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ZONELOR CALAMITATE (In pagina a 5-a)

in incinta lalomiței- o aprigă 
bătălie pentru salvarea 
a 100000 de hectare

VRANCEA, VASLUI Șl IAȘI
La numai cîteva zile după vizitele pe care le-a făcut în multe dintre județele lovite de calamitățile naturale ce s-au abătut asupra țării noastre, în cursul zilei de ieri tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost oin nou în mijlocul cetățenilor. De data aceasta sînt vizitate județele Buzău, Vrancea, Vaslui, Iași.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Emil Bod- naraș, Virgil Trofin, Emil Drăgă- nescu, Dumitru Popescu, Vasile Patilineț au vizitat întreprinderi industriale din această parte a țării, au avut convorbiri de lucru cu activul de partid și de stat din județele amintite, au purtat discuții cu numeroși oameni ai muncii din unitățile economice vizitate. Pretutindeni, în fabrici și uzine, pe șantierele de construcții, în localitățile vizitate, secretarul general al partidului nostru a fost întîmpinat cu vibrant entuziasm, cu nesfîrșite urale și ovații, nenumărate dovezi de dragoste și stimă. în persoana tovarășului Nicolae Ceaușescu, cei ce muncesc aduc un emoționant omagiu politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, își exprimă profundul lor atașament față de partid, de conducerea sa, hotărîrea nestrămutată de a merge înainte, sub- semnul coeziunii și unității de nezdruncinat a întregii națiuni pe drumul luminos trasat de Congresul al X-Iea al partidului.în aceste zile de grea încercare, prezența secretarului general al partidului în mijlocul locuitorilor îmbărbătează inimile a milioane de oameni, le oțelește voința, dîr- zenia, hotărîrea de a face totul peptru ca urmările calamităților să fie cît mai curînd înlăturate, pdntru ca viața să-și reia pulsul normal.Atît această vizită cît și celelalte întîlniri cu populația din zonele sinistrate dovedesc înalta răspundere și grijă statornică a secretarului general al partidului față de destinele națiunii, față de prezentul și viitorul poporului. Am fost martori la manifestări de nețărmurită iubire, de mare bucurie umană, începînd de la gestul spontan al pionierei vaslu- iene, care i-a oferit cravata sa tovarășului Ceaușescu, și pînă la zecile și zecile de mii de ieșeni care, în Piața palatului, au scandat minute în șir „Ceaușescu-Ceaușescu", „Ceaușescu și poporul", „P.C.R.- Ceaușescu". Țara în haine de lucru, cu mîinile pe unelte, lucid, bărbă- tește, îl asigura pe conducătorul ei că nici o piedică nu este prea mare, că nu există obstacol de netrecut atunci cînd întreaga suflare românească este animată de un singur gind, de o singură voință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicații asupra dezvoltării în perspectivă a Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Focșani

Județe tinere, 
dezvoltare impetuoasăLa Buzău, elicopterul oficial aterizează pe stadionul municipal. în întîmpinare sosesc reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Numeroși cetățeni prezenți la locul aterizării fac conducătorilor o primire călduroasă, expresie

a sentimentelor de profund atașament pe care întregul nostru popor le nutrește pentru partidul său comunist, pentru conducerea sa.Pe străzile municipiului, locuitorii aclamă, fac o manifestație plină de căldură conducătorilor de

partid și de stat. La sediul comitetului județean de partid are loc o scurtă consfătuire de lucru, în cadrul căreia secretarul general al partidului este informat despre mersul activității de producție în tinerele întreprinderi industriale ale județului, despre stadiul îndeplinirii planului și a angajamentelor. Totodată, oaspeții sînt informați despre situația inundațiilor pe teritoriul județului, ca și despre(Continuare în pag. a Il-a)

Locuitorii Bîrladului fac o călduroasă primire conducătorilor de partid și de stat

Din zonele amenințate de inundații continuâ să ne sosească vești des
pre acțiunile dîrze, străbătute de eroism, ale oamenilor care stăvilesc furia 
apelor și apără cu strășnicie orașele și satele, ogoarele, bunurile. NU CE
DĂM NIMIC ! - este cuvîntul lor de ordine

De aproape 90 de zile și nopți, de pe vremea cind Mureșul, Someșul și Tîrnavele, Prutul și Oltul mai duceau la vale cîntece, nu amenințări și primejdii, încă de pe atunci a început lupta cu apele in incinta indiguită dintre Dunăre și Brațul Borcea. De aproape 90 de zile și nopți, mii de oameni apără cu îndîrjire, prin eforturi adesea eroice, întinsele pămîn- turi scoase cu mari cheltuieli de forțe materiale și umane de sub împărăția papurei și a sălciilor și prefăcute — tot de ei — într-o u- riașă vatră a pîinii.Această zonă îndigui- tă din județul Ialomița este cuprinsă, în principal, intre Călărași și Giurgeni și are o suprafață de peste 100 000 ha, din care 85 700 ha teren arabil. Lucrările de desecare din această zonă au început în anul 1962 și s-au terminat în 1968. In 1969. de pe aceste terenuri au fost recoltate 31 000 tone griu, 153 000 tone porumb boabe, 31 000 tone floarea-soarelui, 11 000 tone orz 5 900 tone orez, și zeci de mii de tone de legume.Aceasta este marea avuție pe care o apără acum mii de oameni, muncitori, tehnicieni, ingineri de la' întreprinderile agricole de stat Ciocănești, Mircea Vodă, Roseți, de la Pietroiu, Borcea, Grădiștea, Stelnica și Bordușani, de la Vlădeni și Luciu- Giurgeni.Și astfel, sub amenințarea viiturilor, sub pleznete de vînturi și ploi, peste 300 de kilometri de diguri, au rezistat marilor eroziuni și infiltrații la care le-au supus apele timp de 3 luni. Cînd una, cînd alta, Dunărea, dar mai ales Borcea, au căutat locuri slabe pentru a se despleti miloase, urîte, peste pămînțul care înseamnă viață, însăși rațiunea de a fi a oamenilor de aici, a „băltăreților". Pentru ca toate aceste culturi să ajungă la vremea culesului și să aducă pe masa celor 20 de milioane o piine in plus, aproape 5 000 de oameni, ajutați de 120 de buldozere și scrcpere, 170 de tractoare cu remorci basculante, 160 de tractoare cu platforme, de alte utilaje de terasare. de remorchere și șalupe, duc acum o luptă indîrjită cu apele.„NICI O PALMA DE PAMINT CEDATA APELOR !“ — iată țelul spre care duc toate gindurile și pentru care bat toate inimile.

O

Ne aflăm în incinta îndiguită, la I.A.S. Vlădeni, unul din punctele cele mai înaintate din acest front de apărare al pîinii. Vîntul bate năpraznic, ridicînd coame de valuri peste coronamentul digului de la Borcea. „Nu va trece, nu trebuie, nu o vom lăsa șă treacă !“. Cuvintele inginerului Valentin Georgescu, directorul întreprinderii, rostite de zeci de ori în cele
DEZNODĂMlNTUL LUPTEI 
CARE SE DESFĂȘOARĂ AICI 
DE 90 DE ZILE VA FI, NEAPĂ
RAT, ÎN FAVOAREA OMULUI I

aproape 90 de zile și nopți, sînt retransmise continuu de stațiile de radio-recepție prin care se ține legătura permanentă cu punctele de lucru. Nu sînt nurnai cuvintele unui om. ci ale miilor de oameni de aici, de la aceaștă întreprindere ți de Ia celelalte din incinta îndiguită, cuvinte care exprimă voința fermă de a apăra, printr-o muncă fără preget, fiecare palmă de pămînt,Pînă acum, pe întreaga lungime de 21 de kilometri, cît măsoară digul de la Borcea, care apără terenurile acestei întreprinderi, au fost amplasați aproape 200 000 de saci de iută umplut) cu pămînt și nisip, s-au bătut

zeci de mii de pari șl palplanșe, au fost așezate mari cantități de fascine, s-au suprainălțat digurile din toată incinta pe 12 kilometri, in u- nele locuri cu peste 1 metru. Altfel apa ar fi tăvălugit totul. Dar n-a făcut-o. Pentru că sint aici, la Vlădeni, oameni minunați care prin faptele lor dau dovadă, în aceste zile, de o mare putere de muncă, de curaj și bărbăție. Oameni de nădejde ca Valentin Georgescu, Adrian Bagi reanu, Gheorghe Pâ- trașcu, Cristache Spiru. care alcătuiesc „statul major" al întreprinderii, iar acum — al acestui front ; ca Ion Iacob, Viorel Dragomîr sau Gheorghe Pavel, șefi de fermă care, umăr la umăr cu mecanizatorii N. Tirsănoagă, C. Dinu, I. Popescu, Gh. Constanda, I. Drăghici, cu lucrătorii de pe remorcherele și șalupele comandate de Tudorel Constantin și Trifan mulți alții, au stat zi șiPană, Petre Ștefan și cu noapte pe dig și pe apă, au uitat o- dihna și somnul, adesea și foamea, in această uriașă încleștare cu forțele naturii. Lor li se adaugă mecanicii de utilaje terasiere de sub conducerea inimosului și neobositului inginer Constantin Gidea. Și aici, in sprijinul muncitorilor și țăranilor au venit gărzile patriotice și vitejii ostași ai armatei noastre.
Alexandru BRAD(Continuare în pag. a IV-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAORER,

A PRIMII PE AMBASADORUL R. 0. VIETNAMPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază în vizită protocolară de prezentare, pe noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate
Vietnam la București, Nguyen Dang Hanh.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Petru Burlacii, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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Vremea s-a încălzit si cerul s-a înseninat*
in cea mai mare parte a țării

ÎN NUMEROASE LOCALITĂȚI BĂTĂLIA CU APELE CONTINUĂ CU ÎNDÎRJIRE!Potrivit datelor primite din Întreaga țară la Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor, in ultimele 24 de ore vremea s-a menținut in general frumoasă. In jumătatea de vest a țării cerul a fost mai mult senin. In Dobrogea și sudul Moldovei, deși cerul a fost inchis, nu au căzut ploi. Vintul a suflat in aproape întreaga (ară, cu intensificări in Dobrogea și sudul Moldovei, atingind la Sulina o viteză de 12 metri pe secundă.Miercuri, timpul se innorează in Banat, Crișana și vestul Transilvaniei, unde vor cădea ploi cu caracter de averse, Vintul va continua să sufle cu o intensitate mai mică, cu excepția Dobrogei, unde va atinge o viteză de 10 metri pe secundă.Pînă la sfirșitul lunii, vremea se va încălzi ușor. Pentru jumătatea de vest a țării se prevăd locale. averse. în celelalte zone precipitațiile vor fila un rîuNivelul apelor diferă de la altul.• MUREȘUL a rămas in bazinul inferior, in afara zonei Alba Iulia, iar in bazinul superior a scăzut. La Alba Iulia s-a resimțit prezența undei de viitură pe de Tirnava Mare, apele Mureșului depășind cu 1 metru cota de inundații. Datorită aceleiași viituri, care a provocat un nou val de inundație în această zonă, se prevede că apele vor depăși cu 40 cm cotele de inundație, la 27 mai la Brănișca și la 29 mai Ia Arad.LA DEVA/ Mureșul crește Insă simțitor.• în BANAT, Timișul a crescut spre ieșirea din țară, depășind cu 40 cm cota de inundație . Bîrzava Pdgonișul au atins, de cote cu 20—30 cm peste inundație. Bega. Carasu vita sînt în scădere.• Apele OLTULUI au

staționar

și asemenea, cotele de și Mora-scăzut de

la izvoare pină la Rm. Vilcea șl au crescut de la Slatina in aval. Totuși, cotele de inundație sint depășite pe cursul mijlociu, la Feldi- oara cu 90 cm, la Făgăraș cu 1 metru, la Sebeș-Olt cu 80 cm, iar la Rm. Vilcea cu 110 cm. în cursul nopții, culminația undei de viitură 'a ajuns la Slatina, unde a înregistrat o cotă de circa 300 cm. Dintre afluenții Oltului. Rîul Negru și Hîr- tibaciu au in continuare apele mari.• Pe ȘIRET, apele scad ușor, pînă aproape de Lungoci. Ele depășesc însă aici cotele de inundație cu 180 cm, iar în aval, la Șendreni. cu 1 metru.O BÎRLADUL, în partea superioară, a fost in scădere, iar in sectorul inferior staționează. Culminația viiturii de la 25 mai a trecut marți seară in jos de Vaslui, depășind cota de inundație cu 57 cm. Potrivit ultimelor date, în județul Vaslui inundațiile au afectat 13 comune și

cursul zilei de as- trece pe la Birlad,606 locuințe. In tăzi apele vor unde nivelul lor va depăși cu 50 cm cotele de inundație. Circulația pe calea ferată intre Huși și Crasna și între Vaslui și Birlad — întreruptă temporar — a fost restabilită. Nu se poate circula incă pe șoseaua Vaslui—Negrești.• PRUTUL scade pe sectorul superior, insă crește în sectorul Ște- fănești—Ungheni. Apele se mențin încă peste cotele de inundații cu 90—100 cm la Drînceni și Fălciu, iar Ia Oancea, unde ajung în cursul zilei de astăzi, vor fi cu 30 cm mai mari.• Toate porturile fluviale intre Baziaș și Tulcea au platformele inundate parțial sau total. Se lucrează redus în porturile : Moldova Veche, Turnu-Severin, Turnu-Mă- gurele, Giurgiu, Oltenița, Călărași. Brăila și Galați. În portul Tulcea sc lucrează foarte greu din cauza platformei care este complet inundată. Traficul de călători cu nave se desfășoară normal.• La BAZIAȘ, amenințarea crește : baza de recepție este complet e- vacuată ; au fost evacuate cu șlepurile circa 1 000 metri steri lemn — la Severin. în prezent se lucrează la evacuarea cherestelei, care din cauza creșterii apelor Dunării nu mai poate fi transportată cu șlepurile la Turnu-Severin și va fi depozitată pe terenuri mai ridicate în zona respectivă.1
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)măsurile ce s-au luat pentru evacuarea cetățenilor și a bunurilor materiale, pentru ajutorarea victimelor, pentru ștergerea urmelor calamităților.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se treacă neîntîrziat, acolo unde apele s-au retras, la reluarea activității normale ; în agricultură trebuie folosit fiecare ceas prielnic în așa fel incit să se asigure cîștigarea bătăliei recoltei.In continuare, conducătorii de partid și de stat vizitează platforma industrială a orașului — uzina de sîrmă și produse de sîrmă, fabrica de electrozi și fabrica de geamuri, în cursul actualului cincinal au fost alocate pentru dezvoltarea industriei buzoiene din fondurile statului peste trei miliarde de lei, ceea ce i-a asigurat o dezvoltare impetuoasă. în anul 1970, producția industrială va spori cu peste o jumătate de miliard de lei.La uzina de sîrmă, unitate modern utilată, conducătorilor le este prezentat procesul de producție. Se evidențiază ridicata productivitate a muncii, sînt prezentate planurile de extindere a uzinei în viitorul cincinal. Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă folosirea mai .judicioasă a fondului de investiții, cerînd specialiștilor ca extinderile să se facă pe suprafețele existente. Se relevă ca o deficiență faptul că halele sînt folosite și ca locuri de depozitare. Factorii responsabili ai uzinei spun tovarășului Nicolae Ceaușescu că vor lua măsuri pentru ca să fie mutate în construcții mai simple, urmărindu-se ca spațiul cîștigat să fie afectat procesului de producție.Oprindu-se în dreptul unui a- gregat, tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorul Ion Beceanu, care, după ce se referă la activitatea sa de producție, e- vocă momentele dramatice prin care a trecut și o parte din populația județului, împreună cu celelalte zone calamitate. Secretarul general al partidului arată că a- ceste momente deosebite prin care trece (ara trebuie să constituie un imbold pentru a munci și mai bine, și mai organizat, cu o eficiență sporită. Numai așa, urmările inundațiilor vor fi lichidate. Toți cei prezenți aprobă cu însuflețire cuvintele tovarășului Ceaușescu.La fabrica de electrozi de sudură, fabrică ce asigură peste 50 la sută din producția de electrozi a țării, se relevă faptul că ea este utilată cu agregate de înaltă productivitate, multe din import. Nu toate însă sînt folosite cu maximum de eficiență, ceea ce are repercusiuni asupra producției și productivității muncii, asupra posibilității de a amortiza rapid investițiile.Este vizitată în continuare fabrica de geamuri unde se desfășoară în paralel o dublă activitate (în aceeași incintă lucrează con

„A munci mai bine, 
a produce mai mult — 

cel mai bun ajutor 
zonelor calamitate"

De la Focșani spre Bîrlad... Privim prin hublourile elicopterului. Sub noi s-a desfășurat o adevărată reacție în lanț. Pîraiele s-au transformat în rîuri, rîurile în fluvii și peste tot e o mare de apă. Din sate înfloritoare au rămas doar acoperișurile plutind peste unde, peste ogoare văluresc apele miloase. în întregul județ Vaslui, au fost afectate de inundații peste 18 000 de hectare, 606 case au fost dărîmate și avariate. Tecuci, peste care trecem, este și astăzi stăpînit de ape.Bîrlad. Pe stadionul orașului, unde aterizează elicopterul, în în- tîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat, vin tovarășii Vasile Vîlcu și Gheorghe Tănase, prim-secretar al comitetului județean de partid. Ca și în celelalte localități vizitate astăzi, mii de cetățeni, cu steaguri tricolore și roșii, cu pancarte, cu brațele încărcate de flori fac o impresionantă primire conducătorilor.Aceeași atmosferă de puternică însuflețire domnește și pe străzile orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde ovațiilor.La fabrica „Rulmentul“-Bîrlad. ing. Mircea Simovici, director, însoțește pe conducătorii de partid și de stat prin secții. El arată că buna calitate a produselor, cartea de vizită a acestui colectiv, este bine cunoscută în țară și peste hotare. Pretutindeni, la toate locurile de muncă, sînt evidente semnele unei efervescențe, proprie în aceste zile tuturor colectivelor din fabrici și uzine, de pe șantiere și ogoare. Și muncitorii de la „Rulmentul" sînt angajați marelui efort colectiv pentru depășirea încercării la care au fost supuși.Ca și la celelalte unități, tovară. șui Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu muncitorii, se interesează de condițiile lor de viață și de muncă, de efectele aplicării noului sistem de salarizare, le ascultă părerile în legătură cu aprovizionarea orașului. Toți cei cu care se discută a-

structorii și muncitorii de la secțiile oglinzi și securit, intrate în producție cu aproape trei luni înainte de termen).Impresionează neplăcut supradimensionarea halelor, spațiile construite nejustificat, în ultimă instanță risipa de material de construcție. Responsabilitatea pentru această stare de fapt — se arată — o poartă în egală măsură proiectantul, constructorul și beneficiarul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicații ca spațiile să fie folosite integral pentru producție, recomandă ca dezvoltarea ulterioară să se facă exclusiv pe spațiile construite.Muncitorii, inginerii și tehnicienii fabricii, dînd glas sentimentelor de profundă dragoste pentru partid, pentru politica sa, i-au salutat cu entuziasm pe conducătorii de partid și de stat, au aclamat îndelung. La plecare, pe străzile orașului, populația face încă o dată o caldă manifestație, îl salută cu aceeași nestăvilită bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu....Străvechiul ținut al Vrancei, conectat și el la înalta tensiune a României contemporane, face oaspeților o primire pe măsura simțămintelor pe care întregul popor le nutrește pentru partidul nostru comunist. La locul de aterizare a elicopterului, conducătorilor de partid și de stat le urează bun venit primul secretar al comitetului județean de partid, Si- mion Dobrovici. în aplauzele și uralele populației, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului din,Focșani.La intrarea în combinat, numeroși muncitori îl salută din adîncul inimii pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și bucuria de a-1 primi în mijlocul lor. Inginerul Lucian Olteanu, directorul general al combinatului, face o scurtă prezentare a unității. Se reține că C.E.I.L. Focșani produce jumătate din plăcile P.F.L. fabricate în țară. în timpul vizitei în combinat, se relevă că utilajele, procesul de fabricație sînt rodul gîndirii tehnicii românești. Tot în această unitate se scoate în evidență că spațiile de producție sînt judicios folosite.Produsele prezentate — o mică expoziție amenajată ad-hoc — vorbesc grăitor despre hărnicia și măiestria acestui colectiv. în aceste zile, oamenii muncii își înzecesc eforturile în producție, făcînd în plin dovada înaltei conștiințe patriotice a clasei noastre muncitoare, clasa conducătoare în România socialistă, care s-a ridicat ca un singur om, la chemarea partidului, pentru a infringe vrăjmășia naturii, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, care a găsit instantaneu noi și noi forme pentru diminuarea pierderilor, care a găsit în ea forța de a depăși greutățile și a asigura mersul nostru înainte.

preciază în mod deosebit caracterul stimulator al noului sistem de salarizare, avantajele sale.Discutînd cu cadrele de conducere ale uzinei, în mod amănunțit, posibilitatea valorificării mai judicioase a rezervelor interne, tovarășul Nicolae Ceaușescu arată că ele sînt departe de a fi explorate pe deplin. Organizînd mai 

Pretutindeni. — surîsul cald al copiilor

bine munca — arată secretarul general al partidului — sporind producția, furnizînd numai produse de bună calitate dăm cel mai bun, cel mai prețios ajutor zonelor calamitate. Și mai multă muncă, și mai multă ordine, și mai multă disciplină — iată imperativul suprem al acestor zile.La Vaslui, tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare alcătuită din formațiuni ale gărzilor patriotice. „Bună ziua, tovarăși". „Să trăiți, tovarășe secretar general" — răsună din zeci de piepturi.Și aici, străzile orașului sînt un adevărat culoar viu. Mașina oficială este literalmente acoperită de flori în clipa în care ajunge la fabrica de confecții. Ing. Boris Ciocoiu, directorul fabricii, prezintă unitatea. Ca un singur om, salariații fabricii fac o vibrantă primire conducătorului iubit al poporului român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului se întreține călduros cu muncitorii, interesîndu-se de preocupările și problemele activității lor. Muncitoarele Lidia Mătăsaru și Maria Mocanu înfățișează tovarășului Ceaușescu aspecte din munca și viața lor, a uzinei și orașului în care trăiesc.Secretarul general al partidului este informat că muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii s-au angajat să realizeze în acest an o producție suplimentară de 8 milioane lei. în ultimele zile, ei și-au mărit angajamentul inițial cu încă 6 milioane, hotărînd să lucreze cîte o duminică pe lună fără remunerare.La sediul comitetului județean de partid are loc o consfătuire de lucru cu activul de partid și de stat. Tovarășul Gheorghe Tănase face o succintă prezentare a situației economice din unitățile productive ale județului Vaslui. Carac- terizîndu-1 ca un județ tînăr, în plină dezvoltare, el arată că în viitorul cincinal acesta va da o producție industrială de două ori și jumătate mai mare.Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază faptul că județul Vaslui are nesecate rezerve de energie umană și materială care se cer valorificate pe deplin. Urmările calamităților naturale ce s-au abătut și asupra județului în care ne aflăm — arată secretarul general al Partidului Comunist Român — trebuie lichidate, trebuie muncit în așa fel în- cît să intrăm în viitorul plan cincinal complet refăcuți, cu planul cincinal în curs îndeplinit.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a referit la însemnatele și urgentele sarcini care stau în fața agriculturii județului, ară- tînd că este necesar ca toți lucrătorii de pe ogoare să muncească neobosit pentru recuperarea pagubelor, acolo unde este cazul să se reînsămînțeze terenurile, să se extindă culturile duble și să se asigure necesarul de furaje. Totodată, trebuie să se acorde toată atenția îngrijirii culturilor.Mulțumind pentru prețioasele indicații primite, primul-secretar al comitetului județean de partid a asigurat că toți oamenii muncii din județ, în frunte cu comuniștii, nu-și vor precupeți forțele, întreaga energie creatoare pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, că vor pune în valoare marile resurse umane și materiale de care dispun.în fața sediului comitetului județean de partid, o mare de oameni aclamă îndelung pe secretarul general al partidului. Se scandează „Ceaușescu-Ceaușescu". Se aud ovații pentru patria noastră — Republica Socialistă România.în jurul orei 18,00 elicopterul în care se află tovarășul Nicolae Ceaușescu aterizează pe aeroportul situat pe una din colinele lașului. Aici vin în întîmpinare Miu Dobreacu, prim-secretar al comi

tetului județean de partid, alți reprezentanți ai organelor locale, mii de cetățeni ai orașului.Sub un soare vesel, după zile de ploi mohorîte, totul aici, în preajma lașului, poartă semnele entuziasmului popular.O companie a gărzilor patriotice prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate.Drumul de la aeroport pînă în noua zonă industrială a orașului se transformă într-o neîntreruptă manifestare a sentimentelor de dragoste, de încredere în conducerea partidului, într-o vibrantă exprimare a hotărîrii celor ce muncesc de a depăși momentele grele prin care trece țara, de a îndeplini exemplar obiectivele stabilite de partid.Pe platforma industrială sînt evidente la tot pasul dimensiunile noi pe care străvechiul centru cultural al țării le dobîndește în anii construcției socialismului. Aici s-au ridicat și sînt în continuu proces de dezvoltare 30 de întreprinderi care aparțin celor mai moderne ramuri ale industriei: chimia, metalurgia, energetica...Este vizitată Uzina de fibre sintetice, ale cărei produse cu marca „Terom" se bucură de apreciere în țară și peste hotare.Directorul general al uzinei, Ion Staicu, îl invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze principalele secții de producție. în fața modernelor instalații se desfășoară o aprofundată discuție de lucru privind îndeplinirea principalilor
Marea adunare populară 

din lașiVasta piață din fața Palatului Administrativ al județului Iași tă- lăzuiește la ceasul înserării de mulțimea venită din toate colțurile bătrînei, astăzi tot atît de tinere, capitale a Moldovei.Sînt aici muncitori din uzinele și fabricile ieșene, profesori, studenți 

indicatori de plan, a angajamentelor suplimentare luate de colectiv în ultimele zile (angajamentul inițial în valoare de 37 800 000 lei a fost suplimentat în ultimele zile cu 3 850 000 lei), se analizează modul cum întreprinderea se pregătește în vederea realizării sarcinilor viitorului cincinal.Directorul uzinei informează că pînă în prezent planul a fost realizat și depășit cu 15 milioane lei la producția globală și marfă. Păs- trînd o valoroasă tradiție — uzina a intrat în funcțiune cu 6 luni înainte de termen — cei ce muncesc aici s-au angajat să dea în funcțiune capacitățile prevăzute în etapa a Il-a de dezvoltare cu 3 luni mai devreme. Astfel, economia națională va dispune încă din luna septembrie de o capacitate de producție în stare să realizeze anual 3 000 tone fire poliesterice textile și tehnice.Referindu-se la modul cum sînt amplasate construcțiile, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se folosească mai rațional suprafețele de teren de care dispune întreprinderea, să se acorde toată atenția modului cum sînt folosite investițiile pentru ca să se reducă substanțial termenele de recuperare, pentru ca fiecare leu investit să aducă producției, beneficii cît mai mari.Luîndu-și rămas bun, secretarul general al partidului urează colectivului uzinei noi succese, îndeosebi în creșterea eficienței activității economice.

și elevi, militari, membri ai forțelor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. Deasupra mulțimii flutură steaguri roșii și tricolore, se văd pancarte pe care sînt înscrise lozinci care slăvesc patria socialistă și partidul, care salută pe secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Marea adunare populară este deschisă de tovarășul Miu Dobres- cu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., primul-secretar al comitetului județean de partid, care a spus :Astăzi, cînd poporul român trece prin momente de grea încercare, determinate de dezlănțuirea oarbă a stihiilor naturii, prezența dumneavoastră pe meleagurile ieșene, și ele nemilos atinse de calamități, are adinei semnificații. Ea amplifică pînă la emoție sentimentul a- propierii pînă la contopire dintre conducători și popor, constituind un temeinic suport moral în acțiunea uriașă și eroică de înlăturare grabnică a efectelor inundației.Caldele cuvinte de îmbărbătare adresate de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, populației din județele calamitate pe care le-ați vizitat au constituit și pentru oamenii muncii din județul nostru un puternic tonifiant în lupta împotriva naturii dezlănțuite. La chemarea partidului, a dumneavoastră personal, zeci de mii de oameni — ostași ai armatei noastre, membri ai gărzilor patriotice, țărani cooperatori, mecanizatori, muncitori, cu mic cu mare, femei și bărbați — s-au ridicat ca un zid al hotărîrii și al îndîrjirii împotriva puhoaielor și au salvat tot ce omenește se putea salva. Totuși, forța distrugătoare a naturii a produs și în județul nostru însemnate pagube, care se cifrează la aproximativ 75 de milioane 

lei. Au fost afectate de inundații și alunecări de teren 63 de localități. A fost calamitată o suprafață agricolă de 48100 hectare.în aceste zile de eroism demn de a intra în istorie și în legendă s-a manifestat mai mult ca ori- cînd înaltul spirit de patriotism și de solidaritate umană. Gesturi e- moționante vădind o înaltă conștiință civică au fost consemnate în memoria oamenilor și în cronica acestor zile dramatice. Deși și ea greu lovită, populația județului Iași a sărit în ajutorul semenilor din alte județe, dăruind îmbrăcăminte, produse agricole, însemnate sume de bani.Colectivele unităților industriale ieșene sînt hotărîte să contribuie din plin la diminuarea pierderilor din economie. Ele au hotă- rît să dea peste angajamentul inițial pe 1970 o producție marfă suplimentară în valoare de peste 34 milioane lei, iar pentru ajutorarea sinistraților suma de aproape cincizeci milioane lei. însemnate forțe sînt concentrate în agricultura județului, unde se muncește din plin pe toate terenurile care permit acest lucru.Integrîndu-și acțiunile în efortul general pe care-1 întreprinde în aceste momente de grea încercare întregul nostru popor, populația județului Iași vă asigură, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu-și va precupeți nici un moment puterile și priceperea în e- roica și dramatica bătălie de refacere, pentru ca peste tot viața pașnică și frumoasă a minunați- lor noștri oameni de pe minunatele noastre meleaguri românești să pulseze din nou la cea mai înaltă tensiune .în cuvîntul său, Ștefan Vrîncea- nu, muncitor la Uzinele de fibre sintetice, a spus :Avem, astăzi, nespusa bucurie de a vă primi în mijlocul nostru, în bătrîna cetate a Moldovei, întinerită în anii socialismului, sub conducerea încercatului nostru partid comunist.Muncitorimea ieșeană este animată de cele mai puternice sentimente patriotice în aceste zile grele, cînd, pe întinse regiuni ale țării noastre, inundațiile au produs importante pagube. Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, în jurul dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi ne înzecim eforturile pentru a recupera cît mai mult din producția întreprinderilor care și-au întrerupt activitatea din cauza calamităților naturale.Vibrînd la unison cu întreaga țară, colectivul de muncă al Uzinei de fibre sintetice din Iași și-a sporit în aceste zile angajamentele în întrecere cu încă 3 850 000 lei, ceea ce înseamnă că, pînă la sfîrșitul anului, vom da o producție marfă suplimentară de aproape 42 milioane lei.Prezența dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe meleagurile ieșene este încă un prilej care ne mobilizează forțele și ne dă certitudinea că eforturile noastre vor fi încununate de succes.încredințăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, conștienți fiind că numai printr-o neobosită muncă România socialistă va prospera în continuare.Acad. Cristofor Simionescu, rectorul Institutului politehnic „Gh Asachi", în cuvîntul său a spus :Iubite și stimate tovarășe Ceaușescu,în ceasul mai dificil prin care trecem acum, prezența dv. ne aduce îmbărbătare, ne întărește în hotărîrea de a vindeca cît mai re-

pede rănile țării, ne face sensibilă voința și ritmul de energie după care își potrivește mersul înainte întregul nostru popor.Nădăjduim să vă convingeți, cum v-ați convins, desigur, vizitînd atî- tea alte județe lovite de urgia apelor, că noi, cei din Iași, sîntem alături într-o solidaritate de neclintit cu toți cei care au avut de suferit și că resimțim durerea lor ca pe propria noastră durere.Vă pot asigura, în numele oamenilor de știință, al universitarilor și al studenților din Iași, că nici un efort și nici un sacrificiu menite să aline suferința și să redreseze economia la nivelul anterior calamității nu ni se vor părea prea mari. Dorim și vom face tot ce depinde de noi ca urmările acestei încercări să se șteargă cît mai repede, ca nimic să nu se clintească din planurile de dezvoltare economică și culturală a țării. Greutățile datorită forțelor oarbe ale naturii nu ne-au slăbit setea de progres, ci, dimpotrivă, ne-au strîns și mai puternic în jurul partidului și conducerii sale, ne-au făcut mai clare ca oricînd unitatea și înălțimea idealurilor noastre.Luînd cuvîntul, muncitoarea textilistă Elena Timofte a spus : însuflețiți de puternice sentimente de dragoste față de patrie, față de viitorul ei socialist, muncitorii, tehnicienii și inginerii din combinatul textil ieșean au hotărît să dea pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de încă 7 500 000 lei. Convins de necesitatea urgentării îndeplinirii acestui angajament, în ultimele două duminici colectivul combinatului, par- ticipînd la lucru cu toate forțele, a realizat o producție suplimentară de aproape 2 300 000 lei, materializată în mii de metri de țesături de mătase și bumbac, zeci de mii de tricotaje, confecții și însemnate cantități de fire de bumbac.Zilele trecute, de la combinatul nostru au plecat spre Mediaș pachete cu diferite obiecte de lenjerie pentru familiile sinistrate, iar o e- chipă formată din 8 muncitori cu o înalta calificare s-a deplasat pentru a contribui la repunerea în funcțiune a fabricii textile. Exemplul dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, prin participarea directă la organizarea și conducerea acțiunilor de înlăturare a efectelor negative ale inundațiilor ne mobilizează și mal mult la îndeplinirea angajamentelor ce ni le-am asumat pentru întărirea continua a economiei naționale, a patriei noastre socialiste.Stela Neicu, studentă la Facul- d? istorie-filozofle a Universității ieșene, a spus în cuvîntul sau :Studențimea ieșeană, alături de toți locuitorii municipiului nostru este Profund mișcată de dragostea ce o arătați față de întregul popor de cuvintele cu care ne îmbărbătați în aceste clipe deosebit de grele prin care trece scumpa noastră patrie.Sîntem convinși că urmînd îndemnurile înțelepte ale partidului muncind cu perseverență, vom re“?i nu numai să învingem calamitățile provocate de stihiile naturii și să recuperăm pagubele materiale, ci să mergem înainte spre atingerea marilor țeluri stabilite de ai x-lea Congres al scumpului nostru partid.Alăturîndu-ne efortului general, noi, cei 24 000 de studenți ai acestui străvechi centru de cultură, să contribuim și cu posibilitățile noastre modeste Ia vindecarea grabnică a rănilor provocate de stihiile naturii.• Mica noastră contribuție vine să reflecte ceea ce omul adevărat de pretutindeni are mai valoros: omenia.în numele celor pe care îi reprezint, vă mulțumim încă o dată pentru grija și dragostea ce ne-o arătați și vă încredințăm pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, întreaga conducere de partid și de stat, că studențimea ieșeană va urma cu încredere politica înțeleaptă a partidului, că va face totul pentru a deveni buni specialiști, buni constructori ai societății noastre socialiste multilateral dezvoltate.întîmpinat cu vii și puternice a- plauze, cu ovații îndelungate, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

(Cuvîntarea se publică în pan. 
a Hl-a).

★Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți conducători de partid și de stat în județele Buzău, Vrancea, Vaslui, Iași a prilejuit noi și vibrante manifestări ale profundei unități politico-morale a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, a Comitetului său Central, înfrunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Profund încrezătoare în politica marxist-leninistă a partidului, politică îndreptată spre înflorirea patriei, spre ridicarea ei pe noi culmi ale civilizației și progresului, națiunea noastră socialistă, care încă o dată, în aceste zile, a făcut dovada înaltei sale conștiințe patriotice, își manifestă dîrzenia, hotărîrea, voința de a munci cu abnegație, de a se mobiliza pînă la ultima picătură de energie pentru împlinirea, printr-o muncă susținută, de zi cu zi, a marilor sale idealuri.
Ion MARGINEANU 
Gaorge-Radu CHIROVICI
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Dați-mi voie să vă adresez dumneavoastră, tuturor locuitorilor municipiului și județului Iași, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Socialiste România. (A- plauze puternice ; urale ; se scandează „P.C.R. — P.C.R.").Vizita noastră în această parte a țării are loc în condiții deosebite ; natura a dezlănțuit furia apelor care au inundat zeci de orașe, sute și sute de sate, sute de mii de hectare cultivate, provocînd foarte mari pagube.Am vizitat multe din județele și localitățile care au căzut pradă nă- valei apelor. Trebuie să spun că ceea ce am văzut în aceste localități întrece cu mult orice imaginație. Pierderile suferite în cele a- proape 20 de zile de cînd au început inundațiile sînt deosebit de mari. Ceea ce doresc însă să menționez și aici, la Iași, este faptul că cu toate pagubele ce s-au produs, cu toate suferințele îndurate de mii și zeci de mii de oameni, se dovedește neclintita voință a întregului nostru popor de a face față tuturor greutăților, de a învinge vitregia naturii, de a asigura în continuare dezvoltarea normală a întregii noastre activități sociale. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu**).Am vizitat astăzi județele Buzău, Vrancea, Vaslui și Iași. Toate au fost lovite, într-un fel sau altul, de furia apelor. Cu toate acestea, am întîlnit, ca pretutindeni în locurile pe care le-am vizitat în ultima vreme, aceeași voință, aceeași ho- tărîre de a asigura reluarea în cel mai scurt timp a activității economice și sociale normale. Sînt convins, tovarăși, că într-un timp scurt vom reuși să asigurăm desfășurarea în bune condiții a muncii în industrie, în agricultură, în în- vățămînt, în știință, în toate domeniile de viață, ale societății. (Aplauze puternice, prelungite).In toate localitățile prin care am trecut am fost întîmpinați cu căldură și în același timp cu hotărîre de către toți cetățenii. Manifestările lor de simpatie la adresa noastră, a Comitetului Central sînt o expresie puternică a unității de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, a încrederii nestrămutate a oamenilor muncii de la orașe și sate, că, sub conducerea comuniștilor, a Partidului Comunist Român, a conducerii sale, vor învinge toate greutățile, vor asigura înfăptuirea planului pe anul în curs și realizarea sarcinilor pe întregul cincinal 1966—1970, punînd astfel temelie trainică următorului plan de cinci ani, dezvoltării multilaterale a patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice).Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor locuitorilor cu care ne-am întîlnit astăzi, pentru încrederea manifestată în partid, în conducerea sa, doresc, de asemenea, să exprim mulțumiri întregului nostru popor care, în a- ceste zile, muncește cu eroism și hotărîre pentru a învinge greutățile. In aceasta noi vedem încă o dovadă a atașamentului profund al tuturor cetățenilor patriei fată de partid, față de patria noastră 

socialistă. Sîntem convinși că unitatea noastră se va întări și mai mult, va deveni și mai puternică. Nu există forță în lume care să poată împiedica mersul înainte s>pre socialism și comunism al poporului român. (Aplauze puternice, urale).De aici, de la Iași, doresc să a- dresez cele mai calde mulțumiri tuturor cetățenilor patriei noastre care s-au oferit — fiecare cu posibilitățile de care dispune — să vină în ajutorul sinistraților. Fiecare a dat ceea ce a putut, dar din toate acestea s-au adunat sute și sute de milioane de lei, s-au strîns nenumărate bunuri materiale care, fără îndoială, vor ușura suferințele celor care au căzut pradă inundațiilor. Acesit răspuns prompt, această solidaritate constituie, de asemenea, o grăitoare dovadă a unității de nezdruncinat a poporului nostru, a înaltei conștiințe socialiste a națiunii noastre. (Aplauze prelungite).Pe acest front de luptă împotriva inundațiilor, armata patriei noastre a fost la datorie, dînd dovadă de un eroism deosebit. Doresc, de aceea, ca și de aici, de la Iași, să adresez tuturor militarilor forțelor noastre armate calde felicitări și mulțumiri pentru felul cum și-au îndeplinit misiunea, îndatoririle față de popor. (A- plauze puternice ; se scandează „Ceaușescu—Ceaușescu").în aceste zile, gărzile patriotice și unitățile de pregătire militară a tineretului au intrat, de asemenea, și ele în acțiune. Alături de armată, de toți cetățenii din localitățile inundate, ele au dat dovadă de eroism, de abnegație, de- monstrînd din plin că sînt formațiuni puternice pe care poporul nostru se poate bizui în orice împrejurare. Țin să felicit din inimă aceste formațiuni și să le urez să îndeplinească întotdeauna, în cele mai bune condiții, înaltele obligații ce le au față de popor, față de patria noastră socialistă. (A- plauze puternice).Este adevărat, tovarăși, greutățile prin care trecem sînt mari. Ele vor fi, însă, cu siguranță învinse. Avem ferma convingere că prin munca unită a întregului nostru popor rănile pe care calamitățile naturii le-au pricinuit țării vor fi în scurt timp vindecate. De altfel, tovarăși, știți bine că de-a lungul istoriei poporul nostru a îndurat multe suferințe, a avut de înfruntat multe furtuni — și a reușit să le învingă pe toate. Trecînd peste piedici mari, națiunea noastră s-a dezvoltat și s-a ridicat tot mai puternică și mai unită. Sîntem convinși că și greutățile de azi, provocate de natură, vor fi învinse prin unitatea poporului. Vom reface localitățile, uzinele și cooperativele calamitate, vom asigura ca ele să fie și mai puternice, să realizeze o producție și mai mare decît pînă acum. (Aplauze prelungite).Cunoaștem sentimentele poporului nostru, cunoaștem încrederea lui în partid, dar manifestările din aceste zile mi-au confirmat încă și încă o dată cît de unită este întreaga noastră națiune socialistă în jurul partidului, ce puternică forță reprezintă orînduirea noastră socialistă -care a deschis poporului drum larg spre o viață demnă, 

făcîndu-1 de neînfrînt. (Aplauze puternice).Cunoaștem, de asemenea, prestigiul și simpatia de care se bucură poporul român, patria noastră, pe arena mondială; dar manifestările de simpatie, de solidaritate și sprijin venite din partea a zeci și zeci de popoare din toată lumea — din țările socialiste, din celelalte țări, din partea a'numeroși șefi de state și oameni politici, a numeroase organizații internaționale, a unor organizații economice și firme străine, a unor cetățeni din diferite state — au demonstrat încă o dată cît de mare este acest prestigiu.S-a văzut încă o dată, de cîtă simpatie se bucură poporul nostru în lume, datorită politicii marxist- leniniste, promovate de partidul și statul nostru, politică de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, cu toate forțele anti- imperialiste, cu toate popoarele lumii. (Aplauze puternice ; se scandează „P.C.R. — P.C.R."). Doresc de aici, de la Iași, să adresez mulțumiri tuturor acelora care în a- ceste zile de grele încercări pentru poporul nostru ne-au exprimat sentimentele lor de prietenie și solidaritate, ne-au acordat ajutorul lor. Le mulțumim și îi asigurăm de prietenia și stima noastră. Noi vedem în toate acestea și o manifestare a dorinței popoarelor de a trăi în pace și colaborare. (A- plauze puternice).Nu intenționez să mă ocup acum de problemele internaționale, dar nu pot să nu mă opresc la faptul că, în aceste zile, cu toate greutățile prin care trece țara noastră, am găsit timp să ne întîlnim cu tovarășii sovietici. Vizita pe care am făcut-o împreună cu alți tovarăși la Moscova, întîlnirile cu tovarășul Brejnev și alți conducători ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice sînt menite să dezvolte și mai mult relațiile de colaborare și prietenie dintre partidele și popoarele noastre. Această întîlnire a fost stabilită mai de mult, încă de la vizita pe care am făcut-o toamna trecută în U.R.S.S. Ea a fost stabilită în mod precis, în aprilie, în jurul datei la care a și avut loc. Am considerat că este bine și necesar să facem această vizită. Ne-am dus la această întîlnire cu dorința sinceră de a contribui la dezvoltarea relațiilor dintre partidele și popoarele noastre, la întărirea colaborării dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate țările socialiste. Avem convingerea că aceasta corespunde intereselor tuturor statelor socialiste — deci și României și Uniunii Sovietice — tuturor partidelor comuniste, mișcării revoluționare internaționale, tuturor forțelor anti- imperialiste, întregii omeniri care se pronunță pentru pace și colaborare internațională. (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu— Ceaușescu").In politica noastră internă și internațională noi vom continua să aplicăm ferm directivele Congresului al X-lea al partidului pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ceea ce corespunde atît intereselor fundamentale ale poporului român cît și cauzei generale a socialismului și păcii în lumea întreagă. (Aplauze puternice). Vom continua, de ase

menea, să milităm cu toată hotărî- rea pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările socialiste, să acționăm consecvent pentru a face ca neînțelegerile și divergențele care există să rămînă de domeniul trecutului. Sîntem convinși că se poate realiza aceasta și vom lupta neîncetat pentru a asigura întărirea unității tuturor țărilor socialiste. (Aplauze puternice). De asemenea, dorim să dezvoltăm relațiile cu partidele comuniste și muncitorești în spiritul principiilor marxist-leniniste, ale egalității în ' drepturi, respectării dreptului fiecărui partid de a-și hotărî de sine stătător linia politică, considerînd că numai pe această bază se poate asigura progresul general al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, se poate întări solidaritatea internațională a tuturor celor ce muncesc. (Aplauze puternice). Vom acționa în continuare și ne vom aduce contribuția la stingerea focarelor de război din Indochina, din Orientul Mijlociu, la restabilirea păcii în aceste zone, la dezvoltarea colaborării internaționale, la respectarea normelor dreptului internațional de către toate statele. Vom milita cu toată hotărîrea pentru a face să triumfe în relațiile dintre state principiile egalității în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, pentru a asigura dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur dezvoltarea fără nici un amestec din afară. (A- plauze prelungite).Avem deplina convingere că forțele care se pronunță astăzi pentru colaborare și pentru pace sînt mai puternice decît forțele imperialismului, că acționînd unite, cu fermitate și hotărîre, ele vor asigura pacea. Poporul român își va aduce din plin contribuția la apărarea păcii, la dezvoltarea colaborării internaționale, la victoria socialismului. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu — Ceaușescu").Dragi tovarăși,Peste tot — atît în județele pe care le-am vizitat azi, cît și în alte regiuni ale țării în care am fost de curînd — mulți dintre dumneavoastră din cei cu care ne-am întîlnit au scandat numele meu. Eu văd în aceasta o expresie a încrederii în Comitetul nostru Central, în politica partidului, în faptul că, în munca încredințată de partid și de popor, mă străduiesc să îndeplinesc cu cinste sarcinile. Țin să vă asigur că pentru mine nimic nu este mai presus decît interesele partidului, ale poporului, decît lupta pentru triumful socialismului și comunismului în patria noastră, în întreaga lume ! Voi face tot ceea ce este posibil pentru a- ceasta ! (Aplauze puternice ; se scandează „Ceaușescu și poporul").Dați-mi voie, tovarăși, ca, în încheiere, să vă urez din toată inima multe succese în activitatea dumneavoastră, activitate care, în anul acesta, va trebui să fie și mai intensă, să se desfășoare cu și mai multă forță. Vă doresc să realizați în cele mai bune condiții tot ceea ce v-ați propus ! Tuturor — multă sănătate și fericire! (Aplauze puternice, prelungite; minute în șir — ovații și urale ; se scandează „Ceaușescu-Ceaușescu" — „P.C.R.-P.C.R."). Pe șantierul de la C.E.I.L.-Focșam

In timpul adunării populare din lași



AGINA 4 SCINTEI A —miercuri 27 mai 1970

*
In satele țării

AMPLA MOBILIZARE
DE FORTE
AȘA CUM IMPUNE

ÎMPOTRIVA
INUNDAȚIEI

9

LENTE

ILFOV

SITUAȚIA DIN ACESTE ZILE

Cu mașinile, cu sapa,
cu mina, pentru a ciștiga
timp, DECI RECOLTA!

9

V

„Fratele la nevoie 
se cunoaște”

După ploile abundente, în sfîrșit cîteva raze de soare palide încă, dar suficiente pentru a tanifia eforturile hotărîte ale cooperatorilor și mecanizatorilor din agricultura județului Ilfov, în bătălia cu apele. Oamenii se găsesc față în față cu o realitate de neimaginat pentru condițiile naturale ale județului : pe 22 700 ha, acolo unde cu săptămîni în urmă unduiau grînele sau abia dăduse colțul porumbului, acum este o pînză de apă murdară, sufocantă pentru culturi. Pe alte 22 600 ha cu exces de umiditate, năpădesc buruienile. Cel mai mult sînt afectate cooperativele agricole din zona Urziceni. La cooperativa Gîrbov apa băltește pe 1 380 ha, la Valea Măcrișului pe 1 320 ha, Dră- goești — 1 870 ha, Bărcănești — 1 700 ha, Adîncata — 1100 ha etc.Alte zeci de cooperative agricole din zona Olteniței și Giurgiului au sub apă suprafețe de 300—1 000 ha fiecare.Mari pagube sînt provocate de inundații în întreprinderile agricole de stat. La I.A.S. Chirnogeni au fost inundate 2 100 ha, la I.A.S. Prundu 1 000 ha, la I.A.S. Giurgiu 847 ha, I.A.S. Petroșani și Sărulești cîte 700 ha, Uzunu 840 ha, și lista este departe de a fi încheiată.Am dat aceste cifre pentru a aprecia nu atît volumul uriaș al pagubelor, cît ceea ce au de făcut și fac agricultorii județului, pentru că ho- tărirea lor este ca toate aceste suprafețe să fie reînsămînțate cu porumb, cu legume și alte culturi.Pentru a se recupera din pagubele provocate de inundații și de excesul de umiditate, comitetul județean de partid a mobilizat specialiști de la direcția agricolă și din unități, conducerile I.A.S. și ale cooperativelor agricole să întreprindă o seamă de măsuri operative. în primul rind 
SÎNT FOLOSITE TOATE UTILAJE
LE DE POMPARE PENTRU EVA-

SATU MARE

Renaște cooperativa
renaște și satulPînă în urmă cu două săptămîni, comuna Mărtinești, din județul Satu- Mare, era o așezare frumoasă, cu 200 de gospodării. Din acestea au rămas în picioare doar 45 de case. Someșul a lovit crunt în avuția cooperativei, a acestor oameni vestiți prin hărnicia și priceperea lor : zeci de hectare inundate, grajduri dărîmate, vite înecate. Este greu, foarte greu să reiei de la început multe lucruri. Există însă deplină unitate de voință, hotărîrea fermă de a reface totul, casă cu casă, fiecare palmă de pămînt și construcție gospodărească. în aceste zile, cooperatorii din Mărtinești nu sînt singuri. Le-au venit în sprijin vecinii. La refacerea celor trei grajduri distruse de ape, de pildă, lucrează alături de ei două brigăzi — circa 80 de oameni — membri ai cooperativelor agricole de producție din Iojib și Urziceni. „Sprijinul frățesc al celor două cooperative ne îmbărbătează și ne înzecesc eforturile în muncă" — ne mărturisește președintele cooperativei Mărtinești, tov. Augustin Pop.Datorită muncii harnice, stăruitoare, a fost refăcută, în parte, și sera care fusese vînturată în toate zările. Cooperatorii adunau ramele, așezau geamuri noi. în curînd aici vor fi din nou răsaduri de legume. Cooperativa dintr-o comună din județul Bihor s-a oferit să-i sprijine pe cei din Mărtinești cu răsaduri de legume. Acestea sînt așteptate să sosească, și imediat vor fi plantate în cîmp. A început și plantarea verzei timpurii și de toamnă pe o suprafață de 8 ha. Aci lucrează 45 de femei. în ajutorul celor de la grădină au venit șl cei de la culturile de cîmp.— Din cele 160 ha cu grîu, peste care au trecut apele, vom salva vreo 60 ha, ne spune oarecum mulțumit — dacă se poate spune mulțumit, pentru că paguba nu a fost totală — președintele cooperativei. Culturile care ne-au rămas le îngrijim ca pe ochii din cap. O echipă lucrează la canalele de evacuare a apei de pe culturile din sectorul Cucu. în ziua de 26 mai am început cu forțe sporite lucrul la canalele de scurgere de pe alte 260 ha.Străbatem cu mașina un drumeag zvîntat de-a lungul ogoarelor. Tractoriștii de la I.M.A. Mărtinești, cu puternice agregate de pompare, evacuau apele revfA-sate de Someș. Fran- cisc Acs și Francisc Donca din zori și pină la asfințit nu se dezlipesc de lingă motoare. Și ca și ceilalți mecanizatori, ei știu că, pe măsură ce pămîntul îmbibat de apă se zvîntă, vor trece, fără nici o clipă de întîr- 
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CUAREA APEI. IN TOATE ZONEI,E. LA SĂPAREA CANALELOR DE SCURGERE A APEI PARTICIPA MII DE COOPERATORI.Specialiștii urmăresc ceas de ceas starea terenului pentru a se putea trece operativ la reînsămînțarea culturilor compromise. ACOLO UNDE FORȚELE MECANICE ȘI ATELAJELE NU POT INTRA S-A TRECUT CHIAR LA SEMĂNATUL IN CUIBURI, CU SAPA. In toate unitățile calamitate s-au procurat semințe din hibrizii de porumb timpurii și semi- timpurii, pentru a se recupera timpul pierdut.Pe o parte din suprafețele inundate, după retragerea apei, se vor cultiva 1 500 ha legume peste plan în cooperativele agricole și 400 ha in I.A.S. Suplimentar se vor produce răsaduri de ardei și roșii pe 300 ha pentru a fi trimise în zonele calamitate. în cooperativele agricole Gîr- bovi, Bărcănești, Malu și altele, sute de cooperatori lucrează din zori pînă în noapte la întreținerea culturilor. în aceste unități, pe terenurile cu exces de umiditate, ACOLO UNDE NU SE POT EFECTUA PRA- ȘILE MECANICE SAU CU SAPA, COOPERATORII, CU MIC CU MARE. PLIVESC CULTURILE PRĂSITOARE. IN CONDIȚII CLIMATICE NORMALE. PLIVITUL AR PĂREA O RISIPA DE FORȚA DE MUNCĂ. DAR ACUM ESTE O NECESITATE IMPERIOASA PENTRU CA SE CÎȘTIGA UN TIMP EXTREM DE PREȚIOS. Sînt salvate culturi care altfel ar fi sufocate de buruieni.Lucrătorii din agricultura județului, țăranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii participă în masă la toate muncile agricole, cu hotărîrea de a scoate tot ceea ce poate da fiecare hectar de pămînt.
Florea CEAUȘESCU

ziere, la reînsămînțarea suprafețelor unde culturile au fost compromise și la executarea lucrărilor de întreținere. Au de reînsămințat 100 de ha cu porumb și sfeclă furajeră.Spre înserate, consiliul de conducere al cooperativei discuta- planul de bătălie pentru ziua următoare. S-a hotărît printre altele : să înceapă și prima coasă la trifoi și lucernă. Animalele au nevoie de hrană și fiecare gram de furaj trebuie recoltat și gospodărit cu maximum de chibzuință.în preajma sediului cooperativei un buldozer mușcă din mormanele de nămol prăvălite de puhoaiele Someșului. Se lasă noaptea, dar începe o nouă zi de muncă, pe al doilea front al refacerii. Oamenii întorși de la cîmp se alătură celor care lucrează la alegerea materialelor de construcție din mormanele de dărîmături, la reclădirea caselor. în zilele ce urmează se așteaptă sosirea primelor cantități de materiale de construcție ce vor fi dirijate aici, ca și în alte sate, cu sprijinul organelor județene. Cooperativa, întregul sat renaște treptat.
Ocfav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

Foto : N. Moldovanu

Există încă mari zone în care 
nu se poate lucra din cauza ape
lor care băltesc. O situație deose
bit de dificilă din acest punct de 
vedere este în Bărăgan și cîmpla 
de vest a țării. De la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii am 
fost informați că pe lîngă măsu
rile inițiate în flecare unitate a- 
gricolă pentru săparea de canale 
șl șanțuri de scurgere, tot utilajul 
de Irigat este pus în ’
funcționare pentru a pompa 
deversa în rîurl șl pîraie 
care stagnează pe teren.
• IN ZONA POGOANELE

stare de 
șl a 
apa

DIN 
JUDEȚUL BUZĂU apa stagnează 
pe circa 6 000 hectare teren. Peste 
3 500 de oameni, membri ai celor 
6 cooperative agricole din această 
zonă, sapă zl și noapte canale de 
scurgere. Răspunzind chemării co
mitetului județean U.T.C., 100
tineri s-au alăturat acestei acțiuni 
de mare amploare. In partea de 
sud a județului sînt alte 10 000 
ha teren cu excese de umiditate. 
La cooperativa agricolă din Glo- 
deanu a fost săpat un canal adine 
de 1 metru, care permite scurge
rea apelor spre Balta Sărată.
• Și IN JUDEȚUL 

scurgerea apelor de pe 
reînceperea lucrărilor 
constituie o preocupare

BACAU 
ogoare și 

agricole 
principa

lă. Pe toate cele 7 250 ha inunda
te au fost concentrate mari forțe 
umane și mecanice care lucrează 
la pomparea apei și executarea 
rigolelor și șanțurilor de scurge
re. La Săucești, comună de pe 
valea Șiretului, unde apele au 
inundat mai mult de 300 de ha cu 
semănături de toamnă șl primă
vară, ing. Vasile Munteanu, pre
ședintele cooperativei agricole, 
afirmă că, datorită măsurilor lua
te, in cel mult 2—3 zile va fl eva
cuată apa de pe întreaga supra
față. Lucrează Intens și membrii 
cooperativei agricole din comuna 
Nlcolae Bălcescu, unde apele Bis
triței au acoperit culturile pe 350 

■ha. Atei, de cîteva zile, agregatele 
pdmpează fără întrerupere. Mă
suri asemănătoare au fost luate 
și în cooperativele agricole din 
Tamaș, Onișcanl, căbeștl, parava.
• Pe cele 560 hectare cultivate 

cu porumb, grîu, orz, cartofi și 
plante de nutreț ale FERMEI 
NR. 5, DIN CADRUL ÎNTRE
PRINDERII AGRICOLE DE STAT 
AIUD, care au fost Inundate de 
apele Mureșului, se desfășoară 
acum o adevărată bătălie. O 
dată cu evacuarea apel, pe par
celele de teren care s-au zvîntat 
au început arăturile și lucrările 
de fertilizare a terenului cu în
grășăminte minerale, în vederea 
reînsămînțăril. Paralel cu arătu
rile se efectuează lucrări de în
treținere a terenurilor, precum și 
însămințări.Marți de dimineață și pînă seara tîrziu, sute de mecanizatori si țărani cooperatori din 
JUDEȚUL TIMIȘ au lucrat intens la îndepărtarea apelor de pe semănături șl ogoare. La Periam, echipe de mecanizatori și cooperatori acționează cu mo- topompe și cu unelte manuale pentru evacuarea apelor, să- pînd totodată șanțuri și rigole de scurgere. Pentru evacuarea apelor care băltesc au lucrat, de asemenea, numeroși tractoriști de la I.M.A. Orțișoara, Biled, Ceacova, Topolovățu Mare. Cooperativele agricole de producție din Tomnatic, Lovrin, Jim- bolia, Cărpiniș, Diniaș, Periam și altele, cunoscute producătoare de legume în sere și solarii, au început amenajarea de noi răsadnițe, care să asigure în cel mai scurt timp materialul săditor pentru replantarea unor culturi distruse și extinderea suprafețelor cultivate cu legume.
Acest canal, lun§ de 2 km, la 
care lucrează sute de ostași și 
de țărani cooperatori, va asi
gura scurgerea mai rapidă a 
apei de pe o suprafață de 600 
ha dintr-o vale din preajma co
munei Suraia, județul Vrancea

Un impresionant
zid omenesc ridicat

in calea apelor
FAPTELE DEMONSTREAZĂ HOTĂRlREA DE A APARA 

CU BĂRBĂȚIE Șl DIRZENIE FIECARE PALMA
DE PAMINT, FIECARE CASA AMENINȚATA DE STIHII

IN INSULA MARE A BRĂ
ILEI BĂTĂLIA CONTINUĂ 
NĂPRAZNIC. (Transmite M.G. Mărășanu). în ultimele 24 de ore, in Insula Mare a Brăilei a continuat să plouă. Cu toate acestea, cei aproape 8 000 de oameni, angajați într-o aprigă încleștare cu natura, au continuat să depună o muncă eroică, hotărîți să nu cedeze în fața furiei apelor. Vîntul, care a atins în intensitate 70 km pe oră, a influențat negativ asupra situației de pe Insulă, valurile de circa 3 metri amenințînd să creeze breșe în dig. în cursul nopții de luni spre marți, de-a lungul digurilor s-a dus o luptă pe viață și pe moarte. Cu ajutorul cîtorva mii de rogojini și a mai multor ceamuri și a 10 șlepuri, digul a fost consolidat. în zorii zilei, distrugerile provocate de apă fuseseră îndepărtate. Pentru o mai mare siguranță, spre Insula Mare a Brăilei au fost trimiși 100 mc lemn și peste 50 000 saci de polietilenă care vor fi umpluți cu pămint. în ajutorul unităților militare și al cetățenilor care muncesc de cîteva zile fără întrerupere, au sosit în incinta Insulei încă 2 000 de oameni din gărzile patriotice. De asbmenea, marți la amiază, pe Insulă au debarcat 70 de studenți de la Institutul de petrol gaze și geologie și de la Institutul de educație fizică, care au solicitat să lucreze voluntar pe acest pămînt amenințat de forțele oarbe ale naturii.După ultimele date, la amiază apele continuau să se mențină la cota maximă in raza secțiilor Salcia și Mărașul.Pe Șiret, in direcția satului Cotu Lung, digul a fost străpuns. Datorită abnegației militarilor din cadrul forțelor noastre armate, breșa a fost astupată.Marți, la ora 14, cotele apelor Șiretului înregistrau o creștere de 16 cm. La aceeași oră, șoseaua națională Brăila—Galați continua să fie sub apă pe o porțiune de 8 km, între Brăila și Baldovinești.

LA DEVA SÎNT ÎNFRUN
TATE CU BĂRBĂȚIE PEN
TRU A DOUA OARĂ APELE 
MUREȘULUI. (Dan Popescu ?* Sabin Ionescu transmit) : Capitala județului Hunedoara, trăiește, după 12 zile, al doilea act al dramei scrise, nedorit de nimeni, de furia dezlănțuită a apelor Mureșului.Marți. 26 mai, ora 9 dimineața : s-a terminat evacuarea locuitorilor de pe cele opt străzi, unde se apreciază că va pătrunde apa și care, practic, pot fi cu greu apărate. In total 224 case, în care trăiesc 1 023 persoane. S-a terminat și evacuarea celor 8 unități e- conomice fixate în această zonă — printre care fabrica de pîine și abatorul — în pericol să fie din nou calamitate. Și aici, activitatea era în curs de reluare.Ora 14 : după o încordare aproape supraomenească, gărzile patriotice, formate din salariații unităților din oraș și județ, cetățenii orașului au terminat îndiguirile dincolo de calea ferată ; 10 000 saci cu nisip au fost stivuiți în ordine. Patru pichete, în- sumînd 80 de cetățeni, păzesc cu a- tenție Mureșul pe o lungime de 3 km.Orele 19. Nivelul apelor crește, deocamdată, cu 10—-12 cm pe oră. în o- raș n-a plouat de două zile. A fost soare. Totuși, lupta cu apele trăiește cel de-al doilea act al său.Orele 23,30. Locuitorii Devei teaptă la locurile lor de muncă orice semnal de alarmă pentru a interveni. în frunte : 2 000 membri ai găr-aș-

iN incinta ialomiței
(Urmare din pag. I)Toți aceștia au in față, de mai multă vreme, două imagini de un contrast zguduitor : de o parte — a- pele bezmetice, care apasă năpraz- nic pieptul de pămint, la numai 40— 50 cm. sub coronamentul digului ; iar de cealaltă parte, mai jos, la 3—4 metri sub nivelul apei, lanurile de grîu, de porumb și floarea-soarelui care fug în bătaia vîntului și se pierd în orizontul plumburiu : o pîine mare cît 100 000 de hectare, amenințată.Și iată. în ultimele zile amenințarea crește I în noaptea de sîmbătă spre duminică și duminică toată ziua a plouat. Apele crescuseră cu 2 cm, însă erau liniștite. Dar după miezul 

zilor patriotice. Apele cresc din ce în ce. Maximumul creșterii se va produce in cursul nopții. Ogoarele cooperativelor agricole din preajma orașului sînt deja inundate. Apa a început să pătrundă și pe străzile Devei in partea stingă a căii ferate. Oamenii fac totul pentru prevenirea calamităților.
VÎLCEA: OLTUL N-A PĂ

TRUNS I (Transmite corespondentul nostru Gh. Cîrstea). Am văzut ieri Oltul incepînd de lîngă Brezoi, Căli- mănești, Rm. Vîlcea și pînă la Drăgă- șani și Slatina. Apele învolburate curg în vîrtejuri căutînd cea mai mică fisură pe care să o adincească și apoi să se reverse din matcă. La 25 mai Oltul a atins în Vîlcea cea mai inaltă cotă — 365 cm.— La apărarea orașului Rm. VH- cea, ne spune tovarășul Petre Dănică, primul secretar al Comitetului județean de partid Vîlcea, au lucrat în- cepind de pe 24 mai mii de oameni la înălțarea unui dig lung de 5 km pentru apărarea unor puncte nevralgice : strada 1 Mai, zona depozitelor din cartierul Ostroveni. S-a muncit, pot spune eroic. Apele n-au pătruns in oraș. Nici pagube n-au fost, nici victime.în punctul Lotrișor circulația pe șoseaua E 15 Sibiu-Rm. Vilcea e deocamdată întreruptă. La fața locului am întîlnit o amfibie care încerca să facă joncțiunea peste porțiunea de șosea inundată pentru aprovizionarea celor 7 000 de constructori ai hidrocentralei de pe Lotru rămași pentru moment izolați. Tot aici, o echipă de liniori după o muncă neîntreruptă de 48 ore reușise să restabilească legătura telefonică, pe Valea Oltului cu împrejurimile.
LA SLATINA APELE STA

ȚIONEAZĂ. în noaptea spre 26 mai, orele 11,00. Oltul a atins In dreptul Slatinei cota maximă. Unda de viitură a revărsat apele peste dig și a inundat satul Salcia. Aici au fost dislocate importante forțe militare care împreună cu sătenii și muncitorii din Slatina depun eforturi de oprire a apelor. Pentru a feri de inundații comuna Slăti- oara, cît și importantele suprafețe de culturi de alături apele au fost dirijate prin canale, diguri și prin bararea podețelor de pe șoseaua națională, spre albia Oltișorului. Acțiuni febrile se desfășoară și în alte locuri, întreprinderea de industrie locală „Oltul" — Slatina a fost protejată în grabă de un dig suprainălțat din saci de nisip acoperiți cu polietilenă. Au fost evacuați o parte din locuitorii unor sate amenințate ca : Grădinari, Ma- mura, Străjești, Brîncoveni, Jienl etc.La ora 19, la Rm. Vilcea, Oltul a scăzut. Scăderi sînt consemnate și la Drăgășani. La Slatina, se înregistrează în ultimele trei ore, staționări. La Stoienești, în apropiere de Caracal, se înregistrează o creștere de 7 cm, față de ora 13.
GALAȚI: PRIMA ZI CU 

SOARE A FOST INTENS FO
LOSITA. (Transmite corespondentul nostru S. Savin). A fost prima zi cu soare, cu mult soare, după multe zile și nopți de potop. Folosindu-se din plin timpul prielnic, s-a acționat energic în două direcții. Urgentarea lucrărilor de suprainălțare și consolidare a digurilor de apărare a orașului și a incintelor îndiguite, Brateșul de Sus și Brateșul de Jos, și, concomitent, masivă mobilizare de forțe pe ogoare, pentru evacuarea apei de pe loturile pe care băltește, și executarea lucrărilor de întreținere Ia culturile prășitoare.

nopții, spre luni, natura și-a schimbat „tactica" : în locul ploii a început un vînt care a atins la un moment dat viteza de 100 km pe oră. Valuri uriașe loveau cu o forță de mii de tone în diguri.în plină noapte, trei din echipele de intervenție, care patrulează în permanență pe coronament, anunțau la centrul întreprinderii că în zonele lor există pericolul de a fi rupt digul de apărare. După cîteva clipe, stațiile de radio recepționau : „Aici centrul I Aici centrul ! Toată lumea pe recepție ! Toată lumea pe recepție 1 în punctele Țipirigelu, în zona liniei de înaltă tensiune și la Glonțea sînt mari infiltrații, valurile dislocă întă- riturile digurilor. Toți oamenii din schimbul de noapte, de la toate fermele, toate echipele de intervenție de pe întreg digul să se deplaseze urgent cu tractoarele și remorcile încărcate cu ’aci umpluți cu pămînt spre cel mai apropiat punct din cele anunțate. Nu trebuie să ne iăs&m, tovarăși ! Acționați cu calm, organizat, dar operativ ! Veți primi ajutoare grabnice din afara incintei".Și, în scurt timp, farurile tractoarelor brăzdau noaptea, roțile patinau în pămîntul mustind de apă, oamenii se țineau unul de altul ca să nu-i ia vîntul, dar înaintau spre punctele în care semeni de-ai lor se luptau cu valurile îndărătnice ce începuseră să macine văzînd cu ochii trupul digului de apărare. Pentru cei 300 de oameni strînși la început în aceste locuri, pentru sutele veniți în ajutor de la ferme și de la centrul Vlă- deni, începuse cea mai grea noapte. De ia directorul întreprinderii pînă Ia ultimul lucrător și ostaș nimeni n-a părăsit digul pină a doua zi seara. Era pentru a nu știu cita oară din această primăvară cind furia a- pelor a fost oprită. Și bătălia continuă.Continuă cu aceeași indirjire și abnegație, cu eroism și pricepere, oamenii Ialomiței răspunzind astfel vibrantului apel al partidului de a face totul pentru ca nici o palmă de ogor să nu fie lovită de ape, pentru a salva și această vatră de piine a patriei.

O imagine ce a devenit familiară în aceste zile la Alba Iulia : sosesc fără întrerupere camioane încărcate cu baloturi și pachete din diferite județe ale țării. Numai în două zile au sosit circa 1 000 de colete.în fostul local al muzeului din Alba Iulia, devenit acum centru de sortare și distribuire al ajutoarelor către cetățenii sinistrați, sacii și pachetele venite din Capitală au umplut o încăpere vastă. Zeci de mii de obiecte. Pachetele conțin o mare varietate de articole — paltoane, costume, pantofi pentru bărbați și femei, treninguri, rochițe și pijamale pentru copii. E- moționează meticulozitatea, grija și atenția cu care au fost călcate șl împăturite. Cineva, probabil o mină grijulie de femeie, a prins pe un palton, pentru ca darul să ajungă mai repede la cel care are nevoie de el, un pătrățel de hîrtie : „talia III, mărimea 50“La centrul de distribuire a ajutoarelor de la școala generală nr. 2 l-am întîlnit pe Costică Toma, din strada 11 Iunie nr. 4. care a primit pentru el și soție, două paltoane, două perechi de pantofi, un cearșaf, o pătură, o salopetă și alte obiecte.— Casa mea, așezată pe malul Mureșului, este încă in apă — ne-a spus el. Sînt recunoscător celor care se gîndesc la noi, care ne ajută. Este o bucurie să ne știm Înconjurați cu a- tita dragoste frățească.La rîndul său. Ștefan Țiplea, muncitor constructor, de pe aceeași stradă, de la nr. 24, a primit un pachet care conținea un costum, trei paltoane, patru pulovere, patru perechi de pantofi, patru paltoane pentru cei patni copii ai săi, o pătură, un cearșaf și altele. A ținut să ne spună :— Eram disperat cînd m-am trezit
Înmînarea ajutoarelor 

din străinătate
Populației din zonele lovite de calamități 1 se luminează, zilele acestea, 

necontenit noi și noi ajutoare sosite din partea unor guverne străine, unor 
societăți de Cruce Roșie de peste hotare și unor organisme și persoane 
particulare din toate colțurile lumii.

Pe la diferite puncte de frontieră sosesc mereu mașini încărcate cu 
corturi, materiale da construcție, alimente, Îmbrăcăminte. Prin artera Ruse— 
Giurgiu au venit In țară autocamioane ala Crucii Roșii bulgare cu alimente 
șl îmbrăcăminte pentru sinistrați. Către amiază localitatea Stamora—Mo- 
ravlța a fost traversată de autocamioane din R.F.G. purttnd pontoane, 
diferite materiale de transbordare și instalații de filtrare a apel potabile.

Aeroportul internațional Bucureștl-otopenl primește de mai multe ort 
Îe zi avioane cu ajutoare de pe diferitele meridiane ale globului. De la 
nceputul acestei săptămîni pină marți la amiază au venit în țară, In 

afara transporturilor anunțate anterior, și următoarele cantități de obiecte t

Corturi instalate in comuna Cuci (județul Mureș).Foto : M. Andreescu
din Liban — sos perechi de cizme de cauciuc ; din Israel — însemnate 
cantități de penicilină, streptomicină și cloramfenlcol ; din Suedia — • 
tonă de lapte praf dietetic.

In diferitele localități din țară se distribuie operativ bunurile prove
nite din donațiile străine.

însemnate cantități de alimente, îndeosebi conserve și produse diete
tice, provenind din Republica Democrată Germană, R. F. a Germaniei, 
Danemarca și din alte țări, au fost Împărțite zilele acestea la MEDIAȘ, 
ALBA IULIA, precum șl în localități grav atinse de calamitate din județul 
MUREȘ, cum sînt orașul SIGHIȘOARA, comunele SINCRAI DE MUREȘ, 
RICIU, GHEORGHE DOJA, GURGHIU, IBANEȘTI etc.

La dispoziția populației din zonele calamitate au fost puse de ase
menea importante cantități de medicamente provenite din Iugoslavia, 
Olanda, Franța și alte țări. In spitalele din DEVA și ILIA s-au distribuit 
30 de saci de lapte praf, 3 5M kg de proteine, 30 cutii de lactovit. Anti
biotice, din aceleași donații, au fost inmlnate. In Județul SATU-MARE 
a sosit un însemnat transport cu medicamente provenite din donația 
Fondului internațional al Crucii Roșii : antibiotice, analgezice, dezinfectante 
și dietetice. Ele au fost expediate Imediat în localități sinistrate cum sînt 
comunele APA, CULCIU, PAULEȘTI, MEDIEȘUL AURIT, unde se vor folosi 
în policlinici și spitale șl se vor distribui gratuit populației prin punctele 
farmaceutice. La ALBA IULIA s-au expediat 2 000 flacoane gamaglobulină 
sosită din Elveția, precum și Însemnate cantități de vitamine, tablete ste- 
rlllzante, antibiotice provenite din alte țări. In județul MUREȘ au sosit 
în cursul zilei de ieri, din Iran, 50 de corturi. 600 pături și 400 kg îmbră
căminte, Iar din Austria — 200 pachete conțlntnd diverse produse sanitare. 
Continuă să se instaleze, In diverse localități, corturi șl să se împartă 
pături provenite din donația S.U.A. Au primit asemenea ajutoare sinis
trați din comuna ILIA, județul Hunedoara, din municipiul ALBA IULIA, 
din orașul DEJ etc. 8-au instalat In asemenea corturi șt sinistrați în 
alte localități lovite de calamitate.

BRIGĂZILE STUDENȚILORîn vederea combaterii calamităților, într-o adunare entuziastă, desfășurată marți dimineața la Institutul de petrol, gaze și geologie din București, a fost creată una din primele brigăzi patriotice studențești, din care fac parte aproape 40 de studenți fruntași ai institutului și cadre didactice. Cu acest prilej a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu. în aceeași zi, la Institutul de educație fizică și sport lua ființă o altă asemenea brigadă. într-o telegramă trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, secretarului general al partidului, brigada s-a angajat să-și facă datoria pină la capăt. Brigăzile s-au îndreptat spre Insula Mare a Brăilei, unde vor ajuta la apărarea acestui „Bărăgan dintre ape".
Reprezentanți ai cultelor din țara noastră au adresat președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, telegrame de compasiune in legătură cu calamitățile naturale care au afectat numeroase județe ale patriei.în telegrama semnată de episcopul Teoctist al Aradului și locotenent al Oradiei se arată că Episcopia ortodoxă română a Oradiei a hotărit să ofere pentru ajutorarea sinistraților, din fondurile ei, suma de 100 000 lei. Totodată, slujitorii altarelor ortodoxe din cuprinsul acestei eparhii, parohii și salariații oferă din salariile lor, pînă la sfîrșitul anului, suma de 400 000 lei. „Ținem să vă încredințăm, domnule președinte — se spune in telegramă — că Împreună cu întregul nostru popor vom sprijini și pe viitor cu fermitate toate înțeleptele măsuri pe care le veți lua pentru înfringerea greutăților, pentru ca viața patriei și a tuturor celor suferinzi și lipsiți acum să reintre cît mal grabnic în făgașul împlinirilor și al bunei- stăriEpiscopul Antim al Buzăului a- rată în telegrama sa că Episcopia Buzăului, ținînd seama de amploarea dezastrului, a hotărît să spo

pe dramuri cu întreaga familie. A- cum am început să ne liniștim, să recăpătăm încrederea. Au contribuit și prietenii noștri necunoscuți, care ne-au trimis aceste obiecte. Fratele la nevoie se cunoaște ! Le mulțumesc lor, mulțumesc întregii țări...Multi dintre cei care au primit din aceste daruri au găsit în haine bilete cuprinzînd calde cuvinte de îmbărbătare. Iată unul din ele : „O bătrînă de 80 de ani trimite acest pachet celor căzuți în nenorocire" semnează : Haralamba Georgescu, strada Grivița Roșie nr. 48, Alexandria.Prin fața noastră s-au perindat eu pachetele proaspăt primite Iancu 
Grigore, lăcătuș mecanic la fabrica de produse refractare, căruia i s-au dat două pături, un costum de haine, două perechi de încălțăminte, lenjerie de corp. Ludovica Vergău, fe
meie de serviciu la I.G.O., căreia 1 s-au inmînat două pături, trei pulovere, lenjerie de corp, Gheorghe 
Ruscă, muncitor ceferist de pe strada Șiretului nr. 52, care a primit patru bluze, două pulovere, trei pijamale, lenjerie de corp. Beta Kiravi, pensionar C.F.R., căruia i s-au inmînat două cămăși, un pulover, două rochii, lenjerie de corp și mulți alții.

Ion Zoltan, salariat la D.C.A., tocmai recepționase un Întreg balot cu lucruri pentru familia sa de șapte copil. înainte de a părăsi centrul de distribuire, ne-a spus :— Simți In aceste obiecte căldura celor care le-au trimis. Este ca și cum, o dată cu ele, ni se Întinde, intr-un gest de dragoste și îmbărbătare, o mină solidară. E un gest dătător de speranță in viitor.
Ștefan DINICA 
Ambrozia MUNTEANU

rească contribuția adusă la ajutorarea sinistraților de la 500 000 lei, cît stabilise inițial, la 1 500 000 lei. Conducerea Bisericii evanghelice lutherane sinode prezbiteriale și tot clerul ei — se spune în telegrama semnată de superintendentul Gheorghe Argay — a decis să depună la fondul constituit o sumă de bani din bugetul eparhiei, iar salariații o parte din cîștigul lor lunar pînă la finele anului. Telegrama semnată de episcopul unitarian dr. Kiss Elek aduce la cunoștință că clerul și angajați! centrului eparhial contribuie la ajutorarea celor năpăstulți de calamitate cu 10 000 lei din bugetul eparhial, Iar angajații șl personalul clerical, cu o parte din salariul lunar pînă la finele anului. P. Bo- drian, președintele Comitetului executiv al cultului penticostal, arată că ajutorul acordat sinistraților de acest cult se ridică la 100 000 lei.Episcopul Chesarie — în numele salariaților Centrului eparhial al E- piscopiei Dunărea de Jos-Galați și al clerului ortodox din județele Galați, Tulcea și Constanța — anunță donarea unei sume de cel puțin 730 000 lei, pentru ajutorarea sinistraților.
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TOTUL PENTRU REFACERE, 

TOTUL PENTRU NORMALIZARE!
• PRIN EFORTURI EROICE, DIFERITE ÎNTREPRINDERI CALAMITATE SlNT REPUSE IN FUNCȚIUNE
• PRETUTINDENI, 0 MARE CONCENTRARE A FORȚELOR PENTRU ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR 
SUPLIMENTARE • BRIGĂZI COMPLEXE Șl SPECIALIȘTI TRIMIȘI IN SPRIJINUL ZONELOR CALAMITATE

La Porțile de FierCUPTOARELE DEJULUI
ȘI-AU REAPRINS FOCURILE

Către Comitetul Central 

al Partidului Comunist Roman, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Din Dejul atît de crîncen lovit de calamitate ne sosesc mereu știri despre hotărîrea cu care locuitorii orașului luptă pentru redresare. Cuptoarele Fabricii de produse refractare, care aprovizionează cu aceste produse numeroase întreprinderi, și-au reaprins focurile ; in prezent, ele se află în perioada de temperare, ur- mînd ca la 13 iunie să înceapă producția efectiv. Pentru a se ajunge la acest rezultat, s-a purtat aici o dublă bătălie : împotriva urmărilor calamității și împotriva timpului. Cei 362 de salariați ai fabricii au lucrat zi și noapte — au cărat milui adus de ape, au demontat și remontai instalațiile — într-o impresionantă ma-
„Uzina va fi grabnic reintegrată

în circuitul economic"
îndată după retragerea apelor, co

lectivul uzinei „Solidaritatea" din 
Satu-Mare a început munca anevo
ioasă și migăloasă de curățire a sec
țiilor și utilajelor acoperite de nă
mol. Piesă cu piesă este demontată, 
curățită, unsă, motoarele recondițio
nate și apoi din nou montate. Nici- 
cind ca in aceste zile numele uzinei 
n-a avut o mai emoționantă semni
ficație. Zece întreprinderi din Bucu
rești, Oradea, Suceava, Tășnad și 
Satu-Mare acordă uzinei, pe al cărei 
frontispiciu este scris cuvintul scump 
muncitorilor — „Solidaritatea" — un 
sprijin frățesc in repararea utilaje
lor și repunerea lor în funcțiune.Colectivele din cele 12 sectoare ale fabricii își încordează forțele spre a ține pasul cu planul de reparații eșalonat pe zile. Duminică s-a lucrat cu un „schimb de vîrf“. In afara colec-

I

Abia de cîteva ceasuri s-au retras apele. Oamenii au ieșit la lucru sâ 
refacâ podul de cale ferată peste Someș

CONTUL 2000

într o zi - de la 14 la 20 de milioanePină la data de 26 mai, orele 12, depunerile au crescut de la 14 234 000 Ici, la un total de 20 855 000 lei.
SIGHIȘOARA DUPĂ A DOUA LOVITURĂ

Eforturi îndîrjite
pentru reintrarea in normal

I

Rîul care curgea duminică cu mare viteză s-a dovedit a fi azi... strada Vlad Țepeș. Revărsarea apelor folosea drept albii o serie de străzi pe care azi le recunoaștem ca atare. A reapărut chipul unui prieten pe care cetățenii Sighișoarei aproape că-1 uitaseră — Soarele.Inundația propriu-zisă este o problemă depășită. Urgentă este acum reluarea vieții normale, economice și sociale. A doua lovitură a apelor a năruit în parte munca foarte prețioasă depusă vreme de o săptămină pentru reluarea producției Combinatului textil Sighișoara, în special a fabricii de lină. 100 de motoare electrice demontate și transportate în grabă la etaj au început să fie coborîte din nou. Și, prin eforturile Indirjite ale colectivului, producția a reînceput către orele prînzului. Fiecare zi de lucru înseamnă aici peste o tonă fire lină, peste 3 000 metri pătrați de țesături. Corneliu Moldovan, directorul general al combinatului., era bucuros de reluarea lucrului, deși calamitatea 

nifestare a conștiinței civice. Alături de colectivul întreprinderii au lucrat echipe de electricieni și excavatoriști din Turda, specialiști de la Uzina mecanică de reparat material rulant din Cluj, de la Institutul politehnic Cluj, Institutul de proiectări pentru materiale de construcții din Capitală; Centrala industrială pentru utilaje și piese de schimb.— Ca urmare a tuturor acestor eforturi, primele produse vor ieși din cuptoare cu decît fusese țiale, ne-a Petru Roșu, două zile mai devreme stabilit in graficele ini- declarat tovarășul ing. directorul fabricii.
Titus ANDREI

tivului fabricii, au venit să lucreze 
130 de mecanici de la I.M.A. Tășnad, 
in frunte cu secretarul organizației 
de partid. Primele mașini au intrat în rodaj gol. întregul colectiv este hotărît ca în mai puțin de o lună să reintegreze fabrica în circuitul economiei naționale.

Întreprinderea de prelucrare a piei
lor „Drum nou" din Satu-Mare a în
ceput să lucreze din nou cu toată 
capacitatea. Colectivul a hotărit să 
lucreze, pe schimburi, in fiecare du
minică pentru a recupera in cel mai 
scurt timp rămânerile în urmă pro
vocate de inundații. Primele canti
tăți de piele meșină produse după 
reluarea producției au luat drumul 
beneficiarilor : fabricile de încălță
minte din Oradea și Cluj.

G. OCTAV

îl lovise de două ori. (Casa, mobila și celelalte lucruri i-au fost luate de ape).în jurul orelor 9, producția fabricii de lină, abia reluată, a trebuit să fie întreruptă. Un cablu a „pușcat", s-a carbonizat, deși la probe instalațiile electrice dăduseră satisfacție. După o muncă intensă de scormonire a pămîntului, s-au găsit mai multe porțiuni unde umiditatea periclitează încă siguranța instalațiilor electrice. Am fost de față cind inginerul Maria David și Ernst Botscher i-au raportat directorului general că producția schimbului II se va putea desfășura normal.Dar intreg orașul, toți locuitorii săi depun eforturi îndîrjite pentru înlăturarea stricăciunilor, a efectelor inundațiilor. Am văzut contabili care lucrau la sortatul literelor de plumb ale întreprinderii poligrafice năpădite de. noroaie, am văzut controloare de calitate și funcționare care spălau piese din magazia combinatului textil, am văzut tot felul de oameni, cu tot

MUNCA ÎNCORDATĂ, 

CALM, FERMITATEPe șantierele Sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier munca încordată a constructorilor se desfășoară într-o atmosferă de calm, fermitate și încredere. Angajamentul luat recent — de a realiza pînă la sfîrși- tul lunii o producție suplimentară in valoare de 1,5 milioane lei — a început să prindă viață. Constructorii nu au părăsit schelele nici duminicile, în luna mai au fost turnați peste plan 16 000 metri cubi la centrală, iar în aval de baraj au fost dragați 16 000 metri cubi stincă.Concomitent, s-au intensificat pregătirile pentru a se preintimpina o nouă ofensivă a apelor. Zeci de mașini încărcate cu piatră și pămînt, transportă în aval de baraj materiale in cadrul măsurilor luate pentru protejarea barajului, intrucît unda
REȘIȚA NU SE DEZMINTE
Foștii muncitori — prezenți 

din nou la mașiniAngajamentul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor reșițeni de a da în acest an o producție-marfă suplimentară în valoare de peste 103 milioane lei și beneficii peste plan de a- proape 31 milioane lei a început să prindă viață. Duminică, la Uzina constructoare de mașini Reșița s-au prezentat la lucru 7 287 salariați, care au realizat o producție in valoare de
GALAȚI; Oțel, fontă, construcții metalice. Colectivele de oameni ai muncii din județul Galați au hotărît să realizeze anul acesta, peste angajamentele luate inițial : o producție globală de 21 234 000 lei, o producție-marfă in valoare de 38 000 000 lei, beneficii suplimentare de 34 760 000 lei. Producția de construcții-montaje va fi depășită cu peste 26 milioane lei, economisindu-se 10 milioane lei din fondurile de investiții. Se vor realiza, peste angajamentul anual, 2 000 tone fontă, 2 800 tone oțel de convertizor și electric. 1 900 tone sleburi, 1 500 tone tablă groasă, 34 500 mc oxigen, 1100 tone utilaj de turnare și piese de schimb.NEAMȚ: Angajamentul — aproape triplat. La producția globală industrială, noul angajament al întreprinderilor industriale din județul Neamț prevede o depășire de 290 milioane lei, față de 71,6 milioane lei, cit era înscris inițial. Producția-marfă va înregistra un spor de 190 milioane lei, față de 73 milioane, iar beneficiile suplimentare se vor cifra la 80 milioane lei.

„Ne vom dubla eforturile 
spre a diminua pagubele 
pricinuite de furia apelor"Colectivele tuturor întreprinderilor industriale din județul BACĂU își dublează eforturile pentru a contribui la diminuarea pierderilor pricinuite de furia apelor. Angajamentele inițiale pe acest an la producția- marfă au fost suplimentate cu 76 541 000 Iei. Vor fi date în plus : 2 500 tone cărbune, 350 tone cauciuc sintetic, 1 000 tone policlorură de vinii, 302 000 metri pătrați țesături, 52 000 perechi de încâlțăminte, 1 200 metri cubi cherestea, 15 000 metri cubi agregate de balastieră, 600 metri cubi lemn pentru construcțiile rurale, 100 tone plăci fibrolemnoase și alte materiale de construcții.Angajamentele suplimentare au început să fie realizate. Colectivul fabricii de postav „Proletarul" va realiza peste plan pînă la sfîrșitul acestei luni 10 000 mp țesături ; la fabrica de confecții se obțin zilnic 400—500 uniforme școlare în plus, iar la fabrica de încălțăminte „Partizanul" se realizează în fiecare zi peste prevederile planului 100—150 perechi de încălțăminte.în întreprinderile chimice de pe valea Trotușului, care și-au luat an- 

felul de meserii, făcînd ce este mai urgent, pentru ca orașul să-și reia viața normală.— Lucrează în gărzile patriotice, pe străzile Sighișoarei, încă de la prima inundație, peste 7 000 oameni pe zi din satele învecinate — ne-a spus locotenentul-colonel Ion Nechita, șeful de stat major al comandamentului municipal al gărzilor patriotice. Unii au venit din proprie inițiativă din afara județului, cum au fost cei din satul Hoghiz, județul Brașov, situat la vreo 50 de kilometri depărtare, care au hotărit într-o adunare de seară să vină in ajutorul Sighișoarei, iar dimineața au fost cu camionul aici.La ora cind închei transmiterea, aici, la Sighișoara, concentrarea forțelor umane, materiale are un unic scop major : Să nu se mai piardă nimic, totul să reintre in normal in cel mai scurt timp !
Sergiu FARCAȘAN 

formată de revărsarea Mureșului șl a Tisei urmează să ajungă aci la 28—29 mai.Am cerut cîteva amănunte inginerului Nicolae Mănescu, director general al Grupului de șantiere I.C.H. Porțile de Fier : „Ne-am propus să realizăm suprainălțarea digurilor existente cu circa 1 metru, astfel incit să putem asigura un debit de cel puțin 17 000 metri cubi pe secundă, deși a- tingerea unui asemenea debit nu pare posibilă. Lucrările sînt acum aproape terminate. întregul debit al apelor va trece imediat prin vane și ecluze ; iată de ce în aval de baraj trebuie luate toate măsurile de rigoare*1.
Constantin COTOȘPAN 
corespondentul „Scînteii*

peste 2 milioane lei. Merită relevată inițiativa a 257 de tehnicieni prove- niți din rindul muncitorilor, care duminică au lucrat efectiv Ia mașini, bancuri de lucru, in echipe de turnători, forjori etc. în unitățile productive ale județului s-a realizat duminică o producție suplimentară de peste 3 milioane și jumătate lei.

gajamentul suplimentar de a spori producția globală cu 15,2 milioane lei, de a reduce prețul de cost al produselor cu încă 16 milioane lei și a realiza un beneficiu suplimentar de 19 milioane lei, s-a organizat munca în schimburi prelungite.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

pentru 
recuperarea restanțelor"Fără a-1 fi afectat grav, inundațiile au pricinuit totuși Complexului de celuloză și hirtie din Suceava o restanță de 300 tone celuloză și 500 tone hirtie. Efortul principal are ca direcție recuperarea producției pierdute. în toate secțiile s-a trecut la organizarea lucrului în schimburi prelungite de 10 ore.Analizînd necesarul de energie electrică pentru desfășurarea ritmică a producției, colectivul unității a hotă- rît ca, prin folosirea rațională a utilajelor și a instalațiilor, să creeze condiții pentru a pune la dispoziția circuitului energetic național un supliment de 3 milioane kilowați/ore energie electrică spre a fi dirijată In zonele sinistrate.O bătălie aprigă pentru realizarea angajamentelor suplimentare a producției se desfășoară și in abatajele unităților miniere. Cele 5 000 de posturi din bazinele miniere ale județului Suceava care au transformat ziua de duminică în program normal de lucru au scos suplimentar din abataje 2 200 tone barită.

Constantin MANEA 
corespondentul „Scînteii*

AJUTOR TOVĂRĂȘESC 
LA REPARAREA

UTILAJELOR

iar spre 
motoare 

Tirnăve- 
la Uzina

PLOIEȘTI, (corespondentul „Scin
teii). La Uzina de reparații din Plo
iești muncitorii își încordează for
țele spre a repune cit mai grabnic 
în funcțiune motoarele avariate care 
sosesc din întreprinderile industria
le calamitate. Pe adresa Stației de 
utilaj din Cluj a plecat un lot de 22 de 
motoare SR-100 și ST 211, Bocșa Română — două 
S-1300. tn zona industrială a 
nilor, o echipă complexă de 
de reparații din Ploiești lucrează la 
punerea in funcțiune a unei macarale 
de 70 tone. Pentru ca și alte comenzi 
să fie onorate in minimum de timp, 
colectivul a hotărit să lucreze în 
schimburi prelungite.

în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu de COMITETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată că, pentru a contribui la compensarea pagubelor aduse economiei naționale și ajutorarea populației sinistrate, muncitorii, inginerii, tehnicienii din unitățile industriale ale județului s-au angajat ca prin muncă patriotică să obțină, pînă la sfîrșitul anului, o producție-marfă suplimentară de 8 milioane lei, să realizeze economii la prețul de cost în valoare de 800 000 lei, să livreze peste plan la export produse însumînd peste 1 000 000 lei.Animați de aceleași sentimente patriotice, lucrătorii ogoarelor, prin- tr-o mai bună organizare a muncii, prin efectuarea la timp și de calitate superioară a lucrărilor .agricole, vor da un spor de 9 000 tone porumb, 3 400 tone floarea-soarelui, precum și alte produse agroalimen- tare.Biroul comitetului județean de partid, comitetul executiv al consiliului popular județean, Biroul executiv al Consiliului județean Olt al Frontului Unității Socialiste, numeroase cadre de conducere din Întreprinderi și instituții au hotărît să acorde salariul pe o lună în beneficiul înlăturării efectelor distrugătoare ale inundațiilor.Muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii au hotărît să cedeze o parte din veniturile lor pentru a- jutorarea sinistraților.Pînă în prezent, unitățile industriale și agricole din județ, cit și populația au pus la dispoziția zonelor sinistrate 1153 tone cereale, 53 tone fasole boabe, 123 tone legume și zarzavaturi, 145 520 ouă, 10 305 kg săpun, 90 000 cărămizi și alte produse și materiale de construcții.în telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către COMITETUL

MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE DIN PARTEA UNOR 
ORGANIZAȚII DE CRUCE ROȘIE Șl ALTOR ORGANIZAȚIIîn telegrama Crucii Roșii sovietice adresată Crucii Roșii din țara noastră se spune : „Călăuzindu-se după prin

cipiile internaționalismului și ale u- 
manismului socialist, ale solidarității 
frățești cu poporul român, Crucea 
Roșie sovietică va trimite In zilele 
următoare, pe adresa societății dv. 
naționale, medicamente, echipament 
medical, alimente, țesături etc., in 
valoare totală de 50 000 RUBLE, pen
tru a lupta împotriva urmărilor 
inundațiilor".Crucea Roșie australiană a donat un prim ajutor de 500 DE DOLARI.Federația Internațională a Rezis- tenților a trimis o telegramă Comitetului foștilor luptători antifasciști

DIN PARTEA UNOR FIRME Șl OAMENI DE AFACERIDin Elveția, firma „Studer" a pus la dispoziția fondului pentru sinls- trați suma de 3 000 FRANCI ELVEȚIENI, firma „SIP“ a donat 2 000 FRANCI ELVEȚIENI, „Casina" a trimis în țara noastră colete cu alimente, iar „Maggi" va trimite supe concentrate pentru sinistrați.La întreprinderea „Tehnoforestex- port“ a sosit din partea firmei „Bona Mobel Import" din Bad-Harzburg un cec în valoare de 500 MĂRCI VEST- GERMANE pentru ajutorarea sinistraților de la fabricile de mobilă din cadrul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Cluj, unitate cu care firma vest-germanâ întreține relații comerciale de mai mulți ani.în același timp au depus în contul 1 000, pentru sinistrații români, firmele și companiile din Grecia : „Mundreas Shiping" — 3 000 DE DOLARI ; „Contogeorge" și „Elliniki Viomehania Prosopsiron" — 2 000 DE DOLARI ; „M. Lukides Shiping*și „Troodos Shiping*’ — 1 000 DE DOLARI ; „Valsamakis Shiping" — 930 DE DOLARI. Salariații Societății grecești de transporturi aeriene „Oiympiaki" au donat 63 de perechi de încălțăminte, 68 da pulovere, zeci de costume de haine și rochii, cămăși, paltoane și alta obiecte de îmbrăcăminte.Armatorul grec John 8. Latsis a declarat: Sînt profund impresionat de calamitățile naturale care s-au abătut asupra României. Vă rog să-mi permiteți să contribui și eu la ajutorarea celor sinistrați cu 3 000 de cuverturi, 2 000 de cearșafuri, 250 de saltele și 250 tone de orez, pe care le voi expedia cu primul vas la Constanța.Armatorul grec Troodos din Pireu 
a trimis prin intermediul întreprinderii „NAVLOMAR" din București suma de 1 000 DOLARI.

„Intr-un singur gind"Grupul de export al constructorilor francezi de material textil — „Ma- tex-France“ — a adresat președintelui Consiliului de Stat al României o telegramă din care cităm :
„Profund impresionați de catastrofa 

fără precedent care s-a abătut asu
pra țării dv., atit de apropiată de 
Franța cu inima și prin cultură, vă 
rugăm să acceptați contribuția noas
tră personală la mișcarea de soli
daritate care, în actualele circum
stanțe dramatice, unește intr-un sin
gur gind pe toți aceia ce sini animați 
de idealurile de prietenie și frater
nitate intre popoare".Donația constructorilor francezi constă în 500 DOLARI S.U.A.Adresindu-se, printr-o scrisoare, președintelui Consiliului de Stat, firma „Comex" din Diisseldorf (R.F. a Germaniei), care lucrează cu întreprinderi românești de comerț exterior a comunicat hotărîrea de a depune, in contul 1 000, prin biroul său de legătură din București, suma de 10 000 

JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R., CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, se arată că salariații din Întreprinderile și instituțiile din județ au hotărît să contribuie lunar cu 1—2 și chiar mai multe zile din salariu, pînă la sfîrșitul anului, la fondul de ajutorare a sinistraților. Populația județului a donat însemnate cantități de alimente, obiecte de îmbrăcăminte și de uz casnic, a depus importante sume de bani în contul special C.E.C. 2 000. Sute de muncitori și țărani cooperatori lucrează în localitățile sinistrate pentru a-i ajuta pe cei în nevoie la refacerea și repararea caselor distruse sau avariate de furia apelor.Toate unitățile industriale afectate de inundații — se subliniază în telegramă — și-au reluat activitatea, iar colectivele lor s-au angajat să recupereze pierderile și să realizeze sarcinile de plan pe acest an. Animați de un fierbinte patriotism, muncitorii, inginerii și tehnicienii din celelalte unități industriale s-au angajat să dea o producție suplimentară în acest an în valoare de peste 8 milioane lei.Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din agricultură vor face tot ce depinde de ei pentru a repune în circuitul agricol cele peste 18 mii ha inundate, in vederea obținerii unor producții agricole cit mai bune.Animați de un profund atașament față de politica partidului și statului nostru — se arată in încheierea telegramei — comuniștii, toți oamenii muncii români și maghiari din județul Sălaj se angajează în fața conducerii superioare de partid, a dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu. să depună toate eforturile de care sînt capabili pentru a depăși greutățile cauzate de furia naturii dezlănțuite, pentru a-și aduce întreaga lor contribuție 

din România, în care se scrie: „Dragi 
tovarăși, vă rugăm să transmiteți vic
timelor inundațiilor mărturia solida
rității noastre și să folosiți in scopul 
ajutorării lor suma de 10 000 DE ȘILINGI pe care v-o trimitem".Uniunea bisericilor protestante din Olanda a tăcut o nouă donație de 50 000 DE FLORINI, constînd în medicamente, îmbrăcăminte și alimente.Ajutorul Bisericesc din Norvegia a dăruit în favoarea sinistraților 7 tone de mazăre conserve, 4 tone pește, 66 tone conserve alimentare.Marți s-a primit un cec cu o donație de 300 FRANCI ELVEȚIENI din partea Arhiepiscopiei romano-ca- tolice din București.
MĂRCI, spre a fl folosită la opera de reconstrucție a regiunilor lovite de calamitățile naturale.O altă firmă vest-germană, „Roth- fos Hamburg", contribuie la ajutorarea sinistraților cu suma de 10 000 MĂRCI.Directorul Otto Neubert de la firma „Schoeller Bleckmann" din Austria a transmis un cec in valoare de 20 000 DE ȘILINGI, iar dr. Hugo Kerscham, director general la firma „Brueder Teich" un cec de 3 000 ȘILINGI.Firma „Conexfrulas" din Spania a anunțat că oferă 15 tone de portocale.
„...Puteam oare sâ râmln 

deoparte î”Mișcat de vasta acțiune de solidaritate cu populația sinistrată din țara noastră, reprezentantul firmei „Borello" din Milano, Mario Potato, a predat la un centru de colectare din Cluj autoturismul său FIAT-1300. „Lucrez în România 
de patru ani — a spus el — și mă simt 
legat de oamenii de aici. Puteam oare 
să rămin deoparte cind mi-am dat 
seama că ei trec prin momente atit 
de grele ? Este un gest elementar de 
umanitarism să-i ajuți pe cei care-ți 
sint apropiați. Eu sint sigur că po
porul român va dovedi tăria necesară 
pentru a înlătura in scurt timp con
secințele dezastrului. A dovedit că 
este capabil de atîtea lucruri fru
moase". Autoturismul va fi vindut la licitație, iar suma va fi vărsată în contul 2 000 — „contul omeniei".Firma italiană „STAR" a donat mașini electrice manuale pentru industria lemnului în valoare de 1 MILION DE LIRE ITALIENE.Familia Barbier din Belgia a dăruit suma de 30 000 DE FRANCI BELGIENI, iar cetățenii brazilieni L. Poe- naru și ing. C. Abramovici, originprl din România, au dat 100 de perechi de incălțăminte și respectiv 1 000 DE CRUZEIROS.Consiliul de administrație al concernului „Brown Boveri" a hotărît să doneze SUMA DE 10 000 DE FRANCI ELVEȚIENI.Firma „Hollingsworth" din Teheran a remis Băncii Române de Comerț Exterior SUMA DE 500 DE DOLARI.La agenția economică a țării noastre din capitala Italiei s-au prezentat pentru a veni In ajutorul sinistraților următoarele firme Italiene : „Romanatti Tavernerio" și „Angelo Turati" care au donat cîte 1 000 000 DE LIRE ITALIENE, „I.R.C.A.“-Roma — 500 000 DE LIRE ITALIENE, „A- lessiocarni Vercelli", care a comunicat că va trimite obiecte de îmbrăcăminte la Timișoara.Firma austriacă „Noeff" a donat 10 000 de ȘILINGI, Iar firma „Man- dero" din Berlinul occidental, suma de 5 000 DE MĂRCI VEST-GER- MANE. 

la dezvoltarea pe mai departe a vieții economice și spirituale a patriei, într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolaie Ceaușescu, de către COMITETUL JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R., se arată că, în dorința de a contribui la compensarea pierderilor cauzate de calamități, oamenii muncii din industria Doljului au hotărît să suplimenteze angajamentele inițiale luate la începutul anului cu o producție-marfă în valoare de 25 milioane lei, să obțină economii suplimentare la prețul de cost de 5 milioane lei și beneficii suplimentare în sumă totală de 5,6 milioane lei. Vor fi produse suplimentar : o locomotivă Diesel electrică, 3 000 kW motoare electrice, 60 000 kVA transformatoare, 10 000 tone azotat de amoniu, confecții în valoare de 3 milioane lei, 500 tone ulei comestibil, 1 000 tone zahăr, 150 tone conserve de legume sterilizate și alte produse. întreprinderile agricole de stat și-au propus să realizeze suplimentar, peste angajamentele inițiale, 2100 tone grîu și porumb, 1 300 tone floarea-soarelui, 6 000 tone sfeclă de zahăr, 9 000 tone legume, 100 tone carne și 3 500 hl lapte. în același timp, cooperativele agricole de producție și-au suplimentat angajamentele cu 2 240 tone grîu și porumb, 1300 tone floarea-soarelui, 6 000 tone sfeclă de zahăr, 16 000 tone legume, 100 tone carne, 3 500 hl lapte și altele.Oamenii muncii din întreprinderi și instituții au hotărît să doneze 1—2 zile din salariul lor lunar, pînă la sfîrșitul anului, pentru ajutorarea zonelor sinistrate.Totodată, populația județului nostru participă cu importante contribuții bănești și materiale la ajutorarea familiilor aflate în suferință, în întreg județul continuă acțiunea de depunere a unor sume de bani în contul C.E.C. 2 000.

Asistență șl ajutor tehnic la 
repunerea în funcțiune a uti

lajelor avariate •••Furnizorii de utilaje din Italia al Ministerului Industriei Ușoare — firmele „Offlcine Galileo" din Florența, „O- mez" din Bergamo, „Celli" și „Ada- moli" din Milano — au trimis in țara noastră specialiști care s-au deplasat la Arad, Satu-Mare, Sighișoara și Mediaș, pentru a acorda asistență și ajutor tehnic.
DIN REGISTRELE BĂNCIILa Banca Română de Comerț Exterior continuă să se prezinte cetățeni străini aflați în Capitală, care, manlfestindu-și solidaritatea cu lupta dusă de întregul nostru popor pentru înlăturarea pagubelor provocate de Inundații, depun diferite sume de bani in valută. Dintre cei care au făcut marți dimineața donații pentru ajutorarea familiilor sinistrate, cităm cîteva nume : M. Horowici — 40 LIRE STERLINE, Bartel Johann — 100MĂRCI VEST-GERMANE, dr. Clco- rella — 100 000 LIRE ITALIENE, Gastono Tornaghi — 100 DOLARI, Albert Schwartz, director la firma „Abbey Etna Machine Co", statul Ohio — S.U.A. — 200 DOLARI ;cetățeanul american de origine română Fred Kolman — 1 200 DOLARI, italianul Toss! Francesco — 60 000 LIRE ITALIENE, reprezentantul firmei „Renault" — 1 400 FRANCI FRANCEZI. Au fost donate, de asemenea, 10 000 DE MĂRCI VEST- GERMANE din partea firmei „Comex" din Diisseldorf. în aceeași zi s-a primit un transfer telegrafic de la Stockholm in valoare de 1000 COROANE SUEDEZE, din partea cetățeanului Vasilichia Hagman pentru ajutorarea familiilor sinistrate din orașul Galați, și altul de la Atena, în valoare de 1000 DOLARI, din partea familiei Sagereco John Dcme- triades. Salariații din București ai firmei italiene „Svitemexport" — 200 DE DOLARI.Un grup de turiști suedezi, aflați în țara noastră în aceste zile de grele încercări, au depus, pentru ajutorarea sinistraților 600 COROANE SUEDEZE.

GESTURI DE SIMPATIE 
ALE MEMBRILOR CORPULUI 

DIPLOMATICîn continuare, la centrul de colectare a ajutoarelor pentru sinistrați deschis la Casa de cultură a studenților din Capitală s-au primit marți noi colete cu diferite donații din partea unor membri ai corpului diplomatic. Cotatele, conținînd articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și alimente, au fost trimise de personalul ambasadelor Poloniei, Franței și Japoniei.Un grup de membri ai Ambasadei Republicii Federale a Germaniei la București a depus în cursul zilei de marți la Banca Română de Comerț Exterior SUMA DE 2 480 MĂRCI VEST-GERMANE și 1 600 lei. De a- semenea, din partea Ambasadei Belgiei s-au primit 100 DOLARI. Clubul diplomatic sportiv Băneasa a mai depus încă 100 000 LEI.Toți membrii personalului Ambasadei Pakistanului la București au a- nunțat că vor contribui cu salariul pe o zi pentru persoanele sinistrate.
★într-o telegramă adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, grupul de practicanți vietnamezi de la Uzinele Săvinești anunță că a donat bursa pe două zile, mani- festîndu-și de asemenea dorința „de a lucra efectiv Ia refacerea economiei țării, otlunde va fi nevoie", iar grupul de practicant) din R. D. Vietnam, care se califică la întreprinderea de construcții-montaj din Pitești, au ținut să vină in ajutorul sinistraților depunlnd suma de 2 000 LEI.



Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaPoporul malgaș, guvernul său și eu însumi am aflat cu deosebit regret despre încercările prin care trece România din cauza inundațiilor.întreaga Republică Malgașă mi se alătură pentru a vă exprima profunda noastră simpatie și vă rugăm să transmiteți familiilor victimelor sincerele noastre condoleanțe. Cu înaltă considerație,
PHILIBERT TSIRANANAPreședintele Republicii Malgașe

viața internațională

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNBUCUREȘTIExprimăm profunda noastră compasiune și solidaritate față de Partidul Comunist Român și poporul român pentru inundațiile nemaivăzute care s-au abătut asupra țării dumneavoastră.Sîntem siguri că harnicul popor din România, care în aceste zile grele a dat dovadă de abnegație fără seamăn și eroism, va reuși în scurt timp, sub conducerea P.C.R., să refacă toate pagubele și să obțină noi succese în construcția socialismului.

Pentru Comitetul Central 
al Partidului Comunist din Grecia

APOSTOLOS GROZOS
Președinte

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaPoporul canadian a fost zguduit cînd a aflat de inundațiile distrugătoare care au lovit România și, în numele meu, doresc să exprim, în acest moment greu, compasiunea noastră în special pentru familiile victimelor. Dorința noastră sinceră este de a sprijini eforturile dv. de ajutorare a celor fără adăpost și suferinzi.După cum probabil cunoașteți, Crucea Roșie canadiană a oferit din stocurile de urgență, menținute în Europa, îmbrăcăminte pentru copii în valoare de 8 000 dolari și a contribuit cu încă 10 000 de dolari la alte eforturi ale Crucii Roșii din România.Am anunțat în Parlament că o donație guvernamentală de 25 000 de dolari va fi transmisă imediat prin intermediul Crucii Roșii pentru noi acțiuni de ajutorare.Aștept ocazia de a-mi exprima compasiunea într-un mod mai personal peste cîteva zile cînd voi vizita Bucureștiul.Al dumneavoastră sincer

MITCHELL SHARPPrim-ministru ad-interim al Canadei
în legătură cu gravele inundații din țara noastră, s-au primit telegrame de compasiune din partea președintelui Camerei Deputaților

din Italia, Sandro Părtini, Consiliului chilian al Păcii și Consiliului Central al Uniunii Agricultorilor ciprioți.
CU PRIVIRE IA VIZITA

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA 
A DELEGAȚIEI P. C. IRAKIANLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului COmunist Irakian, formată din tovarășii Aziz Mohammed, prim-secretar al C.C. al P.C. Irakian, și Ara Khaciatur, membru al C.C. al P.C. Irakian, a făcut o vizită in Republica Socialistă România, in perioada 18—26 mai a.c.In timpul șederii în România, delegația a vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării muncitorești și democratice din România, obiective social-economice din orașele București și Ploiești.Delegația P.C. Irakian a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., și Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R. La convorbiri au participat tovarășii Sion Bujor, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor s-a efectuat o amplă informare reciprocă a- supra activității și principalelor preocupări ale celor două partide și s-a realizat un schimb de păreri cu privire la unele probleme ale situației internaționale actuale, ale mișcării comuniste și muncitorești.In cadrul discuțiilor s-a exprimat deopotrivă dorința reciprocă de a dezvolta legăturile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Partidul

Comunist Român și Partidul Comunist Irakian, în spiritul internaționalismului proletar, în interesul celor două partide, al popoarelor român și irakian, al cauzei generale a păcii, democrației și socialismului.Vizita delegației Partidului Comunist Irakian, discuțiile care au avut loc au constituit un prilej de cunoaștere reciprocă mai bună, au adus o contribuție importantă la dezvoltarea prieteniei dintre comuniștii români și irakieni, dintre cele două popoare, la cauza unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie și înțelegere reciprocă.
★Marți seara a părăsit Capitala delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Irakian, formată din tovarășii Aziz Mohammed, prim-se- cretar 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. a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul internațional București-Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Sion, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Sosirea unei delegații a Partidului 
Poporului din PanamaMarți la amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Poporului din Panama, formată din tovarășii Ruben Dario Sousa, secretar general al partidului, și Luther Thomas, membru al Biroului Politic al C.C. al partidului care la invitația C.C. al P.C.R. va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost întîmpinați de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Cervencovici, membru al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit marți dimineața pe Toma Granfil, membru al Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, care, la invitația guvernului român, face o vizită in țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamen

tale de colaborare și cooperare economică și tehnică, precum și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
★In cursul zilei, oaspetele a avut convorbiri cu ministrul comerțului exterior, Cornel Burtică, și cu ministrul finanțelor, Florea Dumitrescu.(Agerpres)

Cronica zilei
Reprezentantul directorului general al Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (FAO), Gerardo Bildesheim, și reprezentantul directorului executiv al Programului alimentar mondial, Montanaro Pasquale, sosiți în țara noastră în legătură cu ajutoarele ce urmează să le acorde aceste organisme în urma calamităților suferite, au plecat marți dimineața intr-o călătorie în județele sinistrate.

★Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străină

tatea. marți a avut loc o seară culturală, organizată cu prilejul apropiatei sărbători naționale a Tunisiei — 1 Iunie.A fost de față Aii Jerad, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Tunisiei la București.
★în cadrul planului de colaborare culturală ne vizitează țara scriitorul și profesorul universitar albanez Dzodze Jakov, ca invitat al Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România. (Agerpres)

LUPTE VIOLENTE 
ÎN CAMBODGIAPNOM PENH 26 (Agerpres). — In diferite regiuni ale Cambodgiei, continuă luptele între forțele populare de rezistență și trupele regimului Lon Noi, susținute de unități ale armatei americane și saigoneze.Operațiunile militare lansate în estul și vestul regiunii denumite „Cîrligul de undiță" se caracterizează — potrivit relatării agenției France Presse — printr-o duritate deosebită. Una dintre cele mai violente ciocniri din această zonă a avut loc marți la 3 kilometri nord de localitatea Mimot. Un purtător de cu- vînt militar american a declarat că o unitate a celei de-a 25-a divizii de infanterie a S.U.A. a fost puternic atacată cu arme de foc automate, suferind pierderi importante. De asemenea. purtătorul de cuvînt a adăugat că forțele de rezistență cambodgiene se regrupează in mici unități și de mai multe zile declanșează, prin surprindere, atacuri asupra bazelor

0 DECLARAȚIE A 
GUVERNULUI SOVIETICMOSCOVA 26 (Agerpres). — După cum transmite agenția Tass, guvernul sovietic a dat publicității o declarație în care se arată că „dacă nu vor fi adoptate măsuri pentru ca trupele americane și saigoneze să părăsească Cambodgia, aceasta va fi atrasă într-un război civil fratricid de lungă durată".Declarația a fost înmînată autorităților de la Pnom Penh de ambasadorul U.R.S.S. în Cambodgia.Subliniind că politica promovată în trecut de Cambodgia s-a bucurat de o înaltă apreciere din partea U.R.S.S., declarația subliniază că, în funcție de direcția în care se va orienta Cambodgia — calea păcii și neutralității sau a unirii ei cu forțele agresiunii și războiului — Uniunea Sovietică va trage concluziile corespunzătoare pentru politica sa față de evenimentele din această parte a lumii.

CONVORBIRILE
LUI NORODOM SIANUK 

LA HANOIHANOI 26 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președinte al Frontului Național Unit al Cambodgiei, și Penn Nouth, primul ministru al Guvernului Regal de Unitate Națională, care se află la Hanoi, au avut marți întrevederi cu președintele R. D. Vietnam, Ton Duc Thang — relatează agenția V.N.A. Cu acest prilej, cei doi șefi de stat au avut o convorbire dordlafă.
Conferință științifică 

consacrată 
lui Friedrich EngelsBONN 26. — Corespondentul Agerpres, Mircea Moarcăș, transmite : Marți dimineață, la Wuppertal s-au deschis lucrările Conferinței științifice internaționale consacrate împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels.Organizată sub auspiciile municipalității, in orașul natal al genialului învățător, organizator și conducător al clasei muncitoare internaționale, conferința își propune — după cum sublinia în cuvîntul de salut primarul general al Wuppertalului, Johannes Rau, — să aducă o contribuție la mai buna cunoaștere și adincire a unor probleme de larg interes din opera lui Engels. La conferință participă delegați din Anglia, Austria, Belgia, Elveția, Franța, Israel, Iugoslavia, Italia, Olanda, R.D. Germană, R.F. a Germaniei, Statele Unite, Ungaria și U.R.S.S. Din România participă Nicolae Goldberger, prim-adjunct al directorului Institutului de studii, istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., care va prezenta comunicarea : „Friedrich Engels și legăturile sale cu mișcarea muncitorească din România".

Sesiunea Consiliului 
Ministerial N.A.T.O.ROMA 26 (Agerpres). — Luni au început la Roma lucrările sesiunii de primăvară a Consiliului Ministerial al N.A.T.O. Participă miniștrii afacerilor externe și ai apărării din cele 15 țări membre. Sesiunea va dezbate probleme de ordin militar și financiar, situația din Orientul Apropiat și Asia de sud-est, relațiile Est-Vest, precum și probleme specifice acestei alianțe militare.In prima zi a sesiunii au luat cuvîntul numeroși vorbitori, printre care Mani io Brosio, secretarul general al N.A.T.O., miniștrii de externe ai S.U.A., Angliei, Franței, R. F. a Germaniei, Danemarcei, Norvegiei, Belgiei și Islandei.Agențiile de presă informează că deschiderea sesiunii Consiliului Ministerial al Alianței Atlantice a prilejuit o intensificare a acțiunilor opiniei publice italiene, care se pronunță pentru ieșirea Italiei din N.A.T.O.Autoritățile italiene au luat măsuri excepționale de securitate pentru a preîntîmpina eventuale incidente, Pe o distanță de circa 10 kilometri, între centrul Romei și Palatul Congreselor, unde se desfășoară sesiunea N.A.T.O., se află cordoane de carabinieri și polițiști.

Vizita delegației MÂN. în Belgia

de artilerie și pozițiilor americane aflate in Cambodgia.Corespondentul din Pnom Penh al ziarului „New York Times" transmite că trupele saigoneze se comportă într-o serie de localități ca adevărate trupe de ocupație. Tratamentul la care este supusă populația khmeră a provocat nemulțumire in capitală și in alte localități ale Cambodgiei. O delegație de profesori și studenți de la diferite instituții de învățămînt au vizitat recent pe conducătorii actualului regim cambodgian pentru a-și exprima neliniștea în legătură cu momentele grele prin care trece populația khmeră.
★WASHINGTON 26 (Agerpres). — La Washington s-a anunțat oficial că președintele Nixon a hotărît să furnizeze Cambodgiei o nouă cantitate de arme ușoare în valoare de 7,5 milioane dolari. Hotărîrea prezidențială urmează să fie pusă în aplicare pină la 30 iunie a.c.
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BRUXELLES 26. — Trimisul special Agerpres, Aurel Zamfirescu, transmite : Marți, delegația parlamentară română condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, s-a întîlnit la sediul Ambasadei României din Bruxelles cu președinții Senatului și Camerei Reprezentanților, Paul Struye și Achille

van Acker. Au participat, de asemenea, numeroși senatori și deputați belgieni, precum și ambasadorul României la Bruxelles, Alexandru Lă- zăreanu.In aceeași zi, deputății români au vizitat Casa memorială a marelui umanist Erasmus.
REUNIUNEA TRIPARTITĂ DE LA KHARTUMKHARTUM 26 (Agerpres). — In capitala sudaneză s-a deschis marți conferința tripartită la nivel înalt, la care participă șefii de state ai Sudanului, Republicii Arabe Unite și Libiei.Actuala reuniune, a treia de acest fel de la constituirea, în luna decembrie a anului trecut, la Tripoli, a alianței dintre cele trei țări, se înscrie pe linia promovării între R.A.U., Sudan și Libia a unei strînse colaborări in toate domeniile.In cadrul primei întilniri dintre cei trei șefi de state au fost analizate situația politică internațională și di

versele aspecte ale crizei din Orientul Apropiat, transmite agenția M.E.N. Cu acest prilej, președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și-a informat interlocutorii asupra acțiunilor întreprinse de țara sa în actuala conjunctură din Orientul Apropiat.KHARTUM 26 (Agerpres). — Consiliul Comandamentului revoluției sudaneze a hotărît naționalizarea tuturor băncilor străine, precum și a unor firme comerciale occidentale care operează in țară, a anunțat Gaa- far el Numeiry, președintele acestui organism.

Congresul 
Comsomolului
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Marți s-a deschis Congresul al XVI-lea al Uniunii Tineretului Comunist Leninist din U.R.S.S., la care participă circa 5 000 de delegați, precum și invitați, din țară și de peste hotare. Delegația C.C. al Uniunii Tineretului Comunist din România este condusă de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.Congresul a fost salutat în prima zi a lucrărilor de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., care a urat succes deplin forumului tineretului comunist sovietic. Congresul, a subliniat L. Brejnev, trebuie să dezbată cele mai arzătoare probleme ale generației tinere, să traseze sarcinile activității de viitor a Comsomolului.Raportul la congres a fost prezentat de Evgheni Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al Comsomolului.

agențiile de presă transmit:
Canada este interesată 

într-o normalizare a relați
ilor cu RJ*. Chineză,3 decla- rat primul ministru Pierre Elliott Trudeau, care se află într-o vizită oficială în Japonia. Trudeau a spus că guvernul canadian recunoaște R. P. Chineză drept singurul reprezentant legitim al poporului chinez.

Guvernul peruvian a a- 
nunțat preluarea de către 
Stat 3 tuturor operațiunilor de co-

Organizația „Campania împotriva 
gazelor otrăvitoare" a organizat pe 
străzile orașului Tokio o demonstra
ție, cerînd interzicerea utilizării ar

melor chimice
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mercializare a produselor industriei de prelucrare a peștelui. într-o declarație publicată la Lima se arată că, începind cu data de 25 mai, aceste operațiuni sînt efectuate de o agenție guvernamentală instituită în a- cest scop. Peru se situează pe primul loc în lume în ceea ce privește producția de untură și carne de pește.

tratativele cu o delegație economică daneză. Obiectul tratativelor il constituie, potrivit agenției citate, pregătirea acordului comercial pe anul viitor și a unui acord comercial pe termen de doi ani.
PARIS 26 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite : Marți s-a deschis la Nis- 
sa cel de-al II-lea festival inter
național al cărții.-Participă nu
meroși editori din Franța, pre
cum și din alte 12 țări. La Pa
latul de expoziții, unde are loc 
festivalul, sînt expuse circa 
500 000 de volume. România par
ticipă cu un stand de carte de 
circa 250 de volume de toate 
tematicile și cu 15 titluri de car
te premiate in România pentru 
calitățile lor grafice și de con
ținut.

0 delegație comercială a 
R. F. a Germaniei a sosit la

La Bursa din New York, considerată drept barometru al situației eeonomiei americane, indicele valoric a continuat să scadă, atingind luni cel mai redus nivel din ultimii 8 ani, David Rockefeller, președintele băncii americane „Chase Manhattan Corp", a declarat că această scădere „reflectă o indispoziție generală, incertitudine și îngrijorare în legătură cu ceea ce se întimplă în războiul din Indochina, în lume".
La Tokio a sosit o dele

gație economică a R.D. Ger
mane C3re urmea2& să aibă tratative cu oameni de afaceri și cu reprezentanți ai cercurilor industriale japoneze în vederea lărgirii schimburilor comerciale și economice dintre cele două țări.

Praga, anunță agenția C.T.K. Oaspeții vor avea convorbiri cu reprezentanți ai Ministerului Comerțului Exterior în legătură cu reglementarea relațiilor comerciale dintre cele două țări pe perioada care urmează.La Praga, au început, de asemenea,

Alegerile comunale, care au avut loc duminică în 433 de localități din landul Styria, au confirmat tendința de creștere a popularității Partidului socialist în rindurile electoratului austriac. El a obținut majoritatea absolută a sufragiilor : 50,54 la sută.
AFGANISTAN

MODERNIZĂRI
LA POALELE HINDUKUȘILORPoporul afgan aniversează astăzi 51 de ani de la proclamarea independenței, moment cardinal în istoria sa multimilenară. Drumul parcurs în acești ani a fost un drum de eforturi stăruitoare în vederea lichidării înapoierii economice, a înaintării pe calea progresului. Afganistanul este, în ansamblu, o țară aridă și muntoasă ; pe teritoriul său își dau întîl- nire cele mai mari lanțuri muntoase din Asia, ale căror masive ocupă trei sferturi din teritoriu. Suprafețele a- gricole sint de aceea foarte reduse — doar 3 la sută din întinderea țării. Cu toate acestea, poporul afgan a reușit să înfrîngă vitregia naturii, an- gajindu-se intr-o acțiune amplă de modernizare, de edificare a unei economii independente. Au fost construite în ultimii ani numeroase întreprinderi industriale, canale de irigație, hidrocentrale, șosele. Drumul care străbate Hindukușii, la înălțimea de 3 360 de metri, prin defileul Salang, a ușurat în mod considerabil

legătura intre nordul și sudul țării, iar șoseaua Herat-Kandahar-Kabul a stabilit o legătură permanentă cu regiunile de vest șl de est ale Asiei. Capitala Afganistanului, orașul Kabul, care acum 15—20 de ani nu avea nici o șosea asfaltată, dispune azi de străzi moderne, mărginite de clădiri noi, impunătoare, de parcuri frumoase, cunoscînd totodată o intensă viață economică și culturală. Numărul populației sale a crescut de la 150 000 locuitori la o jumătate de milion.Poporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului afgan pentru continua înflorire a țării sale, preocuparea sa de a promova o politică de pace și de colaborare cu toate statele lumii. Cu prilejul sărbătorii naționale a Afganistanului, poporul nostru transmite poporului afgan cordiale felicitări și urări de noi succese pe calea dezvoltării economice, a promovării păcii.

CIPRU

ÎNCORDAREA 

POARTĂ

AMPRENTE 
STRĂINE

O serie de evenimente recente, succedate la scurte intervale de timp, atestă agravarea bruscă a sltua(iei — și așa încordate — din Cipru. După cum se știe, a- tacul din noaptea de vineri spre simbătă asupra cartierului general al politiei din Limassol, soldat cu sustragerea a peste 200 de arme, fusese precedat de descoperirea proiectului unei noi încercări de asasinare a președintelui Makarios, fără ca autorii săi să fi fost descoperiți. Vorbind Ia mitingul din orașul Ammohostos (Famagusta), președintele Makarios a declarat că eșecul atentatului din 8 martie contra vieții sale „nu înseamnă sfirșitul operațiunii". Așa cum s-a dovedit, de altfel, cercurile care puseseră Ia cale atentatul continuau să uneltească.Miza nu este deloc neglijabilă: o serie de lideri politici ciprioți au reliefat din nou in ultimele zile „interesul" ce se manifestă pentru amplasarea pe teritoriul Ciprului a unei baze militare aeriene, fie a N.A.T O., fie a unora din puterile membre ale blocului, în scopul consolidării pozițiilor lor strategice, dar și politice, in această zonă nevralgică * Mediteranei. Și este știut că singura piedică in calea înfăptuirii acestei intenții a cercurilor militariste este politica guvernului cipriot, îndreptată spre consolidarea independenței republicii. Presiunile externe permanente, al căror ecou se fac a- numite forțe din insulă, iși Iasă amprenta asupra climatului politic intern, despre care insuși președintele Makarios spunea, cu citeva zile în urmă, că „se Înrăutățește treptat". Depunem e . forturi pentru menținerea inde* pendenței țării, atit din punct de vedere geografic, cit și politic — spunea Makarios. „Lupta este grea pentru că in acest punct se ciocnesc diverse interese străine, a căror victimă este poporul cipriot".După cum s-a anunțat astăzi, aici, Ia Atena, tribunalele din Nicosia și Limassol au reținut luni, in detenție preventivă pe timp de opt zile, peste 40 de persoane care ar putea fi implicate in atacul săvirșit simbătă împotriva comisariatului poliției centrale din Limassol.
Al. CÎMPEANU

Marea Britanie în ceata
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incertitudinilor electorale
Imediat după ce s-a dat 

startul in vederea marii 
competiții electorale din 
Marea Britanie, întregul 
complex al mecanismelor 
propagandistice și publi
citare al partidelor a și 
intrat din plin in func
țiune. Alegerile generale 
de la 18 iunie iși pun pe 
zi ce trece tot mai puter
nic amprenta asupra vie
ții politice britanice. La 
sediile centrale ale parti
delor laburist, conserva
tor și liberal se stabilesc 
principalele linii strategi
ce, sint aduse ultimele re
tușuri la textele manifes
telor electorale, se evalu
ează raportul de forțe din 
cele 630 de circumscripții. 
Liderii și-au alcătuit pro
gramele turneelor electo
rale în țară. Edward 
Heath a angajat un avion 
cu 50 de locuri, care il va 
purta, împreună cu consi
lieri și un grup de zia
riști, prin 17 centre ale 
țării. Liderul conservator 
este hotărit să arunce toa
te atu-urile in această

campanie decisivă, mizînd 
pe avantajele unei cu
prinzătoare raze de zbor. 
Jeremy Thorpe, liderul 
liberal, va circula cu un 
elicopter, iar Harold Wil
son, liderul laburist, va 
prefera trenul. Agenții e- 
lectorali au și primit de 
Ia centru primele direc
tive în vederea afișajului 
și propagandei locale, ast
fel incit, imediat după 
dizolvarea parlamentului, 
campania electorală 
poată fi declanșată 
toate fronturile.

In această etapă, o 
ocupare principală 
strategia partidelor 
stabilirea celor mai 
nerabile puncte ale 
berei adverse, pentru a 
concentra asupra lor 
tacurile în cursul 
trei săptămini de 
panie.

Potrivit 
consacrat 
rismului „___ _____ ..
opoziției este de a se o- 
pune, și conservatorii, sub 
spectrul unei a treia vie-

să 
pe

pre- 
în 

este 
vui

ta-

a- 
celor 
cam-

dictonunui
al parlamenta- 
englez, datoria

torit laburiste în alegerile 
generale, iși dau toată si
lința de a i se conforma, 
combătind întregul bilanț 
al guvernării laburiste.

Pe de altă parte, fortă
reața laburistă nu se va 
lăsa ușor cucerită, tocmai 
intr-o perioadă cînd pozi
țiile partidului și-au re
căpătat potențialul elec
toral știrbit in anii re
gimului de austeritate e- 
conomică. In contrast cu 
virulența atacurilor con
servatoare, laburiștii par 
să adopte tactica încrede
rii și calmului, pledind 
pentru avantajele ideii 
continuității in progra
mele de dezvoltare a eco
nomiei țării.

Calculind media
melor sondaje efectuate 
de cinci institute specia
lizate, observatorii po
litici sînt tentați să încli
ne balanța șanselor în fa
voarea laburiștilor. Exer
cițiul este riscant întrucît 
experiența a arătat că în
totdeauna sondajele con
țin erori de probabilitate.

ulti-

Soarta întregii bătălii 
fi decisă în cele 50 
circumscripții marginale 
— unde raportul de forțe 
este echilibrat, majorități
le fiind numai de ordinul 
zecilor sau sutelor de vo
turi. O cit de mică depla
sare de voturi în ziua ale
gerilor ar putea afecta 
direct rezultatele gene
rale. Se poate, deci, a- 
firma că rezultatul scru
tinului de la 18 iunie — 
care, printr-o coincidență 
pe care unii o socotesc nu 
lipsită de tîlc, este : 
aniversării bătăliei de 
Waterloo — va 
de încleștarea 
batalioane" în

va 
de

ziua 
• la 

depinde 
„marilor 
circum

scripțiile marginale, 
ruia anume dintre 
doi adversari îi va 
veni in final rolul 
Wellington — aceasta 
să rămînă o întrebare a- 
coperită încă de ceața 
incertitudinilor.

Că- 
cei 
te
lul 

pare

Liviu RODESCULondra.
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Inundațiile 

din Ungaria 

și Iugoslavia
BUDAPESTA 26 (Agerpres). — Deși starea vremii s-a ameliorat sensibil, de-a lungul Tisei și afluenților acesteia situația se menține in continuare gravă, anunță agenția M.T.I. In localitatea Tiszafured, apele au atins în cursul zilei de marți 771 centimetri, marcind o creștere de încă 6 centimetri. Apa a început să se infiltreze prin mai multe puncte ale digurilor de protecție. Situația cea mai eritică este in zona localității Tiszadob.Se speră că apele nu vor crește considerabil. Totuși, nivelul lor va continua să se ridice treptat. După cum apreciază specialiștii, Tisa va crește pe toată lungimea sa.Pe Tisa superioară situația «-a ameliorat simțitor. 23 000 de locuitori din 22 de sate s-au întors la casele lor.Agenția citată precizează că. In zonele afectate de inundații vor trebui reconstruite 5 000 de locuințe.

★BELGRAD 26 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Plopeanu, transmite : Deși în ultimele zile vremea s-a îmbunătățit, in sectorul inferior al Tisei de pe teritoriul R.S.F. Iugoslavia continuă o activitate Intensă pentru prevenirea extinderii inundațiilor. In numeroase sectoare se menține starea excepțională, intrucit apele vor atinge cel mai înalt nivel abia in zilele următoare Se întăresc digurile in zonele amenințate:în sectorul Barania și în estul Sloveniei nivelul Dunării este staționar. Apele Moraviei încă nu s-au retras. In comuna Svilainț din Serbia se află sub ană circa 10 000 hectare de teren agricol, iar 10 sate au fost inundate.
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