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• Prin eforturi susținute se redau circulației drumuri și poduri • în întreaga 

țară se realizează angajamentele de a suplimenta producția industrială

• Terenurile agricole devastate de ape sînt curățate și pregătite pentru 

reînsămințare • Bătălia pentru recolta anului 1970 antrenează toate

forțele cooperativelor agricole (IN PAGINA A IV-A)

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE BOTOȘANI, 

SUCEAVA, NEAMȚ, BACĂU

Orice ceas clștigat 
are acum valoarea milioanelor!
EFORTURI DlRZE PENTRU RELUAREA GRABNICĂ A PRODUCȚIEI 

ÎN ÎNTREPRINDERILE CALAMITATE DIN JUDEȚUL MUREȘ

In cursul zilei de ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Emil Bodnaraș, Virgil Troiin, 
Emil Drăgănescu, Dumitru Popescu, Vasile Patilineț, 
și-a continuat călătoria operativă de lucru în Moldo
va, în județele Botoșani, Suceava, Neamț și Bacău.

Pretutindeni, în fabrici și uzine, în unitățile agri
cole, în orașele și satele vizitate, secretarul general 
al partidului nostru, ceilalți conducători de partid și 
de stat au fost întîmpinați de întreaga populație cu 
dragoste și căldură, cu un vibrant entuziasm.

Miercuri dis-de-dimineață în 
Iași mai stăruia încă atmosfera 
sărbătorească în care capitala 
Moldovei îl întîmpinase în ajun pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
De-a lungul bulevardului, mulți
mea care, marți după-amiază, în 
întreprinderile vizitate, în piața 
Palatului, vibrase la unison acla- 
mînd pentru partid, pentru politica 
sa marxist-leninistă, se pregătește 
acum să-i conducă la plecare pe 
oaspeții dragi. Poate că mai bine 
decît vorbele, imaginile vii sur
prinse de camerele de luat vederi 
ale televiziunii sînt în măsură să 
înfățișeze măcar o parte din fresca 
de neuitat a entuziasmului popu
lar, a căldurii, a bucuriei exprima
te prin gesturi, prin aclamații și, 
mai presus de orice, prin dorința 
firească a fiecăruia dintre zecile de 
mii de ieșeni de a fi cît mai aproa
pe, de a oferi o floare, de a strînge 
mîna tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In persoana sa, cei ce muncesc aduc 

n vibrant omagiu de dragoste și 
ișament forței conducătoare Adin 
>ria noastră, nucleului de lumină 

și energie care condensează în el 
voința hotărîtă a națiunii de a îna
inta spre viitorul luminos, stegaru

„întregul nostru popor — 
o unică familie, 

o singură voință!“
Elicopterul trece peste dealurile 

domoale și cîmpiile Țării de Sus, 
ale Moldovei care, în această înso
rită dimineață de mai, depun măr

Unități militare dau onorul comandantului suprem al forțelor armate ale Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu

lui încercat al poporului, Partidul 
Comunist Român.

Stadionul „23 August" de pe dea
lul Copoului concentrează, în acea
stă însorită dimineață de maf, în- 
tr-un unic chip, acela al însufle
țirii, toate vîrstele, toate profe
siile, toate categoriile sociale ale 
lașului contemporan. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășii Emil Bodnaraș, Virgil 
Trofin, Emil Drăgănescu, Dumi
tru Popescu, Vasile Patilineț, sa
lută mulțimea care ovaționează. 
Comandantul gărzii de onoare pre
zintă raportul. Răsună acordurile 
solemne ale Imnului de Stat. După 
ce se înclină în fața tricolorului, 
președintele Consiliului de Stat, co
mandantul suprem al forțelor noas
tre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trece în revistă garda de 
onoare formată din militari, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei. Adre- 
sîndu-se celor de față, tovarășul 

, Nicolae Ceaușescu aduce mulțumiri 
pentru manifestarea călduroasă fă
cută pentru conducerea partidului, 
pentru partid și urează cetățenilor 
municipiului și județului Iași noi 
succese în activitatea lor.

turie pentru hărnicia locuitorilor 
de pe aceste meleaguri.

Botoșani. Străvechiul oraș mol
dovenesc care a dat patriei mulți

în toate orașele și satele, primire sărbătorească oaspeților dragi

oameni de seamă, luminoase figuri 
de cărturari și artiști, redimensio- 
nat în anii noștri, a îmbrăcat și el 
haine de sărbătoare. La sosire, oas
peții sînt întîmpinați de tovarășul 
Gheorghe Ghinea, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. într-o ma
șină deschisă, secretarul general al 
partidului străbate orașul pe stră
zile căruia, cu mic, cu mare, aproa
pe întreaga populație a orașului a 
ieșit să-l întîmpine.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează Fabrica de con
fecții din oraș. Unitate puternică, 
cu o producție anuală de 200 
milioane lei. Cei 1 300 de sala- 

riați, în mare majoritate femei, 
răspunzînd chemării partidului de 
a organiza mai bine activitatea, vor 
obține în acest an un spor de pro
ducție în valoare de 3 000 000 de 
lei față de 1969, exclusiv pe sea
ma măririi productivității muncii. 
După studii sistematice, ei au tre
cut de la sistemul de lucru pe ban
dă la cel sincron.

Oaspeții apreciază pozitiv calita
tea produselor și îi felicită pentru 
succesele dobîndite. Este grăitor 
pentru spiritul de răspundere ce 
animă colectivul, pentru maturita
tea sa. faptul că în întreprindere 
a fost organizată o expoziție cu fo- 

(Continuare In pag. a Il-a)

Dimensiunile pierderilor de pînă 
acum, provocate de calamități econo
miei județului Mureș, sînt foarte 
mari ; ele însumau — potrivit eva
luărilor incomplete încă .— circa 
1 miliard lei și, practic, în 40 între
prinderi — cu 114 secții — „pulsul" 
producției încetase să bată. Acesta 
era bilanțul situației economice a ju
dețului în urmă cu circa 10 zile. 
La 21 mai a.c., în urma concentrării 
eforturilor muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor, funcționarilor din unită
țile mureșene, sprijinului acordat de 
nenumărate întreprinderi din țară, de 
ministerele de resort — care au tri
mis specialiști, materiale, utilaje — 
21 de fabrici și uzine, cu 56 secții, 
dintre cele calamitate au început să 
lucreze la întreaga lor capacitate. 
Alte 13 unități economice, cu 15 
secții, produceau cu 25—75 la sută din 
capacitatea de care dispun. Iar Ia 
26 mai a.c., doar în cinci întreprin
deri nu era reluată activitatea pro
ductivă. Factorii de răspundere din 
județ apreciau că în perioada 
1—5-iunie a.c. vor putea intra în 
activitatea lor normală toate între
prinderile din județ, cu excepția 
Combinatului chimic din Tirnăveni 
și Combinatului textil din Sighișoara 
— unități greu lovite de inundații, 
ale căror produse sînt absolut nece
sare economiei naționale.

Fiecare zi, fiecare oră — dacă se 
poate spune așa — este folosită la 
maximum pentru a reconstrui, pentru 
a așeza pe făgașul normal viața eco
nomică a județului. Organizațiile de 
partid, comuniștii, toți oamenii mun
cii mureșeni nu cunosc odihna, mun
cesc fără preget, cu eroism și mari 
eforturi, pentru a reface toate între
prinderile și secțiile, pentru ca acestea 
să poată realiza producții, economii 
și beneficii mai mari decît pînă acum. 
Numai că- pierderile sînt de o am
ploare' greu de închipuit, ele fiind 
prezente pe cel puțin trei planuri ; 
cele cauzate de distrugerea sau ava
rierea fondurilor fixe ale întreprin
derilor (clădiri, instalații energetice, 
mașini și utilaje), de deteriorarea ma
teriilor prime și materialelor, pier
derile provenite din stagnarea pro
ducției, precum și cele determinate 
de imposibilitatea de a onora contrac
tele economice încheiate cu benefi
ciari interni și de peste hotare ; la 
toate acestea se adaugă cheltuielile 
cu forța de muncă și materialele uti
lizate în aceste zile în vederea repu

ULTIMELE ȘTIRI
DE PE „FRONTUL APELOR"

Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor comunică :
Debitele Dunării superioare, Dravei, Savei și Moravei înregistrează 

creșteri importante, ca urmare a ploilor căzute în ultima decadă. în 
zilele imediat următoare, Dunărea și Drava, după confluența lor, vor 
avea un debit maxim de circa 6 000 mc/secundă, iar debitul Savei va 
depăși 4 000 mc/secundă.

De asemenea, viiturile produse în a doua decadă a lunii mai 1970, 
in bazinul superior al Tisei și în bazinele Someș și Mureș, concen
trate in Tisa, generează pe acest curs de apă debite de valoare deose
bită.

Rezultatul general al evoluției principalilor afluenți ai Dunării din 
amonte de Baziaș este formarea unei noi unde de viitură pe Dunărea 
inferioară. Debitul maxim al acestei viituri la Baziaș se va produce 
în jurul datei de 1—2 iunie 1970 și va atinge valoarea de circa 15 000 
mc/secundă.

Propagarea în aval a acestei unde are loc în condițiile în care al
bia Dunării evacuează încă atît viitura anterioară cît și aporturile 
laterale relativ însemnate ale Oltului, Șiretului și Prutului din ultimele 10 zile.

Nivelurile maxime care se vor produce au în general valori ridi
cate care vor depăși pe cele ale viiturii anterioare cu 20—40 cm. Aceste 
niveluri maxime se vor produce între 1 și 2 iunie în sectorul Baziaș 
și intre 10—15 iunie in sectorul de vărsare al Dunării.

Comisiile locale de apărare contra inundațiilor vor lua toate mă
surile necesare prevăzute in planurile de apărare. Se vor realiza în 
timpul rămas disponibil lucrările de ridicare a acelor diguri ale căror 
coronamente se situează la mai puțin de 1 m deasupra niveluriior 
prognozate. Se recomandă atenție sporită la incintele : Ghidici—Rast— 
„ i,Str^hx JlU-~B^c,het—Dabuleni, Zimnicea—Năsturelu, Boianu—Sticlea- 
nu Călărași, Calarași—Riul, Borcea de Sus Compartimentele II și III, 

derJ°S C^Partimentele I, II și III, Jegălia, Făcăeni-Vlădeni- 
Chioara, Luciu—Giurgem, Insula Mare a Brăilei, Ciobanu—Girlici— 
Diom, Iglița, Carcaliu—Măcin și Măcin—23 August.

De asemenea, se vor executa cu maximă urgență lucrările nece
sare pe tronsoanele de dig la care se semnalează infiltrații.

Se va organiza imediat supravegherea continuă a digurilor pentru 
a se putea semnala orice deficiențe posibile și a se putea interveni.

Se vor completa stocurile de materiale de apărare utilizind toate 
posibilitățile locale.

IN PAG. A V-A
In centrul aterfției - BĂTĂLIA DUNĂRII

TIMP FRUMOS-NIVELUL RlURILOR IN SCĂDERE

I
ln țară, vremea a fost in ge
neral frumoasă, cu innorări mai 
accentuate in Banat și Transil
vania și temperaturi de peste 20 
de grade în multe localități. Vîn- 
tul a suflat slab, avind caracter 
local — ceea ce a favorizat zvîn- 
tarea unor suprafețe băltite.

Situația apelor este următoarea : 
o Mureș: pe cursul superior al rîu- 

lui, pînă la Alba Iulia, nivelurile sînt 
în scădere, apele curg liniștite in al
bie fiind sub cotele de inundație. 
Creșteri de niveluri în Mureș se re
simt în zona Deva—Arad, cu circa
50 cm peste cota de inundație.

• Apele Tîrnavelor au intrat pe fă
gașul lor.

Pe rîurile din Banat nivelurile sînt 
în scădere, menținîndu-se încă 

nerii grabnice in funcțiune a tuturor 
capacităților afectate de calamități.

Dintre întreprinderile din Tg. Mu
reș care au fost afectate serios de 
inundații ne-am oprit să examinăm 
mai în amănunt starea de lucruri 
creată la întreprinderea „Electro-Mu- 
reș“ și IPROFIL „23 August". La „E- 
lectro-Mureș", pagubele în materii 
prime, semifabricate și produse fi
nite se ridică la 8,8 milioane lei ; cele 
cauzate de întreruperea producției în
sumează 30 milioane lei, iar cheltuie
lile pentru refaceri — 3,6 milioane 
lei. Pînă la sfîrșitul acestei luni se va 
putea realiza o producție de numai 
14,2 milioane lei, față de 45,5 milioa
ne lei, cît era planificat. în luna iunie 
— după cum se apreciază aici — deși 
întreprinderea va funcționa la întrea
ga capacitate, totuși se va obține 
doar o producție în valoare de 30,3 
milioane lei (planul, în luna iunie, 
fiind de 46,5 milioane lei). In zilele 
în care nu s-a putut lucra, la secția 
cablaje auto și pentru tractor nu s-au 
produs circa 1 000 seturi cablaje. Deci, 
1 000 tractoare și autocamioane nu au 
putut fi executate la termen. De ase

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe loma Granfil, membru al Vecei Executive 
Federale a R. S. F. Iugoslavia

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri dimineața pe Toma 
Granfil, membru al Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
care, la invitația guvernului ro
mân, face o vizită în țara noastră.

La primire a luat parte Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

unele depășiri ale cotei de inundație 
pe Timiș.

e Pe Olt nivelurile sînt în scădere 
pînă aproape de Slatina. Culminația 
viiturii pe acest riu a ajuns la con
fluența cu Dunărea, provocînd inun
dații în zona dintre Slatina și văr
sare.
• Pe Șiret nivelurile scad pe întreg 

cursul rîului cu multe zeci de cen
timetri. Cotele de inundație sînt de
pășite numai la Lungoci și Șendreni, 
pe cursul inferior. Și pe afluenții 
acestui riu, cu excepția cursului in
ferior al Bîrladului, nivelul apelor 
scade. Creșteri de nivel s-au înre
gistrat doar la Șendreni.

• Pe Prut, cotele de inundație sînt 
depășite la Drinceni, Fălciu, precum 
și la Oancea, unde astăzi se prevede 
atingerea nivelului maxim al viitu
rii Prutului. 

menea, la secția conductori, fiecare 
zi de stagnare a producției a însem
nat, printre altele, pierderea fabrica
ției a 1 000 papuci (utilizați la fabri
carea locomotivelor Diesel electrice 
sau electrice). La IPROFIL „23 Au
gust", din cadrul C.E.I.L. Tg. Mureș, 
pierderile de materii prime, semifa
bricate și produse finite însumează 
5,5 milioane lei ; pierderile de pro
ducție — 11 milioane lei, iar valoarea 
cheltuielilor pentru refacere — 1,5 mi
lioane lei. Se consideră că pierderile 
din producție vor fi recuperate abia 
în trimestrele III—IV. Pe ansamblul 
C.E.I.L. Tg. Mureș, în perioada de 
întrerupere a producției, nu s-au ono
rat contracte de livrare la export care 
privesc 950 garnituri mobilă, 10 000 
mc cherestea rășinoase și altele.

Iată, deci, ce dificultăți mari au 
de învins colectivele celor două uni
tăți economice din Tg. Mureș, iată de

Dan MATEESCU 
Lorand DEAKI

(Continuare în pag. a IV-a)

A participat, de asemenea, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au fost abor
date probleme privind lărgirea în 
continuare a colaborării și coope
rării dintre România și Iugoslavia. 

(Agerpșes)

a reconstrucției 
ne stă in fată1

de POP S1MION

Țăranii din Chețani intraseră în 
luna lui mai pe sub bolta tradi
ționalei serbări „Fiii satului", con
sacrată în acest an memorabilei 
vîrste de 526 ani la care ajunsese 
satul. Toată suflarea lua parte la 
acest omagiu adus duratei de va
tră. După numai zece zile satul 
avea să fie distrus de asediul Mu
reșului mijlociu, care crescuse cu 
șaptezeci de centimetri pe oră, în
ghițind așezarea, treptat, pînă ce 
n-a rămas deasupra decît o frîntu- 
ră din ulița mare, mai exact 29 de 
case, o insulă. O insulă învingă
toare, dacă ne gîndim că urgia 
rîului n-a izbutit să smulgă o 
singură viață omenească, nici una. 
Insula devenise a speranței. O 
insulă de umanitate, care se re
generează cu o forță vitală impre
sionantă. Oamenii n-au inimă și 
timp să deplîngă tot ce-i aici ca
tastrofic ; inimă și timp au doar 
pentru acțiune, pentru faptă. 
Transcriu cîteva realități din pro
cesul formidabilei autodeveniri.

INSULA a fost insulă doar o 
singură noapte, deși apele au stă
ruit îndelung și mai stăruie în 
satul calamitat. Rețeaua electrică 
distrusă, firele de telefon rupte, 
orice contact cu așezările din jur 
imposibil, o unitate militară vine 
în ajutorul sinistraților. Turda, 
oraș limitrof, întinde o mînă sal
vatoare : muncitorii de la „Indus
tria sîrmei" împart pîine, conserve, 
apă, ridică primele barăci. Cercul 
de moarte al apelor a fost stră
puns, insula nu mai e o insulă. 
Un cald ocean de solidaritate fră
țească îi înconjoară pe țăranii din 
satul asediat de ape. A fost să 
fie ca reuniunea „Fiilor satului" 
să se reia după numai zece zile, 
în acest chip dramatic ; mulți 
dintre fiii satului — profesori, 
maiștri, medici, ofițeri — au re
venit cutremurați la matca lor în 
pericol, aducînd alimente, îmbră
căminte și forță de împotrivire 
contra urgiei. O veste mare în
seninează cugetele : avuția de vite 
a satului a rămas intactă. Deci 
cooperativa agricolă se va putea

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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vizitate, o primire caldâ, entuziastăBotoșani, ca pretutindeni în localitâțileLa

(Urmare din pag. I) 

tografii și confecții necorespunză
toare. Gazdele nu s-au sfiit să-i 
invite pe oaspeți să viziteze aceas
tă expoziție.

■i Inginerul loan Floareș, directo
rul general al combinatului textil, 
îi informează pe conducătorii de 
partid și de stat că muncitorii fa
bricii de confecții au hotărît să 
suplimenteze angajamentul anual 
cu 1,5 milioane lei, astfel îneît pînă 
la sfîrșitul anului să dea peste plan 
o producție de 3,5 milioane lei. Este 
aportul pe care ei înțeleg să-l adu
că, în consens cu întreaga noastră 
clasă muncitoare, la efortul sporit 
pe care, în aceste zile, țara ni-1 
cere nouă, tuturor. El se înscrie în 
hotărîrea fermă, generată de 
profund patriotism, a muncitorilor 
din întreprinderile industriale ale 
județului Botoșani de a realiza, în 
afara timpului normal de lucru, 
peste 700 000 ore/om, ceea ce va 
face ca ei să obțină peste plan și 
peste angajamentele inițiale o pro
ducție de 14 milioane lei.

O altă dovadă grăitoare a con
științei civice ridicate la parametrii 
cei mai înalți o reprezintă faptul 
că, datorită greutăților pe care le 
întîmpină colectivul Uzinei de re
parații din Galați din cauza inun
dațiilor, Uzina de reparații din Bo
toșani a preluat executarea, în a- 
ceastă perioadă, a unui număr de 
11 sortimente de piese de schimb 
pentru tractorul U 650, în valoare 
de 4,8 milioane lei. Producția va 
fi executată în afara planului în
treprinderii, îndeosebi în dumini
cile de pînă la sfîrșitul anului.
1 în drum spre locul de decolare 
a elicopterului, în repetate rînduri, 
mașina deschisă în care luase loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
înconjurată de mulțimea celor care 
îl aclamă, mulțumind și în acest 
Chip partidului pentru grija per
manentă ce o poartă dezvoltării 
acestui județ tînăr, care înaintează, 
Cu toate pînzele sus, spre înflori
rea sa.

înainte de plecare, adresîndu-se 
celor prezenți, secretarul general al 
partidului le-a transmis un călduros 
salut din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii So
cialiste România. „In scurta vizită 
pe care am făcut-o — a spus tova
rășul Nicolae Ceaușescu - 
am văzut una din întreprinde
rile orașului. In cincinalul urmă
tor se vor mai construi multe alte 
întreprinderi industriale, ceea ce 
va duce la dezvoltarea vieții eco
nomice și sociale, la ridicarea ni
velului de viață al locuitorilor ju
dețului. îmi exprim convingerea 
'că toți comuniștii, toți oamenii 
muncii vor depune eforturi sporite 
pentru a realiza planul pe acest 
an, că vor face totul pentru a în
făptui sarcinile ce le revin din pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului nostru. Vă 
doresc noi succese, multă sănătate, 
viață fericită tuturor".

Cuvintele tovarășului Nicolae 
■Ceaușescu sînt primite cu puter
nice ovații, cu urale. Se scandează 
„P.C.R. — Ceaușescu".

Vizita în județul Botoșani conti
nuă. Elicopterul aterizează pe c 
pajiște de lingă comuna Bucecea 
Sute de țărani cooperatori, intelec
tualitatea comunei, bucuroși de 
baspeți, îi înconjoară cu dragoste 
pe conducătorii de partid și de stat, 
•îi aclamă îndelung.

Președintele cooperativei, Gheor- 
ghe Alexa, îi conduce pe oaspeți în» 

“ ? ■

tr-unul din sectoarele de bază, cel 
zootehnic. în prezent, cooperativa 
are 820 de bovine, iar pînă la sfîrși- 
tul anului va ajunge la 930. Tova
rășul Ceaușescu se interesează de 
măsurile luate pentru asigurarea 
bazei furajere, de perspectivele in
troducerii mecanizării în sectorul 
zootehnic.

Discutînd cu factorii responsabili 
ai comunei, secretarul general al 
partidului le atrage atenția că 
terenul acesteia nu este judicios 
gospodărit, noile construcții ocu- 
pînd suprafețe mult mai mari decît 
ar fi fost necesar, și recomandă 
consiliului de conducere al coope
rativei să dezbată cu răspundere 
această problemă de mare impor
tanță, știut fiind că pămîntul este 
avuția întregului popor.

înainte de a se despărți de locui
torii comunei Bucecea, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a spus:

„Am vizitat ferma zootehnică a 
cooperativei dumneavoastră. Am 
lnat cunoștință de rezultatele bune, 
satisfăcătoare, pe care le-ați obți
nut. Sper — de altfel și președin
tele cooperativei și șeful fermei au 

In mijlocul jdranilor cooperatori din Bucecea

spus acest lucru — că producțiile 
viitoare vor fi mai mari. Două mii 
de litri de lapte, cît prevedeți, e 
bine ; dar trei mii e și mai bine. 
Cînd veți obține atît vor crește și 
mai mult veniturile dumneavoas
tră.

Vă felicit pentru rezultatele ob
ținute î<n creșterea producției, a 
averii obștești, a bunăstării. Vă 
doresc ca în acest an, ca și în anii 
viitori, să obțineți rezultate și mai 
bune în dezvoltarea, în înflorirea 
cooperativei dumneavoastră. Vă 
doresc multă sănătate și multă fe
ricire". (Aplauze puternice, urale ; 
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!").

...Suceava. Străvechea cetate de 
scaun a Moldovei îl primește astăzi 
pe secretarul general al partidului 
înfățișzndu-se 
oraș modern, 
temelia puternică a 
lizării socialiste. Rod direct 
politicii partidului de ridicare eco- 
nomico-socială a tuturor regiunilor 
patriei, de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție, Suceava cu
noaște în anii noștri o ascensiune 
impetuoasă, odinioară greu de con
ceput. Numai în 1969 s-au investit 
pentru dezvoltarea județului fon

unprivirilor ca 
crescut falnic pe 

industria- 
aî

duri de aproape 830 milioane lei.
Intrată pe orbita industrializării, 

Suceava a devenit în ultimii ani 
un centru cu o producție diversi
ficată, începînd de la minereuri și 
prefabricate de beton și termi- 
nînd cu confecțiile și produsele in
dustriei lemnului.

La sosire, oaspeții sînt salutați 
de Emil Bobu, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Mii 
și mii de oameni aclamă înde
lung, scandează numele secreta
rului general al partidului. Ve
dem reprodueîndu-se și aici, în 
noi ipostaze, secvențe din filmul 
memorabil al zilei de ieri, al pri
mei părți din cea de azi a vizitei. 
Cu zîmbete și flori, bucovinenii 
spun un emoționant bun venit iu
bitului conducător al poporului ro
mân. Ca și la locul aterizării eli
copterului, și în oraș primirea 
poartă pecetea dragostei și atașa
mentului față de partid, a încre
derii depline în politica sa internă 
și externă. Poate că expresia cea 
mai grăitoare a sentimentelor ce 
animă pe cetățenii județului este 
inscripția ce străjuiește intrarea 
în oraș : „întregul nostru popor — 
o unică familie, o singură voință!".

Se vizitează Fabrica de tricotaje 
„Zimbrul" — unitate modernă, în
zestrată cu utilaje de înaltă tehni
citate, Inginerul-șef, Mihai Ior- 
dache, arată că în cursul anului 
1970 s-a trecut la extinderea între
prinderii, urmînd ca pînă la 30 au
gust, deci cu o lună mai devreme 
față de plan, să se mărească ac
tuala capacitate cu încă un milion 
bucăți tricotaje. Este demn de con
semnat că aici, îndeplinindu-se 
neabătut indicațiile date de Con
gresul al X-lea, se acordă o aten
ție deosebită reducerii consumuri
lor specifice : prin perfecționarea 
procedeelor tehnologice, în 1970 se 
vor economisi 100 tone de fire.

în ultimele zile, răspunzînd che
mării de a-și înzeci eforturile pen
tru a depăși greutățile pricinuite 
economiei naționale de calamități, 
muncitorii de la „Zimbrul“-Su- 
ceava au hotărît să lucreze cu o 
capacitate zilnică de 38 000 de bu
căți în loc de 24 000.

Vizitînd fabrica, conducătorii de 
partid și de stat sînt aclamați în
delung. Lăsînd pentru o clipă 
mașinile, muncitorii fac o vibrantă 
manifestație, expresie a legăturii 
indestructibile dintre popor și 
partid, a fermității cu care întregul 
popor face zid în jurul partidului, 
al Comitetului său Central.

„Pentru prima dată în istoria ei, 
Suceava produce fontă și oțel !“ — 
au fost primele cuvinte, pronunțate 
cu mîndrie, ce s-au auzit la între
prinderea de piese de schimb. Aici 
se realizează piese turnate din fon
tă și oțel, piese din laminate de 

• cele mai diverse tipuri. '
Secretarul general al partidului, 

trecînd prin secțiile de bază, ia 
cunoștință de procesul de produc
ție și recomandă să se urmărească 
în mod constant, cu și mai mare 
atenție decît pînă acum, reducerea 
consumului de metal, o mai judi
cioasă folosire a mașinilor. Totoda
tă, arată tovarășul Ceaușescu, în 
întreprindere există condiții și for
țe care fac posibilă extinderea pro
ducției de piese de schimb și în 
alte sectoare ale economiei decît 
industria materialelor de con
strucții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ia 
cunoștință cu satisfacție de faptul 
că inimosul colectiv de aici, reana- 
lizîndu-și angajamentele inițiale, 
înțelege să-și aducă o contribuție 
sporită la diminuarea pierderilor 
pricinuite de inundații economiei 
noastre. El s-a angajat ca la pro
ducția globală și marfă să realizeze 
4,5 milioane lei față de 2 milioane

Moldovei
Elicopterul survolează melea

gurile județului Neamț. Ținutul 
de la poalele Ceahlăului oferă o- 
chiului priveliștea impresionantă a 
așezărilor ce și-au schimbat struc
tural înfățișarea în anii noștri, a 

angajamentul inițial; totodată, se 
vor produce suplimentar 175 de 
tone piese de schimb.

Un scurt popas la noua și fru
moasa casă de cultură din centrul 
orașului. Arhitectul Nicolae Po- 
rumbescu, autorul proiectului — 
unul dintre specialiștii care au ho- 
tărît să se ducă acolo unde sînt 
foarte necesari și unde își pot va
lorifica din plin talentul și cunoș
tințele — prezintă «edificiul.

La plecare, în aplauzele en
tuziaste ale miilor de. cetățeni 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„In cursul călătoriei pe care am 
făcut-o în aceste două zile în ju
dețele Moldovei, am vizitat și două 
dintre întreprinderile orașului 
dumneavoastră. Ele ne-au lăsat o 
impresie plăcută. Am constatat că 
în aceste unități se desfășoară o 
activitate rodnică, intensă.

De la ultima noastră vizită Ia 
Suceava, în orașul și în județul 
dumneavoastră s-au petrecut mul
te transformări. în ce privește 
construcțiile, arhitecții au dovedit 
imaginație, au făcut lucruri bune. 
Orașul devine tot mai modern, 
mai frumos. Am văzut, de pildă-, 
casa de cultură. Ne-a făcut o im
presie bună. Vă urez ca și activi
tatea ce se va desfășura in acest 
lăcaș să fie la Înălțimea cerințelor 
populației.

La obținerea realizărilor de sea
mă înregistrate în oraș și în ju
deț și-au adus contribuția — pe 
care vreau să o menționez în mod 
deosebit — comitetul județean și 
municipal de partid, consiliile 
populare, președintele consiliului 
popular județean, ceilalți activiști. 
Adresez tuturor calde felicitări 
pentru munca depusă.

Urez locuitorilor din orașul și 
județul dumneavoastră realizări și 
mai frumoase în îndeplinirea 
cinilor trasate de Congresul 
X-lea- al partidului*'.

Despărțirea conducătorilor 
partid și de stat de cetățenii 
cevei a prilejuit o vibrantă mani
festare a stimei și înaltei prețuiri 
pe care o nutresc pentru condu
cătorul iubit al partidului și sta
tului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a deplinei adeziuni la 
politica internă și externă a parti
dului, a hotărîrii tuturor de a 
munci în așa fel îneît în cartea de 
aur a hărniciei poporului român 
numele străvechiului ținut să se 
înscrie, și de acum înainte, la loc 
de cinste.

sar- 
al

de 
Su-

vitalitatea 

industriale
uiior obiective economice impor
tante, ridicate în anii socialismu
lui.

Așa cum arăta tovarășul Ștefan 
Boboș, prim-secretar al comitetu- 

a lui județean de partid, Neamțul

beneficiat în ultimii trei ani de un 
volum de investiții de peste 2 mi
liarde lei, ceea ce reflectă grija 
permanenta a conducerii partidului 
și statului pentru înflorirea necon
tenită a unui județ tînăr. Noul pei
saj industrial, dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a agriculturii, 
amploarea construcțiilor social-cul- 
turale, perspectivele care se deschid 
în viitorul cincinal atestă, o dată 
în plus, justețea hotărîrii partidului 
și statului privind reorganizarea 
teritorial-administrativă a țării. 
Activitatea desfășurată în această 
perioadă, transfuzia de energii 
umane și materiale, rod al grijii 
partidului pentru noile județe, au 
demonstrat și demonstrează cît de 
binevenită, cît de judicioasă a fost 
această importantă decizie, care a 
schimbat structurile social-econo- 
mice pe teritoriul întregii noastre 
țări, a dat noi dimensiuni muncii 
șt' vieții oamenilor. Un exemplu 
elocvent, a spus tovarășul Ștefan 
Boboș, îl constituie și județul nos
tru, Neamț.

Este vizitată platforma industria
lă Săvinești. Ing. Dumitru Belizna, 
directorul Centralei de fibre chi
mice, prezintă oaspeților principa
lele sectoare ale uzinei de fi- , 
bre sintetice. în prezent, aici se 
realizează anual 15 000 tone de 
melană, 2 000 tone de fire relon, 
1 000 tone fibre relon și 1 000 tone 
fire cord. Numai în acest an, va
loarea investițiilor la Săvinești de
pășește 290 milioane lei. Instalațiile 
moderne, de înaltă tehnicitate, 
multe dintre ele rod al gîndlrii teh
nice românești, îngăduie obținerea 
unor produse de calitate, bine apre
ciate atît pe piața internă, cît și 
pe cea externă. Oaspeții apreciază 
rezultatele bune obținute de cadrele 
de cercetători de aici, strădania de 
a lega permanent cercetarea știin
țifică de necesitățile producției.

Cadrele tehnice prezintă planu
rile de dezvoltare a platformei în 
următorii ani. Secretarul general 
al partidului indică să se ia din 
timp toate măsurile pentru ca in
vestițiile să fie judicios folosite, să 
fie chibzuite în așa fel îneît rezul
tatul final să fie mai ieftin și mal 
bun.
De-a lungul șoselei dintre Să

vinești și Piatra Neamț, pe stră
zile frumosului oraș reședință de 
județ, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este aclamat de mii și mii de oa
meni care au venit să-1 salute cu 
dragoste. întreaga populație tră
iește clipe de neuitat. Avem în 
fața ochilor tabloul viu, concret, a 
ceea ce în mod obișnuit numim le
gătura indestructibilă dintre partid 
și popor. Simțim încă o dată că oa
menii văd în partid, în secretarul 
său general chezășia îndeplinirii 
aspirațiilor poporului, a idealu
rilor sale, garanția sigură că 
România va fi cu fiecare an ma 
înfloritoare, că vom făuri prin 
muncă, prin eforturile noastre ale 
tuturor societatea socialistă multi
lateral dezvoltată.

în aceste zile, demonstrînd o 
înaltă conștiință patriotică, dornici 
să-și aducă cotribuția la efortul 
de refacere în care s-a angajat în
tregul popor în urma calamităților, 
oamenii muncii din județii 
Neamț și-au sporit angajamen
tele anuale, hotărînd să reali
zeze peste prevederile de plan 
sporuri în valoare de 200 milioa
ne lei la producția globală. Tot
odată, ei s-au angajat să explo
reze în continuare căile de sporire 
a aportului lor la efortul general.

Pe stadionul orașului, într-o at
mosferă de mare însuflețire, a luat 
cuvîntul tovarășul NiCOlOO 
Ceaușescu, 031-6 3 spus •

„In cadrul călătoriei pe care am 
făcut-o ieri și azi în mai multe ju
dețe din această parte a țării, am 
vizitat o serie de unități indus
triale. In județul dumneavoastră 
am vizitat una dintre întreprin
derile fruntașe aflate pe platforma 
Săvinești. Ne-au făcut o bună Im
presie rezultatele obținute, felul 
cum comitetul județean de partid 
se preocupă de activitatea în a- 
ceastă unitate și îndrumă munca 
oamenilor pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al X-lea.

Cunoașteți greutățile pe care le 
avem datorită calamităților natu
rale abătute asupra unei părți a ță
rii noastre ; cunoașteți și hotărîrea 
întregului popor de a Ic lichida in- 
tr-un termen cît mai scurt. La a- 
ceastă măreață acțiune participă șl 
oamenii muncii din județul dum
neavoastră. Sînt convins că apor
tul lor va fi mare, că angajamen
tele pe care le vor lua în continua
re vor fi pe măsura hărniciei și a 
atașamentului lor față de societa
tea noastră socialistă.

Am discutat astăzi și despre 
perspectivele dezvoltării județului. 
Se vor face noi și mari investiții 
în industrie și în agricultură. Sar
cina este de a depune toate efor
turile pentru ca ele să fie realiza
te cu costuri cît mai mici.

Comitetul Central al partidul”! 
este convins că oamenii muncii din 
județul Neamț, din Piatra Neamț 
vor ști și în viitor să facă totul 
pentru îndeplinirea cu cinste a sar-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Discuții de lucru la Fabrica de confecții din Botoșani, Uzina de piese de schimb din Suceava și Platforma industrială Sâvinești

(Urmare din pag. II-a)

cinilor ce le revin, pentru ridica
rea bunăstării materiale a între
gului popor, pentru ridicarea pa
triei noastre pe culmi tot mai 
înalte".

Cuvintele secretarului general 
au fost subliniate cu urale, cu a- 
plauze ce nu au contenit minute în 
șir.

Ultimul județ vizitat, Bacăul, 
face aceeași entuziastă primire 
oaspeților dragi. Și aici, ca pretu
tindeni, se văd la tot pasul sem
nele noului, se simte pulsul puter
nic al muncii creatoare pentru în
făptuirea sarcinilor ce revin jude
țului Bacău în acest ultim an al 
cincinalului. Mărturie stau cifrele 
care atestă o depășire a sarcinilor 
de plan cu 60 milioane lei în lu- 
;’le care au trecut din acest an.
• tn adunări ce au avut loc în ulti- 

nele zile, oamenii muncii din ju
dețul Bacău au hotărît ca, peste 
angajamentele luate pentru 1970, 
să dea produse în valoare de 76 
milioane lei. După vizitarea Uzinei 
de reparații de avioane, conducă
torii de partid și de stat se opresc 
la I.A.S. „Avicola". Această între
prindere, care a luat ființă ca ur
mare a măsurilor inițiate de partid 
în_ ultimii ani pentru dezvoltarea 
și modernizarea zootehniei, a obți
nut rezultate bune, care s-au con
cretizat în obținerea, an de an, a 
unor realizări superioare. In pre
zent, întreprinderea furnizează a- 
proape 25 milioane ouă anual.

Se vizitează hala unde au loc 
interesante experimente de crește
re în baterii a păsărilor. Este apre
ciat sistemul de baterii cu trei ni
veluri. La stația de sortare a ouă- 
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă automatizarea totală, 
care se poate obține prin investi
ții minime.

Ințelegînd profunda îndatorire 

Aclamații nesfîrșite, urale. urâri fier binfi de bun venit în vechea cetate de scaun a Moldovei Foto ; A. Pasat și A. Rosenthal

patriotică ce le revine în aceste 
zile, lucrătorii de la I.A.S. „A- 
vicola" s-au angajat să supli
menteze producția din 1970 cu 40 
milioane ouă și 1000 tone carne 
peste plan. Este un angajament de 
onoare, care va fi tradus în fapt.

După vizitarea întreprinderii, 
coloana oficială străbate din nou 
străzile orașului în aceeași atmos
feră sărbătorească.

La plecare, pe aeroportul din 
Bacău, tovarășul Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, îl asigură pe se
cretarul general al partidului că 
activul de partid și de stat, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău vor face totul pen
tru a îndeplini cu cinste sarcini
le puse de partid.

în uralele celor prezenți, ia 
cuvîntul tovarășul HÎCOlQC 
Ceaușescu.

Dragi tovarăși.

Doresc, în primul rînd, să vă a- 
dresez dumneavoastră, tuturor lo
cuitorilor municipiului Bacău, un 
salut călduros din partea Comite
tului Central al partidului, a Con
siliului de Stat și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

La Bacău încheiem de fapt vi
zita pe care am făcut-o ieri și as
tăzi în această parte a țării. In 
județele prin care am trecut astăzi 
— Botoșani, Suceava, Neamț și 
Bacău — ca și în județele și lo
calitățile prin care am trecut 
ieri, am constatat cu multă satis
facție că oamenii muncii din in
dustrie și agricultură, intelectuali
tatea, tineretul, bărbații și femeile 
sînt puternic însuflețiți de dorin
ța de a face totul ca rănile provo
cate de inundații în unele din ju
dețele din această parte a țării — 

și în general pagubele provocate în 
multe județe din patria noastră — 
să fie vindecate într-o perioadă cît 
mai scurtă, asigurîndu-se ca acti
vitatea din industrie, din agricul
tură, din toate sferele vieții socia
le să se reia cît mai rapid in cele 
mai bune condiții.

Doresc să adresez calde felici
tări tuturor locuitorilor din jude
țele prin care am trecut pentru ab
negația și hotărîrea cu care își în
deplinesc sarcinile trasate de partid 
și guvern.

Desigur, tovarăși, împreună cu 
celelalte județe ale țării, și jude
țul Bacău — care a fost mai puțin 
afectat de inundații — și-a luat O 
serie de angajamente în scopul 
recuperării pagubelor provocate de 
catastrofa naturală. Primul-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid ne-a vorbit aici de cîteva 
zeci de milioane, dar «toi apreciem 
că posibilitățile județului Bacău 
sînt mai mari decît angajamentele 
luate. Sîntem convinși că organiza
ția de partid, comitetul județean, 
comuniștii, muncitorii, țăranii, in
telectualii, toți locuitorii din 
județul și municipiul Bacău își vor 
înzeci eforturile pentru a-și aduce 
contribuția atît la recuperarea în- 
tr-un termen scurt a pagubelor 
provocate de calamitățile naturale, 
cît și la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest 
an și, totodată, la pregătirea ur
mătorului plan cincinal.

Doreso să mulțumesc tuturor 
cetățenilor care in aceste zile 
și-au manifestat cu putere dragos
tea și atașamentul față de partid, 
față de politica sa marxist-leni- 
nistă. Toate acestea -sînt dovezi 
grăitoare ale profundei încrederi 
și hotărîri cu care locuitorii Ba
căului, ca de altfel toți locuitorii 
județelor prin care am trecut as
tăzi, întregul nostru popor, înfăp
tuiesc neabătut politica internă și 

externă a partidului; ele exprimă 
convingerea de neclintit a oame
nilor muncii că politica Partidului 
Comunist Român corespunde pe 
deplin intereselor națiunii noastre 
socialiste. (Aplauze prelungite).

Doresc să vă adresez, în înche
iere, cele mai calde urări de noi 
succese în îndeplinirea sarcinilor 
ce vă revin pentru dezvoltarea 
județului dumneavoastră și a pa
triei noastre socialiste. Vă doreso 
multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze puternice, urale; se 
scandează „P.C.R.—Ceaușescu").

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți con
ducători de partid și de stat în 
județe din Moldova, întîlnirile cu 
oamenii muncii din fabrici, uzine, 
de pe șantiere, din agricultură, 
consfătuirile cu cadrele din activul 
de partid și de stat au constituit o 
nouă și grăitoare dovadă a puter
nicei legături dintre partid și po
por, a unității socialiste a întregii 
națiuni. '

Șirul fără de sfîrșit al vibrantelor 
demonstrații de dragoste și pre
țuire față de secretarul general al 
partidului nostru comunist, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, exprimă 
în chip strălucit hotărîrea tuturor 
oamenilor muncii de a urma cu în
credere nestrămutată partidul, sub 
conducerea căruia vor fi biruite 
greutățile prin care trece țara în 
urma marilor calamități naturale 
din aceste zile, vor fi împlinite 
mărețele obiective stabilite de Con
gresul al X-lea.

Poporul român știe că are în 
gloriosul nostru partid, în condu
cătorul său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușesc.u, o călăuză si
gură pe drumul luminos al făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Ion MARGINEANU 
George-Radu CHIROVICI

Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu
într-o telegramă adresată Comi

tetului Central al partidului, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. se spune, printre altele : Ra
portăm conducerii partidului că, 
prin activitatea desfășurată în ulti
mele două zile de zeci de mii de 
oameni pentru consolidarea și ridi
carea de noi diguri în apărarea 
populației față de noua revărsare a 
rîurilor Tîrnava Mare, Tîrnava Mică 
și a Mureșului, s-a reușit ca forța 
dezlănțuită a apelor să fie stăpinită, 
îndepărtîndu-se orice pericol ce ar 
fi putut aduce noi pierderi de vieți 
omenești și bunuri materiale.

Acționînd cu energie și cu o abne
gație nemaiîntîlnite, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
pus în funcțiune, pînă la data de 
25 mai 1970, toate unitățile econo
mice afectate de ape, principalele 
căi de comunicații, rețelele electrice 
și cele de comunicații, astfel că de 
la această dată fiecare întreprindere 
își desfășoară activitatea din plin.

Pentru înfăptuirea integrală a sar
cinilor ce ne revin în ultimul an 
al cincinalului, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii unităților economice 
din județ au hotărît să realizeze su
plimentar, peste angajamentul ini
țial pe acest an : producție marfă 
industrială în valoare de 6 milioane 
lei, producție pentru export de 1,5 
milioane lei valută, produse desti
nate pieței interne în valoare de 
1 milion lei și să obțină beneficii 
suplimentare de peste 3 milioane 
lei.

Răspunzînd printr-o deplină soli
daritate chemărilor partidului nos
tru, țăranii cooperatori din cele 47 
localități rurale inundate, ajutați de 
mii de țărani din localitățile ne
periclitate, au salvat efectivele de 
animale, un mare număr de adă
posturi, furaje, mașini-unelte etc.

Comitetul județean Alba al P.C.R., 
dînd glas sentimentelor și hotărîrii 
unanime a muncitorilor, țăranilor și 
intelectualilor de pe cuprinsul jude
țului, vă asigură, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a înlătu
ra urmările distrugătoare provocate 
de inundații și vom îndeplini exem
plar sarcinile ce ne revin din mă
rețul program stabilit de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

,
în telegrama adresată Comitetu

lui Central al partidului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, de COMI
TETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA 
AL P.C.R. se arată, printre altele, 
că pînă în prezent locuitorii jude
țului au donat, în ajutorul populației 
sinistrate, importante sume de bani, 
precum și 200 tone porumb, 80 tone 
grîu, 14 tone fasole, 8 tone cartofi 
și alte produse.

Colectivele unităților economice 
din județ au hotărît să-și mobilizeze 
toate forțele pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul în curs, 
suplimentînd angajamentele luate în 
întrecerea socialistă, la producția 
globală cu 10 milioane lei, la livră
rile pentru export cu 1 milion lei. 
Planul de beneficii va fi depășit cu
3 milioane lei. Se vor da peste plan 
și angajamentul inițial însemnate 
cantități de produse, cum sînt :
4 000 tone cărbune, 4 000 tone ci
ment, 200 000 mp țesături bumbac, 
4 000 mc beton celular autoclavizat. 
în scopul urgentării lucrărilor de 
reconstrucție din zonele sinistrate, 
consiliul popular județean va re
nunța din cota sa la însemnate can
tități de materiale pentru con
strucții.

în agricultură au fost luate mă
suri pentru întreținerea cît mai bună 
a culturilor în vederea realizării și 
depășirii producțiilor planificate. 
Vor fi cultivate peste plan 500 ha 
cu legume, iar printr-o exploatare 
rațională a pajiștilor naturale vom 
realiza 1000 tone fîn peste preve

derile Inițiale, cantitate ce va fl 
trimisă județelor calamitate.

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

'că vom acționa cu toată fermitatea 
și puterea de muncă pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor în toa
te domeniile, alăturîndu-ne astfel 
eforturilor întregii națiuni de recu
perare în cel mai scurt timp a pa
gubelor, pentru a obține în acest 
ultim an al cincinalului rezultate cît 
mai bune.

★
COMITETUL JUDEȚEAN HAR

GHITA AL P.C.R. ȘI CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN au adresat 
Comitetului Central al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, o tele
gramă in care se spune printre al
tele : Oamenii muncii — români și 
maghiari — din județul Harghita, 
toți locuitorii, vîrstnici și tineri, de 
pe aceste meleaguri ale patriei, în 
frunte cu comuniștii, muncesc zi și 
noapte pentru lichidarea pagubelor 
provocate de revărsarea rîurilor Tir- 
nava Mare, Mureș și Olt, pentru 
recuperarea pierderilor de produc
ție. în scurt timp au fost repuse în 
funcțiune, la întreaga capacitate, 
unitățile economice calamitate și se 
lucrează intens pentru repunerea în 
întregime în circuitul economic a 
drumurilor forestiere, a șoselelor, 
căilor ferate, a numeroaselor poduri, 
rețelelor electrice, telefonice și de 
alimentare cu apă. Au fost evacua
te din timp și ferite de furia ape
lor însemnate cantități de bunuri 
obștești și ale cetățenilor, au fost 
salvate mii de animale.

După ce se arată că oamenii 
muncii din acest județ depun în 
prezent eforturi susținute pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan la toți indicatorii, în telegra
mă sînt redate angajamentele su
plimentare luate în aceste zile de 
colectivele întreprinderilor din ju
deț.

Astfel, paralel cu recuperarea pa
gubelor pricinuite de revărsarea a- 
pelor, care se ridică la peste 30 mi
lioane lei, se va realiza pînă la sfîr- 
șitul anului o producție peste plan 
în valoare de 44,7 milioane lei.

Lucrătorii ogoarelor vor folosi fie
care oră prielnică de lucru pentru 
eliminarea excesului de umiditate 
de pe semănături și finețe, însămîn- 
țarea și reinsămînțarea tuturor su
prafețelor și executarea în cele mai 
bune condiții a lucrărilor de în
treținere a culturilor și obținerea u- 
nor producții suplimentare în sec
torul zootehnic.

Pătrunși de o adîncă solidaritate 
. umană cu cei sinistrați, se sublinia

ză în telegramă, colectivele de 
muncă din întreprinderi și institu
ții au subscris o parte din salariu, 
mergînd pînă la salariul pe o lună, 
la fondul de ajutorare a sinistrați- 
lor. Sumele donațiilor în bani de la 
populație în contul 2 000 sînt cu fie
care zi ce trece în continuă creștere. 
Au fost predate, de asemenea, cen
trelor de colectare 225 tone cartofi, 
33 tone grîu, 23 tone porumb, 
133 mc cherestea, 300 mc material 
lemnos și alte materiale destinate 
populației din zonele sinistrate.

★
In telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de COMITETUL JUDEȚEAN VAS
LUI AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN se arată că 
întreprinderile industriale din județ 
vor depune eforturi susținute pen
tru a obține pînă la sfîrșitul anului 
o producție marfă suplimentară în 
valoare de peste 32 milioane lei, cu 
aproape 18 milioane mai mult față 
de angajamentele inițiale.

De asemenea, se vor realiza be
neficii peste plan în valoare de a- 
proape 15 milioane lei, iar sporurile 
de producție obținute pe seama 
creșterii productivității muncii se 
vor ridica la peste 14 milioane lei. 

In același timp, se vor realiza peste 
plan confecții în valoare de 11,5 
milioane lei, mobilă în valoare de 
1,2 milioane lei, circa 12 000 rul
menți, însemnate cantități de ma
teriale de construcții și alte pro
duse.

Oamenii muncii de pe ogoare de
pun și ei eforturi susținute pentru 
însămînțarea ultimelor suprafețe cu 
porumb și întreținerea corespunză
toare a culturilor, pentru reînsă- 
mințarea terenurilor pe care cultu
rile au fost compromise, asigurînd 
în acest fel obținerea unor însem
nate sporuri de produse agricole.

Făcînd dovada unei înalte con
științe civice, colectivele din între
prinderi și instituții au hotărît, în
tr-o deplină unanimitate, să vină 
în sprijinul sinistraților din județele 
greu lovite de calamități cu sala
riile realizate prin efectuarea în 
fiecare lună, pînă la sfîrșitul anu
lui, a uneia sau mai multor zile do 
lucru în plus.

Exprlmînd dorința șl fermitatea 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor, a tuturor oamenilor muncii din 
județul Vaslui pentru înfrîngerea 
greutăților cauzate de inundații, ne 
angajăm față de conducerea de 
partid și de stat, față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, să în
vestim toată puterea și capacitatea 
noastră de muncă în scopul reali
zării și depășirii sarcinilor de plan 
și a angajamentelor suplimentare 
asumate, pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

★
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de COMITETUL JUDEȚEAN 
VRANCEA AL P.C.R., după ce sînt 
înfățișate pagubele considerabile 
provocate de inundații — 22 000 hec
tare teren agricol sub apă, 199 case 
distruse complet și alte 369 avariate, 
14 localități total sau parțial inun
date, distrugerea unor mari supra
fețe de plantații silvice etc., se ara
tă că în zile și nopți de aprigă în
cleștare cu forțele dezlănțuite ale 
naturii s-au construit și supraînăl- 
țat peste 20 km de diguri, care au 
apărat de inundații aproape 18 000 
ha, au fost evacuate 3186 familii, 
puse la adăpost peste 40 000 animale 
și însemnate valori materiale apar- 
ținînd unităților industriale, agricole 
și cetățenilor.

în prezent se lucrează cu intensi
tate la repunerea în funcțiune a căi
lor de comunicație, la reluarea acti
vității în industrie și agricultură.

Pentru a contribui la recuperarea 
marilor pagube, oamenii muncii din 
industria și agricultura județului, 
dovedind un fierbinte patriotism, au 
hotărît să lucreze în schimburi pre
lungite, să folosească zilele de săr
bătoare pentru realizarea unei pro
ducții marfă industrială, peste anga
jamentele inițiale, in valoare de 
aproape 27 milioane lei. Lucrătorii 
ogoarelor dau bătălia pentru între
ținerea culturilor și fac totul pentru 
a reînsămînța suprafețele calami
tate. Ei s-au angajat să realizeze în 
plus față de angajamentul anterior 
cantitatea de 500 tone porumb, 460 
tone struguri, 740 hl lapte și alte 
produse agricole.

Colectivele de muncă din între
prinderile și instituțiile județului au 
hotărît să contribuie la ajutorarea 
sinistraților cu o parte din salariu, 
iar țăranii cooperatori cu sume de 
bani, precum și cu însemnate can
tități de produse agroalimentare.

Unitățile industriale și agricole, 
cetățenii județului Vrancea au do
nat pînă acum importante sume de 
bani, precum și 340 tone Cereale, 
9 tone produse alimentare și peste 
43 mii obiecte de îmbrăcăminte fi 
încălțăminte.
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PE TRASEELE RUTIERE AVARIATE

Fiecare kilometru de drum
redat cit mai repede 

circulației!
Interviu cu ing. Nicolae Stere, șeful Departamentului transporturilor auto, 

aeriene și navale din Ministerul Transporturilor
Calamitățile naturale care s-au 

abătut asupra unei mari părți din 
cuprinsul țării au distrus sau avariat 
grav, alături de un mare volum de 
bunuri materiale, șosele și drumuri 
pe lungimi apreciabile.

— Vă rugăm să faceți o succintă 
prezentare a pierderilor pe care 
le-a suferit rețeaua rutieră.

— La ora actuală, cînd apele mai 
acoperă mari porțiuni de drumuri și 
șosele, iar în alte zone ale țării 
calamitățile continuă încă să se des
fășoare, este aproape imposibil să ne 
pronunțăm cu certitudine asupra vo
lumului pagubelor. Cert este că 
acestea au proporții considerabile. 
Au fost inventariați pînă acum peste 
450 DE KM DE DRUM NAȚIONAL 
DISTRUS SAU GRAV AVARIAT. 
Drumurile naționale plasate paralel 
cu cursurile Mureșului, Someșului, 
Tîmavelor au avut de suferit pe toa
tă întinderea lor. La stricăciunile 
amintite se adaugă șt distrugerea 
unui mare număr de lucrări de artă : 
AU FOST AVARIATE SAU COM
PLET DISTRUSE, DE EXEMPLU, 
CIRCA 40 PODURI DE METAL, BE
TON SAU LEMN, IN LUNGIME TO
TALA DE PESTE 1600 METRI. Cit 
privește drumurile și podurile de pe 
arterele județene și locale, pierderile 
sint de asemenea foarte mari. După 
aprecieri estimative, și referindu-ne 
numai la drumurile naționale, va fi 
necesară cheltuirea a sute de mili
oane lei pentru refacerea acestora. 
Din păcate, în ultimele zile au apă
rut serioase distrugeri și în rețeaua 
rutieră de pe teritoriul regionalelor 
de drumuri Timișoara și București.

— Cum se acționează pentru re
darea grabnică in circulație a tra
seelor rutiere avariate ?
— Fără să se aștepte retragerea ape

lor, am constituit brigăzi formate din 
cei mai autorizați specialiști ai direc
ției generale de resort, ai institutului 
de proiectări și ai trustului de con
strucții de drumuri care s-au deplasat 
rapid la fața locului. Ei au sta
bilit operativ soluții pentru reluarea 
provizorie a circulației, coordonînd 
direct lucrările de execuție. In același 
timp, acești specialiști, aflați și acum

La U.M.M.R.-Cluj se lucrează intens pentru a asigura piese și subansamble 
necesare întreprinderii „Refractara" din Dej, afectată de inundații

Nici un efort 
nu-i prea mare 
pentru începerea 

imediată a lucrului
SATU-MARE (de Ia corespon

dentul „Scinteii", O. Grumeza). 
La Satu-Mare, Someșul a lovit 
dureros 11 întreprinderi indus
triale, pricinuindu-Ie mari pier
deri. Numai la întreprinderea 
„1 Septembrie",■ pagubele direc
te se ridică la peste 9 milioane 
lei, constînd din distrugeri de 
mijloace fixe, materii prime, ma
teriale și investiții în curs de 
execuție ; acestora li se adaugă 
pierderile generate de întrerupe
rea producției, evaluate la peste 
64 milioane de lei.

Cu eforturi stăruitoare, depuse 
Zi și noapte, fără întrerupere, 
de colectivele din fiecare unitate 
afectată de inundații, la scurt 
timp după retragerea apelor 
trei din cele 11 întreprinderi ca
lamitate și-au reluat activitatea. 
Celelalte întreprinderi lucrează 
parțial sau sînt într-un stadiu 
înaintat de refacere. La fabrica 
„1 Septembrie", de pildă, au în
ceput să lucreze sectoarele de 
prelucrări mecanice, sculăria, 
secția de întreținere, stația de 
cazane și instalații de degresare, 
iar la întreprinderea „Solidari
tatea" au fost repuse în func
țiune 240 mașini. Și-a reluat în 
întregime activitatea fabrica de 
piele „Drum nou" și întreprin
derea de prestări a industriei 
locale, cu excepția secției tîm- 
plărie. S-au pus treptat în 
funcțiune 73 posturi trafo din 
cele 85 existente. 

pe teren, au sarcina să culeagă datele 
necesare întocmirii proiectelor de re
facere definitivă a căilor rutiere și, 
mai ales, a podurilor avariate. Spre 
toate punctele de lucru au fost tri
mise, totodată, mari efective de forță 
de muncă, importante cantități de 
materiale și utilaje. Trebuie să spu
nem că in această vastă acțiune de

• BILANȚUL PROVIZORIU AL PA
GUBEI : PESTE 450 KM DE DRUM 
NATIONAL SI CIRCA 40 PODURI DE 
METAL, BETON SAU LEMN, DIS
TRUSE SAU AVARIATE • ÎNCEPIND 
DE LA 18 MAI S-A RESTABILIT LE
GĂTURA INTRE PRINCIPALELE O- 
RAȘE Șl MUNICIPII DIN ZONELE 

AFECTATE DE INUNDAȚII

refacere ne bucurăm de largul con
curs al organelor locale de partid șl 
de stat, ca și de cel al forțelor armate.

— Cum se înfățișează in mo
mentul de față harta sinoptică a 
circulației rutiere in zonele cala
mitate ?

— începînd din 18 mai a.c. s-a res
tabilit legătura rutieră între principa
lele orașe și municipii din zonele a- 
fectate de inundații. Acolo unde nu 
s-a putut restabili circulația pe ve
chile trasee, legătura este asigurată 
pe rute ocolitoare. în momentul de 
față sînt redate circulației următoa
rele magistrale rutiere : DN 1 Bucu
rești — Sebeș — Alba Iulia — Turda
— Cluj — Oradea : DN 1 C Cluj—Dej
— Baia Mare — Satu Mare ; DN 17 
Dej—Beclean—Bistrița—Vatra Dornei; 
DN 15 Turda—Luduș—Tg. Mu
reș — Reghin — Toplița — Bor- 
sec — Bistricioara — Piatra Neamț ; 
DN 13 Rupea — Sighișoara — Bălău- 
șeri — Tg. Mureș ; DN 13 A Miercu
rea Ciuc — Odorhei — Sovata ; DN 
14 Sibiu—Copșa Mică—Mediaș—Si
ghișoara ; DN 18 Baia Mare—Sighet— 
Vișeu — Borșa — lacobeni ; DN 7 
Sebeș—Deva-Arad.

— Cind apreciat! că rețeaua ru
tieră va fi complet restabilită ?

— Prin concentrarea unor mari for

Dăm țării producția suplimentară 
de care are atîta nevoie

Prin eforturi susținute, colectivele întreprinderilor industriale din în
treaga țară înfăptuiesc angajamentele sporite pe care și le-au luat pen
tru a contribui din toate puterile la redresarea cit mai grabnică a eco
nomiei naționale.

• Schimburile suplimentare din ultimele zile, la care au participat 
toți siderurgiștii reșițeni, s-au soldat cu un plus de producție de 1770 
tone de fontă, peste 1 000 tone oțel și 100 tone bandaje și discuri me
talice, în timp ce tovarășii lor de la marea Uzină constructoare de ma
șini din Reșița au finalizat construcția a 3 motoare electrice de 100 șl 
200 kW, care au șl fost expediate spre Satu-Mare pentru repunerea in 
funcțiune a unor obiective industriale și energetice.

• în contul angajamentelor sporite, constructorii de mașini agricole 
din Bocșa au înscris realizarea a 21 de seturi de cultivatoare — desti
nate zonelor agricole calamitate — precum și a altor utilaje în valoare 
de aproape 500 000 Iei, Iar minerii de la întreprinderea minieră din Mol- 
dova-Nouă s-au angajat să obțină o producție suplimentară de minereu 
cuprifer in valoare de 380 000 lei.

o într-o singură zi, întreprinderile din județul Covasna, care și-au 
mărit angajamentul anual, au dat peste pian produse — mai ales din 
lemn — în valoare de 2,4 milioane lei.

Orice ceas ciștigat 
are acum valoarea milioanelor!
(Urmare din pag. I) 

ce deviza : „Toate forțele pentru re
facere !“ este imperativul suprem al 
acestor zile, care mobilizează capaci
tatea creatoare a fiecărui salariat — 
de la director la muncitori. „Bătălia" 
ce se dă acum pentru reluarea grab
nică a producției și normalizarea ac
tivității economice nu poate fi ase
muită decît cu cea care s-a dat aici, 
în urmă cu cîtva timp, pentru salva
rea, din calea furiei oarbe a apelor 
revărsate, a utilajelor, a materiilor 
prime, a produselor finite. în unită-' 
țile amintite — ca și în toate celelalte 
fabrici și uzine afectate de inundații 
— salariații lucrează în schimburi 
prelungite. Ultimele două duminici au 
fost zile obișnuite de lucru. La che
marea înflăcărată a organizațiilor de 
partid, mii de muncitori, ingineri, e- 
conomiști — toți salariații — vin la 
lucru dis-de-dimineață și pleacă tîr- 
ziu în noapte, cînd ochii li se închid 
de oboseală, iar mîinile refuză să-i 
mai asculte.

— Nimeni, dar absolut nimeni nu 
precupețește nici zilele și nici orele ; 
important este termenul în care toa
te secțiile vor produce la întreaga 
lor capacitate — ne spunea tov. Petre 
Dan, energeticul șef al întreprinde
rii „Electro-Mureș".

îmbrăcat într-o salopetă, interlo
cutorul nostru de o clipă s-a aplecat 
din nou asupra unui tablou electric 
a cărui recondiționare nu putea fi 
amînată. Prioritate, deci, instalațiilor 
energetice ! în curtea fabricii, lingă 
peretele unei hale, cîteva muncitoa
re curățau de nămol diverse piese 

țe umane și materiale, potrivit măsu
rilor stabilite de comandamentul mi
nisterului, a fost restabilită circula
ția, după cum am amintit, pe nume
roase trasee rutiere afectate de cala
mități. O situație grea prezintă DN 
17, pe sectorul Bistrița—Vatra Dor
nei ; două alunecări masive de teren 
survenite aici pun sub semnul în
trebării pentru mai mult timp redes
chiderea circulației rutiere pentru -ve
hiculele grele (vehiculele cu greutate 
totală pînă la 10 tone pot circula). O 
situație similară există și pe 
DN 11 Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej—Bacău, unde s-au produs alu
necări de teren și prăbușiri în cinci 
puncte. Deocamdată, pe acest drum 
pot circula doar vehiculele cu greu
tate totală sub 5 tone. De asemenea, 
pe DN 17 B Vatra Dornei—Poiana 
Telului, unde au fost rupte 7 poduri 
și distruse mari lungimi de terasa- 
mente, durata de restabilire se va 
prelungi probabil pînă la 8—10 iunie 
a. c. din cauza refacerii mai multor 
poduri. Continuă să rămînă în re
gim de circulație cu restricție de to
naj următoarele sectoare : DN 2 A 
Țăndărei—Vadul Oii ; DN 13 Bă- 
lăușeri—Tg. Mureș : DN 13 A Bă- 
lăușeri—Sovata : DN 14 A Mediaș— 
Tirnăveni ; DN 12 A Ghimeș—Comă- 
nești. în toate aceste sectoare 
sînt concentrate importante efective 
de forță de muncă, mari cantități de 
materiale, numeroase utilaje, în ve
derea accelerării pe cît posibil a rit
mului de execuție a lucrărilor. Pe 
celelalte sectoare Inundate — și a- 
nume DN 54 Corabia—Turnu Mă
gurele ; DN 5 C Zimnicea—Giurgiu ; 
DN 2 B Brăila—Șcndreni ; DN 25 Te
cuci—Șendreni ; DN 2 C Pogoanele— 
Amara ; DN 22 Măcin—Isaccea ; DN 
24 Tecuci—Bîrlad ; DN 24 A Mur- 
geni—Fălciu ; DN 26 Vlădești—Oan- 
cea ; DN 7 Căciulata—Rîul Vadului ; 
DN 2 F Bacău—Vaslui ; DN 13 Bra
șov—Rupea — așteptăm retragerea 
apelor pentru a putea interveni ra
pid spre a reface terasamentele și 
părțile carosabile.

loan ERHAN

metalice. Lîngă ele — două stive de 
piese : unele năclăite, altele strălu
citor de" albe. Le întrebăm cum le 
cheamă. „Sîntem de la contabilitate" 
— atît ne-au răspuns.

Ne-am convins la fața locului, în 
uzina în care am fost, precum și la 
Complexul de prelucrare a lemnului 
Reghin, la Fabrica de lapte praf Lu
duș, că muncitori și ingineri, econo
miști și tehnicieni — toți, dar abso
lut toți salariații lucrau intens, acolo 
unde era nevoie : la curățarea, la de
montarea, verificarea și remontarea 
utilajelor, la recondiționarea mate
riei prime, la încărcarea camioane
lor. Nimeni nu sta în birouri ! Re
luării producției — in înțelesul său 
cel mai pur, cel mai direct — îi erau 
și îi sînt subordonate toate eforturile, 
toate forțele.

Mureșenii nu sînt singuri în lupta 
lor fără preget pentru învingerea 
grabnică a marilor greutăți ce le în- 
tîmpină la ora actuală, în vederea 
diminuării efectelor inundațiilor. 
Fiecare întreprindere lovită de cala
mități din județ simte alătturi umă
rul altor și altor unități economice 
din țară. Circa 140 specialiști, care au 
sosit în urmă cu 10 zile la „Electro- 
Mureș", au adus cu ei utilaje, mașini, 
materiale, tot ce a fost nevoie. Timp 
de 12—14 ore pe zi lucrează in fabri
că, vin la 6 dimineața și pleacă la 
8—9 seara. împreună cu întregul co
lectiv al întreprinderii s-au angajat 
ca la 1 iunie „Electro-Mureș" să 
lucreze cu întreaga capacitate. Și 
cuvîntul trebuie respectat. Și va fi 
respectat. Economia națională, benefi
ciarii interni și externi se pot bizui

RĂSPUNS PROMPT 
IA SOLICITĂRILE 

SPORITE
DE MATERIALE 
DE CONSTRUCȚII4

în întreprinderile din indus
tria materialelor de construcții 
se depun in aceste zile eforturi 
intense pentru sporirea produc
ției în scopul acoperirii solici
tărilor sporite ale economiei na
ționale și ale populației din zo
nele calamitate.

• Turda industrială șl-a am
plificat energiile'pentru sporirea 
producției materialelor de cons
trucții. Din zilele cind au înce
put inundațiile, cimentiștli au 
realizat suplimentar peste 1 200 
tone ciment. Angajamentul asu
mat de colectivul întreprinderii 
de prefabricate din beton de a 
da in această lună, pentru jude
țele sinistrate, 1 000 m p fîșii cu 
goluri, 80 m. c diverse elemente 
prefabricate. 500 m 1 tuburi de 
canalizare, 500 m c piatră spar
tă a fost îndeplinit și depășit.

• Față de angajamentul ini
țial, colectivul Combinatului de 
materiale de construcții de la Tg. 
Jiu și-a propus să suplimenteze 
producția cu încă 2 000 tone de 
ciment și peste 2 milioane de 
cărămizi. Intensificîndu-și efor
turile, colectivul de aici a produs 
suplimentar, în numai două săp- 
tămini, 400 tone ciment și citeva 
sute de mii de cărămizi. Aceste 
cantități de materiale au și fost 
expediate către zonele calami
tate.

• Colectivul fabricii de cera
mică din Iași a lucrat pină acum 
două duminici fără remunerație, 
timp în care a reușit să-și înde
plinească întocmai angajamentul 
luat de a pune în luna mai a.c., 
la dispoziția zonelor calamitate, 
200 000 bucăți cărămizi.

• Peste angajamentul anual se 
vor livra de către fabricile de 
ciment din Medgidia și Cerna
vodă 9 500 tone ciment și 500 
m 1 tuburi. întreprinderea de 
prefabricate și materiale de 
construcții Constanța va livra 
suplimentar 10 000 m p elemente 
prefabricate, iar întreprinderile 
de industrie locală 150 000 bucăți 
cărămizi, 3 000 bucăți cahle de 
teracotă. 800 bucăți dale de be
ton și 500 m 1 borduri de beton, 
40 tone var și alte materiale. In 
parte, aceste angajamente au și 
fost realizate. De la fabricile de 
ciment amintite au fost expedia
te in zonele calamitate peste 
3 500 tone ciment.

pe munca harnicului colectiv al a- 
cestei unități, pe contribuția specia
liștilor sosiți în întreprindere, a că
ror supremă dorință și hotărîre este 
acum una singură : în cel mai scurt 
timp trebuie atinsă întreaga capaci
tate de producție.

Aceleași eforturi uriașe de a înlă
tura consecințele grave ale calami
tăților se depun și la IPROFIL 
„23 August". Sprijinul unităților „su
rori" se resimte puternic. „C.E.I.L. Tg. 
Mureș a primit de la Piatra Neamț 
4 000 mc bușteni — ne relata tov. 
ing. loan Florea, director general al 
acestei mari unități a industriei 
lemnului. Alți 5 000 mc bușteni sînt 
așteptați să sosească în zilele urmă
toare. Fabricile de cherestea ale com
binatului trebuie să producă, dar, 
deocamdată, datorită dificultăților 
prin care trecem, nu ne putem asi
gura singuri materia primă". Ajuto
rul ministerului, intervenția energi
că a organelor locale de partid și de 
stat sînt de mare folos pentru noi".

Toate aceste strădanii și eforturi 
eroice nu rămîn fără rezultate. în 
județul Mureș, ca în toate celelalte 
județe ale țării, muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, toți oamenii muncii a- 
propie cu fiecare zi și oră momentul 
cînd greutățile provocate de calami
tăți vor fi. înlăturate, redînd vieții 
economice cursul ei normal. O zi, la 
scara industriei județului, înseamnă 
zeci și sute de milioane lei produc
ție. Bătălia pentru refacere continuă, 
pentru ca toate unitățile economice 
mureșene să-și realizeze planul pe 
anul în curs, sarcinile pe întregul 
cincinal 1966—1970.

ÎN SATELE JUDEȚULUI SĂLAJ

Din cronica unei zile 
de muncă

® Terenurile devastate de ape sînt curățate palmă cu palmă și 
pregătite pentru reînsămînțare • în grădinile de legume care au 
supraviețuit răsadurile sînt recuperate fir cu fir • Membrii biroului 
județean de partid, specialiștii direcției agricole lucrează alături 

de cadrele din conducerea comunelor

în județul Sălaj, una din cele mal 
triste constatări, făcută după retra
gerea apelor, este că pămintul ră
mas din Lunca Someșului, care 
promitea o recoltă excepțională, a 
fost devastat. Culturile au fost 
smulse și acoperite cu mii și alte 
depuneri. Sînt pierderi considerabi
le, greu de estimat.

Energia oamenilor este orientată 
acum spre acțiuni de amploare, de 
primă urgență, de însemnătate vita
lă pentru economia națională. Este 
cu totul explicabil de ce membrii bi
roului comitetului județean de partid, 
întregul aparat al uniunii județene a 
cooperativelor agricole și al direc
ției agricole se află în unitățile a- 
gricole unde, împreună cu condu
cerile acestora, organizează concret 
activitatea spre a se folosi cit mai 
deplin timpul prielnic de lucru. 
Spre seară, la reședința județului 
sosesc vești de pe frontul agricul
turii, despre desfășurarea de forțe 
ce a cuprins mii și mii de țărani 
cooperatori, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei, muncitori, funcțio
nari — români și maghiari. Con
semnăm telegrafic citeva fapte din

Bucuria muncii : la cooperativa agricolă din comuna Cășei, unde Someșul a 
inundat 500 hectare, unele culturi, total compromise, se reînsămînțează ; 
altele au scăpat însă de urgia apelor și acum cooperatorii le prășesc cu 

grijă
(Foto : Gh. Vințilă)

Muncă intensă 
pentru întreținerea 

culturilor
BRĂILA. în incinta Brăila—Du

năre—Șiret, nivelul apei era cu 
73 cm peste cota Dunării. In aces
te condiții, comandamentul jude
țean pentru apărarea împotriva 
inundațiilor a stabilit să se dinami
teze digul pe o porțiune de 30—40 
metri pentru evacuarea apei. Ope
rația a reușit. Apa se scurge încet 
spre Dunăre. Oglinzi mari de apă 
există și pe terenurile cooperati
velor agricole din Urleasca, Unirea, 
Movila Miresii, Grădiștea și din 
alte localități. Intrucît scurgerea 
normală și evaporarea apei ar dura 
cel puțin două săptămîni, pentru 
grăbirea acestei operații, In multe 
locuri se sapă șanțuri și canale, au 
fost instalate pompe. Timpul nefa
vorabil a cauzat agriculturii și alte 
răni, care acum trebuie vindecate, 
în ferma legumicolă a cooperativei 
agricole Mircea Vodă, vîntul puter
nic și ploaia au îndoit plantele și au 
dezvelit complet solarul acoperit cu 
polietilenă. Aci, zeci de cooperatori 
refăceau învelitorile. Alții săpau și 
îndreptau plantele îndoite de vînt. 
Consiliul de conducere al cooperati
vei examinează posibilitatea mări
rii suprafeței cultivate cu legume.

O ultimă situație centralizată la 
direcția agricolă județeană arată că 
la floarea-soarelui prașila întîia, me
canic și manual, s-a încheiat practic 
pe toată suprafața de 34 500 hectare 
cultivate. Din cele 71 050 hectare se
mănate cu porumb fusese efectua
tă prașila întîia mecanic, pînă marț: 
seara, pe suprafața de 39 148 hec
tare, iar manual pe 21659 hectare, 
în I.A.S. din județ, prașila întîia 
mecanic se efectuase pînă alaltă
ieri pe aproape 27 000 hectare din 
cele 47 153 cultivate cu porumb, 
iar prașila a doua mecanic pe 71)0 
hectare.

Preocuparea 
principală: 

evacuarea apei 
de pe semănături

CONSTANȚA. La Poarta-Albă 
ploile torențiale care au căzut două 
zile au făcut ca apa să acopere cul
turile pe sute de hectare. La Do- 
bromir, Lespezi și în alte coopera
tive agricole, aproape toate culturile 
— circa 2 500 hectare — a-u fost dis
truse de grindină. Vîntul și grindi

cronica muncii unei zile din agricul
tura județului.

• La Gilgău, cooperatorii au cu
rățat și uscat zece vagoane de po
rumb care a fost inundat în pătule.

• Cooperatorii din Bobota comple
tează golurile ce s-au ivit pe supra
fețele cultivate cu porumb prin în- 
sămînțarea de fasole intercalată. Pe 
terenurile spălate de ape ale grădi
nii de legume se transportă acum în
grășăminte naturale.

• Din Lozna, primarul comunei.
Alexandru Dico, transmite : 200 de
țărani cooperatori sapă canale pentru 
scurgerea apelor. Pentru accelerarea 
lucrărilor de pregătire a terenului și 
însămînțare, pe lingă atelajele coope
rativei s-au format 230 de atelaje 
trase de animalele proprietate perso
nală a cooperatorilor. O parte din ce
tățenii comunei lucrează la repararea 
a două poduri ; alții ajută la curăți
rea drumurilor și desfundarea șanțu
rilor.

• Pe terenurile cooperativei agri
cole din Jibou, 120 de țărani coope
ratori, ajutați de numeroși muncitori 
de Ia Depoul C.F.R. și nodul de cal>e 
ferată din această localitate, execută 

na au provocat stricăciuni în grădi
nile cooperativelor agricole Cum
păna, Agigea, Palazul Mare, unde o 
suprafață de 141 ha este calamitată. 
Iată de ce acum, o dată cu îndrep
tarea timpului, se muncește de zor 
Ia efectuarea lucrărilor agricole — 
reînsămînțări, prășit etc. La Poarta 
Albă și Satu-Nou, aspersoarele, fo
losite altădată la irigat, degajează 
apa de pe teren. La Osmancea și la 
Negureni, sute de țărani coopera
tori au săpat șanțuri de scurgere a 
apei la marginea tarlalelor. Aseme
nea eforturi îndîrjite s-au materia
lizat prin evacuarea apelor, în zilele 
de 25 și 26 mai, de pe 500 ha cu se
mănături. Se lucrează și la replan- 
tarea legumelor în grădinile lovite 
de grindină. Pe județ, se vor cultiva 
mai mult cu 100 ha legume necesare 
acoperirii deficitului. în această pe
rioadă se execută și alte lucrări. La 
Castelu, peste 200 bărbați cosesc lu
cerna, femeile întorc finul cosit. 
Pînă acum în județul Constanța 
prașila I a fost efectuată pe aproa
pe 80 000 ha cultivate cu porumb 
și floarea-soarelui. Bătălia pentru 
recolta anului 1970 capătă pretu
tindeni o și mai mare amploare. 
Omul o va cîștiga.

A început prâșitul 
și strînsul furajelor

TIMIȘ. După zile și nopți de 
veghe și de luptă îndîrjită cu apele, 
membrii cooperativelor agricole din 
județul Timiș, situate în apropierea 
Mureșului, au început o muncă tot 
atît de grea : refacerea stricăciuni
lor și executarea lucrărilor agricole. 
La Cenad a fost săpat un șanț pen
tru scurgerea apelor de pe supra
fețele cultivate cu legume. Periam 
este o altă localitate greu lovită de 
ape. Aci, cu ajutorul a trei moto- 
pompe este evacuată apa de pe se
mănături. în alte locuri, chiar dacă 
apa nu s-a revărsat direct, excesul 
de umezeală afectează culturile. 
Cooperativa agricolă din Jimbolia 
are sub apă 80 ha grîu și 400 ha o- 
goare. Pentru evacuarea ei lucrează 
3 motopompe. Pe tot cuprinsul ju
dețului, o dată cu îmbunătățirea tim
pului a început executarea prășitu- 
lui. La cooperativa agricolă din 
Grabăț s-a terminat prașila a doua 
manuală pe 140 ha cultivate cu sfe
clă de zahăr. La Jimbolia pe lîngă 
grăbirea lucrărilor de întreținere a 
culturilor a început și strînsul fura
jelor. Aceeași activitate febrilă, in
tensă, se întîlnește și pe ogoarele 
cooperativelor agricole din Tomna
tic, Lovrin, Lenauheim, Dudeștii 
Vechi, Valcanl etc. 

lucrări de curățire a canalelor pen
tru irigații, sortează cartofii în ve
derea replantării suprafețelor com
promise.

• în grădina de legume a coo
perativei agricole din Surduc, unita
te situată în Lunca Someșului, unde 
apele au distrus 10 hectare cultivate 
cu ceapă, usturoi, tomate și varză, 
oamenii nu s-au resemnat în fața 
dezastrului care le-a sfidat munca. 
Aici activitatea a fost organizată in 
așa fel incit in timp ce o brigadă de 
femei înainta săpînd canale de 
scurgere a apelor, în urma lor alte 
harnice cooperatoare recuperau plan
tele năpădite de nămol și replantau 
întreaga suprafață cu legume.

O organizare riguroasă a muncit, 
în care fiecare cooperator își cunoaș
te precis menirea, am întîlnit la 
C.A.P. Nușfalău. Cite patru coopera
tori din fiecare brigadă de cîmp erau 
repartizați la săparea șanțurilor pen
tru evacuarea apei. Alții au comple
tat cu sapa golurile pe 100 de hecta
re cultivate cu porumb și pe 30 hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr. La 
cele 4 hectare de solarii — o scenă 
de-a dreptul emoționantă : 60 de coo
peratoare, între care Elisabeta Raț, 
Szabo Esztera, Terezia Brisc, Osvath 
Manczi spălau cu migală, în lighiane, 
fiecare fir de răsad, îl stropeau cu 
zeamă bordeleză și îl plantau în sol.

De pe ogoarele Sălajului, știrile 
sosesc în iureș : la cooperativele din 
Gîlgău, Glod, Letca, Ueanda nu se 
așteaptă zvîntarea pămîntului. Pe te
renurile de unde apele s-au retras, 
dar care încă nu permit intrarea 
atelajelor și a tractoarelor, porumbul 
se însămînțează cu sapa. La Româ- 
nași au fost prășite 5 ha cu legume, 
la Almaș și Hida — 14 hectare cu 
sfeclă de zahăr ; la Trăznea — 
153 ha cu cartofi și 20 ha cu porumb. 
Din altă zonă a județului, de la 
cooperativa agricolă din Boghiș, unde 
apele, în răstimp de o săptămină au 
inundat a doua oară solariile, acestea 
se refac și se elimină apa cu asper- 
soarele. Știri, știri, știri despre faptele 
oamenilor deciși să nu precupețească 
nici un efort pentru a spori și in 
acest an potrivnic rodnicia ogoare
lor. S-a înnoptat. Din diferite puncte 
ale județului, la eomitetul județean 
de partid continuă:să sosească vești. 
Deși noianul de fapte ale acestei 
prime zile de muncă intensă pe cîmp 
este extrem de bogat, noi nu putem 
comunica îhcă cifrele globale care să 
ilustreze activitatea pe întreg terito
riul județului. Ni se spune că bilan
țul acestei zile va fi cu atît mai bo
gat cu cit se va încheia mai tîrziu.

C. MORARU 
N. VEREȘ

0 vară 
a reconstrucției

I

(Urinare din pag. I)
repune !n scurt timp pe picioare. 
Șl se repune, acum, aici, la cel 
mai înalt spirit de comuniune 
care st* la baza acestei structuri 
de viață socialist*.

INTERVIU DE ZECE SECUN
DE cu Iile Bujor, secretarul or
ganizației de partid din sat, șeful 
comandamentului de lupt* contra 
inundațiilor. întrebarea e unic*, 
nu trebuie rostit*, se citește din 
ochi : Ce flacără arde in voi ? 
Răspunsul definește o stare de 
spirit: Ceea ce s-a tnttmplat a 
fost cumplit, e inutil să mal stă
ruim In uimire, fapta contează 
acum I Este ceea ce gindim, sim
țim, construim. Cuvintele au fugit 
de la noi.

ȘCOALA * fost azil in noaptea 
de groază, refugiu pentru eei 
șapte sute de copii, bucătărie, spi
tal. In cea de-a clncea zi, dascălul 
lacob Octavian agit* clopoțelul șl 
cursurile se reiau. Cărțile se 
impuțlnaser* dureros de mult, În
vață cind elevi pe un manual. 
Cel dlntr-a inttia silabisesc : a-pă, 
ap* 1 învățătura depășise dezas
trul, Încep examenele școlare.

BĂRBAȚII dau, paralel, un alt
fel de examen : fac case de locuit. 
Insula s-a mărit acum, e aproape 
cit a fost Înainte de a se fl nu
mit Insulă. E plină de barăci, de 
adăposturi ridicate in pripă, da 
corturi. In insula cu ruine ard 
focuri, este mlncare caldă și îm
brăcăminte. Ptnă cind apele vor 
reveni in matca lor (450 hectare 
pămlnt Inundat) toți țăranii vor fl 
zidari, dulgheri, cioplitori In pia
tră, fierari, betonlștl. De cum se 
vor retrage apele fiecare palmă 
de pămlnt va fl lucrată. Flecare 
Ii Înțelege mal ales acum valoarea. 
Luni, sub razele primului soare 
de la potop încoace, in satul Che- 
țanl, munca de refacere a început 
grabnic, pretutindeni. Se lucrează 
Ia cooperativa agricolă, se cerce
tează, ceas cu ceas, starea cimpu- 
lui, se fac planuri pentru viitorul 
apropiat. Pină la intrarea in iar
nă vor fi gata șaizeci de caso 
individuale tip ; Inc* din vara asta 
nici uneia dintre familiile sinis
trate nu-i va lipsi adăpostul ele
mentar : o cameră și o bucătărie. 
O vară a reconstrucției ne stă in 
față. E pasul prim al renașterii 
din ruine. Ridicarea păsării Phoe
nix va mal dura, știm . un timp, E 
un zbor In care investim totul.
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ÎN CALEA APELOR-UN BARAJ AL VOINȚEI 
Șl DÎRZENIEI DE NEÎNFRÎNT!

El Mii și mii de oameni, în luptă pentru zăgăzuirea talazurilor Dunării ■ Cuvîntul de ordine: „Să apărăm digurile, să nu cedăm nimic apelor!*'
LA DEVA, APELE S-AU 

POTOLIT. (Transmit : Dan Po
pescu și Sabin Ionescu). Nivelul 
Mureșului este staționar la Simeria, 
oraș situat în amonte de Deva. Pi
chetele de supraveghere rămîn însă 
în continuare in alertă, tn oraș apa 
continuă să se mențină pe un șir de 
Străzi (Hărăului, Grigorescu, Vlahu- 
ță, Griviței și altele). întreprinderi
le industriale evacuate preventiv nu 
au fost inundate. La fabrica de pîi- 
ne și la Abator se vor readuce azi 
utilajele ; se prevede că în 2—3 zile 
activitatea va fi reluată.

Soare, mult soare. In întreprin
derile municipiului Deva munca 
este în toi. Aceiași oameni care au 
apărat orașul de valuri lucrează a- 
cum de zor în întreprinderi. Nive
lul apei este în continuare stațio
nar și, pe alocuri, apele chiar bat 
în retragere cu cîțiva centimetri. 
Scad la Gelmar și Foit. Numai în 
comunele Ilea și Stretea șuvoaiele 
revărsate continuă să staționeze cu 
mult peste un metru înălțime. Aici 
se lucrează intens la săparea șan
țurilor pentru scurgerea apei.

DOLJ: CREȘTE DUNĂ
REA - DAR MAI REPEDE 
CRESC DIGURILE. ln ultimele 
24 de ore, la hotarele ju- 
lețului Dolj, Dunărea a crcs- 
:ut cu 10—12 cm, transmite co
respondentul nostru Nistor Țuicu. 
La Calafat, Bistreț și Bechet, nive
lul apei se apropie de cel atins la 
21 aprilie (769 cm) (cea mai mare 
viitură înregistrată din ultima 
sută de ani). Suprafața totală 
inundată pînă astăzi pe teritoriul 
județului Dolj este de 6 398 hectare. 
Continuă neîntrerupt acțiunile de 
întărire a digurilor pentru apărarea 
suprafețelor amenințate. Au fost 
transportați pînă acum la punctele 
critice 51 200 mc pămînt, 22 500 
saci cu pămînt și nisip, 14 000 de 
pari, 1 700 metri steri fascine, 
300 kg polietilenă, piatră, balast, 
scînduri etc. Intrucît prognoza pre
vede o creștere a cotelor de nivel, 
s-a luat măsura de a se transporta 
zilnic 1 008 m.c. pămînt, întreaga 
zonă urmînd să primească încă 
35 000 de saci și alte materia
le. Oamenii sînt la datorie, cu toate 
forțele, pentru a ridica stăvili de 
neînvins în calea apelor, pentru a 
nu le ceda nici o palmă de pămînt.

ÎN IALOMIȚA - LA POST, 
PE DIGURI. In zona Borcei, ex
pusă revărsării apelor, s-a ridicat 
în ultimii ani pentru apărarea sa
telor și ogoarelor im dig masiv îm
prejmuind, între Borcea și Dunăre. 
113 000 de hectare teren. Zonă ferti
lă, unde se produc anual aproape 
300 000 de tone cereale, floarea-

soarelui, orez, zeci de mii de tone 
de legume. S-a creat aici o „insulă 
a avuției".

în primăvara aceasta, însă, apele 
au venit mai mari ca oricînd. De 
90 de zile oamenii de aici se opun 
cu hotărire apelor. Echipe de Inter
venție rapidă supraveghează zi și 
noapte digul, îl întăresc acolo unde 
apa se infiltrează. Peste 5 000 de 
muncitori din I.A.S., țărani coope
ratori din tot județul Ialomița, mi
litari, membri ai gărzilor patriotice 
și, alături de ei, oameni ai muncii 
din Județul Brăila s-au încleștat 
într-o luptă fără odihnă cu. apele. 
In noaptea de 25 mai, forța valuri
lor a fost din nou înfrîntă — prin- 
tr-o muncă eroică de consolidare 
a digului pe o lungime de peste 
12 km. Cele 83 000 de hectare de 
grîu, porumb, floarea-soarelui, le
gume au rămas in stăpînirea oame
nilor care le apără cu dîrzenle ne
înduplecată.

LA SLATINA UN NUMĂR 
DE 9 SATE AU FOST INUN
DATE PARȚIAL de creșterea 
apelor Oltului. Peste 5 000 de per
soane au fast evacuate din timp din 
calea puhoaielor. Au fost puse în 
afara pericolului, de asemenea, pes-; 
te 11 000 de animale. Pentru preve
nirea inundațiilor ia Slatina, Slăti- 
oara, Fălcoiu, Criva, Giuvărăști, 
Chilieni se execută lucrări de ridi
care a digurilor. Aproximativ 10 000 
de oameni ai muncii din oraș, din 
sate și militari lucrează fără răgaz 
la înălțarea unui dig lung de 6,2 
km. In prezent, la Slatina, Oltul a 
început să scadă. Crește însă spre 
Stoenești-Izbiceni. Oamenii din a- 
ceastă zonă sînt în alertă.

INSULA BRĂILEI: STU
DENȚII BUCUREȘTENI LU
CREAZĂ PE DIGURI. La ora 
cînd transmitem, în Insula Mare a 
Brăilei se lucrează cu febrilitate 
pentru preîntîmpinarea marii viituri 
a Dunării. Pe lîngă forțele de mun
că existente, au mai sosit brigăzile 
celor 130 de studenți bucureșteni. Se 
lucrează în două schimburi, zi și 
noapte.

Este, totodată, o intensă mobili
zare de mijloace materiale.

La punctul Salcia, digul a fost 
supraînălțat cu circă un metrti. 
Punctele critice ? Mărașu, Măgura, 
Filipoiu, Salcia, Piatra Frecăței și 
Lunca. Vîntul care a bătut timp de 
3 zile și 3 nopți a smuls fascinele, 
țărușii — și apa a început să rupă 
din dig. Dar oamenii au ac
ționat cu fermitate, au muncit 
zeci și zeci de ore, ziua și noaptea 
la bătut palplanșe, fascine, la tur
nat piatră și saci cu pămînt. Cuvîn
tul de ordine : Să apăram digul, re
coltele mănoase ale Insulei, să în
vingem apa. (N. Grigore Mărășanu, 
corespondentul „Scînteii").

ORȘOVA

în centrul atenției BĂTĂLIA DUNĂRII
COTELE APELOR DUNĂRII

^t.severin

CETATEA

Denumirea 
punctului 

hidrometric

Cota Cota Cotă
maximă zilei maximă
atinsă de progno-
ți anul 27 mai zată

*) Cota maximă a fost atinsă la viitura din această primăvară.

Baziaș 777 — 1695 724 770
Moldova Veche 763 — 1895 697 740
Drencova 653 — 1888 572 610
Tr. Severin 843 — 1940 792 860
Gruia 805 — 1970 ») 783 835
Cetatea 793 — 1970 758 820
Calafat 764 — 1970 738 790
Bistreț 759 — 1970 718 780
Bechet 769 — 1970 741 800
Corabia 742 — 1970 714 775
Tr. Măgurele 691 — 1970 «73 730
Zimnicea 782 — 1970 ’ 762 «25
Giurgiu 778 189708 1970 759 820
Oltenița 784 — 1897 740 790
Călărași 766 — 1897 679 720
Cernavodă 697 — 1897 688 710
Hîrșova 700 — 1970 713 745
Brăila 693 — 1897 634 630
Galați 658 — 1897 588 600
Isaccea 542 — 1897 498 510
Tulcea 477 — 1897 425 435

\GALA,
Brăila -Dunăre - Sir-et C

Ku 5200 ha *1 O r

BRĂILA AR

Ehrale^ui de <Fo 3
S * 13.610 ha • l br 19,6 Km 

Ostrov- Talaru 
vKtOOha.k O

Popmi,

CALAFAT Bechet:-. 
Dăbu/eni

BISTREȚ «■-- 11.404 ha
Ț-0-46,S50Km

Oălmiiui- 6ropenr
S. icnoha o-si.sm,.

Cosii nu - Greaca- Arpeș 
r a.9856ha • l.t”>46,IKn

luciu - 6iurgeni 
S 118 77na ,1 0.21,8 Km'

dăcâeni- V/aderu_________~
S.vRiOOhasbb.tiț.r km. ~

Depaha
S. . 12006* • 7,8 

Călărași - Rău_____ V
3.» 10,677ha- 1.D.50 Km.\ cî

Bo/ăhn- Stic/eanu
S • 23.486\a,L.O

OL TFN!ȚA_ T*

'\Măcin-2ȘAueus^^l /
'i.-11.580 ha L.D=2Wl5Km 

X. Ișllfa - Corabia-Macin/ / 
\5s 1504. • L.o - 16,300Em./

'RSOVA .Insula Mare a Brăilei
s* 71.994ha * I U.216,95 Km.

\ Hîrșo va - Ciobanu - Gihllciu Dăeni
S. s <2.989 ha • Z D.35,650Km.

CERNAVODA
Borcea de Sus - Borcea Dos
S.-69.872ha • L.D. 159,706 Km.

ȚRfUGURELE
GIURGIU |

'U1NICEA

Gh/dici -Rast- 
Bistret 
S~ 9.062 ha 

L.Di-30,N Km

\BlstreE-Nedeea-Jiu
S.= 22.210 ha

LD.i 38,130Km

Lila - OH -f/ăinînda-Eeaca 
S.^ 6300 ha • 4.Dr98 Km.

Tn pagina I a ziarului publicăm comunicatul Comisiei 
centrale de apărare împotriva inundațiilor.

Dupâ cum se știe, de o săptămină încoace, Baziașul, 
poarta de intrare în țară a Dunării, avertizează : apele 
fluviului în creștere I Cresc încet, dar continuu, datorită de
bitului mult sporit al afluenților din bazin. Tisa singură are 
astăzi un debit cît cel al Dunării la niveluri moderate de 
vară. In prezent, DUNĂREA INTRA ÎN TARA CU UN DE
BIT DE CIRCA 14 000 METRI CUBI DE APA PE SECUNDA Șl VA 
ATINGE 15 000 METRI CUBI PE SECUNDA', (ceea ce repre
zintă aproape de trei ori debitul mediu) înaintînd cu o vi
teză de 4—5 km pe oră. Aceasta înseamnă că frontul vii
turii, care a intrat acum în țară, va parcurge cei 1072 de 
km pînă la vărsare în aproximativ 10—12 zile.

Oltenița - Dorobanțu 
S.z 13,94-6, L.D.*5Wt* 

Malu Roșu - Cost mu- bănea&a 
S.= 2 265 ba. • L.D.- 18,200 Km.

i
Pețroșeni - Vec/ea - Slobozia

Pe parcursul lor, valurile Dunării umflate vor trebui 
să treacă, fără a provoca pagube, prin fața a 18 orașe mari 
și mici, cu o populație de peste 550 000 locuitori, cu însem
nate obiective economice — șantiere navale, fabrici, com
binate industriale — prin fața a zeci de comune riverane, a 
unui număr de incinte agricole din cele mai fertile, în care 
s-au făcut mari investiții și care au o pondere importantă 
în producția agriculturii, însumînd o suprafață de aproape 
400 000 ha.

LUPTA PENTRU APARAREA TUTUROR ACESTOR BU
NURI, MAREA „BĂTĂLIE A DUNĂRII" SE ÎNSCRIE ÎN CEN
TRUL ATENȚIEI I

în ce privește incintele, ele sînt apărate de peste o mie

LEGENDĂ

ORAȘE,PUNCTE HIDROMETRICE 
INCINTE INDIGUITE

S SUPRAFAȚĂ ÎN HECTARE
L.D. LUNGIMEA DIGURILOR

km diguri; calculate să reziste la puhoaie ce se abat o da*ă 
la un secol, digurile trebuie să facă față acum unei dez
lănțuiri a naturii care, în ce privește intensitatea și mai ales 
durata, a bătut toate recordurile.

Pretutindeni pe traseul Dunării, oamenii s-ou pregătit și 
se pregătesc cu febrilitate pentru marea încleștare. Toate 
forțele pe plan local, cu sprijin intens de la centru, dispu- 
nînd de un puternic arsenal de mijloace tehnice, de ajuto
rul neprecupețit al vitejilor noștri militari, lucrează zi ș' 
noapte la consolidările și supraînălțările digurilor existente 
la ridicarea noilor diguri ce se înalță pe platformele por
tuare și în zonele joase de apărare ale orașelor riverane.

BĂTĂLIA DUNĂRII TREBUIE CÎȘTIGATA și, printr-o vastă 
mobilizare, VA FI CÎȘTIGATA I

OFRANDELE SOLIDARITĂȚII SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
„E bine să simți alături 
umărul atîtor prieteni!“

Un număr impresionant de obiec
te de îmbrăcăminte — gospodărește 
împachetate — se revarsă din balo
turile și sacii ce sosesc zilnic, din di
ferite județe ale țării, la centrele de 
distribuire către sinistrații din mu
nicipiul DEJ. Sînt printre ele că
măși, pulovere, balonzaide, paltoane, 
costume, rochițe, ciorapi, obiecte de 
folos casnic, jucării etc.

— Numeroase coloane de mașini 
au sosit și sosesc neîntrerupt zilele 
acestea cu ajutoare din municipiul 
București, din județele Timiș, Dîm
bovița, Ilfov și din alte părți ale ță
rii — ne-a declarat tovarășul Gheor- 
ghe Drăghici, șeful centrului de dis
tribuire a ajutoarelor pentru sinis- 
trați de pe lingă consiliul popular 
municipal. Aproape fiecare pachet 
poartă cu el și un mesaj de îmbăr
bătare : „Fiți tari, sîntem alături de 
voi", „Umăr la umăr, vom reclădi 
totul. Curaj I" etc.

Prin centrele de distribuire se pe
rindă oră cu oră zeci de oameni, u- 
neori familii întregi, care pleacă cu 
brațele încărcate de Îmbrăcăminte. 
Adesea cite un copil nici,nu mai aș
teaptă pină acasă, ci se îmbracă pe 
loc, la centru, cu o hăinuță sau o ro
chiță ce i-a plăcut mai mult.

— Avem un copil de șase ani, pes
te cîteva săptămini vom avea incă 
un copil. Tovarășii și prietenii noș
tri necunoscuți s-au gîndit pînă și la 
o asemenea situație și ne-au trimis 
scutece, plăpumioare, tot ceea ce 
trebuie pentru un nou născut — 
ne-au declarat Maria și Alexandru 
Pruneanu, salariați la Combinatul de' 
celuloză și hîrtie. Le mulțumim din 
inimă și îi asigurăm că nu avem do
rință mai mare decît aceea de a ne 
crește copiii în așa fel încît să poată 
fi gata și ei oricind de un gest fru
mos ca al lor.

Notăm dintre cei cărora li s-au 
lnminat pachete in ultimele zile : 
Liviu Bogdan, ceferist, str. Al. I. 
Cuza 31, Vasile Șuteu, muncitor la 
I.A.S., loan Oprișan, șofer la I.R.T.A., 
Iosif Eszlory, salariat la cooperati
va „Progresul" etc. Numai intr-un 
punct al orașului, la Casa de cultu
ră, pînă în clipa cînd scriem aceste 
rînduri — miercuri, ora 14,30 — s-au 
distribuit diferite bunuri la peste 400 
de familii sinistrate.

— Nu cunosc pe cineva dintre noi, 
cei ce ne-am luat în primire o- 
biecteie primite în dar, care să nu-și 
fi exprimat mulțumirea față de cei 
ce ne-au ajutat, fată de măsurile 
luate de organele de partid și de stat 
in vederea ajutorării sinistraților, in 
vedșrea revenirii la normal a 
vieții — ne-a declarat pensionarul 
Grigore Rus din str. Canalului 8.

— Ce bine e cînd simți grija atîtor 
prieteni din toate colțurile țării ! — 
ne spune Margareta Berti, membră a 
C.A.P. Viile Dejului, care a primit 
numeroase lucruri pentru ea și fa
milia ei.

Ne îndreptăm spre strada 8 Noiem
brie. Aici, la casele aflate pină nu 
de mult cu apa pînă la acoperiș, 
munca de reconstrucție este în toi. 
înaintăm printre siluetele albastre 
ale unora dintre corturile repartizate 
celor rămași fără locuință.

— Sint multe, să știți — ne spune 
Florea Matei, salariat la C.F.R. Dej. 
Faină treabă cu corturile astea. Ui
tați numai...

Și ne invită într-unul din ele, cel 
în care locuiește împreună cu soția 
și cei trei copii. Un studio,* un re- 
camier, o masă — într-un cuvînt, o 
mică locuință provizorie. Alături de 
el locuiesc. Maria Codreanu, telefo
nistă, Vasile Bumbea, gestionar, Pe
tru Mureșan, mecanic la I.M.A., și alți 
cetățeni ai acestui cartier, mutați 
pînă la refacerea locuințelor lor în 
corturile primite. Ei au ținut să-și 
exprime cu această ocazie întreaga 
lor recunoștință pentru toți cei care, 
în aceste zile, prin sprijinul acordat, 
prin cuvintele și gesturile de îmbăr
bătare exprimate .au ținut să fie a- 
lături de cei greu încercați.

Titus ANDREI

Sinistrații primesc zilnic 
noi ajutoare din străinătate

In județele Sălaj și Bistrița-Năsăud 
se repartizează la ora actuală impor
tante stocuri de medicamente sosite 
din Olanda, Danemarca și alte țări, 
care au fost repartizate in special co
munelor ce au suferit mai mult de 
pe urma cataclismului — Ileunda, 
Eăbeni, Gîldău, Lepca, Beclean, Bis
trița Birgăului, Ilva Mică și altele.

însemnate cantități de lapte praf, 
cacao, conserve de carne, orez, pes- 
meți, ceai, piure de cartofi, fulgi de 
ovăz, provenite din donații ale socie
tăților de Cruce Roșie din R.D. Ger
mană, Suedia și alte țări, au fost îm
părțite populației sinistrate — în spe
cial copiilor — din Dej, Satu Mure, 
Mediaș etc. Alimentele dietetice sint 
îndreptate, în cea mai mare parte, 
spre căminele unde sînt cazați copii 
ai familiilor sinistrate, precum și 
spre cantinele spitalelor.

In ultimele 24 de ore. prin Aero
portul Internațional București-Oto- 
peni. au sosit din Atena mari canti
tăți de conserve din carne și legume, 
ce au fost imediat dirijate in dife
rite județe, spre cantinele unde iau 
masa sinistrații sau spre depozitele 
ce îi aprovizionează cu produse ali
mentare. Din Elveția au sosit zece 
tone de produse dietetice pentru co
pii, precum și un grup electrogen 
pentru producerea de energie acolo

Brigadă de 
sportivi fruntași
„Noi, sportivi, antrenori, ca

dre ale mișcării sportive de la 
Consiliul Național, Consiliul 
Municipal pentru educație fizică 
și sport și de la cluburile bucu- 
reștene, am hotărit să lucrăm 
voluntar timp de o săptămînă 
la Vastele lucrări de protejare a 
păminturilor din balta Ialomi- 
ței de furia oarbă a apelor dez
lănțuite — se spune intr-o tele
gramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Miercuri dimineața, 
prima brigadă de 75 de sportivi 
fruntași, antrenori și activiști 
soortivi ai C.N.E.F.S. și clubu
rilor din municipiul București 
a și plecat în județul Ialomița. 
Printre cei care au răspuns la 
această acțiune se află cunos- 
cuții sportivi, maeștri emeriți ai 
sportului, Dumitru Pirvulescu. 
fost campion olimpic de lupte, 
Gheorghe Corbeanu (volei), Paul 
Ciobănel (rugbi), maeștrii spor
tului Constantin Buzuliuc, (box), 
Gheorghe Valeriu (baschet), an
trenorii Nicolae Nedef, Andrei 
Folbert, Remus Drăgușan ș. a.

unde apele au distrus asemenea insta
lații. De asemenea, din partea Semi
lunii Roșii din Turcia au ajuns in 
țară cîteva mii de kilograme de 
zahăr și făină, îmbrăcăminte și pături. 
Prin punctul de frontieră Stamora- 
Mo-avița a intrat o nouă caravană de 
autovehicule din R.F. a Germaniei, 
conținind instalații de filtrare a apei 
de băut, rezervoare și utilaje afe
rente, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
împreună cu specialiștii ce însoțesc 
caravana, autocamioanele au fost ime
diat îndreptate spre orașele greu 
lovite de inundații — Tg. Mureș, Tir- 
năveni, Mediaș, Blaj, Brăila, Tulcea 
și spre alte zone calamitate.

In policlinicile și spitalele din re
giunile lovite de catastrofă se folo
sesc in aceste zile, pe scară largă, 
medicamente venite în cadrul ajuto
rului din diferite țări. La Tîrnăveni 
s-a primit o importantă cantitate de 
flacoane cu gamaglobulină trimise 
din V.R.Ș.S.. Franța, Elveția. Pînă in 
prezent ii> beneficiat de aceste fla
coane 2 000 de copil, urmînd să mai 
primească încă peste 6 000.

Din Iugoslavia. Iran. S.U.A. au so
sit noi și importante cantități de cor
turi, pături, pulovere, lenjerie, încăl
țăminte etc. împărțirea lor se des
fășoară în ritm susținut la Satu 
Mare, Lipova, Alba-Iulia ele.

PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR
DIN PARTEA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, A UNOR 

STATE Șl A UNOR ORGANIZAȚII
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a donat, din Fondul Special 
de Urgență O.N.U., un prim ajutor 
de 15 000 DOLARI in echipamente și 
utilaje.

Guvernul austriac a hotărît, in ca
drul unei ședințe, să doneze suma de 
1 000 000 de ȘILINGI pentru victime
le inundațiilor din România.

Guvernul Republicii Populare Mon
gole a hotărit acordarea unui ajutor 
material în valoare de 1 000 000 TU- 
GRICI, constînd din 2 000 tone ci
ment, 2 000 perechi bocanci și 500 pe
rechi cizme.

Crucea Roșie suedeză a pus la dis
poziție o nouă sumă de 100 000 CO
ROANE pentru a veni in ajutorul si
nistraților de pe urma inundațiilor 
din România. Totodată, se anunță că

DIN PARTEA UNOR FIRME Șl OAMENI DE AFACERI
Firma „Trafilerie di metalli" din 

Italia a acordat pentru sprijinirea si
nistraților 500 000 LIRE ITALIENE. 
Firma comercială „Star" din Milano 
a comunicat că mai donează o can
titate de conserve de carne în valoa
re de 2,5 MILIOANE LIRE ITA
LIENE.

Reprezentanta firmei „Gioachino 
Veneziani" din Trieste, Rodica Oanță, 
a depus la Ambasada țării noastre 
din Roma suma de 100 000 LIRE ITA
LIENE.

Numeroase alte firme italien» 
fac diverse donații ca : bărci, ca
bluri electrice, medicamente, îmbră
căminte, alimente, citrice, bani. Iată 
cîteva din aceste firme : „Eurotec- 
nica", „Montedisson", „Pirelli", „Le 
Petit", „Nymco". „Guttadauro", „Spi- 
na“, „Ciatti", „Privitera". Donațiile 
totalizează peste 25 000 000 LIRE ITA
LIENE.

Impresionat de amploarea inunda
țiilor din România, personalul firmei 
„Sybetra" din Bruxelles a hotărit să 
vină in ajutorul sinistraților, neîn- 
tîrziat, contribuind cu 100 000 
FRANCI, efectiv sau in alimente, 
după necesități.

Federația industriilor chimice din 
Belgia a lansat un apel către mem
brii săi spre a contribui la fondul 
de ajutorare a sinistraților din Româ
nia. Au fost *colectate medicamente 
in valoare de 51 000 DE FRANCI 
BELGIENI.

Din partea firmei „Lurgi" (R. F. 
a Germaniei) a sosit o nouă scri
soare, consemnînd donarea sumei de 
25 000 MĂRCI. Tot din R.F.G., firma 
„Fritz Riess" a anunțat că va de
pune, in contul 1 000, suma de 10 000 
MĂRCL 

patru camioane încărcate eu medica
mente. îmbrăcăminte și pături, in va
loare totală de 350 000 COROANE, au 
plecat din Suedia spre România. In 
zilele următoare vor fi trimise alte 
transporturi cu obiecte de primă ne
cesitate.

Societatea „Ajutorul bisericii dane
ze" a comunicat majorarea sumei 
stabilite inițial, de la 50 000 de co
roane la 120 000 DE COROANE DA
NEZE, din care se vor procura și 
trimite în țara noastră 10 betoniere 
mobile, 4—5 generatoare electrice de 
220 volți, 10 tone carne de porc con
servată, precum și medicamente.

Din partea organizației „Ordinul 
de Malta" s-au primit 34 de colete 
cu medicamente și 2 colete cu pături.

Pe adresa directoratului general al 
întreprinderii de comerț exterior 
„Romagricola" s-a primit un telex 
din partea firmei „Dr. St. Spernath" 
din Miinchen, in care se arată : Vom 
expedia imediat un transport cu o 
cantitate însemnată de pături de lină, 
rufărie de corp, medicamente, ali
mente pentru sugari și altele.

Hans Joachim Zappel, din Kassel, 
aflat într-o vizită în România, a de
pus la Banca din Arad 500 de 
MĂRCI R.F.G.

Compania libaneză de navigație 
maritimă „Demline" contribuie la a- 
jutorarea sinistraților cu suma de 
1 500 DOLARI.

Proprietarul firmei „Commercial 
Credit" din Beyrouth, M. Samman, 
a trimis o scrisoare, în care se spu
ne între altele :

„La puțin timp după declanșarea 
inundațiilor din România, am donat 
1000 dolari pentru ajutorarea sinis
traților. Fiind unul dintre aceia care 
am avut fericirea să cunosc frumu
sețile României, precum și ospitali
tatea șt virtuțile poporului român, 
consider de’ datoria mea să sporesc 
contribuția modestă pe care o aduc 
la fondul pentru ajutorarea victime
lor calamităților naturale, cu incă 
9 000 DOLARI, ca o expresie a sen
timentelor pe care le nutresc pentru 
poporul român".

Reprezentantul firmei „Rudolf 
Wolf" din Anglia, Brackembury, își 
exptimă dorința de a contribui la 
ajutorarea sinistraților cu suma de 
500 LIRE STERLINE, pe care a și 
remis-o Băncii Române de Comerț 
Exterior.

Ing. Lucian Mandero din Berlinul 
Occidental, proprietarul firmei „Man
dero U. Co. K. G.“, anunță că a de
pus la Banca din Bad Morgentheim 
suma de 5 000 MĂRCI, pentru ajuto
rarea zonelor calamitate din Ro
mânia.

Administratorul delegat al firmei 
„Danex" din Atena, Nicolas Tjavou- 
ris, a hotărit să doneze o cantitate 
de măsline, în valoare de circa 5 000 
DOLARI.

Două firme austriece — „Turmoil" 
și „Schoeller Blcckmann" — au do
nat suma de 152 000 ȘILINGI.

Dl. Tauzer, de la firma austriacă 
„Schoeller Bleckmann" a expediat o 
ladă cu medicamente colectate de so
ția sa, care este medic la un spital 
din Viena.

Cu gîndul la patrie
Șefii misiunilor diplomatice ale țării 

noastre la Moscova, Berlin, Stock
holm, Ulan Bator, Santiago de Chile, 
Islamabad, Dar Es Salaam, Djakarta, 
Rabat, Caracas donează pentru sinis- 
trați, salariul lor pe o lună, în va
lută sau in lei. Ceilalți membri ai 
ambasadelor, precum și reprezentanții 
agențiilor economice, alți lucrători 
români, oferă salariul pe o lună sau 
o bună parte din veniturile lor lu
nare, tot in valută sau în lei.

Colectivul Agenției economice ro
mâne din Oslo cedează, tot în folo
sul sinistraților, salariul pe o 
lună. De asemenea, șeful consu
latului, consulul și reprezentantul 
TAROM la Istanbul dau salariul pe 
o lună în valută, iar restul persona
lului salariul pe 15 zile, tot în va
lută.

Grupul celor 18 ingineri români 
din industria lemnului, care acordă 
asistență tehnică în Iran pentru va
lorificarea masei lemnoase din ba
zinul forestier Neca, oferă în fa
voarea sinistraților salariul lor pe 
o lună.

Cetățeni străini de origine 
română

Pe lîngă donațiile anterioare, cetă
țeni austrieci de origine română au 
făcut o nouă donație de 5 000 ȘI
LINGI. Alți cetățeni austrieci au tri
mis colete cu îmbrăcăminte, încălță
minte și medicamente pentru sinis- 
trați.

Mai mulți cetățeni elvețieni de ori
gine română au donat 1 000 FRANCI 
ELVEȚIENI, precum și alimente și 
îmbrăcăminte.

Episcopul George Kreutner și pas
torul John Bortmans, cetățeni cana
dieni, originari din România, aflați 
temporar în țara noastră, au donat 
suma de 1 000 DOLARL

Reprezentantul lui „Ro-American 
Trading Company", Marin Datcu, 
aflat actualmente in România, născut 
pe meleagurile noastre, a donat suma 
de 100 DOLARI și unele obiecte da 
îmbrăcăminte.

Gesturi de simpatie 
ale membrilor Corpului 

diplomatic
La ghișeele Băncii Române de Co

merț Exterior continuă să se pri
mească diferite sume de bani, în va
lută, din partea unor membri ai 
Corpului diplomatic, acreditați în țara 
noastră.

Din partea unul grup de membri 
ai Ambasadei Franței s-au depus 
550 FRANCI ELVEȚIENI, 850 ȘI
LINGI AUSTRIECI, 30 DOLARI și 
100 MĂRCI VEST-GERMANE. De 
asemenea, din partea unor lucrători 
ai Ambasadei R. F. a Germaniei s-au 
primit 340 MĂRCI VEST-GERMANE.

In afara unui ajutor în bani. Clubul 
diplomatic sportiv din București a 
hotărit să doneze două autoturisme 
uneia din regiunile mai grav lovita 
de calamități.

★
Grupul de practicant! vietnamezi, 

din cadrul Direcției generale de con- 
strucții-montaj a Consiliului popular 
al municipiului București, a depus, 
în contul 2 000, pentru ajutorarea 
populației sinistrate, contravaloarea 
unei zile din bursă.

V La ghișeele băncii...
Delegația Republicii Austria, con

dusă de dr. Maximilian Fălbl, consi
lier ministerial în Ministerul Comer
țului și Industriei, aflată la Bucu
rești pentru tratative în vederea în
cheierii acordului comercial de lungă 
durată, pe 1971—1975, precum și a 
protocolului privind schimburile de 
mărfuri pe 1971, a depus la Banca 
Română de Comerț Exterior suma 
de 6 000 DE ȘILINGI ca ajutor pen
tru familiile care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

Miercuri dimineața, la ghișeele 
Băncii Române de Comerț Exterior 
din Capitală s-au primit noi donații 
pentru ajutorarea populației din ju
dețele lovite de calamitățile naturale, 
din partea unor cetățeni străini aflați 
in țară și a unor firme de peste 
hotare. Printre cei care și-au adus 
contribuția în acest scop se numără : 
Rudolf Ludwig — 500 MĂRCI VEST- 
GERMANE, Miglioli Gino — 50 000 
LIRE ITALIENE. Au fost donați, de 
asemenea, din partea firmei ameri
cane, „Getex" — l 000 DOLARI, iar 
din partea firmei „Rudolf Ludwig șl 
Artis" din R. F. a Germaniei — 5 000 
MĂRCI VEST-GERMANE.



Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Adînc întristat de inundațiile catastrofale care au lovit poporul 

român, în numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al meu per
sonal, rog pe Excelența Voastră să accepte sentimentele mele de pro
fundă compasiune.

HOUARI BOUMEDIENE
Președintele Consiliului Revoluției 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Algeriene Democratice și 

Populare

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
In numele meu, al guvernului militar federal și al întregului popor al 

Nigeriei, transmit Excelenței Voastre sincera mea compasiune în legătură 
cu dezastrul nefericit al inundației care a costat numeroase vieți și a pro
vocat daune în țara dumneavoastră.

Vă rog să transmiteți condoleanțele mele pentru victimele dezastrului 
ți familiile îndurerate.

General-maior YAKUBU GOWON 
Șeful Guvernului Militar Federal, 

Comandant suprem al Forțelor armate 
ț ale R. F. Nigeria

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am fost profund șocați cînd am aflat știrile despre tragedia și pier
derile de vieți cauzate de inundațiile din țara dv.

In numele guvernului meu și al poporului Republicii Kenya, vă 
transmit dv. și prin dv. familiilor îndurerate condoleanțele noastre.

JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Sînt profund mîhnit la aflarea știrii privind marile inundații care 
au lovit țara dumneavoastră ce au pricinuit pierderi de vieți omenești 
ți distrugeri materiale.

Permiteți-mi ca în numele guvernului și poporului indonezian șl 
al meu personal să adresez profunde condoleanțe și adîncă compasiune 
guvernului dv. și familiilor îndoliate în urma acestui dezastru.

HAMENGKUBOWONO
Președinte ad-interim 

al Republicii Indonezia

0 DELEGAȚIE
A C.C. Al P.C.R.

A PLECAT 
LA CONGRESUL 

P. C. DIN AUSTRIA
Miercuri dimineața a plecat la Vie

na o delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român for
mată din tovarășii Mihai Dalea, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., care va 
participa la lucrările celui de-al 
XXI-lea Congres al Partidului Comu
nist din Austria.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost salu
tată de tovarășii Miron Constantines- 
cu, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ilie Ră- 
dulescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

La sosirea pe aeroportul Wien- 
Schwechat. delegația Partidului Co
munist Român a fost salutată de 
Friedl Fuernberg, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Co
munist din Austria, Heinrich Fritz, 
membru al C.C., șeful secției externe 
a Comitetului Central, Franz Kar
ger, membru al C.C., președintele 
organizației P.C.A. din Viena, și alți 
membri și activiști ai P.C.A. Au tost, 
de asemenea, prezenți ambasadorul 
României la Viena, Dumitru Ani- 
noiu, și alți membri ai ambasadei ro
mâne.

In drum spre Viena, delegația 
P.C.R. a trecut prin Budapesta, fiind 
salutată la aeroport de Janos Brut- 
tyo, președintele Comisiei Centrale 
de Control a P.M.S.U., și de Dumi
tru Turcuș, ambasadorul României.

(Agerpres)

viața internațională
Ministrul de externe al României 

și a încheiat vizita 
în unele țâri africane

TANANARIVE 27 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Crețu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, și-a încheiat vizita ofi
cială în Republica Malgașă, ultima 
etapă a turneului întreprins într-o se
rie de țări africane.

La Tananarive, ministrul român a 
avut întrevederi cu Calvin Tsiebo, vi
cepreședinte al guvernului, cu Jacques 
Rabemananjara, ministrul mal- 
gaș al afacerilor externe, precum și 
cu Victor Miadana, ministrul finan
țelor și al comerțului. întîlnirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prilejuind schimburi de vederi fruc
tuoase și. totodată, stabilirea jaloa
nelor unei cooperări mai largi între 
România și Madagascar.

In acest sens, comunicatul dat pu
blicității la sfîrșitul vizitei mențio
nează încheierea unor acorduri în do
meniile comercial, economic și tehnic, 
precum și a unui acord de colaborare 
culturală și științifică.

Comunicatul relevă că, procedînd la 
o amplă trecere în revistă a situației 
internaționale, cei doi miniștri de ex
terne au putut constata o identitate 
de vederi asupra unui mare număr

de probleme actuale, subliniindu-se, 
totodată, faptul că diferențele de op
țiuni ideologice nu trebuie să consti
tuie un obstacol în calea instaurării 
unor relații prietenești între țări cu 
sisteme social-politice diferite. S-a 
afirmat atașamentul celor două țări 
față de principiile independenței și 
suveranității naționale, precum și ho
tărîrea de a respecta dreptul impre
scriptibil al fiecărui stat de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un ames- . -- >tec din afară.

Sosirea la București•
Miercuri seara s-a înapoiat in Ca

pitală ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, care a întreprins o 
vizită în țările Africii .

La sosire, pe Aeroportul interna
țional „București-Otopeni", erau 
prezenți George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne, adjuncți ai ministrului și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Acord româno-sovietic privind
construirea unei centrale

I

JJEroismul și solidaritatea
lozinca zilei în România11

Presa internațională despre inundații

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,

Am aflat cu multă emoție veștile despre cea mai îngrozitoare ca
tastrofă naturală, cunoscută pînă acum, care s-a abătut asupra țării 
dumneavoastră.

Alături de dumneavoastră, de întregul popor român, deplîngem 
victimele și pagubele mari pe care această catastrofă naturală le-a 
provocat, în ciuda eroicei angajări a întregii populații din țara dum
neavoastră.

în numele partidului nostru, exprimăm tuturor rudelor victimelor 
acestei dezlănțuiri a naturii, cele mai profunde condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

A 
întoarcerea 
din Belgia 

a delegației 
Marii Adunări 

Naționale
Delegația Marii Adunări Naționale 

a Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care a făcut o vizită oficială în Bel
gia, la invitația parlamentului aces
tei țări, s-a înapoiat miercuri seara 
in Capitală.

La sosire, pe aeroportul interna
țional „București-Otopeni", membrii 
delegației au fost întimpinați de Ma
ria Groza și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai M.A.N., Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

A fost de față Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.

(Agerpres)

nudearo-electrice
MOSCOVA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
în urma tratativelor purtate, la 26 
mai a fost semnat la Moscova acor
dul între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Uniunii Re-

APELUL CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII

Consiliul Mondial al Păcii, în numele tuturor membrilor săi, a lan
sat un apel către toate comitetele naționale de apărare a păcii, prin care 
le solicită să ia măsuri de ajutorare, pe scară mondială, pentru refa
cerea și reconstrucția zonelor calamitate din România.

Anunțînd această acțiune, printr-o scrisoare adresată Comitetului 
național pentru apărarea păcii din țara noastră, secretarul general al 
Consiliului Mondial al Păcii, Romesh Chandra, transmite profunda com
pasiune față de tragicele pierderi suferite de poporul român, față de vic
timele dezastrului.

Consiliul Național al Frontului Național al Germaniei Democrate a 
adresat Frontului Unității Socialiste al Republicii Socialiste România o 
telegramă prin care se exprimă compasiunea adîncă față de marile și 
grelele pagube provocate de catastrofa intemperiilor care s-a abătut asu
pra țării noastre. Dorința noastră sinceră — se spune în telegramă — 
este ca forțele sociale, reunite în cadrul Frontului Unității Socialiste, să 
reușească să învingă cît mai curînd posibil urmările acestei distrugă
toare catastrofe naturale.

Printr-o scrisoare adresată amba
sadorului român la Viena, președin
tele grupului parlamentar de priete
nie Austria—România, Bruno Pitter- 
mann, a transmis guvernului român 
și populației din zonele calamitate' 
sentimentele sale de compasiune și 
asigurarea că va sprijini acțiunile de 
ajutorare inițiate de organizații ob
ștești din Austria.*

La Ministerul Afacerilor Externe 
s-a primit o telegramă din partea re
prezentantului rezident al Programu
lui Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), pentru Europa, Raymond 
Etchats, prin care exprimă profunda 
sa compasiune și asigură că Repre
zentanța pentru Europa a P.N.U.D. va 
face tot ce depinde de ea pentru a 
ajuta guvernul român să depășească 
tragica situație.

Ziariștii francezi Jean Griot, Da
niel Norman și Michel Hamelet, de la 
ziarul „Le Figaro", cărora președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, le-a acordat recent un in
terviu, i-au adresat o telegramă în 
care se spune : „Față de dimensiu
nile catastrofei care lovește țara 
dumneavoastră, dorim să vă împăr
tășim întreaga noastră tristețe și să 
vă asigurăm de simpatia noastră 
permanență*.

Pe adresa Uniunii Ziariștilor din 
Republica Socialistă România, a so
sit o telegramă din partea Asociației 
Venezuelene a Ziariștilor în care se 
exprimă solidaritatea față de tragedia 
pe care o trăiește în prezent țara 
noastră în urma Inundațiilor. Tele
grama este semnată de președintele 
asociației, Aleazar Diaz Rangel.

(Agerpres)

Semnarea Protocolului 
sesiunii Comisiei mixte 

de cooperare româno-suedeză 
în zilele de 26 și 27 mai au avut 

loc la București lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică româno-suedeză.

Cu acest prilej au fost examinate 
realizările în domeniul cooperării din
tre organizațiile de comerț exterior 
și firme din cele două țări și au fost 
evidențiate noi posibilități pentru 
dezvoltarea și diversificarea în conti
nuare a cooperării în domeniile in
dustriei construcțiilor de mașini, all- B 
mentare, chimice și petrochimice, e- H 
chipamente pentru construcții de 
nave etc. în urma lucrărilor, la 27 mai 
a fost semnat Protocolul celei de-a 
doua sesiuni a acestei comisii. Proto
colul a fost semnat din partea româ- . 
nă de ing. Mircea Bădică, secretar 
general în Ministerul Comerțului Ex
terior, iar din partea suedeză de Axei n 
Wallen, secretar general adjunct în B 
Ministerul Industriei.

Cronica zilei

Ședința Comitetului de conducere 
al Uniunii Artiștilor Plastici

în zilele de 26 și 27 mai 1970 a avut 
loc ședința Comitetului de conduce
re al Uniunii Artiștilor Plastici.

După prezentarea dării de seamă 
privind activitatea Biroului execu
tiv în perioada 1968—1970, comitetul 
a procedat, potrivit prevederilor sta
tutare, la alegerea noului Birou exe
cutiv al Uniunii Artiștilor Plastici.

Comitetul de conducere a ales, de 
asemenea, dintre membrii Biroului 
executiv, pe tovarășii ; Brăduț Cova- 
liu — președinte, Vida Geza, Ovidiu 
Maitec, Virgil Almășanu, Anatol 
Mîndrescu — vicepreședinți ; Mar
cel Chirnoagă, Patriciu Mateescu, 
Ion Pacea, Paul Vasilescu — secre
tari.

în continuarea lucrărilor, comite
tul a luat în dezbatere acțiunea de 
ajutorare a sinistraților de pe urma 
calamităților naturale abătute asu
pra unei întinse părți a țării.

Manifestîndu-și solidaritatea cu 
întregul nostru popor, Comitetul de 
conducere. în telegrama trimisă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, își 
exprimă hotărîrea de a mări, într-o 
nouă etapă, contribuția artiștilor plas

tici la fondul de ajutorare a sinistra
ților de la suma de 500 000 lei, oferită 
anterior, la 1 000 000 lei, prin orga
nizarea de expoziții cu vinzare în 
Capitală și. în toate orașele unde e- 
xistă filiale și cenacluri ale Uniunii 
Artiștilor Plastici. Pînă în prezent 
au fost deschise expoziții la Bacău, 
Tg. Mureș, Sibiu, Suceava și Bucu
rești. In zilele următoare vor avea 
loc manifestări asemănătoare Ia 
Cluj, Baia Mare, Satu-Mare, Con
stanța, Arad, Brașov, Timișoara, 
Iași, Ploiești, Oradea, Piatra Neamț, 
Petroșani, Craiova, Deva. Tîrgoviște, 
Pitești, Lugoj, Galați, Buzău.

„Asigurăm Comitetul Central, 
guvernul țării și pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Ceaușescu
— se spune in telegrama trimisă —
— că sîntem prezenți din toată ini
ma în această impresionantă mani
festare de solidaritate, de unitate a 
națiunii în jurul partidului, în e- 
forturile sale intense de refacere a 
țării, luîndu-ne angajamentul ca, în 
afară de contribuția materială, să 
punem forțele noastre creatoare în 
slujba reconstrucției județelor greu 
încercate".

Miercuri dimineața, navele fiu- H 
viale militare sovietice, comandate | 
de contraamiralul F. E. Pahalciuk, Q 
erou al Uniunii Sovietice, care, in- | 
tre 24 și 27 mai au făcut o vizită j| 
de prietenie în țara noastră, au pă- I 
răsit portul Brăila îndreptîndu-se fl 
spre patrie. Marinarii militari so- H 
vietici au făcut vizite în orașul Brăi- fl 
la, la Uzina de utilaj greu „Progre- R 
sul", Combinatul de exploatare și I 
industrializare a lemnului. în ace- I 
lași timp, navele militare sovietice I 
au fost vizitate de grupuri de pio- ■ 
nieri și cetățeni al orașului. Mari- fl 
narii militari sovietici s-au întîlnit | 
cu marinari militari români. Discu- fl 
țiile prietenești ce au avut Ioc au n 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la întărirea frăției de arme 
dintre marinarii militari români și 
sovietici.

*
Vicepreședintele Camerei Economi

ce Federale a R.S.F. Iugoslavia. Du- 
șan Cikrebici, a făcut între 21 și 27 
mai o vizită în țara noastră, la invi
tația Ministerului Energiei Electrice. 
La încheierea convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă prie
tenească, a fost adoptat un program 
concret de lucru privind realizarea 
problemelor discutate.

(Agerpres) ■

Cuvîntarea 
conducătorului 

delegației române
MOSCOVA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La Moscova continuă lucrările 
Congresului al XVI-lea al Comsomo- 
lului. în ședința de miercuri dimi
neața a luat cuvintul conducătorul 
delegației Uniunii Tineretului Co
munist din România, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care, in numele U.T.C., 
al tuturor tinerilor din țara noastră, 
a adresat congresului urări de suc
ces deplin, a exprimat mesajul de 
prietenie și solidaritate frățească al 
tineretului român.

Educînd tineretul în spiritul con
cepției științifice materialist-dialec- 
tice despre viață și societate, al pa
triotismului socialist, a spus vorbi
torul, organizația noastră cultivă tot
odată înaltele sentimente de solida
ritate internaționalistă cu forțele 
revoluționare, progresiste și demo
cratice din lumea contemporană. Or
ganizația noastră, a arătat tovară
șul Ion Iliescu, dă o înaltă prețuire 
relațiilor tradiționale de prietenie 
statornicite între Uniunea Tineretu
lui Comunist și Comsomolul leninist. 
Ne exprimăm convingerea că rela
țiile noastre vor cunoaște o continuă 
întărire și dezvoltare, pe baza sti
mei, respectului și încrederii reci
proce, contribuind astfel la cauza 
prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre.

Lucrările congresului continuă.

publicilor Sovietice Socialiste, privind 
colaborarea în realizarea unei centra
le nuclear o-electrice de tipul „Vver" 
în Republica Socialistă România.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de Adrian Georgescu, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru energia nucleară al Republicii 
Socialiste România, iar din partea so
vietică de I. V. Arhipov, prim-locții- 
tor al președintelui Comitetului de 
Stat pentru relații economice externe 
al U.R.S.S.

ROMA — întreaga presă Italiană, 
posturile de radio și televiziune con
tinuă să informeze opinia publică 
despre evoluția inundațiilor din 
România. Se evidențiază mobiliza
rea excepțională de forțe împotriva 
calamităților, relevîndu-se măsurile 
adoptate pentru a se putea relua cît 
mai curînd activitatea productivă. 
„Oamenii — scrie ziarul „L’UNITA" 
— sint angajați intr-o luptă eroică".

TIRANA - Ziarul „ZERI I POPU- 
LLIT" evidențiază într-un editorial 
că „întregul popor român și-a mobi
lizat forțele și luptă pentru a înde
părta pericolele create de calamită
țile naturale. In aceste momente di
ficile, populația regiunilor sinistrate 
a resimțit plenar grija partidului șl 
guvernului, precum și forța solida
rității naționale a întregului popor, 
care, într-un spirit de înalt patrio
tism, face totul pentru salvarea re
giunilor lovite de inundații". în în
cheiere, ziarul scrie : „In aceste
momente grele, poporul albanez, 
prieten credincios al poporului ro
mân, exprimă acestuia sentimentele 
sale de simpatie și de solidaritate 
frățească și condoleanțele sale sin
cere familiilor victimelor".

BERLIN — într-o corespondență 
trimisă din București ziarului „BER
LINER ZEITUNG" se relatează că 
„sute de mii de muncitori români 
nu și-au îngăduit nici o duminică, 
pentru a sprijini țara lor in recu
perarea unei Părți a pagubelor". La 
rîndul său. cotidianul „TRIBUNE" 
publică o corespondență intitulată 
„Milioane de oameni în luptă cu 
inundațiile".

LONDRA — într-o corespondență 
din București, ziarul „TIMES", des
criind atmosfera din țara noastră, 
arată : „în aceste două săptămini 
se remarcă faptul că nu se vede 
nici cel mai mic semn de panică". 
Guvernul, se arată în corespondență, 
a îndreptat toate resursele naționale 
în operații de salvare și ajutorare și 
întreaga națiune participă la efortul 
de a diminua consecințele dezastru
oase, atît prin donarea unor sume

ORIENTUL APROPIAT
=

• CONSULTĂRILE DE LA O.N.U. ® DEZBATERILE PARLA 
MENTULUI LIBANEZ

NEW YORK 27 (Agerpres). — Am
basadorii la O.N.U. ai Franței, Marii 
Britanii, U.R.S.S. și S.U.A. s-au reu
nit din nou marți pentru a continua 
consultările în problema Orientului 
Apropiat. S-a stabilit ca viitoarea în
tîlnire să aibă loc la 12 iunie. Se apre
ciază că pînă la această dată adjuncții 
ambasadorilor vor putea definitiva 
proiectul de rfiemorandum, care va 
cuprinde punctele de acord realizate 
în decursul celor 35 de întîlniri cva- 
dripartlte in problema Orientului A- 
propiat.

Pe de altă parte, grupul țărilor ara
be la O.N.U. s-a reunit marți la New 
York pentru a discuta situația creată 
in lumina ultimelor evenimente de 
la granița dintre Israel și Liban. Po
trivit cercurilor apropiate acestui 
grup, se preconizează întocmirea unui 
memorandum ce va fi adresat secre
tarului general al O.N.U., U Thant

*
BEIRUT 27 (Agerpres).

Beirut a avut 
a parlamentului 
minării situației

La loc o reuniune 
consacrată exa- 
dln sudul țării

și a raporturilor dintre autoritățile 
libaneze și forțele de comando pa
lestiniene. Reuniunea, caracterizată 
prin dezbateri aprinse, s-a desfășurat 
pe fondul grevei generale declanșate 
marți la apelul imamului Moussa Sa- 
dre, lider al comunității șiite, în 
semn de solidaritate cu populația din 
sudul țării, care a început să se refu
gieze in Nord din cauza acțiunilor 
militare de la frontiera cu Israelul.

în cadrul dezbaterilor, relatează a- 
gențiile de presă, ministrul de in
terne, Kamal Jumblatt, și mai mulți 
deputați reprezentînd populația din 
Sud au propus ca țările arabe din 
Africa de nord să trimită unele efec
tive la frontiera dintre Liban și 
Israel.

Parlamentul nu a adoptat nici o 
hotărîre în legătură cu această pro
punere, dar a aprobat alocarea su
mei de 30 milioane lire libaneze (10 
milioane dolari) pentru acțiuni de 
protejare a regiunilor situate la gra
nița cu Israelul.

Dezbaterile parlamentare continuă.

agențiile de presă transmit
Aproximativ 5 500 000 

de ceylonezi s-au prezentat 
miercuri în fața urnelorpen* 
tru a alege membrii viitorului par
lament al țării. Prineipalele forțe po
litice în competiție sînt Partidul Na
țional Unit de guvernâmînt. al cărui 
lider este premierul Dudley Senana- 
yake, și Partidul Libertății Sri Lan
ka, aflat în opoziție. Acesta din 
urmă este condus de Sirimavo Ban- 
daranaike, care a deținut în 1960 
funcția de prim-ministru, succedin- 
du-i în acest post soțului ei, asasinat 
in septembrie 1959.

Un protocol privind aju
torul suplimentar neram
bursabil oferit de Republica 
Populară Chineză Republicii Demo
crate Vietnam pe anul 1970 a fost 
semnat la Pekin.

Administrația națio
nală pentru aeronau
tică și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) 
a anunțat o descope
rire „unică" printre 
rocile aduse de pe 
Lună de echipajul na
vei spațiale „Apollo- 
12". Este vorba de o 
rocă de mărimea unei

lămîi, a cărei „vîrstă" 
este apreciată la 4 600 
milioane ani. Ea conți
ne o cantitate de 20 de 
ori mai mare de ura
niu. thoriu și potasiu 
față de celelalte bu
căți de rocă lunară â- 
duse pe Pămînt.

„Roca datează pro
babil din perioada for

mării sistemului so
lar" — a declarat u- 
nul din specialiștii 
N.A.S.A., dr. Paul 
Gast. „Conchidem, a a- 
dăugat el, că unele 
părți ale suprafeței lu
nare trebuie să fi ră
mas în esență ne
schimbate de atunci".

Două explozii nucleare 
subterane de putere medie 
au avut loc marți pe poligonul din 
Nevada, a anunțat Comisia pentru e- 
nergie atomică a S.U.A. Cu prilejul 
efectuării acestor experiențe s-a ob
servat o ușoară emanație de gaze ra
dioactive.

N A.T.Q. Opinii contradictorii
După două zile de dezbateri Consi

liul Ministerial ai N.A.T.O. și-a în
cheiat miercuri sesiunea sa de primă
vară ținută la Roma. în cadrul dis
cursurilor generale, S.U.A., sprijinite 
de Portugalia și Grecia, au susținut 
că N.A.T.O. trebuie sâ se preocupe 
în primul rînd de probleme militare. 
Reprezentanții unui alt grup de state 
(Italia, Anglia, Belgia, Norvegia și 
Danemarca) au arătat că acordă in
teres problemei destinderii pe con
tinentul european și au încercat să 
definească o procedură în scopul dez
voltării relațiilor Est-Vest și a pre
miselor pentru ținerea conferinței 
securității europene.

Ministrul de externe al Italiei, Aldo 
Moro, a declarat că o politică de des
tindere „trebuie continuată atît prin 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, cît 
și prin contacte, explorări și nego
cieri în domenii privind mai direct 
problemele securității. Italia, a spus 
Moro, consideră că pentru a se ajun-

ge la conferința în problemele secu
rității europene nu trebuie purtate 
negocieri de la bloc la bloc, cu toate 
cfț blocurile există, și că la efortul 
general trebuie atrase atît țările neu
tre cît și cele neangajate".

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Schumann, a reafir
mat opoziția fermă a țării sale față 
de conceperea conferinței securității 
europene ca o întîlnire între blocuri 
și a subliniat că fiecare stat trebuie 
să participe la această conferință cu 
o individualitate .distinctă, pentru a 
demonstra că împărțirea Europei nu 
este iremediabilă. Reprezentantul 
francez a scos, totodată, în evidență 
necesitatea folosirii contactelor bi
laterale. Schumann a supus unei cri
tici aspre politica Statelor Unite în 
Indochina și îndeosebi intervenția în 
Cambodgia,

N. PUICEA
Roma.

0 delegație a sindicatelor 
din Uniunea Sovietică3 sosit 
la Bonn la invitația Uniunii Sindica
telor din R. F. a Germaniei, anunță 
agenția TASS.

„Scăderea valorii acțiu
nilor de bursă a atins pro
porții alarmante",scrie -The 
New York Times", intr-un editorial. 
Puternica depresiune care s-a înre
gistrat la Bursa din New York a 
influențat și cursul acțiunilor princi
palelor burse occidentale. La Londra, 
indicele de valori industriale a scă
zut cu 13,3 la sută la 26 mai, înre- 
gistrînd astfel cel mai scăzut nivel 
din ultimii 3 ani.

Plenara C.C. al P.C. din 
Columbia. La B°s°ta au luat s£îr* 
șit lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Columbia. Participanții au adoptat 
o rezoluție în care își exprimă ’soli
daritatea cu lupta de eliberare a po
poarelor din Vietnam, Cambodgia și 
Laos. Au fost analizate, totodată, re
zultatele alegerilor generale ce au 
avut loc la 19 aprilie, relevîndu-se 
faptul că în mai multe locuri în con
siliile municipale au fost aleși mem
bri al partidului comunist. Prestigiul 
partidului comunist, care a militat 
pentru alegerea în parlamentul țării 
a reprezentanților mișcărilor de stin
gă din Columbia, s-a întărit.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l București, Piața „Sclntel!", TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele «e fac la oficiile poștale *1 dlfuzoru din întreprinderi *1 Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

din salarii cit și prin muncă activă. 
„Eroismul și solidaritatea au deve
nit lozinca zilei" — se menționează 
în corespondență.

VIENA — Ziarul „ARBEITER ZEI
TUNG" publică un amplu reportaj 
evidențiind, între altele, acțiunile 
eroice ale oamenilor muncii din Ro
mânia pentru protejarea Combinatu
lui metalurgic de la Galați. Reporta
jul este însoțit de o fotografie în- 
fățișînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita pe care a făcut-o 
în orașul Satu Mare. La rîndul său, 
ziarul „VOLKSSTIMME" publică te
legrama C.C. al Partidului Comunist 
din Austria adresată C.C. al Partidu
lui Comunist Român, informîndu-și 
cititorii și asupra situației din țara 
noastră în urma inundațiilor.

GENEVA — Ziarele elvețiene 
„NEUE ZURCHER ZEITUNG", „LA 
SUISSE", „GAZETTE DE LAUSAN
NE", precum și televiziunea, au pre
zentat în diverse materiale și emi
siuni eforturile eroice ale populației 
din țara noastră pentru combaterea 
inundațiilor. După ce schițează un 
bilanț al pierderilor umang și mate
riale, ziarul „Neue Zîircher Zeitung* 
scoate în evidență spiritul de sacrifi
ciu, „solidaritatea și unitat î de vo
ință în lupta împotriva urmărilor ca
lamității".

La sediul din Geneva al Ligii So
cietăților de Cruce Roșie domnește 
în aceste zile o activitate febrilă le
gată de acțiunile întreprinse în vede
rea trimiterii de ajutoare populației 
din regiunile calamitate ale Români
ei. într-o convorbire cu coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, direc
torul Ligii Societăților de Cruce Ro
șie, J. P Robert Tissot.apreciind r 
șurile luate de guvernul român fL 
tru combaterea calamităților, a sou3 
între altele : „Am fost foarte impre
sionat de uriașa operație întreprinsă 
In România în vederea ajutorării 
giunilor calamitate".

HELSINKI — Presa, radioul și 
leviziunea finlandeză continuă să ... 
formeze pe larg despre situația inun
dațiilor din România. Ziarele scot în 
evidență eforturile depuse de întrea
ga populație pentru salvarea a ceea 
ce este posibil. Ziarul „HELSINGIN 
SANOMĂT" subliniază conducerea 
directă de către tovarășul Nicolae 
Ceausescu a activității de salvare a 
localităților din zonele calamitate.

IUGOSLAVIA

re-
te- 
in-

Lucrări febrile 
de inălțare a 

digurilor
BELGRAD 27 — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Unda de viitură a apelor Tisei va a- 
tinge culminația pe teritoriul Iugo
slaviei mai înainte decît era prevăzut 
— s-a comunicat miercuri din partea 
comandamentului voievodinean de a- 
pârare împotriva inundațiilor. De-a 
lungul malurilor, aproape 10 000 per
soane lucrează febril, zi și noapte, 
pentru înălțarea digurilor, pentru ca 
acestea să reziste culminației viit' i 
așteptate pentru începutul săptărr. 
viitoare. Pericolul de inundații

1
- _____ ... ,1

anunță prezența pe cursurile inferioa
re ale Timișului, Begăi și Bîrzavei. Șl 
aici se lucrează intens pentru preve
nirea revărsării apelor.

Nivelul Dunării stagnează în Slo
venia, dar este în continuă creștere 
la • Smederevo, unde a fost inundată 
întreprinderea Heroi Srba. La Kla- 
dovo și Brza Palanka au fost inun
date citeva zeci de locuințe. Nivelul 
apei a atins în citeva locuri șoseaua 
Kladovo — Negotin. Pe 
la Porțile de Fier s-au 
preventive de apărare.

șantierul de 
luat măsuri

amenințarea apelor
BUDAPESTA 27 — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : După cum anunță comunicatele 
Oficiului național al apelor din Un
garia, miercuri la prînz unda de vii
tură a Tisei a atins la Szeged cel mai 
înalt nivel înregistrat vreodată în a- 
ceastă localitate : 923 cm, cu 650 cm 
peste cota de inundații. în zilele ur
mătoare se așteaptă ca nivelul apelor 
să ajungă la 940—950 cm; Orașul se 
află în permanentă stare de alarmă. 
La consolidarea digurilor și barajelor, 
atît la Szeged cît și la Szolnok, la 
Tiszafured și Mako, ca și în nume
roase localități de pe cursul mijlociu 
al Tisei și de pe Mureș au lucrat 
miercuri peste 40 000 de persoane.

SOFIA. — Corespondentul Ager
pres, Gheorghe leva, transmite : 
Creșterea apelor Dunării în prima 
jumătate a lunii aprilie a avut ca ur
mare inundarea porturilor din Lom, 
Oreahovo și Nicopole, periclitînd, de 
asemenea, orașul și împrejurimile 
Vidinului. Acum, apele Dunării sînt 
din nou în creștere. în lupta împotri
va eventualelor noi inundații au fost 
adoptate măsuri grabnice de întărire 
și înălțare a digurilor, se fac stocări 
de saci cu nisip și pietre. Din cauza 
infiltrării apei de pe urma creșterii 
nivelului Dunării a crescut și nivelul 
apelor freatice, care au acoperit o 
suprafață de 12 500 hectare.

HAVANA 27 (Agerpres). — în 
Cuba, grav lovită de recentul uragan, 
care a provocat mari inundații in 
mai multe provincii, serioase pagube 
agriculturii și moartea a 8 persoane, 
se iau măsuri urgente pentru lichi
darea urmărilor sinistrului. în regiu
nile calamitate au plecat brigăzi de 
voluntari și unități militare, se acor
dă asistență medicală sinistraților, se 
dezinfectează sursele de apă pota
bilă și se vaccinează populația pen
tru prevenirea epidemiilor. Zi și 
noapte, în provinciile respective se 
aduc alimente, îmbrăcăminte, medi
camente, materiale de construcții.
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