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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

a Consiliului de Miniștri al Republicii Miște România 
și a Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, 

privind unele măsuri de ajutorare a populației 
și a cooperativelor agricole de producție 

care au avut de suferit din cauza calamităților naturale 
din luna mai 1970

Calamitățile naturale au afectat puternic largi zone ale tării producînd uriașe pierderi. Au căzut pradă apelor vieți omenești, au fost distruse și avariate întreprinderi industriale și agricole, alte unități economice și instituții so- cial-culturale, căi de comunicații, un mare număr de locuințe proprietate de stat și proprietate personală a cetățenilor, numeroase construcții, anexe gospodărești, bunuri de uz gospodăresc și personal, a pierit un însemnat număr de animale.La chemarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, armata șl gărzile patriotice, întregul nostru popor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au luptat zi și noapte împotriva forțelor dezlănțuite ale naturii, neprecupetind nici un efort, au dat numeroase dovezi de eroism, uneori mergînd pînă la sacrificiul suprem, pentru zăgăzuirea apelor, pentru salvarea bunurilor materiale și a vieților omenești.Sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, comitetele executive ale consiliilor populare, celelalte organe de sitat și organizații obștești au acționat cu hotărîre pentru restabilirea și normalizarea situației, pentru repunerea în funcțiune a unităților industriale, agricole* comerciale și social-cultu- rale ce au avut de suferit de pe urma inundațiilor, pentru recuperarea rămînerilor în urmă în efectuarea lucrărilor agricole, pentru refacerea căilor de comunicații și a altor obiective economice, pentru asigurarea cazării, alimentației și ocrotirea sănătății populației sinistrate.întreaga țară a trecut cu hotărîre la înlăturarea, într-un timp cît mai scurt, a consecințelor grave ale acestor mari calamități naturale. într-o atmosferă de înaltă resiponsa- ‘bilitate și solidaritate socialistă, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi șl instituții, șantiere, unități agricole de stat și coope- , ratiste și-au înzecit eforturile în muncă, hotă- rîte să contribuie prin activitatea lor, prin rezultatele obținute în creșterea producției, la recuperarea pagubelor pricinuite de inundații, la asigurarea condițiilor ca dezvoltarea economiei noastre naționale să nu fie impietată, ca sarcinile planului de stat pe acest an să poată fi îndeplinite cu succes,O impresionantă manifestare a puternicei solidarități socialiste a oamenilor muncii din țara noastră, a unității și spiritului de întrajutorare al poporului nostru o constituie modul în care toți cetățenii patriei au răspuns chemării Frontului Unității Socialiste. Oamenii muncii din industrie, personalul Instituțiilor de stat și obștești au hotărît să dea o parte din salariul lor pentru acoperirea pierderilor provocate de inundații ; țărănimea a strîns și trimis județelor sinistrate importante cantități de produse agricole ; categorii largi de cetățeni au depus la C.E.C. în contul special pentru ajutorarea sinistraților, au donat alimente, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și de uz casnic pentru populația din zonele calamitate; la aceste acțiuni participă milioane și milioane de oameni, practic întregul nostru popor.în aceste zile de grea încercare pentru poporul român s-au manifestat puternic simpatia și sprijinul de care se bucură România din partea a zeci și zeci de popoare din toată lumea datorită politicii marxist-leniniste promovate cu consecvență de partidul nostru — politică de prietenie și colaborare cu toate statele, de pace și înțelegere internațională. Numeroase țări socialiste, precum și multe alte țări, șefi de state și oameni politici, organizații internaționale, organizații economice și firme străine, cetățeni din diferite state, prieteni ai poporului român, și-au manifestat compasiunea prin scrisori și telegrame, au contribuit cu bani, alimente, medicamente, obiecte de îmbrăcăminte, materiale de construcții, diferi
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te instalații la ameliorarea daunelor și a suferințelor pricinuite de inundații.Statul nostru socialist a acordat și acordă sprijin permanent populației sinistrate. După cum se știe, din primele zile, s-au alocat pentru sprijinirea imediată a populației fonduri speciale de 400 000 000 de lei.Avînd în vedere pierderile grele din zonele sinistrate șl necesitatea soluționării cît mai grabnice a problemelor legate de refacerea gospodăriilor personale ale celor ce au avut de suferit de pe urma calamităților și de sprijinirea cooperativelor agricole afectate de inundații, Comițetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România și Consiliul Național al Frontului Unității SocialisteHotărăsc:1. Cetățenilor din municipii și orașe ale căror locuințe proprietate personală au fost complet distruse li se pot atribui, dacă doresc, a- partamente în proprietate personală din locuințele ce se construiesc în blocuri de către stat.Cetățenii care au locuit cu chirie în clădiri care au fost distruse de calamități vor primi cu prioritate apartamente în blocurile ce se construiesc de către stat.în scopul satisfacerii nevoilor de locuințe ale acestor categorii de cetățeni se vor construi în anul 1970 peste prevederile planului de stat, în localitățile calamitate, un număr de 5 000 apartamente.2. Cetățenii din mediul urban ale căror locuințe proprietate personală au fost distruse de calamități, dar nu doresc să primească în proprietate personală apartamente în bloc, vor beneficia de un ajutor bănesc pentru a-și construi locuințe, ajutor care, împreună cu despăgubirile ce se acordă de Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 20 000 lei.Cetățenii din mediul urban ale căror locuințe proprietate personală au fost avariate vor beneficia, pentru reparații, de un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 6 000 lei.Cetățenilor din mediul rural ale căror locuințe proprietate personală au fost distruse, 11 se acordă, în vederea construirii acestora, un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 15 000 lei.Cetățenilor din mediu] rural ale căror locuințe proprietate personală au fost avariate li se acordă, în vederea reparării acestora, un ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 5 000 lei.Pentru refacerea anexelor gospodărești distruse de calamități se va putea acorda, atît în mediul urban cît și la sate, un'ajutor bănesc care, împreună cu despăgubirile de la Administrația Asigurărilor de Stat, va putea ajunge pînă la 5 000 lei.Pentru refacerea bunurilor casnice și de uz personal distruse de calamități, se acordă cetățenilor de la orașe și sate un ajutor — în obiecte și numerar — în valoare de pînă la 5 000 lei.Ajutoarele arătate mai sus vor fi stabilite pe baza estimărilor efectuate de comitetele executive ale consiliilor populare comunale, orășenești și municipale, de către comitetele executive ale consiliilor populare județene, cu consultarea consiliilor județene ale Frontului Unității Socialiste. Ajutoarele vor fi stabilite diferențiat pentru fiecare caz în parte în funcție de pagubele suferite, de veniturile și greutățile familiilor respective.3. Pentru refacerea sau repararea locuințelor distruse sau avariate, cetățenii vor beneficia de unele facilități: procurarea de materiale de construcții la prețuri de livrare fără impozit pe cir
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culația mărfurilor, scutirea de taxe pentru obținerea autorizației de construcție și înscrierea dreptului de proprietate.4. Comitetele executive ale consiliilor populare ale județelor calamitate vor identifica spațiile existente cu altă destinație care, cu un minim de cheltuieli, ar putea fi adaptate pentru a se crea condiții de cazare provizorie a sinistrâ- ților. în același scop, vor lua măsuri de amenajare a unor colonii din corturi sau barăci, cu dotările de deservire strict necesare.
5. Se vor acorda ajutoare cooperativelor agricole de producție pentru refacerea clădirilor și culturilor distruse, pentru refacerea potențialului de producție diminuat ca urmare a calamităților, în funcție de pagubele suferite și de puterea economică a C.A.P. Evaluarea pagubelor și stabilirea ajutoarelor se va face de către comitetele executive ale consiliilor populare județene și consiliile județene ale Frontului Unității Socialiste, cu consultarea uniunilor județene și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție. Unitățile cooperatiste vor beneficia de achiziționarea de materiale de construcții la prețuri de livrare scutite de impozitul pe circulația mărfurilor și scutirea de taxe pentru obținerea autorizațiilor de construcții.6. Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele execut’.ve ale consiliilor populare județene vor lua măsuri de sprijinire a organizațiilor de construcții care își desfășoară activitatea în județele calamitate, asigurînd aprovizionarea acestora cu materialele de construcții, utilaje și forța de muncă necesară.7. Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la cererea cetățenilor sinis- trați, prin unitățile de prestații în construcții, executarea de lucrări de reconstrucție și reparații ale locuințelor proprietate personală distruse sau avariate, acordînd prioritate la contractare cetățenilor invalizi, infirmi sau bolnavi, precum și persoanelor în vîrstă care nu au posibilități să construiască prin forțe proprii.Se recomandă Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum să acorde același sprijin prin unitățile proprii.8. Comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca reconstrucția clădirilor de locuit — atît în mediul urban, cît și în cel rural — să fie fundamentată, ca amplasare și regim de înălțime, prin studii simplificate și operative de sistematizare. încadrarea clădirilor se va face în limitele existente ale perime- trelor orașelor, respectiv ale vetrei satelor, sau în cele stabilite prin schițele de sistematizare, acolo unde acestea sînt întocmite, evitîndu-se terenurile inundabile sau alunecătoare și pro-• movîndu-se o folosire Intensivă a ariei construite.9. Ministerul Comerțului Interior și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor repartiza la unitățile de desfacere din județele calamitate materiale pentru fondul pieței necesare reconstruirii și reparării locuințelor.*Sprijinul și înlesnirile care se acordă pe baza acestei hotărîri vor permite familiilor sinistraților să înlăture cît mai repede pagubele suferite, să-și refacă gospodăriile și bunurile distruse, să reintre în ritmul unei vieți normale.Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Miniștri și Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste își exprimă convingerea că întregul nostru popor va dovedi în continuare același spirit de abnegație și devotament față de patrie, că va munci cu eroism și dîrzenie pentru a înlătura total urmările pricinuite de calamități și a asigura pe mai departe o dezvoltare dinamică economiei naționale. înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate adoptat de Congresul al X-lea.

In ziarul de azi

o In zonele sinistrate 

ASIGURAREA UNOR 

CONDIȚII NORMALE 
DE MUNCA Șl DE 
VIAȚA - obiectivul 
unor uriașe eforturi 
ale statului, ale în
tregii noastre socie
tăți

• In uzina de utilaj 
chimic de la Făgă
raș „Nici un efort 
nu e prea mare pen
tru depășirea greu
tăților prin care tre
cem"

• OAMENII DAU BĂTĂ
LIA CA F I E C A R E 
PALMA DE PAMÎNT 

SA RODEASCĂ

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer,
președintele Consiliului de Miniștri, 

a plecat la Moscova

La plecare, pe aeroportul BdneasaJoi după-amiază a plecat la Moscova tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care, potrivit înțelegerii dinainte stabilite, va avea o întîl- nire cu președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosî- ghin, pentru a avea convorbiri privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S.împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurer au plecat tovarășii Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In editura Nagel a apărut, 
in limba franceză, în colecția 
„Scrieri politice", volumul „Pen
tru o politică de pace și de 
cooperare internațională" de 
Nicolae Ceaușescu. Volumul cu
prinde o bogată culegere de tex
te din principalele rapoarte, 
discursuri și declarații în dome
niul politicii externe ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu. Textele 
sînt grupate în 12 capitole inti
tulate: — Raportul de forțe în 
viața internațională; — Relațiile 
României cu celelalte țări so
cialiste ; — Coexistența pașnică 
și relațiile României cu țările cu 
sisteme social-economice diferi
te ; — România și țările în curs 
de dezvoltare ; — Despre nor
me șl relații între state ; — Des
pre rolul națiunii în lumea con

Maxim Berghianu, președintele Co-, mitetului de Stat al Planificării, Nicolae Agachi și Alexandru Boabă, miniștri, consilieri și specialiști.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți tovarășii: Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Emil Dră- gănescu, Janos Fazekas, Leonte Răutu, Mihai Marinescu și Ion Pă- țan, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, miniștri și alte persoane oficiale.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

Sporirea continuă a producției de 
CIMENT, CĂRĂMIDĂ,

PREFABRICATE
0 necesitate arzătoare pentru opera de refacere

Mai mult ca oricînd, țara are In prezent nevoie de can
tități sporite de materiale de construcție : ciment, cără
midă, țiglă, var, prefabricate, geamuri. Repararea sau re
clădirea unităților economice și a miilor de locuințe dis
truse sau avariate, refacerea sutelor de kilometri de șosele 
și căi ferate care au avut de suferit de pe urma calamită
ților, ca și desfășurarea continuă a lucrărilor de investiții 
pe toate șantierele țării, solicită la maximum unitățile pro
ducătoare de materiale de construcții. In condițiile in 
care activitatea productivă intr-un număr de unități din 
această ramură a fost intreruptă de inundații, acoperirea

RĂSPUNS PROMPT 
LA COMENZILE URGENTE

Telexuri și telegrame trimise din 
localitățile sinistrate pe adresa . fa
bricilor de ciment cer fără întreru
pere cantități sporite de ciment. 
Concomitent, fabricile producătoare 
dau aviz favorabil acestor solicitări, 
oferă certitudinea satisfacerii promp-

te a tuturor comenzilor urgente. No
tăm cîteva din ultimele cifre trecute 
în contul angajamentelor suplimen
tare la producția de ciment. Combi
natul de materiale de construcții din 
Tg. Jiu — ne informează tov. Toma 
Dumitru, șeful serviciului desfacere 
— și-a mărit în aceste zile an
gajamentul inițial, subliniind să li
vreze. în plus peste plan, pînă la 
afirșitul anului, 2 000 tone ciment. Se

Apariția in Franța a volumului 
„PENTRU 0 POLITICA DE PACE 

SIDE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ*' 
ile NICOLAE CEAUȘESCU

temporană ; — România și pro
blemele europene ; — Pentru 
lichidarea focarelor de încorda
re internațională ; — Pentru o 
politică de pace și de dezarma
re ; — România și Națiunile 
Unite: — Partidul Comunist 
Român și mișcarea comunistă și' 
muncitorească internațională; 
— Perspective.

Volumul, care este însoțit și 
de o notă biografică, cuprinde, 
de asemenea, numeroase ilus
trații înfățișînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întreținîn- 
du-se cu diferiți șefi de stat 
din Europa și din alte regiuni 
ale lumii, precum și cu secretari 
generali ai unor partide comu
niste și muncitorești.

La editura Nagel se află In 
pregătire același volum în lim
bile engleză și spaniolă.

în aceeași zl, tovarășul Ion Gheorghe Maurer și celelalte persoane oficiale române au sosit Ia Moscova.Pe aeroportul Vnukovo, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, au fost întîmpinațl de Alexei Kosîghin, Dmitri Po- lianski, Leonid Iliciov și alte persoane oficiale.Au fost prezenți ambasadorul României la Moscova, Teodor Marinescu, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

cerințelor sporite de materiale de construcții ale econo
miei revine ca o sarcină directă celorlalte întreprinderi din 
sector. Răspunzind cu promptitudine la apelul Biroului 
Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității So
cialiste. colectivele acestor unități au trecut la aplica
rea de măsuri energice și eficace, luindu-și angajamente 
entuziaste de sporire suplimentară a producției. Care sînt 
cotele noilor angajamente și eum se realizează ? Iată cî- 
teva secvențe înregistrate — pentru a răspunde Ia această 
întrebare — de reporterii noștri intr-un raid-anchetă.

va ajunge astfel ca în acest an pro
ducția suplimentară de ciment să 
atingă 7 000 tone. în perioada 17—27 
mai au fost date peste plan, în contul

C. DUMITRU
C. IOANA și 
V. SATMĂREANU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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în zonele sinistrate

ASIGURAREA UNOR CONDIȚII
NORMALE DE MUNCA ȘI DE VIAȚĂ

V

obiectivul unor uriașe eforturi ale statului, ale întregii noastre societăți
k

ALIMENTELE: la timp
V

Se restabilesc LEGATURILE
și în cantitățile necesare

Ne răspunde tov. Radu Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior

în centrul atenției
SĂNĂTATEA

• MECANISMUL APROVIZIONĂRII A REACȚIONAT CU PROMPTITUDINE
• CANTITĂȚI CONSIDERABILE DE PRODUSE ALIMENTARE EXPEDIATE DE 
PRETUTINDENI PENTRU SATISFACEREA NEVOILOR ACUTE • ÎN MAGA
ZINE — SITUAȚIE SATISFĂCĂTOARE • „STOCĂRILE" NU-ȘI AU JUST!-

FICARE

— încă din 12 mai, la primele sem
nale de alarmă, s-a constituit un co
mandament, condus de un reprezen
tant al conducerii ministerului, care 
ține o permanentă legătură cu co
mandamentele din zonele sinistrate, 
pentru a ne informa direct despre 
nevoile populației din aceste zone. 
Cererile sînt imediat satisfăcute, fie 
din depozitele bazelor comerciale — 
I.C.R.A. — fie nemijlocit, din între
prinderile producătoare ale Ministe
rului Industriei Alimentare. In ce 
privește cantitățile impresionante de 
apă minerală — vitală în acele zile 
— ea a fost furnizată de întreprin
derile industriei locale.

Acest mecanism a reacționat cu cea 
mai mare promptitudine : in citeva 
ore numai, alimentele cerute se și 
aflau acolo unde era mare nevoie de 
ele. O asemenea operativitate a fost 
posibilă mulțumită sprijinului nepre
cupețit al organelor locale de partid 
și de stat, al organizațiilor obștești. 
Aș menționa, in special, aportul ar
matei, de la care am primit un ne
prețuit ajutor la transportul alimen
telor in cele mal periclitate zone, la 
Încărcarea și descărcarea lor. Nu mici 
au fost și eforturile lucrătorilor noș
tri din depozite, atît cele din jude
țele inundate cît și celelalte ; el au 
lucrat zi și noapte fiind la posturi 
sub permanentă tensiune, gata să ex
pedieze mărfurile necesare hranei 
celor aflați in primejdie, izolați. Di
recțiile comerciale județene, din toa
tă țara, vicepreședinții consiliilor ju
dețene care se ocupă de comerț au 
avut și au o contribuție de seamă 
în menținerea ritmului aprovizionării 
normale, paralel cu satisfacerea ce
rerilor venite din partea zonelor si
nistrate.

Ce resurse am mobilizat ? în pri
mul rlnd pe cele existente in depozi
tele din județele respective și din ju
dețele cele mal apropiate. Pentru 
ceea ce nu se găsea în aceste depo
zite, ne-am adresat conducerii M.I.A. 
și combinatelor județene ale industriei 
alimentare care, trebuie să o subli
niez, au răspuns rapid Ia toate cere
rile formulate. Numai astfel a fost 
posibil ca între 15-22 mai să se aducă 
in Satu-Mare peste 1 700 tone de ali
mente, ceea ce a satisfăcut pe deplin 
cerințele de consum ale populației, 
în afară de aceste două puternice 
surse de aprovizionare, suprasoli
citate în ultima săptămînă, au 
sosit în ajutorul sinistraților vecinii : 
cooperativele agricole de producție 
și membrii cooperatori din județele 
Învecinate. La Satu-Mare, de pildă, 
am văzut cu propriii ochi ce Înseamnă 
solidaritatea umană tradusă în fapt, 
în prima zi de inundații, din județul 
Bihor au sosit, nici eu nu știu cum, 
cantități însemnate de carne și pre
parate de carne, lapte, pîine, apă mi
nerală, diverse conserve. în 7 zile 
numai cooperativele și membrii co
operatori din județele Satu-Mare șl 
Bihor au donat municipiului peste 
200 tone alimente. Toate acestea au 
asigurat o permanentă și abundentă 
aprovizionare a magazinelor, ceea ce

■ contribuit la menținerea calmului 
populației. Lucrătorii din rețeaua co
merțului local și-au făcut și ei din 
plin datoria. La Satu-Mare, în pofida 
distrugerilor provocate orașului, chiar 
a doua zi după inundații, din 91 de 
unități comerciale alimentare func
ționau 67, precum și alte citeva volan
te ; lucrătorii din sectorul textil-în- 
călțăminte sau metalo-chimice mai 
puțin solicitate, s-au „reprofilat" ra
pid, conform cerințelor momentului, 
ajutînd la desfacerea produselor ali
mentare.

Cantitățile de produse alimentare 
transportate în zonele sinistrate peste 
cantitățile aflate în stoc în localită
țile respective, pot contura o imagine 
a efortului depus. Intre 13 și 23 mai, 
din depozitele comerțului și direct din 
fabrici s-au livrat 17 000 tone produ
se alimentare, din care 5 000 t piine 
șl făină pentru piine, 3 100 t mălai și 
porumb pentru mălai, 1600 t zahăr, 
1300 t ulei, 12 milioane ouă, 3 mi
lioane sticle cu apă minerală, can
tități mari de preparate și conserve 
de carne, pește, legume. Mai amin
tim donațiile din partea C.A.P. din 
țară și ale țăranilor cooperatori, to- 
talizînd 3 400 t și importantele can
tități de produse alimentare distri
buite gratuit populației sinistrate 
din depozitele comerțului. Sînt 
menționat cantitățile de lapte praf, 
conserve, preparate dietetice și 
produse alimentare, primite din 
tea unor state, organizații interna
ționale șl firme străine, și pe care 
le-am dirijat și distribuit imediat 
populației din zonele sinistrate.

Multe din cele văzute, în aceste 
zile, se vor săpa adînc în memoria 
noastră și ne vom aminti de ele 
mereu. Aș aminti două fapte 
care mi-au reținut atenția. Locuitorii 
cîtorva comune din vecinătatea jude-

âe

alte 
par-

Diagrama 
de legume

Despre eforturile depuse pentru sa
tisfacerea cererii de legume și fruc
te a cetățenilor ne vorbește CORNE- 
LIU NICOLAU, directorul general al 
Centralei pentru valorificarea legu
melor și fructelor :

— în perioada 13—25 mai, la cere
rea comandamentelor județene din 
zonele calamitate, în afara stocurilor 
existente la I.L.F. locale, au fost li
vrate 1 221 tone de cartofi. 1 465 tone 
de legume și verdețuri, din care 171 
tone tomate de seră, 174 tone castra
veți de seră și 115 tone fasole uscată. 
De asemenea, spre aceste zone 
au fost dirijate. în plus, din donațiile 
unităților socialiste, 510 tone cartofi, 
250 tone fasole uscată și 113 tone le
gume. Datorită indicațiilor date de 
conducerea de partid și de stat, dato
rită măsurilor luate pe baza acestor

DEJ. în procesul de 
reintrare în normal a vieții 
economice și sociale a mu
nicipiului, atît de greu în
cercat, un loc important îl 

• ocupă acțiunea de cazare a 
familiilor lovite de catastro
fă. In orașul Dej au fost 
sinistrate și au nevoie de 
locuințe 202 familii, cuprin- 
zînd 718 persoane. Obiecti
vul primordial al organelor 
locale de partid și de stat a 
fost : fiecărui sinistrat să-i 
fie asigurat urgent „un 
acoperiș deasupra capului" 
respectiv cazarea. Pină în 
prezent, 29 de familii au 
fost repartizate în cele 20 
de apartamente ale blocu
lui B 5 : o parte definitiv, 
iar altă parte, provizoriu — 
cîte două familii în același 
apartament. Cu titlu de 
asemenea provizoriu, 37 de 
familii urmează să fie caza
te în blocul B 8 ; alte 35 
de familii au fost instalate 
în încăperile devenite dis
ponibile prin restrîngerea 
spațiului ocupat de unele 
instituții ; un număr de 50 
de familii au fost adăposti
te temporar de diferiți ce
tățeni din oraș. Merită a fi 
evidențiat efortul, în snirit 
de admirabilă solidaritate 
civică, al familiilor care au 
oferit găzduire altora, deși 
suferiseră ele însele pagube 
de pe urma calamităților, 

în același timp, s-a recurs 
șl la edificarea unor ame
najări „de campanie". Ast
fel, |n prezent, se montează 
o baracă în care își vor 
găsi adăpost) pentru citeva

țului Maramureș erau Izolați între 
ape. Vrind să le vină în ajutor, lucră
torii din comerțul băimărean au găsit 
o soluție foarte ingenioasă : au făcut 
o mie de pachete cu alimente, pe care 
le-au introdus în pungi de polietilenă 
închise ermetic, împreună cu cîte o... 
minge. Pachetele au fost aruncate din 
avion și, datorită mingilor, ele nu 
s-au scufundat, puțind fi preluate de 
sinistrați. M-a impresionat profund 
și gestul a două femei, care veniseră 
la Satu-Mare, cale de peste 30 km pe 
jos, purtînd în spinare saci cu ali
mente pentru sinistrați. Nu mai vor
besc de sprijinul acordat de ostași și 
membrii gărzilor patriotice, care au 
fost în permanență alături de popu
lația în pericol, ajutînd atît la salva
re, cît și la aprovizionare.

— In mod firesc atenția dv. și 
a țării întregi este îndreptată 
spre zonele sinistrate. De aici, 
unii au tras concluzia că toată 
această concentrare de forțe ar 
putea duce la o anumită slăbire 
a aprovizionării celorlalte 
zone ale țării. Apreciați că soli
citările populației vor putea fi, 
în continuare, mulțumitor îm
plinite. în toate județele ?

— Desigur, în actualele condiții, nu 
ne este ușor să răspundem cerințelor 
aprovizionării populației. Dar ne stră
duim, și credem că, pînă în prezent, 
am reușit. Putem afirma că vor fi 
asigurate, în continuare, cantitățile 
necesare aprovizionării normale a 
populației din toate zonele țării. Deci 
nu sînt, cituși de puțin, îndreptățite 
tendințele — e drept, sporadice și 
care, de fapt, au cam încetat — de 
.^stocare" de alimente, vădite .de unii 
consumatori. Aceasta duce la o supra
solicitare inutilă a stocurilor și for
țelor comerțului tocmai în loca
lități aflate în afară de orice primej
die. Problema aprovizionării popu
lației a stat și de această dată în 
centrul atenției conducerii de partid 
și de stat, care s-a interesat în per
manență de situația livrărilor și a 
dat indicații prețioase- privind res
pectarea repartițiilor și asigurarea 
prioritară a producției pentru fondul 
pieței.

Convorbire realizată de
Rodica ȘERBAN

livrărilor 
și fructe

indicații, în toată țara, și în special în 
zonele calamitate, nu s-a prea resim
țit lipsa produselor agroalimentare.

Pe perioada 13—25 mai, diagrama 
aprovizionării județelor care au fost 
cel mai serios atinse are următoarea 
structură : județul Mureș — 570 
tone ; județul Alba — 253 tone ; 
județul Hunedoara — 551 tone ; ju
dețul Cluj — circa 300 tone. O re
marcă specială : județul Satu-Mare, 
unul din județele cele mai greu în
cercate, a fost aprovizionat și din 
fondul central, dar mai ales — și 
aceasta este o dovadă a solidarității 
țărănimii cu zonele sinistrate — 
donațiile cooperativelor agricole 
județul Bihor și din alte județe.

Interviu consemnat
C. PRIESCU

CAZAREA

din 
din

de

ministrul poștelor și telecomunicațiilor
Ce înseamnă Imposibilitatea comu

nicării cu lumea din afară în împre
jurările calamităților naturale care 
s-au abătut asupra unor zone ale 
țării, își închipuie fiecare. Dar cei 
care iau trăit și trăiesc clipele dra
maticei izolări, sub amenințarea fu
riei apelor I Un apel la ajutor, ne
voia unui cuvînt de îmbărbătare sînt 
motive care ne fac să dăm, în aceste 
zile, poștei și telecomunicațiilor va
loarea unor mijlocitori de forțe mo
rale și umanitare incontestabile.

— In ce constau pierderile în
registrate în rețeaua poștelor și 
telecomunicațiilor ?

— AU FOST DISTRUSE ȘI AVA
RIATE PORȚIUNI ÎNSEMNATE — 
CIRCA 600 KM — DIN TRASEELE 
MAGISTRALEI DE TELECOMUNI
CAȚII, ceea ce a dus la întreruperea 
temporară a legăturilor telefonice și 
telegrafice inter
urbane, îndeosebi 
în județele Satu- 
Mare, Mureș, Alba 
și Brăila. în tot 
acest timp, prin 
măsurile excep
ționale luate, bu- 
curîndu-ne și de 
ajutorul armatei, 
am asigurat în 
permanență legă
turi pe rute ocoli
toare sau prin lu
crări de linii provizorii. în ce 
privește rețeaua urbană, pierde
rile sînt, de asemenea, ridicate, în 
special în orașele Satu-Mare, Tg. Mu
reș, Alba Iulia și Sighișoara. A fost 
grav avariată rețeaua telefonică ur
bană, întrerupindu-se legăturile cu 
circa 13 000 de posturi telefonice — 
3 000 la Tg. Mureș, 4 200 la Satu-Mare, 
80 Ia sută din posturile telefonice de 
la Alba Iulia — și cu un număr de 
centrale ale unităților industriale și 
instituțiilor.

Au fost afectate 58 de oficii și 83 de 
consilii populare cu legătură telefo
nică și 80 localități cu legătură poș
tală. Deși s-au produs deranjamen
te, pot spune că rețeaua de radio, 
radio-relee și televiziune 
măsurile extraordinare luate în 
recția asigurării cu grupuri electro
gene proprii, cu materiale, combus
tibil și piese de schimb — a funcțio
nat fără întrerupere.

— Care este, la ora actuală, 
starea funcțională a rețelei de 
poștă și telecomunicații ?

— Comandamentul constituit în 
cadrul ministerului nostru a mobili
zat imediat resursele materiale și 
forțele umane necesare normalizării 
cît mai grabnice, a întregii rețele de 
poștă și telecomunicații. Personalul 
nostru din județe și din minister a 
răspuns ca un singur om la toate 
acțiunile întreprinse pentru reface
rea rețelei de comunicații din zonele 
calamitate. Din primele zile, am 
acordat atenție restabilirii legăturilor 
telefonice și telegrafice cu întreprin
derile și’ instituțiile. Am reușit ca 
la un moment dat SA RESTABI
LIM TOATE LEGATURILE TELE
FONICE ȘI TELEGRAFICE cu ex
cepția localității Vădeni-Brăila. Ca 
un fapt deosebit aș vrea să arăt 
că toate trimiterile poștale — scrisori, 
bani, pachete — pentru zonele sinis
trate AU FOST TRATATE CU PRIO
RITATE. Am asigurat transmiterea 
lor cu mijloacele cele mai diverse — 
cu avionul, barca sau direct prin fac
torii poștali — pentru ca destinatarii 
să le primească în timpul cel mai

o CIRCA 600 DE KILOMETRI DIN 
TRASEELE DE TELECOMUNICAȚII AU 
FOST DISTRUSE SI 13 000 DE'POS
TURI TELEFONICE SCOASE DIN 
CIRCUIT • PRIORITATE TRIMITERI- 
LOR POȘTALE PENTRU ZONELE SI
NISTRATE.

— prin 
di-

scurt posibil. Amintesc, de asemenea, 
că plata pensiilor se face în ritmul 
și la datele stabilite. Personalul nos
tru a fost instruit special pentru iden
tificarea celor sinistrați, beneficiari 
de trimiteri poștale.

— Cum au fost satisfăcute, în 
aceste zile, solicitările mult spo
rite de legături telefonice I

— în această perioadă s-a înregis
trat o creștere neobișnuită — de circa 
50 la sută — a traficului telefonic și 
telegrafic. S-au luat măsuri operative 
pentru satisfacerea în condiții cit mai 
bune a tuturor acestor cerințe. Pen
tru a asigura deservirea promptă a 
convorbirilor interurbane solicitate de 
organele de partid și de stat, de între
prinderi și instituții, legăturile cu in
dicativul „inundații" au fost stabilite 
cu prioritate. Vreau să subliniez că 
la toate oficiile telefonioe, în special 

în zonele sinistra
te, personalul de 
întreținere și ex
ploatare a răspuns 
prompt, muncind 
zi și noapte, asi- 
gurînd restabili
rea urgentă a le
găturilor 
rupte și 
virea în cît mai 
bune condiții a 
tuturor prestații
lor P.T.T.R. Amin

tesc din mulțimea exemplelor de 
o deosebită abnegație, personalul 
telefonist din oficiile Ilia, Lipo
va (Arad), Satu-Mare, Mediaș, 
Sighișoara, Alba etc., care a conti
nuat deservirea interurbană chiar în 
condițiile inundării clădirilor.

— Cum se asigură legătura cu 
localitățile izolate și ce măsuri 
s-au luat pentru reintrarea in 
normal ?

— Pentru a ține legătura poștală 
cu Galațiul — izolat în prezent — 
s-au organizat, începînd cu ziua de 
20 mai, curse poștale fluviale, astfel 
ca populația și instituțiile să benefi
cieze din plin de serviciul poștal 
normal. Continuă să fie avariată li
nia interurbană Brăila—Galați. Pen
tru a asigura comunicațiile cu aceste 
două orașe, în cursul nopții de 
25/26 mai am instalat un radioreleu 
pentru Brăila, cu antene la Brăila 
și Galați, pe care s-au dat în comu
nicație două sisteme telefonice cu 
cite 12 căi. In celelalte orașe s-au 
luat măsuri de înlocuire a unor cen
trale telefonice afectate în timpul 
inundațiilor. Bunăoară, in cursul zilei 
de 25 mai am trimis la Tg. Mureș trei 
centrale telefonice a cîte 50 linii și 
una de 25 linii. Am mai trimis 5 cen
trale telefonice la Satu-Mare, 4 la 
Deva, 3 la Mediaș ș.a., precum și cîte- 
va sute de aparate telefonice. In ve
derea restabilirii definitive a comuni
cațiilor telefonice și poștale în toate 
zonele, în prezent lucrează echipe 
mixte de proiectanți și constructori, 
care, într-un termen foarte scurt — 
muncind fără întrerupere — vor reda 
în funcțiune întreaga rețea de co
municații. Deși pagubele și deran
jamentele suferite de sectorul nostru 
sînt considerabile, am deplina con
vingere că lucrătorii direcțiilor ju
dețene, ajutați de cadrele din minis
ter și întreprinderile de specialitate, 
nu-și vor precupeți eforturile pentru 
a readuce cît mai repede posibil la 
normal întreaga rețea de poștă și te
lecomunicații.

Viorel SALAGEAN

între- 
deser-

operative,

OAMENILOR
Ne răspunde dr. Dan Enăchescu, 

ministrul sănătății 
o ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚA o O VASTA AC
ȚIUNE PROFILACTICA DE VACCINĂRI • ATENȚIE SPECIALA ACORDATA 
COPIILOR • MARI CANTITĂTI DE MEDICAMENTE TRIMISE SUPLIMENTAR 

• PROBLEMA DEZINFECTĂRII DUPĂ RETRAGEREA APELOR

Inundațiile generează o serie de 
riscuri pentru sănătatea populației 
din zonele calamitate. Riscul cel mai 
mare îl constituie posibilitatea apa
riției unor boli contagioase, ca febra 
tifoidă, dizenteria și hepatita epide
mică, boli ce se transmit pe cale di
gestivă și care pot îmbrăca un carac
ter epidemic. Aceasta se datorește 
faptului că apele revărsate antrenea
ză cu ele toate gunoaiele pe care le 
întîlnesc în cale și le împrăștie în 
zona inundată, infectînd fintinile, in
stalațiile centrale de aprovizionare cu 
apă, locuințele etc.

— Care este starea sănătății 
populației din județele lovite de 
calamități ?

— Se poate aprecia că starea de 
sănătate a populației sinistrate este, 
în general, bună. Datorită măsurilor 
preventive, vaccinărilor, dezinfectări
lor, purificării apei etc., în momen
tul de față nu există nici un fel de 
epidemii. Condițiile grele de viață, 
umiditatea mare, frigul, dificultățile 
vestimentare și alimentare duc la 
scăderea rezistenței generale a orga
nismului — mai ales la copii, per
soane vîrstnice și bolnavi cronici — 
determinînd sau favorizînd apariția 
altor îmbolnăviri acute (stări gripale, 
pneumonii, bronehopneumonii, enten
te), agravarea bolilor cronice (boli 
cardiace, reumatisme etc.). Toate a- 
cestea fac necesară aplicarea in con
tinuare a măsurilor cu caracter pre
ventiv, asigurarea în permanență a 
asistenței medicale și a unei alimen
tații corespunzătoare.

— Ce aport se cere din partea 
organelor locale, a populației, 
pentru diminuarea și preîntimpi- 
narea îmbolnăvirilor și a apari
ției focarelor de infecție ?

— în zonele calamitate, pe baza 
indicațiilor date, de Ministerul Sănă
tății, direcțiile sanitare județene, cu 
sprijinul organelor locale de partid 
și de stat, au asigurat, chiar de Ia 
început, acțiunile și măsurile medico- 
sanitare necesare, în raport cu c6n- 
dițiile specifice locale. S-au asigurat 
primul ajutor și asistența medicală 
de urgență a populației sinistrate ori 
izolate prin organizarea permanenței 
cu personal medico-sanitar în toate 
unitățile sanitare și prin formarea 
unor echipe sanitare fixe sau mobile, 
în același timp, s-a avertizat popu
lația asupra principalelor riscuri pen
tru sănătate, apărute ca urmare a 
inundațiilor și asupra măsurilor ce 
trebuie luate pentru prevenirea îm
bolnăvirilor.

O altă acțiune urgentă este îndrep
tată spre reducerea potențialului e- 
pidemigen. în acest scop, în toate 
zonele afectate de Inundații a fost 
începută vaccinarea antitifoidică a 
întregii populații în vîrstă de 2—55 
ani și administrarea profilactică a 
gamaglobulinei tuturor copiilor in 
vîrstă de 0—14 ani. Rezultatele aces
tor acțiuni sînt condiționate de rapi
ditatea cu care se execută.

acoperișuri
*

luni de zile, in condiții de 
relativ confort, 20 de fa
milii : este contribuția sa- 
lariaților întreprinderii fo
restiere Poeni, județul Cluj, 
la înlăturarea urmelor de
zastrului.

— Noi nădăjduim — ne 
informează Remus Dcac, 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal Dej 
— ca în 2—3 ani să pu
tem rezolva, în linii mari, 
problemele mai acute ale 
spațiului locativ. Desigur, 
în urma calamității, lucru
rile se schimbă. Deocamda
tă, sarcina cea mai urgen
tă este de a caza mai con
fortabil cele 73 de familii, 
aflate încă în două cămi
ne. De un real folos ne 
sînt corturile primite în ca
drul ajutorului Internațio
nal ; ele au permis rapida 
instalare a unei tabere ce 
găzduiește 45 de familii. în 
ce ne privește, ne concen
trăm forțele pentru darea 
în folosință mai grabnică a 
blocurilor aflate în con
strucție ; concomitent, se a- 
nalizează cu forurile de re-

sort posibilitățile de su
plimentare a planului de 
construcții la locuințe.

— La cît evaluați majo
rările necesare ?

— După o estimație apro
ximativă, circa 180 de a- 
partamente.

— Pină Ia ce dată cre
deți că veți rezolva cerin
țele cele mai urgente ale 
cazării, cum ar fi problema 
sinistraților încartiruiți in 
cele două internate ?

— Sperăm că pînă la 30 
Iunie.

BRĂILA. Nemaiauzit 
de mulți ani pe aceste 
meleaguri, cuvîntul sinis
trat se înscrie azi în bio
grafia multor locuitori din 
județul Brăila. Citeva ci
fre sînt revelatoare : 8 lo
calități inundate total sau 
parțial, 1333 case inundate 
(din care 934 distruse și 293 

avariate). 70 de obiective 
economice sau social-cultu- 
rale afectate.

Ca primă măsură, majo
ritatea locuitorilor evacuați

tuturor
au fost adăpostiți provizo
riu în cămine, săli de 
clasă sau în vagoane de 
cale ferată ; apoi, mai pre
cis in urmă cu două zile, 
s-au luat măsuri de repar
tizare a familiilor sinis
trate în condiții mai bune, 
folosindu-se diversele posi
bilități pe plan local, îndeo
sebi din localitățile înveci
nate zonelor inundate. Se 
poate spune că la ora ac
tuală oamenii loviți de ca
lamitate și-au găsit un nou 
cămin adoptiv în preajma 
rudelor, a cunoscuților, sau 
pur și simplu în casele unor 
oameni inimoși, săritori la 

comunele 
iscu, Tra- 

Viziru, municipiul
nevoie, de prin 
Tudor Vladimirei 
ian, 
Brăila sau din alte locali
tăți — care au împărțit cu 
semenii lor aflați în restriș
te nu numai pîinea și apa. 
ci și casa de locuit.

De o atenție deosebită se 
bucură copiii și femeile 
gravide. Aproape 40 de co
pii sub 3 ani sînt găzduiți 
la creșele și căminele din 
orașul Brăila, pe cînd cei

sinistraților
de vîrstă preșcolară au ră
mas impreună cu părinții 
lor. Măsuri speciale au fost 
luate pentru a da posi
bilitate copiilor de vîrstă 
școlară să frecventeze în 
continuare cursurile. S-au 
asigurat cele necesare ca 
cei 1 516 elevi din localită
țile calamitate și evacuate 
să învețe, aproape în totali
tate, la școlile din localități
le învecinate.

Se poate afirma că se 
face tot ceea ce este ome
nește posibil pentru ca su
ferințele sinistraților să fie 
cît mai mult atenuate.

ca-

Emil VAS1LESCU

LA TÎRNĂVENI
zarea provizorie și urgentă
a celor 81 de familii de si- 
nistrați, reprezentînd 427 de 
oameni, a fost rezolvată. 
Deocamdată, tuturor cetățe
nilor rămași fără acoperiș li 
s-a asigurat găzduire la clu
burile întreprinderilor, în 
sălile de gimnastică și une
ori în săli de clasă ale șco-

Iilor, fără să se întrerupă 
desfășurarea procesului de 
învățămînt.

Au fost luate și alte mă
suri operative : 
tește edificarea 
de barăci (cabane) aparți- 
nind șantierului 508 al Trus
tului de construcții nr. 5 
Brașov, care urmează să 
fie montate cu ajutorul lo
calnicilor și al unor brigăzi 
de tineri constructori din 
județul Harghita,

ÎN JUDEȚUL MU
REȘ 149 localități au fost 
lovite de dezastrul inunda
țiilor. Vizităm ulițele din
spre Mureș ale comunei 
Iernut. Peisajul este dezo
lant. Apele s-au retras, dar 
au lăsat urme dureroase: în 
comuna Iernut au fost inun
date 120 de case; pentru re
facerea lor e nevoie acută 
de diferite materiale de con
strucție. Trebuie remarcată 
promptitudinea eforturilor 
ce se depun pentru soluțio
narea acestor cerințe : au șl

se pregă- 
unui grup

sosit primele 200 000 do că
rămizi (din necesarul de 
circa 1 milion de bucăți) 
precum și 35 tone de ciment 
(din cele 232 tone trebuin
cioase). Se așteaptă sosirea 
unei cantități de 322 mc 
cherestea rășinoase, canti
tăți de bușteni-rășinoase, 
carton asfaltat, geamuri, var 
și alte materiale de con
strucție.

în comuna Chețani, foarte 
greu lovită de inundații, se 
lucrează intens la demolarea 
vechilor case, la recupera
rea diferitelor materiale și 
la reînceperea 
strucții. Zilele 
avut loc aici o întîlnire 
sătenilor cu tovarășul Nico- 
lae Vereș, prim-secretar al 
comitetului județean al 
P.C.R., care a asigurat pe 
săteni că vor primi în con
tinuare întreg sprijinul po
sibil. Proiectanții lucrează 
la planurile refacerii ca
selor distruse și a celor grav 
avariate. S-au trimis lemne, 
cărămizi, țigle, ciment ș.a. 
O echipă de constructori — 
căreia i s-au alăturat cetă
țeni din sat — a sosit pen
tru începerea lucrului. Se 
urmărește ca, pînă la toam
nă, să se asigure celor 130 
de familii rămase complet 
fără adăpost un spațiu lo
cativ în medie de cel puțin 
cîte o cameră și o bucătărie 
în case noi. După aceasta va 
veni rîndul celor 35 de case 
serios avariate, urmînd a se 
adonta soluțiile de rigoare 
— fie reparare, fie demola
re și reconstruire.

noilor con- 
trecute a 

a

L DEAKI

Depistarea activă a îmbolnăvirilor» 
triajul epidemiologie și supraveghe
rea medicală atentă, de două ori pe 
zi, a cantonamentelor organizate per>-' 
tru sinistrați, controlul zilnic al gra
videlor începînd din luna a VII-a de 
sarcină și al copiilor sînt, de aseme
nea, măsuri importante ce se reali
zează în zonele 
faptul că după 
zonele care au 
un strat de mîl 
microorganisme 
curățirea și dezinfectarea urgentă a 
locuințelor ce au fost inundate.

încă de la declanșarea calamități* 
lor, Ministerul Sănătății și-a consti
tuit un comandament pentru organi
zarea, conducerea și coordonarea ac
țiunilor medico-sanitare, acordînd di
recțiilor sanitare din zonele afectate 
ajutor material și tehnic. Pentru a 
sprijini concret, a organiza și supra
veghea activitatea de prevenire a a- 
pariției unor focare epidemice, au 
fost deplasate în aceste zone cadre 
din oonducerea ministerului, din apa
ratul central și alți specialiști din 
București, Cluj, Iași și Oradea. 
Spre județele calamitate s-au expe
diat suplimentar medicamente și ma
teriale (antibiotice, antitermice, de
zinfectante etc.) in valoare de peste 
12 milioane lei și au fost trimise 
circa 35 de autosanitare din alte ju
dețe. La Satu-Mare a luat ființă, cu 
sprijinul M.F.A., un spital de campa
nie, cu 600 de paturi și un altul de 
150 dc paturi, cu ajutorul Consiliului 
Securității Statului. Mai amintim și 
mărirea producției de vaccinuri an- 
titifoidîce și dotarea a 10 echipe mo
bile pentru analize bacteriologice de 
către Institutul „Dr. I. Cantacuzino". 
Se poate afirma că in toate zonele 
calamitate se exercită un control ri
guros, cadrele medicale acordă asis
tență sanitară competentă, se execută 
vaccinarea șl celelalte măsuri pre 
ventive necesare.

— Ce măsuri s-au luat pentrt 
asigurarea în continuare a asis
tenței sanitare corespunzător 
necesităților ?

— In continuare, măsurile noastre 
vizează accelerarea Ia maximum a 
ritmului vaccinărilor, protejarea co
piilor, prin administrarea gamaglobu
linei, supravegherea activă, atentă * 
populației din aceste zone pentru de
pistarea eventualelor apariții de boli 
contagioase, controlul sanitar al pune
rii în funcțiune a obiectivelor de ali
mentare cu apă, a unităților alimen
tare și a altor Instalații și între
prinderi de interes public. Menționez 
că, pentru acțiunile neprevăzute, mi
nisterul are în evidență un număr 
mare de medici și personal mediu sa
nitar, înscriși voluntar, gata să inter
vină în orice moment. Se va urmări, 
de asemenea, îmbunătățirea asistenței 
medicale a populației din aceste zone 
prin asigurarea medicamentelor, ma
terialelor și cadrelor ce vor fi nece
sare, precum și continuarea acțiunilor 
de ocrotire și asistență medicală dife
rențiată a copiilor din aceste zone. 
Deși pînă in prezent nu s-au înregis
trat decît cazuri sporadice de boli 
contagioase, toate aceste măsuri tre
buie realizate cu perseverență, deoa
rece pericolul acestor boli se menți
ne în continuare, pînă la trecerea pe
rioadei de incubație specifică fiecă
reia. Subliniez că evitarea oricăror 
situații critice, a epidemiilor depinde 
— în cel mai înalt grad — de res
pectarea de către fiecare cetățean a 
regulilor de prevenire. Facem apel la 
populație pentru a asigura condițiile 
necesare exercitării unui control sa
nitar riguros, eficient. Fiecare casă, 
fiecare colț de stradă sau curte- tre
buie să fie supuse igienizării.

Zilele trecute am organizat o tele- 
«>nferință cu toate direcțiile sanitare 
județene. A rezultat cu acest prilej că 
în toate județele care au avut de su
ferit de pe urma calamităților s-a ac
ționat corespunzător și că se depun, 
în continuare, eforturi pentru cît mal 
grabnica reluare a activității norma
le. Solidaritatea frățească, umană, a 
muncitorilor sanitari cu întregul po
por s-a manifestat din plin. Toate ju
dețele neafectate au oferit sprijin ce
lor loviți de calamități. Țin să mul
țumesc pe această cale întregului corp 
medico-sanitar, activiștilor sanitari ai 
Crucii Roșii șl tuturor voluntarilor 
pentru eforturile deosebite depuse. 
Aș adăuga că, la menținerea unei 
situații sanitare bune, la salvarea de 
vieți omenești a contribuit faptul 
că, în cadrul ajutorului internațio
nal, trimis într-un remarcabil spirit 
umanitar din diferite țări, s-au primit 
cantități importante și binevenite de 
seruri, vaccinuri, gamaglobulină, In
stalații pentru filtrarea apei etc. în
credințat fiind că exprim gîndurile 
și simțămintele tuturor lucrătorilor 
sanitari, asigur conducerea partidului 
că vom munci cu tot simțul de răs
pundere, pentru normalizarea cît mai 
grabnică a asistenței medicale a 
populației din zonele atit de greu în
cercate.

calamitate. Totodată, 
retragerea apelor, In 
fost inundate rămlne 
intens contaminat cu 

patogene, impune

George POPESCU ,

i

t
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ÎN UZINA DE UTILAJ CHIMIC

DE LA FĂGĂRAȘ

PENTRU DEPĂȘIREA GREUTĂȚILOR
PRIN CARE TRECEM"

• întreprinderile Industriale 
din județul Vilcea, suplimentînd 
angajamentele asumate în între
cerea socialistă de la 33 la 42,5 
milioane lei la producția glo
bală și de la 37,5 la 48,2 mili
oane lei la producția marfă, 
vor realiza pînă la sfîrșitul a- 
nului, peste angajamentul ini
țial, 2 000 tone sodă calcinată, 
200 tone sodă caustică, 20 tone 
talpă de cauciuc, 25 000 perechi 
încălțăminte, 100 tone conserve 
de legume și fructe, însemnate 
cantități de materiale de con
strucții, printre care 5 000 tone 
calcar. 140 mc prefabricate din 
beton, aproape 100 000 bucăți de 
cărămizi și cahle de teracotă.

Scurtă retrospectivă asupra
evoluției evenimentelor

legate de calamitățile naturale

o Angajamentele luate la începutul anului au fost tri
plate • 0 producție suplimentară de 9 milioane lei 
prin valorificarea superioară a potențialului tehnic 
șl uman • „Recordul absolut" îl deține o comandă 

pentru Combinatul chimic-Tîrnăveni

Uzina de utilaj chimic — Făgăraș, « 
cărei menire este să realizeze diferite 
utilaje de care unitățile industriei chi
mice, Inclusiv cele In curs de con
strucție, au nevoie urgentă, este prin 
excelență o uzină de intervenție. Deo
sebit de evidentă este această carac
teristică astăzi, când se depun atîtea 
eforturi pentru repunerea cît mai 
grabnică în funcțiune a tuturor in
stalațiilor care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor. La fiecare 
loc de muncă te întimpină o activi
tate febrilă, o atmosferă de muncă 
vizibil mai încordată ca orlcînd. In 
birourile de proiectări, la turnătorie, 
la cazangerie sau în atelierele de pre
lucrări mecanice, oamenii fructifică la 
maximum fiecare minut, flecare oră, 
pe deplin oonștienți de însemnătatea 
sarcinii de a ajuta întreprinderile 
calamitate muncind mai bine, produ- 
cind mal mult și de mai bună cali
tate.

întregul colectiv al acestei u- 
zine făgărășene a răspuns chemării 
partidului de a trece neîntîrziat la în
lăturarea avariilor și recuperarea 
pierderilor pricinuite economiei de 
inundații, triplîndu-și angajamentele 
inițiale de depășire a sarcinilor de 
plan pe acest an. L-am rugat pe ing. 
Ion Constantinescu, directorul uzinei, 
să precizeze în ce constau, în pre
zent, aceste angajamente și cum vor 
fi aduse la îndeplinire.

— Ne-am propus să realizăm, pînă 
la sfîrșitul anului, o producție supli
mentară de 9 milioane lei și un be
neficiu de 4 milioane lei, față de 
numai 3 șl, respectiv, 1,5 milioane, 
cît prevăzusem inițial. De asemenea, 
să predăm cu 6 luni mai devreme 
noua hală de cazangerie și cu 3 luni 
cea de pompe. Pentru a ne îndeplini 
aceste angajamente, sîntem hotăriți să 
folosim cît mai judicios, integral, aș 
zice, potențialul tehnic și uman de 
care dispunem. In acest scop, am or
ganizat schimburi prelungite, am 
trecut — acolo unde a fost posibil — 
la lucrul in trei schimburi. Am creat, 
de asemenea, condiții care la unele 
locuri de muncă să permită unui sin
gur om să deservească mai multe 
mașini, Iar elevilor școlii profesio
nale — să lucreze efectiv, să contri
buie și ei la sporirea volumului 
ducției.

Ceea ce m-a Impresionat în 
deosebit în secțiile vizitate n-a 
doar capacitatea acestui colectiv 
nic de a realiza un număr simțitor 
sporit de utilaje de înaltă tehnicita
te (emailate, cauciucate, din polie- 
steri armați cu fibre de sticlă, capa
bile să lucreze în medii puternic co
rosive), ci și abnegația, disciplina, or
dinea și spiritul de sacrificiu de 
care a dat și dă dovadă. Se știe că 
atît Făgărașul, cît și alte localități în
vecinate au fost lovite de calamitate. 
■Casele multora dintre salariații uzinei 
iu fost inundate, familiile lor — eva- 
Tate. Șl totuși, majoritatea muncito

rilor nu s-au clintit de lîngă mașini, 
în zilele dezastrului, cînd apele Oltu
lui acopereau șoseaua dintre Voila și 
Cincșor, cei circa 50 de muncitori 
ale căror locuințe se află dincolo de 
Olt n-au lipsit de la lucru : ei au 
fost transbordați zilnic cu un remor
cher puternic. Desigur, au fost și oa
meni care n-au putut veni la lucru, 
apele fiind, în unele locuri, de ne
trecut. Lipsa lor, ca și a celor din 
gărzile patriotice, angrenați în ac
țiunile de stăvilire a furiei apelor, 
nu s-a făcut, însă, simțită : cei ră
mași, prin eforturi suplimentare, 
le-au ținut locul.

Secția cazangerie. într-o parte a

halei, vreo 20 de oameni execută, în 
ritm alert, două utilaje pentru Com
binatul chimic din Tîrnăveni. Co
manda a fost primită miercuri, 20 
mai. De atunci, membrii echipei lui 
Mihai Theibrich depun eforturi a- 
proape supraomenești. Sudorii au lu
crat tot timpul cîte 12—14 ore, iar 
lăcătușii — un schimb da, unul nu. 
Datorită muncii lor pline de abne
gație, cele două utilaje — a căror 
execuție ar fi durat în condiții nor
male cel puțin 20 de zile — au fost 
confecționate în numai șase zile. Este 
un adevărat record absolut. „Am con
siderat de datoria noastră — ne-a 
spus Mihal Theibrich — să partici
păm cu toate forțele, cu toată energia 
la repunerea cât mai grabnică pe pi
cioare a Combinatului din Tîrnăveni".

Abia ieșit din cazangerie, ne-am 
întîlnit cu tehnicianul Gheorghe 
Meindt, care, în 24 de ore de serviciu 
neîntrerupt, a executat peste 70 de 
probe metalografice și fizico-mecanice 
pentru același combinat. L-am între
bat ce l-a determinat să rămînă în 
uzină atîtea ore. „Dacă mi s-ar cere 
să mai stau, în continuare, încă 48 
de ore — a sunat răspunsul —. 
aș sta. Nici un efort nu este 
prea mare pentru depășirea grabnică 
a greutăților prin care trece țara 
noastră". Un răspuns care nu nece
sită comentarii, pe care l-am mai 
primit, identic, de zeci și zeci de ori.

Aproape zilnic, în uzină sosesc noi 
Și noi comenzi urgente. Asemenea

comenzi — în afara contractelor — 
se execută pentru „Colorom“-Codlea, 
Uzina de aluminiu-Slatina, Combina
tul chimic-Victoria, Uzina 
sintetice-Iași. Combinatul 
mic-Brazl etc. Desigur, în 
cazuri se acordă prioritate 
destinate unităților direct afectate de 
furia apelor. Pentru realizarea lor se 
lucrează zi și noapte, fără odihnă. 
Utilajele destinate Uzinei chimico- 
metalurgice din Copșa Mică, bunăoa
ră, au fost executate într-un termen 
de trei ori mai scurt decît se aștepta 
beneficiarul. La fel de grabnic au fost 
executate o comandă pentru Combi
natul chimic din Turnu-Măgurele și 
alta pentru Uzinele chimice din 
Turda. Și trebuie subliniat că toate 
aceste comenzi de ultimă oră „peste 
plan" s-au executat în condițiile ono
rării tuturor contractelor.

Șirul exemplelor ar putea continua. 
S-ar putea scrie pe larg și despre 
buna întreținere și reparare a utila
jelor, despre gospodărirea metalului 
(în 4 luni s-au economisit 180 
tone). Ne mărginim, însă, să consem
năm, în încheiere, că frumoaselor 
realizări din primele 4 luni — o pro
ducție suplimentară de aproape 3 mi
lioane lei, o productivitate a muncii 
cu 15 la sută mai mare și cheltuieli 
la mia de lei producție marfă 
cu 40 de lei mai mici decît în 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, economii suplimentare de 2,5 
milioane lei șl beneficii de peste 1.6 
milioane lei — li se adaugă, consec
vent, altele noi. Ceea ce ne face să 
întrevedem că și recentele angaja
mente suplimentare, luate în scopul 
recuperării pagubelor provocate de 
inundații economiei, vor fi îndepli
nite întocmai.

de fibre 
petrochi- 
astfel de 
utilajelor

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînfeii

• Alăturtndu-se amplei acți
uni de solidaritate a întregului 
nostru popor, in lupta pentru 
combaterea urmărilor provocate 
de inundații, oamenii muncii 
români și maghiari din Între
prinderile industriale și celelalte 
unități economice din județul 
Harghita au hotărît să supli
menteze angajamentele luate pe 
acest an în întrecerea socialistă. 
Colectivele unităților industriale 
s-au angajat, printre altele, să 
dea economiei naționale canti
tăți sporite de minereu de cu
pru prelucrat, fontă și piese 
turnate din fontă, placaj șl che
restea, uși șl ferestre, produse 
de îmbrăcăminte, sare etc., în 
valoare de aproximativ 15 mi
lioane lei. Industria harghiteană 
și-a propus, de asemenea, supli
mentarea livrărilor la export 
cu aproape un milion let

• Muncitorii, Inginerii, teh
nicienii șl funcționarii din în
treprinderile sectorului 6 al 
municipiului București au ho
tărît să realizeze în acest an o 
producție globală peste plan în 
valoare de 110 milioane lei, față 
de angajamentul Inițial de 71 
milioane. Totodată. angaja
mentul inițial de sporire a pro
ducției marfă va fi suplimen- 

lei, la 
prezent 
a efor- 
— cîte- 
lei pro-

tat de la 68 600 000 
103 600 000 lei. Pînă în 
— mai ales ca urmare 
turllor din ultimele zile 
va zeci de milioane de
ducție din aceste angajamente 
au și fost materializate în pro
duse realizate suplimentar.

ce s-au abătut
asupra țării noastre

întreaga țară trăiește încă sub im
presia puternică produsă de calami
tățile naturale, de bătălia îndlrjită cu 
apele distrugătoare. In unele zone, 
lupta este încă în toi.

Au trecut doar două săptămînl de 
atunci... După cum se știe, la începu
tul celei de-a doua decade a lunii 
mai, asupra unei însemnate părți a 
teritoriului României s-au abătut su
bit și năprâznic — în proporții cu 
totul și cu totul neprevăzute de me
teorologi și hidrologi — calamități 
naturale care, prin amploarea și gra
vitatea lor, întrec tot ceea ce istoria 
noastră a înregistrat pînă acum. In 
dimineața zilei de 14 mai, presa 
noastră aducea la cunoștința opiniei 
publice evenimentele legate de feno
mene naturale cu totul și cu totul 
neobișnuite. După cum se arăta, in 
urma ploilor abundente ce au' căzut 
în zilele de 12 și 13 mai și a topirii 
bruște a unei mari cantități de ză
pezi în zona muntoasă, riurile Mureș, 
Someș, Bistrița, Jijia și altele s-au 
revărsat. Apele lor s-au asociat cu 
viiturile de pe versanți scurse în mii 
și mii de pîraie apărute ad-hoc și 
au inundat localități, orașe șl sate.

încă din primele ore de la declan
șarea situației extraordinare, în toate 
județele lovite sau amenințate de ape 
s-au luat măsurile excepționale ce 6e 
impuneau. Conducerea de partid și 
de stat a organizat și concentrat ime
diat mari forțe menite a stăvili, în 
măsura posibilului, inundațiile, a pre
veni și diminua pagubele materiale. 
Forțele noastre armate din zonă, 
membrii gărzilor patriotice și 
tașamentelor de pregătire a 
tului pentru apărarea patriei, 
ga populație, aparatul de

ai de- 
tinere- 
întrea- 
partid

Muncă încordată la instalația electrică a întreprinderii de morârit și pani
ficație din Alba lulia, pentru repunerea în funcțiune (fotografia din stînga). 
La întreprinderea „Solidaritatea' din Satu-Mare s maximă atenție la fie
care piesâ pentru a asigura refacerea tuturor utilajelor, lovite de furia ape

lor (fotografia din dreapta) Foto : Gh. Vințilă
/

șl de 
înoeput 
bătălie eroică, dîrză, perfect organi
zată și sincronizată, și de o amploare 
— ca și evenimentele — cu totul șl 
cu totul ieșită din comun. Județele 
situate în avalul undei de viitură au 
fost ținute tot timpul la curent cu 
evoluția apelor. Intre județe s-a or
ganizat o strînsă conlucrare, o per
manentă informare și întrajutorare 
reciprocă. în felul acesta au fost sal
vate multe vieți omenești, multe bu
nuri materiale. întreaga țară a cu
noscut o mobilizare fără precedent în 
timp de pace, ceea ce a condus, în 
cele din urmă, la evitarea unor dis
trugeri și mai mari pe care elemen
tele naturale le-ar fi putut provoca.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a mers la fața locului ; 
alțl conducători de partid și de stat 
au fost prezenți în județe. Ansamblul 
de măsuri luate a condus, în cele din 
urmă, la aceea că, acolo unde timpul 
material a îngăduit, eforturile eroice 
ale cetățenilor din zonele amenințate 
au fost încununate de izbindă. Este 
grăitor, în acest sens, exemplul ora
șului Arad, salvat de locuitorii săi.

Presa și radioteleviziunea din țara 
noastră au ținut pas cu pas, minut cu 
minut la curent opinia publică cu 
mersul evenimentelor, al uriașei în
cleștări cu natura. Presa internațio
nală, posturile de radio și televiziune 
europene și de pe alte continente, a- 
gențiile de presă internaționale au 
consemnat și ele evenimentele legate 
de calamitățile naturale ce s-au abă
tut asupra României — în zilele ur
mătoare ținînd la curent permanent 
opinia publică mondială cu desfășu
rarea lor. După ce a trecut tăvălugul 
pustiitor de-a lungul malurilor de pe 
teritoriul românesc, în zilele din 
urmă apele au pătruns pe teritoriul 
țârii vecine, Republica Populară Un
gară. Concomitent, asupra țării noas
tre s-a abătut al doilea val de inun
dații, zeci de localități fiind lovite, 
unele pentru a doua oară.

In același timp, în paralel cu lupta 
împotriva apelor declanșată pe teri
toriul național, autoritățile din jude
țele de graniță au intrat în legătură 
cu autoritățile ungare din județele 
vecine. încă din primele ore ale zilei 
de 14 mai, prin telegrama nr. 3 485, O- 
ficlul de fond funciar, gospodărirea a- 
pelor și îmbunătățiri funciare — Ti
mișoara a comunicat părții ungare ni
velul apelor Mureșului. Intre 14—17 
mai, oficiul a expediat părții ungare 14 
telegrame privind nivelul apelor și 
prognoza pentru 
tovarășul Teodor 
al Comitetului 
P.C.R., a avut o 
de frontieră Nădlag cu tovarășul Ko- 
mocsin, prim-secretar al Comitetului

stat în totalitatea sa au 
și continuat zi și noapte o

Mureș. La 19 mai, 
Haș, prim-secretar 
județean Arad al 
întîlnire la punctul

o Oamenii muncii din între
prinderile din orașul Rîmnicu- 
Sărat au hotărît să dea peste 
angajamentele inițiale, pînă la 
sfîrșitul anului, o producție su
plimentară de 4 650 000 lei și să 
contribuie cu o parte din sala
riul lor la ajutorarea sinistrați- 
lor.

• Colectivele unităților in
dustriale din sectorul 1 al mu
nicipiului București s-au angajat 
să realizeze, în plus, față de 
angajamentele inițiale, o pro
ducție de peste 14 milioane lei 
la producția globală și aproape 
22 milioane lei la producția mar
fă. De asemenea, economiile 
din reducerea cheltuielilor pla
nificate se vor ridica la 3 068 000 
lei, iar beneficiile rezultate din

județean Csongrad al P.M.S.U.; în
tâlnire la care s-a discutat situația 
creată de inundații. Părții ungare i 
s-au dat tot timpul toate informațiile 
necesare în legătură cu revărsarea 
apelor ce străbat cele două țări și 1 
s-au prezentat măsurile luate de au
toritățile române. Tot în primele 
ore ale dimineții de 14 mai, 
O.F.F.G.A.I.F.-Satu Mare a comuni
cat prin două telegrame părții ungare 
nivelurile de pe Someș, Crasna și 
Tur, comunicările continuînd și în 
zilele următoare. Acțiuni asemănă
toare au întreprins și Oficiile din 
Arad și Oradea, ca și organele cen
trale. Astfel, au fost convorbiri tele
fonice între ing. Lucian Popovici, 
directorul general al Direcției gene
rale a gospodăriei apelor din M.A.S., 
și ing. Vajda Jozsef, vicepreședinte 
în Oficiul Național al Apelor — 
Budapesta, precum și între ing. Barbu 
Popescu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii și tovarășul 
Feher Lajos, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P.U. La 18 
mai, autorități românești au vizitat 
teritoriul maghiar și autorități ma
ghiare au efectuat un zbor de recu
noaștere cu elicopterul în zonele 
inundate pînă la Arad.

Lupta cu apele a intrat lntr-o 
nouă elapă. Capriciile naturii fac ca 
apele revărsate, care au trecut de pe 
teritoriul României pe cel al Unga
riei, să se intoarcă, printr-un adevă
rat circuit, din nou în țara noastră, 
ridicînd noi pericole, punind noi pro
bleme în fața cetățenilor noștri greu 
încercați în această îndelungată bă
tălie cu stihiile dezlănțuite. Astfel, 
ca urmare a marilor cantități de apă 
aduse de Tisa, pe Dunăre s-a for
mat o undă de viitură ce va parcurge 
cursul românesc al fluviului între 
2 și 12 iunie. Sînt amenințate locali
tățile de pe fluviu, porturile, marile 
lucrări de desecări și îndiguiri între
prinse în ultimii ani, bălțile Brăilei 
și Ialomiței, care cuprind o uriașă 
bogăție cerealiară. In țara noastră 
se iau acum măsurile impuse de 
noua situație. Importante resurse și 
umane și materiale sînt concentrate 
în zonele periclitate de eventuale 
revărsări ale Dunării. Mobilizarea 
acestor forțe, abnegația cu care oa
menii muncesc zi și noapte, faptele 
de vitejie, eroism, devotament pe 
care ziarele, radioul și televiziunea 
ni le aduc în fiecare zi, ne conduc la 
certitudinea că marea bătălie împo
triva furiei apelor va fi câștigată. 
Poporul român, a cărui voință se do
vedește de neînfrînt, este hotărît ca, 
sub conducerea partidului comunist 
și a guvernului, să nu cedeze nici un 
pas în lupta cu puhoiul apelor, să-și 
apere avutul, viața sa nouă, viitorul 
luminos al patriei.

George-Radu CHIROVICI

angajamentele suplimentare se 
vor cifra la 3 912 000 lei. Unită
țile producătoare vor da peste 
plan 110 000 mp țesături, 100 
panouri de automatizare, 1 mi
lion exemplare cărți și alte pro
duse.

• Colectivul uzinei „Electro
magnetica" din Capitală s-a an
gajat să-și suplimenteze anga
jamentele, astfel ca pe între
gul an să obțină în plus o pro
ducție în valoare de 20 mili
oane lei la producția globală șl 
de 12 milioane lei la producția 
marfă. In vederea realizării și 
depășirii acestor obiective, in
ginerii. tehnicienii, maiștrii, e- 
conomiștii și funcționarii uzinei 
au hotărît să lucreze voluntar 
și în afara programului.

CIMENT, CĂRĂMIDĂ, PREFABRICATE
(Urmare din pag. I)

angajamentului luat, 1 550 tone ci
ment. Primele cantități obținute su
plimentar — în total 2 441 tone — au 
fost deja expediate către zonele ca
lamitate : Deva, Sibiu, Satu-Mare, 
Mediaș. Acum, cînd aici programul 
este prelungit la 10 ore, ceea ce im
presionează este buna organizare a 
activității. Intre orele 7—9 și 15—17 
lucrează simultan două schimburi.

La Ministerul Industriei Materiale
lor de Construcții aflăm că alte trei 
fabrici — Bicaz, Fieni și Turda — au 
dat peste plan circa 2 300 tone de ci
ment, urmînd ca pînă la sfîrșitul a- 
cestui trimestru să fie expediate în 
plus spre zonele sinistrate circa 34 000 
tone de ciment.

Sînt cifre care aduc cu ele hotărV- 
rea neclintită a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, a tuturor sa- 
lariaților din fabricile de ciment de 
a da valoare maximă priceperii și ab
negației lor în muncă, de a munci stă
ruitor zi și noapte pentru ca insta
lațiile să funcționeze neîntrerupt, la 
întreaga lor capacitate, pompînd ci
mentul cu toată forța și operativi
tatea, pretutindeni, acolo unde este 
nevoie, pe arterele economiei, gră
bind ziua redresării zonelor calami
tate.

La fabrica de ciment „Temelia" 
din Brașov — transmite corespon
dentul nostru — la fel ca și la celelal
te unități similare, întregul colectiv a 
acționat ca un singur om. Utilajele 
și instalațiile au lucrat — grație în
treținerii și supravegherii atente — 
ireproșabil. O contribuție incontes
tabilă a adus-o colectivul meca- 
nic-șef, care nu numai că a interve
nit operativ în toate cazurile de 
avarii, dar a reușit să repare în 
timp record un concasor, utilaj de 
bază în cariera de calcar. Echipele 
conduse de Francisc Langher și Flo- 
rea Știrbu au lucrat fără Întrerupere

reușind să reducă la jumătate timpul 
de imobilizare. S-a creat în acest fel 
premiza asigurării unui spor de pro
ducție de cîteva sute de tone de ci
ment. Munca nu a cunoscut răgaz 
nici la stația de criblură. Datorită 
muncii neprecupețite a echipei de lă
cătuși condusă de Sigismund Gall, 
acest nou obiectiv a putut fi dat în 
exploatare cu circa o săptămînă mai 
devreme. Produsele pe care le va 
asigura noua secție sînt destinate zo
nelor inundate. Eforturile colectivu
lui fabricii de ciment Temelia s-au 
materializat numai în ultimele zece 
zile în realizarea peste prevederi a 
280 tone ciment și 500 tone var, 3 500 
tone filer (praf de calcar utilizat la 
construcția drumurilor) și peste 20 000 
tone piatră de calcar. Toate aceste 
cantități au fost expediate în zonele 
afectate de inundație.

La fabricile de ciment continuă să 
sosească noi și noi comenzi urgente, 
în același timp știrile sosite la re
dacție anunță noi angajamente de 
suplimentare a producției de ciment. 
O deplină garanție că nevoile sporite 
din aceste zile vor fi satisfăcute 
prompt.

FABRICA NU S-A OPRIT 
NICI UN MOMENT

Țara are nevoie de cărămizi, de 
țigle. Pentru a răspunde pe măsura 
urgenței reclamate de acest impera
tiv, muncitorii fabricii „Mondial" 
din Lugoj și-au încordat și mai 
mult voința și forțele, reușind ca în 
ultimele zile să producă cantități 
record din aceste materiale de con
strucții. Folosind mai bine capacită
țile de producție, muncind în schim
buri prelungite de cîte 12—14 ore, 
lucrînd duminica, ei au produs, nu
mai în zilele care s-au scurs din lu
na mai, 146 000 bucăți cărămizi șl

blocuri de beton echivalente cu 
73 000 țigle, peste prevederile planu
lui. Primele cantități din acest sur
plus de producție au și fost expe
diate spre Hunedoara și Deva. Pînă 
la sfîrșitul lunii mai și în cursul 
lunii iunie cantitățile date peste 
plan vor spori cu încă 350 000 cără
mizi și 230 000 țigle.

Că aceste angajamente vor fi în
făptuite există siguranță deplină. 
Este vorba înainte de toate de dă
ruirea în muncă a acestor meșteri 
în plămădirea pămîntului. Oamenii 
din echipa comunistului Ion Vorniac, 
de la unitatea a IlI-a, lucrează de 
două săptămîni în schimburi pre
lungite, realizînd zilnic cîte 16 000 bu
căți cărămizi peste plan. Producții 
asemănătoare înscriu și muncitorii 
din echipele lui Ioan Ladany III de 
la unitatea a II-a. Mecanicii de în
treținere sînt ziua și noaptea în fa
brică, veghind la buna funcționare a 
utilajelor și instalațiilor. Este vorba 
chiar de acte de eroism. Iată unul 
din ele. Pîrîul Cernabora s-a re
vărsat luni dimineața, amenințînd să 
inunde cariera, ceea ce ar fi deter
minat întreruperea producției pe cir
ca o lună. Digul de pămînt nu se pu
tea înălța pentru că ar fi acoperit 
linia de decovil, oprind practic cir
culația trenului cu argila atît de aș
teptată la prese. Zeci de oameni 
și-au unit atunci forțele, ex^cutînd 
un dig din dulap de lemn 'umplut 
cu saci de pămînt. La trecerea tre
nului spre și dinspre carieră, digul 
era demontat pentru citeva minute. 
Suficient ca apa să dea năvală peste 
terasament. Dar după ce și ultimul 
vagonet depășea zona inundată, oa
menii, stînd în apă pînă la brîu, ba
rau de îndată calea torentului prin 
refacerea digului. Urma apoi eva
cuarea apei ce depășise linia și a- 
menința cariera. Iar aceste operații 
au fost repetate de zeci de ori în 
tot cursul zilelor de luni și de marți.

Eforturile au fost deosebit de mari, 
dar fabrica nu și-a oprit nici o cli
pă producția atît de necesară în a- 
ceste momente. S-a cîștigat o pro
ducție de sute de mii de bucăți de 
țiglă și cărămidă.

Țara are nevoie de cărămidă și ți
glă 1 Ecoul acestui imperativ s-a fă
cut auzit și la întreprinderea „1 
Mai" Bucov și la alte unități simi
lare din Iași, din Cluj, din Piatra 
Neamț. Pînă la sfîrșitul acestui tri
mestru vor fi trimise în plus spre 
județele sinistrate 40 de milioane 
bucăți cărămidă și alte materiale de 
zidărie.

PRODUSE CARE COMPRIMA 
TIMPUL

Am adresat tov. Ioan Vasilescu, 
directorul general al Centralei in
dustriale de prefabricate din beton 
din București, cîteva întrebări în le
gătură cu solicitările actuale ale în
treprinderilor de prefabricate.

— In situația creată ca urmare a 
calamităților, avem sarcina de a 
spori producția, in special la panouri 
mari pentru locuințe, prefabricate 
pentru poduri și construcții industri
ale, stîlpi, grinzi, contribuind astfel 
la refacerea cît mai urgentă a ceea 
ce s-a distrus. Specificul produselor 
noastre, obținute în condițiile unor 
termene de execuție reduse și cu 
consumuri mici de cherestea și 
fier, permite transformarea operații
lor clasice de construcție într-o o- 
perațiune de montaj, ceea ce reduce 
Ia mai mult de jumătate timpul a- 
fectat unei construcții obișnuite.

— Concret, ce măsuri s-au luat 
pentru suplimentarea producției de 
prefabricate ?

— Este vorba de măsuri care au 
vizat pe de o parte acele unități ce nu 
și-au atins încă parametrii proiec
tați, iar pe de altă parte, unitățile 
cu tradiție în producția de prefabri
cate. Astfel s-a acționat îndeosebi în 
direcția accelerării atingerii parame
trilor proiectați la întreprinderea de 
prefabricate din Craiova, prevăzută 
inițial să lucreze cu întreaga capaci
tate abia în anul 1971 și la I.P. din 
Deva, care urma să atingă parametrii

proiectați la sfîrșitul trimestrului al 
III-lea al acestui an. Prin măsurile 
excepționale luate se va asigura o de
vansare a atingerii parametrilor pro
iectați la unitatea din Craiova, în tri
mestrul al III-lea al acestui an, iar la 
cea din Deva în luna iulie a.c., dînd 
tn acest fel, peste plan, un spor În
semnat de producție. De altfel, evo

luția situației la aceste fabrici ne 
permite să afirmăm că angajamen
tele luate vor fi integral respectate. 
In ce privește' unitățile mai vechi, 
cum ar fi I.P. „Progresul" din Bucu
rești, I.P. Roman, s-au luat ime
diat o serie de măsuri în vederea 
satisfacerii cererilor sporite de pre
fabricate. printre care amintesc : a-

Ca în alte zeci de întreprinderi producătoare de materiale de construcție, 
la „Progresul* București răspunsul este prompt: „Vom da țârii cantități 

sporita de prefabricate I" Foto t M. Cioo

cordarea unei asistențe tehnice la 
fața locului de către specialiști din 
centrală, scurtarea ciclului de fa
bricație prin aplicarea unor trata
mente termice corespunzătoare, fo
losirea unor cimenturi calitativ su
perioare, reducerea consumurilor 
specifice de oțel, trecerea de la fo
losirea unor betoane cu rezistențe 
inferioare la betoane precomprima- 
te etc. Sînt măsuri care vor condu
ce în final la obținerea peste plan, 
pînă la sfîrșitul anului, a 7 000 mo 
panouri mari pentru construirea de 
locuințe, 28 000 mp fîșii pentru plan- 
șee de locuințe, 1000 mc stîlpi 
L.E.A., 18 000 mc beton celular auto- 
clavizat, 100 tone construcții metalice.

— Ce recomandări fac specialiștii 
Centralei industriale de prefabricate 
din beton în privința dezvoltării pro
ducției de prefabricate pe plan lo
cal ?

— Există o serie de prefabricate 
de serie mică și care nu presupun o 
tehnicitate ridicată. In această cate
gorie se includ unele prefabricate 
necesare construirii de locuințe, cum 
ar fi : scări, dale, elemente ușoare 
de planșeu și chiar panouri, plan- 
șee pentru locuințe din grinzi din 
beton armat cu corpuri de umplutu
ră ceramice, grinzi foarte grele pen
tru poduri și construcții industriale, 
care pot fi produse fără investiții 
mari și cu utilaje obișnuite, pe po
ligoane de șantier. Prin extinderea 
acestui sistem s-ar obține o apropie
re între producător și beneficiar, 
s-ar reduce considerabil costul con
strucțiilor prin eliminarea transpor
turilor pe distanțe mari și, în același 
timp, s-ar degreva producția fabri
cilor noastre de aceste produse care, 
nefiind de serie mare, nu asigură o 
folosire rațională a capacităților de 
producție existente. Orice consiliu 
popular poate să asigure toate con
dițiile necesare construirii unor ase
menea poligoane. Tot pentru dez
voltarea producției de prefabricate, 
specialiștii centralei noastre au luat 
inițiativa de a asigura asistența teh
nică și de a acorda sprijinul necesar 
tuturor unităților mici de prefabri
cate ce aparțin consiliilor popular* 
județene.
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OAMENII DAU BĂTĂLIA CA FIECARE Către Comitetul Central

PALMĂ DE PĂMÎNT SA RODEASCĂ al Partidului Comunist Roman,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cooperatorii 
au împânzit ogoarele

I

te lasă să uiți că peste 
și-au dat întîlnire pu- 
din cer cu cele ale Mu
la cooperativa agricolă 
Lipova II, pe 850 

răsărise porumbul,

E soare șî cald. Timp bun de mun
că. Doar stratul de mii ce
nușiu, care acoperă cîmpul și dru
murile, feluritele lucruri răspîndite 
peste tot nu 
aceste locuri 
hoaie de apă 
reșuluL Aici, 
de producție
hectare unde 
erau bune de coasă fînețele și tri
foiul, unde pășunea avea iarbă gra
să, Iar în solarii creșteau legumele, 
acum totul este acoperit de mîl sau 
de bălți în care lenevește o apă mur
dară. Pagubele pricinuite acestei coo
perative agricole, chiar dacă socotim 
că se vor reînsămînța suprafețele ca
lamitate și se vor mai aduna ceva 
furaje, însumează totuși milioane de 
lei. La cooperativa agricolă de pro
ducție Lipova I inundațiile au aco
perit 550 hectare. In total în coope
rativele agricole de producție din ju
dețul Arad au fost inundate 27 000 
hectare. Pagubele suferite de C.A.P. 
n-au fost încă evaluate. La I.A.S., 
care a avut inundate 3 200 hectare, 
pagubele sînt estimate la 14,5 mili
oane lei. Prin comparație, ținînd sea
ma că atît la I.A.S. cît și la C.A.P. 
s-au distrus recolte, grajduri și alte 
clădiri, se poate aprecia că în coope
rativele agricole pagubele sînt de 7—8 
ori mai mari.

La cooperativa agricolă din Lî- 
pova II, pe pereții grajdului, 
o dungă vînătă, lăsată de ape, 
la un metru și Jumătate înălți
me, arată că pînă acolo s-a ridicat 
valul inundației. Dar asta a fost cu 
vreo 10 zile în urmă, cînd nici un 
animal nu se mai afla în aceste 
locuri. La primul semnal de alarmă, 
cooperatorii le-au dus, sus, pe deal, 
la „Sădișurl". Popovici Zărie și Po- 
povici Marica, Irimie Catinca și Pi- 
clu Șoca, Ion Mihăilescu și Vizi 
Mircea au stat 8 zile încheiate în 
ploaie, le-au păzit și hrănit. S-au în
tors aici la grajd abia duminică, 
întoarcerea animalelor la grajduri a 
cerut o muncă grea și migăloasă, 
„îndată ce s-au retras apele — po
vestește brigadierul zootehnic Vasile 
Dobici — am împins mîlul afară din 
grajduri, am spălat podeaua și pe
reții, am dat cu formol și cu sodă. 
Ne-au ajutat la treaba asta, două zile 
la rînd, 55 de militari. Ca să fim si
guri că apa e bună de băut, am de
zinfectat puțul și instalația, de două 
ori am trimis probă la laborator".

Am mai aflat apoi că echipe de co
operatori au fost trimise la punctul 
numit „Pusta" — teren aflat departe 
de Lipova, neinundabil, unde se lu
crează la prășitul porumbului și flo- 
rii-soarelui, la cositul trifoiului și or
zului pentru fin și siloz. Totodată, se 
fac pregătiri ca, după retragerea apei 
și zvintarea solului, să se reinsămîn- 
țeze suprafețele calamitate.

Peste tot — la Semlac, Pecica, Pău- 
liș, Nădlac, Șeitin și în alte locuri 
unde cooperativele au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor, coope-

ratorii își încordează forțele pentru a 
învinge greutățile, pentru a obține o 
recoltă bună în acest an. In cursul zi
lelor de luni și marți se lucra de zor 
la plantat răsaduri de legume, la pră
șit, la cositul furajelor. In multe locuri 
am văzut instalații de pompare care 
împingeau apa din locurile joase spre 
albia Mureșului. La cooperativa din 
Șemlac, pe o tarla cultivată cu car
tofi, lucra la prășit o echipă de 19 
femei și bărbați, toți pensionari ai 
cooperativei. „Ploile au ținut mult 
timp treaba în loc", spuneau ei. 
„Acum sînt multe de făcut, iar noi 
formăm rezerva Internă a cooperati
vei, cum se spune. Am luat în pri
mire tarlaua de cartofi. Nu ne-am 
amestecat cu cei mai 
vadă bine cît lucrăm, 
cuiva că a lucrat mai

Mobilizarea tuturor 
loacelor existente, urmărindu-se rea
lizarea în paralel a celor două obiec
tive principale acum în agricultură — 
buna desfășurare a tuturor lucrărilor 
pe terenurile ce n-au suferit de pe 
urma inundației și pregătirea condi
țiilor pentru lnsămînțarea celor ca
lamitate — se află în centrul preocu
părilor organelor județene de partid 
și de stat. în cadrul unei ședințe a 
biroului comitetului județean de 
partid, care a avut loc marți dimi
neața, s-au analizat situația existen
tă în agricultura județului și măsu
rile ce trebuie luate imediat. După 
cum ne-a informat tov. Ion Coroiu, 
secretar al Comitetului Județean de 
partid Arad, pe baza măsurilor sta
bilite în ședința de birou, marți sea
ra s-au dat indicații secretarilor co
mitetelor comunale de partid, prima-) 
rilor, președinților de cooperative și 
inginerilor-șefi privind necesitatea 
mobilizării tuturor cooperatorilor la 
întreținerea culturilor, plantarea ră
sadurilor, recoltarea furajelor, inclu
siv ierburile de pe marginile de dru
muri, șosele și căi ferate, asigurarea 
unei hrăniri abundente a animalelor 
(furaje verzi există din belșug) pen
tru recuperarea unor rămînerl în 
urmă la producția de carne șl lap
te. Important este că fiecărei comu
ne șl fiecărei cooperative 1 s-au dat 
și 1 se dau îndrumări și ajutor In 
funcție de condițiile șl situația exis
tente. Pus In fața unor situații ne
prevăzute, apărute In urma calami
tăților, comitetul județean P.C.R. a 
recomandat soluții pentru a se asi
gura stabilitatea oamenilor In secto
rul zootehnic, pentru aprovizionarea 
cu furaje a unor cooperative etc. De
sigur, sînt multe treburi de rezolvat, 
altele apar de la o zi la alta. Mer- 
gind în cooperative, luînd cunoștin
ță de activitatea organelor județene, 
capeți convingerea că se vor găsi 
soluții pentru toate. Mai ales că ară
denii au cîștigat o bună experiență, 
apărîndu-și cu dîrzenie și luciditate, 
orașul și pentru că în aceste acțiuni 
se pune accent pe forța principală 
de la sate — organizațiile de partid.

Nicolo* ENUȚA

tineri, ca să se 
să nu i se pară 
mult decît noi", 
forțelor și mij-

Foto : Agerpres

Foto : A.

Barajul voinjel (la 
confluenta lalomi- 
fei cu Dundrea, mii 
de oameni apăra 
de furia 
miile de 
semânate 
porumb, 
soarelui)

X

Temelia caselor noi
MUNCA UNITĂ

N-am mai vrut să 
oprim mașina in co
muna Cuci. Marți vă
zusem case parcă mai 
lovite de inundații fle- 
cît pe tot cuprinsul ju
dețului. Corturi, dis
trugeri, jalea adusă 
o dată cu ploaia și 
nămolul — și știam că 
de pe o zi pe alta lu
crurile nu se 
schimba.

Șoferul a pus 
na. Era miercuri, 
cuseră mai puțin de 24 
de ore ; chiar la șosea 
echipe numeroase lu
crau de zor la gropi
le de fundație pentru 
27 de case, 53 de apar
tamente noi pentru si- 
nistrați. Am găsit la 
lucru, făcînd cimen
tul fundației, oameni 
care erau tocmai din 
Grăbeniș, sat ce se 
află la 46 km distanță. 
Au venit aici să mun
cească voluntar. La să
pat lucrau și copii 
din satele învecinate, 
veniți din proprie i- 
nițiativă. In vîrstă de 
11 ani. Vig Iancsy lu
cra de zor și-l ajuta 
pe Virgil Mărginea- 
nu, membru al coope
rativei, la săparea gro
pii de fundație.

Li s-au repartizat 
un total de 95 loturi 
noi pentru casă în co
muna Cimpău, deci în 
afara sectoarelor i- 
nundabile. Vechea va
tră a fost părăsită. Vii
toarele case vor fi re
duse la un minimum
— astfel ca fiecare 
să-fi capete, cît mai 
grabnic un adăpost
— dar planurile le pre
văd extensibile.

— Pe măsură ce ve
niturile noastre vor 
creste, o să adăugăm o 
cameră-două — ne-au 
snus cîteva gospo
dine.. Deocamdată, să 
avem un acoperiș 
nostru deasupra 
putui. Pe urmă, 
vedea : depinde 
ales de averea 
peratlvei.

Pe cimp — un 
măr record de 
meni. Am crezut 
este vorba de o zonă 
mai densă, dar 
rășul Marcel 
șiu. directorul 
ției agricole județene, 
întîlnit pe teren, ne-a 
spus :

— Numărul 
nilor aflați în 
zile la muncă efecti
vă pe cimp este fără 
precedent. L-am apre
ciat, desigur, nu nu
mai din ochi, dar și 
din rapoartele preșe-
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dinților de cooperati
ve agricole de pro
ducție. Unii preșe
dinți sau brigadieri, 
care adesea se pling 
că le lipsește mina de 
lucru, acum mi-au vor
bit cu mare mulțumire 
de afluxul brațelor 
harnice.

— Oare densitatea 
asta mare nu se ex
plică și prin faptul ci 
suprafața de pământ 
accesibilă este încă 
restrînsă pe alocuri 
sau că pământul nu 
permite munca meca
nizată ?

— Nu. Catastrofa a 
scos la iveală cele 
mai frumoase însu
șiri ale oamenilor. Ei 
își dau seama că nu
mai prin munca grab
nică pentru reinsămîn- 
țarea terenurilor inun
date și refacerea avu
ției obștești vor pu
tea înlătura pagubele.

M-am convins de a- 
devărul cuvintelor de 
mai sus mergînd pe 
cimp între membrii 
cooperativei din Cim
pău. Președintele coo
perativei, Aurel Sivu, 
îmi spusese :

Noi i-am lăsat pe 
cei loviți mai grav de 
calamități să-și vadă 
intîi de familie și gos
podărie. Vitele noastre 
au fost luate în găz
duire provizorie de 
cooperativele agricole 
de producție din ju
deț, pentru că pe mo
ment nu avem nutreț ; 
avem mină de 
venită in ajutor 
alte comune. Așa 
ne putem îngădui să 
lăsăm deoparte cîteva 
zeci de familii 
crunt încercate. __ ,
acești oameni au ți
nut să vină pe cîmp.

Intr-adevăr, pe o- 
goare am întîlnit 
mulți oameni ale că
ror gospodării fuse
seră distruse parțial 
sau in întregime. L-am 
întrebat pe Ion Bor- 
dean, în vîrstă de 58 
de ani, cum de și-a lă
sat casa și mobilele 
șubrezite venind 
fiica lui, Maria, 
vîrstă de 18 ani, 
prășitul sfeclei.

— Am lăsat în sigu
ranță lucrurile recupe
rate — mi-a spus el. 
Dar noi toți am văzut 
în aceste zile puterea 
întrajutorării. L-am 
văzut pe președintele 
din Apold cu cită grijă 
ne-a luat vitele să ni 
le crească, și ceilalți 
președinți care ne-au 
adăpostit vitele. Am

lucru 
din 

că

mai 
Dar,

cu 
în 
la

văzut cum au fost aju
tați cei in suferință. 
Ne simțim datori să 
muncim pentru a pune 
cît mai repede coo
perativa pe picioare.

Aceleași 
le-am auzit 
Gydrgy Alexandru, in
ginerul-șef al coopera
tivei. Știam că mai 
toate lucrurile lui au 
fost distruse, că a ră
mas fără casă. Nu ne-a 
spus nimic despre astei 
în schimb nu și-a as
cuns supărarea că mai 
există porțiuni unde 
nu poate „pătrunde".

— Am pregătit toa
te condițiile să rein- 
sămînțăm suprafețele 
care au suferit. Avem 
grijă mare pentru po
rumb. Am primit hi
brizi speciali care se 
pot însămința și a- 
cum, cu întîrziere. 
Dacă toamna va fi 
lungă, vom putea a- 
vea un porumb minu
nat. Dacă toamna va 
ceda repede in favoa
rea iernii, porumbul 
va rămîne pentru si
loz. Oricum facem, cu 
porumbul nu vom 
pierde.

Urmărim munca la 
sfeclă a celor două 
Pop Elisabeta, mamă 
și fiică, pe care le 
cheamă la fel și lu
crează la fel de har
nic. Spre surprinde
rea noastră, pămintul 
care fusese inundat nu 
se arăta moale, așa 
cum ar fi de crezut. 
Este dur, tasat, apa 
l-a îndesat, cum spun 
țăranii. Străpungi o 
crustă groasă și scoți 
rădăcini firave, atinse 
de putregaiul negru, 
boala rădăcinilor, ur
mare a inundației. 
„Tratamentul" prevede 
aerisire și fertilizare 
cu azot. In această 
porțiune, cîmpul este 
bolnav și oamenii ca- 
re-l scormonesc cu 
sapa sînt infirmieri 
plini de grijă și în
crezători în viitor. El 
știu că oricît de mari 
sînt pagubele provo
cate uneori de natură, 
munca este un leac 
sigur. Ei au simțit pu
terea și foloasele în
trajutorării. Cîmpul le 
va fi recunoscător pen
tru zilele lungi petre
cute la căpătiiul lui 
intre arșița de sus și 
umezeala din adîncuri. 
Cîmpul va ști să-i răs
plătească, așa cum 
merită.

cuvinte 
de la

Sergiu FARCAȘAN

în telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de biroul COMITETU
LUI JUDEȚEAN PRAHOVA 
P.C.R., se spune : 
de grea încercare pentru poporul 
nostru, cei peste 750 000 de locuitori 
ai județului, în frunte cu comuniș
tii, sînt trup și suflet alături de 
conducerea partidului, de dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Conștienți că în momentele ex
cepționale pe care le trăim acum 
asigurarea producției materiale este 
de cea mai mare importanță, colec

tivele de muncă din întreprinderile 
Industriale, din agricultură, din do
meniul construcțiilor și-au supli
mentat angajamentele prevăzute 
pentru acest an, lucrează un număr 
sporit de ore, folosesc și zilele săr
bătorilor legale pentru a da cît mal 
multe produse peste prevederile 
planului.

Angajamentele inițiale au fost 
majorate pînă în prezent la produc
ția globală industrială cu 70 861 000

AL
In aceste clipe

ta 
lei

lei, cu 11 668 000 lei economiile 
prețul de cost și cu 16 663 000 
beneficiile. La export vom livra, 
peste angajamentele inițiale, măr
furi în valoare de 20,5 milioane lei.

Pentru a da expresie directă sen
timentului de solidaritate frățească 
cu populația din zonele lovite de 
calamitate, toți salariații din între
prinderi și instituții au hotărît să 
contribuie la fondul de ajutorare a 
sinistraților cu cel puțin o zi din 
salariul lor, în fiecare lună, pînă 
sfîrșitul anului.

Lucrătorii ogoarelor au hotărît 
contribuie cu însemnate cantități 
produse vegetale și animale, pre
cum și cu importante sume de bani 
din fondurile proprii ale cooperati
velor agricole de producție și din 
donări personale.

★
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R., CONSILIUL 
JUDEȚEAN AL FRONTULUI UNI-

Ia

să 
de

TAȚII SOCIALISTE ȘI CONSI
LIUL POPULAR JUDEȚEAN sa 
spune, printre altele : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din industria 
Județului, reanalizînd posibilitățile 
de care dispun, și-au sporit conside
rabil angajamentele asumate inițial. 
La producția globală se vor realiza 
suplimentar 128,4 milioane lei, la 
producția marfă 113 milioane lei, la 
producția marfă vindută și încasată 
118,5 milioane lei, livrările la export 
vor crește cu 1,8 milioane lei valută, 
economiile din reducerea cheltuieli
lor de producție cu 31 milioane lei, 
iar beneficiile cu 51 milioane lei.

Toate aceste însemnate sporuri ale 
angajamentelor din industrie, pre
cum șl munca neobosită a celor de 
pe ogoare pentru efectuarea lucră
rilor agricole constituie o vie expre
sie a hotărîrii nestrămutate cu care 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Neamț sînt hotărîți să con
tribuie la ștergerea rănilor dure
roase pe care le-a lăsat pe trupul 
țării noastre dragi urgia apelor re
vărsate.

LA PORȚILE DE FIER

Valurile Dunării
au fost înfrînte!

Ieri la ora 12, unda de viitură a 
Dunării, formată ca urmare a creș
terii debitului Tisei, a ajuns la 
Turnu Severin. în portul inundat, 
valurile aruncă spre țărm resturi de 
porți, bîrne, crengi desfrunzite, ot- 
goane rupte. Epave de pe Mureș, de 
pe Tîrnave plutesc acum pe apele 
Dunării. Privesc cum un grup de 
pescari, înarmați cu căngi, prind din 
ape o bîrnă, un fragment dintr-o 
poartă. Neagră, înnegrită de ape, apare 
o relicvă arheologică. Cerul e plum
buriu : o ploaie rece învăluie de cîte- 
va ceasuri orașul. Relicva smulsă zace 
pe chei, memento tragic al unor zile 
care ne apasă încă memoria.

Apele sînt în creștere. De la Ba- 
ziaș la Turnu Severin, toate cotele 
de inundație au fost depășite. La 
Baziaș, la orele 15, apele depășiseră 
cu 47 cm cota de inundație ; la Tur
nu 
804 
de 
au i 
808.

O primă alarmă a fost dată în tim
pul nopții de ieri. La Drencova, în 
defileul Dunării, la orele 
zori, debitul fluviului a 
13 790 mc pe secundă, cel 
semnalat în aceste zile, 
mentul județean, întrunit 
nopții, a decis evacuarea ultimilor 
locuitori din zonele expuse, mobili-

Severin, unde mirele indicau 
cm la ora 8 dimineața (față 

750, cota de inundație) valurile 
atins, după numai cinci ore. cota

trei către 
înregistrat 
mai mare 
Comanda- 
în cursul

șosea a

opelor 
hectare 

cu grîu. 
floarea- 
(stînga)

Cumplita
apelor. între Mo- 
vileni și Galafi 

(dreapta)

Cartojan

apele: Tendință aproape generală de scădere 
Dunărea crește în continuareIeri, vremea a fost în general frumoasă, cu cer senin în cea mai mare parte a țării, exceptînd Banatul, Crișana și zona muntoasă din nordul tării, unde au căzut ploi temporare. Cantitățile de apă au fost în general scăzute și deci nu sînt de natură să influențeze substanțial debitul rîurilor, cu excepția Banatului de sud- vest unde cantitățile căzute au fost mai mari. In zonele unde a plouat, temperatura s-a menținut scăzută sub 15 grade și a depășit 20 de grade în zonele însorite. Azi vremea își menține caracte

rul instabil, cu preferință pentru ploaie 
în vestul și nordul țării; în restul țării 
•— timp In general călduros.

Nivelurile apelor Interioare marchează 
o evoluție îmbucurătoare: tendință a- 
proape generală de scădere.

e SOMEȘ : sub cota de inundație pe tot parcursul (aceeași afirmație este valabilă pentru Crișuri și apele din sudul Carpaților Meridionali).
• MUREȘ : apele rîului în scădere pînă la Săvîrșin, și cresc ușor în aval, fiind peste cotele de inundație.
o TÎRNAVE : în general sub cotele de inundație.
o TIMIȘ, BÎRZAVA: nivelurile în general scad, local staționare.
• CARASUL și NERA : în ușoară creș

tere.

nivelurile sînt înscad în continua• OLT: în general scădere.
• ȘIRET : nivelurile re pe întreg cursul rîului, cotele de inundație fiind depășite doar în zona Lun- goci—Șendreni.
• PRUT : în scădere, culminația viiturii aflîndu-se în sectorul Oancea — vărsarea în Dunăre.
• DUNĂREA : apele fluviului cresc în continuare, apropiindu-se în zona din amonte de cotele maxime ale viiturii din această primăvară. Pe cursul inferior, nivelurile gravitează în jurul unor creșteri mici.

zarea tuturor forțelor pentru clipele 
decisive ale bătăliei din zori. La 
ora 7, debitul Dunării a atins 13 820 
mc/secundă ; la ora 11, 13 880 ; la 
ora 15. 13 940. Pentru azi, pentru zi
lele care urmează se anunță noi in
tensificări ale valului, noi creșteri de 
debite și de cote. Ultima prognoză 
indică, pentru perioada 1—3 iunie, o 
cotă a apelor de 860 cm la Turnu 
Severin. Deci, cu peste 1 metru dea
supra cotei de inundație.

Notăm aceste cifre la sediul I.C.E. 
„Porțile de Fier", într-o atmosferă 
de stat major. Un grup de specia
liști colectează și prelucrează ope
rativ informațiile sosite din defi
leu. Clocotul valurilor din Cazane 
ajunge aici cu un avans de mai 
multe ore. Telefoanele zbîrnîie tot 
timpul. Auzim replici care sună ca 
niște comunicate de luptă : „Alo, 
Drencova ? Transmiteți cotele !" 
...„Alo, Moldova Veche ? Care e in
tensitatea vîntului ?“ Din patru în 
patru ore alți specialiști, trimiși la 
Baziaș, Moldova Veche și Drencova, 
transmit date privind evoluția ape
lor, cotele, variațiile creșterilor. Pre
lucrate, aceste date sînt retransmise 
comandamentului județean și, în 
aceeași secundă, șantierelor hidro
centralei care decid, pe baza lor, 
măsurile necesare.

Plecăm spre hidrocentrală. Este 
ora 14. Trecem, sub aversele ploii, 
pe lîngă cheiul scufundat al portu
lui, pe lîngă apele revărsate din al
bie, care invadează largi porțiuni ale 
țărmului. Ultimele știri pe care le 
deținem anunță revărsări : în aval 
și amonte de marele baraj deversor 
al hidrocentralei. Dunărea amenință 
unele 
rată.

Au 
valul
din zile și nopți de urgie, a depășit 
șantierul hidrocentralei. Pentru oa
menii șantierului, evenimentul a tre
cut neobservat: viitura n-a fost 
decît un element trecător al decoru
lui — al unui decor ce covîrșește, 
prin proporțiile sale, Dunărea însăși. 
Sub uriașele macarale profilate pe 
cerul de plumb, la 30 de metri sub 
Dunăre, în incinta barajului, miile de 
constructori sînt toți la posturi. 
Pulsul muncii bate la fel ca ieri, ca 
alaltăieri, ca întotdeauna. Panorama 
incintei, văzută de sus, din goana ma
șinii, capătă mișcare de caleidoscop ; 
totul îți fuge, dezvelindu-ți alt unghi 
și <altă culoare, mai înainte ca prima 
imagine să te umple deplin. Privim 
oamenii, siluete minuscule printre 
macaralele cu dimensiuni de gigant. 
Urmărim bena cu beton, care coboară 
plutit, sub cerul vast... Plouă. Stăm 
de vorbă, sub biciul rece al ploii, cu 
Pavel Misaroș, inginerul-șef al șan
tierului nr. 2, care construiește bara
jul.

— Ce s-a întîmplat aici, la dv., la 
ora 12, cînd a venit viitura 1

porțiuni de șosea și cale fe-

trecut două ore de cînd viitura, 
purtind pe spinarea lui vestigii

— Exact la ora 12 șantierul nostrn 
a raportat Îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan pe luna mai.

— Ce se va întîmpla în perioada 
1—3 iunie, cînd se așteaptă nivelul 
maxim al apelor ?

— La începutul acestei perioade, 
vom turna al 100 000-lea mc de be
ton în corpul barajului.

Urcăm pe digul care protejează 
construcția. Apele umflate și revăr
sate sînt undeva, jos, la picioarele 
noastre, incredibil de calme, derutant 
de neputincioase. Cota digului e de 
54 de metri. Cota apelor e aici, în 
aceste clipe, de 50,60. Conform pro
iectului, construcția poate primi șocul 
unor debite cu mult mai mari decît 
cel Înregistrat în aceste clipe : pină 
la 15 800 mc/secundă. Iar datorită 
măsurilor întreprinse în ultimul timp, 
apele pot crește cu încă 1,5 metri 
peste cotele de acum (ceea ce, prac
tic, e imposibil), debitul poate spori 
la 17 000 mc /sec. (ceea ce, iarăși, nu 
se poate imagina). Digul pe care ne 
aflăm, acest dig în care se sparge 
și fierbe Dunărea, poate rezista ori
cărui asediu.

S-a muncit intens, vreme de cîteva 
zile și nopți, cu excavatoare, bule,, 
zere, screpere, basculante ; s-au » 
dăugat dimensiunilor inițiale altt'.j, 
digul înălțîndu-se cu încă un metru, 
încorporind Încă 10 000 mc de pă- 
mînt și arocamente. Echipe speciale 
îl supraveghează în permanență, ziua 
și nr^iptea ; inginerii de schimb îl 
controlează din două în două ore, 
pe toată lungimea, în toate detaliile 
lui. Saci cu nisip, pietre gigantice, 
uriașe buldozere-tancuri de 350 CP, 
echipe de intervenție : un întreg ar
senal de luptă este pregătit să intre 
în acțiune în orice clipă.

Așadar, viitura semnalată în port 
la orele 12 a depășit șantierul. Ea 
înaintează acum, cu o viteză de de
plasare de 3—4 km pe oră, în josul 
fluviului, spre cîmpiile pe care nu le 
vedem, înecate de ceața ploii. In 
timp ce echipele de specialiști co
munică noile cote din Baziaș, Mol
dova Veche și Drencova, in timp ce 
comandamentul județean transmite 
telefonic cotele apelor camandamen- 
telor din Dolj, din Olt și din Teleor
man, în timp ce administrația flu
vială a Porților de Fier lansează prin 
radio avertismente spre toate navele, 
anunțînd depășirea nivelului naviga
bil maxim, somîndu-le să ia măsuri 
de siguranță suplimentare, în timp 
ce respirația orașului este suspendată 
de fiecare mișcare a fluviului, în tot 
acest timp febril și dramatic, șantie
rul hidrocentralei raportează noile ci
fre ale producției, pregătește turna
rea celui de-al 100 000-lea metru cub 
de beton în corpul barajului.

Apele, aici, au fost înfrînte ! Le 
vom urmări spre noi orizonturi, spre 
cîmpia în care se pierd.

Die PURCARU
x

In legătură cu navigația pe Dunăre
in sectorul Porților de Fier

Du-Ca urmare a creșterii cotelor 
nării, în sectorul Porțile de Fier a 
fost depășit nivelul maxim navigabil. 
Ca urmare, administrația fluvială a 
Porților de Fier recomandă societă
ților de navigație să întreprindă 
toate măsurile cu mijloace proprii 
pentru asigurarea suplimentară a 
navelor care staționează în această 
porțiune a fluviului la locurile de 
așteptare, întrucît mijloacele de le
gare (bintele) au fost inundate. Spe
cialiștii români și iugoslavi din ca
drul administrației fluviale a Porți-

lor de Fier fac apel la echipajele 
vaselor aflate în mers să se depla
seze cu viteză minimă ori de cite ori 
situația impune, pentru a proteja 
astfel de valuri populația, animalele 
și bunurile materiale aflate în ve
cinătatea cursului fluviului. In raport 
de creșterea in continuare a nivelu
lui apelor, se arată în comunicatul 
adoptat de către conducerea admi
nistrației, este posibil ca în următoa
rele zile să se întrerupă navigația pa 
o însemnată parte din cursul Dună
rii.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al întregului popor cehoslovac, vă exprimăm sincerele noastre mulțumiri pentru salutul dv. cordial, tovărășesc, și pentru caldele felicitări transmise cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.împărtășim convingerea dv. că relațiile de trainică prietenie tradițională și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România se vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste 

Cehoslovace

GUSTAV HUSAK 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia
LUBOMIR STROUGAL

Președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, al întregului popor ungar și al nostru personal, vă mulțumim pentru felicitările și cele mai bune urări transmise cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei noastre.Sperăm sincer că prietenia popoarelor noastre și colaborarea dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și în viitor spre bineletre țările noastre vor continua să i cauzei socialismului și păcii.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretur

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Socialist Ungar
JENO

Președintele

PAL LOSONCZI 
Președintele Consiliului 

Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

FOCK
Guvernului

Revoluționar
Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU>

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și Excelenței Voastre pentru urările transmise cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a eliberării Austriei.
FRANZ JONAS

Președintele Federal 
al Republicii Austria

Excelenței Sale
Domnului ZALMAN SHAZAR

Președintele Statului Israelîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, adresez Excelenței Voastre și poporului israelian cordiale felicitări cu ocazia Zilei naționale a Statului Israel.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaSînt foarte recunoscător Excelenței Voastre pentru mesajul prietenesc de felicitări adresat, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și în numele dv. personal, atît mie, cît și poporului uin Israel, cu prilejul Zilei noastre naționale.
ZALMAN SHAZAR
Președintele IsraeluluiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis regelui Sri Savang Vatthana, o telegramă de felicitare cu prilejul Zilei naționale a Laosului. în răspunsul său, regele Laosului a exprimat mulțumiri pentru mesajul ce i-a fost adresat.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânBUCUREȘTIScumpe tovarășe,Am auzit, în celula mea, de inundațiile catastrofale care au devastat o parte a țării dv. cauzînd stricăciuni imense și îndoliind numeroase familii românești.în aceste circumstanțe dureroase, vă rog să primiți expresia profundei mele simpatii și sincerele mele condoleanțe.Am convingerea că viteazul popor român, care a Izbutit prin luptă 

șl sacrificii să-și elibereze patria și să asigure independența națională, 
va putea, sub conducerea partidului său comunist, să învingă această grea încercare și să continue cu abnegație măreața operă de construire • societății socialiste.Vă rog, scumpe tovarășe, să primiți asigurarea prieteniei mele frățești.

ALI YATA
Secretar General al Partidului 

Eliberării si Socialismului 
(Maroc)

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaCu profund regret am aflat despre nefericita calamitate provocată de inundații în țara dv. în numele guvernului și poporului Malayeziei, doresc să exprim Excelenței dv. profunda noastră compasiune pentru cei loviți.
TUNKU ABDUL RAHMAN

Primul ministru 
și ministru al afacerilor externe 

al Malayeziei

Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER
Președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaMîhniți aflăm că o parte a țării dv. a fost victima inundațiilor. Ne exprimăm cu durere compasiunea față de dv în legătură cu dezastrul produs și exprimăm din inimă poporului Republicii Socialiste România 
și Excelenței Voastre sentimentele noastre de compasiune în acest cataclism.Vă urăm sincer succes în eforturile dv. de a învinge dificultățile rezultate.

MOHSEN ALAINI
Prim ministru și ministrul afacerilor externe 

al Republicii Arabe Yemen

iNTlLNIRE
LA C.C P.C.R

OFRANDELE SOLIDARITĂȚII

Joi dimineața, tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit 
cu delegația Partidului Poporului din 
Panama, formată din tovarășii Ru
ben Dario Sousa, secretar general al 
partidului, și Luther Thomas, membru 
al Biroului politic al C.C. al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii Barbu Za- 
harescu, membru al C.C. al P.C.R.,

șl Ștefan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție Ia C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, părțile s-au 
Informat reciproc asupra activității 
celor două partide, au făcut un 
schimb de vederi privind unele pro
bleme ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, precum și în 
legătură cu dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre P.C.R. și Partidul Poporului 
din Panama.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă sinceră, tovărășească.

Vizita in țara noastră a reprezentantului
P. C. Dominican

La Invitația C.C. al P.C.R., tova
rășul Alfonso Sandoval, membru al 
Secretariatului C.C. al P.C. Domini
can, a făcut o vizită în țara noastră, 
în perioada 17—28 mai a.c. Cu acest 
prilej, oaspetele a vizitat Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, întreprinderea de piese 
radio și semiconductor! — Băneasa, 
întreprinderea textilă „Tricodava", 
întreprinderea de morărit și panifica
ție și întreprinderea integrată de lină 
— Constanța. C.A.P. Cumpăna din ju
dețul Constanța, I.A.S. „30 Decem
brie", I.A.S. Copăceni, noile cartiere 
din București și stațiunile de pe lito
ral. De asemenea, tovarășul Sandoval 
a avut întîlniri și convorbiri la Insti
tutul de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R. și la 
Comitetul județean P.C.R. Constanța.

Miercuri, tovarășul Alfonso Sando
val s-a întîlnit cu tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R.

La întîlnire, a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
s-a realizat o informare reciprocă 
asupra activității și preocupărilor ce
lor două partide, s-a făcut un schimb 
de păreri și informații cu privire la 
unele probleme ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

In cursul discuțiilor s-a evidențiat 
dorința comună de a amplifica în 
viitor schimbul de experiență și in
formații, de a dezvolta, în continuare, 
raporturile de prietenie, colaborare 
și solidaritate internaționalistă din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist Dominican, în inte
resul celor două partide, al unității 
mișcării comuniste și muncitorești și 
a tuturor forțelor democratice, pro-

gresiste, antiimperialiste în lupta 
pentru paee, democrație, indepen
dență națională și socialism.

★
Joi la amiază, oaspetele dominican 

a părăsit Capitala. La aeroportul in
ternațional București-Otopeni, a fost 
salutat de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., și de Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.

Știrile sosite din localitățile lovite de furia apelor relevă numeroase date și fapte despre ritmul Intens in caro 
se desfășoară distribuirea de alimente, a mii și mii de obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte, de uz casnio 
oferite cu generozitate, in semn de solidaritate tovărășească de oamenii muncii din întreaga țară, precum și 
a ajutoarelor sosite de peste hotare. Spicuim în cele ce urmează cîteva.

Continuă intens distribuirea 
a mii și mii de obiecte 

de primă necesitate
• In 12 localități din ju

dețul Hunedoara afectate 
mai grav de inundații, în 
afară de importante canti
tăți de alimente s-au dis
tribuit sinistraților aproape
1 400 perechi de pantofi, 
peste 700 paltoane, parde- 
sie și fulgarine, aproape 
600 costume de haine și 
alte articole vestimentare.

• La Sighișoara au sosit 
pînă acum pentru a fi o- 
ferite familiilor sinistrate
2 185 colete conținînd 72 824 
articole de îmbrăcăminte. 
Totodată, s-au primit 30 400 
ouă, 1 200 kg. făină, 1 250 kg 
mălai, 2 200 kg grîu, 10 000

kg cartofi, 1 000 cutii de 
conserve etc.

• In toate centrele de a- 
jutorare a sinistraților din 
Satu Mare, precum și din 
Dorolț, Odoreu, Pomi etc., 
numai în două zile au fost 
înmînate peste 96 500 arti
cole de confecții, îmbrăcă
minte și încălțăminte. Si
nistraților din Odoreu li 
s-au oferit din partea lo
cuitorilor Sectorului 5 din 
București obiecte de vesti
mentație, pături, plăpumi, 
covoare, servicii de masă. 
In aceeași localitate, din 
județul Caraș Severin a so
sit un camion încărcat cu 
articole pentru copii.

Familiile sinistrate 
primesc noi ajutoare 

sosite de peste hotare
In orașul Alba Iulia și in 

alte localități din județul 
Alba se distribuie In conti
nuare diferite obiecte so
site din străinătate. La Vin- 
țul de Jos, Sintimbru, Uni
rea au ajuns o parte din pă
turile primite din R.D.G. și 
Iran. In Alba Iulia an fost 
distribuite populației 300 
de pături din R.D.G. și 
S.U.A., 100 truse din Aus
tria. Corturi din S.U.A. au 
fost repartizate în Aiud, 
Blaj, Teiuș, Unirea etc. Din 
cele 50 corturi distribuite în 
Alba Iulia, 14 corturi de 6 
persoane alcătuiesc o tabără 
ridicată în preajma Liceu
lui „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“. In ultimele două zile 
la Sighișoara, Gherla și in 
satul Băița s-au primit, de 
asemenea, corturi și pături 
provenind din aceeași țară.

Ni se comunică, totodată, 
că în orașul Reghin au con
tinuat să se împartă pătuM 
și corturi primite din R.F. a 
Germaniei, iar la Tîmăveni 
pături provenite din O- 
landa.

Din Ilia, județul Hune
doara, aflăm că a fost pusă 
în funcțiune o instalație de 
filtrare a apei primită din 
R.F. a Germaniei. Două ins
talații similare, provenind 
din aceeași țară, au sosit și 
la Sighișoara.

Populația sinistrată, spi
talele, căminele de copii be
neficiază de medicamente 
sosite din diferite țări. Prin
tre cele primite recent se 
află flacoane cu gamaglo- 
bulirră purtînd marca mal 
multor firme de peste ho
tare și lapte praf olandez.

Satu-Mare Instalațiile de purificare și filtrare a apelor sînt in plinâ funcțiune. Cele din imaginea de mai sus au sosit din R. F. a Germaniei (foto
grafia din stînga). Dej. Corturi sosite din S.U.A. oferă găzduire temporară unor familii sinistrate (fotografia din dreapta)
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C. E. C. CONTUL 2000

Pînă ieri, 32,6 milioane leiDepunerile in contul 2000 cresc necontenit, cifra comunicată de Casa de Economii și Consemnațiunl arată că pînă in ziua de 28 mai fondul de ajutorare a sinistraților constituit in acest mod s-a ridicat la 32,6 milioane lei.Numai în ultimele două zile cetățenii au depus la agențiile C.E.C. și la unitățile poștale din municipiul București 1 817 370 lei, din județele Arad 1 075 549 lei. Cluj 580 000 lei, Argeș 556 000 lei ș a
Cronica zilei

La invitația Ministerului Aface- 
cerilor Externe, joi după-amiază a 
sosit în Capitală Jean de Lipkowski, 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, membru 
al guvernului.

Pe Aeroportul internațional „Bucu
rești-Otopeni". oaspetele a fost în- 
tîmpinat de George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, de funcționari supe
riori din acest minister.

Erau de față Pierre Pelen, amba
sadorul Franței la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
joi, în Capitală, o seară culturală cu 
prilejul Zilei naționale a Italiei. După 
cuvîntul de deschidere rostit de prof, 
univ. dr. docent Mihnea Gheorghiu, 
prim-vlcepreședinte al I.R.R.C.S., 
prof. dr. docent Tudor Popescu, a 
conferențiat despre „Italia — le
gendă, istorie, realitate contempo
rană". în continuare a fost prezen
tat un program de filme documen
tare. La manifestare au participat 
funcționari superiori din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mi
nisterul Âfacerilor Externe, oameni 
de cultură și artă. Erau prezenți 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, și membri ai am
basadei.

Expoziții și spectacole 
io folosul sinistraților•

Joi dupăf-amiază în sala Orizont 
din Capitală a avut loc deschiderea 
unei expoziții de artă plastică orga
nizată de Uniunea Artiștilor Plastici 
în scopul ajutorării sinistraților din 
zonele calamitate. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de artistul po
porului acad. Ion Jalea, președintele 
de onoare al Uniunii Artiștilor Plas
tici. Expoziția cuprinde lucrări sem
nate de Dumitru Ghiață, Marius Bu- 
nescu, Corneliu Baba, Rudolf 
Schweitzer-Cumpănă, Gheorghe Io- 
nescu, Ion Pacea, Alin Gheorghiu, 
Henry Catarg!, Ligia Macovei și alții.

Asemenea expoziții au fost deschi
se la Bacău, Sibiu, Suceava, Tg. Mu
reș.

Aseară orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii. dirijată de Iosif Conta, 
a prezentat un concert extraordinar 
în beneficiul sinistraților din zonele 
calamitate. Programul a cuprins lu
crări de Enescu. Hăndel și Beethoven. 
Solist : Helmuth Plattner. A asistat 
un numeros public.

J

Reprezentanța comercială a Uniunii 
Sovietice la București și întreprinde
rea de comerț exterior „Techmash- 
export" din Moscova au deschis joi 
dimineața în foaierul sălii Palatului 
o expoziție de prospecte și cataloage 
tehnice. Expoziția, care va râmine 
deschisă pînă în ziua de 3 iunie, cu
prinde 200 de materiale de speciali
tate în domeniul pompelor compre- 
soare, instalațiilor frigorifice, chimi
ce, electronice, textile, poligrafice și 
din industria alimentară.

★
Joi dimineața au început în Capi

tală lucrările Congresului național de 
ortopedie și traumatologie, organi
zat de Uniunea Societăților de Științe 
Medicale.

★
Joi după-amiază s-a Înapoiat in 

Capitală din vizita făcută în R.F. a 
Germaniei, la invitația Fundației 
„Friedrich Ebert", delegația forma
tă din Costin Murgescu, directorul 
general al Insititutului pentru stu
dierea conjuncturii economice in
ternaționale, membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, Ion Sîrbu, președintele 
Consiliului popular județean Bu
zău, Constantin Vasiliu, adjunct al 
șefului Secției Internaționale a C.C. 
al P.C.R., conf, dr. Constantin Băr- 
bulescu, de la Academia de studii 
economice, Cristian Scornea Marin, 
consilier în Ministerul Comerțului 
Exterior. (Agerpres)
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17,00 Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera fcilei.

17,05 Buletin de știri.
' 17,10 Teleșcoală • Sintaxa frazei 

— propoziții subordonate cir
cumstanțiale. (Limba româ
nă cl. VIII). Prezintă prof. 
Virgil Dron • Energia (fizi
că, cl. XII). Prezintă prof. 
Lidia Panaiot • Film didac
tic : Semiconductorii. (Fizică, 
cl. XI—XII).
Miniaturi orchestrale. 
Teleglob : „Șiștov" 
istoria unui 
La volan — 
conducătorii 
Anunțuri — 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. Filmul „Corri
da".

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 “ —................... . "

18,10
18.30

18,55

dinfile
oraș bulgar, 
emisiune pentru 
auto, 
publicitate.

Reportaj TV : „Alo !? Sunați 
barajul !".
Film artistic : „Dulcineea". 
Dialog științific : care sînt 
măsurile de igienă individua
lă și colectivă, strict nece
sare în zonele calamitate ? 
In direct de la Opera din 
Timișoara. își dau concursul. 
Mira Popescu. Francisc Di- 
nier. Elena Botez, Ștefan Va- 
sile, Elena Brănișteru, Iuliu 
Mare, Mircea Emandi.

23,00 Telejurnalul de noapte. 
23,10 închiderea emisiunii.

20,20
21,40

22,40

SPRIJIN ACORDAI ROMÂNIEI PENTRU 
ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Din partea unor guverne, organizații de cruce roșie 
și ailor organizații

Joi după-amiază pe Aeroportul in
ternațional „București-Otopeni", a so
sit un avion „Boeing-707“, la bordul 
căruia se alia un ajutor trimis de gu
vernul S.U.A. pentru populația sinis
trată din țara noastră. Au fost adu
se 989 paturi pliante, 1 050 perechi 
cizme de cauciuc, 2 988 pături, pre
cum și o însemnată cantitate de di
verse medicamente. Valoarea totală 
a acestor ajutoare este de 140 000 
DOLARI S.U.A.

Guvernul japonez a donat, în spri
jinul regiunilor sinistrate din țara 
noastră, 10 000 de DOLARI.

Uniunea Sindicatelor din Republi
ca Federală a Germaniei a donat 
25 000 de MĂRCI.

Răspunzind apelului Ligii Societă
ților de Cruce Roșie, Consiliul de 
Stat al cantonului Geneva a hotărit 
să verse suma de 10 000 de FRANCI 
ELVEȚIENI pentru asistența victi
melor catastrofei din România. Con
siliul administrativ al orașului Ge
neva a acordat, Ia rîndul său, o 
subvenție de 5 000 FRANCI ELVE
ȚIENI.

Organizațiile „Caritas" și „întraju
torarea protestantă" din Elveția au 
făcut donații în valoare de cîte 
50 000 FRANCI ELVEȚIENI, medica
mente, alimente și îmbrăcăminte.

Crucea Roșie din Noua Zeelandă a 
oferit un prim ajutor de 1 000 de

DOLARI, iar Crucea Roșie Finlan
deză a făcut o nouă donație de
4 000 perechi de încălțăminte pentru 
copii.

Guvernul cantonului Valais din El
veția a donat 5 000 de FRANCI elve
țieni pentru ajutorarea victimelor 
inundațiilor din România.

Secțiunea suedeză a Asociației „Sal
vați copiii" a alocat un fond de 50 000 
COROANE suedeze pentru ajutorarea 
sinistraților din țara noastră.

Confederația Generală a Muncii 
din Franța (C.G.T.) a chemat toate 
organizațiile sale să subscrie la ac
țiunea de solidaritate organizată de 
Asociația „Ajutorul popular francez" 
în sprijinul populației sinistrate din 
țara noastră. Comitetul confederal al 
C.G.T. a făcut o donație in valoare de
5 000 FRANCI.

în cadrul ajutorului oferit popu
lației sinistrate din țara noastră de 
Crucea Roșie din R.F. a Germaniei, 
Ia Mediaș, localitate de două ori 
lovită de inundații, au fost montate și 
puse in funcțiune de specialiști oas
peți două instalații de filtrare a apei 
potabile. Aceste instalații mobile, 
montate pe microbuze, compensează 
capacitatea stațiilor de filtrare avaria
te, aflate în prezent în reparații. Alte 
microbuze s-au îndreptat spre Satu 
Mare și spre Galați, unde vor fi puse 
în funcțiune cîteva Instalații simi
lare.

Din partea unor firme și oameni de afaceri
Dr. Gustav Schickerdanz, proprie

tarul firmei „Quelle" din R.F. a Ger
maniei, a pus la dispoziția populației 
greu încercate de pe urma inunda
țiilor îmbrăcăminte, alimente, me
dicamente în valoare de 265 000 
MĂRCI.

Firma olandeză „Philipp Brothers" 
oferă suma de 10 000 DOLARI. Fir
ma „Mannesmann Export" din R. F. 
a Germaniei depune suma de 25 000 
MĂRCI. Firma „Metall Chemie" din 
Hamburg (R. F. a Germaniei) oferă 
10 000 ȘILINGI AUSTRIECI, iar 
firma „Teccomex" din Madrid (Spa
nia) oferă 50 000 PESETAS.

Din Olanda au făcut donații fir
mele : „Discofruid" — 10 000 DOLARI, 
„Vaneyport" — 1 000 DOLARI, „Jos 
van den Berg" — 1 388 DOLARI,
precum și 1 la sută din comisionul 
pe care-1 va primi pentru viitoare 
tranzacții cu întreprinderea „Fruct- 
export" pînă la sfîrșitul anului.

Din R. F. a Germaniei, firma „Con
tinentale Fruchtimportgesellschaft" a 
oferit 6 000 MĂRCI, firmele „Wor- 
lee", „Bleckwedel", „Dinter" și „Ham
burger Frischfruchtgruppe" (Bube. 
Lehmann, Plaumann) cite 5 000 
MĂRCI, „Werner Below" — 4 400 
MĂRCI, „Lorenz Handler" — 4 200 
MĂRCI, „Emmeran Hausladen" — 
3 800 MĂRCI, „Grosseinkaufsgesell- 
schaft" — 3 600 MĂRCI, „D. Lehmann 
Sohne" - 3 000 MĂRCI.

în același timp, firma „Stofimo" 
din Suedia a acordat 10 000 COROA
NE SUEDEZE.

Firma „Fratelli Naef" din Neapole 
a donat suma de 100 000 LIRE ITA
LIENE în folosul sinistraților.

La întreprinderea de comerț ex
terior „Chimimport" s-a primit din 
partea firmei „Badische Anilin und 
Soda Fabrik" un cec în valoare de 
10.000 MĂRCI. Firma vest-germană a 
anunțat, de asemenea, că va trimite,

in același scop, șl medicamente in va
loare de 10 000 MĂRCI.

Președintele Consiliului de admi
nistrație al Concernului „Sulzer" a 
anunțat că acest concern va contri
bui cu 10 000 FRANCI ELVEȚIENI, 
iar întreprinderea „Casina framaccu- 
tica" din Locarno va trimite în Ro
mânia două bărci de salvare cu mo
tor și medicamente.

La rîndul său, concernul „Sandoz" 
din Basel a oferit 10 000 FRANCI în 
valută și medicamente, precum și a- 
limente în valoare de 10 000 FRANCI.

Conducerea și personalul firmei 
„United States Steel International" 
din Londra, puternic impresionați de 
dezastrul inundațiilor care a lovit 
țara noastră, s-au adresat, prin telex, 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
oferind suma de 5 000 DOLARI in fo
losul persoanelor afectate de această 
calamitate.

Firma comercială „Bafag" din R. F. 
a Germaniei, a donat 30 000 MĂRCI.

Mai multe firme austriece își ex
primă și ele solidaritatea cu cetățenii 
din regiunile țării noastre care au 
avut de suferit de pe urma catastro
falelor inundații. Astfel, firmele 
„Romanex", „Travagricola-Eihorn", 
„Kraus et Co", „Express", „Buze" și 
„Biach" au oferit. în total, 138 000 DE 
ȘILINGI.

Pe lingă donația făcută anterior 
Societatea „Karitas" din Austria a 
anunțat că va pune la dispoziția popu
lației sinistrate încă 40 de vagoane 
de dormit. Firma „Grciner" va dona, 
de asemenea, 200 saltele, iar (irma 
„Lapp-Finzer" — 2 tone de cuie.

Firmele franceze „Transcomint" și 
„Topiol Frâres" au donat in folosul 
sinistraților 2 000 FRANCI FRAN
CEZI și respectiv 1 000 FRANCI 
FRANCEZI. La rîndul său, președin-- 
tele Societății „Secour adventiste" 
din Franța, Roger Fasnacht, a oferit

10 corturi de familie. 150 paturi, 200 
pături, lapte praf, 1 500 kg îmbrăcă
minte.

De asemenea, firmele olandeze 
„Demeter", „Tex" și „Asin Neder
land" au donat 10 288 FLORINI, iar 
firma „Akzo" a donat 2 500 kg clora- 
mină T.

Din Israel, firma „Aida" a expe
diat o donație de 160 lăzi cu îmbră
căminte pentru copii, în valoare de 
17 000 DOLARI, iar firma „Krenzia" 
a trimis 380 kg ciorapi și stofe. Alte 
firme comerciale israeliene au donat 
4 950 DOLARI.

Firma suedeză „Findus" oferă 10 
tone alimente pentru copii și 5 tone 
suc de morcov.

„Industrialimport" a mai primit o 
înștiințare potrivit căreia firma Ita
liană „Tito Manzini", care colabo
rează pe linie comercială cu țara 
noastră, a hotărît să contribuie ia 
ajutprarea zonelor sinistrate. Firma 
a promis ajutor în asistență tehni
că și piese de schimb pentru pune
rea în funcțiune a instalațiilor li
vrate în România și deteriorate de 
calamități.

Firma „Atalanta" din New York 
a depus 4 000 de dolari în contul 
1 000 pentru populația sinistrată.

Cu gîndul la țara de origină
Un grup de cetățeni de origină 

română din Ziirich și Lausanne a 
colectat obiecte de îmbrăcăminte 
valorînd 6 000 FRANCI ELVEȚIENI.

De asemenea, familia de origină 
română Sussman din aceeași locali
tate a donat *1 000 DOLARI.

Dr. Wiliam A. Wedler din S.U.A., 
originar din România, a dăruit 500 
DOLARI.

Gesturi de simpatie 
ale membrilor corpului 

diplomatic
Salariații Ambasadei R. S. Ceho

slovace la București, ai Agenției e” 
conomice cehoslovace, precum și ce
tățenii cehoslovaci care își desfășoa
ră activitatea in țara noastră au ho
tărît să contribuie la ajutorarea 
populației sinistrate, donînd 3 la sută 
din salariul pe o lună.

Din registrele băncii
La Banca Română de Comerț Ex

terior din Capitală s-au primit joi 
noi donații in valută pentru ajuto
rarea persoanelor sinistrate din par
tea unor cetățeni străini și firme de 
peste hotare.

Printre cei care au ținut să-și ma
nifeste în acest fel solidaritatea cu 
populația sinistrată se află grupul de 
specialiști italieni care lucrează la 
întreprinderea de materiale de con
strucții „7 Noiembrie" din București, 
cu o depunere de 60 000 LIRE ITA
LIENE, Herbert Ziirich — 1000
FRANCI ELVEȚIENI, cetățeanul Pe- 
ridachis din Beirut care a oferit 500 
DOLARI, Hermabl Wiederhold Hilden 
— 500 MĂRCI VEST-GERMANE
președintele Misiunii „Mincomcs" 
din Italia și funcționarii misiunii care 
au donat 188 000 LIRE ITALIENE și 
700 DOLARI, și Kocbanhavns Fruf- 
tatktoncr, care a subscris 10 000 CO
ROANE DANEZE.

Tot în cursul zilei de joi s-a pri
mit o donație de 300 FRANCI ELVE
ȚIENI din partea Bisericii evanghe
lice luterane din București.



viața internaționala
R. F. A GERMANIEI

pentru ajutorarea populației sinistrate
din România

DEZBATERI DE POLITICĂ
EXTERNĂ ÎN BUNDESTAG

Deschiderea celui de-al
XXI-lea Congres

al P. C. din Austria

U.R.S.S

SATELIT! 
ÎN SLUJBA

NEW YORK 28. — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Consiliul Economic .și So
cial al O.N.U. a adoptat in unanimi
tate un proiect de rezoluție depus de 
delegațiile Bulgariei, Indiei, Irlandei, 
Iugoslaviei și Norvegiei, la punctul 
Intitulat „Dezastrele provocate de ca
lamitățile naturale in România și 
Ungaria". Acest punct a fost în
scris pe ordinea de zi a sesiunii 
E.C.O.S.O.C. din inițiativa Bulgariei.

Luînd cuvîntul la dezbateri pe 
marginea propunerii delegației Bul
gariei, reprezentanții Tunisiei. Irlan
dei, Ceylonului, Iugoslaviei, Uniunii 
Sovietice, Pakistanului, Greciei, Sta
telor Unite, Norvegiei, Sudanului, In
diei, Franței, Perului, Indoneziei, 
Marii Britanii, Kenyei, Italiei, Ghanei 
și Braziliei s-au alăturat președinte
lui E.C.O.S.O.C., J B. P. Maramis (In
donezia) exprimîndu-și simpatia față 
de popoarele României și Ungariei 
greu încercate de inundațiile catas
trofale.

Martin Hill, asistent al secretarului 
general al O.N.U., a subliniat în dis
cursul său că O.N.U. și instituțiile 
sale specializate — după cum a fost 
informat guvernul român de către 
secretarul general, U Thant — vor 
faoe totul ca din resursele de care 
dispun să contribuie la ajutorarea 
populației sinistrate din România.

Documentul, prezentat de M. Ta- 
rabanov, în numele delegației Bul
gariei și a delegațiilor țărilor coau
toare exprimă simpatia E.C.O.S.O.C. 
față de popoarele și guvernele celor 
două țări calamitate și invită statele 
membre ale O.N.U. și organizațiile 
neguvernamentale să ia în conside
rare măsuri și mijloace pentru a a- 
corda de urgență celor două țări a- 
jutorul pe care îl consideră necesar, 
în încheiere, proiectul de rezoluție 
cere secretarului general al O.N.U., 
directorilor generali ai agențiilor 
specializate, directorilor executivi ai 
Programului alimentar mondial, 
UNICEF, și administratorului Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare ca, în funcție de fondu
rile lor, să acorde de urgență ajutoa
re populației României și Ungariei 
pentru ameliorarea suferințelor si- 
nistraților și reluarea condițiilor 
normale de viață în cele două țări.

Supus votului, proiectul de rezolu
ție a fost adoptat în unanimitate.

Luînd cuvîntul în încheierea dez
baterilor, ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, reprezentant permanent 
al României la O.N.U., a transmis 
în numele guvernului țării noastre 
mulțumiri sincere delegației Bulga
riei pentru inițiativa înscrierii aces
tui punct pe agenda E.C.O.S.O.C. și 
tuturor celorlalți membri ai Consi
liului pentru sentimentele lor de 
simpatie și solidaritate exprimate 
față de poporul nostru.

„în aceste momente dificile, a spus 
ambasadorul român, poporul nos
tru, care într-un spirit de înal
tă solidaritate umană și patrio
tică, depune eforturi susținute pen
tru a limita enormele distrugeri su
ferite de economia națională, dă o 
înaltă apreciere ajutorului moral și 
material acordat de multe țări și de 
organisme din familia Națiunilor U- 
nite".

BOLIVIA

Sesiunea

a R. S. Cehoslovace
PRAGA 28 — Corespondentul- A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
în prezența conducătorilor de par
tid și de stat cehoslovaci, la Praga 
s-au deschis joi lucrările sesiunii A- 
dunării Federale a R.S. Cehoslovace. 
In urma dezbaterilor pe marginea 
proiectului guvernamental prezentat 
de L. Strougal, președintele guver
nului R.S. Cehoslovace, Adunarea 
federală a ratificat noul tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. S. Cehoslovacă și 
Uniunea Sovietică. Lucrările sesiunii 
continuă.

• RECUNOAȘTEREA EXISTENTEI A DOUA STATE GER
MANE - UNICA BAZĂ A UNEI POLITICI DE DESTINDERE

• ORICE POLITICĂ DE PACE REALĂ TREBUIE SĂ POR
NEASCĂ DE LA REALITATEA EUROPEANĂ

Referindu-se, în cadrul dezbaterilor 
din Bundestag, la recentele sale con
vorbiri cu primul ministru al R. D. 
Germane, Willi Stoph, cancelarul R. F. 
a Germaniei, Willy Brandt, a declarat 
că „după cunoașterea pozițiilor am
belor părți, există o bază pentru con
tinuarea convorbirilor politice într-o 
formă mai concretă". El a apreciat că 
întîlnirile de la Erfurt și Kassel au 
constituit necesități politice inevita
bile. Exprimînd părerea că „drumul 
va fi lung și dificil", Brandt a su
bliniat că recunoașterea realității e- 
xistenței a două state germane re
prezintă baza „fără de care nu este 
posibilă o politică de destindere".

Ministrul afacerilor externe al 
R.F. a Germaniei, Walter Scheel, a 
declarat că în cursul dezbaterilor 
„intensitatea convorbirilor cu R.D.

Germană și cu celelalte țări est-eu- 
ropene reprezintă deja o parte a des
tinderii". Apreciind în mod pozitiv 
convorbirile purfete la Moscova de 
Egon Bahr, secretar de stat la Can
celaria R.F.G., el a adăugat că 
„dacă acum intervine în dialogul in- 
tergerman, care nu a fost nicidecum 
întrerupt după Kassel, o pauză de 
gîndire, aceasta are și ea o anumi
tă importanță". Referindu-se la con
vorbirile purtate cu Polonia, Scheel 
a subliniat că „orice politică de pace 
reală, care nu vrea să pietrifice 
trecutul, trebuie să pornească de la 
realitatea europeană". în acest con
text, el a spus că „granița Oder— 
Neisse, deși nu am dorit-o, este o 
realitate".

SUB SEMNUL

DILEME ÎN FAȚA SUITEI 
MASURILOR PROGRESISTE

O dată consumată demisia in 
corpore a cabinetului bolivian, 
două tipuri de interpretări s-au 
țesut în jurul ei. Primul, accep- 
tînd explicația oficială, conside
ră că actul nu depășește limite
le unei simple formalități : mi
niștrii ar fi demisionat doar 
pentru a-i înlesni președintelui 
alegerea de noi colaboratori. Ma
joritatea observatorilor încli
nă însă spre ipoteza că președin
tele Ovando Candia ar fi ajuns 
la o răscruce care îi solicită op
țiuni precise. Un lucru este si
gur : președintele are de făcut 
față unor realități complexe. 
Suita de măsuri democratice, pro
gresiste (naționalizarea societății 
nord-americane „Gulf Oii", re
tragerea „cordonului militar" din 
zona minelor, liberalizarea acti
vității politice și sindicale, elabo
rarea unui program de ridicare 
a eficienței economice și de re
ducere a șomajului etc.) au 
creat regimului o largă apro
bare populară, dar și adversi
tatea creseîndă a cercurilor a- 
fectate — sau pe cale de a fi 
afectate. La începutul lunii fe
bruarie, cu prilejul unei con
vorbiri în La Paz, ministrul 
informațiilor, Alberto Bailey, 
declara : „Numai noi, aici, pu
tem simți dificultatea drumu
lui pe care am pornit. Fiecare 
pas ne care îl facem suscită 
împotrivirea unor forțe ce ne de
pășesc mijloacele de control. 
Evident, nu așteptăm să pri
mim felicitări, dar dimensiu
nile rețelei inamice și îndîrjirea 
cu care încearcă să ne asfixieze 
au întrecut chiar prevederile 
noastre cele mai negre". în a- 
cea perioadă, președintele Ovan
do solicita insistent „adeziunea

muncitorilor, a țăranilor, a clasei 
mijlocii și a tuturor acelora ce 
vor să-și vadă speranțele reali
zate", dar, în același timp, re- 
curgînd la argumentul că „nu 
există mijloace" frîna această 
adeziune prin neîndeplinirea 
principalei revendicări a mine
rilor : sporirea salariilor, mai 
exact revenirea la nivelul di
naintea reducerilor drastice ope
rate sub guvernul Barrientos. 
Pornind de la mineri, revendi
carea a devenit generală. Ra
dicalizarea maselor a determi
nat reacția imediată a coman
danților militari care, într-un 
comunicat oficial, au condamnat 
„pozițiile extremiste", formulare 
în care unii observatori au des
cifrat tentativa de a-1 încadra pe 
Ovando Candia doar ca pe un 
mandatar al comandamentului 
militar, ale cărui decizii trebuie 
să prevaleze. Ca atare, conside
ră aceiași observatori, Ovando 
are de susținut fronturi ce se 
multiplică. Fără dorința sau tă
ria sau timpul suficient — erme
tismul tacticii nu înlesnește vreo 
concluzie precisă — de a opta 
clar și categoric într-o direcție 
sau alta, perimetrul său de ma
nevră e destul de mic și apa
rent tinde să se îngusteze. 
Reactivizarea ofensivei ‘sindica
le. îndeosebi după reintrarea în 
scenă a vechiului lider Juan Le- 
chin (reîntors din exil și ales re
cent secretar general al centra
lei muncitorești boliviene) ca și 
efervescența mediului studen
țesc lasă să se prevadă că tim
pul presează și că „ora limpezi
rilor" s-ar putea apropia.

V. OROS

COLABORĂRII

INTERNAȚIONALE

VIENA 28. — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăncescu, transmite : La 
Viena au început joi lucrările celui 
de-al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Austria, care reunește 
aproape 340 de delegați din toate re
giunile țării. în cuvîntul de deschi
dere, Friedl Furnberg, secretar al 
C.C., a adresat un salut călduros re
prezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești prezenți la congres. De
legația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român este formată 
din tovarășii Mihai Dalea, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

Raportul Comitetului Central, inti
tulat „Situația politică din Austria și 
sarcinile partidului", a fost prezentat 
de președintele Partidului Comunist 
din Austria, Franz Muhri.

Referindu-se la evenimentele inter
naționale intervenite după Congresul 
al XX-lea al P.C.A., vorbitorul a con
damnat invadarea Cambodgiei de că
tre trupele S.U.A și a exprimat soli
daritatea comuniștilor austrieci cu 
lupta popoarelor din Indochina. De 
asemenea, el și-a exprimat îngrijora
rea față de 
din Oriental

Abordînd 
președintele 
R. F. a Germanici 
forțele care se pronunță pentru o po
ziție realistă. Franz Muhri a salutat 
convorbirile dintre guvernele celor 
două state germane, convorbirile din
tre reprezentanții guvernelor vest- 
german și polonez, discuțiile preala
bile dintre Uniunea Sovietică și

evoluția evenimentelor 
Apropiat.

problemele europene, 
P.C.A. a arătat că în 

s-au dezvoltat

Mitchell Sharp 
la Belgrad

Ministrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, a sosit joi seara la 
Belgrad pentru o vizită oficială 
R.S.F. Iugoslavia, la invitația

in 
lui 

Mirko Tepavaț, secretar de stat pen
tru afacerile externe. Această primă 
vizită in Iugoslavia a unui ministru 
de externe canadian, a declarat pur
tătorul de cuvint al Secretariatului 
de Stat pentru afacerile externe, are 
loc într-o perioadă cînd relațiTe bi
laterale iugoslavo-canadicne se dez
voltă in mod favorabil. Sintem con
vinși, a spus el, că această vizită va 
contribui Ia dezvoltarea in continua
re a prieteniei și colaborării multi
laterale dintre Canada și Iugoslavia. 

Vineri dimineață urmează să încea
pă convorbirile oficiale dintre cei doi 
miniștri de externe. Cu acest prilej, 
se menționează în cercurile celor 
două delegații, Mirko Tepavaț și 
Mitchell Sharp vor face un schimb de 
vederi asupra problemelor actuale 
ale situației internaționale, ca și asu
pra celor mai importante aspecte ale 
dezvoltării colaborării dintre Iugo
slavia și Canada. Din prima catego
rie de teme, se subliniază aici, un 
loc importani va reveni securității și 
colaborării europene. Canada, arăta 
comentatorul postului de radio Bel
grad. manifestă mult interes pentru 
evoluția evenimentelor din Europa și 
pentru securitatea europeană. Se poa
te aprecia, adăuga comentatorul, că in 
acest domeniu intre cei doi miniștri 
de externe se va ajunge la un larg și 
folositor schimb de păreri.

Belgrad.
N. PLOPEANU

agențiile de presă transmit

Participant! la demonstrația de protest împotriva N.A.T.O., care s-a desfâ șurat la Roma, arestați de poliție

S-a stins din viață, în 

vîrstă de 69 de ani, 
Ren6 Capitant, cunoscută 
personalitate a vieții politice 
franceze. Jurist de prestigiu, mi
nistru de justiție în timpul pre
ședinției generalului de Gaulle, 
Rend Capitant a fost un mili
tant al ideilor de pace și securi
tate pe continentul european, de 
înțelegere și colaborare Intre 
popoare.

MITING LA HANOI
HANOI 28 — Corespondentul A- 

gerpres, Corneliu Vlad, transmite : 
Cu prilejul vizitei -întreprinse în R.D. 
Vietnam de Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele 
Frontului Național Unit al Cambod
giei, la Hanoi a avut loc un miting 
la care au luat cuvîntul premierul 
guvernului R. D. Vietnam, Fam Van 
Dong, și oaspetele cambodgian.

în cuvîntarea sa, premierul Fam 
Van Dong a subliniat că poporul și 
guvernul R. D. Vietnam cer cu hotă- 
rîre retragerea de pe teritoriul Cam
bodgiei a trupelor americano-saigo- 
neze și se angajează să facă totul 
pentru ca popoarele vietnamez și 
cambodgian să trăiască în viitor în 
spiritul înțelegerii și respectului re
ciproc, să se sprijine în lupta împo
triva dușmanului comun, urmîndu-și 
fiecare calea proprie.

La rîndul său, șeful statului cam
bodgian, Norodom Sianuk, a reafir
mat sprijinul acordat de poporul 
cambodgian luptei poporului vecin și 
frate vietnamez. După ce a reafirmat 
hotărîrea poporului cambodgian de a 
lupta pînă la victoria definitivă. No
rodom Sianuk s-a referit Ia recunoaș
terea oficială a Guvernului Regal de 
Unitate Națională al Cambodgiei de 
către o serie de țări. Șeful statului 
cambodgian a citat și România „Aces
tor popoare, iluștrilor lor conducă
tori, Ie adresăm mulțumirile noastre 
cele mai sincere", a spus vorbitorul.

R.F.G. privind încheierea unui tratat 
de renunțare la folosirea forței. El 
s-a pronunțat, totodată, pentru o 
contribuție activă a Austriei la solu
ționarea problemei securității euro
pene.

în altă ordine de Idei, președintele 
P.C.A. a cerut ca Austria și alte state 
să stabilească relații diplomatice cu 
R. D. Germană și R. P. Chineză.

Referindu-se la problemele mișcă
rii comuniste și muncitorești, vorbi
torul a declarat, printre altele : „în 
situația internațională actuală, unita
tea țărilor socialiste și a mișcării co
muniste este mai necesară ca orieînd. 
Baza aoesteia o constituie principiile 
internaționalismului proletar, egalită
ții în drepturi, autonomiei și neames
tecului în treburile interne. Noi con
cepem internaționalismul și autono
mia ca un tot indivizibil". Respecta
rea strictă a ambelor principii consti
tuie baza restabilirii și consolidării 
unității mișcării comuniste interna
ționale, a subliniat președintele 
P.C.A., adăugind : „O asemenea uni
tate este, de asemenea, un factor im
portant pentru restabilirea și întări
rea unității de acțiune a tuturor for
țelor antiimperialiste". Franz Muhri 
s-a pronunțat în sprijinul ideii pre
gătirii și realizării unei conferințe 
mondiale a tuturor forțelor antiimpe
rialiste.

Președintele P.C.A. s-a referit, în 
continuare, la situația politică din 
Austria. El a prezentat sarcinile care 
stau în fața partidului. Printre aces
tea, el a enumerat îmbunătățirea 
muncii de partid și a stilului de lucru, 
intensificarea activității P.C.A. în în
treprinderi. F. Muhri a precizat 
obiectivele partidului în domeniul ac
tivității sindicale, ideologice, a presei 
de partid. în rîndurile tineretului.

Franz Muhri a adresat, în încheiere, 
un apel la întărirea și restabilirea 
unității politico-ideologice a partidu
lui și a chemat la unirea forțelor in 
lupta pentru progres economic și so
cial, pentru democrație, pace și so
cialism.

METEOROLOGIEI
La Leningrad a avut loc un 

simpozion consacrat probleme
lor sondării de la distanță a at
mosferei cu ajutorul sateliților. 
La acest simpozion (desfășurat 
în cadrul celei de-a 13-a sesiuni 
a Comitetului internațional de 
cercetări spațiale — COSPAR) 
au participat oameni de știință 
sovietici și americani. Discuții
le au fost consacrate modalită
ților de studiere a unor caracte
ristici ale atmosferei terestre cum 
sint ; temperatura, umiditatea și 
presiunea barometrică, în vede
rea perfecționării pronosticării 
vremii pe glob. în ultima vreme 
savanții au ajuns la concluzia 
că cele mai mari perspective 
de determinare a acestor para
metri atmosferici pentru în
treaga planetă le au metodele 
indirecte, bazate pe măsurători 
ale radiațiilor atmosferei pe di
ferite lungimi de undă făcute 
de pe sateliți.

Oamenii de știință sovietici 
au relatat despre interesanta 
experiență realizată de satelitul 
„Cosmos-243" care a reușit să 
facă pentru prima oară măsu
rători ale radiațiilor pe unde 
scurte ale atmosferei în Cos
mos. Aceste măsurători au per
mis să se stabilească conținu
tul de umiditate în straturile 
atmosferei și să se delimiteze 
suprafețele acoperite cu ghețuri 
ale oceanelor.

Oamenii de știință americani 
— participanți la simpozion — 
au prezentat comunicări pri
vind rezultatele cercetărilor e- 
fectuate în cadrul programului 
„Apollo" pe suprafața Lunii 
precum și ale studierii mostre
lor de roci lunare.

Moscova
S. PODINA

AGENDĂ ECONOMICĂ

mixte franco-române
• Prima sesiune a Comisiei

• INDIA: Sensul priorității

PARIS 28 — Corespondentul Agerpres. Alexandru Gheorghiu, trans
mite : La Ministerul Economiei și Finanțelor al Franței au început lu
crările primei sesiuni a Comisiei mixte lranco-române, care exami
nează posibilitățile dezvoltării cooperării pe terțe piețe. Din partea 
română participă o delegație condusă de Ion Mineu, adjunct al mi
nistrului industriei miniere și geologiei. Din delegație mai fac parte 
Gheorghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, precum și spe
cialiști din cele două ministere. Delegația franceză este condusă de 
Jean Chapelle, directorul Direcției relațiilor economice externe din 
Ministerul Economiei și Finanțelor.

LIBAN

BEIRUT 28 (Agerpres). — Consi
liul de Miniștri al Libanului a adop
tat în cursul ședinței sale de miercuri 
— consacrată examinării situației din 
sudul țării și raporturilor dintre au
toritățile libaneze și forțelor de co
mando palestiniene — o serie de mă
suri propuse de ministrul de inter
ne Kamal Jumblatt, privind regle
mentarea activității grupurilor de co
mando palestiniene la frontiera liba- 
no-israeliană. Aceste măsuri, care vor 
intra în vigoare la 15 iunie, prevăd 
interzicerea lansării de rachete de pe 
teritoriul libanez și a plasării de mine 
în apropierea frontierei.

*
NEW YORK 28 (Agerpres) — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a prezentat Consiliului de Securita
te un raport referitor la agravarea 
situației militare din Orientul Apro
piat întocmit pe baza informărilor 
trimise de observatorii O.N.U. din 
această regiune.

Premierul Indira Gandhi a 
prezentat parlamentului, zilele 
trecute, proiectul revizuit al ce
lui de-al patrulea plan cincinal 
(1969—1974), aprobat in prealabil 
de Consiliul dezvoltării naționa
le. Documentul preconizează 
concentrarea eforturilor in di
recția dezvoltării agriculturii și 
a ramurilor industriale legate ae 
acest sector de bază — astfel ca 
economia indiei să poată pro
gresa intr-un ritm anual de 5,5 
la sută.

Coordonatele noului proiect de 
program au ca punct de plecare 
evoluția favorabilă a economiei 
naționale in anii din urmă, care 
a lărgit marja intre posibilitățile 
și cerințele societății indiene. 
După doi ani consecutivi de se
cetă (1965—1966 și 1966-1967), 
atit producția agricolă, cit și cea 
industrială au fost marcate de 
creșteri apreciabile. Se așteaptă 
ca recolta de cereale din acest 
an să se ridice la 102 milioane 
de tone, față de 95 milioane cit 
s-a obținut, in medie, in ultimii 
doi ani ; iar producția industria
lă să înregistreze o creștere de 
7 la sută, in comparație cu 6,5 la 
sută, in anul precedent.

Autoritățile indiene 
că rezultatele de pină 
prezintă „o adevărată

consideră 
acum re- 
piatră de

temelie" pentru următoarea pe
rioadă de dezvoltare, in decursul 
căreia speră să investească 
248 820 milioane de rupii — mai 
mult decit dublul sumei investite 
in precedentul plan de cinci ani. 
Aceste fonduri — așa cum re
marcă presa indiană — vor fi 
orientate cu precădere către sec- ,ț 
torul de stat care, in industrie, 
define de pe acum o pondere 'de 
60 la sută din producția globală. 
In ce privește sectorul particu
lar din industrie, acesta va fi 
supus in continuare unui control 
riguros din partea statului, care 
fixează cadrul activității sale 
prin măsuri de politică monetară 
și de prețuri.

In ciuda opoziției Indîrjite a 
elementelor conservatoare din 
parlament, remarcă observatorii 
politici, guvernul Indirei Gandhi 
pășește hotărât pe „noua cale" de 
dezvoltare a țării, care pornește 
de la naționalizarea principalelor 
bănci comerciale și trecerea sub 
controlul statului a importului 
de materii prime și utilaje, a 
comerțului cu produse alimenta
re și urmărește ca, prin astfel de 
măsuri, să se ajungă la o redis
tribuire mai echitabilă a resur
selor naționale — ca o condiție 
prealabilă a progresului econo
mic.

• Unde dispare aurul
sud-african ? I

Delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Româ
nia, 
Iliescu, 
U.T.C., 
tineretului, care participă la Congre
sul al XVI-lea al Comsomolului, a 
avut joi o întrevedere cu Evgheni 
Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din Uniunea Sovietică. 
Cu acest prilej, a avut loc o discu
ție care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

condusă de tovarășul Ion 
prim-secretar al C.C. al 

ministru pentru problemele
C.C.

Miniștri- al R.P.D. Coreene, a primit 
delegația parlamentară polonă, con
dusă de Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., vicemareșal al Seimului 
R.P. Polone, care se află într-o vizită 
la Phenian. Cu acest prilej, anunță 
agenția A.C.T.C., a avut loc o con
vorbire prietenească.

Comunicat algeriano-ma- 
fOCOn. >.Problemele divergente sint 
depășite, au fost create condiții pen
tru îmbunătățirea și dezvoltarea ulr 
terioară a relațiilor de cooperare 
dintre cele două țări", se menționea
ză în comunicatul comun dat publi
cității după întîlnirea dintre 
ședințele 
diene, și 
al II-lea. 
problema 
și Maroc

Algeriei. Houari 
regele Marocului, 
în acest sens, se arată 
frontierelor dintre 
a fost soluționată.

• pre- 
Boume- 
Hassan 

că 
Algeria

Kim Ir Sen, secretar
al C.C. al Partidului Muncii 
reea, președintele Cabinetului

general
din Co

de

Explozia produsă la bordul na
vei „Apollo 13" a fost cauzată, 
după toate probabilitățile, de a- 
varierea rezervorului de oxigen 
în cursul unor teste efectuate cu 
cîteva zile înainte de lansarea în 
spațiu — a anunțat președintele 
comisiei de anchetă instituită de 
N.A.S.A. pentru elucidarea cau
zelor incidentului, Edgar Cor- 
tright. La această concluzie s-a 
ajuns în cursul unor experimen
te efectuate la uzinele din Boul
der, Colorado, ale firmei .,Beach 
Aircraft Corp.", care a construit 
rezervoarele de oxigen. A reieșit 
cu claritate că testele preliminare 
ar fi putut avea ca efect defec
tarea aparatelor de controlare a 
temperaturii în interiorul • rezer
vorului de oxigen. în cazul în 
care lucrurile s-au desfășurat ast
fel, temperatura s-a ridicat la 
peste 370 grade Celsius, iar mate
rialul utilizat pentru izolarea fire
lor electrice din interiorul rezer
vorului s-a topit, ceea ce a pro
vocat explozia.

Cea de a 68-a ședință a 
Conferinței cvadripartite de 
la Paris 'n Problema Vietnameză a 
avut loc joi. Reprezentantul R.D. 
Vietnam, Nguyen Minh Vy, a declarat 
că reluarea raidurilor aeriene ameri
cane asupra R.D. Vietnam reprezintă 
o serioasă amenințare la adresa con
ferinței. El a denunțat din nou inter
venția americană în Cambodgia și 
Laos.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă al României, PomPniu 
Macovei. care se află într-o vizită 
oficială în Suedia, a fost primit de 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei, Torsten Nilsson, cu care a avut 
o convorbire cordială.

I

împăratul Etiopiei, Haile 
Selassie I, a sosit la Mos
cova 'nlr'° scurt^ vizită oficială de 
prietenie. Vizita șefului statului e- 
tiopian are Ioc la invitația Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
a guvernului sovietic, informează 
agenția TASS.

SIRIMAVO BANDARANAIKE VA FORMA NOUL GUVERN
Frontul Unit al forțelor de stingă — compus din parti

dele Sri Lanka Freedom, Lanka Sama Sanaj și Partidul co
munist — a repurtat o victorie netă în alegerile parlamen
tare desfășurate marți în Ceylon, obținînd 115 din cele 157 
de mandate.Partidul Național Unit, de guver- nămînt, condus de premierul Dudley Senanyake, a obținut un număr mic de mandate, mai mulți membri ai cabinetului nefiind aleși în circumscripțiile în care și-au prezentat candidatura.în urma victoriei obținute, d-na Sirimavo Bandaranaike, care a mai deținut funcția de prim-ministru în 1960, succedîndu-i în acest post soțului ei asasinat în septembrie ■ 1959, va forma noul guvern al Ceylonului.Este pentru prima dată de la cucerirea independenței țării cînd

alegerile au loc In condiții normale, la încheierea legislaturii. Verdictul corpului electoral capâtă în aceste împrejurări o semnificație deosebită. Inițiind crearea unui front unit al forțelor de stingă, d-na Sirimavo Bandaranaike și-a asigurat sprijinul unor largi pături ale populației, interesate în promovarea unei politici de consolidare a independenței economice. Progra
mul politic al Frontului Unit preco
nizează, pe plan intern, reforma a- 
grară, naționalizarea băncilor șl 
trecerea Importurilor și exporturi
lor sub controlul guvernului.

„Este un adevărat 
mister" — scriu nume
roase ziare occidentale. 
Mari cantități de aur 
„dispar" pe parcursul 
obișnuitei călătorii pe 
care o face metalul 
„sacru" din Africa de 
Sud, unde este extras, 
pină pe piețele vest- 
europene, unde este 
negociat.

Neliniștea stîrnită de 
.tranzacțiile invizibile" 

cu metalul prețios este 
justificată. Reluarea 
vinzărilor de aur de 
către Africa de Sud ar 
fi trebuit să determine 
o scădere a prețului a- 
cestuia. Or, lucrurile se 
petrec invers — cursul 
metalului galben este 
în creștere — fapt care 
riscă să producă noi 
perturbata in sistemul 
monetar Interocciden- 
tal.

Specialiștii vest-eu- 
ropeni exclud posibili
tatea ca persoane par
ticulare să-și manifes
te, în secret, preferin
ța pentru aur, argu- 
mentînd prin aceea că 
cererea de metal pre
țios a rămas modestă pe 
piața liberă, in ciuda 
avatarurilor de pe Wall 
Street și de la alte 
burse, vest-europene 
sau japoneze. Este, de 
altfel, firesc să fie așa: 
tntr-o conjunctură in 
care dobinda atinge ni
veluri fără precedent, 
in care capitalurile „se 
închiriază" 
scump, 
particulare 
teresate să 
aurul, care este un „ca
pital mort".

Pentru situația crea
tă sint suspectate băn
cile centrale. In presa

vest-europeană s-a șl 
emis ipoteza potrivit 
căreia unele bănci cen
trale din Occident iși 
preschimbă . „pe tă
cute" rezervele de de
vize in aur, pentru a 
evita urmările nefavo
rabile ale unor noi tul
burări valutare. Care 
sint aceste bănci ? Zia
rul „La Nation" care 
împărtășește această 
ipoteză, evită să le no
minalizeze ; dar con
sideră că o parte din 
băncile centrale ce s-au 
angajat, în martie 1968, 
să nu cumpere aur de
cit in împrejurări cu 
totul deosebite, pentru 
a scoate sistemul mo
netar interoccidental 
din impasul in care se 
afla, au ajuns la con
cluzia că acest angaja
ment a fost pripit, și ca 
atare au decis să nu mai 
țină seama de el.

foarte 
persoanele 
nu sint in- 
tezaurizeze

Ministrul transporturilor al Bulgariei, G. Stoicikov, a sosit într-o 
vizită oficială in capitala Marii Britanii pentru semnarea acordu- 
care va reglementa legăturile aeriene directe dintre capitalele ce- 
două țări.

■j Suedia va livra Uniunii Sovietice în anii 1971—1972 utilaj complet 
™ pentru o fabrică de chibrituri. Este pentru prima dată cînd firma 
suedeză „Arenko" primește o comandă de asemenea proporții din 
U.R.S.S.

lui 
lor
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