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• In spirit de înaltă responsabilitate

• Reexaminîndu-se rezervele întreprinderilor

• Pentru lichidarea cit mai grabnică a urmărilor calamității
V

în întrecerea socialistă
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către comitetele județene de partid:

BOTOȘANI _ SIBIU
• întreprinderile industriale vor realiza în plus, 

fața de angajamentul inițial, o producție în valoare 
de 16 milioane lei.

• 1 500 tone grîu, 4 500 tone porumb, 2 500 tone 
floarea-soarelui, 3 000 tone cartofi și 1 600 tone zar
zavaturi și legume peste prevederi la fondul central 
al statului.

Muncitorii, țăranii și intelectua
lii din județul nostru, alături de 
întregul popor — se spune în 
telegrama adresată COMITATU
LUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. de către COMITE
TUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. — înțeleg pe deplin că nu au 

J' acum o îndatorire mai mare decît

aceea de a munci, de a depune 
eforturi înzecite pentru obținerea 
unor rezultate superioare, care să 
compenseze pierderile suferite, să 
asigure dezvoltarea economiei na
ționale într-un ritm susținut și — 
pe această cale — progresul și 
prosperitatea patriei.

(Continuare în pag. a III-a)

La întreprinderea „1 Septembrie" din Satu-Mare este, repus în funcțiune un 
strung automat

Tovarășul Santiago Carrillo
a sosit in Capitală

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, sîm- 
bătă la amiază a sosit la București 
tQva-rășul Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Spania.

La sosire, pe aeroportul interna
țional București—Otopeni, oaspe
tele a fost salutat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★

în aceeași zi, la C.C. al P.C.R. 
au început convorbirile între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Santiago 
Carrillo.

Au participat, din partea P.C. 
din Spania, tovarășul Ramon Men- 
dezona, membru al Comitetului 
Executiv al P.C. din Spania, iar 
din partea P.C.R. tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al

ÎN ZIARUL DE AZI

• în pofida pierderilor suferite, pianul producției 
globale industriale pe întregul an va fi îndeplinit și 
depășit • Terenurile calamitate vor fi reînsâmînțate, 
iar întreținerea culturilor se va face în condiții 
optime.

în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
de COMITETUL JUDEȚEAN SI
BIU AL P.C.R., se spune :

în aceste zile de luptă hotărîtă 
și eroică pentru înlăturarea urmă
rilor celor două inundații la Care 
a fost supus județul Sibiu, oamenii 
muncii din această parte a țării, 
români, germani, maghiari, au gă

sit un sprijin moral și material 
în intervenția hotărîtă a Comite
tului Central, a dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru a limita propor
ția calamităților, pentru a reface 
cît mai grabnic stricăciunile și a 
reveni la viața pașnică, .înfloritoa
re de mai înainte.

într-un singur efort, locuitorii

• PULSUL VIEȚII ÎN 
LOCALITĂȚILE SI
NISTRATE

• „NU NE DUCEȚI GRI
JA I SÎNTEM AICI 0 
MULȚIME DE COPII, 
CU TOȚII CA NIȘTE 
FRAȚI"

• TOTUL PENTRU RE
FACERE, TOTUL PEN
TRU NORMALIZARE!

• PENTRU CA FIECARE 
PALMA DE PĂMÎNT 
SĂ RODEASCĂ

• ÎN LOCALITĂȚILE 
LOVITE DE FURIA A- 
PELOR, VIAȚA ȘCO
LARĂ ÎȘI REIA RIT
MUL NORMAL

(Continuare în pag. a III-a)

Sprijinul primit ne înzecește puterile in refacerea căminelor

M ADimL SUFLETULUI, 
mulțumim partidului, statului

Construim, reclădim pentru noi, 
pentru țară

Abia îmi construisem casa în care 
locuiam. Am ridicat-o încetul cu 
încetul, fără să mă gîndesc vreoda
tă că s-ar putea ca, după ce o voi 
termina, va trebui să încep să clădesc 
alta. O casă se construiește greu, 
muncești pentru ea ani în șir și, ca 
să o înzestrezi cu tot ceea ce îți tre
buie, e nevoie de o viață întreagă. 
Și iată că acum zeci de mii de fa
milii trebuie să o ia de la început. 
Așa voi face și eu. Sînt recunoscă-

tor din adîncul inimii partidului, 
statului pentru sprijinul puternic 
pe care îl acordă celor ce au suferit 
de pe urma inundațiilor. Ajutorul 
în bani pe care-1 voi primi în zilele

Cornel SÎNA 
muncitor, 
Fabrica de piine Deva

(Continuare în pag. a Il-a)

MÎINE SE DESCHIDE OFICIAL SEZONUL TURISTIC 1970

Parcă mi s-a luat 
o greutate 

de pe inimă
La noi în comună veștile ajung 

acum cu mare întirziere. Căile de 
comunicație au fost avariate. Dato
rită lipsei de curent electric au amu
țit și aparatele de radio. Cu toate 
acestea, nimeni nu știe cum, vestea 
despre hotărîrea privind sprijinirea 
sinistraților a aflat-o toată lumea 
încă din primele ore după publicarea 
ei în ziare. E greu de descris mulțu
mirea pe care ne-a produs-o tuturor 
celor loviți de calamități. Aștern din 
adîncul inimii calde cuvinte de recu
noștință către partidul nostru, a că
rui grijă părintească am simțît-o din 
plin în aceste zile.

Cele mai bune condiții pentru primirea oaspeților
— Oficial, sezonul turistic se 

deschide miine, 1 iunie. Stațiu
nile de pe litoral — pregătite 
din timp — găzduiesc in pre
zent 9 500 turiști străini și peste 
13 500 români. Realitatea ne 
obligă să începem discuția des
pre noul sezon turistic cu o în
trebare la-ordinea zilei : calami
tățile naturale care s-au abătut 
asupra țării au influențat in 
vreun fel desfășurarea activității 
turistice ?

— Nu, în nici un fel. Totul decurge 
în mod normal. Oaspeții noștri dis
pun de condiții de transport dintre 
cele mai confortabile. Pentru sezonul 
turistic 1970 a fost dat în folosință 
aeroportul de la Otopeni, care se 
numără printre cele mai moderne din 
Europa ; el are o capacitate anuală 
de 1,2 milioane pasageri, cu rezerve 
de extindere, în caz de nevoie, la 
circa 4 milioane. Aeroporturile din 
principalele centre turistice — Cons
tanța, Iași. Suceava, Arad, Timișoara, 
Cluj. Tg. Mureș, Baia Mare, Oradea 
— funcționează ireproșabil. Acestea 
au fost modernizate și permit acum 
organizarea unui intens trafic intern 
și internațional. Totodată, rețeaua de 
peste 10 000 km de drumuri moder
nizate situează România, și din acest 
punct de vedere, in rindul țărilor cu 
posibilități adecvate pentru turism.

Apreciază Alexandru SOBARU,
președintele Oficiului Național de Turism

Pe toate, traseele importante, dinspre 
Oradea, Arad ori Timișoara, porțiu
nile afectate au fost reparate și cir
culația rutieră se poate desfășura 
normal. Este de altfel inutil să mai 
precizez, întrucit in presă a fost in 
amănunt prezentată campania de re
punere in perfectă ordine a rețelei 
de drumuri naționale.

Tptodată, aș. dori să subliniez că 
baza materială a turismului nu a fost 
cituși de puțin afectată. în orice 
parte a țării — pe litoral, în nordul 
Moldovei, ori în alte zone de inte
res turistic — vizitatorii dispun de 
spații moderne și confortabile pen
tru cazare. Aprovizionarea tuturor 
hotelurilor, vilelor este pusă la punct, 
mijloacele de divertisment — la fel, 
condițiile sanitare, în aceste zone ca. 
de altfel, în întreaga țară sint abso
lut normale. De la încheierea sezonu
lui trecut și pină acum sîntem in 
situația fericită de a fi dat in folo
sință in județele țării — și în primul 
rînd în cele aflate in zone turistice 
de mare interes — circa 30 hoteluri, 
moteluri și cabane, car® însumează

o capacitate de cazare de aproxima
tiv 6 700 de locuri. Indiferent că se 
va deplasa în Moldova, Oltenia sau 
Transilvania, pe turistul venit în 
țara noastră îl așteaptă hoteluri noi, 
date sau în curs a fi date — 
in folosință la Bacău, Iași, Suceava, 
Pitești. Craiova, Tr. Severin, Arad, 
Cluj. Oradea, Timișoara etc. Capaci
tatea de cazare în hoteluri, moteluri, 
vile și. cabane crește în acest an in 
întreaga țară cu peste 20 000 locuri, 
echipate cu agrementările aferente. 
Autoturiștii au la dispoziție peste 200 
de campinguri amenajate, situate pe 
principalele trasee rutiere. După pă
rerea noastră, sîntem în situația de 
a oferi în orice moment capacități 
de cazare suficiente.

— Care este situația, la ora 
actuală, in stațiunile turistice ?

i
— Absolut toate Stațiunile sint pre

gătite, din toate punctele de vedere, 
să-și primească oaspeții. Cei peste 
400 000 turiști străini veniți în Româ
nia de la începutul anului și pînă in

prezent, cît și cei aproape 250 000 care 
și-au anunțat apropiata sosire se pot 
convinge nemijlocit de acest lucru, 
de condițiile optime pe care stațiunile 
noastre, le asigură pentru petrecerea 
vacanței.

— Ce noutăți le rezervă, in 
actualul sezon, Oficiul Național 
de Turism ?

— Pentru a spori atractivitatea unui 
sejur in România s-au întocmit pro
grame pentru un număr de peste 100 
de acțiuni și excursii pe care le vom 
oferi turiștilor aflați în stațiunile 
montane sau de pe litoral. Organizăm 
in premieră pentru oaspeții noștri ex
cursii la mînăstirile de pe Valea Ar
geșului și Valea Oltului, care au ca 
puncte terminus vizitarea a două mari 
creații ale socialismului — hidrocen
tralele de pe Argeș și Lotru ; vom in
clude în programul excursiilor și alte 
itinerare noi : bisericile maramure
șene, minăstirile din nordul Olteniei, 
zona de rară frumusețe de pe traseul 
Brașov — Bran — Cimpulung Muscel 
— Curtea dc Argeș— București, pre
cum și zile de popas în munții Cea
hlăului, în Apuseni, în Făgăraș. în

Interviu realizat de 
Constantin PRIESCU

Din veniturile realizate în coope
rativa agricolă am reușit și eu. ca 
atîția oameni din satul nostru, să-mi 
înalț o căsuță. Cu construirea ei am 
cheltuit tot ceea ce am ciștigat mulți 
ani de muncă. Și iată că. atunci cînd 
am ajuns să cumpăr mobilier și toa
te cele necesare gospodăriei, a venit 
urgia apelor. în cîteva clipe am pier
dut tot ceea ce am agonisit într-o 
viață. împreună cu cei doi copii lo
cuiesc acum la școala din sat. Am 
primit și îmbrăcăminte și alimente. 
S-ar putea spune că nu ne lipsește 
nimic.. Totuși nu e ca acasă. Asta 
înțelege oricine. Iată de ce cînd am 
aflat de hotărîrea prin care se sta
bilește că ni se va acorda sprijin 
pentru a putea să înlăturăm cît mai 
repede pagubele suferite, să ne refa
cem gospodăriile și bunurile distru
se, parcă mi s-a luat o greutate de 
pe jnimă.

Le urez numai sănătate, viață lun
gă, fericită, conducătorilor partidului 
care ne-au întins o mină părintească 
la greu. Și să știe că nu vom sta să 
numărăm ceasurile, nici să precupe
țim osteneala în bătălia pentru a re
face pierderile suferite de coopera
tiva noastră agricolă, culturile agri
cole pe care le-au sufocat apele și a 
contribui prin recolta ce o vom ob
ține la aprovizionarea populației și 
a industriei cu produsele necesare.

(Continuare în pag. a IV-a)

TOTH Ana
țârancâ cooperatoare
C.A.P. din comuna Sînpaul 
județul Mureș

La sosire, pe aeroportul international București-Otopeni
Foto i Agerpres

C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie, caldă 
și tovărășească.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit în di
mineața zilei de 30 mai a.c. pe Jean 
de Lipkowski, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Franței, membru al guvernului.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor

externe, și George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului.

A fost de față Pierre Pelen, am
basadorul Franței la București.

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

Guvernatorul provinciei 
Fars din Iran

La 30 mai, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Nasser Sadri, guverna
torul provinciei Fars din Iran, cu 
soția, care fac o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat Gheor

ghe Necula, președintele Consiliu
lui popular al județului Ilfov.

A luat parte Soltan H. V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cordial cu oaspeții 
iranieni.

TRIMIȘII NOȘTRI TRANSMIT■ n

DIN AVANPOSTURILE 
BĂTĂLIEI CU DUNĂREA

INSULA MAgE A BRĂILEI:

12 000 apără o uriașă vatră 
de pîine

BECHET: Zile fără nopți

BORCEA: Rezistă digul? Da, 
fiindcă rezistă oamenii!

DELTA: La mila 23 —luptă pe două 
fronturi

(PAGINA A IV-A)
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DIN ADÎNCUL SUFLETULUI,

MULȚUMIM PARTIDULUI,

STATULUI

Care pensionar s-ar fi putut Cu acest ajutor,
‘ ■ w

„NU NE DUCEȚI GRIM! SINTEM 
NICI 0 MULȚIME DE COPII, 
CU TOCII CN NIȘTE ERAJI“

Z '

Mii de copii din zonele sinistrate sînt 
găzduiți cu dragoste in alte localități din țară

gîndi, in alte timpuri, să-și refacă 
o locuință distrusă ?

cooperativa se va repune 
grabnic pe picioare

Mă număr printre cei 220 medieșeni 
ale căror locuințe, proprietate perso
nală, au fost distruse sau avariate 
de năvala apelor. Cu cîteva zile în 
urmă, sub ochii mei, bucătăria și 
cămara casei mele s-au năruit pur 
și simplu, într-un maldăr de moloz. 
Spun drept că atunci cind am văzut 
apa de aproape doi metri la geam, 
cind în ultimul moment, un vecin a 
sărit de pe acoperișul casei să mă 
salveze, numai la casa mea nu mă 
mai gindeam, deși numai eu știu 
cu prețul citor sacrificii am ridicat-o 
cu aproape 40 de ani în urmă. Și 
iată că acum, la numai cîteva zile 
de la dezastru, apare hotărirea care 
asigură condițiile necesare pentru a 
ne reface căminul. Dat fiind înles
nirile ce ni se acordă in procurarea 
materialelor de construcții nece
sare, la legarea cărămizilor acum voi 
folosi var, in loc de pămînt, ca la 
casa năruită de ape. Casa cea nouă 
va fi mai trainică și mai frumoasă.

Știu că sprijinul și înlesnirile care 
se acordă pe baza acestei hotăriri 
familiilor sinistraților reprezintă doar 
o parte din uriașul efort financiar și 
material pe care trebuie să-l facă. în 
aceste momente, statul. Numai în 
cartierul în care locuiesc sint două 
uzine — „Automecanica" și „Tir- 
nava" — unde pagubele pricinuite de 
inundații însumează zeci de milioa
ne lei. Este nevoie de miliarde de 
lei ca să fie refăcute sutele de uni
tăți industriale și agricole care au 
suferit distrugeri sau avarii. în aceste 
împrejurări este datoria fiecăruia 
dintre noi ca, știind cit de uriașe 
sînt cheltuielile statului, să nu ne 
bizuim doar pe ajutorul bănesc ce 
ni se va acorda potrivit hotăririi, ci 
să folosim toate posibilitățile proprii 
spre a ne reclădi casele în cel mai 
scurt timp. Chiar de săptămîna vii- 
toate voi începe, împreună cu fami
lia mea, munca, folosind și mate
rialele de la veche? locuință.

SSMBHKBHMBHnOBEBCSHaRSZBSaSKt

Care pensionar s-ar fi putut gîndi, 
in alte tițnpuri, că va mai .ajung? 
să-și refacă locuința distrusă ? Azi 
aceas.ta ni se pare normal. Și în- 
tr-adevăr este — pentru că trăim 
intr-o țară socialistă, pentru că 
partidul a cultivat în rîndurile în
tregului popor sentimentele solidari
tății și întrajutorării frățești.

Mihai DIETRICH
pensionar, str. A. Vlaicu, nr. 74, 
Mediaș

Construim, reclădim pentru noi, 
pentru țară

(Urmare din pag. I)

următoare, precum și înlesnirile 
privind procurarea materialelor de 
construcție și a proiectelor, consti
tuie un punct de plecare sigur. Pen
tru noi, aceasta înseamnă foarte 
mult, mai ales dacă ne gindim că 
ajutoarele primite de fiecare in par
te sint acordate într-un moment cînd 
statul este nevoit să ducă pe umeri 
cheltuieli uriașe pentru refacerea 
economiei naționale, crunt lovite 
de pe urma calamităților. Ne dăm 
seama că va fi nevoie de mari 
investiții pentru a se asigura nor
malizarea întregii vieți economice și 
sociale. Nu putem inainta fără re
punerea pe picioare a fabricilor, u- 
zinelor, cooperativelor agricole, a 
tuturor unităților productive de care 
depinde, in ultimă instanță, reușita

Cooperativa noastră agricolă a fost 
greu lovită de avalanșa pustiitoare a 
apelor : 965 hectare au fost inundate ; 
culturile de griu, porumb, sfeclă de 
zahăr, legume etc. de pe o suprafață 
de 677 hectare au fost complet dis
truse ; au rămas necalamitate doar 
culturile de pe 160 de hectare. Apele 
au inundat, de asemenea, 5 grajduri 
și o maternitate pentru scroafe, au 
distrus atelaje, materiale de construc
ție, îngrășăminte. O răsadniță de 230 
mp. cu roșii, ardei, gogoșari, varză 

strădaniei noastre pentru recupera
rea daunelor provocate de inundații. 
Marele efort al statului pentru a în
lătura pagubele pricinuite indus
triei, agriculturii, transporturilor, ca 
și efortul financiar pentru a aiuta 
zecile de mii de sinistrați ne obligă 
pe fiecare dintre noi să muncim din 
răsputeri pentru a depăși cit mai 

,-repede greutățile prin care trece 
țara. în ce mă privește, sint hotâ- 
rit să-mi sporesc zi de zi contribu
ția la realizarea sarcinilor ce revin 
colectivului din care fac parte. E a- 
devărat, în comparație cu alte în
treprinderi, ponderea fabricii noas
tre e mai mică, dar economiile su
plimentare, beneficiile de care țara 
are nevoie acum pot izvorî și trebuie 
să izvorască de pretutindeni unde 
se muncește. 

timpurie, amenajată în această pri
măvară in satul Coșlariu, a fost luată 
de ape.

îndată după retragerea apelor, am 
început munca pentru a micșora pe 
cit posibil efectul distrugător al cala
mităților. Am pus umărul toți coope
ratorii, dar va mai trebui multă mun
că pentru a înlătura urmările inun
dațiilor. Acum, prin ajutorul bănesc 
pe care statul îl acordă cooperativei, 
ca și prin înlesnirile la procurarea 
materialelor de construcții și scutirile 
de taxe, vom putea să trecem cu for
țe sporite la refacerea clădirilor și 
culturilor distruse, a potențialului de 
producție lovit de calamități. In ace-, 
lași timp, țăranii cooperatori primesc 
un sprijin puternic ca să-și constru
iască case în locul celor distruse sau 
ca să le repare pe cele avariate. Acest 
ajutor ne înzecește puterile in bătălia 
pe care o ducem ca să obținem, cu 
toate greutățile provocate de calami
tăți, o recoltă bună. Zi de zi, întreaga 
suflare din cele trei sate ale comunei 
a lucrat din zori pină în noapte pen
tru ca pe unde a trecut puhoiul nimi
citor al Mureșului să apară din nou 
culturile. De pe 50 hectare apa a fost 
evacuată ; acum se sapă șanțuri de 
scurgere a apelor de pe alte supra
fețe. Fiecare parcelă de pămînt este 
lucrată. Știm că nu este timp de pier
dut. că aceste zile sint hotăritoare 
pentru ca, prin reinsămințarea supra
fețelor calamitate, să putem recupera 
măcar o parte a pierderilor. Statul 
este și acum alături de noi, așa cum 
de atitea ori ne-a ajutat cu tractoare, 
ingrășăminte, credite. Vom folosi gos
podărește sprijinul ce ni se acordă și 
vom munci astfel incit de pe smîrcu- 
rile lăsate de ape să obținem la toam
nă 6 000 kg dc porumb la hectar.

Vasile MIRZA
președintele C.A.P. Sîntimbru, 
județul Alba

Mii de copii din localitățile inun
date — nou născuți, preșcolari, elevi 
ai școlii generale — au fost adă
postiți la casele copilului, in in
ternate și tabere școlare. în cămine 
studențești și unități sanitare din 
zone neafectate de calamități. Li s-a 
asigurat hrană și imbrăcăminte. asis
tența medicală și medicamente, cei 
de virsta școlii au fost repartizați 
pentru a-și continua invățălura. Pes
te tot au fost primiți cu căldură și 
dragoste. Din județul Satu-Mare. cel 
mai greu lovit de calamități. 3 880 de 
copii au fost evacuați in județele Bi
hor. Brașov, Cluj, Constanța. Mara
mureș, Timiș și in municipiul Bucu
rești.

229 de școlari de la Satu-Mare au 
ajuns cu bine la București. Ei sint 
cazați la Palatul pionierilor. Casa co
pilului nr. 4, Școala generală nr. 128 
și Liceul nr. 10. Facem cunoștință cu 
cițiva dintre ei. Cei trei frați Măgu- 
reanu — Gheorghe, Vasile și Dorel — 
au devenit elevi ai Școlii generale 
nr. 128. Sint sănătoși și vioi, au pri
mit îmbrăcăminte, obiecte de uz per
sonal, rechizite, la fel ca toți colegii 
cu care au venit de la Satu-Mare. Din 
primul moment au fost consultați de 
medicul școlii, li s-au făcut preventiv 
vaccinuri și gamaglobulină. Ne-au ru
gat să le transmitem părinților — ta
tăl : croitor la „Mondiala", mama : țe
sătoare la cooperativa „Textile-Trico- 
taje“ — că „se simt bine în, noul lor 
cplectiv. au tot ce le trebuie, sint cu
minți și învață bine. Bunicii de la 
Someșeni să nu fie îngrijorați". La 
Liceul nr. 10 am stat de vorbă cu su
rorile Silvia și Georgeta Racolțea. cu 
Sanda și Dorina Mureșan și cu alte 
școlărițe, fete ale unor muncitori și 
tehnicieni de la întreprinderea „Unio" 
și „1 Septembrie". Edita Dărăban, din 
clasa a II-a, ne-a arătat, fericită, 
noua ei uniformă, pe care a primit-o 
in dar de la o colegă de clasă și ne-a 
spus să le comunicăm părinților că 
noua ei învățătoare se ocupă de ea ca 
o adevărată mamă. Și aici, au la dis
poziție tot ce le este necesar, s-au 
Împrietenit cu noile colege, se joacă, 
învață. în liniște, fără grijă și teamă!

★

Și la Timișoara, copiii sosiți de la 
Sștu-Mare și-au reluat ocupația o- 
bișnuită — învățătura.

La căminul studențesc nr. 15 s-a 
deschis, de citeva zile, o adevărată 
școălă, cu 396 de elevi. Au fost or
ganizate clasele, unele chiar pe limbi 
de predare (română și maghiară).'Cei 
din clasa a VIII-a, aflați in preajma 
concursului de admitere în liceu sau

Grijă și răspundere pentru viața și sănătatea micilor cetățeni ai țării, (in 
imagine — trei din cei 100 de oaspeți ai creșei „Mihai Bravu" din Bucu

rești — copii sinistrați de la Casa copilului din Satu-Mare)

școli profesionale, au un program 
special de pregătire la limba română, 
matematici și istorie.

★
La Cluj a sosit un grup de 80 de 

elevi din clasele I—VIII de la Școala 
generală nr. 1 din Satu-Mare, înso
țiți de 6 cadre didactice.

— Imediat ce am sosit în Cluj, am 
fost întimpinați cu prietenie și căl
dură, nu numai de persoanele care 
răspundeau de cazarea și asigurarea 
condițiilor de invățămint, ci și de nu
meroși locuitori ai orașului, ne-a de
clarat prof. Maria Berinde, conducă
toarea grupului. Studenții clujeni 
ne-au făcut o vie demonsttație de 
solidaritate. Aș vrea să relev gestul 
unei studente al cărui nume îmi este 
necunoscut : din proprie inițiativă, ea 
a luat-o pe eleva Ildico Vincze din 
clasa I și a imbrăcat-o din cap pină 
in picioare cu iperuri absolut noi. 
Muncitorii de la unitatea textilă „So- 
meșana" au confecționat, din econo
miile realizate pină acum in fabrică. 
50 de bluze pe care le-au dăruit 
grupului nostru.

★
Cele mai pitorești locuri din jude

țul Brașov — Valea Timișului. Bran, 
Budila — găzduiesc de mai multe zile 
aproape 800 copii ăi sinistraților din 
Satu-Mare. De la primirș, mi
cuții aflati încă sub puternica și du
reroasa impresie a nenorocirilor abă
tute asupra orașului și familiilor lor, 
au fost inconjurați de organele locale 
cu grijă și afecțiune deosebită. Spre 
locurile unde au fost găzduiți, s-au 
trimis mii de obiecte de imbrăcămin
te, încălțăminte, jucării, alimente, re
chizite școlare etc. dăruite de cetă
țenii municipiului și județului. Mici
lor musafiri li se asigură o atentă 
asistență medicală. Pregătirea școlară 

face parte din programul zilnic. Ca
drele didactice care îi însoțesc îi 
ajută să recapituleze materialul pre
dat in școală. în această ambianță 
plăcută, nu-i de mirare că micii si
nistrați au început să-și descrețească 
frunțile, să uite coșmarul și sufe
rințele care i-au încercat atit de 
timpuriu, să se simtă bine. Desigur, 
se gindesc acasă, le e dor dc părinți, 
sint îngrijorați de cei dragi.

★
„Dragă mămico. Să nu-mi duci nici 

o grijă. Sintem aici o mulțime de 
copii și ne purtăm ca niște frați. Este 
tare frumos !..." Rindurito acestea 
sint scrise, pe o carte poștală ilustra
tă, de un puști ca argintul viu, care 
aleargă pe plaja insorită după o 
minge. Sintem la Eforie, in tabăra de 
copii. De puține zile se află aici 342 
copii intre 3 și 15 ani, din Satu-Mare 
și din împrejurimi.

Profesorul Sorin Popescu, directo
rul taberei, ne prezintă retrospectiv 
activitatea de pină acum. Primele zile 
au foșt rezervate odihnei și acomodă
rii, dar mai cu seamă unui riguros 
control medical. Starea sănătății cc- 
piilor trecuți prin atitea primejdii 
este foarte bună. Toți copiii au pri
mit lenjerie nouă, haine călduroase, 
Încălțăminte, cărți, jocuri.

în tabără a fost 'deschisă o expozi
ție de desene cu tema „Marea văzută 
de noi" : Rodica Popa, Aneta Cartos, 
Ștefan Ldrinez, Liviu Bacoș, Clara 
Bodea și alți peSte 25 de elevi din 
Satu-Mare au desenat marea albastră 
cu valurile ei. vapoarele din larg, 
construcțiile din împrejurimi, flori, 
foarte multe flori — și din nici un 
desen nu lipsește soarele...

Florica DINULESCU, Titus AN- 
, DREI, Nicolae MOCANU, Radu 

APOSTOL

La Satu-Mare :

A ÎNCEPUT CONSTRUC
ȚIA PRIMELOR APARTA
MENTE DiN LOTUL SU
PLIMENTAR PENTRU SI

NISTRAȚI

SATU-MARE (corespondentul 
..Scînteii"). — In cartierul Unio 
din municipiul Satu-Mare s-a 
deschis șantierul de construcție 
al primelor 400 apartamente din 
cele 1 650 ce se execută in plus 
in acest an în baza hotăririi pri
vind măsurile de ajutorare a 
populației și a cooperativelor a- 
grieole de producție care au 
avut de .suferit din cauza cala
mităților naturale. Acest prim 
lot dc apartamente este proiec
tat de Oficiul de proiectări 
București.

La sediul comitetului județean 
de partid și consiliului popular 
județean s-au purtat, in cursul 
zilei de ieri, discuții fructuoase 
cu 21 de arhitecți, ingineri de Ia 
C.S.E.A.L. și institutele de pro
iectări din București, precum 
și de la diferite unități con
structoare, in legătură cu am
plasarea viitoarelor blocuri și a- 
sigurarea executării lor rapide. 
Se vor aplica în acest sens sis
teme industrializate de execu
ție, constînd in folosirea panou
rilor mari, a pereților turnați in 
cofraje de inventar și a prefa
bricatelor. Un număr de alte 60(1 
de apartamente vor fi executate 
de unități de construcție din 
Satu-Mare, Maramureș și Bihor, 
proiectate fiind de arhitecți din 
Satu-Mare și Oradea ; alte 630 
apartamente vor fi proiectate ți 
construite de unități aparțlnînd 
Ministerului Construcțiilor In
dustriale.

CAZAREA FAMILIILOR 
FĂRĂ CASE. Eforturile care se fac 
in județul Alba pentru ajutora
rea sinistraților (ne comunică tri
misul nostru Ambrozie Muntca- 
nu), se concretizează în nume
roase fapte de profundă grijă și so
lidaritate umană. Familiilor cărora apa 
le-a distrus gospodăriile li s-au asigu
rat din primele zile adăpost și hrană. 
Au. desigur, prioritate cei mai greu 
loviți de calamități. în urmă cu citeva 
zile, in municipiul ALBA IUI.IA un 
număr de 15 familii de sinistrați au 
primit locuințe in apartamentele nou

Una din numeroasele familii de sinistrați își reclădește trecutul și viitorul cămin. (Dan Vasile și familia sa din 
comuna Chețani-Mureș au primit un nou teren și materialele necesare construcției)

construite intr-un bloc pe platoul 
Romanilor. Printre ei se numără N. 
Mar.tinescu, mecanic la I.M.A., a că
rui familie este compusă din 5 per
soane, V. Sas, oficiant sanitar, șo
ferul Alexandru Sdrinc. profesorul Oc
tavian Du.na, Petre Constantin Petre, 
muncitor la fabrica de porțelan, și al
ții. în curind vor primi locuințe alte 
25 de familii de sinistrați. La 
Sebeș „casa agronomului" și vechiul 
local al poștei, au fost ame
najate pentru adăpostirea a 40 de 
familii din Alba Iulia. Tot aici s-au 
repartizat sinistraților alte 10 apar
tamente. în comunele Lancrâm și 
Bărăbanț și-au găsit.,de asemenea, a- 
dăpost alte 9 familii. 20 de munci
tori din Alba Iulia care lucrează la 
Uzinele mecanice din Cugir vor pri
mi apartamente in acest oraș. La BLAJ 
și in comuna Unirea au fost cazați 
un mare număr de sinistrați. în 
curtea liceului „Horia. Cloșca și Cri- 
șan" din Alba Iulia s-a amenajat o 
tabără cu 14 corturi. Familiile sini
strate iși injghebează aici gospodării 
provizorii, cu sprijinul autorităților 
locale, care le pun la dispoziție apă 
potabilă, obiecte de uz casnic, im
brăcăminte și hrană. 65 de familii 
din Alba Iulia locuiesc acum in cor
turi.

★

Sute de persoane cărora apele l'e-au 
distrus gospodăriile servesc gratuit 
ma«a la cantinele special amenajate 
în Alba Iulia și Ai ud. Pe s trăzile din 
ALiw Iui ia, Aiud și Blaj circulă zilnic 
mașini încărcate cu pachete de ali
mente care sint distribuite gratuit 
populației sinistrate, i

Cu aceeași solidaritate frățească, 
emoționantă, cetățeni! județului Alba 
îi ajută pe semenii lor, loviți de ca
lamitate. Iată numai unul din multele 
fapte cărora le-am fost martori în a- 
oeste zile. La tabăra de corturi din 
Alba Iulia a venit zilele trecute o fe
meie din Sebeș. O cheamă Gavrilă 
Florica. A venit încărcată cu geaman
tane și pachete. S-a oprit la cortul 
cetățeanului Pamfil Bogdan care toc
mai se instalase cu bruma de lucruri 
ce-i mai rămăsese din gospodărie. 
Florica Gavrilă a oferit acestei fami
lii haine, un palton, o rochiță de sto
fă, o pernă proaspăt infățată cu pin- 
ză de damasc iar fetiței sinistratului 
i-a dăruit bani să-și cumpere rechi
zite școlare.

SĂNĂTATEA OAMENILOR
- FOARTE BUNĂ ! Care este 
starea sănătății populației ? Situa
ția sanitară este foarte bună. Vacci
nările. inocularea de gamaglobulină, 
dezinfectarea focarelor de infecție, 
verificarea bacteriologică a alimen
telor și organizarea în cantonamen
tele de sinistrați a asistenței medi
cale permanente — iată citeva din ac
țiunile care — inițiate din prima zi
— au determinat starea de sănătate 
bună a populației.

Referindu-se la aceeași problemă, 
dr. Liviu Vulcu. directorul direcției 
sanitare a județului Alba, ne-a decla
rat : „în județul Alba nu avem nici o 
modificare a morbidității generale sau 
specifice. Nu a apărut nici un caz de 
îmbolnăvire. Trebuie să menționăm 
cu bucurie că starea sănătății popu
lației nu prezintă' diferențe față de 
aceleași perioade ale anilor trecuți. O 

problemă căreia trebuie să-i facem 
față in prezent este refacerea unită
ților sanitare și, in primul rind, a lo
calurilor inspectoratului sanitar jude
țean, ale cărui laboratoare au fost 
grav afectate de inundații. Ne-am 
propus ca in zilele următoare să le 
repunem in funcțiune. Sintem convinși 
că vom trece cu bine această grea pe
rioadă. întregul nostru personal me
dical își dăruie cu prisosință efortu
rile și capacitatea pentru a asigura 
sănătatea oamenilor muncii din ju
deț".

ÎNTREAGA POPULAȚIE 
ARE ASIGURATĂ APĂ POTA
BILĂ. Uzina de apă potabilă ■ din 
SATU-MARE, oraș cu 80 000 de lo
cuitori (ne comunică O. Grumeza, co
respondentul nostru), a fost scoa
să brutal din funcțiune după 
prima noapte a dezastruoasei re
vărsări a Someșului. Dar bă
tălia pentru asigurarea apei pota
bile a început metodic și tenace chiar 
din primele ore de după inundație. 
Din inițiativa biroului comitetului ju
dețean de partid s-a format un co
mandament pentru aprovizionarea cu 
apă a orașiilui.' Ca urmare a activi
tății acestuia, a unor mari eforturi 
au fost asigurate, pe toate căile po
sibile, cantitățile de apă potabilă ne
cesare. Care este situația in momen
tul de față ?

La ora actuală, pe rețeaua de con
ducte se dă apă care poate fi folo
sită pentru orice necesitate în afară 
de băut. Pentru consum, mai bine de 
jumătate din proviziile de apă pota

bilă se aduc cu autocisternele din ora
șul Cărei, de la peste 30 km dis
tanță și din două puțuri aflate lingă 
Satu-Mare. Numai cu 40 de autocis
terne s-au adus zilnic în oraș 500 000 
litri apă potabilă. în această acțiune 
militarii companiilor de pompieri din 
Satu-Mare, Oradea și alte orașe au 
dovedit o deosebită abnegație. Dife
rența de consum se asigură dint.r-un 
puț din oraș cu ajutorul a două stafii 
de purificare, aduse și instalate de 
un grup de specialiști ai Crucii Roșii 
din R. F. a Germaniei, conduși de 
Wilfried Ostrowski. Totodată se des
fășoară lucrări intense, conduse de 
patru specialiști din București, pen
tru reamenajarea și repararea noii 
uzine de apă din Mărtinești. Se pre
conizează ca in cursul săptăminii vii
toare, uzina de apă din Satu-Mare să 
reintre in funcțiune cu aproape jumă
tate din capacitate, urmind ca, in cel 
mult 10 zile, să funcționeze în regim 
complet. Precizăm că, deși nu vor fi 
încă racordate toate puțurile la uzina 
de apă, datorită instalării unor noi 
pompe Hebe submersibile cu debit 
mai mare. se va asigura — 
chiar de la bun început — debitul de 
110 litri apă potabilă pe secundă, s- 
dică tot atlt cit se furniza înainte de 
inundație.

La ora actuală. în fiecare comună 
din județ există cel puțin 1—2 puțuri 
care furnizează apă de băut pentru 
populație.

TG. MUREȘ. — (Transmite cores
pondentul „Scinteii" Lorand Deaki). 
Instalațiile de apă din Tg. Mu
reș, Cipău-Timăveni și Luduș 
au fost repuse in funcțiune și au dat 
în consum apă potabilă de bună ca
litate într-un timp relativ scurt.

Municipiul Sighișoara prezintă o 
situație mai dificilă, sursele de ali
mentare a rețelei fiind inundate de 
două ori. Pentru a satisface cerin
țele, apa potabilă este asigurată pe 
mai multe căi : transportată cu cis
terna din alte localități și județe ne
inundate. de la izvoarele neinundate 
din jurul orașului, iar 50 la sută din 
cerințele de apă potabila ale Sighi- 
șoarei sint satisfăcute prin aprovizio
narea cu apă minerală.

Pentru îmbunătățirea in continuare 
a aprovizionării cu apă potabilă sînt 
folosite și mijloacele primite în ca
drul ajutorului internațional acordat 
țării noastre. Astfel, s-au distribuit 
pentru județul Mureș trei instalații 
mobile de purificare a apei, din care 
două au fost repartizate municipiu
lui Sighișoara, și una orașului Tîrnă- 
veni. Prin utilizarea lor s-a putut 
rezolva alimentarea cu apă potabilă 
a spitalelor din ' aceste localități.

Ca urmare a ansamblului de mă
suri, a eforturilor considerabile de
puse, a folosirii tuturor mijloacelor 
posibile, aprovizionarea cu apă — 
după necesități — a populației a fost 
și este asigurată in toate orașele men
ționate.

Cu prilejul zilei de 1 Iunie, 
Ziua internațională a copilu
lui, Consiliul Național al' Fe
meilor a tipărit într-un tiraj de 
5 000 000 exemplare o cocardă 
ce urmează a fi difuzată Intre 
1 și 25 iunie a.c.

Această acțiune, care se va

CU PRILEJUL ZILEI
INTERNATIONALE A COPILULUI

realiza de către comitetele și 
comisiile femeilor în colabo
rare cu alte organizații ob
ștești, va contribui la mărirea 
fondului central de ajutorare a' 
sinistraților, îndeosebi a co
piilor.

Sumele realizate vor fi de
puse în contul CEC 2 000.

0 IMAGINE CARE DISPARE
Tncepind de săptâmîna viitoare, locuitorii municipiului Satu-Mare vor 

primi apa potabilă de la uzina reamenajatâ și reparată

Foto : Agcrpre»
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BOTOȘANI I SIBIU

(Urmare din pag. I)
i

Punînd mai mult în valoare po
sibilitățile și rezervele fiecărei 
unități economice, trecînd la apli
carea imediată a prețioaselor in
dicații date de dv., cu prilejul re
centei vizite în județ, lucrătorii 
din întreprinderile botoșănene, în 
frunte cu comuniștii', au hotărît să 
suplimenteze angajamentul inițial 
cu încă 16 milioane lei.

Oamenii muncii din agricultură 
încheie în aceste zile campania de 
primăvară, inclusiv reînsămînțarea 
suprafețelor afectate de inundații, 
și au trecut la întreținerea cultu
rilor. Contribuția suplimentară a 
județului Botoșani la fondul cen
tral
1 500
2 500 
tone
și legume, precum și alte produse 
agricole.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dv., scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că 
nă de partid, 
tui județ își 
contribuția la
lor pricinuite de inundații, vor face 
totul pentru îndeplinirea cu succes 
a planului pe ultimul an al actua
lului cincinal, pentru înfăptuirea 
mărețului program adoptat de 
Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

si statului, va reprezenta 
tone griu, 4 500 tone porumb, 
tone floarea-soarelui, 3 000 
cartofi, 1 600 tone zarzavaturi

organizația județea- 
toți lucrătorii aces- 

vor spori necontenit 
recuperarea pagube-

I

(Urmare din pag. I)

PORȚILE DE FIER

La barajul deversor 
a fost turnat
al 100 O-lea

metru cub de beton

Două imperative la ordinea zilei in industrie
• RELUAREA ACTIVITĂȚII

IN UNITĂȚILE AVARIATE
județului Sibiu s-au angajat să 
vindece rănile pricinuite de cala
mități, să îndeplinească și să de
pășească planul producției globale 
industriale. Toate colectivele în
treprinderilor economice s-au an
gajat să lucreze în această lună 2 
zile în plus. în felul acesta vom 
îndeplini integral planul produc
ției globale pe primele cinci luni ' 
ale anului, obținînd și o producție 
suplimentară.

Animați de același profund sen
timent patriotic, de dragoste față 
de partid, de cauza socialismului, 
oamenii muncii de pe ogoare își 
dăruiesc întreaga lor putere de 
muncă lucrînd zi și noapte pentru 
evacuarea apelor, reînsămînțarea 
terenurilor calamitate, executarea 
în condiții optime a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii, români, ger
mani, maghiari din județul Sibiu, 
comitetul județean al P.C.R., con
siliul popular județean, consiliul 
județean al Frontului Unității So
cialiste asigură Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom folosi întregul potențial uman 
și material, în așa fel ca urmările 
calamităților să fie grabnic lichi
date.

în timp ce la Porțile de Fier 
• continuă acțiunea de consoli

dare a amenajărilor menite să 
protejeze sistemul hidroener
getic și de navigație împotri
va apelor umflate ale Dunării, 
sîmbătă la prînz constructorii 
au turnat în corpul barajului 
deversor al hidrocentralei cel 
de-al 100 000-lea mc de beton, 
cu circa 10 zile mai devreme 
decît era prevăzut. Eforturile 
deosebite depuse de construc
tori, dorința lor de a-și aduce 
pe această cale contribuția la 
recuperarea pierderilor înre
gistrate de eoonomia naționa
lă în urma inundațiilor 
factorii care au contribuit 
bună măsură la obținerea

sînt 
în 
a-

cestui succes. De menționat 
că, numai în această lună, în 
corpul viitorului stăvilar al 
Dunării au fost turnați 46 000 
mc de betoane, depășindu-se 
prevederile cu 5 000 mc și cu 
18 000 mc nivelul înregistrat 
în-luna aprilie.

Constructorii s-au angajat 
ca în viitor să toarne lunar 
peste 50 000 mc beton. în a- 
cest fel își vor aduce contri
buția la îndeplinirea angaja
mentului comun al construc
torilor, montorilor și instala
torilor, ca primele două hidro- 
agregate 
electrică 
național 
tui an.

să pulseze energie 
în sistemul energetic 
încă în cursul aces-

In industria județului brașov

Se înfăptuiesc angajamentele majorate

■| Colectivele întreprinderilor din
" " on rtn i "ma-.-i+al o In i i./M-î rvin>>-f>

l județul Arad și-au suplimentat 
angajamentele la producția marfă industrială de la 43.6 milioane lei 

cit își propuseseră inițial, la 67,4 milioane lei. Uzinele de vagoane 
vor da un. plus de 15 milioane lei, cifră care reprezintă valoarea a 
50 de vagoane marfă, Combinatul de exploatare și industrializare a 
lemnului va da suplimentar, față de sarcinile anterioare, produse finite 
în valoare de 5 milioane lei, iar Combinatul textil — 3,8 milioane lei.

Prin eforturi sporite, colecti
vele industriale din județul Bra
șov înfăptuiesc angajamentele 
majorate pe care și le-au luat 
pentru a contribui la recuperarea 
pagubelor pricinuite de inunda
ții economiei naționale. Colecti
vele de muncă din 28 de între
prinderi industriale au raportat 
îndeplinirea planului pe primele 
cinci luni cu 3 zile înainte de 
termen.

în contul angajamentelor spo
rite, constructorii de tractoare 

■ au livrat în avans unităților a- 
gricole din zonele calamitate 150 
de tractoare din cele 400 cit 
prevede angajamentul, iar con
structorii de autocamioane au 
realizat peste plan, numai într-o 
singură zi, piese din care se pot 
fabrica 50 de autocamioane. Pre
miul in valoare de 280 000 lei, 
primit de această uzină pentru 
rezultatele obținute în întrecerea

pe anul trecut, a fost donat de 
constructorii de autocamioane 
fondului de ajutorare a sinistra- 
ților. Rezultate bune în întrece
rea desfășurată sub semnul spo
ririi producției pentru redresa
rea economiei zonelor calamita
te au obținut, și chimiștii de la 
Făgăraș, colectivele din cadrul 
întreprinderilor producătoare de 
materiale de construcții, care au 
livrat peste plan cantități însem
nate de ciment, cărămizi, che
restea și alte materiale necesare 
reconstruirii caselor distruse de 
inundații.

Hotăriți să lucreze cit- mai 
productiv, in schimburi prelun
gite și în zilele de repaus, oa
menii muncii din județul Brașov 
și-au propus să reăjjzeze în luna 
mai, peste plan, producție 
marfă de aproape i»0 milioane 
lei.

(Agerpres)

• RECUPERAREA
DEFICITELOR
DE PRODUCȚIE

Industria lemnului a fost grav afectată de inundații. Au suferit pagube 
din cauza calamităților 216 sectoare <le exploatare, 49 de fabrici și 12 sec
toare dc mecanizare și transport. Potrivit unor cifre provizorii, au fost dis
truse drumuri forestiere in lungul a 2 422 km și căi ferate forestiere pe 259 
km. Totodată, s-au deteriorat 1 810 km de instalații de scos-apropiat, 146 de 
poduri mai importante, 60 de funiculare, 56 dc cabane. Viiturile de apă au 
antrenat sau distrus 57 450 mc lemn rotund, 8 670 mc cherestea, 23 150 m steri 
lemn despicat, 2 698 tone lemn de foc, mobilă in valoare de 16,3 milioane lei, 
alte materiale lemnoase. în plus, a fost întreruptă producția — fie din cauza 
inundațiilor, fie din necesitatea executării unor lucrări de preîntâmpinare a 
efectelor calamităților — la un număr mare de fabrici de plăci aglomerate, 
mobilă, ambalaje, cherestea etc. Cu toate că pagubele sînt mari, industria 
lemnului trebuie să sprijine, in aceste zile, cu toate forțele, activitatea de 
refacere și reconstrucție a unităților productive, a locuințelor, obiectivelor 
social-culturale din zonele care au avut de suferit de pe urma acestei ca
tastrofe naturale. în legătură cu preocupările conducerii ministerului, ale 
colectivelor din unitățile de exploatare și industrializare a lemnului pentru 
lichidarea efectelor inundațiilor, pentru sporirea producției și suplimentarea 
livrării unor produse către1 județele calamitate, am avut convorbirea de față.

în industria lemnului
Convorbire cu ing. Gh. LAZĂR

adjunct al ministrului

— La ora actuală, eforturile sînt 
concentrate asupra repunerii în func
țiune a capacităților, avariate, cit și 
spre recuperarea deficitelor de pro
ducție determinate de întreruperea 
activității intr-un șir de unități din 
sectorul nostru. Aceasta este proble
ma principală pentru industria lem
nului intrucît, după unele estimări, 
pină la ora actuală nerealizârile pla
nului de producție totalizează 150,5

milioane lei. Restanțele sînt mai mari 
îndeosebi la lemn rotund (193 000 mc), 
cherestea (25 500 mc), lobde industria
le (10 570 mc), mobilă (16.7 milioane 
Ibi). Aceste restanțe sînt localizate 
mai ales la C.E.I.L.-urile din Tg. Mu
reș, Suceava, Sighet, Satu-Mare, 
Miercurea Ciuc, Bistrița, Arad. Pen
tru a urgenta reluarea produc
ției. conducerea ministerului, cu 
sprijinul altor ministere economi

PENTRU CA FIECARE PALMĂ DE PĂMlNT SĂ RODEASCĂ
în județul Satu-Mare A

ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII, ÎNDEOSEBI ÎN CELE DIN SUD
T

PROGRAMUL DE URGENT
PENTRU REFACEREA AGRICULTURII

se înfăptuiește printr-o muncă dîrză de zi și noapte
Agricultura județului Satu-Mare, numeroase sate din această parte a țării 

au suferit pierderi mari, ca urmare a revărsării apelor. Am solicitat pe tova
rășul GHEORGHE COVOR, secretar al comitetului județean de partid, să ne 
răspundă Ia cileva întrebări referitoare la măsurile intreprinse in direcția refa
cerii agriculturii și diminuării pagubelor provocate de inundații.

— Ne-ar interesa să cunoaștem 
mai amănunțit ce constatări au 
fost făcute in urma identificării 
suprafețelor inundate și a cultu
rilor calamitate.

— Revărsarea celor trei rîuri care 
străbat județul — Someșul. Crasna, 
Turul — a inundat peste 125 000 hec
tare teren agricol, ceea ce reprezintă 
o treime din suprafața agricolă a ju
dețului. Din această suprafață 98 000 
hectare erau cultivate. Cele mai mari 
pierderi le avem la griu — 30 000 hec
tare, porumb — 15 000 hectare și le
gume — 1 600 hectare. Chiar și acum, 
după atitea zile de la inundații, au 
rămas ochiuri mari de apă. fără po
sibilități de scurgere, care reprezintă 
circa 15 la sută din suprafața inun
dată. în aceste zone am concentrat 
toate agregatele de pompare din ju
deț și se execută șanțuri pentru eva
cuare. Măsurile pentru redresarea 
situației au fost luate de biroul ju
dețean de partid, imediat după ce 
inundațiile au atins apogeul și apele 
au început să se retragă. Un ajutor 
substanțial am primit din partea con
ducerii superioare de partid, prin in
dicațiile și sprijinul personal acordat 
de.tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Cu ce vor fi înlocuite 
turjte calamitate și cum se 
fășoară această acțiune ?

— Imediat după identificarea 
gubelor am stabilit, pentru fiecare u- 
nitate în parte, ce se va cultiva' pe 
suprafețele calamitate. Căutăm să în
locuim culturile compromise cu plan
te din aceeași grupă pentru a nu de
zechilibra balanța produselor. Pe su
prafețele unde grîul a început să se 
usuce, vom semăna porumb. în toate 
unitățile agricole, la ora actuală, se 
știe cu ce se vor înlocui culturile ca
lamitate.

— Există sămința necesară
— Unele cantități de semințe au 

existat in județ, iar pentru completa
rea deficitului am apelat la sprijinul 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii. Porumbul s-a și primit și a 
fost repartizat pe unități. Direcția a- 
gricolă a întocmit o situație exactă, 
pe unități, cu suprafețele ce vor fi

reînsămînțate, pe baza căreia s-a fă
cut dirijarea semințelor.

în majoritatea unităților unde a- 
pele s-au retras iar pămîntul s-a 
zvîntat, a început pregătirea terenu
lui pentru semănat. Se identifică fie
care parcelă sau porțiune de teren ce 
poate fi lucrată, executîndu-se ară-

• MARI SUPRAFEȚE SÎNT 
REÎNSĂMÎNȚATE CU P0- 
RUMB

• FURAJE ! CIT MAI MUL
TE FURAJE!

• ÎNTRAJUTORAREA ÎȘI 
ARATĂ MAREA Ei FORȚĂ

cui- 
des-

pa-

turi sau numai o discuire, în funcție 
de starea solului. Vreau să subliniez 
in mod deosebit spiritul de sacrificiu 
al mecanizatorilor, abnegația cu care 
muncesc. Unii dintre ei au casele dis
tinse de ape. dar nu pregetă nici o 
clipă să se urce pe tractor și șă-și în
deplinească datoria. Am luat măsuri 
și pentru refertilizarea terenurilor 
spălate de ape. în acest scop se fo
losesc cu grijă cele 5 000 tone îngră
șăminte azotoase primite recent. Dacă 
timpul se menține frumos, în două 
săptămini vom reinsămința întreaga 
suprafață calamitată.

în ce privește, legumicultura, am 
luat măsuri speciale. Pentru replan- 
tarea suprafețelor compromise, s-a 
început recuperarea pe cit posibil a 
răsadurilor existente in unitățile din 
județul nostru. Completarea defici
tului se va face cu răsaduri aduse din 
județul Bihor și alte județe ale țării.

— Urmările inundațiilor se re
simt desigur și in zootehnie. Cum 
se prezintă situația și ce măsuri 
s-au luat pentru reconstruirea 
grajdurilor, pentru asigurarea 
furajelor ?

— Pierderile din zootehnie sînt de
osebit de mari. în total au murit
17 000 animale, din care 3 800 in coo
perativele agricole. Au fost distruse
18 grajduri mari și multe alte adă
posturi de păsări și porci, saivane. 
Sarcina cea mai 
a constituit-o 
raje. Pentru 
Agriculturii și 
partizat cooperativelor agricole din 
județ 600 tone concentrate, iar U- 
niunea Națională —'500 tone porumb 
și 500 tone griu pentru țăranii coope
ratori. Totodată, unitățile din zona 
Careiului, care nu au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor, au ajutat 
cooperativele sinistrate cu furaje și 
forță de muncă. Numeroși cooperatori 
din alte comune au venit în unitățile 
lovite de inundații și ajută la îngri
jirea animalelor și refacerea construc
țiilor.

Concomitent, am căutat noi re
surse pentru asigurarea -furajelor. 
Astfel, am identificat suprafețe de 
păduri unde se organizează pășunatul 
vitelor. Precipitațiile abundente au 
favorizat, pe unele pășuni, creșterea 
ierburilor, care au fost cosite pen
tru fin sau însilozate. Cu toate efor
turile depuse, în unele cooperative 
agricole nu s-a putut acoperi nece
sarul de furaje. Din aceste unități 
animalele au fost dirijate spre coo
perativele din zonele necalamitate. 
Am mai avea nevoie totuși de 
unele cantități de furaje concen
trate și fibroase. Dacă primim acest 
ajutor, vom putea ca, în următorii 
doi ani, să ne înscriem în cifrele pla
nului de dezvoltare în perspectivă a 
zootehniei la toți indicatorii.

Recenta hotărîre cu privire la aju
torarea populației și a cooperativelor 
agricole care au avut de suferit din 
cauza calamităților naturale a fost 
primită cu o caldă recunoștință de 
locuitorii satelor județului nostru, 
puternic lovite de inundații. Ajutoa
rele care vor fi acordate, facilitățile 
ce se prevăd pentru procurarea ma
terialelor de construcții, alături de 
dîrzenia și hotărârea țăranilor noștri, 
vor contribui la refacerea cooperati
velor agricole, a satelor.

urgentă în zootehnie 
asigurarea cu fu- 
inceput, Ministerul 
Silviculturii a re-

Interviu realizat de 
Teodor ION

Eforturi susținute pentru
asigurarea unei

aprovizionări cu
Revărsarea apelor a afectat în 

mod deosebit culturile de legume. 
Lucru pe deplin explicabil, grădi
nile de legume fiind amplasate, 
cea mai mare parte, in lun
cile nurilor,' adică tocmai pe 
suprafețele care au fost cuprinse de 
inundații. De asemenea, vânturile 
puternice au descoperit foarte multe 
solarii, distrugînd culturile de roșii 
și alte legume timpurii. Referitor la 
situația actuală din legumicultura, 
tov. Ion Ceaușescu, secretar gene
ral in Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, ne declara : „După 
mult timp, anul acesta reușisem să 
organizăm mai bine legumicultura. 
Au fost destinate suprafețe mai po
trivite pentru grădini, cu posibilități 
de irigare. A fost extinsă mult 
cultura legumelor în adăposturi de 
polietilenă, care dau posibilitatea 
să se obțină o producție mult mai 
timpurie. Eforturile, făcute au fost 
urmate de unele rezultate bune. în 
această primăvară a existat o abun
dență de verdețuri : salată, spanac, 
ceapă, ridichi care, alături de alte 
sortimente, au asigurat o bună apro
vizionare a populației. Activitatea 
rodnică desfășurată in legumicultura 
a fost stingherita, iar în unele 
locuri întreruptă, datorită puternice
lor inundații. Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii, organele agri
cole locale, unitățile agricole au 
luat cu promptitudine măsuri pen
tru reinsămințarea 
unde culturile au fost calamitate și 
insămințarea unor suprafețe supli
mentare, îndeosebi în județele su
dice. pentru a se asigura totuși o 
bună aprovizionare a populației".

Timp de două zile, la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii s-a lu
crat la centralizarea datelor trans
mise de la județe, care consemnau 
situația din domeniul legumiculturii 
în urma inundațiilor. Aproape in 
toate județele au fost calamitate to
tal sau parțial mari suprafețe culti
vate cu legume. In cooperativele a- 
gricole din județul Arad au fost 
calamitate 113 ha roșii, 55 ha ardei, 
47 ha ceapă, 20 ha usturoi, 82 ha 
mazăre și alte legume. Și în alte 

se înregistrează pierderi 
în județul Timiș au fost 

calamitate 236 hectare legume ; Hu
nedoara — 293 hectare, Iași — 535 
hectare, Galați — 712 hectare. Olt — 
338 hectare. Potrivit evaluărilor de 
pină acum, în cooperativele agricole 
a fost calamitată total o suprafață

suprafețelor

județe 
mari.

de 8 000 hectare. Aceste calamități 
au provocat pagube mari unităților 
producătoare și neajunsuri, pentru 
cele de desfacere, deoarece balanța 
aprovizionării a fost dereglată. E- 
sențial este de a se face totul ca 
aceste neajunsuri să fie cit mai' pu
țin evidente. De altfel. măsurile 
luate vor permite îmbunătățirea si
tuației și in această ramură a agri
culturii, astfel ea populația să poată 
fi aprovizionată cu cantități îndes
tulătoare de legume. în toate jude
țele au fost identificate suprafețele 
de legume calamitate, pe specii, iar 
acum. împreună cu organele de va
lorificare, se întocmește planul de 
înlocuite cu sortimente care se pot 
valorifica pe bază de contract. De 
asemenea, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a stabilit să se insămin- 
țeze suplimentar, și îndeosebi în ju
dețele din sud, 29 000 hectare cu di
ferite legume. Alături cu cele 55 000 
hectare culturi succesive prevăzute 
inițial a se cultiva în cooperativele 
agricole. înseamnă că în zilele care 
urmează trebuie să se însămânțeze 
și să se planteze 84 000 ha cu dife
rite legume. De asemenea, in între
prinderile agricole de stat se vor 
însămința suplimentar 1 400 hectare 
cu diferite legume. în legătură cu 
acțiunile urgente care trebuie des
fășurate, tov. ing. N. Marinescu, 
director în Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, ne-a declarat :

„Trebuie procedat cu multă aten
ție. Culturile de legume de 
pe terenurile care au fost de
gradate de revărsarea apelor tre
buie reamplasate pe alte terenuri 
cu posibilități de irigare, în detri
mentul oricărei alte culturi agricole, 
cu excepția orezului. Unde plantele 
n-au suferit decît parțial, să se facă 
lucrări de scurgere a apelor și apoi, 
indată ce terenul se zvintă, să fie 
prășite și aplicate tratamente fito- 
sanitare — lucrări absolut necesare, 
deoarece contribuie la aerisirea și 
încălzirea solului, previn boli
le la plante. Sînt legume care 
suportă transplantarea. De aceea 
plantele care se scot la rărit, cum 
ar fi roșiile semănate direct, trebuie 
răsădite. în județul Ilfov, de exem
plu, această metodă se practică pe 
suprafețe mari. Acolo unde nu 
există răsaduri , suficiente este 
necesar să se organizeze producerea 
lor. în acest scop trebuie folosite 
atit răsadnițele — multe din ele sint

bune
legume
goale — cit și serele. Bineînțeles, 
în toate grădinile de legume tre
buie acordată cea mai mare atenție 
lucrărilor de întreținere : prășit, 
plivit, palisatul roșiilor, combaterea 
bolilor. în condițiile din acest an vor 
obține legume acei care vor executa 
la timp prașilele și stropirile pen
tru combaterea bolilor la plante".

De altfel, din știrile sosite la 
redacție rezultă că în zonele afec
tate de inundații se desfășoară o 
vastă acțiune de refacere a grădi
nilor de legume. în unele coopera
tive agricole din județul Arad, 
înainte de inundații, au fost scoase 
răsadurile de legume, iar acum sînt 
replantate. în zonele care n-au 
fost afectate direct de inun
dații cooperativele agricole supli
mentează suprafețele care vor fi 
cultivate cu legume. în județul 
Ilfov, de exemplu, suprafețele 
cultivate cu legume se extind cu 
4 600 hectare. Ialomița — cu 2 900 
hectare, Prahova — cu 1 000 hec
tare etc.

Oamenii muncii din agricultură, 
organele județene de partid și de 
stat sînt chemate ca, alături de re
facerea pagubelor cauzate de 
revărsarea apelor și de executarea 
celorlalte lucrări agricole, să acorde 
cea mai mare atenție legumicultu- 
rii, element de mare însemnătate 
pentru buca aprovizionare a popu
lației.

Ion HERȚEG

ce. a trimis in întreprinderile cal 
mitate sîrmăi de bobinat pentru r 
pararea motoarelor electrice, eab 
de joasă și înaltă tensiune penti 
restabilirea rețelelor și circuited 
electrice, accesorii pentru aparataj 
electromotoare, electrozi, ciment, ca: 
ton asfaltat. Am efectuat, totodat 
redistribuirea operativă a unor ut 
laje productive și, concomitent, ai 
întocmit grafice pentru refacerea t 
tilajelor distruse. De urgență s-a trt 
cut și la colectarea materialelor ar 
trenate de ape. Pe măsură ce se rt 
începe procesul de producție in fe 
brici, se asigură materiile prime 6 
calitate corespunzătoare, deoarece i 
mare parte stocurile proprii au foi 
deteriorate și necesită recondiționăr 
Combinatele de exploatare și indus 
trializare a lemnului care n-au avu 
de suferit de pe urma calamitățile 
au trimis unităților calamitate in 
semnate cantități de. cherestea și fui 
nir de fag, PAL. stofă pentru mobili 
Pentru unele din aceste material 
s-au emis repartiții suplimentare. I 
vederea acordării de asistență tehni 
că. au plecat in zonele calamitati 
peste 150 de specialiști din cadrul mi
nisterului. Pentru a ajuta la întocmi
rea documentației necesare repara
țiilor sau refacerilor de lucrări, s-ai 
deplasat la întreprinderile afectah 
grupuri de proiectanți din cadru 
institutului de cercetări și proiectai' 
pentru industria lemnului. O acțiuni- 
de mare importanță care se desfă
șoară in prezent urmărește inventa
rierea, identificarea, evaluarea cit 
mai exactă a pagubelor. Toate aceste 
măsuri urmăresc ca, in cel mai scurt 
timp, producția șă revină la normal 
și să se recupereze pierderile sufe
rite. De altfel, pină in prezent au 
fost repuse in funcțiune 34 de sec
toare de exploatare, 13 fabrici și 4 
sectoare de mecanizare și transport : 
alte 150 sectoare de exploatare, 22 
fabrici, fi sectoare de mecanizare si 
transport lucrează cu o parte din 
capacitate.

— Avind in vedere că unele 
exploatări forestiere nu și-au 
reluat incă producția, cum se va 
asigura in timp util materia pri
mă atit pentru producția cu
rentă, cit și pentru suplimen
tări ?

— S-a luat măsura ca toate mij
loacele de transport să fie angrenate 
atit la lucrările de refacere și repa
rații, cit și in aprovizionarea cu ma
terii prime a fabricilor. Concomitent, 
se lucrează la repararea drumurilor, 
a căilor ferate forestiere, a instalații
lor de scos-apropiat, în care scop s-a 
sistat temporar executarea unor dru
muri care nu sînt necesare producției 
acestui an și s-au concentrat mijloa
cele mecanizate pentru construcții la 
unitățile cu cele mai mari distrugeri. 
De asemenea, s-a trecut la aprovizio
narea cu autocamioane acolo unde nu 
funcționează căile ferate și s-a recurs 
la alte soluții provizorii pentru re
luarea imediată a transporturilor.. Au 
fost schimbate parchetele de exploa
tare situate în zonele in care drumu
rile forestiere sint deosebit de grav 
avariate cu parchete în care transpor
tul poate fi reluat imediat.

— Cum va sprijini sectorul de 
industrializare a lemnului efor
turile ce se fac pentru recon
strucția. obiectivelor economice, 
a fondului de clădiri, pentru a- 
provizionarea populației cu pro
duse din lemn ?

— Ca măsură de primă urgență 
s-au dat indicații combinatelor de 
exploatare și industrializare a lem
nului ca, 
cu unele 
producția 
mentelor 
munaie .............. . _
inundațiilor, in special pentru refa
cerea căilor de acces (poduri, șosele, 
căi ferate). în afară de aceasta, din 
celelalte județe se trimit materiale 
și produse. De exemplu. C.E.I.L. 
Ploiești și C.E.I.L. Piatra Neamț au 
expediat la Satu-Mare barăci prefa
bricate din lemn. Fabrica de binale 
de la Cimpina a trecut la producția 
de baracamente. lucrînd în trei 
schimburi cu toată capacitatea, pen
tru a se asigura necesarul de barăci 
pentru sinistrați. La inițiativa colec
tivelor dc muncitori, ingineri și teh
nicieni din exploatări și din între
prinderi de prelucrare a lemnului se 
intensifică producția, se lucrează su
plimentar, se folosește din plin 
timpul de lucru pentru a se utiliza 
la maximum capacitatea de producție, 
a utilajelor. S-au dat indicații de a 
se devansa fabricația unor sortimen
te : cherestea, produse stratificate, 
baracamente și binale care, în mo
mentul de față, sint mult solicitate in 
zonele afectate. Sintem încredințați 
— ne-a spus în încheiere interlocu
torul — că in acest mod șl prin mă
surile care se vor lua in continuare, 
unitățile din industria lemnului vor 
putea satisface cit. mai bine cerințele 
economiei și populației, iși vor aduce 
in mod activ contribuția la restabi
lirea activității normale in județele 
calamitate, realizindu-și totodată sar
cinile care le revin din planul pe a- 
cest an.

Convorbire consemnata de 
Corneliu CÂRLAN

pe plan local, să sprijine 
produse din stoc sau din 
curentă acțiunile comanda- 
județene, • orășenești și co
de combatere a efectelor

M In Pirnăveni se desfășoară o intensă acțiune de îndepărtare a 
” prejudiciilor cauzate de calamitățile naturale. Au fost stabilite 
zonele în care oamenii urmează să-și reconstruiască locuințele cu spri
jinul statului. Printre primii care vor începe lucrările de reconstrucție 
se numără Demeter Ștefan, de la Combinatul chimic, a cărui familie 
numără 11 membri. Buia Alexandru, de la întreprinderea comunală, 
m familia căruia sînt 9 persoane, Bodi Ludovic, Marian Alexandru si 
alții.

Tineretul bucureștean participă intens la normalizarea vieții eco- 
" nomice în zonele lovite de inundații. Mii și mii de uteciști con- 
stituiți în brigăzi ale tineretului, își aduc contribuția, în afara orelor 
de program, la realizarea și depășirea angajamentelor luate de oa
menii muncii din Capitală. Peste 1 000 de uteciști au efectuat pină 
acum un mare număr de ore de muncă patriotică la fabricile de cără
midă, pentru a grăbi livrarea celor 50 milioane de cărămizi cu care 
s-a angajat Capitala să sprijine refacerea caselor distruse de inun
dații. Alți 900 de uteciști de la Fabrica de stofă de mobilă și de la 
întreprinderile „Reactivul", ..Dacia" și ..Suveica" au lucrat la recondi- 
ționarea materialelor primite de la fabricile textile din zonele cala
mitate.
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TRIMIȘII NOȘTRI TRANSMIT ÎN LOCALITĂȚILE LOVITE DE FURIA APELOR

DIN AVANPOSTURILE
BĂTĂLIEI CU DUNĂREA:

BECHET: Zile fără nopți INSULA MARE A BRĂILEI

VIAȚA ȘCOLARA 
își reia ritmul normal

Ghidici — Rast — Negoi — Bis- 
treț — Nedeea — Zăval — Ostro- 

,verii — Bechet — Dăbuleni... Un dig 
de 100 km. construit in ultimii ani 
dfe-a lungul acestor locuri, apără o 
incintă de 50 000 de hectare, o ghir
landă de păminturi fertile, sate în 
care trăiesc mii de oameni. Ploaia 
atirnă deasupra digului ca o cortină 
de umbră ; mergem în plină zi cu 
farurile mașinii aprinse.

— Intr-un punct care se cheamă 
Girla lui Firu — ne spune președin
tele cooperativei din Ghidici, Marcel 
Spulber, care ne însoțește — apa a 
ros la temeliile digului, a năvălit de 
sub pămint in cirnpie. Oamenii au 
muncit în apă o zi și o noapte. Au 
astupat toată spărtura cu saci de 
pămint. Nu au dormit 20 de cea
suri. (Omul care ne relatează are 
ochii roșii, arși de nesomn. Nu a 
dormit nici el 30 de ceasuri.)

La ora cind transmit, punctul cen
tral al bătăliei s-a deplasat in zona 
indiguită Qstroveni — Bechet — Dă
buleni. La punctele Pirlita și Barza, 
valurile umflate amenințau in cursul 
zilei să se reverse peste coroana di
gului. Trebuiau executate de urgență 
lucrări ample de suprainălțare. La 
miezul nopții, la apelul comandamen
tului județean, au fost prezenți la dig 
mii de oameni — locuitori ai satelor 
limitrofe, militari, conducători-auto. 
screperiști, buldozeriști ; la numai 
trei ore de la primirea ordinului de 
intervenție. 200 de autocamioane și 
80 de autobasculante deșertau Ia kilo
metrii 2, 3 și 6 peste 170 000 de saci

borcea: Rezistă digul? Da, 

fiindcă rezistă oamenii!
Noapte. Orele 0,15. Beznă. Șalupa 

dibuie cu farurile malul apelor ajun
se ca niciodată in poarta întreprin
derii. Sintem la I.A.S. Bordușani. 
De-abia in încăperea stației de radio, 
la lumină, observăm că directorul, 
ing. Claudiu Coțofană, e plin de 
noroi pină la briu. întrebăm care e 
situația pe dig. Ne răspunde scurt : 
„La punctele Repejoru și stația de 
pompare nr. 28, unde valurile au 
produs cele mai mari eroziuni, digul 
a fost refăcut total. S-a luptat în tot 
timpul furtunii, o noapte și o zi. iar 
în ultimele 48 de ore s-a muncit și 
mai mult. Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în această zonă, sfaturile 
date, încrederea pe care ne-a insu- 
flat-o rte-au întărit și mai mult în 
bătălia pe care o purtăm. Rezistă di
gul pentru că rezistă oamenii".

Inotînd in apă și noroi, uzi pină la 
piele, 700 de oameni au umplut și 
au așezat la rădăcina digurilor sur
pate peste 40 000 de saci cu pă
mint. Au bătut pari și palplanșe la 
lumina lanternelor, Au tăiat sălcii și

DELTA: La mila 23 —luptă

pe două fronturi
Sintem la mila 12, aproape de Su

lina. Ieri dimineața, cotele Dunării 
la Tulcea staționau la 430 cm. Stea
guri negre indică in permanență, 
de-a lungul canalului, zonele unde 
navele trebuie să-și micșoreze viteza, 
pentru a nu crea valuri care să peri
cliteze și mai mult digurile.

Am vizitat mai multe așezări din 
Deltă : Partizani, Vulturul, Maliuc, 
Mila 23 și Crișan. Trecând prin ca
nalul Sulina. vezi de o parte și de 
alta case complet surpate, păduri de 
sălcii acoperite de ape. Digul spre 
Sulina, de asemenea, a fost depășit 
în mai multe locuri. La Maliuc apele 
au fost oprite, biruite : n-au Intrat 
in incinta indiguită. Aici continuă să 
fie aduse pe șlepuri camioane încăr
cate cu pămint necesar pentru con
solidarea digurilor. Magazinele din 
Maliuc sint bine aprovizionate, iar 
medicul circumscripției sanitare. Ma
tei Marin, ne informează că dispune 
de stocuri de medicamente pentru 
orice nevoi.

în satul Mila 23 bătălia se duce pe 
două fronturi : aprovizionarea sinis- 
traților, deoarece localitatea a avut 
mult de suferit de pe urma inunda
țiilor, și apărarea cu indirjire a in
cintelor piscicole Obretin și Stipoc,

42 milioane lei 
in Contul 2000

Din datele puse' la dispoziție 
de către Casa de Economii și 
Consemnațiuni reiese că, la data 
de 30 mai, valoarea depunerilor 
in Contul 2 000 s-a ridicat la 
42 185 000 lei.

O contribuție însemnată — 
9 448 900 lei — la formarea a- 
Cestui fond de ajutorare a si- 

cu nisip și pietriș. La 6 ore de la 
lansarea apelului, cei 170 000 de saci 
clădiți pe coronament ridicaseră cota 
de apărare a digului cu 40—SO cm. 
Prima lumină a dimineții a găsit 
pe dig citeva mii de oameni. Ii gă
sim și acum, la orele acestei amiezi, 
cu nori sumbri și ploaie, tot aici, ne
clintiți, parcă zidiți in pămîntul tea
făr de care apele se izbesc și spu
megă.

— Să știți, apa asta a Dunării n-o 
să treacă pe-aici — ne spune un bă- 
trîn din Dăbuleni, Florea Gh. Roșu, 
oprindu-se o clipă din cositul ierbii. 
Asta v-o zic eu, om de 85 de ani. Am 
muncit la digul ăsta acum 7 ani ; 
uite, chiar aici, în locul ăsta, pămin- 
tul digului l-am pus cu palmele 
mele, eu l-am bătut aici. Apele n-or 
să treacă, noi sintem aici !

Hie PURCARU

O ȘTIRE DE ULTIMA ORA : 1 800 
de studenți, însoțiți de 200 cadre di
dactice și laboranți de la Universi
tatea din Craiova au hotărît ca în 
silele de 31 mai, 1 și 2 iunie să par
ticipe efectiv la lucrările de supra- 
inălțare a digului din zona Bechetu- 
lui, după ce in prealabil au desfășu
rat o vastă campanie de colectare a 
întregului echipament necesar aces
tor lucrări. Echipe speciale formate 
din studentele universității vot" asi
gura. in tot acest timp, aproviziona
rea colegilor lor plecați la Bechet cu 
alimente și diferite alte materiale de 
campanie.

le-au făcut fascine la lumina fulge
relor. Și apele, încă o dată învinse, 
au rămas în afara digurilor.

Intrăm în incintă la IiA.S. Stel- 
nica dis-de-dimineață. Privim digul, 
în unele locuri apa l-a surpat pină 
la inimă. In zona apărată — 8 700 ha 
de pe care s-au cules anul trecut 
peste 30 000 de tone cereale. „După 
37 de ore de ploaie. în noaptea cind 
s-a dat alarma, ne spune lt. col. 
Adrian Covei, ambarcațiunile nu s-au 
mai putut apropia de diguri. Valurile 
erau mari. Dar, cu toată ploaia și 
.vintul năpraznic, soldații și salariații 
întreprinderii, de la director și pină 
la ultimul mecanizator, fiecare cu cîte 
un balot de saci in spate, au pătruns 
in incinta indiguită, trecind peste po
dul de cale ferată de la Borcea. Era 
întuneric. Noroi. Oamenii alunecau 
și cădeau. Se ridicau, se țineau unii 
de alțîi să nu-i ia vijelia. Altfel, di
gul n-ar mai fi fost.,.".

Organizat, energic, digul viu de la 
Borcea rezistă !

Alexandru BRAD

care însumează aproape 1 800 ha. în- 
diguite. De-a lungul a zeci de kilo
metri, pe digurile de aici, oamenii, a- 
jutați cu abnegație de o subunitate 
militară grănicerească, au dat și dau 
aprige bătălii cu apele. Două zile și 
două nopți pe o furtună care a de
pășit gradul 8, fără o clipă de răgaz, 
de multe ori in șuvoaie ce treceau 
de pieptul oamenilor care apărau 
digurile, militarii au făcut dovada u- 
nui devotament fără margini pentru 
salvarea producției din eleșteele a- 
minti’te. Pină la ora la care transmit, 
oamenii sint victorioși.

Notez și alte fapte emoționante. 
Timp de peste 50 de ore, echipajul 
de pe șalupa „Sibioara", asemenea 
altor echipaje, cutreieră așezările din 
Deltă, împărțind ajutoare sinistrați- 
lor. Ieri, numai in satul Mila 23 s-au 
distribuit haine, încălțăminte și alte 
obiecte la peste 40 de adulți și 60 de 
copii. Axinia Vilciu. mama a trei co
pii, elevi la școala din sat (în aceste 
zile complet inundată, apa pătrun- 
zind pină in clase), ne-a spus : „Mul
țumesc din toată inima pentru ome
nia partidului drag și a oamenilor 
care sint lingă noi și nu ne uită nici 
o clipă".

Sever UTAN

nistraților au adus-o cetățenii 
din Capitală. Se remarcă, de a- 
semenea, depunerile din județe^ 
le : Arad — 2 673 500 lei, Cluj — 
2 280 200 lei, Timiș — 1 774 000 
lei. Bihor — 1 697 400 lei, Argeș 
— 1 388 400 lei, Prahova —
1 327 400 lei, Brașov — 1 261 000 
lei etc.

12000 apără o uriașă 
vatră de piine

Pe cei 156 kilometri de dig — 
înalt acum, pe unele tronsoane, de 7 
metri și lat de 36 de metri la bază, 
acționează în schimburi peste 4 000 de 
oameni. Iar cifra totală a celor care 
luptă eu valurile și viaturile, de pes
te două luni, depășește 12 000. în rin- 
dul acestora, muncind eroic, se nu
mără peste 4 000 de militari și 2 000 
de membri ai gărzilor patriotice.

Numai în ultimele zile au mai 
fost îndreptate spre Insulă : 3 vase 
dormitor, 20 basculante, 10 tractoare 
cu remorci basculante, 2 excavatoa
re, 2 grupuri electrogene de ilumi
nat in timpul acțiunilor de noapte, o 
stație de filtrare a apei. 40 pontoane 
acționate cu motoare destinate trans
portului utilajelor mici, cu posibili
tăți de grupare in unități de 2—4 bu
căți, după necesități.

Jos, în incintă, recoltele de po
rumb cresc fantastic, pe mii și mii 
de hectare. în cele 40 de ferme., în 
cele 4 cooperative agricole de pro
ducție, se muncește din zori pină-n 
noapte. Sus. pe dig. oamenii luptă 
zi și noapte cu revărsările, cp vîn- 
tul, cu ploaia. Recoltele trebuie 
apărate, clipa lor de liniște, de 
splendid efort spre maturitate și bel
șug cere și merită cu prisosință 
aceste excepționale eforturi materiale 
și umane.

...Punctul Mărașu. Vijelie. Vintul 
bate cu o putere de neinchipuit. 
Valurile trec peste dig ; sapă cu fu
rie pe o porțiune de 1 400 metri ; 
fascinele, panourile, pilonii care pro
tejau digul împotriva valurilor au fost 
smulse. Pe anumite porțiuni s-au 
produs breșe de un metru spre coro
nament și un metru în adincime. E

In Insula Mare a Brâilel, ca pretutindeni de-a .lungul Dundrii, un uriaș 
efort colectiv preintlmpind revdrsdrile apelor

(Foto J Agerpres)

Mîine se deschide oficial 
sezonul turistic 1970

(Urmare din pag. I) 

plus, în acest an vom organiza mai 
multe excursii cu avionul și mai 
multe croaziere de pe litoral la Is
tanbul, Cairo, Varna, Kiev etc.

— Ce măsuri s-au luat pen
tru extinderea și îmbunătățirea 
in continuare a serviciilor ofe
rite turiștilor ?

— In acest an. dezvoltarea unități
lor prestatoare de servicii a depă
șit simțitor ritmul de oreștere al ca
pacității de cazare. Ne referim la 
magazine, dotări de plajă, baruri, 
terenuri de sport, amenajări pentru 
copii. Aceasta ne permite să oferim 
turiștilor o gamă mai largă de servicii 
decît pină acum. Una dintre noile 
noastre acțiuni în acest sezon este în
ființarea agenției „Comturist", care se 
ocupă in mod special cu aproviziona
rea și desfacerea mărfurilor pe va
lută liber-convertibilă. Agenția pune 
la dispoziția turiștilor care ne vizi
tează țara mărfuri alimentare și ne
alimentare, atit din producția internă 
cit și din import : de Ia aperitive și 
delicatese specifice românești, de la 
amintiri, obiecte de artă și artizanat 
și pină la obiecte de folosință înde
lungata. Această agenție se ocupă, de 
asemenea, de vînzarea pe valută li
ber-convertibilă a automobilelor de 
fabricație românească și a locuințelor 
proprietate personală. Autoturismele 
se vind atit cetățenilor români, cit și 
cetățenilor străini, pentru uzul per
sonal. ori pentru a fi oferite rudelor, 
prietenilor sau cunoștințelor din Ro
mânia. Locuințele se vînd cetățenilor 
români care posedă legal valută li
ber-convertibilă. ori celor pentru care 
prețul este achitat de cetățeni stră
ini sau persoane juridice străine. A- 
genția „Comturist" primește comenzi 
și desface mărfuri prin 123 unități : 
14 în București, 75 pe litoral, 34 m. 
alte localități situate pe principalele 
trasee turistice. In total, la dispozi

noapte. Au sosit două șlepuri cu peste 
2 000 de oameni, dintre care o parte 
sint. membri ai gărzilor patriotice. 
Se depun eforturi supraomenești. 
Prin beznă, ploaie și vînt, doar la 
lumina cîtorva lanterne. Inginerul 
Emil Piescu dirijează eforturile. E 
istovit și el. Oamenii (mașinile nu 
se pot folosi, pămîntul moale nu ar 
rezista) cară saci cu pămint. Se bat 
pari, sint așezate fascine și piatră, 
peste două sute de tone de piatră. 
Dar pe măsură ce se înaintează cu 
lucrul, din urmă valurile le spală, 
aruncă fascinele, smulg, țărușii și 
panourile.

Se recurge la o altă soluție : „Șle
purile !“ strigă cineva. Sosesc citeva 
șlepuri care sint așezate de-a lungul 
digului. Valurile le izbesc și tabla 
groasă bubuie ca un scut imens. La 
adăpostul acestui scut, oamenii lu
crează cu indirjire. O șalupă, lovită 
de un val, este pur și simplu arun
cată pe taluzul digului. „Aduceți pia
tră ! Ne trebuie multă piatră !“ E 
chemată în ajutor o echipă de sca
fandri grei și una de scafandri ușori. 
Scufundările sint conduse de Gheor- 
ghe Mocanu și Aurel Reșednic. Intră 
in adine și fac zid în fața valurilor.

Intr-o clipă de răgaz, scafandrul 
Aurel Reșednic imi spune : „Lucrăm 
in condiții neobișnuite, cu vînt foarte 
puternic, fără stabilitate ; vizibilita
tea este total redusă din cauza întu
nericului și a straturilor de pămint 
smulse din dig. Un butuc plutind in 
derivă ne-a lovit și ne-a spart becu
rile de la lanternă. S-a terminat insă 
cu bine. Trebuie să izbindim, să sal
văm piinea !“.

N. Grigore MARAȘANU

ția turiștilor străini vor sta — adău
gind și rețeaua M.C.I., UCECOM 
și CENTROCOOP — circa 401) 
de unități comerciale de desfacere a 
produselor pe valută Jiber-converti- 
bilă. Aceasta reprezintă o dublare a 
numărului unităților existente în a- 
nul trecut.

Deși ne găsim la început de sezon, 
ne bucură faptul că turiștii veniți in 
mod organizat apreciază in mod deo
sebit măsurile luate cu privire la 
diversificarea meniurilor și adaptarea 
acestora la diferitele categorii de 
preferințe.

— Ce acțiuni a inițiat O.N.T. 
pentru a face cunoscut și, in 
străinătate potențialul turistic 
al țării, pentru a prezenta atră
gătoarele și confortabilele stați
uni turistice ale României ?

— In cursul acestui an am primit 
vizita a peste 200 de ziariști străini, 
veniți pentru a se documenta la fața 
locului asupra potențialului nostru 
turistic. In presa străină au apărut, 
numai în acest an, circa 1 000 de ar
ticole. s-au transmis 120 de emisiuni 
de televiziune și peste 40 de radio- 
emisiuni care au prezentat România 
turistică. Au fost și ziariști care au 
relevat obiectiv anumite deficiențe, 
unele inerente la inceput de sezon, 
au fost șl ziariști de rea credință, 
care din motive sau interese nu greu 
de înțeles au incercat, cum se spune, 
să caute nod în papură ; dar imensa 
majoritate a articolelor apărute în 
presa străină au scris elogios despre 
dezvoltarea turismului in țara noas
tră și au informat obiectiv, corect, 
cititorii. Pentru începutul lunii iunie 
am invitat circa 100 de ziariști din 
mai multe țări europene să ne viziteze 
și să se documenteze asupra condiții
lor pe care le oferim turiștilor sosiți 
in România în acest an. Ii așteptăm, 
și ei vor fi cei mai în măsură să-și 
informeze concetățenii că țara noastră 
este o gazdă care, in orice condiții, 
știe să-și primească oaspjeții.

Interviu cu ing. Vasile ALEXANDRESCU,
adjunct al ministrului învățămîntului

• Din 337 școli nevoite să-și întrerupă activitatea, în 281 
au reînceput cursurile • S-au creat posibilități pentru ca
zarea și școlarizarea copiilor rămași fără locuințe • Ti
nerii din zonele calamitate recuperează lecțiile pierdute 
pentru a se prezenta bine pregătiți la concursurile de 
admitere în licee și la examenul de bacalaureat • Pro
gram special de consultații pentru candidați! la con
cursurile de admitere în învățămîntul superior proveniți 

din familii sinistrate

Și școlile au avut de suferit de pe 
urma calamirăților naturale. O dată 
cu întreruperea temporară a procesu
lui de invățămint in diferite locali
tăți, inundațiile au provocat și imen
se pagube in patrimoniul școlar.

— Ministerul învățămîntului este 
in posesia unor date privind pagu
bele provocate rețelei școlare ?

— Din situațiile estimative exis
tente pină în prezent rezultă că au 
fost complet distruse peste 100 de 
săli de clasă, iar alte pesțe 500 săli 
sint avariate. Pierderi importante au 
suferit și grădinițele de copii, fiind 
inundate și avariate clădiri cu o ca
pacitate de peste 3 000 de locuri. De 
asemenea, un mare număr de inter
nate școlare au fost afectate de 
calamități. Pentru stabilirea situației 
exacte au fost trimiși în zonele 
calamitate specialiști care să ajute 
la evaluarea pagubelor.

— Vă rugăm să ne vorbiți mai 
întii despre modul cum s-a acționat 
și se acționează in continuare pentru 
normalizarea vieții școlare in regiu
nile calamitate ?

— Directorii de școli, personalul di
dactic și elevii participă intens Ia 
acțiunile întreprinse de comanda
mentele județene pentru înlăturarea 
avariilor provocate de inundații. 
Deși grav lovită de stihiile naturii 
dezlănțuite, școala, prin munca neo
bosită a educatorilor și elevilor săi. 
și-a redeschis porțile în 281 unități 
din cele 337, care au fost ne
voite să-și întrerupă temporar 
activitatea. Reluarea cursurilor s-a 
făcut cu avizul organelor de con
strucții și sanitare' județene spre a 
se asigura securitatea funcționării și 
preintimpinării epidemiilor.

Inspectoratele școlare, directorii de 
școli împreună cu organele locale 
vor stabili în cel mai ’ scurt timp 
situația exactă a ultimelor ariarii, 
necesarul de fonduri și materiale 
pentru ca repunerea în funcțiune a 
tuturor unităților școlare din țară să 
se efectueze cit mai urgent și în 
mod sistematic.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
ocrotirea școlarilor din zonele cala
mitate ?

— In vederea aplicării măsurilor 
stabilite de conducerea partidului 
pentru coordonarea tuturor acțiunilor 
de ocrotire a copiilor și a bunurilor 
școlare afectate din zonele calamitate, 
s-a organizat un comandament central 
format din reprezentanți ai Minis
terului învățămîntului. Ministerului 
Sănătății, Uniunii Tineretului Co- 
munjst, Consiliului Național al 
Femeilor. Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România care 
funcționează sub directa îndrumare a 
Frontului Unității Socialiste. Din pri
mele ore ale existenței sale, coman
damentul s-a îngrijit de asigurarea 
condițiilor de cazare pentru copiii cu 
părinți ale căror locuințe au fost 
distruse. în acest scop, ou sprijinul 
organelor județene au fost ame
najate tabere de vară și internate 
școlare unde elevii găzduiți sint înso
țiți de cadre didactice. Prin grija

Prin Oficiul Național 
de Turism 
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Agențiile și filialele Oficiului 
Național de Turism pun la dis
poziția celor interesați, la pre
țuri avantajoase, locuri pentru 
odihnă in stațiunile balneo
climaterice. Pină la 15 iunie, tu
riștii beneficiază de tarife redu
se de cazare și masă in stațiu
nile Bușteni. Sinaia. Predeal. 
Borsec. Sovata, Tușnad, Lacul 
Roșu. Păltiniș, precum și la 
Mamaia. Eforie-Nord. Eforie- 
Sud, Mangalia-Jupiter, Venus și 
Mangalia-oraș, Costinești.

Informații suplimentare se pot 
obține la toate agențiile și filia
lele O.N.T., unde se fac și în
scrierile. In fotografie : vedere 
din Mangalia-Nord.

Ministerului Sănătății, la fiecare 
tabără s-a asigurat o permanentă 
supraveghere igienico-sanitară prin 
cadre medicale și personal mediu- 
sanitar astfel incit azi toți copiii sint 
în afara oricărui pericol epidemic, 
în prezent în toate aceste tabere pro
cesul instruetiv-educativ al elevilor 
continuă in conformitate eu progra
mele școlare.

Mai puțin afectat de calamități, 
invățămintul superior răspunde din 
plin chemării de a se ajutora regiu
nile lovite să-și refacă grabnic 
întregul potențial social-economic. 
Numeroase instituții de invățămint 
superior din București, Cluj. Iași, Tg. 
Mureș, Galați, Brașov, Craiova, Ti
mișoara ș.a. au organizat și trimis 
in localitățile sinistrate brigăzi de 
muncă voluntar-patriotică, care reu
nesc mii de studenți și cadre didac
tice universitare, apte să acorde asis
tență tehnică, să participe la acțiunile 
igienico-sanitare și antiepidemice, să 
contribuie direct la darea in folosință 
a unor obiective industriale și ia 
refacerea culturilor inundate.

— Ce recomandați pentru ca pro
cesul de intrare in normal să se 
desfășoare cit mai rapid și eficient.?

TUR DE ORIZONT HIOROMETEOROLOGIC
• VREMEA. în ultimele zile, atit 

factorii meteorologici cit și cei hidro
logici au evoluat favorabil, produ- 
cind o ameliorare generală.

Astfel, vremea s-a menținut în ge
neral trumoasă și s-a încălzit mai 
ales în sudul țării. Au mai căzut ploi 
locale numai in jumătatea de nord- 
vest a țârii și regiunea de munte, 
fără a influența negativ nivelurile 
rîurilor interioare.

Se apreciază că în următoarele 
două zile vremea se va menține fru
moasă și va continua să se încăl
zească in cea mai mare parte a țării. 
Se va accentua astfel procesul de 
evaporare a apei din sol. In jumă
tatea de nord a țârii vor mai că
dea averse, care nu vor totaliza insă 
cantități mari de apă. In zonele de 
munte aversele vor fi mai frecvente.

• DUNĂREA. Cotele înregistrate 
simbătă Ia amiază la Comisia cen
trală de apărare împotriva inunda
țiilor arată că Dunărea este în 
creștere generală cu mici fluctuații 
locale. In aval de Tr. Severin și pină 
la Bechet apele cresc cu 8—14 cm. 
Ele se mențin, de asemenea, în creș
tere și în aval de Bechet pină la Cer
navodă. cu 8 cm, iar de aici și pină 
la Brăila cu 2 cm. Ea Brăila și

STAREA REȚELEI DE COMUNICAȚII
Cu începere de la 30 mai, datorită 

terminării unor noi lucrări de refa
cere, trenurile de călători și marfă 
circulă din nou pe sectoarele Cră- 
ciunel-Pod Mureș ; Bistrița-Susenii 
Birgăului și Birlad-Berești. In afară 
de liniile închise, anunțate anterior 
in presă, la posturile de radio și tele
viziune, a fost suspendat temporar 
traficul feroviar și pe traseul Zor- 
leni-Horja.

Direcția generală a drumurilor co
munică redeschiderea drumului na
țional 7 Călimănești-Riul Vadului-Si- 
biu. Pe unele sectoare, DN 2 A Țăn- 
dărei-Vadu Oii, DN 13 Bălăușeri-Tg. 
Mureș, DN 13, A Bălăușeri-Sovata, 
DN 14 A Mediaș-Timăveni, DN 17 
Bistrița-Vatra Dornei. DN 22 Smir- 
dan-Măcin și DN 25 Tecuci-Șendreni 
este permis accesul autovehiculelor a 
căror greutate totală nu depășește 
10 tone. Pe DN 11 orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej-Bacău. DN 12 A 
Ghimeș-Comănești și DN 24 A Mur- 
geni-Fălciu nu pot circula auto
vehicule a căror greutate depășește 
5 tone. Este interzis traficul rutier 
pe DN 2 B Brăila-Șendreni. DN 5 C 
Giurgiu-Zimnicea. DN 17 B Vatra 
Dornei-Poiana Teiului, DN 26 Vlă- 
dești-Oancea. DN 54 Corabia-Tr. Mă
gurele și DN 57 A Pojejena-Socol. 
Unde există posibilități, pe șosele se 
lucrează intens Ia repararea degra
dărilor și restabilirea cit mai grab
nică a circulației.

Ca urmare a nivelului ridicat al

— întreruperea cursurilor școlare 
trebuie privită, in continuare, numai 
ca o sjtuație de forță majoră. După 
cum știți insă, se lucrează cu toate 
forțele pentru înlăturarea grabnică a 
urmărilor inundațiilor. Un mare nu
măr de elevi din invățămintul de 
cultură generală, profesional, tehnic 
și liceal de specialitate, sub directa 
îndrumare a cadrelor didactice, par
ticipă prin muncă voluntar-patriotică 
la normalizarea cursului vieții șen- 
lare din toate județele. în localitățile 
iți care pericolul a trecut și s-au 
creat condiții pentru desfășurarea 
activității, se impiln a fi reluate de 
îndată cursurile, așa cum s-a proce
dat in numeroase localități din jude
țele Cluj. Hunedoara. Sibiu și chiar 
in municipiul Satu-Mare, greu lovit 
de calamități.

Se desfășoară o vastă campanie de 
stringere a manualelor școlare spre 
a fi trimise elevilor din regiunile 
calamitate.

O atenție deosebită se acordă bunei 
pregătiri a elevilor din clasele a 
VHl-a din școlile generale și din 
ultima clasă de liceu, intrueit, după 
cum s-a anunțat, examenul de admi
tere in licee și examenul de 
bacalaureat se vor desfășura la datele 
prevăzute in calendarul anului școlar. 
Este de datoria inspectoratelor șco
lare. a conducerilor de școli și a 
corpului profesoral să gsigure un 
sprijin temeinic absolvenților liceelor 
din localitățile inundate, spre a se 
putea pregăti in vederea susținerii 
examenelor de bacalaureat.

De asemenea, instituțiile de invă
țămint superior vor organiza, la 
rindul lor, pentru candidați! la con
cursul, de admitere ce se va desfășura 
in această vară, un program com
plex și judicios întocmit de consul
tații la disciplinele de concurs. 
Totodată, se vor lua măsuri pentru 
ca in perioada cind se vor desfășura 
consultațiile și examenul de admitere 
in invățămintul superior, absolvenții 
de liceu proveniți din familiile sinis
trate să fie găzduiți, cu prioritate, 
in cămine și să aibă asigurat, de ase
menea prioritar, accesul Ia cantinele 
studențești.

Mihai IORDĂNESCU

Galați cotele sint în scădere ușoară, 
2—3 cm., și se mențin staționare în 
aval.

Frontul undei de viitură pătrunsă 
în țară la 21 mai a ajuns simbătă 
la Hîrșova.

• APELE INTERIOARE. Pe MU
REȘ, apele sint în scădere continuă, 
depășind încă cotele de inundație 
la Săvirșin cu circa 35 cm. Radna cu 
100 cm, Arad cu 50 cm și la Periam 
cu 140 cm.

OLTUL scade pină la Rm. Vîlcea, 
nivelurile apei fiind însă deasupra 
cotelor de inundație in aval de Ho- 
ghiz, cu 8—40 cm și la Slatina, cu 
20 cm. In aval apele sint staționare.

ȘIRETUL se află în scădere pe în
treg parcursul, rămînind peste cote
le de inundație cu 10 rm Ia Lungoci 
și cu 30 cm la Șendreni.

PRUTUL scade ușor pe sectorul 
Ungheni-vărsare, menținîndu-și ape
le peste cotele de inundație la Drîn- 
ceni cu 15 cm, Fălciu cu 110 cm și 
Oancea cu 40 cm.

Nivelurile celorlalte ape interioare 
sint in continuă scădere.

(Agerpres)

Dunării, Direcția generală a navi
gației civile NAVROM a aminat in
trarea in vigoare a noului orar al 
curselor de pasageri pină la o dată 
ce se va anunța ulterior. Cursele de 
pasageri se vor efectua in continuare 
conform actualului grafic, interve
nind insă următoarele modificări s 
plecarea vasului de pasageri din Or
șova va avea loc in fiecare zi la ora 
16.00 cu sosirea la Moldova Veche la 
ora 18,00, întoarcerea din acest port 
are loc a doua zi (ora de plecare 
7,00) și sosirea la Orșova la ora 9.00. 
Plecările navelor de călători din Ga
lați spre Brăila sint următoarele : 
4,00 : 5.00 ; 6.00 ; 7.20 ; 8,00 ; 10.30 ; 
11.00 ; 12,30 ; 13,30 ; 15,30 17,40 ;
18,00, iar ale celor din Brăila spre Ga
lați la 6.00 ; 6.40 ; 7,50 : 9.00 ; 10.00 ; 
11.45 : 13,30 ; 15,00 ; 16,00 ; 18,00 ; 
18.15 : 23,45.

Din cauza stării necorespunzătoare 
a terenului de aterizare și decolare, 
aeroportul Satu-Mare este-in conti
nuare închis.

Pe teritoriul țării, nu și-a reînceput 
activitatea Oficiul P.T.T.R.-Vădeni, 
din județul Brăila. In Transilvania 
au fost repuse in funcțiune 80 la 
sută din posturile telefonice ale abo- 
naților ale căror imobile nu au suferit 
degradări importante. Circulația poș-, 
tală este asigurată in toate județele, 
mtimpinindu-se totuși unele greutăți 
in județele Galați și Tulcea.

(Agerpres)
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Tovarășului'
• OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba
HAVANA

în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al meu perso
nal, vă exprim sentimentele noastre de profundă compasiune și de so
lidaritate frățească în legătură cu pierderile umane și daunele materiale 
suferite ca urmare a recentelor inundații ce s-au abătut asupra țării 
dv. Totodată, vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sincere con
doleanțe.

Dorim poporului cubanez să refacă cit mai grabnic regiunile afec
tate de calamități.

Cu înaltă considerațiune,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

.................... ................................■■■""■' — 11 ' ............. ....................... .....................

Excelentei Sale 
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Cu o foarte vie consternare am aflat trista veste despre inundațiile 

dezastruoase pe care le-a cunoscut România și care au făcut numeroase 
victime și au semănat dezolarea în întreaga țară. Credeți-mă, domnule 
președinte, că sînt profund mișcat de aceasta.

Cu această ocazie, permiteți-mi să vă adresez, în numele poporului 
și al guvernului Republicii Africa Centrală și al meu personal, condo- 
leanțele noastre cele mai sincere,

Cu foarte înaltă considerațiune,
General JEAN BEDEL BOKASSA

Președintele Republicii 
Africa Centrală

Colaborare româno ungară 
pentru înlăturarea pericolelor 

de inundații
\ 1

Ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București. Martin Ferenc, 
a făcut la 30 mai o vizită tovarășului 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și l-a in
format despre inundațiile care au 
bîntuit Ungaria, precum și despre pa
gubele cauzate. Totodată, ambasado
rul a exprimat, in numele guvernu
lui și al poporului Republicii Popu
lare Ungare, compasiune sinceră față 
de guvernul și poporul Republicii 
Socialiste România in legătură cu ca
tastrofa inundațiilor din România.

Cu ocazia vizitei, s-au purtat con
vorbiri asupra colaborării româno-

ungare privind înlăturarea pericolu
lui de inundații și a refacerii pagu
belor de-a lungul frontierei comune 
a celor două țări. Ambasadorul ungar 
a comunicat că guvernul ungar va a- 
corda României 10 milioane de fo- 
rinți pentru utilaje și materiale, pre
cum și o echipă de specialiști pentru 
lucrările ce se vor efectua in vede
rea regularizării viului Someș.

Ambasadorul R. P. Ungare a expri
mat satisfacția părții ungare pentru 
colaborarea stabilită intre organele 
de apărare contra inundațiilor din 
cele două țări in această perioadă.

(Agerpres)

Plecarea tovarășuluiț
Toma Granfil

Cronica zilei

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Reamintindu-mi căldura cu care am fost primit de dumneavoastră 

personal și de către poporul român în timpul vizitei mele din mai 1967, 
permiteți-mi să vă exprim în acest meșaj personal îngrijorarea mea 
profundă în legătură cu dezastrul care a avut loc în nordul României. 
Doresc să vă asigur de profunda mea compasiune față de acei care au 
avut de suferit atît de mult și de simpatia mea pentru dumneavoastră 
în rezolvarea problemelor legate de aceste mari pierderi umane și ma
teriale.

JOHN MCEWEN
vice-primministru al Australiei

Simbătă la amiază a părăsit Capi
tala Toma Granfil, membru al Ve- 
cei Executive Federale a R.S.F. Iu
goslavia. care, la invitația guvernu
lui Republicii Socialiste România, a 
făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, pe Aeroportul interna
țional București-Otopeni. oaspetele 
a fost salutat de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Burtică și Florea Du

mitrescu, miniștri, Nicolae Ecobescu. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Grigore Bărgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a primit o telegramă 
din partea prof. dr. Dalibor Hanes, 
președintele Adunării Federale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, prin 
care' transmite mulțumiri sincere 
pentru salutările tovărășești și pen
tru urările adresate cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării Ce
hoslovaciei.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă din 
partea ing. Jan Marko, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste Cehoslovace, prin care adresea
ză sincere mulțumiri pentru felicită
rile transmise cu același prilej.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe, a trimis ministrului a- 
facerilor externe israelian, Abba 
Eban, o telegramă de felicitare, cu 
ocazia zilei naționale a statului Israel.

în răspunsul său, Abba Eban, mul
țumește pentru felicitările adresate.

★
Președintele Adunării de Stat a Re

publicii Populare Ungare, Gyula 
Kallai, a trimis președintelui Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Ștefan Voitec, o te
legramă prin care exprimă sincere 
mulțumiri pentru bunele urări prie
tenești adresate cu ocazia marii săr
bători naționale a poporului ungar — 
a XXV-a aniversare a eliberării.

Pentru urările cordiale adresate cu 
același prilej, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Ungare, 
Janos Peter, a trimis o telegramă de 
mulțumire ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu.

Lucrările Congresului 
Partidului Comunist din Austria

SALUTUL C. C. AL P. C. R„ 
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL MIHAI DALEA

Cocteil oferit
de ambasadorul Franței»

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Profund mișcat de știrea inundațiilor catastrofale care au lovit unele 
regiuni ale țării dumneavoastră, cauzînd victime omenești și pierderi 
materiale poporului muncitor român, țin să vă adresez, în numele po
porului nostru, al conducerii naționale a partidului nostru și în numele 
meu personal, expresia sentimentelor de simpatie și comunitate cu sufe
rințele voastre, precum și urarea unei rapide victorii împotriva forțelor 
oarbe ale naturii.

Rugîndu-vă să binevoiți a transmite sentimentele noastre de soli
daritate Comitetului Central al P.C.R. și întregii națiuni române, rămî- 
nem convinși că veți ști să învingeți toate greutățile și să continuați cu 
succes înaintarea poporului român prieten pe drumul construcției socia
lismului, progresului și bunăstării generale în patria sa socialistă.

Cele mai înalte considerații prietenești,
AMILCAR CABRAL

Secretar general al Partidului 
African al Independenței 

din Guineea-Bissau

Cu prilejul vizitei în țara noastră' 
a secretarului de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, mem
bru al guvernului, Jean de Lipkow- 
ski, simbătă după-amiază, ambasa
dorul Franței la București, Pierre 
Pelen a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au participat George 
Macovescu. prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Mihail Flo- 
rescu, vicepreședinte al Consiliului 
economic, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, Mihnea Ghe
orghiu, prim-vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de știin
ță și cultură, generali, reprezentanți 
ai presei. Au fost prezenți șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România primește do
nații și achiziționează documente, 
manuscrise, corespondență, ziare, 
cărți, tipărituri, hărți, schițe, pla
nuri, picturi, sculpturi, stampe, 
gravuri, litografii, afișe, desene, 
caricaturi, fotografii, însemne, si
gilii și lăzi de breaslă, mărci de 
meșteri, blazoane, steme, decora
ții, tezaure monetare, obiecte din 
metale prețioase, broderii, țesă
turi, costume, steaguri, arme, mo
bilier și alte obiecte și documente 
în strinsă legătură cu evenimen
tele de seamă din istoria Româ
niei, sau care au aparținut unor 
personalități ale vieții politice, 
culturale și științifice. Ofertele se 
primesc pe adresa Muzeului de 
istorie al Republicii Socialiste 
România, calea Victoriei nr. 12 — 
București telefon 16 63 33 sau 
16 70 13. ,

SPORT
Astăzi începe al IX-lea Campionat

mondial de fotbal
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Israel și 

al tuturor membrilor partidului nostru, țin a vă exprima sentimentele 
noastre de profund regret și îndurerare pentru catastrofa naturală prin 
care trece țara dumneavoastră.

Vă exprimăm, de asemenea, întreaga noastră simpatie și solidaritate 
în eforturile dumneavoastră de a infringe calamitățile naturii și de a 
ajuta populația sinistrată din orașe și sate, întreaga opinie publică 
israeliană participă din tot sufletul la grelele încercări prin care trece 
poporul român și face tot ce-i stă în putință pentru ajutorarea sinis- 
traților.

Nădăjduim că prin forțe unite veți reuși a depăși catastrofa și a 
continua strălucita acțiune de construire a socialismului în țara dum
neavoastră.

PARTIDUL COMUNIST DIN ISRAEL

SAMVIL MIKUNIS MOSE SNEH
Secretar general Președinte al partidului

£ Meciul inaugural : Mexic — U. R. S. S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Profund mișcați, comuniștii dominicani se solidarizează cu poporul 

țț comuniștii români în legătură cu tragedia inundațiilor.
PARTIDUL COMUNIST DOMINICAN

Ambasada Ghanei la Belgrad a transmis Ambasadei Republicii So
cialiste România o scrisoare conținînd mesajul adresat președintelui 
Consiliului de Stat, NICOLAE CEAUȘESCU, de către brigadier A. A. 
AFRIFA, președintele Comisiei Prezidențiale a Ghanei.

„Guvernul și poporul Ghanei — se arată în mesaj — au primit cu 
consternare știrea tristă a dezastrului inundațiilor care au lovit cîteva 
părți ale Republicii Socialiste România, ca urmare a ploilor torențiale, 
provocînd pierderi grele de vieți omenești, pagube mari de bunuri și 
daune vieții industriale și comerciale a republicii.

în numele colegilor din Comisia Prezidențială, al guvernului și al 
poporului Ghanei, precum și în numele meu personal, transmit Exce
lenței Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România 
profunda noastră compasiune în această perioadă de nenorocire și con
doleanțe din inimă pentru familiile îndoliate".

Astăzi, la Ciudad de Mexico, pe 
monumentalul stadion „Azteca", se 
inaugurează Turneul final al celui 
de-al 9-lea Campionat mondial de 
fotbal, eveniment sportiv care con
centrează în jurul său atenția și in
teresul a zeci de milioane de admi
ratori ai jocului cu balonul rotund.

Pină la 21 iunie, cind va fi cunos
cută echipa campioană, cele 16 fina
liste vor fi angajate intr-o pasionantă 
bătălie sportivă pentru cucerirea tro
feului de aur Cupa .,Jules Rimet". 
Pină acum, această statuetă, conți- 
nind 1,500 kg aur masiv, încrustat cu 
pietre prețioase, a revenit pe rînd 
următoarelor echipe : Uruguay (1930), 
Italia (1934 și 1938), Uruguay (1950), 
R. F. a Germaniei (1954), Brazilia 
(1958 și 1962). Anglia (1966). Trei din
tre aceste echipe (Uruguay, Italia și 
Brazilia — prezente și la actualul 
turneu) au șansa să ciștige pentru a 
treia oară, și definitiv, mult invidia
tul trofeu.

Cele 16 echipe finaliste sînt împăr
țite în patru grupe, după cum ur
mează : Grupa A : Mexic, U.R.S.S.. 
Belgia, Salvador ; Grupa B : Uru
guay. Italia. Suedia, Israel ; Grupa 
C : Anglia. Brazilia, România, Ceho
slovacia ; Grupa D : R. F. a Germa
niei, Bulgaria, Peru. Maroc.

Partida inaugurală se va disputa 
astăzi pe stadionul „Azteca" între re

t

prezentativa Mexicului și selecțio
nata U.R.S.S. Jocul va începe la ora 
12,00 (ora locală) și va fi precedat de 
o festivitate in cadrul căreia preșe
dintele Republicii Mexic, Gustavo 
Diaz Ordaz, va declara deschisă între
cerea.

A încetat din viață, in ziua de 30 
mai, Gheorghe Gheorghiță, ziarist, 
vechi militant al Partidului Comu
nist Român.

Născut la București, Ia 17 iulie 
1908, într-o familie de oameni ne
voiași, el s-a apropiat încă din anii 
tinereții de mișcarea muncitorească, 
în anul 1940, devine membru al 
P.C.R., îndeplinind sarcini de răs
pundere încredințate de partid. Pen
tru convingerile sale politice și pen
tru activitatea sa revoluționară, a 
fost întemnițat la Jilava, Caranse
beș și Tg. Ocna.

După 23 August, Gheorghe Gheor
ghiță iși pune întreaga putere de 
muncă, talentul său, in slujba con
strucției socialiste in patria noastră. 
El a activat pe tărimul presei de 
partid, făcînd parte din colectivul 
redacțional al ziarului „Scinteia", al 
unor publicații militare. A fost, de 
asemenea, corespondent al Agenției 
române de presă „Agerpres" peste 
hotare.

Pentru merite deosebite a fost 
distins cu ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

Prin moartea lui Gheorghe Gheor
ghiță pierdem un activist devotat, 
un distins colaborator și un tova
răș- apropiat. Amintirea lui va ră
mâne veșnic vie in inimile celor 
care l-au cunoscut.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
COMITETUL FOȘTILOR 

LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
Corpul neînsuflețit va fi depus la 

Crematoriul „Cenușa". Publicul va 
avea acces luni 1 iunie, între orele 
14—15. Incinerarea va avea loc la 
orele 15.

VIENA 30. — Corespondentul Ager
pres Petre Stăncescu transmite : în 
ședința dc simbătă dimineața a Con
gresului al XXI-lea al Partidului 
Comunist din Austria a luat cuvîn- 
tul tovarășul Mihai Dalea, membru 
.supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., care a transmis dele- 
gaților la congres, tuturor comuniști
lor, clasei muncitoare și oamenilor 
muncii din Austria, salutul Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, al comuniștilor și al între
gului popor român.

După ce a subliniat că membru 
partidului nostru urmăresc cu senti
mente de solidaritate internaționalis- 
tă activitatea Partidului Comunist 
din Austria, vorbitorul a exprimat 
satisfacția pentru faptul că intre 
P.C.R. și P.C.A. s-au statornicit re
lații de prietenie și colaborare tovă
rășească, la a căror edificare și-au 
adus contribuția schimburile de de
legații, întilnirjle intre reprezentanții 
conduceriloț celor două partide. 
Avem convingerea — a spus tova
rășul Mihai Dalea — că aceste relații 
se vor dezvolta in continuare, în in
teresul comun al partidelor și popoa
relor noastre, al mișcării comuniste 
internaționale, al cauzei generale a 
socialismului. El a menționat, tot
odată, bunele raporturi de colaborare 
ce se dezvoltă pe planuri multiple 
intre România și Austria, reafirmînd 

■ dorința părții române de a le extinde 
și in viitor, in spiritul prieteniei 
dintre popoarele noastre, potrivit in
teresului reciproc, cauzei înțelegerii 
internaționale.

Poporul român, strîns unit in jurul 
partidului și al conducerii sale — a 
spus în continuare vorbitorul — este 
angajat cu toate forțele in opera de 
făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, intr-o vastă activi
tate de transpunere în viață a pro
gramului adoptat de Congresul al 
X-lea al P.C.R. în aceste zile grele, 
cind in mai multe județe ale țării 
s-au produs inundații de proporții 
nemaicunoscute, care au pricinuit 
grele pierderi economiei naționale și 
suferințe populației, întregul popor 
român — la chemarea partidului și 
statului — participă cu toată hotă- 
rirea și puterea sa la bătălia cu sti
hiile naturii, manifestindu-și din plin 
profunda solidaritate socialistă, în
crederea și devotamentul său nețăr
murit față de Partidul Comunist Ro
mân.

Abordind apoi principiile politicii 
externe a P.C.R., vorbitorul a relevat 
că în centrul politicii noastre exter
ne partidul și guvernul situează in 
mod ferm prietenia frățească, alianța 
și colaborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste, de care sintem legați 
prin comunitatea de orinduire și te
luri, prin ideologia marxist-leninistă, 
prin lupta comună pentru progres so
cial și pace in lume. Participind tot 
mai activ la circuitul mondial al va
lorilor materiale și spirituale, Repu
blica Socialistă România promovează, 
totodată, relații de colaborare cu 
toate statele, indiferent de orinduirea 
lor socială. La baza relațiilor sale cu 
toate țările. România așează princi
piile respectării independenței și su
veranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, dreptu
lui fiecărui popor de a decide neîn
grădit asupra destinelor sale.

Ca țară europeană — a subliniat în 
continuare vorbitorul — România mi
litează activ pentru normalizarea re
lațiilor pe continent, este hotărită 
să-și aducă întreaga contribuție la 
pregătirea și ținerea unei conferințe

consacrate securității și colaborării ir 
Europa, considerind că fiecare pa: 
inainte in asigurarea securității euro
pene se va reflecta pozitiv asupra at
mosferei internaționale generale. Re
zolvarea problemei securității euro
pene cere luarea în considerație a re
alităților istorice statornicite pe con
tinent în perioada postbelică, recu
noașterea inviolabilității granițeloi 
tuturor statelor. O însemnătate deo
sebită o au recunoașterea, din punct 
de vedere al dreptului internațional, 
a Republicii Democrate Germane, 
precum și stabilirea de relații nor
male intre și cu ambele state ger
mane.

Partidul comunist și poporul ro
mân — a adăugat tovarășul Mihai 
Dalea — iși manifestă profunda soli
daritate cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate popoarele care 
duc o luptă hotărită împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru afirmarea și 
apărarea dreptului sacru, imprescrip
tibil de a-și hotărî singure soarta. 
Condamnînd cu hotărire extinderea 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului american împotriva popoare
lor vietnamez, laoțian și cambodgian. 
România consideră că pentru rezol
varea situației din Indochina, in con
formitate cu interesele vitale ale po
poarelor din această zonă și ale păcii 
in lume, este necesar să înceteze a- 
gresiunea S.U.A.. să fie retrase tru
pele americane și ale aliaților lor din 
Vietnamul de slid și din Cambodgia. 
să se pună capăt acțiunilor militare 
împotriva forțelor patriotice din 
Laos. România se pronunță, de ase
menea, pentru soluționarea pe baze 
politice, pașnice, a conflictului din 
Orientul Apropiat, in spiritul rezo
luției Consiliului de Securitate din 
1967.

Tn continuare vorbitorul a spus : 
Detașament activ al mișcării comu
niste și muncitorești, Partidul Co
munist Român are și dezvoltă în 
continuare legăturile sale de soli
daritate, colaborare și prietenie cu 
toate partidele frățești, militează cu 
consecvență pentru depășirea difi
cultăților și divergențelor existente 
in relațiile dintre țările socialiste și 
dintre partidele comuniste și munci
torești. P.C.R. consideră că aceste 
dificultăți și divergențe au un carac
ter temporar, că ele pot și trebuie 
să fie depășite, că unitatea poate fi 
restabilită prin eforturile statornice 
ale tuturor partidelor, desfășurate 
într-o atmosferă de principialitate și 
stimă reciprocă, prin respectarea 
strictă a normelor și principiilor de 
relații între partidele frățești, pe 
baza marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar.

în încheiere, vorbitorul a urat suc
ces deplin comuniștilor austrieci atit 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui. cit si in Întărirea rindurilor par
tidului, a unității sale, in activitatea 
pusă in slujba cauzei păcii, demo
crației și socialismului,'independenței 
naționale și neutralității Austriei.

Tovarășul Karl Zenker, membru al 
C.C. al P.C.A.. care a prezidat șe
dința de dimineață a congresului, a 
rugat delegația română să transmită 
un salut fierbinte partidului și po
porului nostru, sentimentele de com
pasiune și solidaritate ale comuniști
lor austrieci, in legătură cu urmările 
inundațiilor din România. El a adre
sat delegaților apelul de a desfășura 
in organizațiile P.C.A.. in întreprin
deri și comune acțiuni de ajutorare 
a populației sinistrate din România, 
demonstrind și pe această cale soli
daritatea comuniștilor austrieci cu 
Partidul Comunist Român.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
Înlăturarea urmărilor inundațiilor
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Manifestări de solidaritate din partea 

unor organizații de Cruce Roșie și altor organizații

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rog să-mi permiteți să vă exprim sentimentele mele cele mai 
sincere de participare la încercarea care atît de aspru s-a abătut, în 
zilele acestea, asupra poporului României.

Vă rog, în același timp, să binevoiți a-mi permite să-mi manifest 
In fapt solidaritatea, organizînd la începutul lunii iulie a. c., în diverse 
orașe ale României, cu participarea mea directă și cea a ansamblului 
italian „Teatrul liber", o serie de concerte ale căror rețete vor fi văr
sate integral fondului pentru ajutorarea sinistraților de pe urma inun
dațiilor.

MIKIS TEODORAKIS

Ministrul de slat al afacerilor ex
terne al Republicii Maigașe, Jacques 
Rabemananjara, a transmis minis
trului afacerilor externe. Corneliu 
Mănescu, o telegramă în care iși ex
primă profunda sa compasiune in 
legătură cu gravele inundații ce s-au 
abătut asupra României și convin
gerea că poporul român va reuși să 
depășească dificultățile create de a- 
ceste calamități naturale.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a primit din partea 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare, Abdelaziz Bovițcfiika. un 
mesaj de compasiune in legătură cu

dramaticele inundații pe care le-a 
suferit populația unor regiuni din 
România, exprimind. totodată, pro
funde condoleanțe familiilor greu 
încercate.

Președintele Ligii Naționale a Coo
perației din Italia, Silvio Miana, 
a trimis o telegramă președintelui 
CENTROCOOP, Dumitru Bejan, în 
care se arată că, adine mișcați de tra
gicele inundații care au devastat re
giuni din România, cooperatorii afi- 
îiați la această organizație exprimă 
față de cooperatorii și oamenii 
muncii români sentimentele lor fră
țești de solidaritate, precum și sin
cere condoleanțe familiilor victime
lor.

Programul I : 8,30 Microavan- 
premiera. 8,40 Gimnastică și mu
zică. 9,00 Viața satului. 10,00 Ma
tineu simfonic : Poemul simfonic 
,,Pinii din Roma" de Ottorino 
Respighi. Interpretează orchestra 
Filarmonicii de Stat ,,George E- 
nescu“. Dirijor : Mircea Cristescu. 
10,30 Teatru pentru copii : „Barbă- 
eot“ de I. Iliescu. Interpretează 
un colectiv al Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri“ din Iași. 12,00 
De strajă patriei. 12,35 Emisiune 
în limba maghiară. 13,35 închide
rea emisiunii de dimineață. 15,30 
Microavanpremieră. 15,35 Buletin 
de știri. 15,40 „El Mundial ’70“ : 
Din nou la mondiale — drumul 
parcurs pînă la Turneul final din 
Mexic. Reportaj realizat de Mihai 
Crîșmaru și George Pascaru. Co
mentariu — loan Chirilă ; „Vor 
juca in Mexic“ — prezentarea e- 
chipei țării noastre. Reportaj de 
George -Pascaru. Desene de Al. 
Clenciu. 17,10 Muzică populară in
strumentală. Cîntă orchestra An
samblului „Ciocârlia". Dirijor : Tu
dor Pană. 17,40 Film serial : „Oli
ver Twist" (XI). 18,10 Magazin du
minical. 19,30 Telejurnalul de sea
ră. 20,10 Film artistic : „Trei ca
marazi". 21,50 Reportaj TV : Va
lențele puterii umane — film de 
Dionisie Șincan, col. Traian Uba 
și Pascu Sorel. 22,30 Canzonissi- 
ma : Spectacol de varietăți reali
zat de studiourile italiene cu 
Mina, Sergio Endrigo, Michele, 
Giorgio Gaber, Rocky Boberts. 
22,50 Telejurnalul de noapte — 
Sport.

Programul II : 20,00 Seară de 
teatru : „Troienele" de Euripide- 
Sartre. 21,35 Concertul nr. 1 pen
tru pian și orchestră de Beetho
ven. Solist : Radu Lupu. Acompa
niază orchestra Radioteleviziunii. 
Dirijor : Iosif Conta. 22,05 Roman 
foileton : „Portretul unei doamne" 
— reluarea episodului 5. 22,50 în
chiderea emisiunii programului II.
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Prin punctul de frontieră Stamo- 
ra—Moravița au continuat să soseas
că in țara noastră noi transporturi 
cu ajutoare primite pentru sinistrați 
din partea unor organizații de Cru
ce Roșie, sindicate, firme și intre- 
prinderi din diferite țări din Euro
pa. Un camion, trimis de Centrala 
Sindicatelor din Belgrad a adus 50 
de corturi de cite 4 persoane, 260 de' 
pături și 150 de saltele, iar Crucea 
Roșie din Zreneanin a trimis cu un 
camion de 7 tone zahăr, ulei, orez,, 
conserve și alte produse alimenta
re, plăpumi, pături de lină, mantale 
de . ploaie, îmbrăcăminte, încălțămin
te. ciorapi, pentru copii.

Crucea Roșie Norvegiană a făcut o 
donație constind in 80 tone alimente 
și 4 000 perechi încălțăminte. De a- 
semenea. Societatea „Ajutorul Bise
ricii Norvegiene" a donat, in plus

față de cele anunțate anterior, im
portante cantități de preparate din 
carne, conserve din legume, alimen
te pentru copii, antibiotice, vaccinuri 
TAB. încălțăminte, Valoarea totală a 
donației făcută de această societate 
este de 1 (W9 000 COROANE NORVE
GIENE.

Societatea medicală internațională 
a trimis spre România un .transport 
de medicamente, cu ajutorul a două 
autosanitare care vor rămîne la dis
poziția țării noastre cit timp va fi ne
cesar.

Crucea Roșie Japoneză a anunțat că 
va trimite, pe calea aerului, anti
biotice, cloramfenicol și alte medica
mente in valoare de 585 000 YENI.

Asociația elvețiană a ajutorului 
muncitoresc-țărănesc a anunțat că a 
trimis în România o donație de 1 000 
FRANCI.

Din partea unor firme
Firma „Humphreys and Glasgow" 

anunță un ajutor constind dintr-o 
jumătate de milion de tablete pen
tru purificarea apei, precum și spri- 
jin la repunerea in funcțiune a uzi
nelor industriale românești avariate 
de inundații.

Firma „Byk Gulden Lomberg" din 
R. F. a Germaniei, producătoare de 
medicamente și alimente pentru co
pii, a anunțat că va trimite un aju
tor de circa 2 000 DOLARI, sub for
mă de alimente pentru copii, medi
camente și anestezice utile in ur
gențe chirurgicale.

Din R.B’. a Germaniei au mai donat: 
„Johannes Ehlers"'— 5 000 MĂRCI ; 
..Uibrichto", „Lehman Sohne", „Hol- 
beck" și „Lehman" din Koln — cite 
1000 MĂRCI ; din Danemarca firma 
„Hans Lundly" — 1 000 COROANE 
DANEZE : din Berlinul occidental, 
firmele „Kurt Otto" și „Bruno Bilan" 
— cite 3 000 MĂRCI.

Stephen Furbaeher. din par
tea firmei ..Pres Amax Aluminum 
Greenwich Conn", a donat 1 200 co- 
lete cu alimente pentru copii.

Grupul chimic ,.Basf“ anunță că va 
trimite, prin firma „Nordmark Wer- 
ke“. medicamente în valoare de 10 000 
MĂRCI. Institutul „Gentile" din Ita
lia a oferit 100 000 tablete antigripale, 
iar firma „Immuno" din Viena va tri
mite gratuit plasmă umană uscată.

și oameni de afaceri
Firma „C. H. Boerhinger Sohn" 

din Ingelheim am Rhein (R. F. 
a Germaniei), a trimis Ministerului 
Sănătății din România, un transport 
de medicamente.

întreprinderile farmaceutice „Gei- 
gy“ din Basel au donat o nouă sumă 
de 5 000 FRANCI ELVEȚIENI. iar 
Societatea „Tradax" din Geneva — 
50 000 FRANCI ELVEȚIENI ; din Da
nemarca firmele „Nitroamtomizer" 
și „Nissen" au donat 5 009 COROANE 
și, respectiv, 1 000 COROANE ; din 
Austria, firma „VVestingliaus" a do
nat 40 000 ȘILINGI, iar Societatea pe 
acțiuni Comerț din Viena — 15 000 
ȘILINGI ; din Suedia, firma „Felix" 
— 20 tone pui congelați ; din Marea 
Britanie, diferite firme și persoane 
originare din țara noastră au donat 
1 788 DOLARI ; firma „Kurt Dietrich" 
din Berlinul occidental — 5 000
MĂRCI ; firma „Cirillo Brothers Pe
troleum" din New York — 6 000 DO
LARI S.U.A. ; Comptoir Algerien du 
Levant „Gezairi-Transport" — 1000 
DOLARI S.U.A.

Grupul de tehnologi ai firmei olan
deze „Stamicarbon", care lucrează la 
Combinatul chimic din Craiova, au 
hotărit să contribuie cu 5 000 lei la 
fondul de ajutorare a sinistraților.

Reprezentantul în România al fir
melor austriece „AVVT" și „Evi- 
denzbiiro fur Aussenhandelsgeschaf-

te" din Viena, a anunțat că va depu
ne 'in Contul 1 000. pină la sfirșitul 
anului 1970, suma de 5 000 ȘILINGI 
AUSTRIECI.

Cetățeanul francez Erlich David 
a donat 1 000 DOLARI ; Juliana Bew 
din Lugano — 1 000 FRANCI ELVE
ȚIENI ; dr. Kreusch din Diiren (R. F. 
a Germaniei) — 200 kg medicamen
te : Jan Wesiphall din Danemarca — 
500 COROANE.

„Mă simt legat de țara 
dumneavoastră..."

Firma „Trane" din Belgia, prin 
directorul său general, Vincent Du
que. transmite la „Industrialimport" 
următoarea scrisoare :

„Mă simt legat de țara dv., și sint 
foarte impresionat de dezastrul cau
zat de inundații ; am ținut să con
tribui prin intermediul societății pe 
care o reprezint, donind un echipa
ment frigorific, inclusiv proiectul și 
montajul, pentru refacerea unei insta
lații de conservare prin frig, nece
sare unei cooperative agricole de 
producție, care a suferit de pe urma 
calamităților. Ca o contribuție perso
nală adaug un cec in valoare de 
20 000 FRANCI BELGIENI".

Proprietarul firmei „Mabanaft" din 
Hamburg. Theodor Weisser, a adresat 
joi un telex întreprinderii de co
merț exterior ..Petrolexport", in care 
spune printre altele : „Ca vechi cola
borator și prieten al României îmi 
exprim compasiunea față de popu
lația sinistrată. Atit eu cit și fami
lia mea dorim să contribuim la aju
torarea celor sinistrați cu suma de 
12 000 MĂRCI VEST-GERMANE.

Firma „Friedrich Uhde G.M.B.H." 
din Dortmund a făcut o donație de 
15 000 MĂRCI, iar firmele „Martin 
Bauer" și „Erich G. Klingermann", 
din R. F. a Germaniei, au donat cite 
1 000 MĂRCI, iar firma austriacă 
..Sanimpex" produse alimentare echi- 
valind cu circa 700 DOLARI S.U.A.

La rîndul ei, firma indiană „Push- 
pa Engineringco" a contribuit cu 
25 000 DE RUPII.

La întreprinderea „Navlomar" din 
București s-a primit din orașul Ve- 
vey (Elveția), din partea cunoscutu
lui armator Vernicos Eugenides, un 
telex eu următorul conținut :

„Colegii mei și cu mine sintem 
profund indurerați de urmările ca
lamităților ce s-au abătut asupra 
țării dv. și pentru a veni in ajutorul 
sinistraților donăm, din contul nos
tru, suma de 3 000 DOLARI".

29 de tone medicamente și alte a- 
jutoare au fost trimise din Copen
haga. către zonele inundate din 
România, a anunțat Consiliul Bise
ricii Luterane Daneze.

Pină în prezent, in Danemarca au 
fost colectate, in același scop, apro
ximativ 340 000 COROANE DA
NEZE.

Comitetul de ajutorare al biserici
lor germane din R. F. a Germaniei 
a expediat, pe adresa comandamen
tului pentru coordonarea ajutoarelor 
destinate sinistraților români, două 
camioane transportînd 10 tone Îm
brăcăminte pentru copii și 300 corturi.

Comitetul american evreiesc din 
Geneva a donat 5 000 de DOLARI.

Din registrele băncii
Vineri și simbătă, la Banca Ro

mână de Comerț Exterior au conti
nuat să sosească transfere telegrafi
ce prin care cetățeni din diverse țări 
transmit sume de bani in valută in 
Contul 1 000. pentru ajutorarea popu
lației sinistrate. Cităm din registrul 
băncii : Leon Rubin — 4 000 DOLARI, 
Aristia Olive și Moscahlades Bros 
cite 5 000 DOLARI, dip New York, 
Franz Kirkfeid din Dusseldorf 
25 000 MĂRCI VEST-GERMANE, 
Rainer Ruhbbrog — 1 000 MĂRCI
VEST-GERMANE, Fischoler — 5 000 
FRANCI FRANCEZI - și olandezul 
Handelmig R. Schroder, din Rotter
dam — 5 000 FLORINI OLANDEZI.

Directorul și patronul firmei „Tur- 
moel" din Viena, Martin Maimann, 
a depus suma de 4 000 DOLARI.

S-au primit transfere telegra
fice de la San Francisco in va
loare de 1 000 DOLARI din partea 
cetățeanului Meakain, din Rotterdam 
de la N. Albert 1 000 DOLARI, pre
cum și un transfer din partea fami
liei Miguel Lascarov Molduvanu din 
Ziirich In valoare de 998 DOLARI.

Gesturi de simpatie 
ale membrilor corpului 

diplomatic
Personalul diplomatic al Ambasa

dei Republicii Cuba la București a 
hotărit să contribuie cu suma de 21 009 
LEI la recuperarea pagubelor cauza
te de calamitățile naturale ce s-au 
abătut asupra României.



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Puternice atacuri
PIAȚA COMUNA

ale forțelor patriotice

Dezvoltarea 
cooperării 
economice 
româno-franceze

IFERVtSCLNȚĂ Pi SCENA POLITICA | agențiile
fa

(Agerpres). — Agen- 
relatează că in noap- 
spre simbâtă, unități

SAIGON 30 
țiile de presă 
tea de vineri 
ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud au lansat un puternic atac in 
regiunea Platourilor înalte, pătrun- 
zind in orașul Dalat. Acțiunile mili
tare intreprinse asupra orașului Da-

lat au fost însoțite de intense atacuri 
organizate de forțele patriotice in în
treaga regiune. Un număr de 13 
obiective strategice americano-saigo- 
neze au fost atacate simultan, a de
clarat un purtător de cuvint saigonez. 
Agenția France Pres.se precizează că 
luptele continuă în mai multe sectoa
re ale orașului.

MANIFESTUL ELECTORAL
AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN MAREA BRITANIE
LONDRA 30 — Corespondentul A- 

gerpres Liviu Rodescu transmite : 
Cu prilejul deschiderii oficiale a cam
paniei electorale din Anglia, la Lon
dra a fost dat publicității un mani
fest al Partidului Comunist din Ma
rca Britanie in care se arată că prin
cipalele obiective pe care le urmă
rește partidul comunist in campania 
electorală sint împiedicarea revenirii 
conservatorilor la putere și ampli
ficarea mișcării pentru orientarea 
spre stânga a politicii guvernului bri
tanic.

Exprimind o serie de măsuri meni
te să înlăture dificultățile economice 
și să combată inegalitățile sociale, 
manifestul cere naționalizarea marilor 
firme, in primul rind a celor impli
cate in operațiuni de fuzionare, se 
pronunță pentru dezvoltarea și lăr
girea serviciilor sociale.

Abordind unele aspecte ale politicii 
externe, manifestul pledează împotri
va aderării Marii Britanii la Piața 
comună, arătând că C.E.E. constituie 
,,o sursă' de divizare a Europei, o 
grupare economică și politică închi
să". Ca alternativă, in document se 
susține necesitatea convocării unei 
conferințe europene oare să discute 
problema securității, dezvoltarea coo
perării și comerțului între statele 
continentului european. Totodată, se 
cere „aducerea tuturor trupelor din 
străinătate, desființarea bazelor străi
ne care au mai rămas pe teritoriul

țării, părăsirea pactului N.A.T.O., ac
țiuni concrete in direcția creării unui 
sistem de securitate europeană, pen
tru dizolvarea simultană a N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia". Ma
nifestul se pronunță, de asemenea, 
pentru retragerea trupelor S.U.A. din 
Indochina, pentru reglementarea si
tuației din Orientul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 19<?f. precum și pentru 
renunțarea la armele nucleare prin- 
tr-uri acord internațional.

„Meditenma trebuie 
să fie o mare a păcii

Miniștrii de externe ai celor 
șase țări membre ale Pieței co
mune s-au reunit vineri in sta
țiunea Bagnaia, de lingă Roma, 
pentru a examina posibilitățile 
unor consultări politice lărgite 
în cadrul comunității, în perspec
tiva aderării de noi membri. 
Ministrul de externe al R. F. a 
Germaniei, Walter Scheel, a fă
cut propunerea ca „cei șase" să 
se intilnească de două ori pe an 
cu candidații la Piața comună 
(Marea Britanie, Irlanda, Dane
marca și. Norvegia) pentru a dis
cuta diferite aspecte ale coope
rării in domeniul politicii exter
ne. Omologul său francez, 
Maurice Schumann, a cerut insă 
participanților un răgaz in ve
derea studierii fondului acestei 
propuneri. „Parisql, scrie co
mentatorul agenției France 
Presse, vrea să se asigure că a- 
cest forum nu va da candidați- 
lor o instanță de apel în raport 
cu deciziile celor șase". Aceasta 
înseamnă, după părerea acelu
iași comentator, că. ..amintirile 
crizei Uniunii Europei Occiden
tale sint încă vii". Neputînd a- 
junge la un acord, participanții 
la lucrări au însărcinat un comi
tet special cu continuarea stu
dierii acestei probleme.

PARIS 30 — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
La Paris s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Comitetului mixt fran- 
co-român nentru cooperarea pe 
terțe piețe. In cursul lucrărilor, care 
s-au desfășu;at in ședințe plenare 
și in grupe de lucru. Comitetul mixt 
a exa ninat mijloacele de promovare 
a prospectă.ii și v a w. uitării in co
mun a unor resurse minerale. Cu 
acest prilej, a fost semnat un proto
col care evidențiază interesul celor 
două părți dc a coopera pe terțe pie
țe.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Mineu, adjunct al 
ministrului industriei miniere și 
geologiei, iar din partea franceză de 
Jean Chapelle, directorul relațiilor 
economice externe din Ministerul 
Economiei și Finanțelor.

Șl
Convorbiri algero - marocane BEWRAD-ZAGREB

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — Pa
vilionul României la Tirgul interna
țional de la Budapesta a fost vizitat 
simbătă 
secretar 
Losonczi, președintele Consiliului pre
zidențial al Republicii Populare Un
gare, Antal Apro, Bela Biszku, San
dor Gaspar. Dezso Nemes, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
și alți conducători ungari.

Produsele industriei românești pre
zentate în cadrul pavilionului s-au 
bucurat de interesul și aprecierea 
conducătorilor de partid și de stat 
ungari.

de Jănos Kădăr, prim
ai C.C. al P.M.S.U., Pal

NEA POSTELECTORALĂ SE MENȚINE ÎN COLUMBIA • DE
MONSTRAȚII STUDENȚEȘTI ÎN ECUADOR • RĂPIREA 

FOSTULUI PREȘEDINTE ARGENTINIAN ARAMBURU

Guvernul Peruvian a adoptat un decret prin care obligă pe proprietarii 
de terenuri arabile neafectați de legea pentru reforma agrară să cedeze, 
incepind cu ianuarie 1971, jumătate din păminturile și uneltele agricole, mun
citorilor agricoli permanenți de pe aceste loturi. A fost de asemenea anun
țată naționalizarea uneia dintre cele mai pitorești porțiuni a litoralului 
Peruvian, care a fost pusă la dispoziția întregii populații.

■ Deși a trecut peste o lună de Ia 
alegerile generale din Columbia, 

în țară domnește încă tensiunea. Pre
ședintele ales, Pastrana, care va fi 
investit in mod oficial la 7 august a.c., 
trebuie să facă față, în afara asaltului 
opoziției, dezbinării din propriul 
partid. Situația politică tulbure se 
complică datorită faptului că, prac
tic, toate formațiunile politice sint in 
prezent lipsite de lideri. De pildă, 
fostul președinte Carlos Lleras Res
trepo s-a retras de la conducerea 
partidului liberal, aflat încă in cău
tarea unei personalități care să-1 re
aducă pe linia de plutire. Pe de altă 
parte, ANAPO (Alianța națională 
populară), partidul fostului dictator 
Rojas Pinilla, cunoaște și el o serie 
de frămintărt serioase. Este probabil 
ca frînele acestui partid să fie luate, 
pină la urmă, de fiica fostului dicta
tor, care a fost aleasă în Senat și 
care a anunțat de pe acum că 
ANAPO se pregătește pentru vii
toarea campanie electorală, contes- 
tînd caracterul reprezentativ al nou
lui regim. După cum scrie ziarul 
„Le Monde", în Columbia „nu a 
domnit niciodată o confuzie ații dc 
mare".

jjj Ministrul ecuadorian al educației 
™ a ordonat suspendarea pină luni 
a tuturor cursurilor universitare și 
școlare de pe teritoriul Ecuadorului, 
Măsura a fost luată pentru a impie-

dica eventuale manifestații ale stu
denților cu ocazia împlinirii unui an 
de la incidentele de la Universitatea 
din Guayaquil, cind. In urma unor 
demonstrații studențești, poliția a 
ucis cițiva tineri. în ciuda interdic1 
țiilor, Federația Studenților din Quito 
a organizat un marș de protest, 
incinta Universității din C 
poliția a. folosit gaze lacrimogene 
pentru a-i dispersa pe studenți.

■ Ministrul de interne al Argenti
nei a anunțat că generalul Fedro

Aramburu, care a deținut postul de 
președinte al țării intre anii 1955— 
1958, după răsturnarea 
a fostului dictator Juan 
răpit in cursul zilei de 
ritățile au precizat că 
fost silit să se urce 
mobil de către doi bărbați imbrăcați 
în uniforme de ofițeri, care au pă
truns in locuința lui, sub pretextul 
de a fi primit ordin să-i asigure pro
tecția. Se presupune că răpitorii apar
țin unei mișcări de dreapta de ten
dință peronistă. „Alianza liberadora 
nacionalista", împotriva căreia Aram
buru a adoptat in 
vere.

Importante forțe 
mobilizate atit în 
diferite orașe de provincie, pentru a 
încerca să-1 regăsească pe fostul pre
ședinte.
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Lucrările celui de-al 16- 
lea congres al Comsomolu- 
lui s-au încheiat la Moscova, în pre
zența conducătorilor de partid și de 
stat ai Uniunii Sovietice. Evghenii 
Tiajelnikov a fost reales în funcția 
de prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Comsomolului. Agenția TASS 
anunță că participanții la congres au 
adoptat o declarație in sprijinul 
luptei popoarelor din Indochina pen
tru independență 
cum s-a anunțat, la 
greșului a participat 
Uniunii Tineretului 
România, condusă 
prim-secrctar al C.C. 
nistru pentru problemele tineretului.

națională. După 
lucrările con- 
o delegație a 

Comunist din 
de Ion Iliescu, 
al U.T.C., mi-

de la putere 
Peron, a fost 
vineri. Auto- 
Aramburu a 

într-un auto-

trecut măsuri se-

de. poliție au fost 
capitală, cit și in

In localitatea algeriană Tlemcen 
s-au desfășurat zilele acestea con
vorbiri intre președintele Consiliului 
Revoluției Algeriene, Houari 
Boumediene, și regele Marocului, 
Hassan al II-lea. Au fost discutate 
în special probleme ale relațiilor 
bilaterale, posibilitățile de dezvolta
re a cooperării dintre cele două țări. 
Cele două părți, arată comunicatul 
comun dat publicității, doresc ca 
„Mediterana să fie o mare a păcii, 
iiniștii, securității și stabilității, pre
cum și o zonă de cooperare rodni
că, pe baza respectării suveranității 
fiecărui stat și a neamestecului in 
afacerile interne".

Vineri, Consiliul Revoluției și gu
vernul de ia Alger, reunite in ședin
ță comună, au ținut să salute acor
dul realizat.

rută feroviară

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dată publicității o 
declarație TASS privitoare la atacu
rile Israelului îndreptate împotriva 
integrității teritoriale a Libanului. 
De peste două săptămini, se arată in 
declarație, trupele israeliene comit 
aproape neîntrerupt provocări arma
te la granița de sud a Libanului și. 
folosind unități de tancuri, blindate 
și infanterie, sprijinite de aviație și 
artilerie, pătrund pe teritoriul Repu
blicii Liban. Declarația subliniază că 
aceste acțiuni constituie o încălcare 
a suveranității de stat și a integrită
ții teritoriale a Libanului.

Declarația TASS consideră că pen
tru instaurarea păcii in Orientul A- 
propiat este necesar ca Israelul să 
înceteze provocările armate, să-și re
tragă trupele sale de pe tSate teri
toriile arabe ocupate, să îndeplineas
că rezoluția Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 și alte hotărîri 
ale O.N.U.

! Numeroși comuniști
arestați in Irak

3

BAGDAD 30 (Agerpres). — A- 
genția ȚJ.P.I. transmite, citind zia
rul „Al. Nida“, organ al Partidu
lui Comunist din Liban, că peste 
270 de comuniști au fost arestați 
în Irak. Ziarul menționează că 
arestările am avut loc in capitală, 
precum și în alte cinci orașe pro
vinciale, în cadrul unei masive 
acțiuni lansate de autoritățile ira
kiene împotriva membrilor parti
dului comunist.

Belgrad.

CEYLON

N. PLOPEANU

Belgrad 
de 414 
Zagreb 
primul

lu- 
căii 

în

în timpul manifestației care a avut loc la Colombo 
(Telefoto — Agerpres)

MANIFESTAȚII IN SPRIJINUL
FRONTULUI UNIT AL FORȚELOR

DE STÎNGA

La 30 mai s-au terminat 
crările de electrificare a 

— Zagreb, 
km. In aceeași 
a pornit spre 
tren cu trac- 
In cele două

ferate 
lungime 
zi, din 
Belgrad 
țiune electrică, 
stații, la plecare și sosire, au 
avut loc mitinguri festive.

Electrificarea căii ferate Bel
grad — Zagreb face parte din- 
tr-o acțiune amplă de moder
nizare a transporturilor în Iu
goslavia. Asemenea lucrări se 
efectuează și pe alte linii mai 
importante, precum și pe noua 
cale ferată Belgrad — Bar, 
care se află în construcție. Ve
chea porțiune de cale ferată 
de la Novi Beograd, care stîn- 
jenea circulația rutieră în oraș, 
a fost deplasată spre vest ; ea 
trece acum printr-un tunel 
lung de 1,5 km. Toate aceste 
lucrări s-au încheiat la 29 mai.

încă un fapt care trebuie 
menționat : cu 4 zile în urmă 
s-au terminat cursele de probă 
ale noii locomotive electrice 
construită de patru întreprin
deri iugoslave. O asemenea lo
comotivă a fost folosită și în 
prima cursă pe distanța Bel
grad—Zagreb. Ea are 5 500 C.P. 
și dezvoltă o viteză de peste 120 
km pe oră.
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COLOMBO. în mai mul- 
localități din Ceylon 
avut loc în ultimele 
manifestații în spriji- 
Frontului unit al for-

te 
au 
zile 
nul
țelor de stînga. Ca o ex
presie 
populare 
vechiului 
rakapcla 
capitala 
scripția în care a candidat 
fostul premier, Dudley Se
nanayake, a avut loc o 
puternică demonstrație de 
pretest. Au urmat ciocniri 
între grupuri rivale de 
manifestanți, soldate cu 
victime.

La Colombo, circa zece 
mii de persoane au mani
festat în fața birourilor

a nemulțumirii 
iață de politica 
guvern, la Wa- 
(nu departe de 
țârii), în circum-

trustului de presâ „Asso
ciated Newspapers Limi
ted", care a susținut cam
pania electorală a Parti
dului Național Unit, con
dus de D. Senanayake.

După cum s-a mai 
nunțat, partidul de guver- 
nămînt, P.N.U., a suferit o 
grea înfrîngere în alege
rile generale care s-au 
desfășurat miercuri, obți- 
nînd în noul parlament 
numai 17 locuri din 157. 
Majoritatea covîrșitoare a 
mandatelor a revenii 
Frontului unit al forțelor 
de stînga, condus de d-na 
Sirimavo Bandaranaike, 
care va forma noul gu
vern ceylonez.

Convorbirile Tepavaț- 
Sharp, Punctul central al vizitei in
treprinse la Belgrad de șeful diplo
mației canadiene, Mitchell Sharp, au 
luat sfîrșit. în alocuțiunea rostită la 
dejunul care a avut loc după înche
ierea discuțiilor oficiale, Mirko Te- 
pavaț, secretar de stat pentru aface
rile externe al Iugoslaviei, a subli
niat, între altele, necesitatea de a se 
renunța in relațiile internaționale la 
folosirea forței și a presiunilor, de & 
se milita pentru rezolvarea pașnică 
a problemelor, prin convorbiri, res- 
pectindu-se principiul egalității in 
drepturi. Mitchell Sharp s-a referit, 
la rindul său, la o serie de aspecte 
ale situației internaționale, subliniind 
că țara sa urmărește cu îngrijorare 
lărgirea conflictelor din Indochina. 
Apreciind holul important al O.N.U., 
Sharp a relevat că nu poate fi ig
norată contribuția Republicii Popu
lare Chineze la rezolvarea probleme
lor internaționale. Canada, a arătat 
in continuare Mitchell Sharp, sprijină 
acele acțiuni care duc spre diminua
rea incordării și, in context, ea Va 
saluta o conferință în problema secu
rității europene.

întrevedere Pompidou - 
Bourguiba. Președintele Republi
cii Tunisia, Habib Bourguiba, a avut 
vineri o întrevedere la Palatul 
Elysee cu președintele Franței, Geor
ges Pompidou. Cei doi șefi de state 
au abordat probleme de interes re
ciproc.

Dezvoltarea economiei 
R.R.U. Presa egipteană publică da
tele referitoare la rezultatele econo
mice obținute de R.A.U. in primele 
nouă luni ale anului financiar 1969— 
1970. Potrivit unui comunicat al Mi
nisterului Industriei, Resurselor Mi
niere și Petrolului, scrie cotidianul 
..Al Ahram", planul producției indus
triale pe primele nouă luni ale anu
lui financiar în curs a fost îndepli
nit. Cotidianul „Al Gumhuria" men
ționează, pe de altă parte, că valoa
rea globală . a exporturilor R.A.U. a 
fost in primele nouă luni ale anu
lui financiar de 302 milioane lire 
egiptene, inregistrind o depășire de 
26 milioane în comparație cu pe
rioada similară a exercițiului finan
ciar 1968—1969.

Tananarive, mai 1970... Prin ecranul 
oval al hubloului avionului nostru, 
care a decolat de câteva minute, ca
pitala malgașă. învăluită in decorul 
policrom al „iernii" tropicale din 
emisfera sudică, se estompează rapid. 
Am pornit, așadar, spre casă. Ma
șina aeriană devorează cu aviditate 
primii kilometri ai drumului de în
toarcere. în zare se și developează 
litoralul in franjuri al insulei. Ne 
stăruie in memorie aspectele despăr
țirii cordiale de gazde, urările de 
prietenie, exprimate atit de specific 
malgaș, prin bătăi ritmice din pal
me și rostirea formulei „amaku... 
awerenu".

în ordine cronologică. Madagascarul 
este ultima etapă a itinerarului par
curs timp de trei săptăimini prin opt 
țări africane de delegația română 
condusă de ministrul afacerilor exter
ne. Corneliu Mănescu. Capitol fruc
tuos al relațiilor României cu statele 
continentului afrioan, călătoria între
prinsă a prilejuit o amplificare evi
dentă a dialogului internațional 
constructiv al țării noastre, a relie
fat utilitatea explorării unor noi po
sibilități de colaborare rodnică in 
cele mai variate domenii ale relații
lor dintre state. Am avut ocazia, ca 
gazetari, să înregistrăm cu emoție, 
in tot timpul vizitei, ecoul vibrant ai 
mesajului de prietenie al poporului 
român și conducerii sale, adresat, prin 
intermediul delegației, popoarelor 
Africii, cu oare țara noastră iși lăr
gește tot mai mult legăturile econo
mice, politice și culturale.

Am poposit pe meleagurile ferti
lizate de Congo și Niger, am avut 
in prim plan priveliștea vestitului 
Kilimanjaro, am parcurs patetica sa
vană burundeză pină în zona izvoa
relor Nilului, am văzut discul imens, 
portocaliu al soarelui, decupat dea
supra Oceanului Indian. Am vizitat 
succesiv Congo-Brazzaville, Congo- 
Kinshasa, Gabon, Camerun. Nigeria, 
Burundi, Tanzania și Republica Mal
gașă.

Detaliile reținute, imaginile înre
gistrate, convorbirile avute ne-au 
dezvăluit un panoramic semnificativ 
al realităților africane, ne-au ilustrat 
ardoarea cu care țările acestui conti
nent doresc să se dezvolte de sine 
stătător, să realizeze pași cit. mai 
mari și mai grabnici spre lichidarea 
înapoierii imprimată de indelunga 
dominație colonială, să . înfăptuiască 
adinei prefaceri înnoitoare in viața

20000 de kilometri
prin Africa

EVOLUȚIE ASCENDENTA A RELAȚIILOR DE PRIETENIE Șl COLABORARE
DINTRE

lor socială, economică și culturală, 
să-și valorifice cit mai eficient, în 
interesul propriilor popoare, resur
sele materiale și umane. Despre a- 
ceste aspirații ne-au vorbit cu pa
siune oameni din cei mai diferiți — 
și< textilista congoleză Awa Konka, 
și feroviarul nigerian Ade Mabadeje, 
și șeful statului burundez Michel 
Micombero, și medicul malgaș Louis 
Rabarisar.

Iar ca un puternic resort acționea
ză conștiința demnității naționale, a- 
firmată cu plenitudine. Ne revin 
stăruitor in minte cuvintele scrise 
cu majuscule pe multe pancarte vă
zute la Kinshasa, pe afișe, pe cărțile 
de școală ale elevilor, pe genericul 
cu care începe sau se încheie pro
gramul de televiziune : „Sîntem min
ări de a fi noi înșine !“„ Este lesne 
de intuit semantica acestei „procla
mații" laconice, pe un continent unde 
clocotul luptei pentru libertate și in
dependență, pentru progres social, a 
smuls in ultimele două decenii din 
robia colonială, din asuprire seculară 
zeci și zeci de popoare.

Pretutindeni pe unde am călătorit, 
am văzut afirmate în cele mai felurite 
moduri, in cele mai diverse fapte și 
manifestări individuale sau colective 
dorința africanilor ..de a fi ei înșiși", 
de a fi stăpinl la ei acasă.

Ideile socialismului, exprimate une
ori mai cristalizat, alteori mai nebu
los, exercită o atracție omniprezentă: 
se manifestă afinități, se întreprind 
căutări, se explorează căi, formule...

Dorința poporului burundez, de e- 
xemplu, de a infăptui in țara sa pro-

ROMÂNIA Șl ȚĂRILE AFRICANE
funde transformări oare să ofere fun
dament trainic independenței politice 
este condensată in proverbul multi
plicat in sute de inscripții in limba 
kirumdi pe care .le poți întilni pină 
in cele mai îndepărtate sate : „Să a- 
duci ofrandă gliei tale dacă vrei ea și 
alții s-o respecte !“

Opțiunile unui mare stat african 
independent, ca Tanzania, sint defini
te în preambulul istoricei declarații 
de la ArushS, din 1967. a Conferinței 
partidului T.A.N.U. — Uniunea Na
țională din Tanganica : linia princi
pală a, politicii partidului — se arată 
m esență in declarație — este cons
truirea unui stat socialist, înlăturarea 
exploatării omului de către om.

Dinamica realităților africane se ex
primă pe multiple planuri. Funda
mental, desigur, este cel economic. în- 
fiecare țară unde am poposit, punc
tul de înfiripare al oricărei dis
cuții. cu gazdele noastre, era mai 
totdeauna același. Ni se vorbea, fie 
despre apropiata inaugurare a unui 
mare baraj — in Congo-Kinshasa, fie 
despre construcția unui port modern 
— în Nigeria,'fie despre proiectul de 
deschidere a șantierului unei căi fe
rate — in Burundi, fie despre darea 
în exploatare a unui nou zăcămint 
mineral — în Tanzania, fie despre 
proiectul unei noi universități — in 
Republica Malgașă. Strădaniile țări
lor africane pentru dezvoltare econo
mică galvanizează energiile popoare
lor de pe acest continent, dornice să-și 
construiască prezentul, să-și făureas
că viitorul, conform năzuințelor și op
țiunilor lor.

Prefigurindu-și viitorul. Africa 
iși explorează cu febrilitate trecu
tul. Intelectualitatea unui continent 
intreg se dăruiește cu pasiune ope
rei de reconstituire a propriei lui 
istorii și culturi pe care „misiunea 
civilizatoare" a colonialiștilor s-a 
străduit din răsputeri să le nimi
cească. Cu cită mindrie iți vorbesc 
nigerienii, congolezii sau tanzanienii 
despre vestitele centre de cultură an
tică africană, Benin sau Bakongo, 
despre poemele în limba swahilli 
datînd de la începutul erei noastre, 
sau despre străvechiul manual de is
torie „Epopeea Mării Eritreea".

Derulăm filmul itinerarului african 
sub impresia unui profund sentiment 
de apropiere umană pe care l-am 
trăit pretutindeni, sentiment insuflat 
de prietenia și prețuirea manifestate 
față de țara noastră, de constatarea 
că și in Africa, ca pretutindeni în lu
me, România se bucură de o stimă 
profundă, că politica'ei externă de 
înțelegere și colaborare internațională 
și-a ciștigat un real și puternic pres
tigiu.

Străbătând Africa in urmă cu 10—15 
ani, gazetarul român ăr fi avut, desi
gur, puține ocazii să intilnească locui
tori ai așezărilor ecuatoriale de la ca
taractele fluviului Congo, ai savanei 
tanzaniene, ai porturilor nigeriene sau 
de pe plantațiile de vanilie din insula 
malgașă. care să fi știut multe despre 
România. Astăzi, în 1970, avem însă 
prilejul să constatăm că nu unul, nu 
doi, nu cîțiva, ci numeroși sint aceia 
pe continentul african care cu
nosc ce este, ce face, ce poli-

tică duce România. Acest lucru 
ne-a fost atestat de nenumărate 
mărturii,, adesea emoționante. Fresca 
lor vie se constituie pentru noi din 
multe instantanee, dialoguri, detalii 
vizuale, grăitoare : o ghirlandă, de 
stegulețe tricolore aninată pe co
roana unui imens boabab la Dar es 
Salam ; o secțiune de cărți românești 
la biblioteca primăriei din Tanana
rive ; un medic nigerian, absolvent al 
facultății din București, interesin- 
du-se dex publicații de specialitate in 
limba română ; un geolog tanzanian, 
rugindu-ne _șă transmitem salutări 
colegilor săi'români cu care a colabo
rat la prospecțiuni în ținuturile lo
cuite de păstorii masai.

De la docheri sau simpli agricul
tori. de la tehnicieni, profesori sau 
medici și pină la cele mai de seamă 
personalități de pe continentul afri
can, printre care șefii statelor prie
tene vizitate, am avut ocazia să au
zim cuvinte calde despre România 
socialistă, despre politica ei de pace 
și cooperare internațională.

într-o declarație făcută la Lagos 
pentru cititorii ziarului „Scîriteiă", 
șeful statului nigerian, Iakubu Go- 
Won, ne spunea : „Nutrim o deose
bită prețuire pentru politica .externă 
a României, pentru conducătorii po
porului român. Relațiile noastre de 
colaborare se găsesc pe un drum bun 
și există cele mai îmbucurătoare 
perspective în* privința dezvoltării 
lor pe planuri multiple."

Semnificative sint și cuvintele mi
nistrului de externe al Camerunului, 
Nko’o Etougou : „Principiile care 
stau la baza relațiilor externe ale 
României constituie prin ele însele 
un sprijin real, efectiv, pentru țările 
de pe continentul nostru. România a 
ajutat în mod prietenesc statele afri
cane și a fost solidară întotdeauna 
cu aspirațiile lor legitime de liber
tate și progres".

„Interpretăm prietenia trainică pe 
care o nutrește România față de 
țara noastră — sublinia ministrul de 
externe din Congo-Brazzaville. Au- 
xence Ickonga — ca o manifestare 
de solidaritate deosebită, o puter
nica sursă de încurajare pentru noi, 
dar mai presus de orice un temei de 
a persevera în hotărîrea de nezdrun
cinat de a merge înainte pe cajea 
vieții noi pentru care am optat. 
Atunci cind gindul ne poartă? la
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România, in mod firesc, noi vedem 
perindindu-ni-se înaintea privirilor 
panoramicul muncii cotidiene dirze, 
însuflețite, .metodic împlinite, de un 
popor, harnic, . independent, hotărit 
să-și realizeze aspirațiile sale , socia
liste de bunăstare și fericire".

Pe fundalul acestor sentimente de 
considerație și respect reciproc,
caldă prietenie, a decurs întreaga 
vizită in țările africane a delegației 
române, condusa de ministrul aface
rilor externe. Expresia concretă 
a dorinței reciproce de dezvol
tare multilaterală 
de colaborare o 
cordurile comerciale, 
cooperare' economică și tehnică sau 
de colaborare culturală și ț 
încheiate cu prilejul acestei _____
O dată cu aceste acorduri, colaborarea 
dintre România și țările africane în
registrează o evidentă extindere a 
cadrului ei. creează noi posibilități 
de conlucrare spre beneficiul țărilor 
noastre. în toate țările africane vizi
tate, discuțiile, tratativele, convorbi
rile purtate au condus la o mai bună 
cunoaștere a domeniilor și ] 
t.ăților care prezintă interes : 
pentru cooperarea economică. au 
permis o evaluare a perspectivelor 
rodnice ale acestei cooperări, au evi
dențiat largi posibilități de diversifi
care a colaborării economice.

în repetate rânduri, „interlocutorii 
africani ai reprezentanților țării 
noastre au ținut să exprime apre
cierea lor vibrantă, recunoștința lor 
caldă pentru solidaritatea hotărită. 
manifestată cu vigoare de România 
socialistă față de mișcările de eli
berare, națională din Mozambic și 
Angola, din Namibia și din alte țări, 
față de lupta popoarelor africane îm
potriva imperialismului și colonialis
mului, pentru libertate și progres so
cial.

Convorbirile și schimburile de pă
reri purtate de delegația noastră cu 
reprezentanții guvernelor țărilor afri
cane au oferit posibilitatea constată 
rii unei identități de păreri jntre 
România și statele continentului afri
can asupra unui mare număr de pro
bleme internaționale actuale.

Prin întregul său bilanț, amplul 
dialog cu țările africane, prilejuit de 
vizita delegației române, reprezintă o 
importantă contribuție Ia cauza păcii 
și colaborării internaționale.

George IONESCU I

Noi ciocniri între grupuri 
de catolici și protestanțiau 
avut loc in noaptea 
simbătă 1 
dei de Nord. Forțele 
tanice au intervenit, 
țări.

Moartea fostului ministru 
de interne al Ciprului, p°- 
lycarpos Gheorghadjis. s-a datorat 
unui asasinat premeditat de una sau 
mai multe persoane, a stabilit tribu
nalul districtual din Nicosia, care 
și-a încheiat vineri ancheta.

in noaptea de vineri spre 
la Belfast, capitala Irlan- 

” de ordine bri-
operind ares-

de
a legăturilor 
constituie a- 
acordurile de

Turneul iberic al lui Wil
liam Rogers. Dup& 0 scurtă vi- 
zită la Madrid, unde a discutat cu 
oficialitățile spaniole problema vii
torului bazelor militare din Spania, 
secretarul de stat al S.U.A., William 
Rogers, a sosit într-o vizită oficială 
la Lisabona. El a avut simbătă o pri
mă intrevedere cu ministrul aface
rilor externe portughez, Rui Patri
cio, in urma căreia s-a hotărit ca tra
tativele privind reînnoirea pe termen 
lung a acordului care reglementează 
funcționarea bazei militare americane 
în una din coloniile portugheze să 
înceapă mai tirziu, în cursul aces
tui an.

Populația orașului Tokio 
era la 29 mai de 11 524 666 persoane, 
dintre care 5 860 083 bărbați și 
5 664 583 femei, arată un recensămint 
efectuat de autoritățile capitalei ni
pone.
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Fotografia reprezintă primul aeroiren 
francez. El are o lungime de 26 me
tri, o lățime de 3,20 metri și atinge o 
viteză de 
propulsat 
1 200 CP

250—300 km pe oră. Este 
de două turbo-motoare de 
fiecare. Trenului i s-a dat 
numele „Orleans"
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