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Este ceea ce va rezulta din
înfăptuirea întocmai a recentei hotărîri

apreciată și sprijinită deopotrivă 
de producători și consumatori

Recenta hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului privind îmbunătățirea prețurilor 
de cumpărare a animalelor și produselor animaliere, 
precum și alte măsuri de dezvoltare a zootehniei se 
bucură de o largă apreciere din partea oamenilor mun
cii, atît a țărănimii cît șl a muncitorilor, a funcționari
lor, care văd în măsurile adoptate grija statornică a 
conducerii partidului și statului nostru pentru a asigura 
îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației cu 
produse agroaiimentare. în convorbirile care au loc în

legătură cu prevederile hotârîrii, oamenii muncii sub
liniază că este rațional ca o dată cu creșterea cerințe
lor de produse animaliere - urmare a creșterii puterii 
de cumpărare a populației - să fie stimulată produce
rea acestora, să fie cointeresate unitățile agricole, ță
rănimea, în dezvoltarea și ameliorarea șeptelului, 
creîndu-se o bază sigură pentru ca magazinele alimen
tare și piețele să fie cît mai bine aprovizionate.

ÎN PAGINA A IV-A PUBLICAM OPINII ALE UNOR OAMENI 
Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE ÎN LEGĂTURĂ CU HOTA- 
RÎREA AMINTITA.

UNIȚI, FERM HOTÂRÎȚI, ÎN FRUNTE CU COMUNIȘTII

Oamenii muncii hunedoreni inlătură
urmările calamităților,

iși sporesc angajamentele
loachim MOGA,

prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Calamitățile naturale au lovit și 
o parte a județului Hunedoara. în 
fața pericolului deosebit de grav și 
iminent al inundațiilor pe întreaga 
vale a Mureșului din județul nostru, 
comitetul județean de partid a des
fășurat ample și energice acțiuni 
pentru a preveni și diminua efectul 
distrugător al apelor. Au fost con
centrate în toate zonele periclitate 
asemenea forțe umane și mijloace 
tehnice, îneît am izbutit intr-un răs
timp foarte scurt 
scoatem în afara 
12 000 oameni, un 
animale, cantități 
bunuri materiale.
măsuri, în județul nostru au fost 
complet evitate pierderile de vieți o- 
menești și a fost foarte mic numă
rul animalelor pierdute.

Cu toate măsurile, acțiunile și e- 
forturile depuse, puhoiul de ape a 
provocat pagube serioase în județ. 
Pe întreaga luncă- a Mureșului, de la 
intrare la ieșirea din județ, o supra
față de circa 300 km.p. a fost com-

să evacuăm și să 
oricărui pericol 

număr de 64 000 
considerabile de 
Datorită acestor

plet acoperită de ape, fiind înecate 
17 000 hectare de teren agricol. Re
vărsarea a afectat total sau’ parțial 
19 localități și o parte a municipiu
lui Deva, inundînd un număr de 
2 300 case, precum și 20 obiective so- 
cial-culturale. De asemenea, au fost 
inundate și paralizate total unele 
unități industriale, sectoare și secții 
productive, depozite din Deva și Ilia 
și altele.

Consecințele’ inundațiilor le-a re
simțit și, din păcate, încă le mai re
simte întreaga economie a județului. 
Toate marile întreprinderi — Combi
natul siderurgic Hunedoara, uzina 
„Victoria", Calan, minele din Valea 
Jiului, Poiana Ruscă, din Munții 
Apuseni, termocentralele Paroseni și 
Mintia — precum și șantierele, sînt 
amplasate în alte zone și. din feri
cire, n-au fost afectate direct de ca
lamități. Indirect însă, efectul 
vărsării apelor s-a resimțit și 
întreruperea și dezorganizarea

(Continuare în pag. a II-a)
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e Județul Suceava își supli
mentează angajamentele

e Ne vorbesc oamenii de pe 
diguri

• Culminația pe Dunăre: 
Azi — la Turnu - Măgurele

• OMUL FATĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI... 
...ÎN ZILELE DRAMATICEI ÎNCLEȘTĂRI CU
NATURA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu
/Televiziunii franceze

Marți dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit pe zia-

riștii francezi Claude Manuel șl 
Claude Brovelli, cărora le-a acordat 
un interviu filmat, pentru canalul 1 
și canalul II în culori ale Televiziu
nii franceze.

TOVARĂȘII SANTIAGO CARRILLO 
SI GHEORGHE PANĂ AU VIZITAT

JUDEȚUL BRĂILA

în timpul mitingului de la uzinele „Progresur-Brâila Foto : I. Dumitru

IN PAGINA A VI-A
MITINGUL DE LA UZINELE 

„PROGRESUL"

— Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Pană

— Cuvîntarea tovarășului 
Santiago Carrillo

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT

PE SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE

»

EXTERNE AL CANADEI, MITCHELL SHARP
Marți Ia amiază, președintele Con

siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Canadei, 
Mitchell Sharp.

La întrevedere au participat Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Bogdan, ambasado
rul României în Canada, și Bucur 
Șchiopu, ambasador.

Ap fost de față Bruce M. Williams, 
ambasadorul Canadei la București, și 
celelalte persoane oficiale care îl în-

soțesc pe ministrul canadian în vi
zita pe care o face în țara noastră.

în cursul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate probleme referitoare la 
dezvoltarea colaborării dintre Româ
nia și Canada, precum și aspecte ale 
situației internaționale.

După întrevedere, președintele Con
siliului de Miniștri a reținut la dejun 
pe secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Canadei și pe celelalte 
persoane oficiale. (Agerpres)

CLASA MUNCITOARE
conștiință, energie,

exemplu
I-am văzut pretutindeni în acele 

zile de crîncenâ încleștare cu furia 
naturii dezlănțuite. în simple salope
te de lucru sau in uniformele gărzi
lor patriotice. I-am văzut cu apa pînă 
la git în halele fabricilor inundate, 
salvînd mașini, piese sau materiale. 
I-am văzut, alături de ostași, în bărci, 
luptîndu-se să smulgă valurilor co
pii, bătrîni, femei, familii asediate de 
ape. I-am văzut în nopți nesfîrșite, 
pe diguri, ca niște blocuri de voință 
omenească în calea puhoaielor, și 
apoi, i-am revăzut pe a- 
ceiași oameni, în zori, cu 
ochii încercănați, intrîrid 
în atelierele uzinelor pen
tru a lucra la mașini în 
schimburi de cîte 12 ore, 
să compenseze timpul cît 
au stat pe diguri. I-am 
văzut PRIMII PRETU
TINDENI, tăcuți, calmi, 
deciși, izgonind panica, 
iradiind în jurul lor încre
dere, hotărîre, dîrzenie, 
disciplină, dar mai ales o 
supremă dăruire, un nobil 
spirit de sacrificiu.

Era clasa muncitoare in
— nucleu de energie, exemplu pentru 
toți oamenii muncii, pentru întregul 
popor, care lua parte activă la bă
tălia declanșată împotriva sălbaticei 
stihii. Un uriaș mănunchi de energii 
umane potențate la maximum de în
demnul însuflețitor, de forța mobili
zatoare a partidului, animate de o 
singură năzuință, de un singur țel
— bararea și limitarea dezastrului, sal
varea a tot ce se putea salva, reface
rea cit mai grabnică a vieții. Era om
niprezența unei forțe sociale care — 
și de astă dată — se afla în primele 
rînduri, pe cele mai înaintate poziții...

E un adevăr binecunoscut, înscris 
definitiv și irevocabil nu numai în 
cărți de teorie, dar și în paginile vii

ale istoriei noastre contemporane, că 
clasa muncitoare este avangarda so
cietății românești. O știm cu toții : 
este rezultatul unui îndelung proces 
istoric, în decursul căruia clasa mun
citoare din România, condusă de par
tidul comuniștilor, s-a aflat în frun
tea luptei împotriva rînduielilor 
exploatatoare, în fruntea uriașelor 
acțiuni de masă pentru cucerirea 
puterii, pentru instaurarea orînduirii 
socialiste, în fruntea amplului efort al 
întregului popor pentru industriali

acțiune. zare socialistă, pentru făurirea bazei 
materiale a socialismului. Ea s-a 
arătat la înălțimea rolului ei condu
cător în societate și cu prilejul cum
plitei încercări prin care a trecut 
recent întreaga țară.

Atitudinea ei înaintată s-a vădit în 
primul rînd în participarea totală la 
acțiunea de salvare a localităților ase
diate de ape. Muncitorii din fabrici 
și uzine au fost primii care au format 
echipe sau grupuri, brigăzi sau deta
șamente de apărare împotriva viitu
rilor. Mii, zeci de mii de oameni au 
lucrat în aceste zile și nopți, ca 
imense furnicare, pe diguri, pe mete
rezele orașelor, de-a lungul albiilor 
riurilor ; se lucra hotărît, dîrz, orga
nizat — nucleul acestor mulțimi, doar

aparent pestrițe, erau muncitorii ; 
alături de ostași, ei formau osatura 
forțelor de apărare, atît prin acțiunea 
lor organizată, cît și prin puter
nicele mijloace materiale utilizate, 
căci o trăsătură specifică acestei în
cleștări a constituit-o amploarea folo
sirii mașinilor. Fără puternicul parc 
de buldozere, tractoare, screpere, au
tocamioane, basculante, a parcului de 
șlepuri și remorchere — și fără mî- 
nuitorii lor, muncitorii ! — înzecit și 
însutit mai mari ar fi fost pagubele.

Nu credem că ar mai tre
bui insistat — dar nici nu 
se poate să nu fie încă și 
încă o dată relevat — ro
lul muncitorimii in bătălia 
pentru salvarea unor imen
se bunuri materiale ale in
dustriei noastre socialiste.

în timp ce puhoaiele se 
revărsau vrăjmașe, ame
nințătoare, sfărîmînd zidu
rile cu bolovani și traverse, 
oamenii au stat în între
prinderi 24 de ore din 24, 
demontînd motoare valo
roase, așezînd la loc ferit 
instalații și materiale pre- 

Cine nu știe că, de re- 
în fața unei calamități —

țioase. 
gulă, ...
inundație sau incendiu — omul fu
gea, luîndu-și cu el, din casa proprie, 
ce avea mai de preț ca bun perso
nal ?! ,.Așa e omul..." — se putea spu. 
ne. Dar în fața inundației, muncitorii 
nu numai că n-au fugit, dar bunurile 
pentru care s-au luptat eroic să le 
salveze au fost tocmai bunurile în
treprinderii lor, mașinile, utilajele, 
produsele. Ideea că roadele indus
trializării sînt bunul nostru comun 
cel mai scump este adine înrădăci-

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

în cursul zilei de marți, tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., au făcut o 
vizită în județul Brăila, în zone a- 
fectate sau amenințate de inundații.

Drumul parcurs cu elicopterul, 
de-a lungul brațului Borcea, pe dea
supra localităților Făcăeni, Vlădeni, 
Lunca, Giurgeni, a putut releva oas
petelui amploarea inundațiilor care 
au avut loc în această parte a țării, 
pericolul care încă mai amenință nu
meroase așezări și întinse ogoare, 
dar și lupta neobosită a oamenilor 
muncii care, de multe zile și nopți, 
ridică ziduri tot mai înalte în calea 
apelor dezlănțuite.

Spre amiază, elicopterul a aterizat 
în comuna Mărașu, situată între ape, 
în incinta Insulei Mari a Brăilei, a- 
nolo unde se duce bătălia cea mai 
grea. Primul secretar al Comitetului 
județean de partid Brăila, Mihai Ni
colae, împreună cu alți reprezen
tanți ai organelor de partid și ai în
treprinderii agricole de stat, îi in
formează pe oaspeți despre activita
tea comandamentului 
potriva inundațiilor.

Secretarul general 
Comunist din Spania 
preciere moralului oamenilor, abne
gației cu care se dăruiesc luptei pen
tru apărarea avutului obștesc.

Se vizitează apoi o parte a digu
lui, lanurile de grîu.

Elicopterul își ia din nou zborul, 
spre zona de confluență a Șiretului 
cu Dunărea, trece pe deasupra ora
șului Galați, a marii cetăți siderur
gice aflate în continuă producție și 
apoi aterizează la Brăila.

Primul secretar al comitetului 
municipal de partid, Radu Constan
tin, urează oaspeților un călduros 
bun venit în Brăila, invitîndu-i să 
viziteze orașul, sediul comitetului 
județean de partid, portul. în port

de luptă îm-

al Partidului 
dă o înaltă a-

a fost înălțat, în numai două zile și 
două nopți, un dig de peste 8 km, 
care protejează bunuri a căror va
loare depășește 500 milioane lei.

Impresionat de cele văzute, tova
rășul Santiago Carrillo felicită pe 
primarul orașului, pe toți cei care au 
contribuit la acest greu efort.

Se vizitează apoi cea mai mare u- 
nitate industrială a orașului, uzine
le de utilaj greu „Progresul", unde 
directorul general, Gheorghe Muntea- 
nu, înfățișează oaspeților realizările 
întreprinderii, perspectivele sale. 
Oaspeții trec prin diverse secții de 
producție, unde sînt salutați cu căl
dură de numeroși muncitori, se in
teresează de specificul producției, de 
solicitările la export, de- modalitățile 
de calificare a cadrelor.

La sfirșitul vizitei are loc un mar» 
miting al muncitorilor uzinei, consa
crat prezenței în mijlocul lor a secre
tarului general al P.C. din Spania.

Răsună puternice ovații și urale, 
lozinci închinate Partidului Comunist 
Român, Comitetului său Central, to
varășului Nicolae Ceaușescu. priete
niei frățești care leagă cele două par
tide sub semnul internaționalismului 
proletar, al întăririi luptei antiim- 
perialiste, al păcii în lume.

Mitingul este deschis de tov. Mihal 
Nicolae, care adresează vii mulțu
miri secretarului general al P.C. din 
Spania pentru faptul că și-a consa
crat o zi din șederea sa în țara noas
tră vizitării județului Brăila.

Vorbește apoi secretarul comitetu
lui de partid al uzinei, tov. Stelian 
Huțulescu. Salariații uzinei noastre 
— a spus vorbitorul — muncitori, in
gineri, Tehnicieni, mobilizați și îm
bărbătați de cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de curînd aflat în 
mijlocul nostru, și-au înzecit străda
niile, concretizate în suplimentarea 
sarcinilor de plan, în depășirea indi
catorilor zi de zi.

(Continuare în pag. a Vl-a)

Marți dimineața a părăsit Capitala 
o delegație a Marii Adunări Naționa
le și a Consiliului de Stat ale Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care, la 
invitația Adunării Populare Supreme 
și a Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare De
mocrate Coreene, va face o vizită de 
prietenie în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

De asemenea, la invitația Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat va 
face o vizită de prietenie și în Repu
blica Populară Chineză.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Necula, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., secretar 
al Marii Adunări Naționale, Dumitru 
Balalia, membru al C.C. al P.C.R., 
președinte al Comisiei permanente a 
Marii Adunări Naționale pentru con
siliile populare și administrația de 
stat, Demeter Jânos, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U-

nității Socialiste, deputat în Marea 
Adunare Națională și membru al Bi
roului Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară, Nicolae 
lonescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Mircea Nicolaescu, 
ambasador în Ministerul Afacerilor 
Externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Pană, Ștefan Voitec, Vasile Patilineț, 
precum și *" 
ședințe al 
Constantin 
siliului de 
președinte 
Marii Adunări Naționale, Vasile Po
top și Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Kang Iăng Sap, 
ambasadorul R.P.D. Coreene, și Van 
Țen-Iuen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P Chineze. A fost, de 
asemenea, prezent A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice.

*
Luni, ambasadorul R.P.D. Coreene 

la București. Kang Iăng Săp, a oferit 
un dejun în cinstea delegației Marii 
Adunări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Emil Bod- 
naraș.

Ilie Murgulescu, vicepre- 
Marii Adunări Naționale, 
Stătescu, secretarul Con
stat, Gheorghe Vasilichi, 
de Comisie permanentă a

(Agerpru)
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Constructorii 
de mașini 
contribuie 

cu forțe sporite 
la soluționarea 
sarcinilor urgente 

din economie
Convorbire cu iqg. Nicolae TEODORESCU

secretar general al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini

In aceste zile de eforturi uriașa 
ale întregului popor pentru înlătu
rarea efectelor dezastruoase ale 
inundațiilor și reluarea grabnică a 
activității economico-sociale norma
le in zonele calamitate, constructo
rii de mașini participă intens la re
punerea în funcțiune a obiectivelor 
avariate de puhoaie, muncesc intens 
pentru a-și aduce o contribuție spo
rită la recuperarea pagubelor pro
vocate economiei. în toate uzinele 
constructoare de mașini sînt mobi
lizate noi rezerve, noi posibilități 
de depășire a sarcinilor de plan, de 
majorare a angajamentelor asuma
te inițial in întrecerea socialistă.

— V-am ruga, mai intii, să 
precizați ce pierderi a înregis
trat construcția de mașini.

— In uzinele inundate, pagubele 
sînt estimate în prezent la peste 53 
de milioane lei. Ele constau îndeo
sebi în avarierea fondurilor fixe și 
in distrugerea 6au degradarea unor 
produse, materii prime și materia
le. Cel mai greu lovite au fost în
treprinderea „Electromureș“ din 
Tg. Mureș și uzina „Automecanica" 
din Mediaș. Pierderile ar fi, de 
fapt, mult mai mari dacă am in
clude în calcul și producția nerea
lizată din cauza stagnărilor provo
cate de revărsarea apelor, de mo
bilizarea oamenilor — îndeosebi la 
uzina „Unio“ din Satu-Mare, Uzine
le de vagoane și „Strungul" din 
Arad — pentru preîntîmpinarea 
inundațiilor, sau de perturbările 
survenite în alimentarea cu ener
gie, în transporturi, în cooperarea 
interuzinală și in aprovizionarea 
tehnico-materială. N-o facem, Insă, 
deoarece avem convingerea că, 
printr-o muncă bine organizată și 
încordată, toate rămînerile în urmă 
vor fi recuperate, pe ansamblul 
ramurii, cu mult înainte de sfîrși- 
tul anului. Mai trebuie adăugat, in 
schimb, că în uzinele neinundate, 
pentru stăvilirea puhoaielor au fost 
utilizate materiale In valoare de a- 
proape un milion și jumătate lei, 
iar pentru orele și zilele petrecute 
de mii de oameni la consolidarea 
digurilor sau nelucrate din lipsă de 
energie, gaze naturale, apă și ma
teriale s-au acordat salarii de a- 
proape 4 800 000 lei.

— Ce a întreprins ministerul 
pentru reluarea cit mai grabnică 
a activității normale în uzinele 
afectate de calamități ?

— Din dispoziția comandamentu
lui de prevenire și combatere a 
efectelor inundațiilor, constituit pe 
minister, la „Electromureș" și „Au
tomecanica" s-au deplasat — pen
tru a lua parte nemijlocit la repu
nerea în funcțiune a acestor unități 
— peste 140 de muncitori de înaltă 
calificare din alte întreprinderi, 
precum și cîțiva specialiști din mi
nister. Tot aici, din diferite uzine 
constructoare de mașini au fost di
rijate, de asemenea, 6 grupuri elec

gurarea cu orice preț a carbidului 
— a cărui lipsă se resimte acut în 
urma avarierii Combinatului chimic 
din Tîrnăveni, provocînd mari 
greutăți șantierelor navale și sec
țiilor de cazangerie-sudură — și a 
altor materiale necesare întreprin
derilor constructoare de mașini.

— Care este la ora actuală si
tuația în uzinele care au avut 
de suferit din cauza inundații
lor ?

— începînd din 19 mai, secțiile 
întreprinderii „Electromureș" și-au 
reluat, treptat, activitatea, așa incit 
de luni (1 iunie) aici se produce 
cu întreaga capacitate. La „Auto

•IN TOTAL, PAGUBELE SE RIDICA LA APROAPE 60 MILIOANE LEI
• PRINTR-O MUNCA INTENSA Șl BINE ORGANIZATA RĂMÎNERILE ÎN 
URMA VOR FI RECUPERATE CU MULT ÎNAINTE DE SFÎRȘITUL ANULUI
• UTILAJE LIVRATE ÎN AVANS BENEFICIARILOR, CĂRORA LE REVIN 
SARCINI SPORITE • AMPLA ANALIZA A POSIBILITĂȚILOR DE SUPLI

MENTARE A ANGAJAMENTELOR

trogene mobile, 3 motocompresoare, 
4 motopompe, două automacarale 
de 5 tone, aparate de sudură în ar
gon, motoare electrice, cabluri de 
forță, redresori, întrerupători, apa- 

’ratură de măsură și control, sîrmă 
de bobinaj și alte materiale. 15 
electricieni de la uzina „Indepen
dența" din Sibiu au primit sarcina 
de a repara stația de transformare 
a orașului Copșa Mică, iar alți 25 
— de a rebobina electromotoarele 
diferitelor întreprinderi din acest 
oraș. Verificarea podurilor rulante 
ale Combinatului chimic-Tîrnăveni 
este efectuată de experți ai unei u- 
zine constructoare de specialitate. 
In sfîrșit, de la uzina „Vulcan" din 
București, o echipă de specialiști 
s-a deplasat la Mediaș pentru a 
reda în funcțiune centrala termică 
a uzinei „Automecanica". Comanda
mentul urmărește îndeaproape asi

mecanica" din Mediaș se producea 
marți (2 iunie) cu aproape toate 
mașinile-unelte. Potrivit graficului 
de repunere în funcțiune, începînd 
din 4 iunie se va produce și aici 
din plin. La Șantierul naval din 
Brăila, cala e inundată. Aici, ca și 
la Șantierul naval din Galați și în- 
tr-o serie de alte uzine, se resimte 
îndeosebi lipsa carbidului (necesar 
producerii acetilenei pentru opera
țiile de sudură). Pînă la sfîrșitul 
săptăminii trecute, la Uzina mecani
că din Cugir au absentat zilnic peste 
100 de salariați care — din cauza 
distrugerii unor căi de comunicație 
— nu au avut posibilitatea de a se 
deplasa de la domiciliu la locul de 
muncă. De aceea, aici se mai lu
crează, ca și atunci cînd lipseau zil
nic cîteva sute de oameni, în schim
buri prelungite. Din cauza pertur- 
bațiilor survenite în întreprinderile

din zonele calamitate și în transpor
turi, uzina „Unio" din Satu-Mare, 
uzinele de vagoane din Arad și din 
Turnu Severin, de tractoare și de 
autocamioane din Brașov, uzina 
mecanică „Muscel" din Cîmpulung, 
„Balanța" din Sibiu și altele intîm- 
pină și acum dificultăți în aprovi
zionarea tehnico-materială.

— Presa publică zilnic supli
mentările pe care uzinele din 
toate ramurile le aduc angaja
mentelor inițiale de depășire a 
sarcinilor de plan pe acest an. 
Ce întreprind unitățile din in
dustria construcțiilor de mașini 
pentru a-și aduce o.cit mai mare 
contribuție la recuperarea pagu
belor provocate de inundații e- 
conomiei naționale ?

, — O dată cu începerea retragerii 
apelor, colectivele uzinelor „Pro
gresul" din Brăila, Uzinelor de trac
toare din Brașov, Uzinelor de con
strucții de mașini din Reșița, Uzinei 
de mașini și utilaje din Medgidia, 
Uzinei de construcții mecanice și 
mașini agricole din Bocșa și ale 
multor altor Întreprinderi au în
ceput să-și aducă — din proprie 
inițiativă — contribuția la soluțio
narea celor mai urgente sarcini din 
economie. Astfel, o serie de mașini 
și utilaje de strictă necesitate pen
tru urgentarea reluării activității 
economice normale au fost sau ur
mează să fie livrate beneficiarilor 
in avans. In majoritatea uzinelor 
constructoare de mașini a avut sau 
are loc reprogramarea execuției co
menzilor într-o ordine de urgență 
cit mai judicioasă, prioritate acor- 
dîndu-se, evident, întreprinderilor 
și sectoarelor de activitate nemijlo
cit afectate de inundații, sau în fața 
cărora stau în prezent sarcini de o 
deosebită amploare. Conducerea 
ministerului, comandamentul nostru 
au cerut consiliilor de administra
ție ale centralelor industriale, comi
tetelor de direcție ale tuturor u- 
zinelor, să analizeze cu toată res
ponsabilitatea posibilitățile de spo
rire a producției la sortimentele 
solicitate de beneficiarii interni și 
la export, să ia de îndată cele mai 
potrivite măsuri de valorificare a 
acestor posibilități, să mobilizeze

colectivele de întreprinderi la în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan ale ramurii, la compensarea 
— prin depășiri de plan cît mai 
substanțiale — a imenselor pagube 
pricinuite de calamități economiei 
naționale.

Ințelegînd însemnătatea deosebită 
a acestei sarcini, numeroase uzine 
au comunicat deja suplimentările 
angajamentelor lor inițiale de de
pășire a sarcinilor anuale de plan. 
Bunăoară, colectivul uzinei „Elec
tromagnetica" din Capitală s-a an
gajat să realizeze pînă la sfîrșitul 
anului o producție globală în va
loare de 20 de milioane lei și o 
producție marfă de 12 milioane Iei, 
iar cel al Uzinelor de vagoane din 
Arad — să dea in plus, față de an
gajamentul inițial, o producție 
marfă în valoare de 15 milioane lei. 
Trebuie subliniat, însă, că este vor
ba doar de estimări provizorii, nu 
de angajamente definitive. Aceste 
angajamente au la bază, în prin
cipal. prelungirea programului de 
lucru, și munca voluntară în zilele 
de repaos. Suplimentarea angaja
mentelor nu depinde însă exclusiv 
de entuziasmul și patriotismul oa
menilor, ci și de majorarea cores
punzătoare a bazei de materii pri
me (îndeosebi de metal), precum și 
a unor importuri. Este posibil acest 
lucru ? Problema, extrem de com
plexă, se studiază încă. Ca atare, 
o cifră globală a acestor angaja
mente nu există deocamdată, mai 
ales că încă nu s-au pronunțat (nici 
măcar cu caracter informativ) toate 
uzinele. Problema comportînd o te
meinică analiză de fond a posibili
tăților de depășire a sarcinilor de 

^plan, analiză în curs de efectuare 
în toate centralele industriale și 
grupurile de uzine, apreciez că vo
lumul total al angajamentelor peste 
plan va fi cunoscut cu suficientă 
precizie abia la sfîrșitul primei de
cade a lunii iunie. Ele vor reflecta 
o maximă mobilizare a întregului 
potențial tehnic și uman al ramurii 
și se vor situa la înălțimea cerin
țelor actuale ale dezvoltării necon
tenite a economiei naționale.

Convorbire realizatei de 
Adrian PRODAN

Reportaj de pe frontul lucrărilor edilitare
IN JUDEȚUL MUREȘ OAMENII MUNCII HUNEDORENI

„PENTRU CA FATA Se repartizează loturile, au sosit ÎNLĂTURĂ urmările calamităților
ORAȘULUI SA FIE materialele de construcție, (Urmare din pag. I)

LUMINATA DIN NOU
DE SOARE
Șl DE FLORi“

ALBA IULIA. — Dîrză, plină de te
nacitate, se desfășoară munca de refa
cere a orașului peste care a trecut 
tăvălugul apelor. Duminica trecută 
toate întreprinderile au lucrat din 
plin ; pe străzi și-au făcut apariția 
grupuri de cetățeni cu lopeți, eu 6ape 
și hîrlețe în mîini. Predominau uni
formele elevilor școlilor profesionale 
și ai Liceului „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“. Inepuizabilul dinamism tine
resc se dăruie în aceste zile, ca o- 
frandă adusă normalizării, oferă nu
meroase exemple molipsitoare de op
timism și încredere.

In cartierele sinistrate a continuat 
— neîntreruptă de altfel de mai bine 
de o săptămină — curățenia generală 
a orașului. Bizare și haotice, mii de 
obiecte sînt adunate de pe străzi. Sînt 
resturile unor gospodării distruse de 
apă. După ce s-au retras puhoaiele, 
unii cetățeni s-au trezit cu obiecte 
străine poposite la ei în curte : un 
dulap, o masă, pe jumătate îngropate 
în mîl. O ladă cu haine adusă de Mu
reș cine știe de unde, s-a oprit pe 
treptele unei case dărăpănate. Toate 
aceste obiecte pornite într-o fantas
tică mlgrație sînt acum strinse cu gri
jă, iar autoritățile locale le caută 
proprietarii.

Alături de tineri, numeroși munci
tori de la uzinele din localitate lu
crează pentru refacerea cartierelor 
sinistrate. Cei de la fabrica de pro
duse refractare au venit în frunte cu 
directorul M. Hațeg și cu Gh. Ignat, 
secretarul organizației de partid. Cu 
toții au pus mina pe lopeți și cazma
le. Zeci de camioane încărcate cu mîl 
au circulat prin oraș pînă seara 
tîrziu, ca un cortegiu sumbru. Din 
imensele bălți — ale căror ape mai 
persistă în jurul gării, pe străzile 
Plevnei, Olteniei și în suburbia Păr
taș — zeci de motopompe evacuează 
apa In continuare (cine mai poate 
calcula de cîte ore în șir, fără opri
re ?). De mai mult de o săptămină 
se împroașcă apa dincolo de diguri. 
Cu una din motopompele sosite în a- 
jutor, a venit la Alba Iulia și bătrinul 
cooperator I. Henegaru de la C.A.P. 
Sebeș ; de trei zile și trei nopți stă 
lingă pompă, toropit de oboseală. Nu 
vrea să plece pînă cînd cartierele 
inundate nu vor fi complet despre- 
surate de apă.

Pentru cetățenii cărora puhoaiele 
le-au dărîmat casele, revenirea la 
normal prilejuiește clipe zguduitoare. 
Este greu să redai în cuvinte ceea 
ce simt acești oameni în timp ce par
ticipă la demolarea completă a gos
podăriilor lor. Echipe de școlari dau 
o mină de ajutor : sortează cărămi
zile și țiglele, le așează in stive. Vor 
folosi la o nouă construcție.

Duminică, în cartierele orașului au 
trudit pentru refacere mii de oameni. 
Numai în echipele organizate de au
toritățile municipale au muncit, așa 
cum ne informează tovarășul N. Roșu, 
primarul orașului, peste 1 000 de mun
citori, elevi, funcționari. Deputății 
Alexandru Teobalț, Alexandra Sîn- 
timbreanu și mulți alții au ieșit în 
fruntea alegătorilor și au desfundat 
șanțurile, au reparat străzi din cir-

cumscripțiile lor electorale. S-au re
făcut borduri, s-au astupat bălți, s-au 
strins grămezi de gunoaie. Și-au re
căpătat aspectul normal străzile Șire
tului, Bucureștiului, Andrei Mureșanu 
și altele. Echipe de electricieni conti
nuă să 
verifice 
lumina, 
gară se .
verdeață : este un gest simbolic, do
vedind invincibila putere a vieții.

cutreiere casele avariate, să 
instalațiile și să readucă aici 
Pe o stradă care duce spre 
plantează flori și peluze cu

TG. MUREȘ (de la trimisul 
nostru, Dan Mateescu). — în 
aceste zile, în județul Mureș, in 
orașele și satele sale greu lovi
te de inundații. corespunzător 
prevederilor ho'ăririi partidului 
și guvernului a început acțiu
nea de stabilire și repartizare 
către sinistrați a loturilor pen
tru reconstruirea locuințelor. 
Astfel. în municipiul Tg. Mureș 
s-au distribuit pînă ieri, 2 iunie, 
102 loturi de cite 250 mp. In co
muna Sîncraiul de Mureș s-au 
asigurat alte peste 20 loturi. în 
comuna Cipău s-au stabilit deja 
6 străzi unde se vor construi 
peste 90 de case. Materialele de 
construcții au și început să so
sească. Au fost transportate în 
această comună 50 000 de cără
mizi, 25 tone ciment, mari can
tități de var. Măsuri asemănă
toare s-au luat și în comunele 
Chețani, Iernut, Cuci, Ungheni, 
în orașele Luduș, Sighișoara, 
Tîrnăveni — peste tot unde apa

a distrus cămine durate prin 
munca de o viață a oamenilor.

— Casa mea. tot ce am avut 
nu mai există — ne spunea An
ton Szekely, țăran cooperator 
din comuna Sîntana de Mureș. 
Dar acum, cu ajutorul partidului 
și statului, al C.A.P.. îmi pot 
reconstrui locuința așa cum 
a fost — poate chiar mai fru
moasă. Chiar ieri mi s-a dat un 
lot pentru 
asemenea, 
mună s-au 
transportul 
construirea 
cestor ajutoare, sper ca pînă-n 
toamnă să am din nou casa mea. 
unde să-mi pot aduce familia.

In orașele județului Mureș, în 
1970 se vor construi cu peste 700 
apartamente mai mult decît s-a 
prevăzut în planul inițial. Pen
tru aceste apartamente s-au și 
stabilit amplasamentele, iar e- 
xecuția documentației tehnice 
se află într-o fază1 avansată.

casă și grădină. De 
cooperatori din co- 

oferit să mă ajute la 
materialelor, la re- 
casei. Mulțumită a-

MEDIAȘ. — Mii de medieșeni — sa
lariați din diverse instituții, gospo
dine, deputați, elevi, profesori — au 
luat parte la o largă acțiune de cu
rățire a străzilor, organizată de con
siliul popular municipal. Pe lingă 
zeci de motopompe, autogunoiere și 
alte utilaje puse la dispoziție de în
treprinderea de gospodărie orășe
nească, în ajutorul lor au venit și 
100 autocamioane, greifere și tractoa
re din Sibiu, Copșa Mică și diferite 
unități agricole din județ. Pînă la ora 
prînzului fuseseră curățate 16 din 
cele 42 străzi inundate. Printre aces
tea, străzile Aurel Vlaicu, Alexandru 
Vlahuță, Panait Cerna, Brateiului și 
altele. „E numai începutul — ne-a 
spus tov. Ioan Miclea, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular muni-- 
cipal. Asemenea acțiuni vom organi
za de acum înainte duminică de du
minică, pînă cind fața orașului va fi 
luminată din nou de soare și de flori, 
ca mal înainte. Deși lovit de două 
ori de furia apelor. Mediașul e ho- 
tărît să participe în continuare cu 
șanse depline la întrecerea patriotică 
de înfrumusețare și gospodărire a o- 
rașelor".

ÎN JUDEȚUL SIBIU

400 noi apartamente
Ain

SIBIU (corespondentul „Scîn- 
teii“); Alături de alte zone ale 
țării, și județul Sibiu va bene
ficia din plin de prevederile 
hotărîrii privind măsurile de 
ajutorare a populației și a coo
perativelor agricole de produc
ție care au avut de suferit din 
cauza calamităților naturale. 
Zilele acestea, de pildă, acestui 
județ i-au fost virate fondurile 
necesare pentru construirea, in 
mod suplimentar, încă în acest 
an, a 400 de apartamente — 340 
la Mediaș și cite 30 la Copșa 
Mică și Dumbrăveni. Institu
tul județean de proiectări a și 
început ridicările topografice la 
blocurile din Copșa Mică

Dumbrăveni. Un răspuns 
prompt a venit, de asemenea, 
din partea D.S.A.P.C. Brașov, 
care a predat incă de săptămină 
trecută planul de fundații al 
primelor blocuri ce se con
struiesc suplimentar la Mediaș, 
in zona Gura Cîmpului.

Concomitent cu începerea 
construcției noilor apartamente, 
întreprinderea județeană de 
construcții a intensificat ritmul 
de lucru la blocurile de locuințe 
prevăzute în planul inițial. Lu- 
crîndu-se în două schimburi, 
zilele trecute au fost date în 
folosință blocurile nr. 6 și 7, in 
care s-au și mutat 120 de fami
lii sinistrate.

melnică a transportului feroviar a 
provocat serioase dificultăți în a- 
provizionarea cu materii prime și 
cocs a unităților siderurgice și în li
vrarea metalului spre uzinele con
sumatoare din țară, a dereglat flu
xul cărbunelui din Valea Jiului spre 
termocentrala Mintia și alți benefi
ciari.

Ceea ce, sub întinderea apelor a 
fost doar un peisaj dezolant, violent 
de întristător, a căpătat — pe mă
sura retragerii învolburărilor de 
ape — dimensiunile unor stricăciuni 
cu adevărat catastrofale. Mii de hec
tare semănate cu griu și porumb și 
alte culturi au fost distruse. Baza 
legumicolă a județului, care începuse 
să se dezvolte promițător, a fost, de 
asemenea, foarte greu lovită. Au fost 
distruse sau grav avariate peste 300 
«ase, 40 km de șosele și drumuri, 
740 km de rețele electrice de joasă și 
medie tensiune, clădiri ale coopera
tivelor agricole de producție și uni
tăților economice. După primele esti
mări, valoarea acestor pagube se ci
frează la circa 163 milioane lei, fără 
a mai adăuga stricăciunile prici
nuite de al doilea val de inundații.

Pe baza indicațiilor primite 
partea conducerii partidului, 
nai din partea tovarășului 
Ceaușescu, în funcție de 
concretă existentă, comitetul 
țean de partid a concentrat 
și mijloacele spre refacerea 
velor de maximă prioritate 
gență. Pe măsura retragerii 
a fost refăcută calea ferată 
rată, restabilindu-se operativ traficul 
feroviar pe ruta Simeria-Arad. In
tr-un termen foarte scurt au 
făcute și redate I circulației 
spre Brad, Ilia, Lugoj.

Deși răstimpul este scurt, 
urmă cu numai cîteva zile 
luncii Mureșului s-a abătut un al 
doilea val de inundații, putem spune 
că viața economică și socială a ju
dețului nostru tinde rapid spre nor
malizarea deplină. Cu excepția aba
torului Deva și a I.M.A. Ilia, toate 
obiectivele economice au intrat în 
funcțiune și nădăjduim ca, în cîteva 
zile, să încheiem această importantă 
etapă spre redresare. Trebuie, de a- 
semenea, să precizăm că populația 
sinistrată a fost cazată în condiții 
corespunzătoare, asigurîndu-i-se ali
mente, apă potabilă, îmbrăcăminte, 
asistentă medicală și tot ce este ne
cesar traiului. In același timp s-au 
luat măsuri ca activitatea școlară să 
se desfășoare potrivit cerințelor.

Cu toate că în ultimele două săp- 
tămîni, atenția noastră a fost concen
trată zi și noapte spre zonele lovite 
de calamități, nu am scăpat nici un

menținerea în 
unui puls in- 

neîntrerupt. Am 
situația specială

din 
perso- 

Nicolae 
situația 

jude- 
forțele 

obiecti- 
și ur- 

apelor 
deterio-

fost re- 
șoselele

iar în
asupra

moment din vedere 
industria județului a 
dustrial viguros, 
considerat că, în 
creată, cel mai mare aport pe care 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru pot și trebuie să-l a- 
ducă la recuperarea pagubelor prici
nuite de inundațiile care au lovit atit 
de greu țara, este să asigure ca uriașa 
forță industrială a Hunedoarei și a 
celorlalte mari unități industriale 
să-și subordoneze totalitatea ener
giilor lor normalizării vieții econo
mice. In condițiile vitrege de care 
am amintit mai sus. munca tuturor 
colectivelor din întreprinderi s-a 
transformat într-o bătălie la fel de 
dramatică și de încordată, la fel de 
amplă, profundă și înălțătoare prin 
eroismul ei, ca însăși lupta acerbă 
cu furia apelor. încercăm marea sa
tisfacție de a arăta că, in aceste zile 
memorabile, toate colectivele și-au 
făcut cu prisosință datoria, îndepli
nind cu rigurozitate sarcinile de plan 
deosebit de mobilizatoare.

In asemenea împrejurări deosebit 
de complexe, cînd însăși îndeplinirea 
sarcinilor zilnice de plan cere efor
turi maxime și constituie o remarca
bilă realizare, siderurgiștii hunedo- 
reni, bunăoară, au găsit nebănuite 
resurse și au asigurat depășirea 
constantă a prevederilor planului la 
producția de oțel și laminate. Re
marcabilă este și activitatea colec
tivelor de mineri de la Lupeni, 
Vulcan, Aninoasa, Teliuc, Barza și a 
chimiștilor de la Orăștie. Pe același 
plan, al valorilor excepționale, se si
tuează munca lucrătorilor de pe șan
tierul termocentralei Mintia. în con
dițiile în care termocentrala era o 
oază în pustiul de ape, comuniștii de 
aici. întregul colectiv de constructori 
și montori au mobilizat toate for
țele, îneît ritmul execuției n-a stag
nat nici un moment, creîndu-se con
diții ca încă în prima zi din luna Iu
nie, cu 10 zile înainte de termen, gru
pul energetic nr. 2 de 210 MW să 
înceapă să producă energie elec
trică.

De altfel, rezultatele înregistrate 
după 5 luni în activitatea de inves
tiții sînt de bun augur. Pînă la sfîrși
tul lunii mai a fost realizat 42,7 la 
sută din planul anual de investiții și 
42,3 la sută din cel de construcții- 
montaj. La rindul lor, marea majo
ritate a unităților industriale au în
cheiat bilanțul lunii mai satisfăcător. 
Combinatul siderurgic Hunedoara, de 
exemplu, a depășit planul producției 
globale cu 15 milioane lei. iar Cen
trala cărbunelui din Petroșani cu 2,6 
milioane lei.

încleștările atît de dure, purtate cu 
prețul unor eforturi fără precedent, 
zile și nopți la rînd, au scos în prim 
plan înaltele virtuți ale comuniști
lor, a mii și mii de oameni, au făcut

Ambrozie MUNTEANU 
Nicolae BRUJAN
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' SECVENȚE ALE RECONSTRUCȚIEI. Pe □ stradă din Dej se înlătură urmele inundației (stingă) ; în comuna Cuci se sapa fundația caselor pe o nouă vatră (mijloc) ; la Bistrița Bîrgâului se i 
) transportă materiale de construcție (dreapta)

să erupă din mase Impresionante va
lori umane, talente organizatorice și 
de inițiativă nebănuite, a șlefuit ca
ractere și a consacrat personalități. 
Fie că este vorba de activiști de 
partid și de stat, de muncitori și ță
rani. de membri ai. gărzilor patrioti
ce, de ofițeri sau soldați, de tineri 
sau virstnici, aceștia au trecut stră
lucit acest greu și neașteptat examen 
al conștiinței și datoriei cetățenești, 
al atașamentului față de partid, al 
abnegației și spiritului de sacrificiu. 

Agricultura, cel mai greu lovită de 
calamități, cere din partea noastră, a 
organelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor populare, organelor agri
cole, întregii țărânimi, eforturi cu 
totul deosebite. Colective formate din 
activiști de partid și specialiști au sta- 

. bilit in fiecare cooperativă agricolă 
culturile ce pot fi refăcute, au iden
tificat terenurile de unde trebuie în
lăturate apele, suprafețe ce pot fi 
imediat arate și reînsămînțate. Ase
menea acțiuni au și început să se 
desfășoare intr-un mare număr de 
comune, ceea ce ne dă temeiul să 
întrevedem 
productiv

Coloana 
economice 
prezintă 
munca grea și de răspundere ce o 
avem pentru recuperarea daunelor 
provocate de calamități, ne bizuim 
în primul rînd pe organizațiile de 
partid din întreprinderi, pe puterni
cele noastre detașamente muncito
rești. Țin să remarc că toate colec
tivele noastre, în frunte cu organi
zațiile de partid, au răspuns cu o 
totală adeziune înflăcăratei chemări 
adresate clasei 
gului nostru 
general al
Nicolae Ceaușescu, apelului Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste de a-și înzeci eforturile pen
tru lichidarea gravelor urmări ale ca
lamităților, pentru normalizarea în cel 
mai scurt timp a vieții economice și 
sociale Expresia acestei adeziuni o 
constituie angajamentele mobiliza
toare pentru suplimentarea produc
ției, pentru creșterea eficienței în
tregii activități economice. Acestea 
însumează, pe ansamblul județului, o 
suplimentare a angajamentelor ini
țiale cu 65.25 milioane lei la produc
ția marfă, cu 803 lei pe salariat la 
productivitatea muncii, cu 31.2 mi
lioane lei la beneficii, iar la produc
ția fizică cu 17 000 tone cărbune net, 
3 000 tone cocs, 1 000 tone laminate 
finite pline, 200 tone radiatoare, 200 
tone utilaj de turnare. 1 310 mc pre
fabricate din beton, 290 000 înlocui
tori de cărămidă și 
construcții.

Aceste contribuții 
gurarea condițiilor 
de dezvoltare a economiei naționale 
pe acest an să fie îndeplinit cu suc
ces nu redau însă în întregime înal
ta conștiință muncitorească și civică 
a oamenilor muncii din județ, soli
daritatea lor cu populația zonelor 
sinistrate. Șantierele refacerii din ju
dețul nostru se bucură de sprijinul 
hotărît al celor ce muncesc în uzine 
și Tabrici, pe șantiere. Din inițiativa 
organizațiilor de partid. Combinatul 
siderurgic și întreprinderea de con
strucții siderurgice 
luat sub 
comunei 
luat de 
material 
de către 
nedoara,

refacerea potențialului 
al agriculturii județului, 
vertebrală a întregii vieți 
a județului nostru o re- 
industria. De aceea, în

muncitoare, între- 
popor de secretarul 
partidului. tovarășul

alte materiale de

de seamă la asi- 
pentru ca planul

Hunedoara au 
patronaj direct refacerea 
Ilia. Satul Foit a fost pre- 
către Uzina mecanică de 
rulant Simeria, satul Hărău 
întreprinderea minieră Hu- 
satu! Gelmar de către Fa

brica chimică Orăștie.
Pe temeiul remarcabilelor fapte de 

muncă și luptă cu furia apelor, al 
abnegației și dăruirii cu care zecile 
de mii de mineri, siderurgiști, ener- 
geticieni, constructori, țărani coope
ratori. intelectuali hunedoreni s-au 
angajat in vasta operă de normali
zare a vieții economice și sociale a 
țării, comitetul județean de partid 
exprimă hotărirea de nestrămutat a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județul Hunedoara, de a 
înfăptui neabătut politica partidului 
nostru, de a munci fără ostenire 
pentru înflorirea patriei noastre so
cialiste. __
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Județul Suceava își suplimentează
angajamentele

Comitetul județean Suceava al 
P.C.R. și Consiliul popular jude
țean au trimis COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă in care — după ce se 
arctă că planul de producție in
dustrială ai județului pe 
5 luni a fost realizat cu 3 
devreme — se spune :

Hotăriți să-și sporească 
contribuția la înfăptuirea 
lor măsuri adoptate de conducerea 
partidului și statului privind nor
malizarea activității și a vieții tn 
zonele calamitate, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii din industria ju
dețului și-au suplimentat angaja-

primele 
zile mai
continuu 
recente-

mentele inițiale cu 35 milioane lei 
la producția globală, 38 milioane lei 
Ia producția marfă vindută și în
casată, cu peste 8 milioane lei la 
beneficii, iar la export cu 3,5 mili
oane lei.

Țăranii cooperatori, toți lucră
torii din agricultură, cu toate con
dițiile grele, ca urmare a marilor 
suprafețe inundate și a excesului 
de umiditate, depun eforturi deo
sebite pentru ca în zilele urmă
toare să termine reinsămințările și 
însămințările, urgentind la
mum întreținerea in bune condi
ții a culturilor. Aceasta ne 
permite să livrăm statului in plus, 
față de plan, 800 tone carne, 5 000

maxi-

va

h! lapte, 10 000 tone cartofi. De a- 
semenea, vom realiza peste plan 
un important volum de materiale 
de construcții, printre care 15 000 
tone agregate de carieră și balas
tieră, 800 000 cărămizi, 500 tone var 
și 4 000 mp binale.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se arată in 
încheierea telegramei — că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
îndeplini și depăși sarcinile de 
plan și angajamentele asumate, 
convinși că prin aceasta ne adu
cem contribuția la înflorirea pa
triei, la sporirea necontenită a po
tentelor creatoare ale națiunii 
noastre socialiste.
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Muncă indîrjită pentru vindecarear

rănilor provocate de inundații
LUDUȘ

MP.

ALBA

Puternic ajutor
din partea

Rînd pe find,
fabricile produc
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Cuvîntul dat a fost respectat
Cel de-al doilea grup de 210 MW de la termocentrala din Mintia — aflat

ln exploatare de probă — a fost conectat la sistemul energetic național

Mintia, vineri 29 mai, orele 20,15 : 
foc la cazanul nr. 2, corpul A, de la 
noul grup energetic de 210 MW al 
centralei termoelectrice. Parametrii 
aburului se ridică, se execută re
glarea supapelor cazanului înainte 
de a se introduce aburul la turbină.

Duminică, 31 mai, orele 3,45 : tur
bina rulează. în scurt timp atinge 
turația nominală de 3 000 ture pe 
minut. Turbogeneratorul este pre
dat pentru efectuarea probelor me
canice și electrice. Orele 20 : pro
bele se termină. Reușită ! Grupul 
se cuplează, în paralel, la sistemul 
energetic național.

Luni, 1 Iunie, orele 15 : sistemul 
energetic național beneficiază de 
energia electrică produsă de termo
centrală. Cea mai importantă ope
rație — cea de conectare — a fost 
realizată cu succes. Totul funcțio
nează perfect.

...Viiturile pustiitoare de pe Mu
reș i-a supus la grele încercări și 
pe constructorii și energeticienii 
centralei termoelectrice. Puțini cre
deau că munca va decurge în con
tinuare normal. Forțele au fost însă 
organizate cu maximă chibzuință. 
Pe de o parte, oamenii au muncit 
zi și noapte pentru salvarea de la 
inundații a centralei și a bunurilor 
de pa valea Mureșului ; pe de altă 
parte, au depus eforturi supraome
nești în vederea continuării întoc
mai a pregătirilor de punere in 
funcțiune a celui de-al doilea grup 
energetic. Dubla acțiune a reușit pe 
deplin : centrala a fost bine ferită 
de iureșul devastator al apelor, iar 
grupul energetic nr. 2, de 210 MW, 
și-a urmat drumul precis.

într-o telegramă adresată COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTI-

DULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care raportează 
acest succes, colectivul șantierului 
asigură că va munci în continuare 
cu elan sporit pentru realizarea în 
mod exemplar a obiectivelor prevă
zute, astfel incit și grupul nr. 3 să 
fie conectat Ia sistemul energetic 
național cu întreaga capacitate. îna
inte de termenul planificat.

Ce se va întîmpla în continuare 
Ia Mintia, după acest prim succes î 
Grupul energetic nr. 2, rămas cu
plat la sistemul energetic național, 
trece prin exploatarea de probă, 
urmînd ca pînă la 20 iunie să intre 
în funcțiune continuă, adică cu 10 
zile mai devreme, potrivit angaja
mentului luat.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"
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întreprinderilor „surori" din nou

LA CONSTANȚA

A intrat în producție
un nou obiectiv

Industrială a municipiului 
a intrat în producție un 

de
în zona 

Constanța 
nou obiectiv economic : Fabrica 
bere.

Cu acest prilej, Comitetul jude
țean al Partidului Comunist Român- 
Constanța a adresat COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU o tele
gramă în care, printre altele, se 
spune :

Alături de întregul nostru popor, 
care, înflăcărat de chemările condu
cerii partidului și statului, de exem
plul dv. personal, tovarășe secretar 
general, muncește fără preget pen
tru recuperarea pagubelor pe care 
economia noastră națională le-a su
ferit în 
ce s-au

urma recentelor calamități 
abătut asupra țării, oamenii

muncii din județul Constanța nu-șl 
precupețesc eforturile în vederea în
făptuirii exemplare a directivelor 
Congresului al X-lea al partidului. De 
aceste sentimente sînt animați și 
constructorii care lucrează pe nume
roasele șantiere ale obiectivelor de 
investiții din județul nostru. La 1 iu
nie, ei au reușit să pună in funcțiune 
cu 30 de zile înainte de termenul sta
bilit Fabrica de bere din Constanța, 
fapt care va permite ca in cursul a- 
cestei luni să se realizeze o produc
ție suplimentară de un milion de 
sticle de bere pentru aprovizionarea 
litoralului și a altor localități. Colec
tivul acestei fabrici se angajează să 
depună toate eforturile pentru redu
cerea perioadei de atingere a para
metrilor proiectați.

în localitățile lovite de dezlănțuirea apelor

Elevii îsi reiau
J

locurile * Iu »
in banei

o

Ambele Întreprinderi mari ale Lu
dușului au fost greu lovite de Mure
șul revărsat. La fabrica de zahăr 
puhoaiele au distrus circa 700 tone 
de produse finite, în valoare de a- 
proape 7 milioane lei. S-a amînat cu 
o lună ziua ln care garniturile de 
tren cu recolta de sfeclă de zahăr a 
acestui an vor începe să intre pe 
poarta Întreprinderii. La fabrica de 
lapte praf pagubele materiale sînt 
mai mici — aproximativ 1 milion lei. 
Aici însă, după 13 mai — ziua neagră 
a inundațiilor — au urmat 14 zile 
de stagnare care au însemnat, fiecare, 
pierderea unei producții de 4 
tone lapte praf și a două tone de 
unt pentru export.

După retragerea apelor, salarlații 
fabricii de zahăr au luat totul de la 
capăt cu o îndîrjire ce nu poate fi 
redată în cuvinte. S-a început cu e- 
vacuarea zahărului, alegîndu-se cel 
care mai putea fi recuperat, conti- 
nuîndu-se cu curățirea halelor și a 
utilajelor, a instalațiilor electrice și 
de automatizare, a posturilor de 
transformare. „Singuri — ne spu
ne ing. Dumitru Turcu,. directorul 
întreprinderii — nu am fi putut răz
bi : instalațiile electrice și de auto
matizare trebuiau demontate și cu
rățate piesă cu piesă. In ajutorul 
nostru au venit însă echipe de spe
cialiști de la uzinele „Industria sîr- 
mei" — Cîmpia Turzii, de la Fa
brica de ciment, Fabrica de sticlă 
și întreprinderea „Electroceramica"

— toate din Turda, ca și de la alte 
unități producătoare de zahăr din 
țară". Eforturile acestor oameni nu 
sînt zadarnice. In 14 zile, pregătirea 
fabricii pentru începerea „producției 
1970“ va ajunge din nou la stadiul 
atins în ziua de 13 mai. „Angajamen
tul nostru — ne spune directorul — 
este acesta : la 10 august, fabricația 
va începe normal, iar planul de pro
ducție pe 1970—1971 va fl îndeplinit 
și depășit".

La fabrica de lapte praf producția 
s-a reluat. Vineri, 29 mai, la ora 13, 
aici a început descărcarea primei 
cisterne cu lapte destinat prelucră
rii. „In cele 14 zile de stagnare a 
producției — ne relata Gheorghe 
Precup, secretarul organizației de 
partid — muncitorii noștri au venit 
la lucru dimineața în zori și au ple
cat tîrziu seara, istoviți." Și aici 
sprijinul unor unități din localită
țile vecine a avut un rol decisiv. In 
secția de lapte praf, muncitoarea 
Rozalia Marian urmărește cu aten
ție evoluția parametrilor de funcțio
nare a instalației de concentrare și 
uscare a laptelui. „Cînd fabrica era 
acoperită de ape — ne spune — mă 
întrebam cînd o să vină ziua în care 
să pot lucra din nou aici, în secția 
mea. Noi toți am vrut fierbinte ca 
această zi să vină cît mai repede. 
Am făcut totul pentru asta. Și a ve
nit".

Dan MATEESCU 
Lorand DEAKY

NICI UN RĂGAZ
ÎN BĂTĂLIA PENTRU RECOLTĂ!
Pe primul plan 

întreținerea 
culturilor

SATU-MARE. Someșul curge acum 
domolit în matcă dar e tulbure, ca 
după o ploaie. Pe malurile lui ca
tastrofa pe care a dezlănțuit-o a să
pat insă urme adinei.

— Și școlile au fost grav afectate 
de furia apelor — ne spune Ioan Bcl- 
techi, inspectorul școlar general al 
județului Satu-Mare. Școli cu 96 de 
săli de clasă distruse ; 6 803 copii si
nistrat! din care 2 741 elevi în cla
sele I—VIII, găzduiți acum in dife
rite tabere școlare din țară ; 1181
de preșcolari sinistrați, găzduiți in 
prezent în creșe și grădinițe — iată 
numai o palidă imagine a urmărilor 
inundațiilor în rețeaua de invăță- 
mint din județul nostru.

Orașul și alte localități calamitate 
sînt acum un mare șantier de re
construcție. In județul Satu-Mare, nu
meroși elevi din școlile ale căror clă
diri au fost grav avariate au fost re
partizați la școlile mai puțin afectate 
de inundații, astfel incit pot partici
pa nestingheriți la cursuri și li se 
poate încheia situația școlară. în co
munei'’ Someșeni, Botiz-Fermă ș.a., 
unde școlile au fost complet distru
se, lecțiile s-au predat fără între
rupere la căminele culturale. Se face 
totul ca viața să-și reia ritmul nor
mal, cu mari eforturi, dar pe deplin 
răsplătite. In școlile generale nr. 3, 
4, 12, 13, la liceul nr. 2. în școlile din 
comunele Dorolț, Petea, Băbășești sau 
Berindan, în ale căror clădiri cu 
două săptămîni în urmă apele puho- 
iau, viața școlară este pe cale să re
intre în normal. Au muncit și mun
cesc dîrz pentru acest nobil țel cadre 
didactice curajoase și devotate școlii.

Am fost duminică la școala gene
rală nr. 3 din Satu-Mare, construită 
acum patru ani. intr-un cartier nou, 
muncitoresc. M-a întîmpinat o at
mosferă de muncă intensă. Se șter- 
geau urmele unei imagini sumbre 
dintr-o școală în ale cărei ferestre 
nu de mult surîdeau florile în zeci 
de glastre ; se curățau ziduri și pode
le pline de mii, se recondiționau 
planșe, hărți și aparatură de labora
tor, se scoteau din clădire cărți și 
manuale putrezite. Doina Marian, Ana 
Kiss, Georgeta Cristea, Elena Tă-

taru, Rodica Medișan, Cornelia Ma- 
teianu și toate celelalte cadre di
dactice, precum și numeroși elevi vin 
zi de zi să refacă totul cum a fost...

...între timp, 1 300 de tineri din 
Satu-Mare și din județ se pregă
tesc să susțină peste scurt timp ba
calaureatul. Gestul lor e un simbol 
al cursului firesc al vieții.

MEDIAȘ. In acest oraș, printre 
cele dinții instituții care și-au re
luat activitatea, după cele două în
treruperi cauzate de două puternice 
inundații, au fost școlile. De cîteva 
zile, cele opt școli generale, trei 
licee, două școli profesionale și 
școala sportivă existente în munici
piul Mediaș și în cele două comune 
subordonate lui funcționează cu pro
gram normal.

După cum am fost informați, în 
pofida greutăților ce sînt de înfrun
tat, procesul de învățămînt se desfă
șoară pretutindeni în condiții bune. 
Aproape toți cei 14 000 de elevi, in
clusiv cei 1 000 de copii aparținînd 
familiilor sinistrate care între timp 
au primit locuințe în două blocuri 
recent finisate, participă regulat la 
lecții. Zilele acestea a fost încheia
tă situația școlară a elevilor din 
ultima clasă de liceu și rezultatele 
sînt foarte bune. In prezent, acești 
absolvenți participă, timp de 4 zile 
pe săptămînă, la un program spe
cial de consultații în vederea exa
menului de bacalaureat și a con
cursului de admitere în învățămîn- 
tul superior. Nu sînt uitați nici elevii 
din clasa a VIII-a care vor să sus
țină examenul de admitere în licee 
și școli profesionale. Privitor la a- 
ceste preocupări, prof. Vasile Barna, 
directorul Liceului nr. 1, spunea : 
„Vom recupera toate întîrzierile cau
zate de calamități și sîntem hotăriți 
să cîștigăm acum și campania exa
menelor. întregul 
s-a angaja* să contribuie la buna pre
gătire a tinerilor în așa fel îneît toți 
elevii merituoși, cu aptitudini, să-și 
poată continua studiile în diferite 
forme de învățămînt".

Victor VISINESCU 
Mihai IORDANESCU

Trei acțiuni sînt la ordinea zilei în 
agricultura județului Ilfov : evacuarea 
apei de pe terenurile inundate, însă- 
mînțarea culturilor acolo unde apa 
s-a retras și executarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. De la direcția 
agricolă sîntem informați că o supra
față de 40 000 ha este acoperită de 
apă sau cu exces de umiditate. în ce 
privește semănatul, mai sînt de rea
lizat 25 000 hectare. Pe măsură ce 
apele se retrag, noi suprafețe sînt în- 
sămînțate. Ploile au favorizat dezvol
tarea buruienilor, ceea ce, evident, 
prezintă un mare pericol. De aceea, 
cea mai mare atenție trebuie acor
dată lucrărilor de întreținere a cul
turilor. Din cifrele centralizate la di
recția agricolă județeană rezultă că 
în cooperativele agricole, pînă în ziua 
de 30 mai s-a încheiat prima prașilă 
mecanică și manuală pe toate supra
fețele cultivate cu sfeclă de zahăr și 
floarea-soarelui, iar la porumb lucra
rea a fost făcută pe 82 la sută din 
suprafețe. Prașila a doua a fost exe
cutată, de asemenea, pe mari supra
fețe de sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui. In egală măsură trebuie să 
se acorde atenție și calității lucrărilor 
de care depinde nivelul recoltei. Sînt 
multe cooperative agricole în care 
președinții și specialiștii urmăresc, 
pas cu pas, modul cum se execută 
lucrările, iau măsuri acolo unde con
stată că acestea nu corespund din 
punct de vedere calitativ. Cu totul alt
fel se prezintă situația la cooperativa 
agricolă din Tămădău. Pe lingă faptul 
că floarea-soarelui are multe goluri și 
prășitul se execută de mîntuială, bu
ruienile netăiate sînt acoperite cu 
pămînt. Această situație se datorește 
lipsei de îndrumare tehnică. De la 
instructorul județean de partid am 
aflat că cei trei specialiști ai unității 
fac zilnic naveta la București și ne
glijează îndrumarea tehnică a unită
ții. Faptele confirmă din plin acest 
lucru. Obținerea unor recolte mari 
impune ca peste tot să se acorde cea 
mai mare atenție calității lucrărilor. 
Aceasta presupune prezența tot tim
pul pe teren a specialistului agricol, 
care să dea îndrumările necesare, să 
exercite un control permanent.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii*

cooperatorilor. Din toate cele 148 
cooperative agricole din județ, au ie
șit la lucru, în medie, 105 000 oameni 
pe zi, iar duminică — 108 000. Dato
rită existenței acestei considerabile 
forțe de muncă, precum și organiză
rii temeinice a activităților zilnice, se 
constată o urcare a cifrelor care re
prezintă procentul suprafețelor pe 
care s-au executat lucrările de sezon. 
Bune rezultate au cooperativele a- 
gricole Bălăceanu, Ulmeni și multe 
altele. Din păcate. în alte locuri nu 
se depun destule eforturi pentru a se 
mobiliza întregul efectiv de muncă la 
activitățile zilnice de cea mai mare 
urgență. La Măxenu. din 1 035 coo
peratori erau prezenți la cîmp 
doar 175. însuși președintele co
operativei, Nicolae Ghiță, și alte 
cadre de conducere își făceau de 
lucru la sediu in loc să fie pe cimp. 
Nu e de mirare că rezultatele obți
nute pînă acum nu sînt satisfăcătoa
re. Cooperativa mai are de însămințat 
încă 150 de hectare cu porumb. O altă 
suprafață de 400 hectare este sub 
apă. La Smîrdan, pe mari suprafețe 
cu grîu, orz, secară, lucernă băltește 
apa. într-o margine de sat este o 
parcelă mare, cît vezi cu ochii, plină 
cu rapiță. De jur împrejur, terenul a 
prins crustă. Se putea deci însămîn- 
ța. în loc să la măsuri în vederea 
scurgerii apelor și insămînțării tere
nurilor zvîntate, consiliul de conduce
re stă, ziua în amiaza mare, in șe
dință. In această perioadă sînt ne
cesare coordonarea activităților cu 
toată răspunderea, asigurarea unei 
maxime operativități pentru executa
rea lucrărilor, mobilizarea fiecărui om 
apt de muncă, prezența factorilor 
de mare răspundere pe tarlale și în
lăturarea oricăror activități formale, 
care nu ajută nicidecum la asigura
rea unei recolte sporite.

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii*

trase de tractoare și de animale, oa
meni care însămînțează în cuiburi, cu 
sapa sau direct cu mina. Astfel, 
numai în săptămînă care a trecut, în 
județul Iași s-au mai însămințat 5 500 
hectare cu porumb și alte culturi pră- 
șitoare 
hectare.
gistrate . ... ________ _____
Prașila întîi, de exemplu, s-a efec
tuat aproape în întregime la floarea- 
soarelui, sfecla de zahăr și cartofi și 
aproximativ 30 la sută la porumb. In 
unele locuri s-a început și prașila a 
doua. Totuși, ultima situație opera
tivă (de la 2 iunie) arată că în jude
țul Iași mai este de însămințat 18 
la sută din suprafața planificată, la 
care se adaugă reinsămințările. 
De asemenea, pe destul de întinse 
suprafețe cu culturi prășitoare nu s-a 
umblat încă cu sapa, nici mecanic, 
nici manual. Acest lucru impune să 
se ia în continuare noi măsuri în 
vederea folosirii din plin a fiecărei 
zile și ore bune de lucru pentru gră
birea lucrărilor în cîmp.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii*

și s-au reînsămînțat 3 200 
Rezultate bune au fost înre- 
și la întreținerea culturilor.

Am vizitat din nou uzina de pro
duse sodice din Ocna Mureș, una din
tre întreprinderile greu lovite de ca
lamitate. încă de la intrare un mun
citor din secția de sodă calcinată 
ne-a furnizat în grabă prima nouta
te : „De la 29 mai, secția noastră a 
început să lucreze la capacitate nor
mală".

Mi-am amintit dintr-o dată zbuciu
mul extraordinar al directorului uzi
nei. Inginerul Aurel Lazăr, rămas 
izolat la Alba lulia, în urmă cu cîteva 
săptămîni, în vreme ce în întreprin
derea pe care o conduce pătrunsese 
Mureșul. Din oră în oră, vorbea la 
telefon cu Ocna Mureș, interesîn- 
du-se „Cum merg treburile acolo 7 
Unde este necazul cel mare 7 Cum 
acționați ?“. Mi-a spus atunci îngri
jorat, dar încrezător : „Vor fi pagube 
mari. Milioane de lei producție pier
dută. în scurt timp însă uzina va pro
duce din nou. Mai mult decît pînă 
acum. Altfel nu se poate".

Intr-adevăr, pagubele sînt Impor
tante. In săptămînă în care uzina nu 
a lucrat s-a pierdut o producție de 
12,8 milioane lei, (adică 9 770 tone 
sodă calcinată și 231 tone sodă caus
tică) ; în plus, 1 000 tone cocs au de
venit inutilizabile, fiind inundate. 
Pagubele ar fi fost și mai mari dacă 
muncitorii uzinei nu ar fi salvat 95 
motoare electrice, 170 000 saci și di
verse utilaje.

După retragerea apelor, prin măsu
rile stabilite de comitetul de direcție, 
sub conducerea comitetului de partid 
al uzinei, s-a trecut la o activitate 
intensă de redresare a producției. Zi 
și noapte, necontenit, s-a lucrat la 
evacuarea apei cu moto și electro- 
pompe, autocisterne și găleți din sub
solul secțiilor de sodă caustică și 
calcinată, din subsolul compresoare- 
lor, de la focarele de ardere a cup
toarelor, de peste tot. Motoarele și 
Instalațiile afectate de inundații au 
fost demontate și uscate, fiecare în 
parte. Un grup de 48 ingineri, maiștri 
și muncitori din Săvinești, Borzești, 
Govora, Slatina, Craiova au venit în 
ajutor. în ziua de 21 mai, uzina a în-' 
ceput să producă din nou. După 
patru zile, secția de sodă caustică a 
atins capacitatea normală. După încă 
două zile a început să producă și in
stalația de sodiu și magneziu. Și. în 
sfîrșit, ultima dintre etapele norma
lizării. După cum spuneam, începînd 
de la 29 mai, secția de sodă calci
nată, cea mai mare secție a uzinei, 
funcționează cu toată capacitatea. în
treaga uzină de produse sodice din 
Ocna Mureș lucrează acum la para
metrii normali.

O săptămînă de inactivitate a unei 
uzine de asemenea proporții declan
șează o reacție în lanț de neliniște la 
toți beneficiarii.

— Nu am pus nici unul dintre con
sumatorii de sodă, deci beneficiari ai 
uzinei noastre, în situația de a înceta 
lucrul — ne-a declarat tovarășul Va

sile Min&scurtă, inginerul șef al u: 
nei. Livrările în avans, efectuate i 
uzină, au fost salvatoare în aces 
clipe. Cea dintîi tonă de producție oi 
ținută după reluarea activității a f< 
trimisă beneficiarilor cu prima m 
șină.

în secții, în locul izului stătut < 
baltă, a apărut din nou mirosul înț. 
pător al amoniacului și sulfului. Cu] 
toarele, nu de mult cu vetrele plii 
de apă, au iarăși temperaturi de su 
de grade. Reluarea activității no 
male a fost posibilă datorită munc 
fără răgaz, eroice, a chimiștilor < 
aici. In pauzele devenite parcă m 
scurte se discută diverse variante < 
recuperare a producției pierdute. Si 
Iuții s-au și găsit: perioada de reviz 
generală a uzinei, programată în lui 
august, va fi scurtată cu cinci zii 
(Deci din 7 zile de stagnare, 5 vor 
recuperate pe această cale). De as< 
menea, perioada de oprire pentru r< 
parații a compresoarelor de bioxi 
de carbon va fi scurtată cu 10 zile 
se vor monta și pune în exploatai 
ventilatoare intermediare de bioxi 
de carbon, care vor duce la creștere 
debitului de gaze utilizate în fabri 
cație și asigurarea pe această cale 
unei producții suplimentare.

Ne-am deplasat și la întreprinde 
rea metalurgică din Aiud. Aceast 
unitate nu a suportat pagube direct 
prea mari. Dar două zile și dou 
nopți de întrerupere și alte cîteva 1. 
care s-a lucrat cu un număr redu 
de muncitori au cauzat pierderi d 
producție în valoare de 2,2 milioan 
lei. Colectivul uzinei, înzeclndu-ș 
eforturile, a hotărît însă săi'recupe 
reze integral pierderile în cel ms 
scurt timp, lucrînd trei duminici con 
secutiv. în pofida acestor condiții vi 
trege, create de calamitate, întreprin 
derea metalurgică din Aiud și-a pro 
pus să dea în continuare peste plai 
zeci de tone lingotiere și alb 
produse. Conștient că în prezen 
economia națională are nevoie to 
mai mult de produsele pe cari 
le fabrică, colectivul întreprinderi 
a hotărît să-și suplimenteze substan
țial angajamentele luate în întrece
rea socialistă din acest an — și anu
me : cu 1100 tone utilaje de turnare 
pentru oțelării, 200 tone mașini și 
utilaje pentru industria metalurgică, 
50 tone oțel electric. Angajamentul 
nou prevede, de asemenea, reduce
rea consumului cu 50 tone metal, 
economii suplimentare la prețul de 
cost de încă 500 000 lei și realizarea 
unor beneficii cu un milion mai mult 
decît se stabilise inițial. Producția 
globală realizată în plus va fi de 
două milioane lei.

...învingind enorme greutăți provo
cate de calamitate, toate întreprin
derile industriale din județul Alba 
și-au reluat activitatea.

Ștefan DINICĂ
corespondentul „Scînteii*

corp profesoral

Evacuarea
rapidă a apelor

în săptămina care a trecut, în ju
dețul Buzău au fost redate agricul
turii aproximativ 5 000 hectare din 
cele 18 000 inundate, iar alte 1 000 hec
tare sînt în curs de zvîntare. De luni, 
la cooperativele agricole Movila Ba
nului și C. A. Rosetti, pe suprafețele 
uscate (la fiecare cite 400 hectare), a 
început semănatul. Este demnă de re
marcat prezența masivă la lucru a

Timpul de lucru 
in cimp să fie 
folosit mai bine

Inundarea în județul Iași a peste 
40 000 de hectare, din care 37 000 de 
hectare arabile, precum și regimul 
de precipitații neobișnuit de bogat 
menținut zile de-a rîndul și pe restul 
suprafețelor au întrerupt sau îngreu
nat destul de mult activitatea pe o- 
goare. Pe Valea Prutului, îndeosebi 
in comunele Victoria, Golăești, Bo- 
sia, Tuțora, Prisăcani, Gorban și 
Grozești încă se mai mențin apele 
pe mari suprafețe. Pe total județ 
mai sînt sub apă 15192 hectare.

Cooperatorii și ceilalți lucrători din 
agricultura județului Iași n-au stat 
și nu stau insă cu mîinile încrucișa
te. Ei participă cu mic cu mare la 
acțiunea pentru obținerea de recolte 
bogate. Zilnic, în zonele inundate, 
zeci și sute de oameni sapă șanțuri 
și canale de scurgere, evacuează cu 
motopompe și aspersoare apa care 
mai băltește. Acolo unde terenurile 
se zvîntă, se însămînțează sau se re- 
insămînțează porumb și alte culturi. 
Peste tot pot fi văzute semănători

LAVA

„Lava rece" zdruncinâ din temelii clâdirea școlii din 
imșns morman

Lacu lui Baban. Peste douâ zile vom gâsi aici un 
_S.?...“L.i (Foto: N. Moldoveanulde dârîmături

Același factor care a provocat 
catastrofalele inundații — extraor
dinara cantitate de precipitații abă
tută asupra majorității teritoriului 
țării — a fost și la originea unei 
alte calamități naturale, alunecările 
de teren. Sute de locuințe ca și edi
ficii publice s-au dărîmat drept ur
mare a deplasării masive a solului, 
multe altele au fost avariate, s-au 
produs stricăciuni pe traseele căilor 
de comunicații, precum și alte pa
gube însemnate de natură econo
mică. Din fericire, datorită proce
sului relativ lent de alunecare, nu 
s-au semnalat nicăieri victime ome
nești. în județul Bacău au fost 
afectate in mod deosebit de această 
calamitate orașul Tîrgu Ocna și 
satele comunei Bîrsănești, în raza 
întregului județ numărîndu-se peste 
640 de case distruse. Pagube au 
suferit și satele Băița, Silivaș și Sic 
(județul Cluj), comuna Geoagiu

(județul Hunedoara), Teregova și 
Armeniș (județul Caraș-Severin). 
Alunecări importante au avut loc 
în cîteva zone deluroase și mun
toase ale județului Vrancea, mai 
ales pe valea Rîmnei — pe terito
riul comunei Lacu lui Baban — 
precum și în satele comunei Tulnici. 
Pînă acum, în Vrancea s-au dărîmat 
220 de locuințe și construcții publice, 
numărul caselor rămase grav ava
riate fiind de asemenea ridicat.

★
Practic, satul Lacu lui Baban, re

ședință a comunei cu același nume, 
va trebui șters de pe hărți. S-au 
dărîmat, în două sau trei zile, 182 de 
case, fracturată de curgerea solului 
s-a prăbușit clădirea nouă a școlii 
generale, o soartă asemănătoare i 
s-a hărăzit edificiului. încă neinau
gurat, al consiliului popular comu
nal. Pe întreg perimetrul satului.

nici vorbă nu poate fi de recon
strucție. Pămîntul, in curgere spre 
albia pîrîului, seamănă a lavă, nu 
prezintă garanția unor noi temelii.

Comitetul județean al P.C.R. și 
organele locale de stat au luat mă
suri energice pentru ajutorarea și 
cazarea provizorie a sinistratilor. 
Zeci de corturi și-au întins pînzele 
spre a adăposti pe cei la nevoie, tot 
sub corturi s-au mutat școala și ele
vii. Alimente și alte obiecte tre
buitoare sînt distribuite celor sinis
trați, un grup numeros de medici 
asigură supravegherea sanitară. Cu 
ajutorul unităților militare se repară 
căile de acces. Insă, in paralel, orga
nele locale de partid și de stat gîn- 
desc și iau măsurile cuvenite de or
din organizatoric și administrativ 
pentru ca locuitorilor din Lacu lui 
Baban și din alte sate afectate de 
alunecările de teren să li se pună 
la dispoziție locuri de case.

*
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BĂTĂLIA DUNĂRII
Ne vorbesc oamenii de pe diguri

TELEORMANUL - ANGAJAT

CU TOATE FORȚELE REACTUALIZATĂ

LA PRODUCĂTOR:

Cointeresare materială sporită
ÎN MAGAZINE:

Mai multă carne, mai
Banii obținuți in plus îi vom

încă o infil tra tie investi in fermele de animale

A APELOR CURMATĂ!
Eram la Comitetul județean de 

partid Teleorman cînd s-a anunțat că 
în punctele Gorganu Dunărea for
țează reintrarea pe cele 3 800 hectare 
din incinta Zimnicea—Timnicele.

Aflat sub presiunea apelor de a- 
proape 3 luni, digul dă semne de 
oboseală. Infiltrațiile antrenează so
lul. Pericol — cu litere mari. Pornim 
Intr-acolo.

La punctul respectiv, un adevărat 
furnicar de oameni și de mașini. Un 
organism care acționează ordonat, 
plin de voință, energic. Sub roțile 
tractoarelor și remorcilor, care des
carcă continuu pămîntul într-o parte 
și alta a digului, bancheta de conso
lidare se înalță văzînd cu ochii. Din
colo, apele sint împinse mai departe.

Au trecut numai 6 ore de cînd au 
intrat în alertă 200 de oameni înar
mați cu 60 de tractoare cu remorci, 
3 dragline și 3 buldozere. După numai 
6 ore de muncă, 1400 metri cubi do 
pămint din dealul apropiat sînt mu
tați in trupul digului ! 
mult, apele Dunării au fost nevoite 
să rămină mai departe în matca lor 
tulbure.

De la baza digului, pe 3 800 de hec
tare (de pe care anul trecut s-au ob
ținut producții de cereale și legume 
in valoare de peste 13 milioane lei), 
se leagănă mai departe griul, rămas 
sub imperiul voinței și muncii ome
nești;

La această victorie — parțială, dar 
care va fi pecetluită de altele, pînă la 
punctul culminant — au participat 
peste 1 000 de oameni — țărani coope
ratori și mecanizatori, ingineri și alți 
specialiști, activiști de partid și de 
stat, formațiuni ale gărzilor patrio
tice, oameni veniți aici de la Viișoara 
și Zimnicea, de la Suhaia și Năstu- 
relu, de la Zimnicelu, Păuleasca, 
Smîrdioasa, Izvoarele și Cervenia, 
localități mai mult sau mai puțin li
mitrofe Dunării, oameni hotărîți să 
apere pămintul de furia apelor.

Cine sint ?
— Mă numesc Alexandru Pirea, 

mecanizator la I.M.A. Nanov. Mă aflu 
aici de 3 zile și 3 nopți. Am trans
portat pămint. Voi rămîne aici cît va 
fi nevoie. Va veni și clipa cînd vom 
fi învins apele. Fiecare dintre noi 
crede în forțele sale și ale tractoru
lui său. Bine s-a scris la ziar : „Apa 
nu va trece

— Sînt primarul comunei Viișoara, 
Ion Roșoga. De o săptămînă încheiată, 
în zorii fiecărei zile, venim aici 120 de 
oameni, de la 24 de kilometri, cu ma
șinile, să ajutăm la dig. Luptăm pe 
două fronturi : cei ce rămîn acasă se 
duc la prașilă. Sîntem hotărîți să nu 
le lăsăm apelor pămînturile noastre ! 
Toți oamenii, de aici și pînă la Izlaz, 
vrem același lucru...

Turnu-Măgurele. Se face noapte. 
De-a lungul digului, oamenii nu înce
tează să așeze saci umpluți cu pă
mint. Starea digului continuă să fie 
controlată și la lumina lanternelor.

Dunării ii trebuie peste un metru 
ca să ajungă la coronament, dar mii 
de oameni lucrează intens la supra- 
înălțarea digului. In Turnu-Măgurele,

O dată mai

chimiștii marelui combinat, locuitorii 
orașului și neobosiții șoferi de pe 
basculantele I.C.M.B. și ale autobazei 
din localitate au făcut front comun 
pentru apărarea orașului. In calea 
apelor Dunării — urcate peste cheiul 
portului — au fost ridicate 3 diguri, 
în trepte, lungi de 3 kilometri, cuprin- 
zind 12 000 metri cubi pămint. Și se 
lucrează continuu, și la dig, și în pro
ducție.

— Apele nu vor intra în combinat, 
ne spune tov. Tudor Jean, secretar 
al comitetului județean de partid, 
prezent pe dig. Construcția digului și 
mai ales energia celor 40 000 de ce
tățeni ai orașului reprezintă metereze 
de netrecut.

Izlazul se apără eroic. De două săp- 
tămini. împotriva Oltului și a Du
nării.

— De atunci, uneori cite 24 de ore 
din 24, sînt aici pe dig. Mă numesc 
Florea Zamfirescu, brigadier. Sîntem 
2 500 de oameni, hotărîți să nu cedăm 
apelor. încărcăm, descărcăm, batem 
cu maiul, facem tot ce este nevoie. 
Am fost cu toții și sîntem cu toții 
ca un singur om.

In bătălia Dunării, Teleormanul 
este angajat total pe frontul menți
nerii fiecărei palme de pămint.

Alexandru BRAD

de apărare im
ite informează : 
urma întirzierii

Comisia centrală 
potriva inundațiilor 
se observă că în 
frontului viiturii de la Tisa și a 
neconcordanței totale a acesteia cu 
viiturile de pe Sava, Drava, Morava 
și Dunărea propriu-zisă, la intrarea 
în țară nivelurile vor marca scă
deri ușoare în zilele următoare, de 
ordinul a 10 pină la 20 centimetri. 
După aceasta, cotele apelor Dunării

se vor menține timp de cinci pînă 
la șase zile relativ constante, cu 
tendințe de scădere. Față de aceas
tă situație. CULMINAȚIILE pe sec
torul românesc al Dunării se pro
duc mai repede și vor ajunge in 
zona inferioară a fluviului, in aval 
de Galați, tn jurul datei de 8 iunie 
și la valori cu circa zece centime
tri sub cotele prognozate.

Postul hidrometrio Nivelul 
la 2. VI.

Nivelul 
maxim 

prognozat

Data pro 
ducerii ct 

minației

Baziaș 729 740
Moldova Veche 709 715
Drencova 580 59G l.VI.
Tr. Severin 818 825
Gruia 823 830
Cetate 797 805
Calafat 776 780 IVI.
Bistreț 776 770
Bechet 784 790
Corabia 755 765
Tr. Măgurele 710 715 3. VI.
Zimnicea 800 810
Giurgiu 795 805
Oltenița 770 780
Călărași 700 715 4. VI.
Cernavodă 702 710
Hîrșova 722 735 5. VI.
Brăila 627 635 6—7.VL
Galați 584 600
Isaccea 499 510 8. VI.
Tulcea 428 435

La scurt timp după adoptarea d® 
către plenara C.C. al P.C.R. din mar
tie a.c. a Programului național de 
dezvoltare a zootehniei și de creș
tere a producției animaliere, consiliul 
de conducere al cooperativei a întoc
mit în toate detaliile un plan de per
spectivă care prevede, printre altele, 
ca la sfîrșitul viitorului cincinal să 
avem 4 200 de oi, față de 3 000 în pre
zent, și să mărim numărul de bovine 
de la 190 la 1 250. Am studiat și re- 
studiat de mai multe ori acest plan. 
Ca să-1 vedem realizat punct cu 
punct va fi nevoie de mari eforturi 
materiale pentru înzestrarea tehnică 
a sectorului zootehnic. între timp, 
am primit puternica lovitură dată de 
calamitățile naturale din luna trecută, 
cînd apele Oltului ne-au distrus 600 
hectare de grîu, porumb, orz, car
tofi, legume. 250 de hectare finețe 
naturale din cele mai bune și aproa
pe 100 hectare de trifoi și lucemă.

Hotărîrea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produse
lor animaliere, precum și alte mă
suri de stimulare a dezvoltării zoo
tehniei ne creează noi și importante 
posibilități de a crește mai multe a- 
nimale, de a obține și vinde statului 
cantități de produse suplimentare. A- 
ceastă hotărîre dovedește, încă o dată, 
preocuparea statornică a partidului 
și statului nostru pentru dezvoltarea

zootehniei și creșterea producției a- 
nimaliere, una din problemele esen
țiale ale progresului întregii econo
mii naționale, ale ridicării bunăstării 
poporului nostru.

Măsurile luate au o Importanță ex
cepțională și ele nu vor întîrzia să-și 
arate roadele. In primul rînd pentru 
că ijosibilitățile cooperativelor agri
cole,"ale altor unități, de a investi mai 
mult pentru ridicarea producției ani
maliere șporesc substanțial. Ne-am 
și gîndit ce să facem cu banii pe care 
îi vom primi în plus. In primul rînd 
vom putea asigura o mai bună fura
jare a animalelor, cumpărînd concen
trate care au un efect imediat în mă
rirea producției de came și lapte. 
Beneficiind de prevederea privind 
scutirea de impozite, vom achiziționa 
instalații pentru pregătirea furajelor 
și alte utilaje specifice procesului de 
producție în zootehnie. Pentru meca
nizarea lucrărilor vom cumpăra un 
transportor de furaje și adăpători 
automate. La acestea, scutirea de im
pozite este de aproximativ 35 000 lei, 
care practic, alături de alte măsuri 
pe care le luăm în aceste zile, vor 
duce, în mod sigur, la un spor consi
derabil de producție. Consider că, in
vestind cu chibzuință banii primiți în 
plus de pe urma majorării prețurilor 
de cumpărare a animalelor și produ
selor animaliere, fiecare cooperativă 
agricolă va contribui la înfăptuirea 
Programului național de dezvoltare 
a zootehniei, la mărirea
de carne, lapte și alte produse care 
să fie vîndute statului.

producției

Culminația pe Dunăre
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Ing. Alexandru PETRUȚĂ 
președintele cooperativei agricole
Avrig, județul Sibiu
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mult lapte!
Un puternic 

îndemn pentru 
a crește mai 
multe animale
Tn cooperativa noastră agricolă a- 

vem încă multe posibilități de a dez
volta zootehnia, de a produce și de 
a vinde statului cantități mult spo
rite de produse animaliere, de a con
tribui la îmbunătățirea aprovizionării 
populației. Totodată, în comuna noas
tră aproape că nu există țăran coope
rator care, pe lîngă gospodăria sa 
personală, să nu crească o vacă, oi 
și porci, din care o bună parte se 
contractează cu statul.

Eu, de exemplu, obțin în fiecare 
lună un venit de pînă la 500 lei din 
valorificarea laptelui 
țiile de stat, iar, anu;
tractez 1—2 animale. Măsurile stabilite 
îmi dau posibilitatea să cresc mai 
multe animale și să vînd statului mai 
multe produse. După cum am socotit, 
la fiecare vițel îngrășat și vîndut 
statului, în condițiile noii hotărîri, 
voi cîștiga în plus peste 300 lei. La 
toate acestea se mai adaugă și cele
lalte avantaje. între care prima de 
300—500 lei pentru fiecare junincă la 
prima tătare, precum și posibilitățile 
de a cumpăra de la stat cantități su
plimentare de porumb.

Aceste măsuri sînt un puternic În
demn de a face totul pentru crește
rea numerică a animalelor proprie
tate obștească și îmbunătățirea cali
tății lor. Cu cit se vor dezvolta mai. 
mult fermele zootehnice ale coope
rativei agricole, cu atît mai mult vor 
crește veniturile cooperatorilor, folo
sind posibilitățile de a crește mai 
multe animale și în gospodăria per
sonală. Consider că prin aceasta coo
perativa din care fac parte și comu
na în care locuiesc vor aduce o con
tribuție tot mai mare la îmbunătă
țirea aprovizionării pieței, a popu
lației de la orașe.

prin organiza- 
tal, cresc și con-

Viorica BALTARU 
cooperatoare din comuna Vlâdeni, 
județul Botoșani

A crescut mult consumul!
Este rațional să stimulăm

producția

TUR DE ORIZONT 
HIDROMETEOROLOGIC
Marți, vremea a continuat să fie 

înnorată în cea mai mare parte a 
țării. Au căzut ploi intermitente, iar 
pe alocuri sub formă de averse care, 
izolat, au depășit 10—15 litri pe me
tru pătrat. în următoarele zile, vre
mea se ameliorează treptat, începînd 
din vestul țării. Totuși, in nordul șl 
estul țării, condițiile atmosferice vor 
mai rămîne favorabile ploilor sub for
mă de averse. Vintul va continua să 
sufle în sudul Moldovei și Dobrogea. 
Temperaturile maxime vor fi cuprin
se între 16 și 26 grade.

PLOILE CĂZUTE ÎN ULTIMELE 
DOUA ZILE NU SÎNT DE NATURĂ 
SA PRODUCĂ NOI VIITURI PE 
CURSURILE DE APĂ.

Toate rîurile interioare sînt în scă
dere, menținindu-se încă peste cote
le de inundație numai în zonele in
ferioare ale riurilor Mureș, Șirei și 
Prut.
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S Nivelul normal a! Dunării

S Nivelul maxim al apelor * 

7W Coronamentul digului
Luciu de apă

C.R- COTA PROBABILA'
C.Z.- COTA ZILEI DIN 2IUNIE
C. /. - COTA DE INUNDAȚIE

Sînt strungar la uzinele „1 Mai" 
din Ploiești și am o familie nume
roasă : nouă inși ne aflăm zilnic în 
jurul mesei, cu farfuriile în față. 
Vorbind în modul cel mai sincer, 
creșterea prețului la un anumit arti
col de consum nu provoacă o reacție 
comparabilă, bunăoară, cu aceea pro
dusă de creșterea salariului ; este 
omenește să fie așa. Dar asta nu în
seamnă că nu ne dăm seama de jus
tețea, de hecesitatea absolută a mă
surilor luate. Stînd și chibzuind, ana- 
lizînd cu maximă obiectivitate com
plexul măsurilor luate, noi, salariații 
din secția 2 mecanică, am găsit că, in
tr-adevăr, numai stimulind pe crescă
torii de animale vom avea asigurate 
carnea, laptele și celelalte produse 
necesare aprovizionării tot mai bune 
a pieței. Este un fapt că, în pas cu 
ridicarea nivelului de trai, a cres
cut simțitor și consumul de car
ne și lapte. Pentru asta nu e 
nevoie de statistici, o știu din 
proprie experiență, din ceea ce 
văd și Ia cei în mijlocul cărora tră
iesc. Este rațional ca, atunci cînd 
crește consumul, să fie stimulată și 
producția, pentru a putea ține pasul 
cu cerințele tot mai mari. Eu nu pierd 
din vedere nici faptul că apele pus
tiitoare s-au abătut asupra țării noas
tre ; au pierit multe animale, s-au 
împuținat furajele ; e nevoie ca sec-

torul zootehnic să fie sprijinit pentru 
a se reface și a se dezvolta mai ra
pid. Acest lucru l-am înțeles cu toții 
destul de bine și, cînd am cercetat 
creșterea moderată a prețurilor la 
produsele animaliere, am acceptat 
măsura luată cu chibzuință de partid, 
convinși că ea va da roade. Adevă
rul este că creșterile de prețuri nu-mi 
afectează salariul prea mult. Cîștig, 
după noul sistem de salarizare, mult 
mai bine și voi putea ușor face față 
sporurilor minime înregistrate de 
cheltuielile zilnice ale familiei. Pe de 
altă parte, la o serie de sortimente 
prețurile cu amănuntul rămîn ne
schimbate, se asigură aprovizionarea 
— în proporțiile stabilite prin plan — 
cu sortimentele mai ieftine, se urmă
rește, în ultimă instanță, îmbunătă
țirea aprovizionării întregii populații 
cu produse animaliere de calitate. 
Ca om cu familie numeroasă, am ți-: 
nut să arăt aceste lucruri deoa
rece observ cu cît simț gospo
dăresc, cu cită grijă se gîndesc toate 
detaliile pentru ca populația — de 
orice categorie de posibilități mate
riale — să aibă hrană suficientă, să 
fie belșug în țară.

Victor BÎRLOGEA
strungar la uzinele „1 Mai 
Ploiești

Scopul hotăririi
Astăzi, pe o porțiune a Dunării de cîțiva zeci 

de kilometri in amonte și în aval de Turnu-Mă- 
gurele, apele fluviului ating cota maximă pro- 

abilă de 715 cm (ieri s-au înregistrat 710 cm). 
De aci înainte se vor semnala cîteva zile la 
rînd scăderi ușoare. Cifra 510 indică cota de 
inundație ; ea corespunde aproximativ nivelu-

lui cînd Dunărea »e revărsa peste mal, pre
cum și bazei actualelor diguri, respectiv ni
velului incintei apărate. Aceasta mai arată că 
peste doi metri din înălțimea digului este spă
lată de ape și suportă de mai multe săptămîni 
presiunea acestora. Ici, colo au apărut infil

trații, grifoane, înmuieri, care au fost însă ză
găzuite operativ. Tinînd seama de înălțimea di
gului — coronamentul fiind la 1,7 metri peste 
nivelul apelor — viitura n-a provocat îngrijo
rare. Culminația înaintează. Potrivit prognozei, 
mîine se va afla în zona Oltenița.

satisfacerea cerințelor
sporite de consum

Recenta hotărîre a partidului și 
guvernului cu privire la îmbunătăți
rea prețurilor de cumpărare a anima
lelor și produselor animaliere oferă

producătorilor avantaje multiple șt 
stimulatorii. Știm că parte din aceste 
sporuri vor fi suportate de noi, cum
părătorii, că pentru moment vom

CLASA MUNCITOARE
(Urmare dîn pag. I)
nată în conștiința clasei noastre mun
citoare ; și, intr-un fel, e firesc să fie 
așa, căci sînt bunuri pe care ea 
le-a făurit în ultimele două decenii, 
le-a plămădit cu palmele ei, prin 
eforturile și sacrificiile ei, cunoscîn- 
du-le mai bine ca oricine prețul. Fără 
de aceasta, cifra de 250 de întreprin
deri izbite de calamitate ar fi fost cu 
mult mai mare — iar cele afectate ar 
fi fost pentru mult mai multă vre
me scoase din uz.

S-au înregistrat fapte de înaltă 
semnificație, fapte de autentic eroism. 
Căci altfel nu poate fi numită conti
nuarea producției pînă in ultima 
clipă posibilă, pînă in momentul cînd 
apele ajungeau la porțile atelierului ; 
în multe rinduri, oamenii au trebuit 
să fie evacuați prin dispoziții drastice 
și chiar cu sila de lîngă un cuptor 
aprins, de lingă un rezervor cu 
material inflamabil, de lîngă o insta
lație de înaltă tensiune, pe care în
cercau să le salveze...

In ultimele zile citim mereu în 
ziare știri : a mai fost reluată produc
ția într-o fabrică, sau într-o secție, sau 
intr-un atelier din cutare întreprin

dere sinistrată. Poate chiar am în
ceput să ne „obișnuim" cu asemenea 
știri : au devenit o coordonată fi
rească a cotidianului. Dar ce eroism 
al muncii stă în spatele lor ! Ce efor
turi titanice presupune repunerea în 
funcțiune a unui singur război de țesut 
înecat de apele miloase, ce înseamnă 
curățirea miilor și miilor de piese 
și ace pînă la redarea curățeniei și 
strălucirii de mecanism de ceasornic!

Iar eroismul clasei muncitoare își 
arată noi și noi fațete, nu mai puțin 
prețioase, în acțiunile — care și ele 
cer străduință, încordare, efort, 
perseverență — pentru reevaluarea 
lucidă a tuturor posibilităților și re
surselor de care dispun întreprinde
rile întregii economii naționale, în su
plimentarea angajamentelor, dublate 
sau chiar triplate — angajamente en
tuziaste, dar bine gîndite, bine cîn- 
tărite, pentru a compensa daunele a- 
duse de stihii.

In decursul acestor dramatice săp
tămîni s-a reafirmat, prin vigoarea 
faptelor, puternicul, indestructibilul 
suport politic și moral pe care se 
sprijină rolul conducător al clasei 
muncitoare in viața societății noastre. 
Au strălucit mai luminos ca oricînd 
trăsăturile ce-i definesc profilul etic

— bărbăția, fermitatea, tenacitatea, 
capacitatea de organizare, adîncui 
sentiment al solidarității și întraju
torării, dar — mai ales — temeinic 
înrădăcinatul patriotism socialist, 
înalta ei conștiință politică, formată 
de-a lungul anilor cu perseverență de 
către partid, atașamentul ferm față 
de cauza socialismului și de înfăptui
rile sale s-au dovedit a fi, în aceste 
momente hotărî toare, conștiința de 
sine a întregii noastre națiuni socia
liste, iar exemplul ei de eroism sim
plu, firesc, cotidian — un ferment al 
eroismului de masă, o imensă forță 
catalizatoare capabilă să declanșeze, 
să dinamizeze și să organizeze ener
giile și capacitățile întregului popor.

De obicei, se știe prea bine, ase
menea teribile dezlănțuiri de forțe 
oarbe generează panică, haos, degrin
goladă. Se apreciază că, de multe ori, 
panica și haosul determinate de o 
calamitate aduc pagube mai mari de- 
cit cele provocate de aceasta... Or, 
în lupta pe frontul inundațiilor pre
zența în primele rinduri și pretutin
deni a muncitorimii a inspirat tuturor 
un impresionant spirit de ordine și 
disciplină, un spirit cu adevărat mun
citoresc. Cine a trecut prin localită
țile transilvănene și moldovene in

zilele inundației, cine trece azi prin 
localitățile dunărene, cine a privit 
secvențele filmate în acele zone și-a 
dat seama pe viu de robustețea sobră 
cu care oamenii duceau lupta acerbă 
împotriva năpraznicelor lovituri — și 
care era tocmai rezultatul generaliză
rii acestei stări de spirit, acestei ira
dieri de tenacitate proletară.

...Avem în ziarul nostru o rubrică 
„Totul pentru refacere, totul pentru 
normalizare !“ Ne sosesc zilnic vești 
emoționante despre milioanele de 
obiecte donate de populația țării 
pentru sinistrați. Citim despre zecile 
de milioane de lei la care urcă zil
nic cota „contului omeniei" de la 
C.E.C. Toate acestea sînt fapte impre
sionante, contribuții reale și bineve
nite la cicatrizarea multiplelor răni 
provocate de urgia apelor, atît pe 
plan general- cît și în gospodăria ce
lor loviți personal. In același timp, 
ne este tuturor limpede că axul vi
tal al efortului de refacere îl consti
tuie munca încordată, fără precupe- 
țirc, a clasei muncitoare. Ca în tot 
decursul istoriei ultimelor decenii, ea 
și-a luat din nou pe umeri greul — 
acum al acțiunii de refacere.

Să ne gîndim: la sute și sute de 
milioane de lei se cifrează noile an
gajamente suplimentare, pe care și le 
iau colectivele întreprinderilor din 
întreaga țară ; însuflețiți de tradițio
nalul simț al solidarității muncito
rești, colective din Întreprinderi din 
diferite colțuri ale țării și-au luat 
obligația de a compensa prin produc

ție peste plan daunele suferite de în
treprinderi situate la sute de kilome
tri depărtare. „Duminica in haine de 
lucru" a depășit sensul unei simple 
metafore, căpătînd în ultimele săp
tămîni un conținut concret, real, ma
terializat în sporuri de producție de 
multe milioane de lei. Este demn de 
atenție faptul remarcat de corespon
denții noștri : în aceste duminici, 
punctualitatea șl prezența au depășit 
în multe uzine sau fabrici nivelul zi
lelor obișnuite de lucru.

Propriu clasei muncitoare este sen
timentul tonic că interesele ei funda
mentale se identifică integral cu inte
resele întregii națiuni, cu inseși cerin
țele progresului social. De aici și ma
rele ei optimism lucid, de aici și 
nesecata ei forță morală de a învinge 
orice stăvili și greutăți. Tabloul pe 
care îl oferă țara noastră în aceste 
zile este în multe privințe mai edi
ficator ca oricînd : inăbușindu-și du
rerea adîncă pentru pierderile sufe
rite, mobilizîndu-și toată puterea și 
energia fizică și morală, clasa mun
citoare și, alături de ea, țărănimea, 
intelectualitatea, demonstrează, prin 
fapte impresionante, convingerea ne
strămutată că, acționînd umăr la 
umăr, vor birui această neașteptată 
lovitură. îi vor înlătura cit va fi 
posibil mai grabnic urmele de pe 
chipul țării, vor dovedi încă o dată 
că nu există forță să poată clinti con
strucția noastră socialistă, că omul 
societății noastre este, prin imensa 
tărie politică și morală pe care 0 în

truchipează, mai puternic decît vici
situdinile sorții. înaintarea acestei 
societăți spre înaltele ci țeluri și 
obiective poate fi pentru un timp în- 
tîrziată, dar în nici un caz barată ori 
stăvilită 1

Nu încape îndoială că, strîns unită 
în jurul partidului ei marxist-leni- 
nist, în jurul conducerii sale energice 
și clarvăzătoare, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu, clasa mun
citoare, întregul nostru popor vor 
face să devină realitate concretă și 
neîntîrziată cuvintele rostite de secre
tarul general al partidului : „Trecînd 
peste piedici mari, națiunea noastră 
s-a dezvoltat și s-a ridicat tot mai 
puternică și mai unită. Sintem con
vinși că și greutățile de azi, pro
vocate de natură, vor fi învinse prin 
unitatea poporului. Vom reface loca
litățile, uzinele și cooperativele cala
mitate, vom asigura ca ele să fie și 
mai puternice, să realizeze o producție 
și mai mare decit pină acum".

E o convingere fermă, care, in 
aceste zile, a luat forma unui anga
jament solemn, patriotic, la care clasa 
muncitoare a subscris prima, în mod 
exemplar, cu milioane și milioane de 
iscălituri.

E și normal să fie așa : căci parti
dul nostru este partidul clasei munci
toare. $i tot ce a manifestat atît de 
minunat clasa muncitoare jn aceste 
zile iși are, în definitiv, explicația 
majoră în faptul că ea este clasa so
cială cu cei mai mulți membri de 
partid, cu cei mai mulți comuniști...

avea de resimțit unele dezavantaje. 
Dar hotărîrea urmărește în final 
tocmai satisfacerea necesităților de 
consum sporite — de carne, lapte și 
derivate ale lor — ale populației 
urbane. Stimulați de prevederile re
centei hotărîri, crescătorii de animale 
vor fi interesați să vîndă statului, 
pe bază de contracte, tot mai multe 
animale, cantități sporite de produse 
animaliere, ceea ce va duce implicit 
la o mai bună aprovizionare a pieței. 
Eu, bunăoară, prefer să dau cîțiva 
lei în plus, numai să găsesc oricînd 
și oriunde produsele de care am 
nevoie. Spun aceasta pentru că și eu, 
și soțul meu sîntem salariați, iar 
pentru noi timpul pierdut cu aprovi
zionarea valorează mult mai mult. 
Sint convinsă că. în urma aplicării 
noii hotărîri, aprovizionarea noastră, 
a celor ce muncim la orașe, se va 
îmbunătăți simțitor. La aceasta tre
buie însă să-și aducă o mai mare con
tribuție și organele comerciale loca
le : in unele unități comerciale, desfa
cerea se face încă anevoios, iar com
portarea unor lucrători lasă încă mult 
de dorit.

Aurica FILIMON
învățătoare, directoare adjunct^ 
la Școala generală nr. 18-Bacău
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tregi, și care, în acești ani lumi
nați de torța idealului socialist 
purtată de partid, și-au arătat 
deplina lor strălucire : capacita
tea de a înfrunta greul; bărbă
ția în durere, uriașa solidaritate 
umană, eroismul fără margini, 
uriașa dîrzenie, sublima dăruire, 
sublima uitare de sine — subli
mul omenesc. întregul popor — 
ca o singură, splendidă, eroică 
ființă.

Năvala apelor a trecut peste 
vatra fierbinte din sufletele noas
tre și a declanșat acolo uriașe 
reacții, energii uriașe, valuri 
după valuri prin care ne-am do
vedit a fi cu toții un ocean uman 
de solidaritate, de voință, de ac
țiune, de eroism și înaltă ome
nie. Iar felul în care a răspuns 
întregul popor vibrantei chemări 
a partidului de a face să bată 
din nou, pretutindeni, pulsul pu
ternic, sănătos, al economiei 
noastre, de a nu-și cruța nici un 
efort în opera de reconstrucție — 
iată o nouă și nu mai puțin emo
ționantă întruchipare a sublimu
lui.

Cu aceste gînduri călătoresc 
spre nordul Dobrogei, la gurile

Dunării, la Mare, să întîmpin a- 
colo acele ape dezlănțuite care 
au cutreierat înspâimîntătoare 
prin sate și orașe, prin mii de 
case, prin fabrici înălțate cu tru
dă și dăruire. E o noapte cu 
luna plină, amoral de frumoasă, 
splendidă, liniștită, privind senină 
peste dezastrele aduse. Lanurile 
sint superbe, grădinile la fel. Dar 
și pe aici, de undeva de departe 
vine răsuflarea rece a apelor, a 
fluviului care se adună acum de 
peste tot. Știm acolo, de-a lungul 
lui, zeci de mii de oameni mun
cind, înălțînd diguri, făcînd din 
trupurile lor zid de granit în fața 
apelor. Luna strălucește 
pra lor, luminează lupta

Păstrez de aceea, mai 
de sublimul naturii, acest 
omenesc care a cuprins ca o re
acție în lanț, întreaga țară. Luna 
nu luminează în noaptea asta 
pămînturi pustii — ci o lume în
treagă de strajă, încleștată cu a- 
pele, hotărîtă să învingă. Va în
vinge prin eroism, prin această 
solidaritate, prin acest sublim 
omenesc.

Dar 
mai

gindi și 
și-a tră- 

viscere 
către

Mase uriașe de ape s-au pră
bușit, ne-au potopit pămîntul, au 
azvîrlit din matca lor, înspăi- 
mintate, riurile, au despicat 
dealuri, au pus in mișcare apoca
liptică stînci, păduri tăiate, tot 
ce-au găsit în cale — și au rete
zat falnice sate, au invadat 
orașe. Sate și orașe, păduri și 
grădini, podgorii și lanuri — o 
splendidă umanitate în floare — 
totul a fost amestecat, frămîn- 
tat...

O parte din ceea ce a fost 
creat în ani de trudă, din ceea 
ce a fost creat cu uriașe inves
tiții de energii spirituale și ma
teriale, de-a lungul unui siert de 
veac de construcție socialistă — 
a fost spulberat, cu dezlănțuită 
furie. Mult ne vom gindi la a- 
ceastă dramatică încercare aple
cați cu îndirjire mută pe unelte
le noastre de muncă pașnică ; 
mult și mereu ne vom întreba 
spâlînd cărămizile, pragurile ca
selor, grinzile caselor, leagănele 
copiilor, uneltele, mașinile, căr
țile, statuile. Multă vreme ne 
vom gindi : curățind piesă cu 
piesă ingenioase, complicate 
mașini, aparaturi, utilaje, zorind 
cit mai grabnic, ridicînd ziduri, 
magistrale de înaltă tensiune, 
linii ferate, șosele, însămințînd, 
ridicind copacii în livezi, des- 
potmolind podgorii, alegînd 
ciob-cu-ciob splendoarea sate
lor, lăzile de zestre.

Multă vreme ne vom 
ne vom spune : Natura 
dat generozitatea; din
nebănuite și-a asmuțit 
orașe și sate forțele oarbe ale 
distrugerii. Ne vom gindi și, a- 
mintindu-ne lumina uriașelor ful
gere și trăznete care au lumi
nat — întunecîndu-le 1 — zilele 
lui mai, vom vedea mii de băi; 
bați, femei și copii, neveste^ 
mame, iubite, școlari urcați în 
copaci, pe acoperișuri, înălțînd 
brațele din valurile negre, stri- 
gînd omenește după ajutor. Și 
vom mai vedea zeci, sute de mii 
de oameni, iar comuniștii printre 
cei dintîi, printre cei mai viteji 
și mai hotărîți, alergînd 
tori spre acele brațe 
prinzîndu-se voinicește ; 
dea, pentru că memoria 
tra mereu aceste imagini, mii de 
ostași, mii 
salvare, în 
cu brațele 
formate în . 
vînd oameni.

Vom vedea mereu cum în 
!n zeci de mii, în milioane 
oameni s-a aprins, a izbucnit 
flacăra sublimului omenesc — 
acea stare 
omeneqscă, 
te minunile 
chiar decît 
etnd omul uită de el însuși și 
se dăruiește altor oameni, seme
nilor lui — îi apără și-i smulge 
forțelor oarbe.

Asta s-a văzut cel mai mult : 
sublimul omenesc. Acest sublim, 
întruchipat în solidaritatea și fră
ția omului față de om, în grija 
mergind pînă la sacrificiu pen
tru bunurile poporului, pentru 
avutul societății, acest sublim, 
manifestare a unei conștiințe 
înalte, supremă stare morală 
a unui popor liber și stăpîn pe 
destinele sale, 
strîns legat de 
tie înălțată în 
veac de creație, 
toată terra și a pus în mișcare 
toată țara. Acest sublim care lu
minează pînă Ia incandescentă 
orizontul orînduirii ce a declan
șat atît gestul spontan, indivi
dual, cît și ampla acțiune și ge
neroasele măsuri de întraju
torare inițiate de partid. Infinit 
mai tare decît trăznetele stihiei, 
mai tare decît stihia apelor, lu
minează flacăra eroismului, fla
căra uitării de sine, flacăra dă
ruirii totale, uriașa solidaritate 
umană, clipa cînd omul trăiește 
pentru semenii săi, cînd își dă 
viața pentru semenii săi, pentru 
valorile colectivității; sublimul 
omenesc în luptă cu forțele na
turii oarbe.

Durerea a fost mare. Pierderile 
sînt mari. Dar estimîndu-le di
mensiunile, proporțiile incalcu
labile, știm că dimensiunile for
ței, calităților omenești s-au re
liefat în aceste zile de încercare 
într-o măsură în stare să garan
teze că vom înlătura pierderile 
provocate de dezastru. Prin miile 
de fapte ale acestor momente 
grele s-a materializat 
sinteză a forțelor și 
morale 
nostru, de-a lungul

prin vil* 
înălțate, 
vom ve- 
va păs-

de eroi, cu bărci de 
elicoptere, cutreierînd 
imensele cîmpii trans- 
vîrtejuri de ape.

unică, acea minune 
mai mare decît toa- 
naturii, mai mare 
toate stihiile naturii.

deasu- 
lo r.
presus 
sublim

Traian COȘOVEI

Foto : M. Andreescu

expresiv o 
a virtuților 
în poporul 
istoriei în-

încrezător și 
marea construc- 
acest sfert de 
a fulgerat peste

acumulate

Ne aflăm în Bistrița Birgăului, lo
calitate forestieră spre-care, pină 
marți 12 mai, ajungeai pe un drum 
hurducat de munte, accesibil I.M.S.- 
urilor. Calea ferată, care aducea 
cheresteaua, e și ea scoasă din uz. 
Dumitru Moldovan, șef la depozi
tarea buștenilor, cu mîna stingă in 
buzunar, dirijează așezarea chișițe
lor, a picioarelor unui pod de lemn, 
destul de mare, provizoriu, menit 
să-l înlocuiască pe cel betonat.

— Inundația s-o gătat, spune Mol
dovan cu același zîmbet, ascunzind 
politicos urmele unei ușoare iritări.

Trebuie să termine podul în patru 
sau cinci zile : asta e, iar restul, în 
ochii lui (deși nu mi-o spune in 
față) pare pierdere de vreme.

— Fabrica noastră de cherestea 
n-are ce lucra dacă nu-s drumuri 
pe unde să aducem buștenii. Am lă
sat în fabrică numa’ cîțiva oameni ; 
restul, la drumuri ; și femeile aju
tă, să încărcăm balastul. Trebe să 
dăm o forță mare pentru drumuri !

— Dar de ce ții mîna stingă în 
buzunar ? întrebăm.

Dumitru Moldovan locuia într-un 
bloc cu opt apartamente. Soția și o 
nepoțică s-au refugiat la loc sigur, 
iar el s-a întors să mai salveze 
ceva lucruri din casă. Voia să le fe
rească de apă. în caz că nivelul mai 
crește ; și, de altminteri, nu era 
mare primejdie, că doar nu era să 
se dărime un întreg bloc ! Apucase, 
în odaie, ceva haine, cînd a simțit 
un început de plutire, ca omul care 
șade pe puntea unui vapor ancorat 
și simte momentul pornirii în larg. 
S-a aruncat pe fereastră. Dărima- 
rea blocului — care, alunecînd 
cu pămîntul, o pornise la vale 
— l-a prins cu umărul sting 
în fereastră. A înotat cu un braț 
și, pe mal. și-a dat seama că stin-

gul îi sărise din umăr. A trebuit să 
alerge intr-un suflet la nevastă, 
bolnavă de inimă, și s-o liniștească 
după ce-o trezise din leșin (niște ve
cini cam alarmiști se pripiseră s-o 
încredințeze că au văzut pe ape ca
davrul lui). Apoi, apucă-te și gă
sește om care poate să vîre brațul 
ăsta la loc ! Peste drumuri tăiate de 
distrugeri a ajuns, după trei zile, 
în fața doctorului Pop din Năsăud : 
„Am un braț afară. Nu puteți să-l 
puneți la loc ?“.

L-am întîlnit la Sighi
șoara, la Tîrnăveni, 
la Tîrgu-Mureș, în 

Insula Mare a Brăilei, in 
Bărăgan, la Tr. Severin. 
Muncitor la un combinat 
textil, maistru la cuptoa
rele de carbid, ostaș, ță
ran, constructor de nave, 
constructor de case, sca
fandru. E un om despre 
care nu s-a vorbit nici
odată, care n-a strălucit 
niciodată, o existență fără 
semne particulare, o fi
gură peste care privirea 
trece nereținută de nici 
un detaliu marcant, 
chipul lui adevărat,
bine-zis, întregul lui chip, 
acum și l-a arătat.

Acest chip a apărut pe 
neașteptate, într-o zi, ln- 
tr-o clipă, printr-o 
sau printr-un gest, 
chip, necunoscut 
celor din preajmă, 
rat chiar de el 
pînă atunci, și-a i 
luit trăsăturile 
dinei, reale, de o tulbură
toare noblețe, de o severă 
frumusețe bărbătească, în 
aceste zile și nopți în 
care oamenii, toți oame
nii din aceste locuri, au 
trăit marea, dramatica În
cercare a încleștării cu a- 
pele revărsate.

Numele lui Liviu Ciot
loș, muncitor la Combi
natul textil Sighișoara, 
l-am auzit pronunțat o 
singură dată, de un om, 
un alt muncitor, pe o 
stradă a acestui oraș. Era 
într-o dimineață, în cea 
dintîi dimineață după re
tragerea apelor. Eram pe 
o stradă din Sighișoara, 
una din străzile orașului 
vechi, într-un decor ha
lucinant. In acest decor, 
în care cu cîteva zile mai 
înainte ai fi putut plasa 
acțiunea unui basm, acum 
se căscau, pretutindeni, 
ruinele. Culorile de pe. zi
duri, cîndva pastelate și 
tandre, deveniseră peste 
noapte negre, negre de 
umezeala care săpa pere
ții pînă la streșini.

Ne oprisem în fața unei 
case cu ziduri sparte. în 
jurul el se agitau cîțiva 
oameni. Cărau seînduri 
și tărgi cu lut, sprijineau 
pereții cu proptele de 
lemn, puneau țiglă nouă 
pe acoperișul pe care a- 
pele îl mîncaseră, făcîn- 
du-1 subțire ca o foiță. 
Un fapt de-acuma obiș
nuit, intrat în firescul a- 
cestor zile dramatice : un 
grup de muncitori de la 
combinatul textil veni
seră, într-un scurt mo
ment de răgaz, să repare 
o casă avariată, casa u- 
nui prieten, a unui tova
răș de muncă. Alt fapt, 
la fel de obișnuit, la fel 
de dramatic, la fel de fi
resc : unul dintre oa
menii care munceau aici, 
un om tînăr, cu o înfăți
șare firavă, cu obrajii nă
pădiți de o 
dă, ajuta la 
acestei case, 
ce apele îi 
din temelii propria sa lo
cuință. Omul se numește 
Dima Costin, e muncitor 
la combinatul textil ; 
i-au rămas fără adăpost 
soția și doi copii, doi ge-- 
meni, născuți cu două 
săptămini in urmă.

faptă
Acest 
poate 
igno- 
insușl 
dezvă- 

sale a-

barbă blon- 
reconstrucția 
Ia o zi după 

distruseseră

— Șl ce s-a întîmplat 
cu ei ? l-am întrebat pe 
Dima.

— Ne găzduiește cine
va... Un coleg de-al meu, 
de la fabrică, 
blocul A 3, la familia 
viu Ciotloș.

Nu l-am cunoscut 
Liviu Ciotloș, n-am avut 
vreme să-l 
combinatul 
spus că 
schimbul de noapte, 
cretarul comitetului 
partid nu știa mai nimic 
despre el: „Nu știu 
vă spun, nu ne-a 
niciodată probleme ; 
om liniștit, își face 
ma, nu bea, odată știu că 
a lipsit nemotivat"... Pre
ședintele sindicatului nu 
știa, nici el, mai nimic ; 
decît un detaliu în plus,

lor, au luerat adine, pină 
in fibra cea mai 
altoindu-se pe o 
adevărată.

intimă, 
omenie

stăm in 
Li-

P«

căutăm, 
textil ni 
lucrează

La 
s-a 
in 

Se- 
de

ce să 
pus 

e un 
nor-

M,

Cite sute, cîte mii de 
chipuri la fel, chi
puri de eroi ano

nimi, chipuri neștiute de 
nimeni populează roma
nul acestor zile și nopți, 
al acestui gigantic, dra
matic, cumplit examen al 
luptei cu apele, cu de
zastrul, cu suferința, cu 
puterea răbdării și sacri
ficiului, cu limitele efor
tului omenesc? Am pier
dut, în aceste zile și 
nopți, avuții materiale 
imense, roade inestima
bile ale unor ani și ani 
de eforturi. Am ciștigat 
in aceste zile și nopți 
niște oameni clădiți din

Cite sute, cite nn 
chipuri la fel.

cetare a lucrului. Re
prezentanții organelor de 
protecție a muncii i-au 
surprins pe montori lu- 
crînd la cuplarea unor 
bloc-secții, îngropați în 
apă pînă la brîu. Primej
dia scurt-circuitărilor era 
iminentă. A trebuit să se 
intervină cu forța legii 
pentru ca oamenii, acești 
vechi montori pricepuți 
In toate tainele meseriei, 
să părăsească primejdia. 
A trebuit să intervină a- 
ceastă Împrejurare dra
matică, această revărsare 
a Dunării peste țărmuri, 
pentru a releva, în figu
rile acestor constructori 
de nave, nu numai niște 
meseriași pricepuți, ci 
niște eroi.

Promoția

cu flori,

lopeți și

speranțe...

EL,
DESPRE CARE

VORBIT
NICIODATĂ

are

unul singur, acel detaliu 
unic, neașteptat și decon
certant, luminînd brusc, 
ca o explozie, chipul real 
al omului, chipul erou
lui : „Tovarășul ăsta, 
Ciotloș, s-a mutat la bloc 
de trei săptămini. A aș
teptat de-o viață de om 
apartamentul ăsta ;
nevastă și doi copii mari, 
stăteau foarte rău înain
te. Acum, el și nevastă-sa 
s-au mutat în bucătărie, 
iar pe_copii i-au trimis 
la țară, la niște neamuri ; 
in apartamentul Iul i-a 
băgat pe-ai lui Dima“... 
Un om a așteptat o viață 
întreagă o casă și, cînd 
o are. dă paturile copiilor 
săi altor copii. Un 
despre care nimeni 
poate spune prea 
un om care „nu 
probleme ", un om 
fletul căruia, poate
simțite, noile relații 
muncă și viață instaurate 
in jurul lui, întreaga ope
ră educativă a comuniști-

om 
nu 

multe, 
pune 

în su
pe ne- 

de

plămada Idealului socia
list, am ciștigat mindria 
de a-i cunoaște, de' a-1 
ști că există.

La Brăila, apele Dună
rii au înecat calele de 
montaj ale șantierului 
naval. Șapte nave, aflate 
în ultimele faze de execu
ție, au fost surprinse a- 
colo, pe calele inundate, 
către care nu se poate a- 
junge ' decît pe niște 
punți mișcătoare de lemn, 
punți înguste, puse gră
bit peste ape, punți ce 
vibrează și se scufundă 
sub pași. Pe aceste punți, 
zi și noapte, pînă in ulti
ma clipă, au trecut me
reu oamenii șantierului. 
Echipele de montori ale 
lui Andrei Arghiros, Pa- 
nait Franzeti, Sandu 
Gheorghe, Ichim Con
stantin au refuzat să ia 
in !
le, 
pe 
în 
ver

seamă primejdia, ape- 
au decis să lucreze 

navele scufundate, 
ciuda ordinului

■ al direcției.
se- 

de în-

L-am cunoscut, în a- 
ceste zile, tot lingă

ta Bechet,
Nanu Toma, șeful 
mului de irigații și 
cări din această 
Aici s-a dus și se 
încă o bătălie dramatică, 
epuizantă ; mii de oa
meni, muncitori și țărani, 
de la țărmul Dunării,
ostași, membri ai gărzilor 
patriotice luptă cu valu
rile ce perforează pereții 
digului, repară avariile, 
execută lucrări de supra- 
inălțare a coronamentu
lui ; oamenii dorm aici, 
mănincă aici, sute din ei 
locuiesc în corturi, 
dintre ei nu și-au 
văzut de mult 
le. Printre ei 
inginerul Nanu. In 
in care l-am cunoscut nu 
dormise de 30 de ore. în 
aceste 30 
zase, prin 
sute de 
screpere 
împărțise 
oameni în echipe mobile 
de intervenție, trasase 
frontul de luptă al fie
căreia, controlase la fața 
locului pe fiecare. Tot în 
aceste 30 de ore coborîse 
de vreo 10—12 ori în apă, 
în valurile care băteau 
în pereții digului, noap
tea, ajutîndu^i pe cei ce 
căptușeau cu saci de pă- 
mînt punctele vulnera
bile ale construcției, 
tot în aceste 30 de 
în care plouase 
timpul, în care 
semnalase 
rea cotei 
rul Nanu 
rificase, 
funcționarea tuturor mo- 
topompelor de la stațiile 
înșirate de-a lungul di
gului. Tn aceste 30 de ore, 
într-un răstimp ce măsoa
ră, în proiecția unei exis
tențe, doar o clipă, omul 
acesta — și sînt sute, mii 
ca el — dăruise tot.

Să privim acest chip. E 
al unor oameni obișnuiți, 
oameni pe lîngă care, în 
alte împrejurări, pe stra
dă sau în tramvai, treci 
fără să te oprești, fără 
să le acorzi vreo atenție. 
Pe acest chip se vede 
Insă un altul, chipul e- 
roului. Și acest chip s-a 
multiplicat, in aceste zile, 
căpătind dimensiunea u- 
nui popor.

Dunăre, pe digul de 
pe inginerul 

siste- 
dese- 
zonă. 
duce

sute 
mai 

familii- 
este și

ziua

de ore mobili- 
radio, cîteva 
autocamioane, 

și buldozere ; 
cîteva mii de

Și 
ore, 

tot 
radio-ul

mereu crește- 
apelor, ingine- 
inspectase, ve- 
dirijase atent

Hie PURCARU

rămas cu hainele de pe el și cu un 
zîmbet de om puternic.

Pe Ordog Iosif, cu casa luată de 
ape, l-am găsit apucînd cu mîinile 
goale bolovani enormi, să-i arunce 
în sprijinul chișițelor podului. E u- 
nul din dulgherii care au întocmit 
„planul" noului pod. Vasile Damian, 
care făcuse transporturi pină în ul
tima clipă, simțind că tractorul nu-1 
mai ascultă și începe să fugă o dată 
cu pămîntul și apa, a adăugat, la 
calm, ingeniozitatea : cu cabluri și

bească pe o voce subțirică : imita 
o bătrînâ care, în noaptea aceea te
ribilă, găsită în podul casei, nu voia 
să se evacueze, fiindu-i mai mare 
frică de tractor decît de apă. Au 
salvat împreună 50 de vieți — opt 
familii, cincizeci de vieți — au fost 
martorii unei tragedii, au depus o 
muncă extenuantă, dar găsesc a- 
mindoi, ca și ceilalți, resurse de 
bună dispoziție. Nu se simte obo
seală în munca lor.

Numele propriu
al conștiinței
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Cînd Moldovan s-a trezit din a- 
nestezie, doctorul i-a spus că tre
buie să rămină în concediu medical.

— Mai e vreo primejdie ? a în
trebat Moldovan mirat.

— Primejdie nu, dar dureri.
S-a întors, fără ceas de odihnă, 

refuzînd concediul ; l-a enervat 
mina prinsă in legătură și și-a prop, 
tit-o în buzunarul sting. A muncit 
tot timpul. Vîrsta : 56 de ani. A

frînghii, și-a „ancorat" tractorul de 
o stîncă. L-a regăsit : tractorul lu
crează acum la reconstrucția dru
murilor. Frații Toader și Miron 
Bortă, văzînd că tractoarele le sînt 
smulse de apă, le-au legat împre
ună, ca să-și poată continua acți
unea de salvare. După ce au termi
nat cu oamenii, s-au apucat ime
diat de refacerea drumului. Cînd 
l-am văzut, urmele nesomnului se 
concurau cu zîmbetul. Unul dintre 
ei, rîzînd. a început să ne vor-

— Eram atașat de obiectele din 
casa mea, îmi mărturisea un direc
tor de fabrică, și eram nervos zile 
în șir dacă băiatul îmi strica vreun 
buton la radio. Acum s-au dus toate 
pe apă și mi-am dat seama — după 
calmul cu care 
ram mai puțin 
îmi închipuiam, 
in jur, imi dau
spirituale, morale stau adine și bine 
înfipte la temelia alcătuirii noas-

reacționez — că e- 
atașat de ele decît 
în schimb, privind 
seama că valorile

tre. Totul e să știm cum să folo
sim aceste comori ale caracterului 
oamenilor noștri. Avem de muncit 
nu numai mult, dar și cu o mare 
pricepere și eficiență, pentru nor
malizarea deplină a vieții noastre 
economice.

Oamenii — deși grav loviți de 
nenorocire — nu stau in aceste zile 
acasă să-și vadă doar de propriile 
rosturi, socotind că există alții 
care au mai mare nevoie de aju
tor decît ei. Am auzit de zeci, dacă 
nu de sute de ori, aceleași cuvinte : 
„Mergeți la alții, vedeți de alții, 
cred că sint alții in mai mare ne
voie". Am găsit pe cîmp, în fabrici 
zeci de oameni cu care discutam 
despre problemele producției, înlă
turarea pagubelor, ajutorarea sinis
traților ca, după ce m-am despărțit 
de ei, să aflu că fuseseră ei înșiși 
victime.

Există ceva dîrz, sănătos și mîn- 
dru ; există ceva neobișnuit la te
melia oamenilor noștri, care i-a fă
cut să reziste. Și nu numai să re
ziste — in sensul pasiv, al conser
vării vieții. Tăria acestui material 
uman de construcție se datorește 
liantului propriu acestor ani, aces
tei orînduiri : coeziunea, unitatea 
morală, spiritul de întrajutorare și 
solidaritate socialistă. La puterea 
care ține de fundațiile caracterului, 
de fizionomia spirituală străveche 
a poporului s-au adăugat, sporind-o 
infinit, energia, dinamismul, con
știința socialistă, tot ce a adus 
partidul revoluționar.

Zilele trecute, in Sighișoara atit 
de greu lovită de calamități, arh 
asistat la cea mai impresionantă 
festivitate de absolvire a liceului, 
Intr-una din clasele de la etaj (în
treg parterul fusese inundat, inclu
siv sala de festivități) a Liceului 
nr. 1, zeci de tineri de 17—ÎS ani, 
fete și băieți, cu buchete de flori și 
lopeți in mină, cu cizme de cauciuc 
in picioare — spălate, desigur, dar 
purtind încă urmele noroiului com
pact, s-au adunat, împreună cu pro
fesorii și părinții, să sărbătorească 
momentul despărțirii de școală. To
tul durează cincisprezece minute !

In deschidere, corul liceenilor in
tonează un cintec, prea solemn, 
prea frumos, pentru ca in ochii a- 
dulților și-ai tinerilor să nu răsară, 
discret, lacrimi ascunse doar, din 
pudoare și mindrie. Delia Căzănoiu, 
a cărei casă — din strada Decebal 
nr. 4 — a fost grav lovită de apa 
Tirnavei revărsate (și ciți ca ea nu 
sînt in această sală, acum, cîntind 
totuși, cu o batistă strînsă in 
pumn...) stă alături de Eva Boroș, 
colegă de clasă, care a sărit 
să dea o mină de ajutor la despot- 
molirea multor case, inclusiv cea a 
Deliei (lovită din nou de ape în cea 
de-a doua revărsare a Tirnavei, din 
noaptea de 23 spre 24 mai). Profe
soara de istorie Paraschiva Bujaker 
ascultă încordată cintecul și — 
mi-a mărturisit apoi — își aminteș
te de prima năvălire a Tirnavei 
(exact la cîteva ore după dialogul 
nostru, apa avea să se reverse din 
nou). „M-am pomenit că strig : — 
Ajutor ! Apa venea cu o furie ex
traordinară, se auzeau bubuituri, 
căci buștenii izbeau orbește tot ce 
întîlneau in cale. Am continuat să 
strig și, din vecini, am văzut sărind 
in apă pe un fost elev de-al meu, 
Iuliu Mathe (abia a terminat arma
ta). Izbutind să prindă scara podu
lui, pe care viitura o furase, a in
trat pe fereastră, impingind mai 
întii scara înăuntru, m-a urcat pe 
mine in pod, iar el abia a mai apu
cat să părăsească încăperea, prin- 
tr-un gemuleț de la baie". Atit po
vestește profesoara, dar colegii de 
catedră adaugă : singurul lucru din 
casă pe care a avut grijă să-l ia, 
în ultima secundă, a fost pachetul 
cu teze la istorie. Acum, față-n 
față, elevii (ale căror teze au fost 
salvațe) și profesoara, participă la 
cea mai neobișnuită festivitate de 
absolvire la care mi-a fost dat să 
fiu martor.

Tot față-n față, de astădată 
salvat și salvator : profesorul 
Mercurie Petcu, directorul adjunct 
al liceului, rămas in școală in seara 
de 13 mai, pentru punerea la adă
post a arhivei (acum doar parțial 
salvată) și elevul de la seral, din- 
tr-a Xll-a D, Nicolae Depta. Cînd 
directorul adjunct n-ar mai fi avut 
cum părăsi clădirea decît înotind 
— insă nu știa să înoate — de 
peste drum a pornit să-l scape de 
primejdie Depta. L-a cărat prin 
valuri, în spinare.

...Cînd corul liceenilor își termină 
cintecul, unul din absolvenți, Mir
cea Ceanga, ia cuvintul:

— Aici am învățat să respectăm 
munca, să fim cinstiți, devotați ță
rii. Astăzi pornim in viață, intr-un 
moment nespus de anevoios pentru 
noi toți, fie tineri, fie virstnici. 
Promitem în fața dumneavoastră, 
stimați profesori și dragi părinți, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca, alături de vîrstnici, să 
ne dăm partea de contribuție ca 
totul să fie ca mai înainte de a- 
ceastă grea încercare. Oriunde am 
ajunge, în facultăți sau în uzine, 
pe ogoare sau în instituții, vă făgă
duim — astăzi mai serios decît 
oricînd — să fim la înălțime !

După cuvintul de „drum bun" al 
directorului, corul mai intonează 
un cintec și, prin ferestrele larg 
deschise, vocile lor calde, tinerești, 
plutesc ca o mîngiiere binevenită, 
peste orașul crîncen lovit. Apoi, 
coborînd scările în fugă (tinerețea-i 
tinerețe !), mulți absolvenți alear
gă în curte, la lucru : se nivelează, 
se cară nămolul, se înlătură rezi
duurile catastrofei. Dar lucrul nu 
reîncepe înainte ca absolvenții să 
se pozeze — 
cu portretul 
compact, așa 
cizme înalte
lopeți, și speranțe, și hotărîri de 
neclintit. înainte de plecare aflu că 
banii adunați pentru banchetul tra
dițional — 4 500 de lei — au fost 
dăruiți sinistraților. Promoția 1070 
a pășit astfel în viață.

nu obișnuita fotografie 
fiecăruia, ci in grup 
cum arată ei acum, cu 
de cauciuc, și flori, și

Sergiu FARCAȘAN Mihai STOIAN
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UN LOC IDEAL
PENTRU TURISM
Declară reprezentanții unor mari firme de turism de peste hotare

PROGRESUL"-BRĂILA
Cuvântarea tovarășului Cuvântarea tovarășului

Gheorghe Pană Santiago Carrillo

Pentru a cunoaște opinia turiști
lor străini despre condițiile care le 
sînt oferite pe litoralul românesc, 
ne-am adresat cîtorva reprezentanți 
ai unor firme și societăți turistice, 
prezenți în aceste zile la Mamaia.

— Cum ați călătorit ? — îl între
băm pe H. ROTH, delegatul firmei 
G.U.T. din R. F. a Germaniei, fir
mă care va trimite pe țărmul tomi- 
tan, numai in acest sezon, 11 000 de 
turiști.

— Serviciul, la bordul avionului, 
este bun. Formalitățile vamale sint 
operativ rezolvate, funcționarii sint 
prietenoși, transferul bagajelor de
curge rapid, autocarele sint prompte.

— Recepția și repartizarea pe ca
mere, la hotel, se desfășoară în per
fectă ordine — adaugă B. ALZO- 
BEDI, reprezentantă a aceleiași fir
me. De altfel, camerele puse la dis
poziție sint confortabile și bine mo
bilate, iar personalul hotelului se 
dovedește politicos și punctual. Im
presia generală este bună.

— Care este opinia clienților dum
neavoastră ?

— In general — explică H. Roth 
— oamenii sint mulțumiți. La pre
țul perceput, condițiile de aici sint 
foarte convenabile. Se consideră 
deosebit de avantajos faptul că 
pentru copiii pînă la 6 ani se asi
gură gratuitatea transportului și a 
șederii. Apoi, politețea și serviabi- 
litatea personalului fac o foarte 
bună impresie.

H. MANDEL, reprezentant al fir
melor „Horizon Holidays" și „Alba-

Startul unui milion de vacanțe
De la Năvodari la Mangalia, pla

jele inundate de soare au căpătat ia
răși animația caracteristică. Am în
tîlnit aici, bucurîndu-se de soare, de 
nisipul auriu al plajelor, de respira
ția blîndă a valurilor, turiști din toa
te colțurile continentului nostru.

Anul 1970, pe litoral, nu este o sim
plă repetare de sezon. Este anul fina
lizării unor eforturi substanțiale pen
tru lărgirea bazei materiale a turis
mului, pentru dobîndirea unui spor 
calitativ în deservirea celor peste un 
milion de turiști care sînt așteptați 
în actualul sezon.

Mamaia, Eforie, Techirghiol și noi
le perle din salba litoralului nostru 
— cu nume coborîte de pe bolta îns
telată, ori poate din mitologie : Nep- 
tun, Venus, Jupiter și Saturn — vor 
găzdui zilnic mai mult de 100 000 tu
riști, cu peste 30 000 mai mult decît în 
1969. Noutățile frapează la orice pas. 
Se impun in primul rînd noile di
mensiuni arhitectonice ale litoralului. 
Construcțiile hoteliere, satele de va
canță, vilele și căsuțele în premieră 
însumează 10 500 locuri. Noi terenuri 
de camping, cu o capacitate de 20 000 
locuri, au fost amenajate la Mamaia, 
Eforie, complexul Mangalia Nord.

Eforturi considerabile s-au mater 
rializat în lărgirea bazei de servire a 
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ny Travel" din Londra, ține să pre
cizeze :

— Am fost primit aici cu tradi
ționala ospitalitate românească. Am 
observat, cu deosebită satisfacție, 
că de la un an la celălalt, nivelul 
serviciilor este tot mai ridicat, ceea 
ce exercită o influență favorabilă 
asupra turiștilor englezi, cunoscuți 
prin a fi extrem de pretențioși. Am 
constatat, de pildă, că toate sugestii
le și solicitările exprimate anul tre
cut au fost luate în considerare la 
pregătirea actualului sezon. Și în 
prezent, doleanțele noastre sint în- 
timpinate cu multă solicitudine.

— Ați resimțit cumva vreo influ
ență asupra tratamentului asigurat 
turiștilor, in urma calamităților na
turale care s-au abătut asupra unor 
zone din România ?

— Mă aflu aici din 25 mai și nu 
am remarcat mici un fel de lipsuri. 
După cum văd, totul se desfășoară 
normal. Mai mult chiar, deși în 
drum spre lițoral am trecut cu 
automobilul prin unele județe sinis
trate, nu am întîmpinat dificultăți 
de circulație. Cele văzute m-au im
presionat însă profund.

— Nu știm ca vreun client de-al 
nostru să fi remarcat vreo influen
ță a inundațiilor asupra condițiilor 
de desfășurare a turismului, ne de
clară și delegatul firmei engleze 
„Lyons", N. FORNASAR1. Litoralul 
românesc îmi pare un loc ideal 
pentru turism. Plaja e frumoasă, 
spațiile de cazare sînt bine întreți
nute, serviciile sint bune, iar mîn- 
carea este excelentă.

turiștilor. Spațiile comerciale noi, de 
exemplu, totalizează acum aproape 
7 000 mp. Este vorba de 6 complexe 
comerciale la Mamaia, Venus, Jupiter 
și Saturn, de 6 restaurante, 12 baruri 
de zi. o berărie, magazine de vînza- 
re a mărfurilor pe valută și alte uni
tăți de servire. Toate ansamblurile 
hoteliere au astăzi în preajma lor cel 
puțin o unitate comercială, realizîn- 
du-se astfel un vechi deziderat al 
oaspeților noștri. Pentru familiile cu 
copii s-au deschis patru grădinițe. 
Tot pentru copii s-au amenajat locuri 
speciale pe plajă, supravegheate de 
personal specializat.

S-a extins și s-a diversificat baza 
de agrement. La Mamaia, pe malul 
lacului Siutghiol, au fost amenajate 
încă două noi debarcadere, un club, 
o piscină și o grădiniță de tip vienez. 
Un nou lac pentru plimbări cu am
barcațiuni de agrement întregește 
frumusețile tinerei stațiuni Jupiter 
din complexul Mangalia Nord. în toa
te stațiunile s-au amenajat pentru 
noul sezon 14 terenuri de sport, 
parcuri de distracție.

Noutățile sint, de asemenea, rezer
vate și turiștilor automobiliști. O au
tostradă cu patru benzi de circulație, 
în lungime de circa 5 km, străbate 
Mamaia de la nord la sud, o șosea

— Dacă vreun turist german ar 
întreba — ne spune cu convingere 
H. Roth — i-aș recomanda călduros 
să vină în România. Calamitățile 
n-au avut absolut nici o urmare a- 
supra găzduirii și serviciilor oferite.

De altfel, aceeași stare de spirit 
se desprinde și din conținutul unei 
telegrame expediate din Mamaia 
de J. WALL1SER, delegat perma
nent al A.D.A.C. (Asociația auto- 
mobiliștilor din R. F. a Germaniei) 
către F. MEISSNER, directorul co
mercial al firmei. Cităm : „După 
cum ne informează membrii grupu
lui nostru, fără nici o excepție, nu 
a existat și nu există pe tot 
parcursul, din Germania încoace, 
nici un fel de impediment. Starea 
șoselelor este peste tot, pe tot 
parcursul, absolut normală. în 
ceea ce privește traseul de înapoie
re, este acum din nou normal. De
sigur, au fost porțiuni de drum, pe 
traseul de înapoiere, impracticabi
le, dar autoritățile s-au îngrijit ca 
starea șoselelor să fie adusă la nor
mal. Aici, întregul litoral, în tot 
timpul calamităților, nu a avut de 
suferit și nici nu am avut nici un 
fel de greutăți : nimic despre inun
dații sau ceva asemănător. De două 
zile avem climă de vară și nimeni 
nu se mai gîndește să plece de aici 
înaintea terminării sejurului ; avem 
chiar cereri de prelungire". Textul 
ne scutește de orice alte comen
tarii...

asfaltată — care însoțește plaja — 
leagă Mamaia de Năvodari. Locurile 
de parcare suplimentare însumează 
în acest sezon peste 40 000 mp, s-au 
deschis noi stații Peco și Auto ser
vice.

Posibilitățile de deplasare — mobi
litatea potențială a turiștilor aflați 
pe litoral — a sporit simțitor. Le stau 
la dispoziție curse aeriene rapide care 
leagă Constanța de principalele orașe 
ale țării, de multe capitale europene, 
excursii cu autocarele, servicii de în
chiriat automobile, cursele organizate 
cu motonava „Transilvania", expresul 
„Săgeata albastră" care circulă, fără 
oprire, pe distanța Constanța — 
București.

Turiștii întîlniți în toate stațiunile 
profită din plin de zilele însorite, care 
au declanșat practic sezonul estival 
încă înainte de „deschiderea" lui ofi
cială. Țărmul Mării Negre își cheamă 
cu ospitalitate adepții de pretutindeni, 
fiind gata să-i întîmpine și pe mai de
parte cum se cuvine. Sub soarele 
fierbinte al primelor zile de vară, pe 
litoralul românesc s-a dat startul a 
peste un milion de vacanțe.
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Doresc, înainte de toate, să vă a- 
dresez dumneavoastră, întregului co
lectiv al uzinelor „Progresul", un 
călduros salut din partea Comitetului 
Central al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Vizitînd astăzi din nou uzina dum
neavoastră, la numai 11 zile de la vi
zita făcută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — pot spune că întregul 
colectiv al uzinei înțelege pe deplin 
sarcinile de înaltă răspundere ce-i 
revin în bătălia purtată de întregul 
popor pentru înlăturarea urmărilor 
inundațiilor, depune toate eforturile 
pentru a-și îndeplini cu cinste anga
jamentele suplimentare asumate în 
fața secretarului general al partidu
lui.

Atitudinea Înaintată, abnegația de 
care dă dovadă în aceste zile colec
tivul uzinelor „Progresul" constituie
o vie mărturie a eroismului, dîrze- i I niei, hotărîrii de neclintit și patrio- .’ I tismului clasei muncitoare — cea mai ) I înaintată clasă a societății, forța de 1 I granit a orînduirii socialiste. Aseme- 1 I mea dumneavoastră, întreaga clasă 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea — națiunea noastră socialistă 
s-a ridicat ca un singur om, a ac
ționat cu o energie și o dăruire 
nemaiîntîlnite pentru a stăvili furia 
apelor, reușind să evite pierderi care 
ar fi fost și mai mari, să repună în 
funcțiune într-un timp foarte scurt 
căi de comunicații, unități economice, 
în care s-a învestit munca poporului.

Desigur, poporul nostru a trecut în 
ultimele săptămîni prin momente 
grele, economia națională și cetățenii 
au suportat mari pagube, calamitățile 
au provocat suferințe și pierderi de 
vieți omenești, dar în aceste încer
cări excepționale ți împrejurări vi
trege s-au manifestat din nou voința 
de luptă și capacitatea poporului nos
tru, condus de partidul comuniștilor, 
de a-și mobiliza forțele pentru a în
vinge greutățile, a lecui rănile și a 
asigura dezvoltarea normală a în
tregii activități sociale. Unanimitatea 
cu care muncitorii, țăranii și intelec
tualii, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități au răspuns 
chemărilor Partidului Comunist Ro
mân, ale Frontului Unității Socia
liste la lupta pentru salvarea avutu
lui obștesc, pentru apărarea vieților 
și bunurilor cetățenilor, calda soli
daritate cu care marea familie a po
porului nostru a înconjurat din pri
mele momente pe cei sinistrați — 
toate acestea constituie o demonstra
ție dintre cele mai grăitoare a 
unității de nezdruncinat care ci
mentează națiunea noastră socia
listă.

în aceste zile se vădește cu o deo
sebită pregnanță capacitatea Parti
dului Comunist Român de a mobiliza 
și organiza forțele tuturor celor ce 
muncesc în această țară, legăturile 

| I indestructibile dintre partid și ma- 
i I sele de la orașe și sate, încrederea 
J I nestrămutată cu care întregul nos- 
| I tru popor urmează partidul și Co- 
4 I mitetul său Central. Hotărîrea dîrză 

a oamenilor muncii de a face totul 
' I pentru a recupera pagubele prici- 
4 I nuite de calamitățile naturii, anga- 

I jamentele luate suplimentar de co- 
I lectivele din întreprinderile indus- 
I triale, din agricultură, construcții, 
| transporturi, din toate ramurile, 

munca eroică, neobosită șl bărbăția 
poporului nostru demonstrează înal
ta sa conștiință socialistă, arată ce 
fapte mărețe poate săvîrși un popor 
liber, stăpîn pe soarta și pe avuțiile 
țării sale. Noi avem deplina con-

Stațiunile de pe litoral își aș
teaptă oaspeții. Prin agențiile și 
filialele Oficiului Național de 
Turism se pot asigura, în aceste 
zile, locuri la odihnă, la prețuri 
avantajoase. Pînă la Î5 iunie, 
turiștii beneficiază de tarife re
duse de cazare și masă la 
Mamaia, Eforie Nord, Eforie 
Sud, Mangalia-Jupiter, Venus 
și Mangalia-oraș, Costinești. 
In fotografii; plaja de la Ma
maia, vedere parțială din Man

galia-Jupiter 

vingere că prin eforturile unite ale 
unui popor cum este harnicul și bra
vul nostru popor, prin munca și ab
negația clasei muncitoare, a țărăni
mii și intelectualității, pagubele pro
vocate de inundații vor fi recuperate 
într-un scurt răstimp, sarcinile de 
plan pe anul în curs și pe întregul 
cincinal 1966—1970 vor fi îndeplinite 
cu succes, asigurînd temelii trainice 
dezvoltării continue a scumpei noas
tre patrii socialiste.

Preocupîndu-ne de desfășurarea 
în condiții cit mal bune a construc
ției socialiste în țara noastră, consi
derăm că prin eforturile depuse și 
succesele dobîndite în această direc
ție ne aducem contribuția la crește
rea forței sistemului mondial socia
list și a influenței ideilor socialis
mului in lume.

După cum știți, chiar și In mo
mentele grele prin care a trecut po
porul nostru în ultima vreme, con
ducerea partidului și a statului nostru 
s-a întîlnit cu conducătorii P.C.U.S. 
și ai U.R.S.S., cu șefi de state, con
ducători și delegați ai unor partide 
comuniste și mișcări de eliberare na
țională. în aceste zile, avem satis
facția de a avea ca oaspete pe to
varășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, vechi prieten al poporului 
nostru, venit astăzi în vizită la uzina 
dumneavoastră.

Permiteți-mi să adresez In nume
le Comitetului Central al partidului 
nostru, al tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din țara noastră, un 
cald salut frățesc tovarășului San
tiago Carrillo. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania, tu
turor comuniștilor spanioli. Mulțu
mim tovarășului Carrillo, comuniști
lor spanioli pentru sentimentele de 
solidaritate și compasiune exprimate 
poporului nostru în zilele de grele 
încercări prin care a trecut și le 
urăm noi succese în lupta pentru 
unirea tuturor forțelor democratice 
și progresiste, pentru drepturile oa
menilor muncii spanioli, democrație, 
libertate și progres social.

Sub semnul prieteniei tradiționale, 
Internaționaliste dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Spania s-au purtat în aceste zile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Santiago Car
rillo. Avem convingerea că actuala 
vizită a secretarului general âl Par
tidului Comunist din Spania în țara 
noastră va contribui la dezvoltarea 
și întărirea continuă a relațiilor 
frățești dintre partidele noastre, pe 
baza marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar, cores
punzător intereselor celor două po
poare, ale unității mișcării comuniste 
internaționale, cauzei socialismului 
și păcii. |

Judecind după numeroasele mani
festări de simpatie, solidaritate și 
sprijin, primite în ultima vreme din 
partea a zeci și zeci de popoare, 
state, organizații internaționale, par
tide comuniste, firme economice, ce
tățeni din cele mai diferite țări ale 
lumii, putem aprecia că niciodată 
România n-a avut atîția prieteni, nu 
s-a bucurat de un asemenea presti
giu ca acela pe care i l-a adus po
litica marxist-leninistă internă și 
externă a partidului și statului nos
tru. Prețuind mult această prietenie, 
noi vom face totul pentru a trăi în 
bună înțelegere cu celelalte popoare, 
pentru a dezvolta colaborarea inter
națională.

Permiteți-mi ca, în încheiere, să 
vă urez din toată inima cit mai mul
te succese în activitatea dumnea
voastră pusă în slujba înfăptuirii 
politicii partidului, a întăririi patriei 
noastre socialiste.

O Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatului): 
Concert de cvartete de Beethoven. 
Interpretează Cvartetul „Pro arte" 
— 20.
o Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Castiliana
— 20; (sala Studio) : Moartea ulti
mului golan — 20.
• Teatrul de comedie; Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
o Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) . Căluțul cocoșat — 17.
a Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Boeing-Boeing
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Se caută un 
mincinos — 19,30; (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Floare de cactus
— 20.

■WB! ----- 1 , , BHBM

• Marile vacanțe : PATRIA — 9; 
11,30; 14, 16,30; 19; 21,15, FESTI
VAL — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL - 9,15; 11,30; 14; 16,15;
18,30, la grădină — 20,15.

Procesul : CAPITOL
Warlock : LUMINA - 8,30—15,30 
continuare; 18,15; 20,45.

Program pentru copii : DOINA 
10.
Vînătorul de căprioare : DOI- 

13,45: 16; 18.15: 20,30.

Tovarăși și tovarășe,
Tineri muncitori din fabrica „Pro

gresul" din Brăila, primiți salutul 
frățesc și combativ al muncitorilor, 
al tineretului și al poporului spaniol, 
care luptă împotriva fascismului.

Prin dumneavoastră, doresc să a- 
duc omagiul prieteniei noastre între
gului popor muncitor din România, 
tineretului său, intelectualilor săi, 
Partidului Comunist Român, care în 
aceste ore dificile dovedește din nou 
capacitatea sa de conducător al po
porului, Comitetului său Central și 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Atunci cînd în Occidentul capitalist 
citeam știrile cu privire la inunda
țiile care au avut loc în România, mă 
găseam cu inima strînsă, îndurerat, 
gîndindu-mă la suferințele și la tra
gedia miilor de oameni ai poporului 
român care au suferit în urma aces
tor calamități naturale. Și sosind aici, 
vizitînd această zonă a Brăilei, vor
bind cu muncitorii, cu conducătorii 
de partid, am avut o plăcută impre
sie — impresia că poporul dumnea
voastră, tineretul dumneavoastră, ar
mata dumneavoastră, toate forțele 
vii ale României, unite în jurul 
partidului, duc o mare bătălie împo
triva elementelor, pentru a transfor
ma această tragedie naturală într-un 
nou progres și într-o nouă victorie 
a poporului român, în lupta sa de 
construcție a economiei socialiste.

Este adevărat, tovarăși, că eu sînt 
prieten al poporului român, că sînt 
prieten al partidului dumneavoastră. 
Și consider această prietenie ca o 
mare onoare. Cum să nu fiu prieten 
cu un popor și cu un partid mîndru, 
ferm, capabil să construiască socia
lismul, capabil să-și aducă contribu
ția, independent și activ, la cauza 
luptei pentru socialism în Întreaga 
lume, cum să nu fiu prieten cu un 
popor și cu un partid care luptă așa 
ca și noi pentru unitatea mișcării co
muniste pe baza marxism-leninismu
lui, pe baza respectului independen
ței fiecărui partid și a fiecărui popor 
socialist.

Vizitînd fabrica dumneavoastră, am 
simțit un moment de emoție atunci 
cînd am văzut ambalajul mașinilor

Vizita
în județul Brăila

(Urmare din pag. I)

social. Apreciem 
aportul pe care 
din Spania și-l 

unității dintre 
și muncitorești,

deosebit
Comunist 
întărirea 

comuniste

Noi, comuniștii români, cunoaștem 
și sprijinim activitatea desfășurată 
de partidul dv. pentru unirea tuturor 
forțelor revoluționare și patriotice din 
Spania, pentru triumful democrației, 
păcii și progresului - - -
în mod 
Partidul 
aduce la 
partidele 
la normalizarea situației din mișca
rea comunistă și muncitorească in
ternațională.

în cuvîntul său, proiectanta Nicu- 
lina Lazăr a rugat pe tovarășul San
tiago Carrillo să transmită oamenilor 
muncii din Spania, sentimentele de 
solidaritate ale poporului român cu 
poporul spaniol, cu cauza dreaptă 
pentru care luptă eroicul Partid Co
munist din Spania.

• Ce! 1006 de ochi ai doctorului 
Mabuse : REPUBLICA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 20.0 Dansînd sirtaki : FAVORIT — 
10: 15,30; 18; 20,30, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,45, 
GRADINA DOINA — 20.
• Așteaptă pînă se întunecă :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Comedianții : CENTRAL — 9; 
12; 15; 18.
0 Dragoste Ia Las Vegas : FLA
CĂRA - 10; 15,30; 18; 20,15.
O Adelheid : CENTRAL — 21.
• Călătorie fantastică : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
O Acțiunea „Vulturul" : BUCEGI
— 10: 15,30; 18; 20.30, Ia grădină -
20,15.
• Fredy șl ctntecul preriei : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,30.
• Răzbunătorul : GRIVIȚA —
10,30 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
9,30—11.30 în continuare; 15.30; 18. 
la grădină — 20.
• Adio Texas : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 10; 15,30;
17.45; 20.
• Campionatele mondiale de 
fotbal — 1962 : CINEMATECA (sala 
UNION) — 9; 11; 13: 15; 17: 18,45;
20.30.
• Castelul condamnatilor: RA
HOVA - 10.30; 15.30; 18. Ia grădi
nă — 20,15.
• Cînd tu 
14: 16,15, la 0 Un cuib
— 18,30.
0 picioare
DACIA — 8.30—20.30 în continuare, 
PROGRESUL — 10; 15,30; 18. GRA
DINA PROGRESUL PARC — 20. 
0 Splendoare în iarbă : UNIREA
— 10; 15.30; 18; 20.15. POPULAR
— 10: 15.30: 18; 20.15.
0 Anchetatorul din umbră 1 GRĂ
DINA UNIREA - 20.15. 
0 Iubita Iul Gramtnia : LIRA — 
10: 15.30: 18. la grădină — 20.
0 Bănuiala : DRUMUL SĂRII — 
10; 16: 18: 20.
0 Noante cu ceață s FERENTARI
— 15.30; 18: 20,15.
0 Joc dublu In serviciul secret:

voastre îndreptate spre Hanoi, spre 
Republica Democrată Vietnam. Am 
văzut cum realizați, in felul acesta, 
o muncă de sprijin activ al popoa
relor din Peninsula Indochineză care 
luptă împotriva barbarei agresiuni 
a imperialismului american. Noi toți 
sprijinim, de asemenea. în Spania a- 
ceastă luptă. Noi nu putem trimite 
mașini tovarășilor din Vietnam, însă 
tovarășii noștri, pe străzile din Ma
drid, din Barcelona și din Valencia, 
ies sub steagul roșu și cu steagul 
Republicii Vietnamului să strige în 
fața zbirilor fasciști solidaritatea po
porului spaniol cu popoarele din In
dochina.

Noi formulăm de la această tribună 
împreună cu dumneavoastră, tovarăși 
muncitori, urarea ca țările socialiste, 
și îndeosebi Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Chineză, să-și u- 
nească eforturile pentru a sprijini 
popoarele din Indochina și pentru a 
întări mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, mișcarea anti- 
imperialistă.

Tovarăși muncitori din România,
Puteți fi siguri că în aceste mo

mente sîntem din toată inima alături 
de dumneavoastră. Acest miting pe 
care îl ținem astăzi îmi aduce amin
te de un altul, care a avut loc în au
gust 1968 într-o fabrică din Bucu
rești, împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în acele momente ne- a 
afirmat, de asemenea, solidaritate; 
atitudinea prietenească dintre''. cele 
două partide ale noastre. Vă dorim 
succese în lupta împotriva inundații
lor, vă dorim succese în lupta pentru 
a crea o societate socialistă tot mai 
dezvoltată, în care omul să fie tot 
mai fericit și mai liber, un exemplu 
eficace pentru muncitorii din 
capitaliste care luptă pentru 
lism.

Trăiască unitatea de clasă a
citorilor din România și a muncito
rilor din Spania, a comuniștilor ro
mâni și a comuniștilor spanioli !

Trăiască unitatea mișcării muncito
rești și comuniste internaționale !

Trăiască cauza păcii, libertății șl 
Independenței popoarelor 1

Sănătate !

țările 
socia-

mun-

Vorbind în numele tinerilor din u- 
zină, lăcătușul Victor Calcan a spus : 
Conștient de marea sa răspundere 
politică și socială, tineretul uzinei 
noastre, alături de tinerii din întrea
ga țară, depune eforturi hotărîte pen
tru realizarea și depășirea sarcinile 
de plan, se manifestă în tot ceea» e 
face ca un detașament de încre^ri s 
al partidului. Cu inima alături de dv., 
iubiți oaspeți, tineretul uzinei brăi- 
lene vă asigură de înalta lui consi
derație, urîndu-vă din tot sufletul 
noi succese în realizarea cauzei pen
tru care Partidul Comunist din Spa
nia militează neobosit.

Au luat apoi cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Pană și Santiago Carrillo. 
Cuvîntările au 
petate rînduri 
puternice.

Stelian

fost subliniate in re- 
cu aplauze și urale

CONSTANTINESCU

GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpln pe situație : COTRO- 
CENI - 15,30; 18; 20.
• Republica tetelor: PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Domnișoara doctor: CRÎN- 
GAȘI - 16; 18; 20.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare : 
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.
• Elvira Madigan ; VIITORUL — 
16; 18; 20.
o Operațiunea Lady Chaplin: 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18, la grădină — 20,15.
• My fair lady : MOȘILOR — 10; 
16, la grădină — 19,45.
O Urmărirea : MUNCA — 15,30; 18;
20,15.
• Tony, țl-al ieșit din minți 1 : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lăontlne : TOMIS 
— 9,30—15,30 în continuare; 18, Ia 
grădină - 20. FLAMURA — 11! 
16; 18,15; 20,30.

17,00 Fotbal : Aspecte de la întîl- 
nirea dintre echipele repre
zentative ale României șl 
Angliei din cadrul Turneului 
final al Campionatului mon
dial

18,00 Buletin de știri.
18,05 Universal șotron — enciclo

pedie pentru copii. Litera M. 
Pe cărările cîntecului. Recital 
Rodica Bujor.
Actualitatea în economie.
Anunțuri — publicitate.
1001 de seri : Pehacek, priete
nul animalelor

19.30 Telejurnalul de 
20,00 Tele-cinemateca

minus. Regia ______
Sica. Prezintă Florian Potra.

21.15 Mărie Laforăt. Film T.V. 
21,45 George Enescu în conștiința

poporului nostru. Participă 
compozitorii Pascal Bentoiu 
și Aurel Stroe și criticii 
artă Petru Comarnescu 
Valeriu Râpeanu.

22.15 Documentare.
22.30 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.
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Vizita secretarului de stat 
pentru afacerile externe 

al Canadei

Recepție
cu prilejul

Convorbiri oficiale la M.A.E.
Marți, la Ministerul Afacerilor Ex

terne au început convorbirile oficiale 
Intre Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al României, și 
Mitchell Sharp, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Canadei.

La convorbiri participă, din partea 
română : Corneliu Bogdan, ambasa
dorul României în Canada, Bucur 
Șchiopu, ambasador, Constantin Stan- 
ciu, director general în Ministerul Co
merțului Exterior, funcționari supe
riori în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea canadiană participă :

Bruce M. Williams, ambasadorul Ca
nadei în România, Ralph Collins, a- 
sistent al subsecretarului de stat pen
tru afacerile externe, John Halstead, 
șeful Direcției pentru Europa din De
partamentul Afacerilor Externe, alte 
persoane oficiale canadiene care-1 în
soțesc pe secretarul de stat pentru 
afacerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă. Au fost abordate aspecte ale 
dezvoltării colaborării între România 
și Canada, diferite probleme ale si
tuației internaționale actuale.

Depunerea unei coroane 
de flori

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al Canadei, Mitchell Sharp, 
a depus marți dimineața o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte Bruce 
M. Williams, ambasadorul Canadei în 
România, și persoanele oficiale care 
11 însoțesc pe oaspete.

Au fost de față Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României în Canada, 
Dumitru Necșoiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal Bucu
rești, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, generali 
și ofițeri superiori.

★
în după-amiaza zilei de marți, se

cretarul de stat pentru afacerile ex

terne ai Canadei, Mitchell Sharp, a 
prezentat, la Asociația de drept in
ternațional și relații internaționale, 
o expunere despre politica externă a 
Canadei. Expunerea a fost audiată 
de oameni de știință și cultură, ju
riști, diplomați, ziariști.

★
în cursul după-amiezii zilei de 

marți, secretarul de stat pentru afa
cerile externe al Canadei și persoane
le oficiale care îl însoțesc au făcut 
o vizită prin Capitală. Au fost vizi
tate cartierul de locuințe Drumul Ta
berei, monumente de artă și cultu
ră. Oaspeții au avut prilejul să cu
noască, de asemenea, la Muzeul sa
tului, aspecte ale artei și culturii et
nografice românești.

Dineu oferit de secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Canadei

Marți, secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, a oferit, în saloanele hotelului 
„Athenee Palace", un dineu în onoa
rea ministrului afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu.

Au luat parte Alexandru Boabă, 
ministrul industriei chimice, Traian 
Ispas, ministrul industriei materiale
lor de construcții, Ion Ursu, președin
tele Comitetului de stat pentru ener
gia nucleară, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ștefan Birlea, prim-vice- 
președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice. Corneliu Bog
dan, ambasadorul României în Cana
da, Bucur Șchiopu, ambasador, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea, Bruce 
M. Williams, ambasadorul Canadei la 
București, membri ai ambasadei, pre
cum și persoanele oficiale care îl în
soțesc pe oaspete în vizita oficială în 
țara noastră.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
Mitchell Sharp și Corneliu Mănescu 
au rostit toasturi.

După ce a evocat posibilitățile di
verse de apropiere intre popoarele 
canadian și român și a mulțumit 
>entru calda ospitalitate cu care a 
.ost întîmpinat, Mitchell Sharp a 
spus : Aș vrea să vă mulțumesc 
pentru atenția acordată delegației 
canadiene și să-mi mărturisesc spe
ranța că dv. veți exprima recunoș
tința noastră domnului prim-minis- 
tru pentru timpul pe care l-a con
sacrat astăzi delegației noastre. Am 
găsit toate discuțiile extrem de fo

lositoare ; știu că ele vor contribui 
la o mai bună înțelegere între cele 
două țări ale noastre, și aștept cu 
deosebită nerăbdare vizita pe care o 
voi faoe mîine președintelui dv. 
Propun un toast pentru Excelența 
Sa domnul Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, pentru Excelența 
Sa domnul Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și pentru dv., 
domnule ministru, pentru dezvol
tarea relațiilor între România și Ca
nada.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe Corneliu Mănescu a arătat 
că vizita ministrului de externe ca
nadian se dovedește a fi deosebit de 
utilă, ‘ contribuie la mai buna cu
noaștere reciprocă a celor două po
poare și pe această bază la apropie
rea dintre România și Canada, la 
dezvoltarea cooperării dintre ele. 
Apreciind că un astfel de dialog este 
folositor și reprezintă o contribuție 
la înțelegerea între state, între po
poare care aparțin unor orinduiri 
diferite, Corneliu Mănescu a subli
niat dorința ca relațiile între cele 
două țări, dintre cele două popoare, 
dintre conducerile celor două state 
să se dezvolte ascendent. Exprimînd 
satisfacția pentru convorbirile pur
tate, încrederea că aceste relații vor 
cunoaște o dezvoltare continuă, mi
nistrul român a toastat pentru Ma- 
jestatea Sa Regina Elisabeta a An
gliei, pentru primul-ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau, pen
tru delegația canadiană, în frunte cu 
ministrul de externe Mitchell Sharp, 
pentru prietenia româno-canadiană.

(Agerpres)

Zilei naționale 
a Italiei

Marți după-amiază, ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo Moscato, 
a oferit o recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Italia.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, reprezentanți 
ai unor organizații obștești, ai culte
lor, generali și ofițeri Superiori, aca
demicieni, personalități ale vieții 
cultural-științifice, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita

liei la București, a rostit marți seara 
o cuvîntare la posturile noastre de 
radio-televiziune, cu ocazia Zilei na
ționale a Italiei.

, ★In cadrul unei solemnități, care a 
avut loc marți la Ambasada Italiei 
la București, ambasadorul Niccolo 
Moscato, a înmînat președintelui Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Pompiliu Macovei, ordinul 
„Mare ofițer al meritului Republicii 
Italiene", și prof. univ. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- 
ședinte al Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
ordinul „Comandor al meritului Re
publicii Italiene", conferite de pre
ședintele Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, pentru îndelungată și va
loroasă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor cultural-artistice dintre 
România și Italia. (Agerpres)

Contul 2000 
se apropie 

de milionul 50
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut că Ia 2 
iunie suma depunerilor pe în
treg cuprinsul țării în contul 
CEC 2 000 se ridica Ia 48 802 000 
lei. Cele mai mari sume de bani 
în „contul omeniei" au fost de
puse de cetățenii Capitalei — 
10 531 500 Iei, de cei ai județelor 
Arad 2 830 000, Cluj 2 547 000 lei. 
Timiș 2 216 500. Bihor — 1 854 000 
și Argeș 1617 400 Iei. De subli
niat că suma înscrisă în acest 
cont de sătmăreni, oamenii cei 
mai greu încercați de furia ape
lor, depășește cifra de 1 000 000 
lei. (Agerpres)

Tragere specială pentru 
ajutorarea sinistraților 
Administrația de stat Loto- 

Pronosport organizează la 21 
iunie o tragere specială pentru 
ajutorarea sinistraților, dotată 
cu premii în autoturisme și 
bani în valoare totală de 
7 500 000 lei. La această tra
gere se acordă participanților 
următoarele premii: 10 auto
turisme „Dacia 1300“, 30
„Dacia 1 100“, 40 „Skoda 100 
S", precum și 100 premii a cite 
10 000 lei, 1 000 premii a 1 000 
lei, 10 000 premii a 100 lei fie
care.

Tragerea se va face pe nu
mere și terminații, fiecare bi
let purtînd o literă și 6 cifre. 
Alte amănunte la agențiile 
Loto-Pronosport și în prospec
tele care se distribuie gratuit.

Vizitele delegației 
Partidului Poporului din Panama
în cursul șederii în țara noastră, 

delegația Partidului Poporului din 
Panama, formată din tovarășii Ru
ben Dario Sousa, secretar general 
al partidului, și Luther Thomas, 
membru al Biroului Politic, a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Rafinăria și 
Combinatul petrochimic Brazi. între
prinderea de morărit și panificație

„Dobrogea" și noul port din Con
stanța, I.A.S. Murfatlar, C.A.P. Co- 
badin. cartiere noi de locuințe din 
municipiul București și orașul Con
stanța, precum și stațiunile de pe 
litoral.

De asemenea, oaspeții au avut o 
întîlnire cu tovarășul Ilie Cîșu, prim- 
secretar al Comitetului Județean 
Prahova al P.C.R.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a primit din partea mi
nistrului federal al afacerilor externe 
al Republicii Austria, Rudolf Kirch- 
schlager, o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările transmise cu pri
lejul celei de-a XV-a aniversări a 
semnării Tratatului de stat al Aus
triei.

★
Prof. dr. Marcela Pitiș, de la Insti

tutul de endocrinologie, și dr. Alex. 
Ciucă, de la Institutul de geriatrie 
din București, au plecat marți în 
Cehoslovacia pentru a participa la

consfătuirea de gerontologie a țări
lor socialiste, organizată la Praga.

★
Orin Rilley, conservator-șef al Mu

zeului S. R. Guggenheim din New 
York, a susținut marți dimineață, la 
Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România, o conferință intitu
lată : „Restaurări în pictura mo
dernă pe bază de culori sintetice”.

★
Firma Westinghouse din Londra a 

deschis marți dimineața la Sala 
Palatului din Capitală o expoziție 
tehnică. Expoziția, care rămîne des
chisă pînă în ziua de 4 iunie, pre
zintă semiconductoare de putere.

(Agerpres)

Mexic ’70 CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

La două ore 
după miezul nopții 

e ANGLIA —ROMÂNIA 1-0 (0-0)
CORESPONDENȚA DIN GUADALAJARA 

DE LA TRIMISUL NOSTRU, VALENTIN PAUNESCU

Marți, ora 16 (la noi în țară fiind 
exact miedul nopții de marți spre 
miercuri) la Toluca, Guadalajara și 
Leon au început, în același timp, pri
mele meciuri din grupele B, C și D 
ale campionatului mondial 1970 : U- 
ruguay-Israel, Romănia-Anglia, Pe
ru-Bulgaria. Se poate spune deci că 
„mondialele" au început din plin. 
Este, poate, de prisos să mai spun 
că acest eveniment sportiv, marea 
sărbătoare a fotbalului mondial, ge
nerează din nou în Mexic — în toate 
cele cinci orașe care găzduiesc me
ciurile — atmosfera festivă a marilor 
competiții sportive, o atmosferă de 
bucurie și sărbătoare, ca și la Jocu
rile Olimpice de acum doi ani.

Despre meciul mult așteptat de noi, 
toți, — România—Anglia — nu vă 
pot spune prea mult în această co
respondență ; jocul s-a încheiat că
tre ora două după miezul nopții (în 
ziarul de mîine voi reveni cu amă- 
nunțș). Comunic mai întîi formațiile 
celor două reprezentative. „Unspre- 
Zecele" românesc : Adamache — Săt- 
măreanu, Lupescu. Dinu. Mocanu — 
Dumitru. Nunweiller — Dembrovschi, 
Tătaru, Dumitrache, Lucescu (căpita
nul echipei). Echipa campionilor mon
diali : Banks — Newton. Labonc, 
Moore, Cooper — Mullery, Bobby 
Charlton (căpitanul echipei) — Ball, 
Peters, Lee, Hurst.

Prea mult timp de tatonări, echi
pele n-au avut : cîteva minute, la 
început, am avut impresia că cele 
două formații se „suspectează" în 
vederea cunoașterii intențiilor. En
glezii șînt primii care încearcă vigi
lența apărării noastre. Ripostăm des
tul de energic și cu mult curaj. De 
cîteva ori avem inițiativa totalmen
te. Ne aflăm în careul lui Banks. O 
mare ocazie, în minutul 5—6, ratea
ză de foarte puțin Dembrovschi. Ceva 
mai tîrziu, Lucescu, bine plasat pen
tru o eventuală finalizare, îl obligă 
pe Cooper să acorde corner. Engle
zii au momente de adevărată deru
tă, dar meciul de-abia este la în
ceput... Tătaru și, în mod special, Du
mitrache lansează acțiuni personale, 
oprite cu greu și — cum avea să fie

cazul în minutul 25 — prin fault. Că
tre finalul reprizei, un puternic șut 
al lui Bobby Charlton, la capătul u- 
nei incursiuni individuale, verifică 
din nou atenția lui Adamache. La 
post însă, acesta prinde cu siguran
ță. Lee (printr-un șut în bară) și Pe
ters (reluare cu capul, puțin peste 
poarta, nc dau iarăși emoții. La pau
ză, scor alb" (0—0).

Pauză 15 minute și meciul reîncepe. 
Noul intrai . în echipa engleză 
(Wright, care 1- a înlocuit pe Newton, 
accidentat) trage foarte puternic și 
periculos la poartă, dar Adamache 
evită splendid un goi iminent. Ur
mează minute de fotbal frumos, foar
te apreciat de cei 60 000 (le specta
tori aflați, pe o căldură de vrră veri
tabilă (28—30 de grade), în trihpnele 
de la „Monumental Jalisco". UiAșut 
al lui Nunweiller, de la circa 30 n, 
îl surprinde pe portarul Banks, care, 
numai printr-o adevărată minune, 
deviază mingea. în minutul 65, en
glezii deschid scorul. Autorul golu
lui : Hurst. Șutul lui a fost impara- 
bil, de la numai cițiva metri. Echipa 
noastră (obosită sau retrasă tactic în 
apărare ?) nu mai insistă în atac, 
primind lupta mai mult în terenul 
propriu. La un contraatac, are o bună 
ocazie de egalare : șutul lui Dem
brovschi — prin surprindere — este 
însă apărat cu un ultim efort. Două 
schimbări : la români intră Neagu 
(in locul lui Tătaru) ; la englezi intră 
Osgood (iese Lee).

Final electrizant ; atacăm insistent. 
Pericol permanent la poarta lui 
Banks. Dar scorul rămîne neschim
bat ...chiar și după fantasticul șut al 
lui Bobby Charlton din ultimele se
cunde. Anglia—România 1—0.

★
• Celelalte rezultate de ieri : U- 

ruguay—Israel 2—0 (1—0) ; Peru- 
Bulgaria 3—2 (0—1).

★
• Meciurile de azi : Brazilia—Ce

hoslovacia ; Italia—Suedia ; Bel
gia—Salvador ; R.F.G.—Maroc.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI 
pentru Înlăturarea urmărilor inundațiilor

Manifestări de solidaritate din partea unor state, 
organizații de Cruce Roșie și altor organizații

Șahinsahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, va trimite 
un avion care va transporta donații 
personale pentru ajutorarea locuito
rilor orașelor Brăila și Galați, care 
au avut de suferit în urma inunda
țiilor.

Filele jurnalului de bord al aero
portului internațional „București- 
Otopenj" au înregistrat în zilele de 
1 și 2 hmie transporturi de ajutoare 
pentru populația sinistrată, sosite din 
R.P. Chineză — 1 300 kg medicamen
te, Norvegia — 700 kg antibiotice, 
substanțe dezinfectante și 2 800 kg de 
articole vestimentare, Liban — cor
turi și Îmbrăcăminte, Israel — me
dicamente, cafea și ulei, Finlanda — 
încălțăminte de cauciuc, Franța și El
veția — îmbrăcăminte, încălțăminte 
și medicamente.

Din partea unor firme
Firma iugoslavă „Progres" face cu

noscută donarea unei cantități de 
15 tone substanță concentrată pen
tru furajarea animalelor.

într-o telegramă adresată Consi
liului de Stat, reprezentantul firmei 
italiene „Tehnoceram". Antonio Piva, 
anunță că a depus la Ambasada ro
mână din Roma suma de 100 000 LI
RE ITALIENE.

Firma „FIAT" a mai pus la dispozi
ția Crucii Roșii Italiene 1 000 de pă
turi, importante cantități de suc de 
fructe, dulceață, carne, cafea, lapte 
condensat, precum și 4 jeep-uri 
FIAT".

” O altă firmă italiană, „Moneta", 
s-a oferit să trimită piese de schimb 
pentru instalațiile livrate României 
și care au fost avariate de inundații, 
precum și tehnicieni care să ajute la 
repunerea în funcțiune a instalații
lor respective.

Reprezentanți ai Organizației Ti
neretului Comunist Austriac au co
lectat 10 500 ȘILINGI, pentru a veni 
în sprijinul victimelor calamității na
turale din România.

Președintele Uniunii Industriașilor 
din Austria, dr. Franz Josef Mayer
— Gunthof, a anunțat hotărîrea Con
siliului Uniunii de a oferi, prin in
termediul Crucii Roșii, un ajutor de 
200 000 ȘILINGI. De asemenea, Uniu
nea Sindicatelor din Austria va pune 
la dispoziția U.G.S.R. 52 000 ȘILINGI.

Organizația „Caritas Internaționa
li s“ din Italia a trimis pe adresa Mi
nisterului Sănătății din România 
4 000 de pături, precum și o impor
tantă cantitate de antibiotice și pro
duse pentru purificarea apei.

și oameni de afaceri
De asemenea, firma italiană „Orsl- 

Iato" a donat 1 700 000 LIRE ITALIE
NE, iar firmele „Lindberg", ,,Novi- 
tal" și Dimpetrol" au donat, în to
tal, 2 700 000 LIRE ITALIENE.

Firma italiană „Esse" a donat 
Crucii Roșii Române 1000 DOLARI.

Firmele „Hawker Sidley Interna
tional" și „Ferometar and Chemical 
Corporation" din Marea Britanie au 
donat, fiecare, cite 1 200 DOLARI 
S.U.A.

Firma „Idento Private Co" din In
dia a donat 5 000 RUPII.

Din Austria au mai făcut donații 
la fondul de ajutorare firmele „Lan- 
desmann" — 10 000 ȘILINGI, „Aga 
Sudost" — 5 000 ȘILINGI, „Marcom"
— 10 000 ȘILINGI, „Schneker" — 
4 000 ȘILINGI, iar Societatea inter
națională pentru comerț — 3 000 
ȘILINGI.

Firma suedeză „Findus" a anunțat

o donație de 20 tone alimente pentru 
copii.

Au mai făcut donații firmele bel
giene „Astra Chemical" — medica
mente în valoare de 300 000 FRANCI 
ELVEȚIENI ; „Laboratoires Delande 
S. A." — medicamente în valoare de 
200 000 FRANCI ; „Essex" — medica
mente în valoare de 66 766 FRANCI ; 
„Marta" — 50 pături. Din aceeași țară, 
firmele „Furness Shipping Co", „Na
tural S. A.“, „Murdoch", „Belexim S. 
A.“, „Ets Hyrthild Carton", „E van 
Caven — Berghe" și „Bulman" au do
nat 47 500 FRANCI BELGIENI.

Firma ,.Scanbreed" din Danemarca 
a donat 10 vaci de reproducție în 
valoare de 36 750 COROANE.

O donație de medicamente, în va
loare de 20 000 FRANCI ELVEȚIENI, 
a fost anunțată de firma „Hoffman 
Laroche" din Elveția.

Mesaje de prietenie
Cetățeanul american Guido M. 

Zlo-zower a trimis o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune :

„în urma apelului pe care l-am 
adresat in străinătate conducătorilor 
unor companii prietene, colabora
toare și coasociate cu care sint in le
gătură strinsă și care au avut pri
lejul să cunoască și să admire Româ
nia și poporul român, realizările 
și ospitalitatea sa, am primit pină 
in prezent mesaje de prietenie, sub 
formă de donații, din partea : Con
cernului englez „Amalgamated me
tals Corporation Limited" prin fir
mele londoneze „Britisch Metal Cor
poration LTDf‘ și .,Henry Gardner 
and Comp. LÎVlTD" suma de 6 400 
DOLARI S.U.A. ; „Nymco Spa“ din 
Milano — Italia, suma de 1000 000 
LIRE ITAL IENE ; - „Rivoirâ Spa" 
din Torino, Italia, suma de 500 DO

LARI S.U.A. Totodată, mai adaug 
la donația mea inițială un auto
turism Volkswagen 1 300, pentru a fi 
pus la dispoziția unei întreprinderi 
sau uzine care și-a pierdut parcul 
de mașini.

Din registrele băncii
La sediul Băncii Române de Co

merț Exterior din Capitală sosesc din 
diferite orașe ale lumii transferuri 
telegrafice, scrisori și cecuri prin care 
asociații, firme și cetățeni străini 
transmit diverse sume de bani în va
lută.

Dintre actele de bancă înregistra
te în ultimele două zile cităm pe cel 
expediat de firma vieneză „I. Gellert"
— 10 000 ȘILINGI. S-au primit, de a-
semenea, transferuri telegrafice din 
partea familiei Visarion și Ana Răi- 
leanu din S.U.A. — 200 DOLARI, a 
suedezului Karl Weinrich — 100 CO
ROANE, Vasile Ștefan din Baden — 
300 MĂRCI VEST-GERMANE, Ancu- 
ța din Clittingen — 250 MĂRCI
VEST-GERMANE, Yvonne Comptesse
- 50 FRANCI ELVEȚIENI, Andrei 
Atanasiu — 100 ȘILINGI.

188 000 LIRE ITALIENE și 700 DO
LARI.

Reprezentanții firmei „Lurgi" din 
R. F. a Germaniei, Kretzdorm și 
Schlegelmilch, care coordonează unele 
lucrări la Combinatul petrochimic 
Pitești, au depus în contul C.E.C. 
2 000 sumele de 30 000 și, respectiv. 
20 000 LEI.

Sute de obiecte de îmbrăcăminte, 
importante cantități de alimente și 
medicamente colectate de cetățenii 
de origine română din Brazilia ur
mează să fie expediate pe adresa 
Crucii Roșii Române cu un avion al 
Companiei „Air France", care s-a ofe
rit să transporte gratuit ajutoarele 
pentru sinistrați. Printre donatori se 
numără Ștefan Chițimia, din Sao 
Paulo, care a oferit 100 de pulovere 
bărbătești, o mașină de cusut și me
dicamente, Faur Zeno, din aceeași lo
calitate, și alții au donat alimente, 
medicamente, rechizite pentru școlari.

Ștefan Pop, de origine română, din 
Stuttgart, a trimis spre țară un vagon 
încărcat cu medicamente, 80 taioare 
de damă, 50 paltoane, 100 cămăși, 50 
costume pentru copii, 80 pulovere de 
lină, 10 costume bărbătești, 25 perechi 
pantofi și un autoturism.

Gesturi de simpatie 
din partea membrilor 
corpului diplomatic

Ambasadorul Republicii Venezuela, 
Valentin Hernandez, a iăcut o dona
ție pentru ajutorarea sinistraților in 
valoare de 100 DOLARI, iar însărci
natul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Chile, Fernando Contreras, de 
4 000 LEI.

Donații de Ia alți prieteni 
ai României

Etienne Manach, ambasadorul 
francez la Pekin, a donat, personal, 
pentru ajutorarea sinistraților din. 
România, 500 YUANI.

Guvernatorul provinciei Limburg 
din Belgia a donat 5 000 FRANCI 
BELGIENI.

Firme și cetățeni englezi au mai 
făcut donații în valoare de 2 774 LIRE 
STERLINE.

Misiunea economică italiană, con
dusă de dr. Virgilio Dagnino, care se 
află în România, a depus suma de

Cu gîndul la patrie
în afara unor importante contribuții 

bănești, în valută și în lei, membrii 
Oficiului diplomatic român din Bra
zilia, ai agenției comerciale și cores
pondentul „Agerpres" au donat pen
tru confrații sinistrați 220 obiecte de 
îmbrăcăminte.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii 
români din industria lemnului aflați 
în Ceylon, pentru acordarea de asis
tență tehnică, au hptărit să contribuie 
la ajutorarea sinistraților cu o parte 
din salariul lunar, pină la sfirșitul 
anului.

Excelenței Sale
Domnului General de Divizie 
JUAN VELASCO ALVARADO

Președintele Republicii Peru
LIMA

Excelență,
Am aflat cu întristare despre pierderile umane și daunele mate

riale provocate de cutremurele de pămînt care s-au abătut recent asu
pra tării dumneavoastră.

în numele poporului român, al Consiliului de Stat șl al meu perso
nal, vă exprim sentimentele profundei noastre compasiuni și vă rog să 
transmiteți familiilor îndoliate sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
‘ Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările prietenești ale Excelenței 
Voastre și ale Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România trans
mise cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a semnării Tratatului de Stat 
cu Austria.

împărtășesc convingerea dv. că relațiile prietenești dintre Republica 
Austria și Republica Socialistă România reprezintă o contribuție reală 
la înțelegerea dintre popoare.

FRANZ JONAS 
Președintele Federal 
al Republicii Austria

Excelentei Sale
’ Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului și al guvernului din Venezuela, ca și în nu
mele meu personal, transmit Excelenței Voastre și îndeosebi familiilor 
victimelor compasiunea mea cea mai profundă pentru catastrofa du
reroasă ce s-a abătut asupra țării dumneavoastră.

RAFAEL CALDERA
Președintele Republicii Venezuela

Excelentei Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am urmărit cu îngrijorare știrile privind inundațiile catastrofale 
din țara dumneavoastră. Vă rog să primiți expresia sincerei mele sim
patii în această grea încercare și să binevoiți a transmite familiilor 
îndoliate condoleanțe din partea guvernului din Niger.

Cu înaltă considerațiune, 
DIORI HAMANI 

Președintele Republicii Niger

Excelentei Sale 
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în momentele în care țara dv. continuă să sufere de pe urma greu
tăților provocate de creșterea apelor Dunării, vă transmitem, în numele 
Biroului Politic Național al Partidului Progresist, al guvernului și al 
.poporului din Ciad, sincerele noastre sentimente de simpatie. Vă rugăm 
să binevoiți a transmite familiilor și prietenilor victimelor acestei ca
tastrofe condoleanțele noastre "“le mai profunde. Adresăm providenței 
rugămintea să ferească în viitor poporul român de astfel de calamități.

Cu deosebită considerație,
FRANCOIS TOMBALBAYE 

Președintele Republicii Ciad

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Aflînd cu emoție despre catastrofa care a lovit România, mă asociez 
din toată inima încercării prin care trece țara dv. și vă asigur de via 
simpatie a poporului din Luxemburg față de poporul român în aceste 
momente grele.

JEAN
Mare Duce de Luxemburg

CĂTRE
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI — ROMANIA 

Dragi tovarăși,
Comitetul Executiv Național al partidului nostru a aflat, cu profund 

regret, despre pierderile atîtor vieți omenești in dezastrul provocat de 
inundațiile care au avut loc în țara dv.

Vă rugăm să primiți expresia profundei noastre simpatii în legă
tură cu consecințele acestor calamități.

Cu salutări frățești,
MICHAEL O'RIORDAN

Secretar al Comitetului Executiv Național 
al Partidului Comunist din Irlanda

Organizația Uniunea populară africană Zimbabwe (Z.A.P.U.), Rhode
sia, a adresat Comitetului Central al P.C.R. un mesaj în care se spune : 
în numele organizației noastre și în numele personal al președintelui, 
tovarășul JOSHUA NKOMO, precum și în numele poporului luptător 
Zimbabwe, dorim să exprimăm adînca noastră simpatie și durere po
porului și guvernului român pentru recenta tragedie cauzată de inun
dație.

Vă rugăm, tovarăși, să primiți simpatia noastră cordială. împărtășim 
cu dumneavoastră durerea pentru pierderile de vieți omenești, precum 
și pentru pierderile materiale, fiind pe deplin conștienți de suferințele 
la care sînteți supuși în aceste momente grele.

Relațiile prietenești dintre poporul român și poporul Zimbabwe ne 
fac să ne simțim alături de dv. în aceste clipe de dezastru neprevăzut.

Vă dorim succes în îndeplinirea sarcinilor de restabilire și recon
strucție. în numele umanității, primiți, tovarăși, salutul și înalta noastră 
considerațiune.

Trăiască poporul militant al României I

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român a sosit 
o telegramă semnată de L. CHUNDRAMUN, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist din Mauriciu. în telegramă se exprimă 
profunda simpatie față de poporul român, în aceste zile în care inun
dațiile au provocat pierderi atît de mari României. Dezastre pot avea 
loc oricînd — se arată în telegramă — însă ele nu vor împiedica bravul 
popor român de a înfăptui construcția socialistă sub conducerea strălu
cită și înțeleaptă a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Mișcarea Organizația poporului din 
Africa de Sud-Vest (SWAPO) a a- 
dresat Comitetului Central al P.C.R. 
un mesaj în care se spune : Cu a- 
dîncă durere am aflat despre calami
tatea naturală care s-a abătut asu
pra României și care a cauzat pier
derea a numeroase vieți omenești, 
precum și pierderi materiale. Dorim 
să transmitem condoleanțe și adîn
ca noastră simpatie Comitetului Cen
tral, guvernului și poporului român, 
precum și urări de succese în munca 
de reconstrucție care va fi necesară 
de aici înainte.

Membrii celulei Dequei din cartie
rul Gros-Caillou au adresat o tele
gramă ambasadorului României Ia 
Paris, Constantin Flitan. prin care 
își exprimă sentimentele lor de fra
ternitate și de* solidaritate cu lupta 
poporului român pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de inundații și 
il informează că se vor strădui să-și 
aducă tot aportul la colectarea de o- 
biecte de îmbrăcăminte, alimente șl 
medicamente, prin ajutorul popular 
francez, spre a fi trimise in Româ
nia.
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Evenimentele

din Indochina

• LUPTE VIOLENTE IN CAM
BODGIA • ATACURI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE IN 

VIETNAMUL DE SUD

în Cambodgia sînt semnalate lupte 
violente între trupele regimului Lon 
Noi, susținute de unități militare 
americano-saigoneze-tailandeze, care 
au intervenit în Cambodgia, și for
țele populare de rezistență, îndeosebi 
în jurul capitalei provinciei Prey 
Veng, relatează agenția France 
Presse. Trupele saigoneze au lansat 
o nouă operațiune de-a lungul „cori
dorului operațional" din zona fluviu
lui Mekong ; unități de infanterie, 
susținute de blindate, artilerie și eli
coptere atacă susținut pentru a face 
joncțiunea cu efectivele americano- 
saigoneze și ale administrației Lon 
Noi, care apără orașul Pnom Penh 
— capitala cambodgiană. Corespon
dentul aceleiași agenții menționează 
că pe plantațiile de la Kompong 
Cham și cele de la Chup au loc, de 
asemenea, angajamente între forțele 
populare de rezistență și unități mi
litare saigoneze și cele ale administra
ției de la Pnom Penh. Agențiile U.P.I. 
și Reuter semnalează atacuri lansate 
de forțele patriotice khmere și în alte 
regiuni ale Cambodgiei, menționînd 
că trupele guvernului Lon Noi și 
americano-saigoneze au înregistrat 
pierderi în oameni și materiale de 
luptă.

★

în Vietnamul de sud, cu toate că 
formațiuni de avioane americane 
„B-52“ își continuă misiunile de bom
bardament asupra regiunilor unde se 
presupune că ar exista concentrări 
de forțe patriotice, detașamentele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud au de
clanșat noi atacuri cu rachete și 
mortiere asupra orașelor Hue, Dalat 
și Can Tho, precum și asupra bazei 
militare aeriene Quang Loi, ampla
sată la nord de Saigon.

(Agerpres)

ACORDURI DE COOPERARE
ROMÂNO-SOVIETICE

MOSCOVA 2 — Corespondentul A- 
gerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
La Moscova a fost semnat, la 2 iunie, 
un acord între guvernele Republicii 
Socialiste România și Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, privind 
livrarea din Uniunea Sovietică de 
utilaje și acordarea de asistență teh
nică pentru construirea în România, 
în perioada 1971—1975, a unor obiec
tive metalurgice.

Acordul a fost semnat din partea 
română de ministrul industriei me
talurgice, Nicolae Agachi, iar din 
partea sovietică de I. V. Arhipov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru relațiile economice 
externe de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S.

La semnarea acordului a fost de

față Teodor Marinescu, ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică.

★
La 2 iunie, la Moscova a fost sem

nat protocolul privind colaborarea 
tehnico-științifică între Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice din 
Republica Socialistă România și Co
mitetul de stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru Știință și 
Tehnică.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, iar din partea 
sovietică de V. A. Kirillin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru Știință și Tehnică.

La solemnitatea semnării a luat 
parte Teodor Marinescu, ambasado
rul României In U.R.S.S.

PARIS

Manifestări culturale
consacrate

PARIS 2. — (Agerpres). în cadrul 
acțiunilor care marchează apropiata 
vizită în Franța a președintelui Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, Radiodifuziunea fran
ceză a transmis luni, Intr-o emi
siune de două ore, o discuție asupra 
istoriei României. La emisiune au 
participat profesorul universitar 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și po
litice a României, și profesorii uni
versitari Pierre George, Georges Cas
tellan și Alfonse Dupront 
Sorbona.

Au fost evocate episoadele 
mai semnificative ale istoriei 
mâniei, cît și aspecte ale relațiilor 
tradiționale de prietenie și colabo
rare româno-franceze. De asemenea, 
Academia de științe morale și poli
tice a Franței a invitat în ședința

de la

cele 
Ro-

României
sa lunară pe prof. unlv. Miron Con- 
stantinescu, care a rostit o alocu
țiune în care a evocat tradiția rela
țiilor științifice și culturale ro- 
mâno-franceze, subliniind cu acest 
prilej semnificația apropiatei vizite 
în Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

După terminarea ședinței, la care 
au participat personalități marcante 
ale vieții culturale și științifice 
franceze, numeroși academicieni și-au 
exprimat satisfacția față de intensi
ficarea pe care o cunosc relațiile 
româno-franceze. Ei au făcut, totoda
tă, aprecieri elogioase la adresa pres
tigiului internațional al României, 
relevînd că apropiata vizită oficială 
în Franța a președintelui Nicolae 
Ceaușescu este așteptată cu viu in
teres de cercurile largi ale opiniei 
publioe franceze.

• PESTE 200 000 DE OAMENI FĂRĂ ADĂPOST • 15 LOCALITĂȚI NU MAI 
EXISTA • ALUNECĂRILE DE TEREN Șl VREMEA PROASTA ÎNGREU

NEAZĂ OPERAȚIUNILE DE SALVARE

Ravagii și panică după cutremur

Telegramele de presă continuă să 
evoce clipele de groază trăite de 
populația numeroaselor localități din 
Peru în urma puternicului seism care 
s-a abătut asupra acestei țări.

In decurs de aproape un minut, cit 
a durat cutremurul, de pe hartă au 
fost șterse 15 localități avînd între 
3 000—60 000 de locuitori, iar peste două 
sute de mii de oameni au rămas fără 
adăpost. Numărul total al victimelor 
ar putea să se ridice la 30 000 de 
persoane după aprecierile comunica-

tulul oficial dat publicității de Biroul 
național de informații din Peru.

In orașul Huaraz, de 30 000 de lo
cuitori, situat la trei mii metri alti
tudine, au fost transformate în ruine 
aproape toate casele, inclusiv cate
drala. La Lima s-a recepționat marți 
un apel disperat de ajutor din partea 
unui radio-amator din Huaraz, care 
a relatat că întregul oraș este distrus. 
„Trimiteți urgent un elicopter. Cea 
mai mare parte a oamenilor este în
gropată sub dărîmăturile caselor lor. 
Centrul orașului este inundat", suna 
apelul radio-amatorului. Au fost de 
asemenea complet distruse localități
le Casma. Ocros, Mancos, Andasmar- 
ca. De soarta altor zeci de sate și 
orășele cocoțate în Anzi, Cordilierii 
albi, Cordilierii negri nu se știe ni
mic. Deocamdată este imposibil să se 
ajungă la ele. Din cauza intensității 
mari a cutremurului s-au produs pu
ternice alunecări de teren. Numeroa
se căi de comunicație au fost blocate. 
Comunicațiile radiofonice cu regiu
nea sinistrată, care se întinde de la 
nord la sud pe o distanță de aproxi
mativ 500 km și de la ocean la Cor- 
dilieri pe 200 km, sînt asigurate doar 
de radio-amatori.

Cerul acoperit a făcut imposibilă 
aterizarea avioanelor sau elicoptere
lor. în majoritatea localităților aju
toarele au fost parașutate la întîm- 
plare, datorită lipsei de vizibilitate.

Intre 4 și 6 iunie va fi organizat Ia București, sub egida Asociației de 
Drept Internațional și Relații Internaționale, cel de-al doilea Colocviu euro
pean cu tema : „PROBLEMELE CONFERINȚEI EUROPENE PENTRU CO
OPERARE ȘI SECURITATE". In legătură cu semnificația acestei manifestări, 
ne-am adresat prof. dr. docent Traian Ionașeu, președintele A.D.I.R.I.

— V-am ruga să aveți amabi
litatea de a relata cititorilor zia
rului nostru care au fost consi
derentele ce au determinat or
ganizarea, la București, a celui 
de-al doilea colocviu european ?

— Principalul considerent al organi
zării de către A.D.I.R.I. a celui de-al 
doilea colocviu european se află, fără 
îndoială, în actualitatea și importan
ța dezideratului realizării securității 
pe continentul nostru. Promovarea 
cooperării și garantarea securității în 
Europa ocupă în prezent un loc de 
prim rang între preocupările majore 
ce confruntă omenirea. Factori de 
răspundere din diferite state, nu
meroase personalități politice, li
deri ai partidelor politice, oa
meni de știință și cultură dis
cută căile și modalitățile întăririi 
securității și dezvoltării cooperării pe 
continent, avansează idei sau su
gerează propuneri pentru înfăptuirea 
acestui deziderat.

Ca țară socialistă europeană, 
România acordă, după cum este bine 
cunoscut, o atenție deosebită proble
mei securității, acționînd permanent 
și susținut pentru dezvoltarea rela
țiilor între toate statele europene, 
pentru așezarea acestor relații pe te
melia trainică a normelor fundamen
tale ale dreptului și legalității inter
naționale. Pornind de la importanța 
și efectele pozitive pe care proiectata 
conferință poate să le aibă asupra 
dezvoltării cooperării pe continent, 
asupra creării acelui climat favorabil 
abordării în continuare a tuturor pro
blemelor nerezolvate, țara noastră 
urmărește cu atenție și este dispusă 
aă participe la orice activitate de

pregătire a conferinței, considerînd că 
la această activitate trebuie să-și a- 
ducă contribuția toate statele intere
sate, cercurile largi ale opiniei publi
ce de pe întreg continentul.

Fiind conștientă de importanța și 
rolul contribuției pe care oamenii le
gați direct de practica relațiilor inter
naționale — diplomați, parlamentari, 
profesori de drept și relații interna-

organizațiilor șl Institutelor științi
fice, cercetătorii în domeniul rela
țiilor internaționale care au fost pre- 
zenți la colocviu au manifestat inte
res pentru discutarea diferitelor as
pecte ale problemelor ce vor sta în 
atenția viitoarei conferințe europene, 
în găsirea celor mai bune metode și 
proceduri care să asigure succesul ei. 
Interesul manifestat de participant 
față de discutarea acestor probleme, 
dorința expresă a acestora pentru 
continuarea discuțiilor ne-au deter
minat să luăm, în acest an, Inițiativa 
organizării unui nou colocviu.

— Ce ne puteți spune despre
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DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU 
LA MOSCOVA, SILVIU PODINA

SOIUZ-9 PE ORBITA
UN VAST PROGRAM DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE 
ÎN PERSPECTIVA-CREAREA DE STAȚII ORBITALE

La Palatul lena din Paris a 
debutat ieri sesiunea de vară a 
Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.), la care participă par
lamentari din cele șase țări 
membre ale Pieței comune și 
din Marea Britanie. Pe agenda 
actualei reuniuni figurează ve
chile probleme legate de crea
rea a ceea ce presa occidentală 
denumește „mica Europă", pre
cum și diferite aspecte privind
viitorul U.E.O. și rolul său în 
noua conjunctură europeană. 
Raporturile Est-Vest și proiec
tata conferință asupra securită
ții pe continentul nostru vor o- 
cupa, de asemenea, un loc im
portant în cadrul acestor dezba
teri.

Observatorii politici antici
pează discuții aprinse pe unele 
din temele sesiunii. Astfel, se 
relevă că parlamentari francezi 
au formulat rezerve față de un 
proiect belgian vizînd crearea 
unui comitet de experți însărci
nat să elaboreze bazele unei 
„acțiuni comune" în materie de 
politică externă și de apărare. 
Este știut că Franța se opune 
oricăror planuri de „integrare" 
a politicii militare și externe, 
s-a desprins din N.A.T.O. și res
pinge politica de bloc. Oficiosul 
„La Nation" califică planurile 
de „acțiuni comune" ca nerea- 
liste, adăugind că U.E.O. poate 
fi cel mult un for pentru con
fruntări de păreri ale parlamen
tarilor țărilor membre, dar nu și 
o instanță unde să se ia decizii 
care privesc exclusiv guvernele 
statelor respective.

în legătură cu aceasta, a re
ținut atenția și interviul minis
trului apărării, Michel Debre, a- 
cordat ziarului „Le Figaro". 
Reamintind orientările guver
nului francez în sfera apărării, 
acesta a subliniat că „Franța re
fuză orice integrare militară, ca
re presupune identitatea de po
litică și unitatea de autoritate 
pentru punerea în aplicare a a- 
cestei politici". Noi nu am ajuns 
aici și mă îndoiesc că vom a- 
junge, a spus Debră. Conducerea 
forțelor de apărare constituie un 
atribut al șefului statului, al au
torității supreme și legitime a 
națiunii, a ținut să releve încă 
o dată ministrul francez.

Sesiunea actuală de la Paris 
este doar preludiul Consiliului 
ministerial al U.E.0. ce se va 
întruni vineri și sîmbătă la 
Bonn. La reuniunea de la Bonn 
va participa și Franța, care timp 
de 15 luni a boicotat Consiliul 
U.E.O. datorită divergențelor cu 
partenerii ei, care intenționau 
să confere acestui organism a- 
tribute „supranaționaie".

AL GHEORGHIU
Paris.

Nava cosmică „Soiuz-9", — lansată luni seara 
pe o orbită in jurul Pămintului, avind la bord 
pe cosmonauți! Andrian Nikolaev și Vitali Se- 
vastianov, iși continuă zborul cu succes. în 
cursul primei convorbiri prin radio care a avut 
Ioc marți dimineața, Andrian Nikolaev a trans
mis că echipajul se simte bine, s-a acomodat cu 
condițiile imponderabilității și a trecut Ia înde
plinirea programului stabilit pentru actualul

Nava „Soiuz-9" este 
alcătuită din cabina 
cosmonauților, care va 
servi la incheierea 
zborului și ca aparat 
de coborîre pe pămint, 
și din două comparti
mente : cel orbital și 
cel in care sint insta
late aparatele și agre
gatele. In cabina cos
monauților se află, îm
pachetate cu grijă in 
conteinere, sisteme de 
parașute care vor ani
hila viteza de cădere 
la reîntoarcere, asigu- 
rind aterizarea lină. In 
fața fotoliului coman
dantului se află pu
pitrul de comandă. Pe 
un iluminator special 
este instalat un vizor 
optic, destinat orien
tării navei. Aparatura 
de cea mai nouă con
strucție, instalată la 
bordul navei, poate a- 
sigura in caz de ne
voie pilotarea ei auto
nomă. Andrian Niko
laev, cit și inginerul 
de bord, Vitali Sevas- 
tianov, au fost dubluri 
ale unor cosmonauți 
din cele trei nave 
„Soiuz" lansate anul 
trecut. Andrian Niko
laev s-a aflat în Cos
mos, după cum se știe, 
și în august 1962, cind 
a efectuat cu nava 
„Vostok-3" 64 de rota
ții în jurul Pămintu-

lui, timp de 95 de ore.
Actualul zbor care, 

după cit se pare, va 
fi de lungi durată, 
reprezintă o etapă de 
lucru in programul so
vietic multilateral de 
cucerire a spațiului 
cosmic, In interesul 
economiei naționale, 
al științei și tehnicii. 
Cercetările științifico- 
tehnice, experiențele 
și observațiile prevă
zute in programul 
zborului urmăresc re
zolvarea unei serii 
largi de probleme le
gate de folosirea zbo
rurilor cosmice pen
tru controlul global al 
suprafeței terestre, In 
vederea obținerii nu 
numai a unor date 
științifice, ci și a u- 
nor date cu o largă 
utilizare in economie. 
Este vorba, in primul 
rina, de o prognoză 
meteorologică mai o- 
perativă și mai exactă, 
dar și de alte proble
me tot atit de impor
tante, intre care ob
servațiile asupra pro
cesului de topire a 
ghețarilor și a regimu
lui hidrologic al riu- 
rilor de munte, asu
pra schimbărilor sur
venite în învelișul de 
zăpadă din regiunile 
muntoase etc.

In programul actua
lului zbor figurează și 
fotografierea unor o- 
biective geologice și 
geografice. ~ 
tivele pe 
deschid zborurile cos
mice pentru geologie 
sint intr-adevăr ne
bănuite. De la bordul 
unei nave cosmice se 
pot stabili schimbările 
survenite pe suprafața 
pămintului, crăpăturile 
scoarței, se pot mă
sura variațiile de tem
peratură ale solului 
și, prin urmare, vor 
putea fi prevăzute e- 
rupțiile vulcanice și 
cutremurele, vor putea 
fi descoperite zăcă
minte 
utile.

Vnul 
majore 
ticii sovietice, au sub
liniat in repetate rin- 
duri savanții care lu
crează in acest do
meniu, este crearea 
într-un viitor apro
piat a unor stații or- 
bitale-laboratoare cos
mice staționare 
care vor lucra 
schimbul echipe 
specialiști în diferite 
ramuri ale științei. In 
vederea înfăptuirii a- 
cestui obiectiv, se ri
dică in prezent cu a- 
cuitate problema stu
dierii temeinice a in
fluenței mediului cos
mic asupra organis
mului uman.

In cursul uneia din 
ședințele de radioco- 
municații, cosmonauți
lor le-a fost transmis 
mesajul de salut al 
astronautului american 
Neil Armstrong, co
mandantul astronavei 
„Apollo-11", aflat în 
vizită în U.R.S.S. Ni
kolaev și Sevastianov 
au mulțumit colegului 
lor american pentru 
bunele urări.

Perspec- 
care le

ȘEDINJA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
X ■ . . .

MOSCOVA 2 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., în 
cadrul căreia premierul Alexei Kosî- 
ghin a prezentat un raport referitor 
Ia direcțiile principale ale dezvoltării 
economiei naționale a U.R.S.S. pe 
anii 1971—1975, anunță agenția TASS.

Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a rostit o cuvîntare.

Consiliul de Miniștri a chemat or-

AL U.R.S.S
ganele de planificare, ministerele și 
departamentele, precum și consiliile 
de miniștri ale republicilor unionale, 
să efectueze o muncă suplimentară 
în vederea descoperirii și realizării 
unor stricte economii de resurse ma
teriale și financiare, în scopul asigu
rării creșterii continue a venitului na
țional și al creării rezervelor ne
cesare.

agențiile de presă transmit
Cu prilejul sărbătorii 

naționale a Italiei, președin
tele Republicii, Giuseppe Saragat, 
însoțit de ministrul apărării, Ta- 
nassi, a depus o coroană de lauri la 
„Altarul eroului necunoscut" din 
Piața Veneția. într-un mesaj a- 
dresat națiunii italiene, președin
tele Saragat a subliniat că „ce
lebrarea aniversării republicii do- 
bîndește în acest an o semnifi
cație deosebită, întrucît coincide cu 
alte două aniversări : centenarul

reunirii Romei la Italia și împlini
rea a 25 de ani de la eliberarea țării", 
în Via dei Fori Imperiali, în decorul 
Romei antice, la Torino și Florența 
s-au desfășurat apoi tradiționalele 
parăzi militare.

Convorbirile sovieto-a- 
mericane de la Viena. Marîi> 
la sediul ambasadei sovietice în ca
pitala Austriei a avut Ioc cea de-a 
13-a ședință a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea cursei

Sub semnul
colaborării

și destinderii

înarmărilor strategice. Cele două 
părți au convenit ca viitoarea ședință 
să aibă loc vineri, la sediul ambasa
dei americane.

Președintele Franței,Geor- 
ges Pompidou, l-a primit marți 
pe ministrul de externe sovietic, 
Andrei Gromîko, și a avut cu el o 
convorbire referitoare la dezvoltarea 
relațiilor franco-sovietice, anunță a- 
genția TASS Cu același prilej, au 
fost abordate și unele probleme inter
naționale actuale de interes reciproc. 
Andrei Gromîko a exprimat satisfac
ția guvernului său în legătură cu vi
zita pe care președintele Franței ur
mează să o facă în U.R.S.S.

între specialiștii din domeniul rela
țiilor internaționale care au contact 
nemijlocit cu problemele pe care 
le-am propus spre dezbatere. în acest 
scop am adresat invitații unor oa
meni politici, institute de relații in
ternaționale, experți din 30 de țări 
europene și din alte state interesate 
în problemele securității europe
ne, precum și unor organizații 
internaționale ca O.N.U„ UNESCO, 
O.M.S., O.I.M. etc. Este de remarcat 
că mulți invitați din acest an ne-au 
făcut onoarea de a fi prezenți la 
București și la primul colocviu. In 
ceea ce privește tema ce urmează a 
fi dezbătută, alegerea ei a fost rezul-

Al doilea colocviu european consacrat 
problemelor securității pe continent

ționale, ziariști, cercetători — o pot 
aduce în cadrul căutărilor pentru 
identificarea celor mai bune căi pri
vind atît modul de rezolvare a pro
blemei securității, cit și organizarea 
conferinței europene, A.D.I.R.I. a ini
țiat, anul trecut, un prim colocviu cu 
tema : „Dezvoltarea cooperării între 
statele europene — premisă a stabi
lirii unui climat de pace și securi
tate în Europa". Acest prim colocviu, 
la care au luat parte numeroși spe
cialiști în relații internaționale din 
Europa și de pe alte continente, a 
prilejuit un schimb deschis de opinii 
și idei privind pacea, colaborarea, 
securitatea în Europa. Reprezentanții

Interviu cu prof. dr. docent 
Traian IONAȘCU 

președintele Asociației de Drept 
Internațional și Relații Internaționale 
din Republica Socialistă România

modul In care a fost conceput 
colocviul, despre organizarea și 
desfășurarea sa ?

— La fel ca și reuniunea de anul 
trecut, cel de-al doilea colocviu de 
la București a fost conceput ca o 
întîlnire care să prilejuiască discuții

tatul corespondenței pe care Asocia
ția a organizat-o cu participanții. 
Ea reflectă, încă o dată, actualitatea 
acestei probleme în contextul politic 
european. Referatele și dezbaterile la 
care invitații vor lua parte, în 
nume propriu, vor urmări să pună 
in lumină chestiuni legate de rolul 
conferinței europene în procesul de 
edificare a securității, de conținutul 
și scopurile acesteia, precum și o se
rie de aspecte privind pregătirea și 
organizarea 6a.

Aș dori să mai menționez că dele
gația română va prezenta două refe
rate privind unele considerații asu
pra conferinței pentru cooperare și

eecuritate în Europa și problematica 
economică a conferinței europene.

— Cum a fost primită iniția
tiva de organizare in rindurile 
cercurilor științifice de pe con
tinent ?

— Ne este plăcut să spunem că 
Inițiativa organizării celui de-al doi
lea colocviu s-a bucurat de o primire 
favorabilă, cea mai mare parte din 
persoanele invitate manifestîndu-și 
dorința de a participa la această reu
niune. Pină în prezent Asociația a 
primit confirmări de participare de 
la aproape 50 de invitați străini. Ță
rile socialiste din Europa vor fi pre
zente la colocviu cu delegații din care 
fac parte specialiști cunoscuți în do
meniul relațiilor internaționale, cum 
sînt dr. I. A. Kostko de la Institutul 
de Economie Mondială și Relații In
ternaționale din Moscova, dr. Rânko 
Petkovic, directorul revistei „Mejdu- 
narodna Politika" (Politică Interna
țională) din Belgrad, prof. R. Frelek, 
directorul Institutului de Relații In
ternaționale din Varșovia, și alții. 
Menționăm, de asemenea, prezența 
unor personalități din alte țări ca : 
prof. Jacques Freymond, directorul 
Institutului Universitar de înalte Stu
dii Internaționale din Geneva, prof. 
J. Goormaghtigh, directorul Centru
lui european al Fundației Carnegie 
din Geneva, prof. L. G. M. Jaquet, 
directorul Asociației de Relații Inter
naționale din Haga, dr. Karl Birn
baum, directorul Institutului de Re
lații Internaționale din Stockholm.

Ne exprimăm convingerea că dez
baterile care vor avea loc își vor do
vedi din plin utilitatea, că ele vor 
releva noi sugestii și idei de natură 
să aducă o contribuție prețioasă Ia 
eforturile îndreptate spre destindere, 
pentru organizarea cît mai curînd po
sibil a unei conferințe pentru coope
rare si securitate în Europa, la care 
să participe toate statele interesate.

Radu BOGDAN

Principalele portofolii în 
cadrul noului guvern cey- 
lOneZ au *ost rePartizate conducă
torilor celor trei organizații politice 
care fac parte din Frontul Unit de 
Stingă. Actualul premier, d-na Siri- 
mavo Bandaranaike. cumulează și 
funcțiile de ministru al afacerilor 
externe, al apărării și planificării. 
Secretarul general al C.C. al Parti
dului Comunist, Pieter Keuneman. 
deține conducerea Ministerului Con
strucțiilor, iar liderul Partidului 
Lanka Sama Samaj. N. M. Perera, 
a fost numit ministru al finanțelor. 
Noul guvern ceylonez a anunțat că 
programul său cuprinde o serie de 
măsuri menite să extindă și să con
solideze sectorul de stat, în special 
în domeniile bancar, comercial și 
agricol.

Viața politică belgrădeană se ca
racterizează în aceste zile printr-o 
intensă și multiplă activitate. Vizite, 
schimburi de păreri cu reprezentanți 
ai diferitelor state europene, acțiuni 
vizind intensificarea colaborării po 
plan economic, cultural și politic, 
toate acestea atestă dorința Iugo
slaviei de a contribui Ia asigurarea 
in Europa a unui climat de încrederi 
și cooperare, pace și securitate.

Ca o ilustrare, iată cîteva aspect» 
din agenda unei singure zile — marți 
2 iunie :

• La Belgrad a sosit într-o vizită 
oficială de patru zile primul ministru 
al R.P. Ungare, Jenii Fok. După cum 
scrie presa iugoslavă, această vizită 
va contribui la întărirea și adîncirea 
prieteniei dintre cele două țări și po
poare. Totodată ea va prilejui un 
larg schimb de vederi asupra pro
blemelor securității și cooperării eu
ropene.

• „In cadrul schimbului regulat de 
păreri asupra problemelor politico 
actuale" (Politika), adjunctul secre
tarului de stat pentru afacerile ex
terne, Milorad Peșici, a început Ia 
Varșovia convorbiri cu reprezentan
ții Ministerului de Externe al R. P. 
Polone.

• Ziarele au anunțat că ambasa
dorul iugoslav la Moscova, Veliko 
Miciunovici, a fost primit de preșe
dintele guvernului sovietic, Alexei 
Kosighin. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme actuale de interes 
comun.

• O delegație de oameni de afa
ceri din R.F. a Germaniei vizitează 
orașele Belgrad, Zagreb și Liubliana.

• S-a anunțat că secretarul de stat 
pentru afacerile externe, Mirko Te- 
pavaț, va face o vizită in Olanda, la 
invitația ministrului de externe 
Luns.
• între Belgia și Iugoslavia a fost 

semnat un acord privind asigurările 
sociale.

După cum se apreciază aici, dez
voltarea relațiilor de colaborare intre 
țările din Europa, pe baza principii
lor independenței, suveranității, res
pectului reciproc și neamestecului in 
treburile interne constituie o premisă 
esențială pentru consolidarea păcii și 
securității in Europa.

Belgrad
N. PLOPEANU

Localități 
amenințate de 5

SOFIA 2. — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : în 
ultimele 24 de ore, se spune țn comu
nicatul Uniunii economice de stat bul
gare „sisteme de irigații", nivelul 
Dunării a continuat să crească, cea 
mai critică situație fiind în județul 
Vidin. în vederea luptei cu apele a 
fost creat un detașament de șoc, Iar 
stații de pompare lucrează zi și 
noapte. Numărul caselor inundate în 
orașul Vidin se ridică la 198. Cea mai 
mare parte a teritoriului orașului și a 
cîmpiei care îl înconjoară se află cel 
puțin cu 4 metri sub actuala cotă a 
Dunării. Deocamdată digurile de apă
rare rezistă furiei apelor. Peste 4 000

bulgare 
apele Dunării

de oameni echipați cu macarale, trac
toare, buldozere, autocamioane și alte 
utilaje lucrează permanent la întări
rea și înălțarea lor.

Partea de jos a orașului Lom, pre
cum și portul acestuia se află sub 
apă. Situația este similară și la Nico- 
pole. In cîmpia mărginașă Dunării au 
fost inundate în total 17000 hectare, 
din care 10 000 sînt însămînțate.

La Ruse, apele depășesc cu 38 cm 
cel mai înalt nivel atins de Dunăre 
în acest sector in anul 1897. Porturile 
de mărfuri și pentru călători ale ma
relui oraș bulgar de pe Dunăre au fost 
cuprinse de ape.
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