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Exprimindu-și deplina adeziune față de hotărirea partidului și 
guvernului referitoare la creșterea producției de carne și lapte

pentru îmbunătățirea aprovizionării populației

TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

*

u.

ln numeroase telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, 
oamenii muncii din agricultură își exprimă voința de a 
înfăptui neabătut măsurile cuprinse în recenta Hotărîre 
privind îmbunătățirea prețurilor de cumpărare a anima
lelor și produselor animaliere, de a spori producția de 
carne, lapte și alte produse necesare îmbunătățirii apro
vizionării populației. Răspunzînd prin fapte grijii sta
tornice a conducerii partidului și statului nostru pentru

asigurarea celor mai bune condiții de Înflorire a agri
culturii noastre socialiste, lucrătorii ogoarelor se anga
jează ca, încă din acest an, să sporească livrările de 
carne, lapte și alte produse la iondul central al statu
lui, să muncească neobosit pentru traducerea în viață 
a programului național de dezvoltare a zootehniei și de 
creștere a producției animaliere.

Textul telegramelor în pagina a Il-a
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București după 
sute de 
cel mai straniu pe- 
viața mea. O mie

Revin la 
mie cinci 
parcurși in 
riplu din ___  ___
cinci sute de kilometri străbă
tuți in lungul tentaculelor 
galbene, mocirloase, ale unui 
monstru acvatic. N-am știut 
pină acum că apa este în stare 
să pîrjolească. Să sece pămîn- 
tul cu viitura ei, să-l transforme 
In steril, să-i stirpească viața. In 
urma revărsărilor a rămas o 
clisă densă, carapace deviriliza- 
tă, străbătută la prima zbiceală 
de crăpături adinei, haotice, ca 
vopseaua uscată pe un tablou 
prea vechi. Un tablou hidos, de 
proporții ciclopice, realizat par
că de un geniu al uritului. II 
am in fața ochilor ca o per
petuă obsesie de care nu mi 
pot despărți, parcă aș fi rămas 
prizonier în încrengătura ten
taculelor acelui monstru zălud, 
și totuși, neputincios în încer
carea lui de a sufoca și a pa
raliza ființa de nebiruit a unor 
oameni dovediți mai puternici 
decit stihia.

Pădurile au pieptănat pu
hoaiele, smulgîndu-le cu in- 
iărătnicie cite ceva din ceea ce 
apele răpiseră oamenilor: me
se și scaune fărlmate, garduri, 
cărucioare de copii, bucăți de 
acoperiș, cărți și ghiozdane, 
bănci de școală, paturi de spi
tal. îmbrăcăminte năclăită de 
mii, albume cu fotografii, anima
le moarte... Și peste toate, clisa 
uscată, fărimicioasă, ca o crus
tă de pulbere încleiată, acope
rind ca un lințoliu cenușiu ur
mele dezastrului. In marginea 
Șoimușului, pe Mureș, o întinsă 
podgorie din care nu mai râmă- , 
seseră decit aracii aliniați pe 
cîteva hectare, mi s-a părut ca 
un cimitir ostășesc în urma unei 
cumplite bătălii. Un țăran din 
partea locului mi-a spus că, in 
vreo doi ani, pot veni să beau 
vin din strugurii ei. Că podgo
ria devastată va fi și mai mîn- 
dră ca înainte. In clasele unei 
școli din Lipova, printre stivele 
de bănci, oameni, evacuați ca 
la război, paturi cu așternutul 
desfăcut, mese și dulapuri de 
bucătărie, sobițe pe care abu
reau bucate gătite in grabă. In 
curtea școlii, un tînăr repara o 
antenă de televizor s-o înalțe 
pe acoperiș alături de cuibul 
unei berze.

Puhoaiele s-au scurs, sau încă 
se mai scurg, dar oamenii au 
început să vorbească despre ele 
la trecut. A fost. Acum prezen
tul contează. Ceea ce este. Ceea 
ce a rămas. Ceea ce trebuie re
făcut. Ceea ce va fi. Cindva. 
acest pămint minunat din spa
țiul carpato-dunărean pe care 
sălășluim de mii de ani, a fost

loan GRIGORESCU

(Continuare în pag. a n-a)

11W MUNCEȘTE CE SPOR
Deși este asediat de a- 

proape o lună de zile de 
apele Dunării, Șiretului și 
Prutului — împotriva că
rora măsurile de apărare 
au cerut și cer în continua
re eforturi considerabile, 
mari concentrări de oa
meni, tehnică și de mate
riale — Galațiul rezistă, 
Galațiul muncește rodnic 
pe frontul economic.

Așa cum ni s-a comuni
cat de la direcția județeană 
de statistică, industria ju
dețului Galați și-a îndepli
nit și depășit sarcinile de 
plan la principalii indica
tori, pe primele 5 luni din 
acest an. după cum urmea
ză: la producția globală — 
în proporție de 101,8 la sută 
(o realizare peste prevederi 
de aproape 60 milioane lei) ; 
la producția marfă vindută 
și încasată — de 105 Ia sută 
(depășirea însumînd peste 
142 milioane 
export — în 
110,4 la sută.

In unități 
nle valorice 
își găsesc echivalentul 
8 659 tone fontă,

lei) ; planul la 
proporție de
fizice, depăși- 

ale planului 
in 

11 495

tone oțel, 9 664 tone tablă 
mijlocie și groasă, 436 tone 
tablă subțire, 297 tone ta
blă zincată, 311 tone con
strucții metalice pentru 
obiective industriale, 424 
tone sîrmă trasă și bare, 
59 tone fire de bumbac, 
33 000 metri pătrați 
turi și altele.

De remarcat este și 
tul că, deși în cursul 
mai atît inundațiile cît și 
amenințarea permanentă a 
apelor au îngreunat desfă
șurarea procesului de pro
ducție, sarcinile de plan pe 
luna mai ale industriei ju
dețului au fost îndeplinite 
in proporție de 102 la sută 
Ia producția globală și de 
114,6 Ia sută Ia producția 
marfă vindută șl încasată 
(depășirea la acest indica
tor însumînd peste 78 mili
oane de lei). Cea mai 
mare întreprindere indus
trială a județului — Com. 
binatul siderurgic din Ga
lați — și-a depășit sarcinile 
de plan atît în luna mai 
cît și pe întreaga perioadă 
de la începutul anului și

țesă-

fap- 
lunii

Zguduitoarele zile, extraordinara 
experiență a luptei cu stihiile dez
lănțuite ale naturii, trăită de poporul 
nostru, aduc în mod firesc în con
știință tot felul de amintiri, ne 
să ne întoarcem cu gîndul 
încercări...

Eram copil, pe vremea crizei eco
nomice din anii 1929—1933 ; tot a- 
tunci, asupra familiei mele, ca și asu
pra multor altora din acele locuri 
s-au abătut urmările unei inundații 
puternice, provocată de revărsarea 
Mureșului și a Crișurilor. Nu numai 
cei maturi, dar nici noi, copiii, n-am 
dormit atunci zile și nopți. Insă să 
ne împotrivim puhoaielor, nu aveam 
cum ; miinile aproape goale ale popu
lației satelor și orașelor erau lipsite 
de orice putere în fața valurilor. Fuga 
din calea lor era singura cale de scă
pare.

Desigur, cumplita revărsare de ape 
din aceste zile nu se compară nici pe 
departe cu inundațiile de acum patru 
decenii. Șl totuși, cu toată forța cople
șitoare de distrugere a apelor dezlăn
țuite, de data aceasta oamenii n-au 
mai fugit din calea lor, cum se intîm- 
pla în trecut, nu s-au mai lăsat cu
prinși de resemnare fatalistă, ci le-au 
înfruntat pieptiș și au izbutit să le 
reziste. In mai puțin de douăzeci și 
patru de ore, țara întreagă a trecut 
literalmente în stare de luptă, regru- 
pîndu-și forțele și mijloacele, mobi- 
lizîndu-se și organizîndu-se cu calm 
și precizie, deși cu două-trei zile

fac 
la alte

pînă In prezent, realizînd 
ilus : la producția glo- 

----  - peste 18 milioane 
producția marfă 

și încasată —

în plus 
bală - 
lei, la 
vîndută 
peste 34 milioane lei, înde- 
plinindu-și planul la export 
în proporție de 111,7 la su
tă, iar contractele cu be
neficiarii externi — în pro
porție de 135 la sută.

O apreciere cu totul deo
sebită se cuvine construc
torilor Combinatului side
rurgic de la Galați care, 
deși șl-au adus principala 
contribuție la lucrările de 
apărare a orașului și a 
celor 26800 de hectare din 
incintele îndiguite Brate- 
șul de Sus și Brateșul de 
Jos de furia apelor Dună
rii și Prutului, au reușit 
totuși să-și realizeze pla
nul pe luna mai Ia con- 
structii-montaj in proporție 
de 104 8 la sută, iar pe 
primele 5 luni ale anului 
în proporție de 106,6 la su
tă. ceea ce reprezintă 43 
la sută din planul anual 
de construcții-montaj. Nu
mai depășirile valorice ob-

ținute pe 5 luni însumea
ză peste 24 milioane lei.

P.S. In ceea ce privește 
agricultura județului, grav 
afectată de inundarea a 
peste 14 000 ha ocupate cu 
culturi, comitetul județean 
de partid a luat măsuri e- 
nergice și prompte care să 
asigure reinsămînțarea cu 
maximum de operativitate 
a tuturor terenurilor ce 
au fost inundate. Aceste 
suprafețe au fost identifi
cate, s-au stabilit culturile 
ce se vor reînsămînța și 
termenele de executare a 
lucrărilor, s-au luat mă
suri pentru săparea de ca
nale și instalarea de mo- 
topompe care să grăbească 
evacuarea apei de pe tere
nurile inundate, s-au sta
bilit cantitățile necesare de 
semințe și răsaduri, pre
cum și sursele de unde vor 
fi procurate, unitățile a- 
gricole neafectate de inun
dație avînd sarcina de a le 
ajuta pe cele calamitate.

Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

Președintele Consiliului de Stat 
a primit pe secretarul de stat 

pentru afacerile externe al Canadei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața, pe secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, Mitchell Sharp.

La primire au luat parte Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Comeliu Bogdan, ambasa
dorul României în Canada, și Bucur 
Șchiopu, ambasador.

Au fost de față Bruce M. Wil-

liams, ambasadorul Canadei In Ro
mânia, și Ralph Collins, asistent al 
subsecretarului de stat pentru afa
cerile externe.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și aspecte 
ale situației internaționale.

(Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI

• BĂTĂLIA DUNĂRII
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DARITĂȚII UMANE
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TRU NORMALIZARE !

• ULTIMELE FILE ALE 
CALENDARULUI ȘCO
LAR

• SPORT

Cu privire la vizita in România
a tovarășului Santiago Carrillo

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, tova
rășul Santiago Carrillo, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Spania, a făcut, între 30 mai și 4 
iunie, o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

în timpul șederii în România, 
tovarășul Santiago Carrillo s-a în- 
tîlnit cu reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat, cu oameni ai 
muncii, fiind întîmpinat pretutin
deni cu calde sentimente de prie
tenie tovărășească.

în cursul vizitei au avut loc în- 
tîlniri și convorbiri între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Santiago Carrillo, la care au parti
cipat din partea P.C. din Spania 
tovarășul Ramon Mendezona, 
membru al Comitetului Executiv 
al P.C. din Spania, iar din partea 
P.C.R. tovarășii Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef-de secție la C.C. al P.C.R.

Cele două părți au relevat cu 
satisfacție dezvoltarea și întărirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
tovărășească dintre P.C.R. și P.C. 
din Spania, rolul deosebit de fruc
tuos pe care îl au întîlnirile și con
vorbirile dintre conducerile celor 
două partide, subliniind deplina 
coincidență de păreri în probleme
le fundamentale ale luptei revolu
ționare, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale situației interna
ționale.

Convorbirile au prilejuit un nou 
și util schimb de opinii în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a re
lațiilor de solidaritate, prietenie și 
colaborare dintre cele două parti
de, cu probleme actuale ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, ale 
vieții politice mondiale.

în numele Partidului Comunist 
Român, al întregului popor român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
afirmat sprijinul deplin și soli
daritatea internaționalistă cu lupta 
eroică dusă de comuniștii spanioli 
împotriva regimului dictatorial, 
pentru împlinirea aspirațiilor de 
libertate și dreptate socială ale po
porului spaniol, pentru o Spanie 
democrată și prosperă, pentru so
cialism. Totodată, a fost expri
mată înalta apreciere a comuniș
tilor români față de activitatea 
consecventă desfășurată de Parti
dul Comunist din Spania pentru 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a întregului 
front antiimperialist, pentru pace 
și securitate internațională.

Tovarășul Santiago Carrillo a 
apreciat succesele obținute de 
P.C.R în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, subli
niind în mod deosebit unitatea 
întregului popor în jurul partidu
lui, încrederea și devotamentul cu 
care masele populare urmează 
politica sa — caracteristici relie
fate și recent în împrejurările

grele prin care a trecut România 
cu prilejul calamităților naturale 
abătute asupra țării. Tovarășul 
Santiago Carrillo a apreciat, de a- 
semenea, politica externă a Parti
dului Comunist Român și a Repu
blicii Socialiste România îndrep
tată spre întărirea continuă a 
unității sistemului socialist mon
dial, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste ; a fost 
evidențiată politica desfășurată în 
mod statornic de România pentru 
destindere și colaborare între po
poare.

Cele două partide și-au reafir
mat hotărîrea de a acționa neabă
tut și în viitor pentru depășirea 
dificultăților temporare prin care 
trece mișcarea comunistă și mun
citorească internațională, pentru în
tărirea unității și dezvoltarea ra
porturilor de prietenie și colaborare 
între toate țările socialiste, între 
toate partidele comuniste și munci
torești. A fost relevată părerea 
comună că un rol hotărîtor în asi
gurarea unității îl are respectarea 
în relațiile dintre partide a princi
piilor independenței, egalității, ne
amestecului în treburile interne, 
a dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia poli
tică, tactica și strategia revoluțio
nară.

Pornind de la principiul marxist- 
leninist privind raportul dintre ge
neral și particular, cele două părți 
consideră că un factor esențial al 
succesului luptei fiecărui partid îl 
constituie aplicarea creatoare a le
gilor generale ale revoluției și con
strucției socialiste la condițiile con
crete în care își desfășoară acti
vitatea, la particularitățile națio
nale ale fiecărei țări. S-a subliniat 
importanța deosebită pe care o au 
înlăturarea concepției care privește 
marxism-leninismul ca o colecție 
de dogme și adevăruri imuabile, 
analiza științifică, marxist-leninistă, 
a noilor realități din lumea con
temporană, abordarea curajoasă a 
fenomenelor sociale actuale, găsi
rea unor răspunsuri juste la sarci
nile și obiectivele luptei revoluțio
nare de azi. După părerea celor 
două partide, desfășurarea unei 
asemenea activități de investigație 
științifică a proceselor tot mai com
plexe care au loc pe scară națio
nală și internațională, formularea 
unor variate puncte de vedere cu 
privire la problemele noi ale pro
gresului societății permit dezvolta
rea și îmbogățirea continuă a te
zaurului gîndirii marxist-leniniste, 
sînt o condiție pentru mersul îna
inte atît al teoriei, cît și al prac
ticii revoluționare. în acest spirit, 
cele două partide au subliniat ne
cesitatea desfășurării unor ample 
discuții științifice. într-o atmosferă 
principială, tovărășească, a stimu
lării căutărilor creatoare, a ideilor 
noi izvorîte din analiza materialist- 
dialectică a practicii sociale.

Totodată, pornind de la faptul că 
marxism-leninismul s-a dezvoltat 
și a progresat continuu pe baza 
asimilării și valorificării cuceriri
lor științei, a tot ce este mai valo-

ros în creația spirituală a umani 
tații, cele două partide au releva 
importanța însumării creatoare d 
către teoria noastră revoluționară 
rezultatelor revoluției tehnico-ști 
ințifice contemporane, a vertigino 
sului progres obținute în toate do 
meniile cunoașterii. în strînsă le 
gătură cu aceasta, P.C.R. și P.C 
din Spania apreciază ca deosebi 
de utilă desfășurarea unui Iar; 
dialog cu alte curente de gîndir< 
progresistă contemporane care ex 
primă o atitudine critică față di 
capitalism, reflectă preocupare; 
pentru soluționare, în interesu 
popoarelor, a marilor problem; 
care frămîntă lumea contempo
rană.

Analizînd situația Internațio
nală, cele două partide apreciază 
că raportul de forțe pe plan mon
dial este în favoarea forțelor re
voluționare, progresiste, antiimpe
rialiste. Desigur, P.C.R. și P.C. dir 
Spania consideră 
nu și-a schimbat 
siv, existența sa 
colul unui război 
ta impune tuturor forțelor antiim
perialiste să manifeste vigilență, 
să-și întărească lupta unită. în 
strînsă legătură cu aceasta, cele 
două partide apreciază că întări
rea unității de acțiune 
muncitoare — clasa cea 
secvent revoluționară — prezintă 
o importanță de prim ordin. Este 
deosebit de importantă întărirea 
colaborării partidelor comunista 
cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu organizațiile sindi
cale și alte detașamente ale cla
sei muncitoare, cu cercurile cato
lice /progresiste, pe platforma co
mună a luptei pentru drepturi șl 
libertăți democratice, împotriva 
monopolurilor, pentru pace și pro
gres social. A fost relevată însem
nătatea deosebită pe care o pre
zintă, în condițiile lumii de azi, 
dezvoltarea activității comuniști
lor în rîndul tinerei generații, o- 
rientarea justă și unirea, încîmpul 
luptei sociale, a diferitelor tendin
țe, năzuințe și aspirații de progres 
ale acesteia, înțelegerea și stimu
larea dorinței tineretului de a trăi 
într-o societate mai dreaptă, care 
să-i permită afirmarea capacități
lor și energiei, într-o lume de pace 
și colaborare între popoare. S-a 
subliniat, de asemenea, însemnatul 
potențial pe care-1 reprezintă în 
lupta antiimperialistă contempo
rană țărănimea, păturile mijlocii 
ale populației, masele de femei, 
profund interesate într-o viață 
mai bună, în asigurarea păcii și 
progresului social. Totodată, ținînd 
seama de rolul crescînd al intelec
tualității în societatea moder
nă, cele două părți apreciază 
marea însemnătate a antrenării di
feritelor categorii de intelectuali în 
bătăliile sociale și politice ale zile
lor noastre.

Părțile au relevat locul deosebit 
de important pe care îl ocupă în 
lupta antiimperialistă mișcarea de 
eliberare națională â popoarelor 
aflate încă sub jugul colonial, noile 
state independente angajate pe 
drumul progresului economic și 
social. P.C.R. și P.C. din Spania își

că imperialismul 
caracterul agre- 
menținînd peri- 
mondial; aceas-

a clasei 
mai con-

(Continuare în pag. a V-a)

însemnări despre

forța societății noastre

MASĂ OFERITĂ
IN CINSTEA 

TOVARĂȘULUI 
SANTIAGO CARRILLO

fi bănuit ca vaînainte nimeni nu ar 
urma...

Este o deosebire 
totuși, apele au fost aceleași, ua, 
cum se știe, acum cu mult mai mari 
și cu o incomparabil mai mare forță 
distructivă ; aceiași au fost munții, 
aceleași văile și dealurile. Ce s-a 
schimbat atunci?' S-a schimbat, cum 
bine o știm, orînduirea țării, orînduirea 
noastră socială. Și tocmai în această 
schimbare, in trăsăturile, in virtuțile 
ce sînt proprii orinduirii sociale din 
zilele noastre, orinduirii socialiste, 
își are rădăcina faptul eă am putut 
lupta acum cu succes împotriva ape
lor, am putut salva de furia lor im
portante bunuri, am putut limita pa
gubele, am putut trece neintirziat la 
acțiunea de refacere.

S-a comparat adeseori urgia apelor 
cu un război. De fapt se poate spune 
că la fel cum intr-un război se dez
văluie și se verifică forța unei socie
tăți, tot astfel calamitatea pe care 
am trăit-o a constituit, dintr-un anu
mit punct de vedere un fel de exa
men pentru orînduirea noastră. 
Poate că termenul „examen" ar putea 
fi considerat oarecum exagerat, pen
tru că este de o mie de ori evident 
și de o mie de ori subînțeles că o 
calamitate naturală, oricît de drastică 
ar fi ea, nu ar putea afecta și cu atît 
mai puțin schimba natura societății 
noastre ;
te 
străfundurile 
tru ca să

calitativă. Și 
ba,

prea adine sînt înfip- 
rădăcinile socialismului in 

acestui pămînt, pen- 
poată exista vreo

forță, fie naturală, fie de altă natură, 
în stare să îl clintească. Dar folosesc 
termenul de examen în 
înfruntarea cu apele a fost 
de a verifica, in condiții cu 
obișnuite, de un dramatism 
ciența și forța, capacitatea 
rii noastre sociale și de stat, modul 
de funcționare a multiplelor resor
turi ce acționează mecanismul a- 
cesteia. Dintr-odată. catastrofica re
vărsare a apelor a ridicat, în fie
care loc, o multitudine de pro
bleme, cărora trebuia să li se dea 
o extrem de urgentă soluționare. 
Mai trebuie oare să amintim cîtă 
promptitudine, inițiativă, capacitate 
de organizare au solicitat salvarea 
promptă, fără nici cea mai mică în- 
tîrziere, a mii și mii de vieți omenești, 
vasta acțiune de punere la adăpost de 
urgia apelor a unor bunuri deosebit 
de prețioase — mașini și utilaje care 
au trebuit să fie demontate în fabrici 
și uzine, materii prime și produse 
finite aflate în depozitele inundate, 
la țară efective de animale, utilaje 
agricole etc. — cazarea și asigurarea 
hranei pentru populația sinistrată, 
ameliorarea imediată a condițiilor de 
viață în zonele calamitate, restabilirea 
căilor de comunicație între toate zo
nele țării, apărarea a noi și noi loca
lități amenințate de puhoaie ?

Practic, prin năvala apelor am fost 
puși subit în fața pericolului unor 
vaste ravagii, unei adevărate catas
trofe economice ; dar tocmai datori
tă promptitudinii cu care statul, so-

sensul că 
un prilej 
totul ne
acut, efi- 
organiză-

cletatea, într-un cuvînt orînduirea 
noastră socială, au știut să reacțione
ze, să angajeze concertat, să mobili
zeze mari forte și mijloace în scurt 
timp s-a reușit să se evite un real de. 
zastru, să se limiteze pagubele. Modul 
în care au fost soluționate toate aces
te probleme ne îndreptățește să afir
măm : examenul a fost trecut de so
cietatea noastră intr-un mod strălu
cit.

O dată mal mult s-a vădit ca
pacitatea organismului nostru so
cial de a acționa în mod unitar, per
fect sincronizat și eficient pentru 
salvgardarea intereselor generale ale 
tării, ca și pentru apărarea vieții și 
avutului personal al cetățenilor. 
Nici o zonă, nici un oraș și nici 
o comună, fie ea cit de mică 
sau de îndepărtată, nu a fost pier
dută în uitare, nici un domeniu n-a 
fost scăpat din cîmpul vizual. Dimpo
trivă, cu o grijă excepțională, condu
cerea superioară de partid, guvernul, 
ministerele, celelalte organe centrale, 
conducerile organizațiilor obștești au 
acționat concentrat, au elaborat rapid 
toate măsurile ce se impuneau luate 
pe plan central — de la dislocarea 
unităților militare, pină la probleme 
de comunicații, transport, aprovizio
nare etc. — intervenind prompt, con- 
centrind resursele materiale și umane 
oriunde era necesar, in toate sectoa
rele periclitate. Tot timpul a funcțio
nat un flux continuu informațional 
din zonele calamitate înspre organele 
centrale, iar dispozițiile, indicațiile

acestora au fost transmise cu maximă 
operativitate și traduse în viață cu 
repeziciune. La aceasta a contribuit 
însăși prezenta în zonele lovite de 
inundații a secretarului general al 
partidului nostru, șeful statului și co
mandantul suprem al forțelor noastre 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
care a îndrumat direct desfășurarea 
operațiunilor de salvare și refacere. 
Alți membri ai conducerii superioare 
de partid, ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, cadre de răspundere din 
ministere și alte organe centrale s-au 
deplasat de asemenea în aceste zone.

Petre LUCACIU

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a oferit miercuri o 
masă în cinstea tovarășului San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Au participat 
Gheorghe Maurer. 
Ilie Verdeț, Jarios 
Mănescu. Dumitru 
Florescu. Valter Roman și Stefan 
Andrei

Au luat pace tovarășul Ramon 
Mendezona, membru al Comitetu
lui Executiv al P C. din Spania, șl 
alți oaspeți spanioli.

Masa s-a desfășurat 
mosferă tovărășească, 
prietenie.

tovarășii Ion 
Gheorghe Pană, 
Fazekas, Manea 
Popescu, Mihai

într-o at- 
de caldă 
(Agerpres)

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre Re
publica Populară Bulgaria, tovarășul Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secie- 
tar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și to
varășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune : în numele 
delegației de partid și guvernamentale a Republicii Populare Mongole, 
precum și în numele meu personal, vă transmit, dumneavoastră și po
porului român prieten, un fierbinte salut frățesc și urări sincere de 
succese însemnate în construcția socialistă și în lupta pentru pacea și 
securitatea popoarelor. îmi exprim convingerea fermă că poporul român 
frate va izbuti să învingă cu succes urmările recentelor calamități na
turale. (Agerpres)
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BĂTĂLIA DUNĂRII Numeroase cooperative agricole suplimentează
Pe 1 012 kilometri — cit numără in ceasul de față digurile 

așezate pe parcursul Dunării, de-a lungul sau inelar — con
tinuă masiv înfruntarea celor două torțe. Apele crescute ale 
fluviului presează, Încearcă să se strecoare. Oamenii răspund, 
înălțînd digurile ți mai sus, Intărindu-Je.

OLTENIȚA: Paza bună, trece primejdia rea
Ieri, cota maximă la Oltenița a fost 

de 771 cm. Se lucrează intens la con- , 
solidarea digului care apără o serie 
de întreprinderi din Oltenița, din in
cinta portului, șantierul naval, circa 
o treime din oraș, fabrica de nutre
țuri combinate, căpitănia portului, 
NAVROM, grădini de legume etc. 
Bint luate măsuri pentru înălțarea 
digului la cota 8,50 metri.

Locuitorii orașului au răspuns cu 
multă însuflețire și energie apelului 
de a-șl concentra eforturile pentru 
a apăra orașul de eventualele revăr
sări ale fluviului. Pînă în prezent, 
începînd din ziua de 18 mai, pe dig 
au lucrat zilnic între 400—600 munci
tori, ostași, membri al gărzilor patrio
tice. La șantierul naval s-a construit 
un dig avînd o lungime de 600 do 
metri, o lățime de 4 și o înălțime de 
3 metri jumătate, pentru care s-au 
folosit 18 000 saci umpluți cu pămînt 
și nisip. Printre cei ce și-au adus 
contribuția se numără Aurel Dumi
trescu, maistru mecanic, Marin 
Mazdrac, controlor tehnic, Anghel 
Berindei, matrițer, Ion Olteanu, teh-

nician, Simion Guțu și Tudor Bo- 
dirlan, muncitori pe cală, Vasile Do- 
nescu, administrator, maistrul Ștefan 
Ciobanu și mulți alții.

Totodată, ținîndu-se seama de pe
ricolul culminației viiturii, s-au în
treprins măsuri speciale pentru a 
preveni orice încercare a apelor de 
a pătrunde in oraș. De-a lungul a 
două diguri în lungime de 8 și, res
pectiv, 18 kilometri, oamenii stau 
permanent de strajă. Alte forțe im
portante, alcătuite din gărzi patrio
tice și militari, execută lucrări de 
consolidare a digului pe o lungime de 
64 km între Prundu și Mînăstirea. 
Aici se află cele două mari incinte 
indiguite Gostinu — Greaca — Argeș 
și Oltenița — Dorobanțu, cu o supra
față totală de 36 000 ha pe care se 
plămădește acum rod bogat. La in- 
demina chior care participă la aceste 
acțiuni se află screpere, excavatoare, 
precum și alte utilaje și materiale în 
vederea unor eventuale intervenții 
operative.

zile șl 4 nopți), nivelul la Ghlmia
— punctul de vărsare în Dunăre
— abia dacă a scăzut cu 6 cm.

Pe digul de la Prut este din 
alertă. După cîteva zile însorite, 
au permis înaintarea rapidă a 
crărilor de consolidare a digului, în
cepînd de 
pornit iar 
lurile, iar 
început și

Am fost 
lungul digului, de la 
sare a Prutului pînă 
12. Practic, într-o săptămînă, 
furtuna din dramatica noapte 
24-25 mai, consolidările digului 
fost complet refăcute pe aproape 26 
km lungime, executîndu-se în une
le porțiuni supraînălțări de pînă la 
1,5-2 metri. „Cumplitul kilometru 2", 
unde furtuna de acum zece zile des
chisese răni adinei în pieptul di
gului, înfruntă acum, cu meterezele 
sale căptușite cu blocuri de piatră, 
apele neputincioase ale Prutului.

In prezent se acționează la refa
cerea consolidărilor în porțiunile 
unde acestea au fost slăbite de va
luri, s-a organizat o strictă supre

nou 
care 
lu-

marți după-amiază s-a 
vîntul și s-au stîrnit va- 
de miercuri dimineața a 
ploaia.

aseară cu o șalupă de-a 
gura de văr- 
la kilometrul 

după 
de 
au

GIURGENI-VADU OII

Florea CEAUȘESCU

GALAȚI: Luptă îndîrjită cu apele pe digul de la Prut
_ Curge o Dunăre pe Prut, Iar Du
nărea cea adevărată — umflată de 
n-o mai cunoști — Înghite tare greu 
acest puhoi de ape. Viitura de pe 
Prut a ajuns de cîteva zile la văr-

sarea in Dunăre, coada el afltndu-se 
pe undeva pe la Fălciu. Că fluviul 
absoarbe cu multă zgîrcenie apele 
Prutului o dovedește faptul că de 
duminică și pînă aseară (deci în 4

veghere a digului pe porțiunile care 
nu prezintă deocamdată probleme 
(pentru fiecare kilometru de dig 
sînt cite 25 de membri ai gărzilor pa
triotice) și se plombează penetrațiile 
și infiltrațiile, acolo unde apar. Și 
ele apar, pentru că de vreo trei 
săptămîni apele Prutului, urcate cam 
la trei sferturi din înălțimea digu
lui, l-au spălat fără răgaz și, pe par
tea dinspre incinta pe care o apără, 
digul a început „să plîngă". Efortu
rile se concentrează pentru plomba
rea acestor infiltrații primejdioase. 
Pe cite 10, pe 20, pe 30 metri liniar: 
de dig se împing în apele Prutului 
cantități masive de pămînt, fixate 
apoi cu pari, cu fascine, cu saci um- 
pluți cu pămînt, cu piatră.

în cit timp se va scurge viitura de 
pe Prut ? E greu de precizat, date 
fiind lungimea ei neobișnuită și în
cetineala cu care este absorbită de 
fluviu. Oamenii însă veghează zi și 
noapte, iar veghea lor — grație mă
surilor luate — are acum sorți te
meinici de izbîndă. Deocamdată, la 
Galați bătălia cu 
trat pe digul de

apele s-a concen- 
la Prut.

S. STELIAN

Paralel cu construcția
podului, măsuri de apărare împotriva viiturii

Constructorii care înalță marele 
pod transdanubian Giurgeni—Vadu 
Oii sînt pregătiți să tntimpine viitu
ra anunțată pentru zilele următoare. 
Efectul destructiv al apelor proveni
te din infiltrație, care s-au așternut 
ca o pătură groasă de 15 cm pe în
treg spațiul aferent organizării șan
tierului, a fost înlăturat prin măsuri 
operative și muncă susținută. Digul 
protector, în lungime de 1 500 metri, 
a fost supraînălțat, motoarele ter
mice electrice scoa-

se din șantier și adăpostite în depo
zite speciale, iar celelalte materiale 
din magazii au fost ridicate pe plat
forme special amenajate.

Acum, toate forțele sînt concentra
te pentru montarea tablierului meta
lic al podului. Primul tronson, de 218 
metri, a și fost transportat de pe 
platforma de asamblare pe cala de 
lansare la apă. Totodată, se lucrează 
la montarea celui de-al doilea tron
son de aceeași mărime, precum și a 
altor două mai mici.

(Agerpres)

contractele încheiate, angajîndu-se să vindă
noi și însemnate cantități de produse

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de către comitetul de partid și consi
liul de conducere al cooperativei 
agricole „Drapelul Roșu" din Salonta, 
județul Bihor, se subliniază că mem
brii cooperativei, români, maghiari 
și de alte naționalități, sînt hotărîți 
să-și înzecească eforturile, contribu
ind astfel la compensarea pierderi
lor suferite în urma calamităților. 
Măsurile cuprinse în recenta hotă- 
rire a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România urmă
resc acum un lucru esențial — sti
mularea producătorilor pentru dez
voltarea . ..............................
calității acestuia 
cit mai 
Iațlei cu

șeptelului, îmbunătățirea 
în scopul unei 

bune aprovizionări a popu- 
produse animaliere în 

cantitățile solicitate și de bună cali
tate.

în decursul celor 20 de ani de la 
înființare, cooperativa noastră a ob
ținut succese considerabile pe linia 
dezvoltării și consolidării economice, 
ceea ce demonstrează înțelepciunea 
partidului nostru care a dat și dă 
agriculturii de stat și cooperatiste un 
sprijin moral și material 
țial. Prețurile acordate, 
stimulente materiale prevăzute în 
recenta hotărîre ne vor ajuta în efor
turile pe care le depunem pentru 
dezvoltarea în ritm și mai rapid a 
sectorului zootehnic. Calculele făcute 
de noi pe baza prevederilor înscrise 
în hotărîre arată că, pînă la sfirșitul 
anului, cooperativa va realiza un 
venit suplimentar de peste 450 000 lei.

Apreciind justețea politicii parti
dului nostru, membrii cooperativei 
se angajează, să o susțină prin mun
ca și realizările lor. VOM LIVRA 
STATULUI PESTE PREVEDERILE 
CONTRACTUALE 100 TONE CAR
NE. UN MILION OUA. 1 000 IIL 
LAPTE, 100 TONE CEREALE. 1000 
TONE SFECLA DE ZAHĂR SI Cî- 
NEPA ȘI PESTE 500 TONE LEGUME. 
Asigurăm Comitetul Central al parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
iubite t___*" ’ "
că am trecut cu 
nirea sarcinilor 
deplin conștienți că realizarea 
va contribui la satisfacerea cerințelor 
crescînde ale populației și a progre
sului agriculturii noastre socialiste.

în telegrama primită din partea 
comitetului comunal de partid, a co
mitetului executiv al consiliului 
popular comunal și a consiliului de 
conducere al cooperativei agricole 
din Mărgineni, județul Bacău, se spu
ne, între altele : îmbunătățirea pre
țurilor de cumpărare a animalelor 
și a produselor animaliere, ca și în
tregul program național de dezvol
tare a zootehniei ne mobilizează să 
orientăm mai mult activitatea noas
tră în direcția creșterii numărului de 
animale, îmbunătățirii raselor, lăr
girii bazei furajere. PENTRU A 
CONTRIBUI LA ÎMBUNĂTĂȚIREA 
APROVIZIONĂRII POPULAȚIEI, 
COOPERATIVA AGRICOLĂ VA 
DA PESTE PLAN 9 500 KG CARNE 
ȘI 10 000 LITRI LAPTE. DIN GOS
PODĂRIILE PERSONALE ALE 
COOPERATORILOR, COMUNA
NOASTRĂ VA LIVRA PESTE PLAN 
130 BOVINE, 30 OVINE ȘI 12 500 
LITRI LAPTE. DIN ACHIZIȚII, 
COOPERATIVA DE CONSUM VA 
DA PESTE PLAN 1 000 KG CARNE, 
20 000 OUA ȘI 3 000 KG ALTE PRO
DUSE AGRICOLE. Ne angajăm să 
organizăm mai bine producția 
munca, să reducem cheltuielile, 
asigurăm o activitate cît mai renta
bilă în sectorul zootehnic pentru a 
contribui din plin la îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu carne, 
lapte și alte produse agroalimentare.

încredințăm conducerea partidului 
și statului, pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că organizația de partid și membrii 
cooperatori din comuna noastră nu-și 
vor precupeți forțele, talentul și 
energia lor pentru a traduce în viață 
politica înțeleaptă, științifică și rea-

substan- 
celelalte

tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
hotărîre la indepli- 
ce ne revin, fiind 

lor

listă a partidului și statului, că ne 
vom aduce toată contribuția la înfăp
tuirea mărețelor sarcini trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

Exprlmînd hotărîrea de a da viață 
măsurilor stabilite pentru dezvoltarea 
zootehniei, cooperatorii din Vilcele, 
județul Buzău, arată că, anul acesta, 
COOPERATIVA A CONTRACTAT 
SA LIVREZE LA FONDUL CEN
TRAL AL STATULUI 380 TONE 
CARNE, 7 789 HL LAPTE, PRECUM 
Șl ALTE PRODUSE ANIMALIERE. 
Din creșterea de prețuri la produsele 
prevăzute in hotărîre se vor obține 
venituri suplimentare în valoare de 
peste 339 000 lei, ceea ce constituie 
un imbold pentru toți cooperatorii 
de a munci pentru a obține o pro
ducție cît mai mare și de cea mai 
bună calitate. In această hotărîre — 
se spune în telegramă — noi vedem 
grija partidului și guvernului pentru 
dezvoltarea zootehniei și o dată cu 
aceasta asigurarea oamenilor muncii 
cu produse alimentare. CUNOSCIND 
GREUTĂȚILE PRILEJUITE DE CA
LAMITĂȚILE NATURALE IN MUL
TE JUDEȚE ALE ȚARII, NE ANGA
JAM SA LIVRAM PESTE PLAN 35 
TONE CARNE ȘI PESTE 150 HL 
LAPTE VACA.

Membrii cooperatori din comuna 
Cislău, județul Buzău — se spune in 
telegrama comitetului de partid al 
cooperativei agricole — AU HOTA- 
RIT SA MĂREASCĂ ANGAJA
MENTUL INIȚIAL, ASTFEL CA 
PINA LA SFIRȘITUL ACESTUI AN
SA PUTEM REALIZA IN PLUS 10 
TONE CARNE, 14 000 LITRI LAPTE, 
10 CAPETE JUNINCI CE VOR FI 
DONATE UNEI CQOPERATIVE A- 
GRICOLE CALAMITATE. DE ASE
MENEA, VOM PRODUCE IN PLUS 
300 TONE FURAJE.

Am luat cunoștință cu adîncă sa
tisfacție de măsurile privind stimula
rea dezvoltării zootehniei — se sub
liniază in telegrama trimisă de mem
brii cooperativei agricole din comuna 
Puești, județul Buzău. Aplicarea pre
zentei hotărîri în cooperativa noastră, 
care are un puternic sector zootehnic, 
aduce venituri suplimentare de peste 
225 000 lei și alte avantaje care repre
zintă un prețios stimulent în dezvol
tarea sectorului zootehnic. Ca răs
puns la grija ce o poartă conducerea 
partidului nostru, In frunte cu 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru dezvoltarea agri
culturii ne angajăm să sporim livră
rile la fondul central. PlNA LA 
SFIRȘITUL ACESTUI AN VOM 
VINDE STATULUI PESTE PREVE
DERILE CONTRACTUALE 50 HL 
LAPTE OAIE, 260 HL LAPTE VACA, 
7 TONE CARNE DE CALITATEA 
INTII.

Recenta hotărîre privind Îmbună
tățirea prețurilor de cumpărare a a- 
nimalelor și produselor animaliere.

precum și alte măsuri de stimulare 
a dezvoltării zootehniei — se arată în 
telegrama comitetului de .
comunei Horia, județul Neamț, va 
stimula și mai mult pe 
în creșterea numărului de 
livrarea către fondul de stat a unor 
cantități sporite de carne și lapte. 
RAPORTĂM CONDUCERII PARTI
DULUI CA IN ACEST AN VOM LI
VRA STATULUI PESTE SARCINA 
PLANIFICATA 200 HL LAPTE VA
CA, 3 000 L LAPTE DE OAIE, 25 00» 
OUA ȘI 5 TONE CARNE.

Plenara de activ a comitetului co
munal de partid Turdaș, județul Hu
nedoara, iși exprimă adeziunea de
plină și recunoștința față de grija 
partidului nostru pentru dezvoltarea 
zootehniei ca ramură principală a a- 
griculturii socialiste. Asigurăm con
ducerea superioară de partid și de 
stat că nu precupețim nici un efort 
pentru îndeplinirea prevederilor ac
tualei hotărîri. IN SECTORUL COO
PERATIST ȘI LA MEMBRII COO
PERATORI, EFECTIVELE DE ANI
MALE VOR CREȘTE, PlNA IN 1975, 
CU 1900 BOVINE ȘI 2 400 OVINE, 
IAR PRODUCȚIA ANIMALIERA 
CONTRACTATA CU STATUL VA 
AJUNGE LA 262 TONE CARNE ȘI 
9 560 HL LAPTE.

în telegrama trimisă de memh 
cooperativei agricole de produc, 
din comuna Codăiești, județul Vaslt 
se arată printre altele : NE ANGA
JAM CU TOATA FERMITATEA CA 
VOM DEPĂȘI SARCINILE CON
TRACTUALE LA LAPTE DE VACA 
CU 250 HL, LA LAPTE DE OAIE 
40 HL ȘI LA CARNE DE PORC 
2 000 KG.

Am beneficiat și pînă 
sprijinul 
pentru 
trăim și muncim, 
gradului de civilizație și întărirea po
tențialului ei economic, în care un 
loc important 11 ocupă creșterea ani
malelor — se arată între altele în te
legrama comitetului comunal de par
tid și consiliului popular comunal 
Dorna Cândrenilor, județul Suceava, 
înlesnirile pe care Ie acordă recenta 
hotărîre ne-au determinat că găsim 
noi posibilități de dezvoltare a zoo
tehniei In comuna noastră de munte, 
de sporire a contribuției crescătorilor 
de animale Ia asigurarea fondului 
central de produse agroalimentare. 
VOM LIVRA STATULUI. ÎN ACEST 
AN. PESTE PREVEDERILE PLANU
LUI. 2 200 HL LAPTE DE VACA, 40 
HL LAPTE DE OAIE. 100 CAPETE 
TINERET BOVIN, 50 PORCI, 50 TO
NE DE CARTOFI ȘI 25 TONE FIN. 
Acest angajament îl vom realiza prin 
întreținerea și folosirea mai rațională 
a fondului funciar, curățirea și ferti
lizarea pășunilor și fînețelor pe o 
suprafață de peste 2 000 hectare și 
prin selecția și îngrijirea mereu mai 
bună a efectivelor de animale.

partid al
cooperatori 
animale și

CU 
CU

deacum
neprecupețit al statului 

înflorirea comunei în care 
pentru creșterea

Apa trece,
/

și 
să

omenia rămîne
(Urmare din pag. I)

i un 
de

oamenilor,

pustiu ce 
nedomes- 

prin tru- 
prin 

lor pentru

DIN JURNALUL SOLIDARITĂȚII UMANE
PRIMIT ÎMBRĂCĂMINTE Continuă intens distribuirea

DIN CAP PÎNĂ-N PICIOARE"
Am pornit deunăzi 

eu o caravană ce 
transporta noi ofrande 
ale solidarității.

...Ora 12, Piața „Scîn- 
teii" București. Șase 
autocamioane pornesc 
la drum încărcate cu 
obiecte de îmbrăcă
minte, dăruite de bucu- 
reșteni sinistraților din 
județul Mureș... La 
ora 23, după o călăto
rie, pe multe porțiuni 
destul de anevoioasă, 
ajungem la destinație 
și cele 60 de tone de 
diferite obiecte de ves
timentație aduse de 
eonvoi se alătură altor 
mii de lucruri de pri
mă necesitate sosite 
din toată țară. La cen
trul de primire al ju
dețului, tovarășa Su- 
zana Gălpăl, președinta 
comitetului județean al 
femeilor, responsabila 
centrului, ne informa :

— Ca să vă dați sea-

ma de proporțiile aju
toarelor primite vă 
dau citeva cifre : nu
mai în trei zile au so
sit 40 de camioane — 
cele mai multe din 
București și Brașov — 
și din diferite județe, 
unele foarte îndepărta
te — transportînd mai 
mult de 300 000 lucruri 
de îmbrăcăminte. La 
31 mai, numărul obiec
telor de îmbrăcăminte 
și încălțăminte trimi
se pentru necesitățile 
sinistraților din județ 
se ridica Ia 879 857.

De la centrul jude
țean camioanele por
nesc cu destinație pre
cisă. Am urmărit, 
bunăoară, cît de minu
țios se pregătea un 
transport pentru co
muna Iernut. Fiecăreia 
din numeroasele fa
milii rămase fără adă
post i s-a trimis cite 
un pachet, mai precis

un sac cu obiecte, nu
mărul acestora fiind în 
funcție de numărul 
persoanelor din fami
lie. Iată cîteva din ele: 
familia lui Ion Fătu — 
6 persoane, dintre care 
3 copii și o bătrînă t 
familia lui Komives 
Ștefan — 5 persoane i 
familiile fraților Nă
drag : Iuliu — 7 per
soane între 4 și 74 ani. 
Alexandru — 5 per
soane între 26 și 62 de 
ani, Ladislau — două 
persoane, 
se aflau 
schimburi de 
căminte și lenjerie. în 
același mod a fost aju
tată populația din sate 
întregi : Cipău, Cuci, 
Chețani și altele. Prin
tre sinistrați se află și 
20 de femei care aș
teaptă dintr-o zi in 
alta să devină mame. 
Noilor născuți li s-au 
pregătit 20 de trusouri

în pachete 
cite trei 

îmbră-

complete, de la scutec 
pînă la cărucior.

Ne oprim cîteva mo
mente și la centrul de 
distribuire a obiecte
lor pentru populația 
sinistrată din munici
piul Tg. Mureș. Aici 
420 de familii însu- 
mînd 1 750 de persoane 
au primit îmbrăcămin
te. La acest centru am 
întîlnit-o 
Balogh, 
Carpați, 
ap. 1.

— Apa
prin , surprindere 
5 dimineața ; soțul era 
plecat deja la fabrică. 
Abia am scăpat cu 
viață, cu cei 4 copii 
Am pierdut totul, 
lucrurile. Acum, 
din familie am 
imbrăcați din 
pină-n picioare.

și pe Ana 
din
blocul

Aleea
39.

ne-a luat
ia

toate 
toți 
fost 
cap

Rodica ȘERBAN 
Constantin PRIESCU

ajutoarelor sosite 
de peste hotare

în localitățile care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor con
tinuă intens distribuirea ajutoarelor 
primite de peste hotare.

Din Satu-Mare am fost informați : 
Familiilor sinistrate ai căror membri 
lucrează la Complexul C.F.R., la 
uzinele ,.Unio“, întreprinderea „Soli
daritatea". precum și locuitorilor din 
comunele Apa, Odoreu ș.a. le-au 
fost distribuite noi obiecte de primă 
necesitate. Printre acestea se numără 
500 de pături de lină, 36 lăzi de con
serve de pește și 250 cutii de biscuiți 
primite din Bulgaria, 500 pături din 
Republica Democrată Germană, 1655 
articole de îmbrăcăminte pentru băr
bați, femei și copii sosite din Turcia 
etc.

Din județul Tulcea aflăm că au so
sit colete conținînd antibiotice, se
ringi, substanțe dezinfectante, prove
nite din Olanda Anglia și din 
alte țări. Ele au fost puse de îndată 
la dispoziția spitatelor, policlinicilor, 
a personalului medical care se depla
sează în așezările inundate.

Cetățenilor din cartierele Radna și 
Soimoș din orașul Lipova li s-au dis
tribuit 200 de perechi de lncălțămin-

te,. 100 de pardesie pentru femei și 
copii, 100 de rochii și tricotaje tri
mise din Iugoslavia.

La Tirnăveni, localitate din județul 
Mureș devastată de inundații, pentru 
apărarea sănătății și prevenirea îm
bolnăvirilor, copiilor le-au fost ad
ministrate, în aceste zile, gamaglobu- 
lină și diferite vaccinuri sosite din 
U.R.S.S., Elveția și Franța.

La Blaj au fost repartizate familii
lor sinistrate corturi venite din 
S.U.A. Corturi, pături și alte obiecte 
din aceeași țară au mai fost distri
buite zilele trecute la Dej, Mediaș 
etc. O stație de filtrare a apei cu 
toate instalațiile tehnice aferente, 
venind din R. F. a Germaniei, care 
a intrat în țară prin punctul de fron
tieră Stamora-Moravița, a fost re
partizată pentru necesitățile din Blaj. 
Două stații de filtrare și epurare a 
apei, provenind din aceeași țară, au 
fost trimise localităților sinistrate din 
județul 1 ulcea ; cele două stații si
milare instalate la Satu-Mare au fur
nizat, pînă la 1 iunie, la o săptămînă 
de la punerea lor în funcțiune, 1 mi
lion litri de apă potabilă.

poate 
părea 
ticit. 
da i 
dragostea 
vatra poporului, a fost 
învățat să 
a ajuns o 
floritoare. 
triștile au 
melnice și 
dat întotdeauna 
partea oamenilor.

l-am arătat unui să
tean din Oarda da Jos, 
la Alba lulia, carapa
cea de clisă străbătută 
de crăpături, care aco
perea un întins ogor, și 
l-am întrebat : „O să 
mai rodească vreodată 
pămîntul ăsta ?“ Mi-a 
răspuns scurt: „îl fa
cem noi să rodească !“ 
Avea atîta fermitate in 
glas, incit n-am mai 
putut rosti „cum“, ci 
doar „cind 7". „Curînd, 
mi-a spus el. Încetul 
cu încetul. Ceva o să 
scoatem din el chiar în 
toamna asta. $i să vii 
la anul să-l vezi !“. 
Nu-i mai rămăsese ni
mic din gospodărie. 
„S-a dus pe apă”, mi-a 
zis. Și totuși, pînă în 
toamnă, mi-a promis 
că mă poftește in ca
să nouă.

Același răspuns pri
mit în zeci de locuri. 
De la oameni care îmi 
vorbeau din ușile va
goanelor-și ale birăci- 
lor sau din gura unor 
corturi albastre orien
tate în majoritatea lo
curilor, printr-o stra
nie arhitectonică a im
provizațiilor, către văi
le rîurilor care le adu
seseră nenorocirea. Se 
opreau din lucru, se ui
tau „acolo", povesteau 
cum .,a fost" și plănu- 
iau cum o să fie. Că
pătaseră certitudinea 
solidarității și a spriji
nului din partea între
gii țări. Nu prin vorbe, 
ci prin faptă. Știau, 
calculaseră, li se spu
sese te le revenea din

rodeaseă și 
grădină in- 
Toate res- 

rămas vre- 
biruința s-a 

de

ajutorul de stat. Primi
seră la ei „convoaiele 
omeniei" și ceea ce le 
luaseră apele le resti
tuia întregul popor 
Primeau demni, ca 
membrii unei familii cu 
drepturi egale, fără u- 
milință, cu conștiința 
că si ei ar fi oferit la 
fel dacă altora li s-ar 
fi întimplat nenoroci
rea. Știau ce înseamnă 
ca țara întreagă, ca o 
singură familie cu do
uăzeci de milioane de 
membri, să-și mobili
zeze toate resursele 
pentru ștergerea urme
lor lăsate de calamități.

Zilele acestea de 
grea încercare au dat 
proverbului românesc 
„apa trece, pietrele ră- 
mln", adevărata lui 
semnificație : „Apa
trece, omenia rămîne !". 
Căci omenia și voința 
de a învinge au fost 
principala stavilă de 
care s-au lovit puhoa
iele dezlănțuite și, de 
data aceasta, neputința 
nu a fost de partea o- 
mului, ci a stihiei. 
S-au provocat pagube 
grele, dar încă o dată 
s-a câștigat ceva mai 
prețios decît toate 
pierderile la un 
loc : certitudinea ve
rificată a faptului 
că sîntem un popor ca
pabil să facă față ori
căror încercări, și că 
nici forțele oarbe ale 
naturii nu ne pot abate 
de pe calea pe care am 
pornit. Căci țara în
treagă a răspuns ca un 
singur om. Cred că 
n-a existat conștiință 
care să nu fi fost cu
tremurată și să nu se 
simtă angajată în fron
tul comun. Cred că 
n-a fost om care, 
direct sau indirect, să 
nu fi pus umărul. La 
Arad, bătrînele ve
neau cu coșuri de mân
care, cu termose de 
ceai și cafea fierbinte 
și cu rufărie uscată 
pentru zecile de mii 
de civili și militari 
care ieșiseră la înălța-

rea digurilor de apăra
re. Elevele școlii pro
fesionale de la U.T.A. 
au confecționat intr-o 
singură noapte mii de 
soci pentru pămint și 
pietriș de îndiguire. 
Șase sute de camioane 
stăteau supraîncărcate 
in ajunul viiturii, in 
lungul digului, gata 
de atac. Cindva, cind 
totul va fi fost trecut, 
se va calcula, și vom 
face cunoștință cu ci
frele fantasticului e- 
fort. Un efort ce părea 
supraomenesc dar că
ruia i s-a făcut față. 
Nimeni nu va putea 
spune : „Am fost mar
tor la eveniment", ci 
numai : „Am partici
pat". De la copil la 
bătrîn. Am participat 
și participăm.

Oamenii au fost sal
vați ; față de propor
țiile cataclismului, 
pierderile de vieți sînt 
infime. Acum, celor 
loviți de calamitate, Ii 
se restituie condiția u- 
mană. Și lucrul aces
ta îl face omenia. „Par- 
tidule, ești om !" — a 
rostit la o adunare a 
muncitorilor de la uzi
na de vagoane unul 
dintre brigadierii apă
rării patriotice 
trei zile și 
muncise pe dig 
varea orașului 
catastrofă ce 
inevitabilă.

„Omenia" 
cuvint. greu 
bil in alte limbi. El ex
primă singura rațiune 
de a exista pe acest 
pămint, el dă condiția 
de a te numi OM. „Ce 
mindru sună acest cu
vint — OM“ spunea 
Gorki. Dar și mai min
dru decît el — mi-pm 
dat seama în aceste 
trei săptămîni de cind 
fara întreagă e in fier
berea apărării in fața 
stihiei și a reconstruc
ției — sună 
Omenie. Căci 
omenia îi dă 
adevărata sa 
siune.

care 
trei nopți 

la tal- 
dintr-o 

părea
- sublim 
traducti-

cuvintul 
numai 

omului 
dimen-
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— Datorită inundațiilor a fort 
afectată activitatea economică 
și intr-un șir de unități ale in
dustriei ușoare. Ce ne puteți 
spune despre dimensiunile pa
gubelor ?

— A avut de suferit activitatea 
economică în 59 de unități, din 
care 25 de unități au fost Inundate 
și au trebuit să-și întrerupă com
plet activitatea pe un timp mai în
delungat. La alte 34 de unități au 
avut loc întreruperi în funcționare 
din cauza lipsei de materie primă, 
energie electrică, 
datorită efectuă
rii unor lucrări de 
apărare și preve
nire : construcții 
de diguri, demon
tarea unor utilaje, 
evacuarea stocu
rilor de materii 
prime și semifa
bricate. Estimăm 
la ora actuală 
pierderi de pro
ducție in valoare 
de circa 331 mili
oane lei, ceea ce 
afectează și reali
zarea unor bene
ficii importante. 
De asemenea, sînt 
în curs lucrări de 
evaluare a pagu
belor directe din 
cauza distrugerii 
unor utilaje, ma
terii prime șl pro
duse finite. In ur
ma unor prime 
estimări, pagubele 
de această natură 
se ridică la circa 
120 de milioane 
lei, Ia care se a- 
daugă circa 180 
milioane lei chel
tuieli efectuate în 
perioada de în
trerupere a activi
tății productive șl 
eheltuieli determi
nate de repunerea 
In funcțiune a u- 
tilajelor. Intr-o 
situație mai difi
cilă se află fabri
ca „1 Septembrie" 
din Satu-Mare. 
întreprinderea „E- 
mailul Roșu" și 
uzinele textile 
„Tîrnava* din Me
diaș, Țesătoria „6 Martie" Sighișoa
ra, la care deteriorările sînt mal 
însemnate și, din acest motiv, și 
reluarea producției este mai dificilă.

— Cum a acționat ministerul 
pentru limitarea efectelor cala
mităților, pentru repunerea tn 
funcțiune a întreprinderilor T

gaze, apă sau

a însemnat, în primul rind, cură
țirea utilajelor, verificarea apara
turii de automatizare, înlocuirea 
pieselor și subansamblelor degra
date, refacerea sau repararea insta
lațiilor electrice, a căilor de acces, 
a clădirilor avariate. în întreprin
derile calamitate au venit specialiști 
din cadrul Institutului de proiectări 
pentru industria ușoară, din alte u- 
nități ale industriei ușoare din țară. 
S-a remarcat în mod deosebit întra
jutorarea dintre unitățile care fac 
parte din același combinat. Zilnic 
fac naveta între Sibiu și Mediaș 120 
de mecanici, tehnicieni și specia-

Mare, unde »-a reușit punerea tn 
funcțiune numai a unei părți din 
mașini, s-a trecut la lucrul In trei 
schimburi pentru a se exploata cît 
mai deplin capacitatea de producție 
existentă.

— Cum se asigură aprovizio
narea unităților care iși reiau 
activitatea ?

— Desfășurăm în primul rlnd o 
Intensă acțiune, care la ora actua
lă se apropie de sfîrșit, pentru re
cuperarea și valorificarea materia
lelor afectate de inundație. Numai 
de la „Tîrnava" Mediaș s-au expe-

ca-

In județele lovite de inundații

OAMENII SE MUTA

Industria se numește ușoară, dar pierderile sînt grele

Obiectivul primordial
RECUPERAREA

• 59 de întreprinderi au fost afectate de Inundații • 331 milioane lei pierderi de 
producție, 120 milioane lei fonduri fixe și mijloace circulante distruse, 180 mi
lioane lei cheltuiți în perioada întreruperii activității productive și pentru repu
nerea în funcțiune © întrajutorarea -„cheia" redresării rapide a unităților 
avariate de calamități • Prin redirijarea stocurilor de materii prime, mate
riale și piese de schimb, au fost acoperite necesitățile tuturor fabricilor

Convorbire cu ing. Dobromir SABLICI, 
adjunct al ministrului industriei ușoare

— Imediat după ee s-au anunțat 
primele inundații, s-a Înființat un 
comandament care a avut sarcina 
de a asigura o legătură permanentă 
cu unitățile din zonele amenințate. 
S-au deplasat la fața locului pen
tru a dirija acțiunile de salvare a 
materialelor, a mijloacelor fixe, 
specialiști, tovarăși din conducerea 
ministerului. îndată ce a fost posi
bil, s-au luat măsuri operative 
pentru reluarea producției. Aceasta

1

liștl, salariați ai unităților din Si
biu care alcătuiesc Combinatul tex
til de aici, pentru a lucra efectiv 
la reoondiționarea utilajelor între
prinderii „Tîrnava" din Mediaș. Un 
sprijin important au adus între
prinderile specializate din cadrul 
ministerului nostru sau al altor mi
nistere.

Uneori s-a recurs și la soluții 
de alt tip. Bunăoară, consta- 
tindu-se că la „Tîrnava" din Me
diaș utilajul nu poate fi recondi
ționat în timp util și că nici între
prinderea nu poate fi refăcută în 
scurt timp, 76 de războaie de țesut 
și 4 ringuri au fost transferate la u- 
zinele textile „Oltul" din Sf. Gheor
ghe, unde pot fi reparate și am
plasate imediat. Urmează ca la 
„Tîrnava" să se monteze alte uti
laje, noi. La „Solidaritatea“-Satu

diat pentru recondiționare la în
treprinderile cu profil similar — 
din București, Brașov, Codlea, Sf. 
Gheorghe, Pitești, Sibiu, Pucioasa 
— 2 733 620 metri țesături diferite, 
122 tone de materie primă, 18 tone 
semifabricate din filatură, peste 
140 tone fire. O atare colaborare 
se desfășoară și între alte unități. 
In paralel, am răspuns și solicită
rilor Ministerului Comerțului Inte
rior și Centrocoop-ului pentru a 
recondiționa mărfurile deteriorate 
(țesături) din rețeaua 
întreprinderile calamitate care au 
început să lucreze sînt 
natc cu materii prime și 
cate de bună calitate 
din stocurile unităților 
tate. Țesătoria „6 Martie' 
șoara, de exemplu, a pornit fabri
cația în secțiile țesătorie și filatură

comercială.
aprovizio- 
semifabri- 
provenite 
necala mi- 

>“ Sighi-

cu semifabricate de la Fabrica de 
postav din Prejmer, iar Țesătoria 
de bumbac din Sighișoara — cu ur
zeli și fire vopsite la combinatele 
textile din București, Botoșani și 
Pitești. S-au reanalizat stocurile de 
coloranți, chimicale și s-au redirijat 
din baze sau din depozitele unor 
unități către întreprinderile la care 
aceste materiale s-au degradat. De 
asemenea, s-a stabilit ca accesoriile 
(suveici, canete etc.) și piesele de 
schimb să fie îndreptate cu priori
tate spre unitățile calamitate. în 
momentul de față, 55 de unități 
și-au reluat activitatea, din care 26 

cu întreaga
paritate. Intrucît 
unele dintre ele, 
în urma efortu
rilor depuse, au 
intrat în func
țiune mai devre
me decît se scon
ta — și credem . 
că și cu celelalte 
se va întîmpla la 
tel — preliminăm 
recuperarea mai 
rapidă a produc
ției pierdute în 
luna mai. Deși 
pierderile indus
triei ușoare sînt 
mari, vom fa
ce totul ca in 
scurt timp unită
țile calamitate să 
intre în normal.

— Care slnt pre
ocupările curen
te și de viitor a- 
propiat ale con
ducerii ministe
rului, ale centra
lelor și combina
telor industriale, 
pentru remedie
rea efectelor ca
lamităților ?

— Acum se pro
cedează la inven
tarierea utilajelor, 
materiilor prime, 
a produselor fi
nite, în scopul 
evaluării exacte 
a dimensiunilor 
pagubelor, urmînd 
ca in funcție de 
rezultate să se a- 
dopte și alte mă
suri. Deoarece în 
unele unități se 
lucrează numai 
cu o parte din 

secții sau ateliere, rămîne ca — pe 
măsura refacerii întregului poten
țial productiv — să se sincronizeze 
producția intre toate fazele proce
sului de fabricație. Concomitent se 
studiază redistribuirea unor sarcini 
de producție Ia întreprinderile ne
afectate de Inundații, pentru ca re
cuperarea producției să aibă Ioc in 
cel mai scurt timp. Intenționăm, de 
asemenea, să satisfacem cu priori
tate și alte cerințe legate de rela- 
cerea obiectivelor economice, so- 
cial-culturale, diferite necesități ale 
populației din zonele calamitate.

IN LOCUINȚE NOI,

FAC OPȚIUNI DE VIITOR
ÎN MUNICIPIUL

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii") : In ve
derea aplicării riguroa
se a Hotărîrii privind u- 
nele măsuri de ajutora
re a populației și a 
cooperativelor agricole 
de producție care au 
avut de suferit din cau
za calamităților natu
rale, imediat după re
tragerea apelor, Consi
liul popular al județu
lui Cluj a întreprins 
în rîndul familiilor si
nistrate din municipiul 
Dej o amplă investi
gație. Peste 70 de fami
lii și-au exprimat do
rința de a-și reface lo
cuința în blocuri cu a- 
partamente proprieta
te personală, alte peste 
200 au optat pentru 
reconstrucția caselor pe 
vechiul amplasament, 
43 familii au solicitat 
loc de casă în altă par
te decit vechiul ampla
sament. Ca o primă

măsură, s-au dat In fo
losință două blocuri 
unde și-au găsit adă
post 40 de familii, iar a 
doua măsură constă In 
suplimentarea planului 
de Investiții la locuin
țe cu încă 80 de apar
tamente în acest an. 
Ulterior, s-a obținut a- 
probarea pentru con
struirea a încă 140 de 
apartamente ; deci, în 
total, se vor ridica 220 
de apartamente peste 
prevederile planului. A 
șl început construcția 
unor blocuri cu 160 de 
apartamente, care vor 
fi date în folosință 
pînă la sfîrșitul acestui 
an. Cetățenii care au 
optat pentru aparta
mente proprietate per
sonală în bloc vor pu
tea Încheia contracte 
chiar în cursul acestei 
luni.

— In ceea ce prlveș-

DEJ
te dorința celor ce in
tenționează să-și re
construiască locuințele 
pe un alt amplasament 
— ne spunea tov. ing. 
Aurel Ianceu, vicepre
ședinte al Consiliului 
popular județean Cluj, 
aceștia au primit loturi 
pe strada Codrului. 
Problema reconstruc
ției caselor pe vechiul 
amplasament este 
bordată
prevederilor 
sistematizare 
cipiului și a 
lor echipelor
cialiști ce studiază 
ora actuală 
problemă.
de reconstrucție se dau
de la caz la caz, pentru 
ca
să-și normalizeze grab
nic condițiile de viață 
și de muncă, benefici
ind din plin de ajutorul 
material al partidului 
și statului nostru.

a-
prin prisma 

schiței de 
a muni- 

concluzii- 
de spe- 

la
această 

Aprobările

cetățenii Dejului

ÎN JUDEȚUL
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SUCEAVA
SUCEAVA (corespondentul „Scîn- 

teii") : Comuna Drăgoiești se numără 
printre localitățile greu lovite de ca
lamitățile naturale. Astfel, datorită u- 
nor surpări de teren, 37 de case au 
dispărut practic de pe teritoriul 
comunei. Fiecare din familiile si
nistrate a primit un teren de 
construcție într-o zonă adecvată. 
De asemenea, colectivul de proiec- 
tanți al D.S.A.P.C. Suceava s-a oferit 
și a executat in mod gratuit proiec
tele. Un ajutor substanțial au primit 
sinistrații in domeniul materialelor de 
construcții, fiindu-le repartizate, pînă 
acum, 150 mc material lemnos, 150 000 
bucăți șindrilă pentru acoperiș, iar 
balastul, piatra și alte agregate de 
carieră le sînt transportate la locul 
construcției, in mod gratuit, cu re
morcile secției I.M.A. din localitate.

Un număr de 14 familii, ajutate de 
echipe speciale de constructori, au și 
turnat fundația noilor locuințe. Prin
tre acestea se află familiile lui Po-. 
pescu Gheorghe, Popescu Dumitru, • 
lui Cosma, Brădăcean Gheorghe, 
Poenar Vladimir și alții. Locuitorii a- 
cestei comune sînt hotăriți să înalțe 
— în noua variantă denumită sugestiv 
„Drăgoiești — varianta 1970“ — case 
mai semețe și mai confortabile de
cit cele dinainte.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA
9

Suprafețele agricole
calamitate reintră

în circuitul productiv
In două rlnduri, In decurs de 10 zile, 

apele dezlănțuite ale Mureșului au 
prins în viitoarea lor peste 17 000 
hectare de teren agricol din județul 
Hunedoara. Dacă industria județului 
nu a fost afectată de inundații, agri
cultura Înregistrează pierderi serioa
se. întreprinderile agrioole de stat 
Orăștie și Simeria, stațiunea experi
mentală agricolă Geoagiu și centrul 
de încercare a soiurilor de la Gura 
Sada continuă să înregistreze zilnic 
in scriptele lor efectele păgubitoare 
ale revărsării Mureșului. Același lu
cru se poate spune și despre cele 
31 cooperative agricole — printre 
care Simeria, Deva, Pricaz, Ilia. în 
acest sector au fost inundate aproape 
11 800 hectare, din care au fost ca
lamitate 4 831 hectare. Acesta este 
tristul tablou de moment al conse
cințelor furiei apelor. Nimeni însă 
din cel care lucrează ogoarele jude
țului Hunedoara nu s-a lăsat și nu 
se lasă copleșit de greutatea situa
ției. Sub conducerea comitetului ju
dețean de partid, eforturile țăranilor 
se amplifică pe zl ce trece. Direcțiile 
de acțiune sînt diferite în funcție de 
diversitatea situațiilor create.

Atît în întreprinderile agricole de 
stat, cît șl in cooperativele agricole, 
din zorii zilei și pînă noaptea tirziu, 
se muncește pentru curățirea tere
nurilor de ape, de mil și aluviuni. 
De altfel, în aceste zile, mai mult 
de 60 la sută din suprafețele cala
mitate sînt în pragul reintrării lor 
în circuitul productiv. Nu se așteaptă 
zvîntarea întregii suprafețe, ci pe mă
sură ce unele porțiuni sînt apte pentru 
lucrările agricole se trece la fapte. Au 
fost stabilite culturile care trebuie 
înlocuite și cu ce anume vor fi reîn- 
sămințate suprafețele respective. La 
cooperativa agricolă din satul Aurel 
Vlaicu. bunăoară, peste 100 de hec
tare cu grîu au fost calamitate. Aici 
se lucrează intens la reînsămînțarea 
acestei suprafețe cu porumb pentru 
boabe, utilizîndu-se hibrizi timpurii. 
Deci obligațiile către stat la grîu vor 
fi înlocuite prin echivalență tot cu 
cereale, respectiv, cu porumb boabe, 
In așa fel încît contractele să fie o- 
norate integral. $i la legume se ur
mărește realizarea integrală a con
tractelor pentru a se realiza o bună 
aprovizionare a populației cu aceste 
produse. In acest scop s-au luat mă
suri ca unitățile care nu au suferit 
de pe t|rma inundațiilor să producă

au 
din 

răsad
ve-
Lă- 

de

suplimentar răsaduri pentru unită
țile ale căror grădini au fost cala
mitate. Astfel, cooperativele agricole 
din Băcia, Sîntandrei, Beriu, Tîmpa, 
Căslău și altele pregătesc răsaduri 
pentru cultivarea a 50 de hectare 
varză și 10 hectare tomate în coo
perativele agricole Gelmar și Deva. 
Pe de altă parte, s-a acționat pentru 
folosirea răsadului existent. Coo
perativa agricolă Spini, bunăoară, 
a pus la dispoziția celei din Deva 
răsaduri de tomate pentru 3,5 hec
tare care au și fost plantate ; cea din 
Pricaz a asigurat răsaduri de ardei 
și gogoșari pentru 3 hectare coopera
tivei agricole din Sîntandrei. Țăranii 
cooperatori din Brîznic 
nit în ajutorul celor 
pușnic cu 30 000 fire
ardei și gogoșari. Avînd în vedere și 
faptul că o parte din unitățile agri
cole din Lunca Mureșului care au fost 
inundate nu au putut planta cartofii 
pe suprafețele planificate, cartofii de 
sămînță au fost repartizați altor uni
tăți. Se apreciază că, în felul acesta, 
producțiile planificate pe ansamblu] 
județului se vor realiza. Cooperativa 
agricolă din Geoagiu a transmis 25 de 
tone de cartofi de sămînță celei din 
Romos, iar de la Bampotoc s-au 
transmis 15 tone cartofi de sămînță 
la Soimuș. La reușita unor astfel de 
acțiuni contribuie și faptul că la 
întreprinderea Agrosem din județ se 
găsește sămînță suficientă care este 
pusă la dispoziția unităților agricole. 
De asemenea, în județ există cantități 
suficiente de îngrășăminte pentru a 
fi folosite acolo unde apa a spălat 
substanțele fertile din sol.

Reînsămînțarea suprafețelor cala
mitate nu trebuie să afecteze cu nimic 
desfășurarea, în ritm corespunzător, 
a lucrărilor de întreținere a culturilor 
pe terenurile care nu au fost inun
date. Or, în această privință nu se 
stă prea binei La cooperativele agri
cole din Băcia, Sîntandrei, la între
prinderile agricole de stat din 
Sintămăria Orlea, precipitațiile abun
dente au contribuit la îmburuienarea 
culturilor. In unitățile respective s-a 
așteptat ca să se poată intra pe teren 
cu utilajele mecanice. Numai că 
această așteptare a favorizat dezvol
tarea și mai puternică a buruienilor. 
De altfel, în cooperativele agricole 
din județul Hunedoara, pînă la 31 
mai, prima prașilă la porumb s-a 
făcut pe numai 3 la sută din supra-

i

fețe, iar la sfecla de zahăr — 44 la 
sută. Timpul nu așteaptă. Este impe
rios necesar ca, in aceste unități, 
să se treacă deîndată la înfăptuirea 
indicațiilor date de direcția județea
nă agricolă și de U.J.C.A.P.

Dan POPESCU 
Sabin IONESCU
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întregul cartier Industrial 
al Reghinului mai poartă 
un veșmint zdrențuit. Aici, 
la Reghin, se întîlnesc, ve
nind din munți, Mureșul și 
Gurghiul. In seara zilei de 
12 mai întîlnirea a fost nă- 
praznică. Cele două rîuri 
au prins orașul pe neaștep
tate. într-un vîrtej negru și 
clocotitor.

— La opt seara, povesteș
te Emil Moldovan, directo
rul Combinatului de prelu
crare a lemnului, producția 
se mai desfășura normal. 
Jumătate de oră mai tîrziu 
însă; sirena a început să 
urle, lucrul a încetat. Abia 
am apucat să demontăm o 
parte din motoarele elec
trice și să punem la adăpost 
ceva materiale mai scumpe. 
Ne aflam în mijlocul unei 
întinderi de apă care vuia 
și se învolbura.

Cititorul știe, probabil, că 
Reghinul e un vestit centru 
industrial în ce privește 
producția de ambarcațiuni. 
Ceea ce urma să slujească 
sportului și agrementului a 
devenit însă rapid mijloc 
de salvare a vieților.

— Aveam gata pentru li
vrare 22 de bărci. Dintre 
muncitorii noștri s-au for
mat echipe cuprinzîndu-i 
pe cei mai voinici. Toată 
noaptea au vîslit de la o 
casă la alta, au salvat copii, 
bătrîni, bolnavi, femei. Răs
pundeau tot timpul la co
menzile comandamentului 
orășenesc.

— Erau antrenați ?
— Sîntem producători de

LA LEȘUL URSULUI

Convorbire consemnata de 
Corneliu CARLAN

1

Cărămidă pentru reconstrucție! Beneficiind de ajutorul partidului și al statului, familia lui Gh. Hădârig din Ier» 
nut va începe, zilele acestea, sâ-și ridice o nouă locuință.

Vx<V S

Datorită strădaniilor depuse 
de întregul colectiv, minerii de 
la Leșul Ursului au recuperat 
integral rămînerile în urmă 
cauzate de inundații. Mai mult, 
colectivul acestei importante 
exploatări miniere a încheiat 
luna mai cu o depășire valori
că a producțlei-marfă de peste 
1 milion lei. Analizînd posibili
tățile de care dispun, minerii de 
la Leșul Ursului au hotărît 
să-și suplimenteze angajamen
tele cu încă 2 milioane lei. Ei 
vor obține, astfel, pînă la sfir- 
șitul anului o producție supli
mentară de circa 4 milioane 
lei. Pînă acum a și fost extra
să, în contul angajamentului 
reînnoit, o cantitate de 8 000 
tone barită. (Agerpres)

bărci, nu sportivi. Dar an
trenamentul a existat, mal 
puternic decit orice antre
nament fizic. A fost educa
ția, conștiința. A fost ceea 
ce îți cere momentul, a te 
gîndi la ceilalți, a avea cu
raj — o conștiință muncito-

dovedit salvatoare. Și sînt 
nerăbdători ca producția a- 
cestora, prin care meșterii 
în lemn ai Reghinului și-au 
cucerit faima, să reînceapă 
cît mai grabnic și să conti
nue nestingherită.

Este încă unul din moti-

„Muzica este o lege morală. 
Ea dă suflet universului, 
aripi gîndului, farmec tris
teții și tuturor lucrurilor 
veselie și viață".

De cite ori îl va fi citit 
în noaptea aceea bătrînul 
meșter ? Se afla în micul

împrejur. A stat acolo toată 
noaptea și aproape toată 
ziua următoare păzindu-și 
viorile, violele, violoncelele 
— comenzi de excepțională 
finețe și delicatețe.

Intre altele, au fost sal
vate astfel 36 de instrumen-

UNDE MUREȘUL A FOST CÎT DUNĂREA

VIORILE REGHINULUI
VOR CÎNTA DIN NOU

rcască, partinică, pătrunsă 
de umanism și devotament 
pentru colectivitate.

Calvarul acelei nopți a 
avut insă un efect parado
xal. înfruntînd calamitatea, 
oamenii și-au dat mai bine 
seama de forțele lor reale, 
au prețuit parcă mal mult 
produsul mîinilor lor — 
minunatele bărci care s-au

vele care îi face să mun
cească acum cu atîta tndir- 
jire pentru a reclădi totul 
așa cum a fost.

Atelierul de Instrumente 
muzicale de comandă spe
cială este condus de bătrî- 
nul lutier Roman Boianciuc. 
Pe unul din pereți se află 
un carton care poartă în
scris un citat din Platon :

său atelier, pierdut In mij
locul combinatului cuprins 
de ape. Erau acolo instru
mentele la care lucra de 
luni și de ani de zile. Cum 
să le evacuezi 1 Ce s-ar fi 
ales din ele, mutate în 
grabă, zvîrlite prin bărci ? 
S-a baricadat singur. ’ A 
cărat singur saci cu nisip, 
și-a astupat ușile jn timp ce 
apa clipocea și vuia jur-

te pentru Filarmonica din 
Botoșani. Ascultase vibra
țiile fibrelor din lemnul de 
rezonanță — vechi de peste 
100 de ani ! Erau aici, păs
trate pentru toamnă, acor
durile viitoare ale „Rapso
diei Române", executate 
sub cupola Ateneului Ro
mân în deschiderea con
cursului și festivalului, in-

ternațional „George E- 
nescu".

Viori, violoncele, viole, 
uscate, cu lemnul incă alb, 
abia șlefuit, atimau agățate 
de tavan ca un stol de pă
sări imaculate. Vibrau ușor, 
captînd larma de afară. Așa 
au găsit atelierul cei care 
au pătruns aci a doua zi, 
cînd apele începuseră să 
scadă. In atelier n-a răzbit 
nici o picătură.

Devoțiune pînă la riscul 
propriei vieți, pentru mun
ca sa de mult devenită artă: 
nu are alt nume noaptea de 
veghe și de luptă a bătri- 
nului lutier.

Alături însă, în hala pro
ducției de serie, cîteva sute 
de viori au fost luate de 
ape. Au plutit — mici am
barcațiuni muzicale, plîn- 
gindu-și pe apă primul și 
ultimul cîntec. în depozite, 
zeci de metri cubi din lem
nul de rezonanță ce trebuia 
mai tîrziu „...să dea tuturor 
lucrurilor veselie și viață" 
s-au jmbibat cu noroi ; nu 
vor mai cînta niciodată. 
Dar la izvorul muzicii stau 
oamenii, voința, meșteșu
gul, simțul lor de frumos. 
Munca de reconstrucție se 
desfășoară Încordat, de mul
te zile și nopți. Printre 
zgomotele utilajului curățat, 
transportat, printre lovituri 
de ciocan și scrîșnet de 
daltă se aude parcă, suav, 
sunetul unei viori. Viorile 
Reghinului vor cînta din 
nou.

Mihai CARANFIL
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ULTIMELE FILE
ALE CALENDARULUI

între 14-20 iunie, la Mamaia

FESTIVALUL FILMULUI

ȘCOLAR
Anul școlar 1989—1970 ne apropie 

de sfîrșit I După cum am fost in
formați la Ministerul învățămîntu- 
lui, pentru marea majoritate a elevi
lor — cei din clasele I—IX ale șco
lii generale, din licee și din școli 
profesionale (în afară de ultima cla
să) — cursurile școlare se vor încheia 
la 13 iunie, iar tradiționalele serbări 
de împărțire a premiilor vor avea loc 
în ziua de 21 iunie, cînd se va săr
bători și „Ziua pionierilor". Excepție 
fac elevii ale căror școli au fost de
teriorate de furia apelor. Acolo unde 
cursurile n-au mai putut fi reluate, 
situația anuală la învățătură se va 
încheia pe baza rezultatelor obținute 
pînă în momentul calamității. Ace
lor elevi care vor dori să-și îmbu
nătățească rezultatele la învățătură. 
Încheierea situației școlare li se va 
putea amina pentru perioada 1—15 
ceptcmbrie.

Concursul de admitere In liceele de 
cultură generală, la care se poate 
prezenta oricare absolvent al claselor 
a VHI-a, avînd cel mult vîrsta de 
17 ani impliniți, se va desfășura între 
22 Iunie — 3 iulie și va consta din 
probe scrise la limba și literatura 
română (28 Iunie) și matematică (27 
iunie), cit și probe orale la aceleași 
discipline și în plus la istoria Româ
niei. La liceele și secțiile de predare 
In limbile naționalităților conlocui
toare, candidați! vor susține o probă 
scrisă (28 iunie) și una orală la limba 
și literatura maternă. Subiectele lu
crărilor vor fi identice în întreaga 
țară, fiind stabilite de Ministerul în- 
vătămîntulul.

Și în organizarea concursului de 
admitere în licee se va ține seama 
de condițiile deosebite create de ca
lamități în unele zone ale țării. Ca 
urmare, la unele licee din zonele afec
tate de inundații (care vor fi comu
nicate prin presa locală), concursul 
de admitere va avea loc numai in 
sesiunea de toamnă, tntre 1—9 sep
tembrie.

Tot între 22 Iunie — 3 Iulie va avea 
loc și concursul de admitere in lice
ele de specialitate, constînd din lu
crări scrise la limba română (26 iu
nie) și matematică (27 iunie), urmate 
de probe orale la aceleași discipline. 
Examenul va fi precedat de un con
trol medical selectiv.

Cît privește admiterea în școlile 
profesionale și ucenicie la locul de

• 62 000 de tineri în fața 
examenului de bacalau
reat • Concursurile de ad
mitere 70 • Masuri spe
ciale pentru buna pregătire 
a elevilor din zonele cala

mitate

muncă, aceasta se va desfășura între 
7—14 iulie, candidați! fiind examinați, 
scris și oral, la limba română si 
matematică. Excepție fac școlile pro
fesionale sanitare, unde problemele 
de matematică vor fi înlocuite cu 
examinări din anatomie, fiziologie și 
igiena omului, din programa școlii 
generale. De menționat că, spre deo
sebire de anii precedenți, în sesi
unea din vară concursul se va ține 
pentru ocuparea tuturor locurilor 
planificate. Numai la unitățile, șco
lare profesionale la care vor rămîne 
locuri neocupate se va ține un nou 
concurs de admitere în toamnă, în
tre 1—10 septembrie. Tot în prima 
decadă a lunii septembrie va avea 
loc concursul de admitere în învăță- 
mintul seral și fără frecvență la li-

t V
PROGRAMUL I

17,00 — Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 17,05 — Bu
letin de știri. 17,10 — Emisiune în 
limba maghiară. 17,40 — Film se
rial „Oliver Twist" (XII). 18,05 — 
Mult e dulce șl frumoasă. Emi
siune de conf. dr. Sorin Statl. 
18,30 — Actualitatea în economie. 
18,50 — Cadran internațional. 19,20 
— 1001 de seri. „Juplter trebuie 
salvat* (film). 19,30 — Telejurna

lul de seară. 20,00 — Anunțuri 
— publicitate. 20,15 — Seară de 
teatru : „Michelangelo" de Al. 
Klrlțescu. 21,50 — Anchetă TV. 
„Cazul George" — emisiune de 
Al. Stark. 22,20 Muzică distrac
tivă. 22,35 — Poșta TV. 22.50 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II

20,00 — Orizont muzical ”70. 
Prezintă Vaslle Donose. 21,30 — 
Viața literară. 22,00 — Filmul se
rial „Rocambole" (reluare). 22,40 — 
închiderea emisiunii programu
lui II.

ceele de specialitate șl pentru cursu
rile serale de la școlile profesionale, 
constînd din aceleași probe ca la 
cursurile de zi.

Ediția 1970 a bacalaureatului va în
truni circa 62 000 de absolvenți ai 
cursurilor de zi ale liceelor de cul
tură generală. Examenul se va des
fășura in două sesiuni distincte : 
prima. 18—28 iunie, și a doua, între 
20—31 august. Ca și în anii prece
denți, candidații vor fi examinați 
la următoarele obiecte de învățămînt: 
secția reală — literatura română 
(scris și oral), matematică (scris și 
oral), fizică, chimie sau biologie, la 
alegere (oral). Secția umanistă : li
teratura română (scris și oral), una 
din limbile străine studiate în liceu 
sau limba latină (scris și oral), isto
ria României, filozofia și socialismul 
științific sau biologia, la alegere fo
rai). Absolvenții proveniți din liceele 
cu predare în limbile naționalităților 
conlocuitoare vor da în plus examen 
scris și oral la literatura maternă, 
oricare a fost secția urmată. Lucră
rile scrise se vor da în zilele de : 
18 iunie — la literatura română, 20 
iunie — la matematică (secția reală) 
și limba străină sau limba latină 
(secția umanistă). 22 iunie — la 
limba maternă pentru absolvenții li
ceelor cu predare în limba naționali
tăților conlocuitoare. Examinarea o- 
rală va începe după o pauză de 1—2 
zile de la ultima lucrare scrisă și se 
va face succesiv, pe obiecte, în zile 
diferite, după programul stabilit de 
comisia de examen, asigurîndu-se 
cel puțin o zi liberă între obiecte 
pentru fiecare serie de candidați. în 
același mod vor susține bacalaurea
tul absolvenții secțiilor fără frec
vență ale liceului de cultură gene
rală ; absolvenții cursurilor serale 
vor participa la examen numai la 
secția reală.

în prezent, candidații Ia bacalau
reat se află în plină pregătire. După 
participarea, cu firească emoție la 
ultima zi de cursuri din viața lor de 
elevi, tinerii parcurg un program 
special de consultații și lecții de sin
teză, organizat în liceele respective 
și studiază individual. Profesorii din 
școlile care nu au avut de suferit 
de pe urma Inundațiilor îi ajută pe 
absolvenții din școlile Calamitate să 
se pregătească pentru bacalaureat. 
Pretutindeni unde au fost evacuați, 
și elevii claselor a VIII-a își con
tinuă studiul, alături de noii lor co
legi, participă la un program spe
cial de meditații las- disciplinele de 
examen.

Există toate condițiile pentru ca, 
depășind — prin eforturi susținute 
ale întregului personal didactic și 
ale elevilor — greutățile provocate 
de calamități, acest an școlar să se 
încheie normal, cu bune rezultate.

Florica DINULESCU

• Așteaptă pînă se Întunecă : VIC
TORIA — 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.
• Comedianțil : CENTRAL — 9; 12; 
15: 18.
• Adelheid : CENTRAL — 21.
• Călătorie fantastică : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.

cinema
• Afurisitul de bunic : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
O Marile vacanțe: FESTIVAL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20.
• Jurnalul unei cameriste : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30, la gră
dină — 20,15.
o Procesul: CAPITOL — 21.
a Warlock : LUMINA — 8,30—15,30 în 
continuare ; 18,15; 20,45, CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
• Program pentru copil t DOINA
— 10.
• Vlnătorul de căprioare : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
ÎCei 1 000 de ochi ai doctorului Ma

nșe : SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete — 3307) ; 20,15 (seria de 
bilete — 3309), REPUBLICA — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIO
NUL DINAMO — 20,15, GRADINA 
CAPITOL — 20.
• Misteriosul X din Cosmos : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRĂDINA DOINA — 20,15. 
e Dansînd Sirtakl : FAVORIT — 10; 
15,30; 18; 20,30.

• Campionatele mondiale de fotbal — 
1962 : CINEMATECA (sala Union) — 
9; 11: 13; 15; 17.
• Acțiunea „Vulturul" : BUCEGI — 
10; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 20,15.
• Fredy șl cîntecul preeriei : FERO
VIAR - 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.
• Dragoste la Las Vegas : FLACĂRA
— 14; 16; 18; 20.
• Castelul condamnaților : RAHOVA
— 10,30: 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Jocul care ucide: ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 10; 15,30; 18;
20.15.
• Cînd tn nu ești : BUZEȘTI — 14;
16.15, la grădină — 20,45.
• Un cuib de nobili : BUZEȘTI —
18.30.
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BALCANIC
O manifestare artistică de valoare, 

in spiritul prieteniei și apropierii

Timp de șase zile, între 14—20 Iunie, Mamaia va găzdui cel de-al 
II-lea Festival al Filmului Balcanic, care se va desfășura sub auspi
ciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și ale Comisiei na
ționale române pentru UNESCO, l-am solicitat scriitorului MIRCEA 
SINTIMBREANU, director general ai Centrului Național al Cinemato
grafiei și director al apropiatului festival, să prezinte succint conținu
tul și semnificația acestei manifestări.

— Festivalul Filmu
lui Balcanic, rod al ini
țiativei cineaștilor din 
țările balcanice și al. 
hotărîru Comisiilor Na
ționale UNESCO lua
tă cu cîțiva ani în 
urmă la București, se 
înscrie, cu mijloace 
specifice, în sfera ten
dințelor și aspirațiilor 
de apropiere și bună în
țelegere a popoarelor 
din această zonă eu
ropeană. El oferă, în 
același timp, posibili
tatea unui vast schimb 
de experiență între ci
neaștii țărilor balcanice, 
contribuie la o mai 
bună cunoaștere reci
procă a creației cinema
tografice din țările par
ticipante.

— Festivalul are 
un caracter competi
tiv ?

— Nu, nu are un ca
racter competitiv. El 
își propune să fie o 
prietenească trecere în 
revistă, periodic efectu
ată, a operelor conside
rate reprezentative din
tre cele realizate între 
două ediții, opere cre
ate — și aceasta este 
esențial — în spiritul 
umanismului. Ceea ce 
se urmărește așadar la 
acest festival nu este 
cucerirea vreunui tro
feu, ci, un lucru mult 
mai important — o con
tribuție la o mai bună 
cunoaștere reciprocă și 
apropiere a popoarelor 
din această zonă. în 
care dorim să se instau
reze raporturi cordiale 
și de bună vecinătate : 
in același timp, se 
urmărește și îmbogățirea 
palmaresului fiecărui 
participant cu un plus 
de contacte nemijlocite, 
într-un climat cît mal 
destins, de stimă și 
prietenie între creatori, 
propice pentru un con
tact util al operelor cu 
marele public (spun

„marele public" întru- 
cît prin statut se reco
mandă achiziționarea 
reciprocă a peliculelor 
prezentate).

Competitivă rămîne 
doar dorința de a ex
prima cît mai convin
gător idealurile de pace 
și prietenie ale popoa
relor noastre, dorința 
de a contribui cît mai 
bine la realizarea unei 
asemenea „zone a pă
cii" pe continentul nos
tru.

— Cum se va des
fășura, efectiv, festi
valul ?

— Potrivit înscrieri
lor parvenite la Comi
sia de organizare, la 
cea de a Il-a ediție a 
Festivalului Filmului 
Balcanic, pe care de 
data aceasta îl găzdu
iește țara noastră, și-au 
anunțat pînă acum par
ticiparea : Bulgaria.
Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia, Turcia. Fiecare 
țară va dispune de un 
program statutar de 
proiecție — de circa 
șase ore — în care vor 
fi prezentate, alterna
tiv, în două săli, filme 
de lung metraj și do
cumentare. De notat că 
în afara delegațiilor o- 
ficiale vor fi de față 
ziariști, critici de artă, 
producători sau chiar 
turiști, atît din țările 
participante cît și din 
alte țări.

In cele șase zile ale 
festivalului vor avea 
loc conferințe de presă, 
vor fi deschise expozi
ții, se va organiza un 
forum avînd ca obiect 
cunoașterea cinemato
grafiilor respective, 
precum și alte întîlniri,

— Ce filme vor fi 
prezentate ?

— România, ca țară 
gazdă. va beneficia, 
conform regulamentu

lui, de două zile din 
programul festivalului: 
ziua de deschidere și 
cea de închidere. Vor 
fi proiectate filmele 
„Castelul condamnați- 
lor“ (în regia lui Mi
hai Iacob) și „Canarul 
și Viscolul" (film în 
premieră, realizat de 
Manole Marcus după 
un scenariu de loan 
Grigorescu), precum și 
scurt metrajele : „Ore 
tragice, ore eroice", 
„Cimpul alb". „Sturio
nii se pescuiesc pe fur
tună", „Cîntecele renaș
terii", „Porțile luminii", 
„20 de secunde" și fil
mele de animație „Să
rutări" și „Romeo și 
Julietn".

Preselecția filmului 
din celelalte țări — în 
curs de efectuare — 
lasă să se întrevadă un 
program interesant, care, 
sperăm, va întruni ade
ziunea publicului și spe
cialiștilor.

Relevînd statornicia 
cu care țara noastră 
promovează spiritul de 
prietenie, stimă reci
procă, apropiere și cola
borare fertilă în cele 
mai diverse domenii ale 
colaborării interbalca- 
nice (se știe că la 
București își desfășoară 
activitatea, de mai 
mulți ani. Asociația 
Balcanică a Matemati
cienilor, Asociația Me
dicală, Asociația de Stu
dii Sud-Est Europene), 
îmi exprim convinge
rea că, la Mamaia. Fes
tivalul Filmului Bal
canic va prilejui o caldă 
manifestare a acestui 
spirit și că deviza 
festivalului — prin film 
spre umanism, înțele
gere și prietenie — va fi 
onorată pe deplin. A- 
cesta este și sensul tu
turor pregătirilor și e- 
forturilor noastre — a 
spus în încheiere inter
locutorul.

D. COSTIN
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• Picioare lungi, degete lungi : DA
CIA — 8,30—20,30 în continuare, PRO
GRESUL - 10, 15,30; 18, GRADINA 
PROGRESUL PARC — 20.
• Splendoare în iarbă : UNIREA — 
10; 15.30; 18, 20,15, POPULAR - 10;
15.30, 18, 20,15.
• Anchetatorul din umbră : GRADI
NA UNIREA - 20,15.
• Iubita lui Graminia : LIRA — 10; 
15,30; 18, la grădină - 20.
• Bănuiala : DRUMUL SĂRII — 10; 
16; 18; 20.
• Joc dublu In serviciul secret : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA - 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : COTROCENI
— 15,30; 18; 20.
O ..Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
VOLGA - 10; 16; 18,15; 20,30, PACEA
— 15,45; 18; 20.
• Elvira Madigan : VIITORUL - 16; 
18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin î AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, la 
grădină — 20,15.
• My fair lady : MOȘILOR - 10; 16, 
la grădină — 19,45.
• Urmărirea : MUNCA — 15,30; 18; 
20,15.
• Cînd se arată cucuveaua : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lâontine î TOMIS — 
9,30—15,30 în continuare ; 18, la gră
dină — 20, FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
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VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE PICTURĂ 
Șl SCULPTURĂ DIN R. P. ALBANIA
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă miercuri, la 
amiază s-a deschis în sălile Ateneu
lui Român o expoziție de pictură și 
sculptură din R. P. Albania. Ex
poziția cuprinde 47 de picturi — 
peisaje, portrete, compoziții de mari 
dimensiuni reprezentînd aspecte din 
lupta și munca poporului albanez 
pentru o viată nouă, precum și 15 
sculpturi întruchipînd figuri de oa
meni ai muncii. La vernisaj au luat 
parte Vasile Dinu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii artiștilor plastici. Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institutu

lui român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, artiști 
plastici, alți oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au fost prszenți Peci Mandi, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Albania la București, membri 
ai ambasadei și alți membri ai cor
pului diplomatic. Cu acest prilej, au 
rostit alocuțiuni Vasile Drăguț, di
rectorul Direcției Aiuzee din C.S.C.A., 
și Xenofan Dilo, decanul Institutului 
de arte plastice din Tirana, condu
cătorul delegației de artiști plastici 
albanezi sosită cu această ocazie in 
țara noastră.

(Agerpres)

BBBBBBBBBBBBBB

FORȚA SOCIETĂȚII NOASTRE
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au colaborat direct, nemijlocit cu 
organele locale administrative și eco
nomice — între factorii centrali și 
locali asigurindu-se astfel cea mai 
strinsă apropiere și o dinamică con
lucrare.

Elocvente concluzii evidențiază 
activitatea pe care au desfășurat-o 
organele locale. În localități in care 
apele înecaseră totul, paralizînd orice 
activitate, comitetele de partid, 
consiliile populare, in strinsă colabo
rare cu sindicatele, cu uniunile jude
țene ale cooperativelor agricole, cu 
organizațiile de tineret, cu comitetele 
și comisiile de femei, au continuat să 
activeze, luînd operativ măsurile im
puse de starea excepțională, îngrijin- 
du-se de salvgardarea avutului obș
tesc, ca și a bunurilor cetățenilor, de 
aprovizionare, comerț, transport, asis
tență sanitară — într-un cuvînt de 
tot ceea ce era esențial pentru viața 
orașului sau comunei și a cetățenilor 
săi. Iar de îndată ce apele au început 
să se retragă, au trecut cu cea mai 
mare energie la organizarea acțiunii 
de refacere, de înlăturare a urmări
lor calamității. Să ne gindim că toată 
această activitate s-a desfășurat în 
pofida faptului că în multe locuri fu
seseră întrerupte legăturile telefoni
ce, telegrafice, că nu se mai putea 
acționa prin emiterea de circulare, 
ordonanțe sau adrese — orice co
municare, orice măsură solicitind o 
muncă vie, concretă, contactul direct 
cu oamenii.

Căutînd o comparație mat plastică, 
exprimîndu-ne oarecum metaforic, 
am putea spune că furia apelor a 
putut să sfărîme poduri, viaducte, te- 
rasamente de cale ferată, clădiri, în
tr-un cuvînt construcții solide, dar 
nu a fost în stare să disloce struc

turile de conducere a vieții sociale, 
administrative și economice. La proba 
infruntării cu stihiile oarbe ale natu
rii, organele puterii de stat și-au do
vedit o excepțională vitalitate și efi
ciență. Sursa acestei vitalități rezidă 
in conținutul și caracterul lor socia
list, in faptul că sint organe ale unei 
puteri populare, emanații ale mase
lor, legate strins de mase, exprimind 
și promovind voința și interesele lor. 
Iar centralismul democratic, princi
piul fundamental al organizării noas
tre sociale, și-a dovedit in acțiune 
forța și eficiența.

...Ca propagandiști, am expus nu 
o dată. în lecții, conferințe, articole 
teza că proprietatea socialistă for
mează baza societății noastre, teme
lia economică a noii orinduiri socia
le. Or, acum, in aceste împrejurări 
excepționale, s-a putut verifica cît ds 
puternic s-a înrădăcinat in conștiința 
poporului ideea că lui și numai Iui ii 
aparțin fabricile, uzinele, principalele 
mijloace de producție, avuția națio
nală, că tocmai această avuție repre
zintă izvorul bunăstării și progresu
lui intregii societăți, ca și ale fiecărui 
individ. Această convingere s-a sub- 
stanțializat în energia, fermitatea, e- 
roismul, dăruirea cu care, răspunzind 
chemării conducerii partidului și sta
tului, întregul popor s-a ridicat în 
apărarea uzinelor, fabricilor, ogoare
lor amenințate de calamități. Este 
cît se poate de semnificativ că Înain
te chiar de salvarea bunurilor persona
le, oamenii s-au îngrijit de salvarea a- 
vutului obștesc. Și cu aceeași energie 
și dăruire s-au apucat de refacere. 
Cite și cite cazuri s-ar putea cita în 
care, deși apa mai umplea subsolul 
fabricilor, — la parter, utilajele cu
rățate de mîl erau repuse în func
țiune, iar producția reîncepea in 
plin...

...La fel, din punct de vedere 
teoretic, cunoaștem bine conținu
tul, definiția relațiilor socialiste, re
lații ce nu mai cunosc exploatarea, 
antagonismele sociale și cărora le 
sint proprii, dimpotrivă, colaborarea 
intre oameni liberi și egali în drep
turi, ajutorul reciproc tovărășesc. în 
acest sens s-a arătat nu o dată că în 
locul adversității între oameni, pe 
care o creează relațiile capitaliste, 
relațiile socialiste generează solidari
tate și întrajutorare. Poate însă nici
odată n-a apărut atît de pregnant, de 
vizibil ca acum, în ce fel aceste ca
racterizări abstracte se materializea
ză. prind viață în comportarea, în ac
țiunile oamenilor. Ideile solidarității 
și intrajutorării s-au afirmat ca tră
săturile fundamentale ce au dominat 
întregul nostru peisaj social, ca un 
gigantic curcubeu peste tot pămin- 
lul României, de o amplitudine uria
șă, la scara întregii națiuni, a între
gii țări. Fracție, populația din toate 
zonele, din toate localitățile s-a aflat 
cuprinsă intr-o uriașă mișcare de so
lidaritate și întrajutorare, care a 
îmbrăcat cele mai diverse și emo
ționante forme : oameni din alte 
localități au venit în zonele si
nistrate, punînd umărul la efortul 
pentru stăvilirea apelor ; specialiști 
de tot felul au venit să-și dea spri
jinul calificat în acțiunea de refacere, 
de repunere în funcțiune a întreprin
derilor ; colectivele a numeroase în
treprinderi au preluat asupra lor 
repararea utilajelor din întreprinde
rile sinistrate, recondiționarea mate
riilor prime și a materialelor ce s-au 
deteriorat. Contribuțiile din salarii, 
ofrandele bogate în alimente și îm
brăcăminte, depunerile la C.E.C. in 
contul 2 000, atît de plastic și semni
ficativ denumit Contul omeniei — 
cite și cite alte forme de întrajuto

rare nu s-ar mai putea enumera — 
o întrajutorare cu adevărat frățească, 
izvorită nu din simplă compasiune 
pentru cei în nenorocire, ci din con
știința că ceea ce ii lovește pe unii, 
îi lovește pe toți, că avem deopotrivă 
aceleași interese fundamentale.

S-au vădit impresionant unitatea 
întregului popor, coeziunea societății 
noastre, forța sudurii sale în jurul 
partidului. S-a verificat, încă o dată, 
ce mare izvor de putere îl constituie 
soluționarea marxist-leninistă a pro
blemei naționale, cit de trainică și fi
rească, de spontană și profundă 
este frăția și unitatea tuturor oame
nilor muncii, indiferent de naționa
litate.

Foporul intreg a apărut in momen
tele grelei încercări ca o familie strins 
unită, animală de o unică voință, de 
un unic țel, acela de a apăra tot ce 
a clădit cu prețul atitor eforturi, a 
reduce la minimum pierderile, a recu
pera tot, a repune întreaga viață 
economică și socială pe făgaș normal, 
spre a-și putea continua munca sa 
creatoare, închinată edificării socia
liste a patriei. Unitatea politică mo
rală a poporului — rodul prefacerilor 
aduse in viața economică și socială a 
țării de noua orinduire, rodul relații
lor noi, statornicite intre oameni — 
s-a verificat și in aceste împrejurări 
ca un izvor al forței societății noastre 
socialiste, al capacității ei de a face 
față oricăror încercări.

Ceea ce s-a desprins, de asemenea, 
cu pregnanță din mulțimea faptelor 
de înaltă semnificație ale acestor zile 
este constatarea că oamenii, înfrun- 
tînd stihiile, n-au mai avut mii- 
nile „aproape goale", ca in îm
prejurarea de acum patru decenii, 
ci bine înarmate cu tehnică. Și-a 
spus aci cuvîntul baza tehnică mate
rială a orinduirii noastre socialiste.

incă una din sursele tărie! ei. Dato
rită eforturilor făcute în toți anii 
construcției socialiste pentru crearea 
și dezvoltarea bazei tehnice-mate- 
riale, pentru industrializarea socia
listă a țării, poporul a putut dispu
ne, in încleștarea dîrză cu furia ape
lor, de o tehnică de luptă eficientă : 
mii de autocamioane de toate tipuri
le, tractoare, macarale, buldozere, 
concasoare, mașini amfibii, flote de 
vase fluviale, elicoptere și avioane, 
aparataj de telecomunicații, intr-un 
cuvint un vast arsenal de mijloace 
tehnice și materiale de neconceput 
în trecut. Așa a fost posibil să se e- 
fectueze rapid lucrări complicate, să 
se înalțe literalmente peste noapte 
diguri insumînd sute de kilometri 
lungime. Cert este că un șir de lo
calități au fost salvate tocmai prin 
lupta unită a oamenilor. înarmați cu 
tehnica nouă.

Forța vitală a orinduirii noastre, 
factorul care a galvanizat și dinami
zat toate structurile economice, so
ciale și administrative, care a dirijat 
toate forțele națiunii in bătălia cu 
stihiile, s-a dovedit a fi conducerea 
de către partid. încă o dată, într-o 
Împrejurare dramatică, partidul co
munist și-a dovedit excepționalele 
sale insușiri de forță conducătoare a 
societății noastre socialiste.

Vremuri noi, oameni noi, puteri 
noi, înzecite și înmiite de societatea 
socialistă și forța ei conducătoare — 
Partidul Comunist Român — iată de 
ce calamitatea nu s-a transformat in 
dezastrul pe care il conțineau în mod 
virtual in ele stihiile descătușate. 
Este și garanția supremă că grelele 
pierderi vor fi înlăturate, că întregul 
curs al construcției socialiste își va 
continua ritmul dinamic, viu, continuu 
ascendent.

OAMENII DE ARTĂ 
IN SPRIJINUL 
SINISTRAȚILOR 
0 undă de bucurie 
și o mină de ajutor

Dina COCEA
artistă emerita, vicepreședinte al Asociației oamenilor de artă 

din instituțiile teatrale și muzicale din Republica Socialistă România

Sint tulburătoare Impresiile impri
mate pe retina martorilor oculari, 
cutremurătoare Imaginile văzute de 
mulți, prin intermediul televizoarelor 
și al filmelor. Dar impresionantă și 
eroică, demnă de Înscris In istoria 
omenirii, este lupta plină de sacrifi
ciu, eroismul, curajul și deplina so
lidaritate dovedite de poporul român.

Animați de cele mai nobile senti
mente, dovedind un puternic simț pa
triotic și uman, o deplină și totală 
solidaritate, răspunzind cu prompti
tudine la chemarea Frontului Uni
tății Socialiste, oamenii de teatru ai 
patriei noastre s-au dovedit și se do
vedesc în continuare și în aceste mo
mente dramatice, ca întotdeauna, 
participanți activi la marea încercare 
prin care a trecut poporul român.

încadrîndu-se în efortul uriaș al 
oamenilor de a stăvili urgia apelor, 
alăturindu-se impresionantului zid 
omenesc menit să oprească vijelia 
lor necruțătoare, efortului de a sal
va vieți omenești și bunuri materiale, 
oamenii de teatru din Satu-Mare, Tg. 
Mureș, Arad, Deva, Galați, Brăila și 
celelalte județe calamitate sau ame
nințate de invazia apelor, și-au adus 
contribuția lor direct. încă din pri
mele ceasuri ale dezastrului, nepre
cupețind nici un efort. Ei fac în con
tinuare. neîncetat, efortul de a pune 
un umăr solid, puternic, la opera de 
reconstrucție, de înlăturare a conse
cințelor calamității — prin fapte și 
acte demne de relevat.

Integrîndu-se în efortul general, 
actorii înțeleg să contribuie prin 
muncă — prin aetivitatea lor speci
fică și prin cea desfășurată la îndi
guiri, pe șantiere — prin ajutoare ma
teriale. la efortul uriaș de reconstruc
ție a economiei naționale, la refa
cerea gospodăriilor și căminelor si
nistraților.

Aspect la fel de Important : el se 
străduiesc să aducă, prin arta lor, prin 
spectacolele pe care le dau, chiar în

zonele lovite, o undă de bucurie, spe
ranță și încredere, un îndemn de 
optimism și forță. In afara unor aju
toare directe colective și personale 
(cedări din salariu, obiecte de îm
brăcăminte, depuneri la C.E.C.), ac
torii, prin instituțiile artistice de 
spectacole, pun la dispoziție munca 
și arta lor.

Atît in Capitală, cit și tn restul 
țării, au avut și au loc manifestări 
artistice ale căror beneficii au fost 
oferite sinistraților.

Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale șl muzicale 
(A.T.M.), cu concursul actorului Tu
dor Gheorghe de la Teatrul Național 
din Craiova, a organizat un recital 
extraordinar de poezii și balade ro
mânești.

Teatrul Național „I. L. Caragiale", 
Opera Română, Teatrul de Operetă, 
teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
Teatrul de Comedie, Teatrul Evrei >>—• 
teatrul „C. I. Nottara". Teatrul.' w■
Teatrul de stat din Constanța < 
și-au planificat o serie de spectbwre 
ale căror realizări au fost și vor fi 
depuse în contul 2 000, cont al uma
nității și al frăției dovedite de Întreg 
poporul român.

Atît Asociația oamenilor de artă, 
cît și Teatrul Național, alte teatre și 
ansambluri artistice, vor deplasa — 
cînd condițiile vor permite — cele 
mai bune formații artistice la locurile 
sinistrate, oferind spectacole gratuite 
populației lovite de calamități.

Slujitorii Thaliei din țara noastră, 
Însuflețiți de cel mai profund senti
ment patriotic, înțeleg să-și mobili
zeze la maximum întreaga lor forță 
creatoare și să-și valorifice toată ca
pacitatea de muncă, pentru o cît mal 
grabnică refacere a economiei națio
nale și pentru Înlăturarea dureroase
lor urme imprimate adine în inimile 
întregului nostru popor de urgia 
apelor.

Din cîmpul 
tuturor muzelor...

Participind la eforturile intregii națiuni pentru ajutorarea sinistrați
lor, pentru normalizarea cit mai grabnică a vieții economice și sociale 
din județele lovite de calamități, instituțiile artistice, uniunile de 
creație, ansamblurile artistice organizează, in aceste zile, numeroase 
manifestări in beneficiul acțiunilor de refacere. Fără a cuprinde întreaga 
amploare a acestor manifestări de solidaritate spicuim din informațiile 
primite la redacție :

Opere de valoare donate 
de plasticieni au fost reunite 
într-o expoziție organizată de Uniunea 
Artiștilor Plastici și Fondul Plastic in 
sălile Galeriilor de Artă „Orizont" 
(Bd. Bălcescu nr. 23). Sint lucrări de 
pictură, grafică sculptură și artă de
corativă donate de artiști din toate 
generațiile pentru ajutorarea si
nistraților din zonele afectate de ca
lamități. Cumpărînd un bilet de 200 
lei se poate participa la tragerea pen
tru cîștigarea lucrărilor de artă ex
puse. Toate biletele sint cîștigătoare. 
Tragerea va avea loc la sediul Uniu
nii Artiștilor Plastici (Calea Victoriei 
155) după închiderea expoziției.

Expoziții cu vînzare ,n f°- 
losul sinistraților vor fi organizate în 
toate orașele unde există filiale 
și cenacluri ale Uniunii Artiștilor 
Plastici a căror activitate nu 
a fost afectată de calamități. Pină a- 
cum s-au deschis asemenea expoziții 
la Bacău, Tg. Mureș, Sibiu, Suceava.

Vor avea loo vernisaje cu carac
ter asemănător la Cluj, Baia Mare. 
Satu-Mare, Constanța, Arad, Brașov, 
Timișoara, Iași, Ploiești, Oradea, Pia
tra Neamț, Petroșani, Craiova, Deva, 
Tîrgoviște, Pitești, Lugoj, Galați, Bu
zău

Un recital dat de artistul 
poporului Radu Beligan, ca 
și un recital de poezie susținut de un 
grup de artiști ai Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", precum și trei spec
tacole ale acestui teatru vor contri
bui — prin cedarea rețetelor respec
tive — Ia ajutorarea județelor calami
tate.

Reprezentații teatrale 
pentru „Fondul omeniei" 
• featrul Mic. Vineri 12 și 

miercuri 17 iunie 1970 vor avea loc 
la Arenele Romane și respectiv la 
Teatrul de vară Herăstrău două 
spectacole în beneficiul sinistraților 
cu piesa „Primarul lunii și iubita 
sa" de Al Mirodan

e Teatrul Giulești. încasările re
zultate din patru spectacole vor fi 
depuse în beneficiul sinistraților. 
Duminică 24 mai a avut loc primul.

cu „Acești îngeri triști" de D. R. F 
pescu. y ? /

• Studioul „Casandra" al Institu
tului de Teatru. Studenții vor depu
ne în „Contul omeniei" încasările pe 
care le-au obținut la spectacolela 
din săptămîna 25—31 mai. De ase
menea. ei vor prezenta pe data da 
9 iunie. în sala Ansamblului U.G.S.R., 
un spectacol tn beneficiul sinistrați
lor.

Spectacolul extraordinar 
organizat de redacția revistei „Săp- 
tămina culturală a Capitalei", în be
neficiul sinistraților, (duminică 7 
iunie, ora 11, in sala Savoy a Teatru
lui „C. Tănase") va fi realizat cu par
ticiparea unor colaboratori de presti
giu: Radu Beligan, Ludovic Spiess, 
scriitorii Dorina Rădulescu, Aurel Ba- 
ranga. Marin Sorescu. actorii Marcela 
Rusu, Irina Petrescu, Virgil Ogășanu, 
Tudorel Popa, Dan Tufaru și Ștefan 
Bănică, balerinii Valentina Massini, 
Ion Tugearu. Gheorghe Căciuleanu, 
soliștii Margareta Pislaru, Mihaela 
Mihai, Anda Călugăreanu, Corina 
Chiriac, Ruxandra Vlad, Gabriel Dra
gan va interpreta cintece compuse de 
Romeo Vanica. Va evolua păpușarul 
B. Zolla. De asemenea, compozitorii 
Camelia Dăscălescu ți Edmond Derla 
își vor prezenta noile lor compoziții. 
Va participa, de asemenea. Neagu Ră- 
dulescu

Cenaclul de dramaturgie 
al Uniunii scriitorilor,condus 
de dramaturgul Paul Everac, a ofe
rit — prin ședința sa de luni, 1 iu
nie — cadrul unei manifestări de so
lidaritate a slujitorilor condeiului și 
ai scenei cu populația zonelor cala
mitate. Caracterul de lucru, de dez
batere artistică, specific cenaclului 
aflat la cea de-a zecea întrunire a 
sa. a fost completat cu un altul de 
manifestare a solidarității umane și 
civice. Numeroasa asistență venită 
pentru a urmări piesa lui Paul Eve
rac „Aventura" — în lectura plină de 
sensibilitate a actorilor Vasile Gheor
ghiu, Doina Tuțescu, Victoria Gheor
ghiu. Doina Șerban. C. Dinulescu, 
Mihai Dogaru — a folosit, totodată, 
prilejul pentru a contribui la reali
zarea unui fond de ajutorare a si
nistraților.

teatre
• Filarmonica de stat ,.George Enes- 
cu“ (la Ateneul Român) . Concert dat 
de Orchestra de cameră „București" 
Dirijor și solist i Ion Volcu — 20.
• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de operetă j Sînge vlenez 
— 19,30.
• Teatru) Național „I. L. Caragiale4* 
(sala Comedia) : Travesti — 20: (sala 
Studio) : Cine ești tu ? — 20.

• Teatrul de comedie : Mandragora 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Transplantarea Inimii necunoscute 
- 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20,
• Teatru] „Țăndărică** (sala din Calea 
Victoriei) : Miul Cobiul — 9; Noc
turn I — 21,30; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatru] satiric muzical ,.C. Tănase44 
(sala Savoy) : La grădina „Cărăbuș14 
- 19,30.
• Teatiul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu'4 Acul cumetrei Gurton — 
19,30; (la Teatrul de vară „Herăs
trău'*): Floare de cactus — 19,30.
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reafirmă solidaritatea cu lupta a- 
cestor popoare. Cele două partide 
consideră că o condiție hotărîtoare 
pentru dezvoltarea tinerelor state 
independente pe drumul progresu
lui economic și social, o constituie 
unirea într-un front comun a tu
turor forțelor interne democratice, 
patriotice, revoluționare. Colabo
rarea partidelor și mișcărilor de e- 
liberare națională din aceste state 
cu partidele comuniste este esen
țială pentru promovarea unei po
litici de independență, corespunză
toare intereselor și aspirațiilor su
preme ale popoarelor.

P.C.R. și P.C. din Spania consi
deră că, în zilele noastre, forțele 
antiimperialîste, acționînd strîns 
unite, pot împiedica înfăptuirea 
planurilor agresive ale cercurilor 
imperialiste, pot zădărnici politica 
de dictat și agresiune, amestecul 
în treburile altor popoare, pot 
preîntîmpina un nou război mon
dial.

în cursul convorbirilor, P.C.R. și 
P.C. din Spania au relevat necesi
tatea lichidării focarelor de război 
care mai persistă în diferite zone 
ale lumii, punînd în pericol pacea 
și securitatea internațională.

Cele două părți și-au reafirmat 
deplina solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez pentru li
bertate și independență, împotriva 
agresiunii imperialiste, subliniind 
că premisa indispensabilă pentru 
reglementarea pașnică a acestui 
conflict o constituie retragerea 
necondiționată a trupelor S.U.A. și 
a aliaților săi din Vietnamul de 
sud. Ambele partide își manifestă 
îr '’j ora rea și condamnă escala- 
< a agresiunii asupra teritoriu
lui Gambodgiei de către forțele ar
mate ale S.U.A. și ale regimului de 
la Saigon. Cele două partide spri
jină lupta dreaptă a frontului u- 
nit al popoarelor din Vietnam, 
Laos și Cambodgia pentru liberta
te, independență și apărarea ființei 
lor naționale, pentru dreptul de 
a-și hotărî singure destinele, 
fără nici un amestec din afară.

In cadrul schimbului de păreri 
privind situația din Orientul Apro-

piat, cele două părți au subliniat 
necesitatea retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocu
pate, asigurării dreptului la exis
tență a tuturor statelor din aceas
tă zonă, soluționării problemelor 
populației palestinene conform in
tereselor ei legitime, reglementă
rii conflictului conform prevede
rilor rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967,

Cele două partide consideră că 
o importanță deosebită pentru pa
cea în întreaga lume are statorni
cirea pe continentul european a 
unui sistem de securitate care să 
ducă la lichidarea împărțirii Eu
ropei în blocuri militare opuse, a 
celorlalte reziduuri ale „războiului 
rece", a focarelor fasciste, să asi
gure afirmarea în relațiile dintre 
state a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții în drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altor țări, re
nunțarea la folosirea forței, la o- 
rice manifestări și demonstrații de 
forță. Cele două partide se pro
nunță pentru ținerea unei confe
rințe europene cu participarea tu
turor statelor interesate. Realiza
rea securității 
intensificarea 
mobilizarea opiniei publice * inte
resată în instaurarea unui climat 
de încredere și colaborare între ță
rile continentului.

în cadrul convorbirilor a fost 
exprimată dorința reciprocă de 
a dezvolta în continuare legături
le de prietenie, solidaritate și co
laborare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, în spiritul 
marxism-leninismului și al inter
naționalismului proletar, în inte
resul celor două partide, al po
poarelor român și spaniol, al cau
zei generale a păcii, democrației 
și socialismului.

Vizita tovarășului Santiago Car
rillo, discuțiile care au avut loc 
au constituit un prilej de adîncire 
a cunoașterii reciproce a celor 
două partide, o contribuție impor
tantă la cauza întăririi unității și 
coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a for
țelor antiimperialiste din întrea
ga lume.

europene impune 
activității pentru

COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 
a secretarului de stat pentru afacerile externe

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, Mitchell Sharp, a făcut o 
vizită oficială în România, între 1 și 
3 iunie 1970, prima vizită de acest fel a 
unui ministru de externe canadian.

In timpul șederii sale în Republica 
Focialistă România, secretarul de stat 
; tru afacerile externe a fost primit 

președintele Consiliului de Stat, 
olae Ceaușescu, și de președintele 
.siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 

Mau- er, care a oferit un dejun în 
onoa a oaspetelui canadian.

La invitația Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale, 
ministrul canadian a ținut o confe
rință despre politica externă a Ca
nadei.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România și secre
tarul de stat pentru afacerile externe 
al Canadei au avut un schimb de pă
reri cu privire la relațiile bilaterale 
dintre cele două țări și unele proble
me internaționale de interes comun 
privind Europa, Asia, Orientul Mij
lociu, O.N.U. și dezarmarea.

Cele două părți și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre România 
și Canada și au fost de acord că e- 
xistă noi posibilități pentru extin
derea acestor relații. Părțile au con
venit să continue eforturile lor în ve
derea sporirii relațiilor comerciale, a 
intensificării cooperării tehnice și e- 
conomice, a încurajării schimburilor 
culturale, științifice și turistice, a dez
voltării relațiilor consulare. Ele și-au 
afirmat hotărîrea de a încheia un nou 
acord comercial, care să urmeze ac
tualului acord.

Partea canadiană a exprimat com
pasiunea sinceră a guvernului și po
porului canadian față de pierderile 
tragice suferite de România ca ur
mare a inundațiilor dezastruoase.

Partea română a transmis profunda 
sa gratitudine pentru această expre-

*
Miercuri dimineața, la Ministerul 

Afacerilor Externe s-au încheiat 
convorbirile oficiale între Corneliu 
Mănescu și Mitchell Sharp. La 
convorbiri au luat parte func
ționari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Comerțu
lui Exterior, precum și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul ca
nadian. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă 
gere reciprocă.

cordială, de ințele-

★
de miercuri, secre-în cursul zilei 

tarul de stat pentru afacerile exter
na al Canadei și persoanele oficiale 
care îl însoțesc au vizitat unele zone 
afectate de inundații.

La bordul unui avion, oaspeții au 
călătorit de la București la Galați, 
pe deasupra zonei lacului Brateș, a 
confluenței Șiretului cu Dunărea, a 
Insulei Mari a Brăilei, și în conti
nuare, urmărind cursul Dunării, pînă 
la Călărași.

sie de compasiune și pentru sprijinul 
oferit de Canada în folosul regiuni
lor lovite de calamități.

In cursul schimbului de păreri asu
pra situației internaționale, cei doi 
miniștri au reafirmat dreptul tuturor 
statelor, mari și mici, precum și hotă- 
rirea țărilor lor de a contribui la 
stabilirea păcii și cooperării în lume, 
în conformitate cu prevederile Cartei 
O.N.U.

Ei au fost de acord că principiile 
independenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, avanta
jului reciproc și neamestecului 
treburile interne, precum 
rea pașnică a disputelor, 
forței sau neamenințarea 
trebuie să fie respectate 
guros în relațiile dintre 
tele.

Analizînd situația din Europa, cele 
două părți au constatat că există un 
interes crescînd față de reducerea 
încordării și eliminarea barierelor 
din calea cooperării, ceea ce oferă 
speranța că prin contacte sporite și 
intensificate se va putea pregăti tere
nul pentru com nearea cu succes a 
unei conferințe sau a unor conferin
țe în problema securității și coope
rării europene.

Cele două părți au confirmat 
dorința lor ca cea de-a XXV-a ani
versare a O.N.U. să sporească aportul 
organizației la pacea și securitatea 
lumii, la o tot mai largă cooperare 
intre popoare.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că, cu toate că țările lor 
aparțin unor sisteme politice diferite, 
ele au multe interese și obiective 
comune și qă rezultatele vizitei au 
fost pozitive, contribuind la înțelege
rea reciprocă și cooperarea dintre 
Republica Socialistă România și 
Canada.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România a ac
ceptat cu plăcere invitația transmisă 
de secretarul de stat canadian_pentru 
afacerile externe de

*
Secretarul de stat 

externe al Canadei, 
s-a întîlnit miercuri 
ai presei centrale. Agenției române 
de presă „Agerpres", Radioteleviziu- 
nii, precum și cu corespondenți ai 
presei străine.

Adresîndu-se ziariștilor și răspu-n- 
, zînd întrebărilor acestora, oaspetele 

a relevat importanța deosebită a 
primei vizite a unui ministru de ex
terne canadian la București. Am 
avut posibilitatea — a spus d-sa — 
să port discuții cu președintele 
Ceaușescu, cu domnul prim-minis- 
tru Maurer și cu ministrul de exter
ne, domnul Mănescu. Acestea au 
fost schimburi utile de păreri. Subli
niind că România și Canada au nu
meroase preocupări comune, oaspe
tele s-a referit, printre altele, Ia pro
blemele independenței și suverani
tății, ale securității europene. Orien
tului Apropiat etc.

în 
și rezolva- 
netolosirea 
cu forța, 

în mod ri- 
toate sta-

a vizita Canada.

pentru afacerile 
Mitchell Sharp, 

cu reprezentanți

(Agerpres)

Plecarea spre patrie
Secretarul de stat pentru afacerile 

externe al Canadei, Mitchell Sharp, 
care, la invitația ministrului afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
miercuri după-amiază Capitala.

Oaspetele a fost însoțit de Ralph 
Collins, asistent al subsecretarului de 
stat pentru afacerile externe, John 
Halstead, șeful Direcției pentru Eu
ropa din Departamentul Afacerilor 
Externe, Ross Francis, șeful Oficiu
lui da presă din Departamentul Afa-

cerilor Externe, și de alte persoane 
oficiale.

La plecare, pe aeroportul interna
țional „București-Otopeni", oaspeții 
au fost conduși de ministrul Corneliu 
Mănescu și primul său adjunct, Geor
ge Macovescu, de Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României în Canada, 
Bucur Șchiopu, ambasador, de func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au fost prezenți Bruce M. Williams, 
ambasadorul Canadei în România, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

O eroare, un
Mexic TO a început deci 

noi. Meciul cu Anglia este 
un fapt consumat. Belgianul Vital 
Loraux a fluierat finalul acestui joc, 
pe care l-am așteptat atîta, de care 
ne-am temut atîta și de la care am 
așteptat totuși atîta... Victoria a re
venit campioanei mondiale, grație 
unui gol strecurat printre picioarele 
apărătorilor noștri.

Noi, românii, plecăm de la stadion 
tăcuți, regretind că „am scăpat pasă
rea performanței din mină", cum se 
spune. Da, am avut această pasăre în 
mină, am avut aproape de noi posi
bilitatea realizării în acest debut de 
turneu final al C.M. a unei perfor
manțe de răsunet

...Au trecut mai multe ore de la 
terminarea meciului. în holul hotelu
lui Gran, jucători și ziariști am revă
zut meciul înregistrat pe telerecor- 
ding. L-am comentat și răscomentat. 
Aproape de miezul nopții, televiziu
nea mexicană a mai retransmis încă 
c dată circa douăzeci de minute din 
această partidă, care a fost „capul de 
afiș" al zilei. Și concluzia este 
aceeași : puteam obține mai mult în 
acest joc...

Jocul n-a fost, este adevărat stră
lucitor, ambele echipe jucînd cu 
„garda închisă" majoritatea timpu-

și pentru 
de acum

La închiderea ediției
REZULTATE TEHNICE

• Brazilia—Cehoslovacia 4r-l 
(1—1). Autorii golurilor : Gerson 
— din lovitură liberă de la 16 m 
(min. 22), Fele (min. 60), Jair- 
zinho (min. 65 și 83) pentru bra
zilieni ; Petras (min. 9) pentru 
cehoslovaci.
• Belgia—Salvador 3—0 (1—0).
• Italia—Suedia 1—0 (1—0).
• R.F.G.—Maroc 2—1 (0—1).

MECIURILE VIITOARE
(6 iunie)

U.R.S.S.—Belgia (la Ciudad 
Uruguay—Italia 

România—Ceho- 
Guadalajara) ;

de Mexico) ; 
(la Puebla) ;
slovacia (la 
Peru—Maroc (la Leon).

Post-scriptum la celelalte
meciuri de marți «

2—0.
că din minutul 8 

căpitanul 
joc, Pedro 

echipa 
relativ

o URUGUAY—ISRAEL
Cu toate 
jucat fără 
cătorul de 
cidentat), 
învins relativ ușor, cu 
formația Israelului, pe stadionul 
„Cuauhtemoc" din Puebla. De la în
ceputul partidei, uruguayenii au pre
luat controlul jocului, presînd metodic 
apărarea, altfel destul de hotărîtă, a 
israelienilor. Rarele atacuri ale aces
tora din urmă, atacuri dirijate de 
Spiegler și Spiegel, nu au avut șanse 
de reușită în fața unei apărări atît 
de solide, cum este cea a echipei 
„celeste". Dublii campioni mondiali 
și-au concretizat dominarea terito
rială în minutul 22, cînd Maneiro a 
înscris imparabil, cu capul. în repri
za a doua, ofensiva sud-americanilor 
este șî mai insistentă, dar ei nu vor 
mai înscrie decit un gol, prin Mujica, 
în minutul 50
• PERU—BULGARIA 3—2. —

La prima sa apariție în campiona
tul mondial de fotbal, echipa Perului, 
antrenată de fostul internațional bra
zilian Didi, a confirmat speranțele 
suporterilor săi, învingînd cu 3—2 
formația Bulgariei, la capătul unui 
joc cu senzaționale schimbări de 
scor.

După aspectul primei reprize, ni
meni nu le-ar fi acordat șanse sud- 
americanilor. Impreciși în pase, dez
orientați, neclari în manevrele de 
ansamblu, peruvienii au cedat ini
țiativa jucătorilor bulgari, mai bine 
organizați tactic și mai incisivi. După 
ce Dermendjiev a deschis scorul, in 
prima repriză, și Bonev l-a ridicat 
la 2—0 în minutul 50, meciul părea 
itefinitiv jucat. Insă tocmai în acest 
moment, care ar fi descurajat multe 
echipe, peruvienii au trecut cu hotă- 
rîre la atac, reușind, în decurs de 
numai 5 minute, să egaleze prin 
punctele marcate de Gallardo și 
Chumpitaz. Un al doilea demaraj im
petuos le-a permis apoi sud-ameri
canilor să înscrie și golul victoriei, 
în urma unui șut fulgerător al lui 
Cubillas.

a
și condu- 
Rocha (ac- 

Uruguayului a 
ușor, cu 2—0 

pe

Cronica zilei
La invitația președintelui Comitetu

lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
Pompiliu Macovei, miercuri după-a
miază a sosit în Capitală o delegație 
condusă de ministrul culturii și ar
telor din Iran, Mehrdad Pahlbod. 
Din delegație fac parte Djanshid 
Behnam, secretarul general al Con
siliului Superior al Culturii, și Sham- 
soddin Dastgheyb, director adjunct al 
Facultății de arte decorative din Iran. 
Printre persoanele oficiale prezente 
pe aeroportul „București-Otopeni", 
la sosirea oaspeților, se aflau Pompi
liu Macovei, precum și Soltan H. V. 
Sanandaji, 
București.

ambasadorul Iranului la

★
a plecat la Mosco

va o delegație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de acad. Ștefan 
Milcu. vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România, mem
bru în Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., care, la invitația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, va 
face o vizită în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., Octav Livezeanu. 
membru în Biroul C»nsiliului Gene
ral, de activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

*
In preajma sărbătorii naționale 

a Suediei, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat miercuri o seară culturală 
la Casa d» cultură a I.R.R.C.S. 
La manifestare au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public. Au fost, de asemenea, pre
zenți baronul Karl Rappe. ambasa
dorul Suediei la București, membri 
ai ambasadei și alți membri ai cor
pului diplomatic. (Agerpres)

Miercuri

gol...
lui, nevoind să riște nimic. N-au fost 
puține minutele în care, români sau 
englezi, jucătorii au preferat să 
renunțe la o poziție cîștigată, readu- 
cînd mingea in terenul propriu, une
ori dînd-o chiar portarului. Efa 
aproape ciudat să vezi cit de mult

CORESPONDENȚA 
DIN GUADALAJARA 

DE LA VALENTIN PAUNESCU

se tem echipele una de alta. S-a jucat 
efectiv pentru rezultat și cazul nu • 
singular nici măcar in acest campio
nat mondial (vezi meciul U.R.S.S.— 
Mexic).

Echipa noastră a pierdut jocul fn 
urma unei erori stupide a lui Sătmă- 
reanu, urmată de nelnspirația lui 
Adamache, dar și ca o consecință a 
unor păcate mai vechi, între care ex
cesiva multiplicare a paselor la mij
locul terenului stă pe primul loc. Tot 
atît de greu a cintărit și o anume 
lipsă de încredere în propriile forțe, 
faptul că în prima repriză, cînd en
glezii erau în vădită dificultate.

jucătorii români nu au crezut că pot 
lua soarta partidei în miinile lor, 
pentru a trece peste adversari.

Căderea lui Dumitrache și Tătaru 
— sau, mai bine-zis, izolarea în care 
au fost lăsați singuri la înaintare — a 
îngăduit „unsprezecelui" lui Ramsey 
să domine o bună parte din cea de-a 
doua repriză, dar jocul nu s-a deze
chilibrat nici un moment ; jucătorii 
noștri au avut ocazii pentru a întoarce 
destinul din drum, insă n-au reușit. 
Păcat, ar fi meritat o egalitate. 
Ultimele cuvinte le-am auzit de 
multe ori în drum spre centrul de 
presă, pronunțate de colegi de profe
sie din cele mai diferite țări. Ceea ce 
a hotărît pînă la urmă victoria engle
zilor a fost, după părerea acelorași 
colegi, o experiență mai mare, con
cretizată mai ales în faptul că au 
știut să fructifice prompt singura 
eroare mare a apărării echipei noas
tre.

Și acum, să așteptăm meciul 
Cehoslovacia, în care vom vedea 
se va confirma din aprecierile
astăzi. Pînă atunci, jucătorii noștri au 
un program de refacere a forțelor. 
Ieri au fost martorii partidei Ceho
slovacia—Brazilia, pentru a-și studia 
la fața locului viitorii adversari.

cu 
ce 
de

Preocupîndu se numai de apărare
logic, echipa României nu putea ciștiga!

OPINII ALE SPECIALIȘTILOR DESPRE MECIUL 
ANGLIA-ROMÂNIA (1-0)

Comentînd meciul Anglia—Româ
nia (1—0) din turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal, cores
pondentul agenției Reuter subliniază 
că a fost un joc de mare luptă, în 
care englezii, cu eforturi deosebite, 
au obținut o victorie importantă în 
cursa pentru păstrarea „Cupei Jules 
Rimet". „Românii — scrie ziaristul 
englez Morley Myers — au avut o 
primă repriză bună. Ei au deținut 
mai mult timp inițiativa și atacanții 
tor, Dumitrache. Lucescu și Tătaru, 
au produs deseori panică în careul 
englezesc. Bobby Moore și ceilalți 
apărători au trebuit să lupte serios 
pentru a îndepărta pericolul din 
preajma porții lui Banks".

Trimisul agenției France Presse 
remarcă, printre altele : „Echipa 
Angliei, deținătoarea titlului mon
dial. a avut destule probleme în a- 
cest joc, întrucît echipa română, bine 
organizată în apărare, știind să 
frîngă ritmul obișnuit al unui adver
sar puternic, i-a făcut pe englezi să 
aștepte minutul 65 pentru a-și vedea 
concretizate eforturile. Desigur, vic
toria selecționatei engleze este logi
că, dar timp de o oră românii le-au 
opus o rezistență dîrză, fără a uita 
că în unele momente aceștia au de
ținut și controlul jocului. Englezii, 
sub bagheta excelentului Bobby 
Charlton, au arătat forță ofensivă, 
coeziune în organizarea atacurilor. 
La echipa română, în acest domeniu, 
nu se poate vorbi decît de improvi
zație. Singurul șut periculos a fost 
tras de mijlocașul Nunweiller. Cei 
doi atacanți de vîrf'-— Tătaru și Du
mitrache — au practicat un joc prea 
individual".

Antrenorul
Mario Zagalo. a declarat că meciul

echipel braziliene.

i-a plăcut,-apreciind modul inteligent 
în care jucătorii englezi au acoperit 
spațiul de joc. El a remarcat jocul 
de mare clasă al lui Bobby Moore, pe 
care-1 consideră cel mai bun apără
tor al acestui turneu. Totodată, an
trenorul brazilian s-a arătat surprins 
de faptul că românii, după primirea 
golului, în loc să intensifice atacuri
le, pentru a obține o eventuală ega- 
lare, au continuat să rămînă într-un 
joc de apărare, fără prea multe 
perspective.

Antrenorul
Ramsey, s-a 
giu referitor 
cei români, 
care Anglia îl va disputa la 7 iunie 
împotriva Braziliei va fi în mod si
gur mai dificil din punct de vedere 
tehnic pentru jucătorii mei, dar mai 
ușor sub aspectul angajării fizice".

Ziaristul francez Paul Denize 
scrie : „Echipa Angliei a trecut de un 
prim și dificil obstacol. Deși sînt 
campioni mondiali, englezii trebuie 
să fie satisfâcuți că au cîștigat acest 
joc în fața unui adversar greu de 
manevrat. Este adevărat că englezii 
au avut conducerea operațiilor și au 
stăpînit mijlocul terenului, mai ales 
în repriza a doua, dar în prima re
priză ei au fost contrați serios 
de formația română, care a ratat cî- 
teva mari ocazii prin Dembrovschi. 
Tătaru și Dumitrache. Românii, care 
sperau la un meci nul sau chiar la o 
victorie, și-au jucat cartea timp de 
peste o oră, dar in cele din urmă 
echipa română a greșit, sacrificînd 
totul pentru apărare și nelăsînd 
practic în atac decît pe Dumitrache, 
un remarcabil dribleur, însă mult 
prea individualist".

echipei engleze, AII 
reținut de ta orice elo- 
la jucătorii săi sau la 
declarînd : „Meciul pe

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși, , /
Fiecare zi ne aduce noi amănunte asupra teribilelor inundații pe 

care le cunoaște țara dv. Mii de locuințe distruse, întreprinderi avariate, 
vaste regiuni agricole devastate, victime — acest dur tablou al catastro
fei care lovește România ne impresionează profund.

In numele comuniștilor francezi, al oamenilor muncii din țara noas
tră, ținem să vă exprimăm, din nou, sentimentele noastre cele mai căl
duroase de simpatie și solidaritate și vă rugăm să le transmiteți între
gului popor român.

Știm că bărbații și femeile din țara dv. luptă cu un curaj admirabil 
împotriva acestei catastrofe naturale. Noi sintem alături de ei cu inima 
și gîndul. Știm că în încercările prin care trec ei găsesc o îmbărbătare 
în certitudinea că regimul și economia socialistă ale României le vor per
mite să învingă cît mai grabnic grelele consecințe ale acestui tragic 
eveniment.

In ceea ce ne privește, noi vom continua să chemăm pe oamenii 
muncii și pe toți oamenii de inimă din Franța să-și manifeste solidarita
tea lor cu poporul român prieten.

Reînnoindu-vă via noastră simpatie, vă transmitem, dragi tovarăși, 
sentimentele noastre profund frățești. k

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
In numele poporului laoțian, al Frontului patriotic Lao, precum șl 

în numele meu personal, permiteți-mi să mulțumesc sincer guvernului 
și poporului român pentru sentimentele de solidaritate militantă și spri
jinul lor total față de lupta dreaptă a popoarelor din Indochina împo
triva agresiunii imperialiștilor americani, pentru libertatea și indepen
dența popoarelor din această regiune.

Succesele strălucite ale conferinței la nivel înalt a popoarelor din 
Indochina constituie o victorie răsunătoare, avînd o semnificație impor
tantă în istoria luptei de eliberare națională a celor 3 popoare din Indo
china împotriva dușmanului comun, imperialiștii americani agresori.

In același timp, ea constituie o puternică lovitură împotriva com
plotiștilor americani și agenților lor, care sînt pe cale de a intensifica 
„războiul special" în Laos, din ce în ce mai sîngeros, de a prelungi răz
boiul din Vietnamul de sud prin complotul lor de „vietnamizare" a răz
boiului, de org-anizare a loviturii de stat și de extindere a războiului de 
agresiune în Cambodgia, realizînd teza lui Nixon „asiaticii contra asia
ticilor".

Susținerea totală de către guvernul și poporul român a luptei eroice 
a țărilor din Indochina împotriva imperialiștilor americani agresori se 
reflectă în recenta declarație a guvernului și poporului român care sa
lută victoriile conferinței la nivel înalt a popoarelor din Indochina.

Noi considerăm aceasta ca un mare act de încurajare a luptei de 
eliberare națională a poporului laoțian împotriva imperialiștilor ame
ricani agresori.

In lupta lor sfîntă împotriva Imperialiștilor americani pentru sal
vare națională, poporul laoțian, Frontul patriotic Lao s-au bucurat în 
permanență de aprobarea și sprijinul guvernului și poporului frate 
român.

Cu această ocazie, în numele poporului laoțian, al Frontului patriotic 
Lao și în numele meu personal, permiteți-mi să vă adresez sincerele 
noastre mulțumiri pentru acest sprijin și ajutor atît de prețios.

Recent, aflînd că în numeroase regiuni ale României s-au produs 
inundații care au provocat mari pagube poporului român frate, permi
teți-mi să vă exprim cu acest prilej, Excelență, și prin intermediul dum
neavoastră populației din regiunile inundate, călduroasele noastre sen
timente de solicitudine.

Președintele Comitetului Central 
al Frontului patriotic Lao, 
prințul SUFANUVONG

CONSILIULUI NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Stimați tovarăși,
Poporul bulgar a luat cunoștință cu cea mai mare compasiune de 

știrile privind distrugerile pricinuite de inundațiile catastrofale din 
România frățească.

In numele Frontului Patriei, organizație care numără milioane de 
membri, vă adresăm dumneavoastră, și prin dumneavoastră poporului 
frate român, condoleanțele noastre cele mai sincere în legătură cu victi
mele omenești și imensele pagube materiale pricinuite de aceste mari 
inundații.

Frontul Patriei și celelalte organizații obștești și economice din R. P. 
Bulgaria au strîns 500 000 de leva pentru ajutorarea populației din zonele 
calamitate din Republica Socialistă România frățească.

CONSILIUL NAȚIONAL 
AL FRONTULUI PATRIEI

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Din partea unor guverne, organizații de Cruce Roșie, 
a unor firme și oameni de afaceri

După cum s-a anunțat, guvernul 
Republicii Populare Ungare a hotă- 
rit să acorde Republicii Socialiste 
România un ajutor in valoare de 10 
milioane FORINȚI, ca o contribuție 
la refacerea obiectivelor din zonele 
sinistrate datorită inundațiilor. A- 
cest ajutor va fi acordat prin exe
cutarea unor lucrări de reparare la 
digurile de pe Someș și prin livra
rea unor materiale de apărare îm
potriva inundațiilor, ca folii de po
lietilenă și palplanșe metalice.

Pe baza înțelegerii intervenite au 
sosit în țară 150 de mecanici, șoferi 
și alt personal de specialitate, îm
preună cu 3 excavatoare, 9 autoscre- 
pere, 3 dragline, 30 autobasculante și 
alte utilaje, care au și început să lu
creze. De asemenea, a fost livrată o 
cantitate de 5 tone folii de polietilenă 
specială pentru apărarea digurilor, 
iar alte 20—25 tone sînt în curs de li
vrare.

Guvernul olandez a donat 5 000 000 
ouă pentru ajutorarea populației si
nistrate.

Comitetul Federației Evreilor Ro
mâni din America, cu sediul la Wa
shington, a hotărît să doneze Româ
niei — în scopul sprijinirii localită
ților calamitate — ajutoare în valoa
re de 1 500 000 DOLARI S.U.A., con- 
stind din bani, imbrăcăminte, medi
camente și echipament agricol.

Prin punctele de frontieră Borș și 
Episcopia Bihorului continuă să so
sească în țară zeci de autocamioane 
care transportă ajutoarele oferite de 
numeroase guverne, organizații in
ternaționale, firme comerciale și per
soane particulare sinistraților din 
România.

Printre aceste transporturi se nu
mără și cel efectuat de Ove Lin- 
strom, care, la volanul unei autodu
be „Volvo" de șapte tone, proprieta
te personală, a adus îmbrăcăminte și 
încălțăminte trimise de Crucea Roșie 
suedeză.

în primele 3 zile din această lună 
au continuat să sosească în țară, prin 
punctul de frontieră Stamora—Mora- 
vița, noi transporturi cu ajutoare 
pentru județele calamitate și popu
lația sinistrată, primite din partea 
unor societăți de Cruce Roșie, firme 
și întreprinderi economice din dife
rite țări europene. Din Danemarca, 
un autocamion românesc a adus 10 
betoniere, eu seturi de piese de 
schimb și 2 577 kg conserve de carne,

donate de firma „Dauchuser" din Co
penhaga. Din partea firmei „Felix" 
din Suedia au fost trimise 1 440 cu
tii de conserve și 1 120 colete cu su
curi de legume.

Crucea Roșie iugoslavă a trimis din 
Belgrad un nou ajutor constînd din 
7 tone de conserve. 2 000 de pături 
și pleduri, saltele pneumatice și 50 
de corturi, iar din partea Crucii Ro
șii italiene și a firmei „FIAT“ a sosit 
un autotren, încărcat cu 3 camionete, 
1 000 de cuverturi și 8 000 de cutii cu 
produse alimentare. în același timp, 
un autocamion românesc a adus din 
Anglia o donație a Agenției econo
mice londoneze, care conține 56 de 
baloturi cu imbrăcăminte pentru 
copii, femei și bărbați și produse ne
cesare dezinfectării apei potabile. 
Alte autocamioane au adus din 
Austria paturi pliante și saltele 
pneumatice donate de mai multe fir
me și organizații de ajutorare.

Crucea Roșie din R.F. a Germa
niei a trimis spre România, pînă în 
seara zilei de 1 iunie, articole de 
primă necesitate în valoare de 
647 463 MĂRCI VEST-GERMANE. 
De asemenea, municipalitatea din 
Koln a subscris, în contul 1 000 al 
Băncii de Comerț Exterior a Româ
niei, suma de 20 000 MĂRCI.

Organizația de binefacere ..Inter
church-Aid" din Olanda a donai 
medicamente in valoare de 18 023 
FLORINI.

Organizația cooperatistă din Aus
tria ,.Konsum-Verband“ a hotărît să 
ofere în folosul sinistraților din 
România suma de 200 000 ȘILINGI.

în urma apelului lansat de cunos
cutul actor britanic Sir Bernard 
Miles, la posturile de televiziune și 
radio B.B.C., au început să fie tri
mise sume de bani pentru fondul 
de ajutorare a sinistraților din Ro
mânia. Lista fondului a fost deschisă 
de marea firmă „British Aircraft 
Coporation", cu o donație de 1000 
LIRE. în contul acestui fond, Sindi
catul muncitorilor din transporturi 
a depus o donație de 5 000 LIRE.

Consiliul ecumenic al bisericilor și 
Federația luteraniană mondială au 
lansat un apel bisericilor membre și 
organizațiilor care le sînt adepte 
pentru acordarea unui ajutor imediat 
de 100 000 DOLARI regiunilor sinis
trate din România.

Din Austria se comunică : firma 
„rerl Moser", împreună cu socie

tatea „Caritas" donează 200 tone 
ciment, iar firma „Reckitt et Col
man" — 687 kg alimente pentru co
pii.

Numeroase alte firme austriece 
participă la acțiunea de ajutorare a 
populației sinistrate, la opera de re
facere a zonelor devastate de inun
dații din țara noastră cu următoarele 
donații în valută : „Placek" — 100 000 
ȘILINGI, „Unilever" — 30 000 
ȘILINGI, „Hammerle" — 15 000 
ȘILINGI, „Felten Guilleaunec", 
„Kobn", „Schenker und Co“. „Ai- 
horn“, ..Landesmann" — cite 10 000 
ȘILINGI, „Vereinigte Chemischc 
Fabrlken". „Aga Sudost" și „Loba 
Chemie". cite 5 000 ȘILINGI, „Ex
press" — 2 500 ȘILINGI, „Schweis- 
tcchnick" și „Marcom" cite 1000 
ȘILINGI.

Firma austriacă „Romanex" a 
depus în contul 1 000 suma de 2 500 
DOLARI S.U.A. Totodată, sucursala 
din Viena a firmei olandeze „Van 
Reekum" a depus în același cont 
suma de 1 000 GULDENI.

Pentru copiii sinistrațl, 
de ziua lor

Numeroase colete sosite in Bucu
rești pe calea aerului conțin cutii 
impermeabile cu haine, truse spe
ciale cu articole de toaletă, dulciuri 
și jucării, trimise copiilor din zone
le sinistrate ale României de dife
rite firme sau persoane particulare 
din Anglia, Canada, Israel și Liban. 
Purtînd pe ambalaj însemnele Zi
lei internaționale a copilului, aceste 
ajutoare au fost dirijate spre Tran
silvania și nordul Moldovei, zone în 
care furia apelor dezlănțuite i-a lip
sit anul acesta pe cei mici de bucu
ria tradiționalei lor sărbători.

în sprijinul localităților și popu
lației sinistrate din țara noastră au 
făcut donații și firmele pariziene 
„Reno-Europe et Produits Chimi- 
gues" și „Sucres et Denrees" — 20 000 
FRANCI și, respectiv, 10 000 FRANCI, 
iar alte firme și cetățeni francezi au 
colectat suma de 5 460 FRANCI.

Firma „SAICOM" din Roma do
nează suma de 1 000 000 LIRE ITA
LIENE, iar firma italiană „Agricoop" 
donează 500 000 LIRE ITALIENE.

Din Franța s-a primit ajutor de la 
firmele „Brambilla" și „Panoma" — 
cite 1000 FRANCI, iar de la „Lar- 
naudie" - 500 FRANCI.

Kurt Otto și Bruno Bilan, din R.F. 
a Germaniei, au majorat sumele do
nate inițial de 3 000 MĂRCI, cu incă 
1 000 MĂRCI.

Grupul de firme japoneze ..Hita
chi Shipbuilding Ind." a donat 
10 000 DOLARI S.U.A.

Firma suedeză „Elot Hansson" 
din GBteborg contribuie cu 100t 
COROANE SUEDEZE.

Prin intermediul Crucii Roșii, fir
ma „Bayer" din R.F. a Germaniei 
a trimis ca ajutor un lot de medica
mente în valoare de 30 000 MĂRCI. 
De asemenea, firma „Paul Mueggen- 
burger" din Hamburg a remis suma 
de 2 500 MĂRCI.

Firma „Pop Friend" din Olanda a 
donat 10 tone fasole de sămință. 3 
tone sămință de sfeclă roșie și 900 
kg sămință de morcov în valoare de 
10 220 DOLARI.

Cu gîndul la țara de origine
Cetățenii de origine română din 

Paris au colectat și donat, în sprijinul 
populației sinistrate, 6 lăzi cu imbră
căminte și incălțăminte și 40 kg me
dicamente.

Alt grup de cetățeni francezi și 
persoane de origine română au donat 
24 colete cu imbrăcăminte, alimente 
și medicamente.

Din partea unor cetățeni francezi 
de origine română s-a expediat suma 
de 650 FRANCI.

Din Venezuela s-au primit o serie 
de donații de la următorii cetățeni de 
origine română : Mihail Pinlea — 
300 DOLARI, Toma Popa și Gheor- 
ghe Sălăgeanu — cite 200 BOLI VARI.

Fiii scriitorului Lascarov Moldo- 
vanu au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — în numele unui grup 
de români din Venezuela — o tele
gramă in care se spune, printre altele: 

„In aceste orele momente, sintem 
alături de dv.. de frații noștri care 
sint in suferință. Am dispus trimi
terea telegrafică a unui ajutor bănesc, 
iar prin Ambasada română din Ca
racas un ajutor în obiecte, in favoa
rea sinistraților din România"

Cetățenii suedezi de origine română 
Elisabeta Ciocan și VV. Schuster au 
colectat de la locuitorii din orașul 
Tumba 10 saci cu imbrăcăminte și 
suma de 629 COROANE SUEDEZE.

Un grup de persoane de origine 
română din Paris, cărora li s-au ală
turat diverși cctătcni francezi, au 
dăruit pentru sinistrații din țara 
noastră 26 colete cu îmbrăcăminte și 
3 colete cu medicamente.

Din Belgia. Aurelia Barbier și alfl 
cetățeni de origine română au donat 
25 colete cu îmbrăcăminte, încălță
minte și pături, precum și 8 001 
FRANCI BELGIENL



viața internațională
DELEGAȚIA MARII ADUNARI NAȚIONALE 

si A CONSILIULUI DE STAT 
’ A SOSIT LA PHENIAN

Primire cordială făcută oaspeților romani
PHENIAN 3 — Trimisul special Ion 

Fintînaru transmite : Miercuri dimi
neața a sosit la Phenian delegația 
Marii Adunări Naționale și a Consi
liului de Stat ale Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, care, la 
invitația Adunării Populare Su
preme și Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, tace o 
vizită de prietenie în această țară.

La aeroportul din Phenian, pavoa
zat cu drapelele de stat ale celor 
două țări, delegația a fost întîmpi- 
nată și salutată cordial de : Pak Sen 
Cer, membru al Prezidiului Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Ten Diun Theak, 
membru supleant al Prezidiului Co
mitetului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, Pek Nam Un, 

x președintele Adunării Populare Su
preme, Kan Rian Ug, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare 
Supreme, miniștri, reprezentanți ai 
conducerii Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean, ai sindicatelor, or

ganizațiilor de tineret, de femei, ge
nerali, ziariști.

Un grup de tineri coreeni în costu
me naționale a oferit flori oaspeților 
români.

Au fost de față Nicolae Popa, am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
la Phenian, și membri ai ambasadei.

Cetățeni ai Phenianului au făcut 
solilor poporului român o primire 
caldă, tovărășească la sosire și pe 
parcursul de la aeroport la reședința 
de pe rîul Tedongan, rezervată dele
gației române. în aceeași zi dele
gația română a fost primită de Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene.

Au fost de față Pak Sen Cer, mem
bru al Prezidiului Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Pek Nam Un, președintele 
Adunării Populare Supreme, Kan 
Rian Ug, vicepreședinte al Prezidiu
lui Adunării Populare Supreme.

A fost, de asemenea, prezent Ni
colae Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P.D. Co
reeană.

Președintele Țoi En Ghen a avut o 
convorbire prietenească cu oaspeții 
români.

ARGENTINA

Cazul Aramburu 
și implicațiile sale

• FOSTUL PREȘEDINTE AL ȚARII AR FI FOST 
EXECUTAT • REINSTITUIREA PEDEPSEI CU 

MOARTEA
într-un scurt comunicat remis presei, grupul de co

mando „Juan Jose Valle" a anunțat executarea genera
lului Pedro Eugenio Aramburu, ex-președinte al Argenti
nei, răpit vineri de la domiciliul său din Buenos Aires. 
Guvernul și familia lui Aramburu nu au confirmat încă 
știrea.

Episodul Aramburu, învăluit în cel mai deplin mister, 
este menit să agraveze considerabil situația politică și 
socială din Argentina. El va antrena, după părerea ob
servatorilor, o ascuțită confruntare între grupurile rivale 
de pe scena politică a țării, dominată de multă vreme de 
binomul peronism-antiperonism. Actul sechestrului și 
știrea despre execuție au determinat guvernul să adopte 
măsuri excepționale. Printr-un decret promulgat la Bue
nos Aires s-a restabilit pedeapsa cu moartea pentru toți 
autorii de răpiri, care urmează să fie judecați sumar și 
executați după 48 de ore de la pronunțarea sentinței. Pe
deapsa capitală fusese abolită în Argentina acum 49 de 
ani. întreaga poliție și importante detașamente ale forțe
lor armate continuă să fie mobilizate în întreaga țară 
pentru depistarea și capturarea responsabililor răpirii fos
tului președinte.

Ultimele evenimente se grefează pe desfășurarea unei 
mari ofensive cu caracter revendicativ pornită de sin
dicate. La Cordoba 6 000 de muncitori au ocupat fabricile 
de automobile cerînd majorarea salariilor și respectarea 
drepturilor sindicale. Acțiuni similare se înregistrează și în 
alte orașe ale țării.

De la corespondentul nostru Vasile OROS
în clișeu : Pe o stradă din Buenos Aires, poliția argen- 
lineană în căutarea răpitorilor fostului președinte Aram

buru

„Soiuz-9" 
îsi continuă zborul 

5
După cum preciza Vi

talii Sevastianov înainte 
de start, acest zbor — 
cel de-al 16-lea cu o 
navă pilotată — are un 
caracter „de lucru". în 
programul lui nu figu
rează nici un fel de ex
perimente neobișnuite, 
el fiind consacrat în în
tregime continuării cer
cetărilor tehnico-științi- 
fice și cu caracter a- 
plicat, întreprinse pe 
un front larg în cosmos.

Trecînd la îndeplini
rea programului prevă
zut, Andrian Nikolaev 
a efectuat la 2 iunie o 
manevră de orientare 
manuală și de trecere a 
navei pe o nouă orbită. 
El a observat și foto
grafiat, de asemenea, o- 
biective geologico-geo- 
grafice de pe suprafața 
terestră și a început ex
perimentele legate de 
particularitățile omului 
ca element al sistemu
lui de comandă în dife

rite operații dinamice. 
Vitalii Sevastianov a 
analizat impuritățile 
care s-au depus pe ilu
minatoare ca urmare 
a funcționării motorului 
navei, a observat efec
tele luminoase provo-

• TRECEREA NAVEI 
PE O NOUA ORBITA
• EXPERIMENTUL 
COSMIC ARE UN CA
RACTER „DE LUCRU"

cate de funcționarea 
motorului, a efectuat 
alte operații din pro
gram. Cosmonauții și-au 
măsurat presiunea ar
terială șl și-au contro
lat starea sănătății. 
Pînă miercuri la orele 
18 și 24 de minute, ora 
Moscovei, „Soiuz-9“ a 
efectuat 30 de rotații în 
jurul Părriîntului. Du
pă cum s-a anunțat, e-

chipajul lși menține o 
înaltă capacitate de 
muncă. Cei doi cosmo- 
nauți se simt bine. 
Temperatura, presiunea 
și umiditatea relativă 
din compartimentele 
navei se află în limitele 
fixate.

în cursul celei de a 
17-a rotații, după orien
tarea manuală a navei, 
a fost realizată corecta
rea orbitei. Noii ei pa
rametri sînt : distanța 
maximă de Pămînt — 
266 km ; distanța mi
nimă — 247 km ; peri
oada de rotație — 89,5 
minute ; înclinația orbi
tei — 51,7 grade.

La stirșitul zilei de 
lucru, după încă un con
trol medical, echipajul 
a trecut în comparti
mentul orbital pentru 
a se odihni.

Zborul navei „Soiuz- 
(9“ continuă.

Moscova
S. PODINA

Razele cosmice vizibile?

REUNIUNEA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL FRANȚEI

PROBLEME ALE DISCREPANTELOR
SOCIAL ECONOMICE ÎN DISCUȚIA O.I.M.

PARIS 3 — Corespondentul Ager- 
pres Alexandru Gheorghiu transmi
te : Miercuri a avut loc la Paris, sub 
președinția lui Georges Pompidou, șe
dința săptămînală a Consiliului de 
Miniștri al Franței. La sfîrșitul reu
niunii, Leo Hamon, secretar de stat 
pe lingă primul ministru, a dat citi
re unui comunicat, destinat presei, în 
care se arată că în cadrul ședinței 
ministrul de externe francez, Maurice 
Schumann, a prezentat membrilor gu
vernului o informare asupra actualei 
situații internaționale, iar Jean de

PERU: Zile dramatice
LIMA 3 (Agerpres). — După o re

uniune de urgență, guvernul Peru
vian a declarat opt zile de doliu na
țional pe întreg teritoriul țării in 
memoria victimelor cutremurului de 
duminică seară. Guvernul Peru
vian a anunțat, totodată, că a acordat 
750 milioane de soles pentru finan
țarea operațiunilor de salvare și re
construcție.

La Lima continuă să se recepțio
neze apeluri de ajutor, precum și 
mesaje din care se desprinde un si

agențiile 

de presă 
transmit:

J. Țedenbal la Sofia. La
Sofia a sosit, într-o vizită oficială, 
delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Mongole, con
dusă de Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 

Lipkowski, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, a informat 
asupra vizitei pe care a făcut-o la 
București, la invitația guvernului ro
mân, în pregătirea călătoriei care ur
mează să o facă în Franța, la mijlo
cul acestei luni, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu.

In comunicat se arată că guvernul 
francez a hotărit să studieze mijloa
cele adecvate pentru a acorda un a- 
jutor special României greu încercate 
de pe urma inundațiilor.

nistru bilanț al cataclismului. Noi și 
noi victime vin să se adauge pe te
ribila listă a celor care și-au pierdut 
viața în cursul cutremurului. Calcu
lele preliminare arată că aproximativ 
50 000 de persoane și-au găsit moar
tea.

Pilotul unui elicopter, care a sur
volat zona sinistrată, a relatat că o- 
rașul Huaraz (30 000 de locuitori) 
seamănă cu un castel din cărți de 
joc ce s-a prăbușit. Localitatea Yun- 
gay (20 000 de locuitori) a dispărut 
complet de pe hartă.

al R.P. Mongole. La sosire, delegația 
a fost întîmpinată de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, precum și de alți con
ducători de partid și de stat.

în aceeași zi au început convorbi
rile oficiale bulgaro-mongole.

întrevedere I. B. Tito- J. 
FOCk. Pre?edintele guvernului R.P. 
Ungare, Jeno Fock, care se află în
tr-o vizită oficială în R.S.F. Iugosla
via, a fost primit de președintele 
Iosip Broz Tito. în cursul după a- 
miezii în clădirea Vecei Executive 
Federale au continuat convorbirile iu- 
goslavo-ungare.

La Națiunile Unite a fost 
difuzat raportul secretaru
lui general al O.N.U.,u Thant- 
privind înscrierea pe ordinea de zi 
preliminară a celei de-a XXV-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Ieri a început la Ge
neva cea de-a 54-a se
siune a Conferinței 
internaționale a muncii, 
ale cărei dezbateri se 
desfășoară sub sem
nul aniversării unui 
sfert de veac de la cre
area Organizației Nați
unilor Unite.

Pe ordinea de zi a 
conferinței — la care 
participă reprezentanți 
din 12 țări membre, 
intre care și România — 
figurează raportul di
rectorului general al 
Biroului Internațional 
al Muncii, Wilfred 
Jenks, și unele pro
bleme privind structura 
Q.I.M. Conferința va fi 
informată, pe baza u- 
nui raport special al 
directorului general, a- 
supra aplicării decla
rației adoptate in anul 
1964 cu privire la po
litica de apartheid a 
Republicii Sud-Africa- 
ne. Problema salariu
lui minimal, deosebit 
de actuală mai ales 
pentru țările în curs de 
dezvoltare, va fi dez
bătută pe baza rapor

tului lui David A. Mor
se — „Sărăcia și nive
lul de trai minim — ro
lul O.I.M.". Subliniind 
că resursele a 30—50 la 
sută din populația glo
bului sini invers pro
porționale cu necesită
țile, raportul relevă 
consecințele repartiției 
inegale a veniturilor 
naționale. Astfel, în 
1965, o minoritate de 5 
la sută din populația 
Americii Latine dispu
nea de 31,5 la sută din 
totalul venitului națio
nal al țărilor continen
tului, in timp ce jumă
tate din populație tre
buia să se mulțumească 
numai cu 14 la sută. 
Iar in zece țări afri
cane, o mică fracțiune 
de privilegiată lși im- 
părțeau mai mult de 
jumătate din venitul 
național.

Raportul insistă și a- 
supra discrepanțelor 
dintre diferite categorii 
profesionale. Atit in ță
rile in curs de dezvol
tare, cit și in cele avan
sate, muncitorii agricoli 
sint printre cei mai

s problemei „Măsuri pentru consoli
darea securității internaționale". în
scrierea acestui punct a fost reco
mandată de o rezoluție adoptată de 
trecuta sesiune a Adunării Generale.

Miercuri 'seara, la Teatrul de 
dramă din Belgrad a avut loc 
primul spectacol al colectivului 
Teatrului C. Nottara din Bucu
rești, care întreprinde un turneu 
în Iugoslavia. A fost prezentată 
piesa „Petru Rareș“ de Horia 
Lovinescu, in regia Soranei Co- 
roamă. Publicul spectator a făcut 
o caldă primire artiștilor ro
mâni. încasările de la acest 
spectacol vor fi cedate în folosul 
sinistraților de pe urma inun
dațiilor din România.

Incidente iordaniano-Is
raeliene. de avioane
îsraeliene au efectuat miercuri rai
duri asupra pozițiilor iordaniene din 

vitregiți. In anii ’60, 
conform estimărilor 
O.I.M., salariile mun
citorilor agricoli la
tino-americani au re
prezentat mai puțin 
de 50 la sută decit cele 
obținute de muncitorii 
din industriile manufac
turiere. In Africa și A- 
sia situația a fost simi
lară.

In cadrul primei șe
dințe, participanții au 
ales ca președinte al 
conferinței pe ministrul 
muncii al Malayeziei, 
V. Manickavasagam, iar 
ca vicepreședinți pe 
Ion Păcuraru, adjunct 
al ministrului muncii 
(România), Gabriel Fo- 
gam (Camerun) și 
Frank Bernneman-Nen- 
son (Ghana). Larisa 
Munteanu, secretar al 
Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, 
a fost aleasă în Biroul 
grupului de delegați 
ai muncitorilor.

Geneva
H. LIMAN

sectorul Esh Shuna din nordul Văii 
Iordanului — a anunțat un purtător 
de cuvînt militar din Amman. Aceste 
bombardamente au provocat victime 
în rîndurile populației civile. La Tel 
Aviv, un purtător de cuvînt militar 
a declarat că raidurile efectuate de 
avioanele israeliene au constituit o 
ripostă la atacurile cu rachete lansate 
miercuri dimineața asupra localități
lor Beith Shean și Moaz Hayim de 
unități de comando palestinene aflate 
pe teritoriul Iordaniei. Aceste atacuri 
— a afirmat el — au provocat victi
me în rîndurile populației civile.

Giuseppe Ungaretti,cunos- 
cut poet, ziarist, profesor de litera
tură și traducător, a încetat din viață 
la Milano, în vîrstă de 82 de ani. 
Considerat „părintele" poeziei ita
liene a secolului al XX-lea, Giu
seppe Ungaretti a figurat în nenu
mărate rînduri printre candidații po
sibili ai Premiului Nobel pentru li
teratură.

QATAR

PAȘI SPRE 
INDEPENDENȚĂ
Pentru prima dată in istoria sa, 

emiratul Qatar, situat în Golful Per
sic, are un guvern. Zilele trecute 
guvernul a depus jurămîntul consti
tuțional și a ținut prima sa ședință. 
Funcția de prim-ministru și minis
tru al finanțelor și petrolului revine 
prințului moștenitor. Khalifa Ben 
Hamad al Thani. în decretul de 
constituire a consiliului ministerial 
nu se face nici o referire la titula
rii ministerelor de externe și apără
rii. Din 1961, de aceste probleme se 
ocupă autoritățile britanice, Qatarul 
avind încă statut de protectorat. Gu
vernul — transmite agenția France 
Presse, citind surse oficiale — „se 
angajează să acționeze pentru mo-

Actul de constituire a guvernului 
se înscrie ca o nouă etapă pe calea 
cuceririi deplinei independențe. El 
intervine la mai puțin de două luni 
după ce, la Doha, capitala emiratu
lui, a fost dată publicității o consti
tuție provizorie care proclamă inde
pendența și suveranitatea Qatarului. 
Constituția urmează să intre in vi
goare Ia începutul lunii iulie.

S-a anunțat, pe de altă parte, că 
alegerile pentru prima Adunare 
Consultativă vor avea loc în cursul 
lunii iulie. Adunarea Consultativă 
(parlamentul țării) va fi formată 
din 33 de deputați. Devenit indepen
dent. noul stat va purta denumirea 
de „Dawlat Qatar".

Ochiul omenesc ar putea să ser
vească drept detector al razelor cos
mice : aceasta este concluzia la care 
au ajuns specialiștii americani după 
ce echipajele ultimelor trei nave din 
seria „Apollo" au detectat la bor
dul cabinelor lor fascicule luminoase 
foarte rapide. M,A trebuit să fie în
tuneric în cabină pentru a le vedea", 
a declarat comandantul lui „Apollo- 
12". Charles Conrad, care a ținut să 
precizeze că „văzîndu-le nu ai nici 
o senzație specială, perceperea lor 
nu e dureroasă". Comunicarea a fost 
completată de astronautul Neil Arm
strong (,,Apollo-10“) ; „Dacă încerci 
să-țj concentrezi privirea — a decla
rat acesta — observi sclipiri lumi

calr.® Consfătuirea miniștrilor comerțului 
interior

• Lucrările unor comisii permanente
SOFIA 3 — Corespondentul Ager

pres Gheorghe leva transmite : în 
stațiuhea bulgară Nisipurile de aur, 
de pe litoralul Mării Negre, s-au 
deschis miercuri lucrările celei de-a 
2-a consfătuiri a miniștrilor comer
țului interior ai țărilor membre ale 
C-A.E.R. Republica Socialistă Ro
mânia este reprezentată de o dele
gație condusă de ministrul comerțu
lui interior, Nicolae Bozdog.

Peko Takov, ministrul comerțului 
interior al Bulgariei, a prezentat un 
raport asupra activității desfășurate 
între prima și a doua consfătuire. Au 
urmat discuții pe marginea raportu
lui.

★
EREVAN 3 (Agerpres). — Zilele 

acestea a avut loc la Erevan cea de-a 
18-a ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru geologie. Au partici
pat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia,

iugoslavia la Porțile de Fier
Dunărea a fost învinsă

PORȚILE DE FIER 3 (Agerpres). — 
După cum transmite'agenția Taniug, 
în noaptea de 1 spre 2 iunie con
structorii iugoslavi de pe șantierul 
de la Porțile de Fier au dat o bătălie 
înverșunată cu apele crescute ale Du
nării, pentru a pune la adăpost de 
furia apelor centrala electrică de pe 
partea iugoslavă. După ce s-a con
statat că între secțiile a 2-a și a 3-a 
ale centralei s-a produs o fisură prin 
care apele amenințau să pătrundă și

noase care se succed la fiecare mi
nut", ceea ce corespunde frecvenței 
razelor cosmice în spațiul interpla
netar. a •,

încercind să găsească o expT* n ' 
acestui fenomen, oamenii de e a 
afirmă că este vorba de raz<L ,s- 
mice care pătrund prin pereții' cabi
nei spațiale, impresionînd retina. 
Deși fasciculele de raze cosmice nu 
sînt atît de intense îneît să pună în 
primejdie viața astronauților, spe
cialiștii atrag totuși atenția asupra 
pericolului pe care acestea l-ar pu
tea reprezenta pentru acei cosmo- 
nauti care în viitor vor trebui să în
deplinească zboruri de lungă durată 
în Cosmos.

R.D. Germană, Mongolia, Polonia. 
România. Ungaria și Uniunea Sovie
tică, precum și reprezentanți ai con
ducerii Secretariatului C.A.E.R.

Comisia a examinat informarea cu 
privire la sarcinile stabilite de 
ședințele a 45-a și a 46-a ale 
Comitetului Executiv și a adoptat re
comandări corespunzătoare.

★

CRACOVIA 3 (Agerpres). — La 
Cracovia a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru proble
me valutar-financiare. La ședință au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Mon V- 
golia, Polonia, România, Ungaria f>enJ 
U.R.S.S. La lucrările comisiei au 1 d® ( 
parte, de asemenea, reprezentanți 
Iugoslaviei. C?V

Au fost prezenți reprezentant' / al 
Băncii Internaționale de Colal rare 
Economică (B.I.C.E.).

să inunde toate cele patru turbine, 
constructorii iugoslavi, depunînd e- 
forturi susținute, au consolidat ve
chiul zid de protecție și au ridicat 
altul nou, mai înalt și mai gros. Pen
tru a înlesni efectuarea acestor lu
crări s-a dat drumul la apă prin 
partea din amonte a batardoului și 
prin ecluza română pentru navigație.

Prin terminarea într-un timp re
cord a lucrărilor, pericolul de inun
dare a turbinelor a fost înlăturat.

Niciodată de la cucerirea indepen
denței ceylonezii nu și-au exprimat 
cu atîta claritate opțiunile politce ca 
la prezentele alegeri generale. Re
zultatele înregistrate sînt cunoscute. 
Frontul unit al forțelor de stingă, 
inițiat și condus de doamna Sirimavo 
Bandaranaike — din care fac parte 
partidele Sri Lanka Freedom, Lanka 
Sama Samaj și Partidul Comunist 
din Ceylon — își face o intrare masivă 
în noul parlament, ocupînd majori
tatea covîrșitoare a locurilor. Aceas
tă importantă victorie constituie o 
confirmare a aderenței largi, popu
lare, la programul de transformări 
economice și sociale progresiste, pre
conizat de forțele politice înaintate, 
a cărui linie urmărește instaurarea 
unei ordini sociale democratice, asi
gurarea deplinei suveranități asupra 
bogatelor resurse ale țării, promova
rea unei politici externe pusă în sluj
ba păcii și colaborării internaționale.

înfrîngerea Partidului național u- 
nit, al cărui lider. Dudley Senanaya- 
ke, s-a aflat în fruntea guvernului 
timp de cinci ani, nu i-a surprins pe 
observatorii politici decit prin am
ploarea ei ; partidul „celor bogați" va 
ocupa — in băncile opoziției — doar 
16 locuri din 157 (față de 66 de man
date în precedenta legislatură). înrău
tățirea situației economice, ascuțirea 
contradicțiilor sociale, creșterea galo
pantă a șomajului (de la 250 000 la 
600 000 de oameni, dintre care 14 000 
șomeri... cu diplome), devalorizarea 
monedei, micșorarea rației săptămî- 
nale de orez — iată cîteva puncte de
finitorii din bilanțul celor cinci ani 
de guvernare a P.N.U., care au influ
ențat în mare măsură rezultatul scru
tinului.

Eroziunea creditului politic al ve
chii formațiuni guvernamentale s-a 
produs lent, ceea ce confirmă opinia 
unor observatori că pierderea votu
rilor s-ar datora nu atît măsurilor 

întreprinse pe plan economic și so
cial. cit celor... neîntreprinse. De-a 
lungul anilor s-au acumulat nume
roase probleme dificile, Ceylonul o- 
ferind un exemplu tipic al unei țări 
moștenitoare a unei grele poveri din 
secolele de robie colonială. Este o 
țară care însumează toate paradoxu
rile așa-zisei lumi a treia. Fostul 
grinar al Asiei de sud importă a- 
nual 30 la sută din necesarul de orez. 
Și-nu numai orez, ci mare parte din 
produsele agroalimentare. Explicația 
este pe cît de stranie (fiind vorba de

In ..insula paiîaimsiiliii" 
SAAFIRMAT „VOINTACILOR WLȚI“
un pămînt deosebit de fertil, care a 
adus țării denumirea de „insulă a 
paradisului") pe atît de simplă : grî- 
narul de odinioară a devenit o imen
să plantație de ceai și hevea. Aroma 
ceaiului ceylonez avea să atragă nu
meroase companii străine, care s-au 
implantat adînc pe aceste meleaguri.

După cucerirea independenței, în 
urmă cu peste două decenii, unele 
formațiuni politice au schițat planuri 
menite să scoată țara din acest labi
rint de contradicții, să depășească 
obstacolele din calea unei dezvoltări 
de sine stătătoare. Inițiatorul unui 
asemenea plan a fost Solomon Banda
ranaike, liderul Partidului libertății 
(Sri Lanka Freedom), un înflăcărat 
patriot, care a imprimat vieții politice 

din Ceylon un curs de prefaceri eco
nomice și sociale progresiste. Acțiu
nea sa a fost însă oprită în mod 
tragic, el fiind asasinat în 1959. în 
fruntea partidului a fost aleasă soția 
sa, Sirimavo Bandaranaike, care a 
devenit prima femeie prim-ministru 
din lume. A urmat o perioadă dificilă. 
O serie de măsuri întreprinse de guvern 
— intre care reforma învățămintului, 
naționalizarea societăților de asigu
rări și a distribuției de carburanți — 
au atras reacția Violentă a marii bur
ghezii autohtone și a sprijinitorilor 

ei dinafară. Pe de altă parte, Partidul 
libertății era dominat de puternice 
disensiuni interne, ceea ce a impietat 
asupra aplicării programului de re
forme devenite atît de necesare. în 
alegerile din 1965 Partidul libertății a 
pierdut un important număr de vo
turi. trecînd in opoziție.

Cu mult timp înainte de actualul 
scrutin, d-na Sirimavo Bandaranaike 
a inițiat constituirea unui larg front 
al forțelor democratice, care a reu
nit, pe aceeași platformă electorală, 
partidele Sri Lanka Freedom. Lanka 
Sama Samaj și partidul comunist. 
Programul prezentat națiunii ceylo- 
neze de Frontul unit al forțelor de 
stingă pornește de la principalele 
probleme economice, sociale și poli

tice care confruntă astăzi Ceylonul. 
Frontul preconizează aplicarea în 
practică a unui ansamblu de măsuri 
menite să impulsioneze dezvoltarea 
țării, să consolideze independența ei 
politică și economică. între acestea se 
remarcă : extinderea sectorului de 
stat, naționalizarea băncilor și a co
merțului cu amănuntul, stabilirea 
unui control eficient din partea sta
tului asupra capitalului străin și 
autohton, reforma agrară. Pe plan 
extern, frontul se pronunță pentru 
sprijinirea mișcărilor de eliberare na
țională, a luptei împotriva planurilor 
de dominație imperialistă, pentru o 
politică de pace și cooperare, pentru 
extinderea relațiilor de prietenie cu 
toate statele care respectă suverani
tatea Ceylonului. A fost reținută cu 
interes ideea din manifestul electoral 
preconizind stabilirea de relații diplo
matice cu R. D. Vietnam și cu Gu
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, cu 
R. D. Germană și R.P.D. Coreeană.

Acest program de transformări 
structurale în societatea ceyloneză, de 
vaste reorientări în politica internă 
și externă a întrunit o largă adeziune 
populară, masele largi ceyloneze vâ- 
zind în el o expresie a aspirațiilor 
lor. Așa se explică numărul fără pre
cedent de voturi (115 mandate) înre
gistrate la cea de-a șaptea consultare 
electorală de la independență.

în primul său discurs după consti
tuirea guvernului — din care fac 
parte și comuniști — noul premier, 
Sirimavo Bandaranaike, a reafirmat 
hotărîrea Frontului unit al forțelor de 
stînga de a trece neîntîrziat la apli
carea programului anunțat, care 
constituie emanația voinței marii 
majorități a ceylonezilor. „Victoria 
în alegeri — a subliniat primul-mi- 
nistru — este victoria celor mulți".

Dumitru ȚINU
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