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CAPITALA
iși mobilizează forțele
pentru îndeplinirea 
riguroasă a planului,

a tuturor angajamentelor
în .filele grele prin care a trecut 

și tr e țara în urma dezlănțuirii 
fără precedent a stihiilor naturii, ini
ma populației Capitalei bate viu și 
fierbinte alături de cea a întregului 
nostru popor. într-o impresionantă 
manifestare a puternicei unități 
de voință, a adîncii solidarități tovă
rășești, muncitorii, tehnicienii, ingine
rii din întreprinderile bucureștene 
răspund ca un singur om chemării 
partidului, încordindu-și eforturile 
pentru a-și aduce o contribuție cît 
mai mare la înlăturarea consecințe
lor catastrofalelor inundații care au 
adus lovituri năpraznice economiei 
naționale, avutului a zeci de mii de 
cetățeni. Pentru toți comuniștii din 
Capitală constituie un imbold însufle- 
țitor cuvintele .rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la unul din mi
tingurile în care au fost abordate 
problemele legate de căile de înlătu
rare, printr-o mare concentrare a 
eforturilor întregului popor, a daune
lor încă incalculabile produse de inun
dații : „Avem toate condițiile ca pină 
la sfirșitul anului să asigurăm in con
tinuare nu numai realizarea, dar și 
depășirea planului, asigurind prin 
aceasta îndeplinirea întregului plan 
cincinal, care se încheie în acest an ; 
vom pune astfel o bază temeinică 
următorului cincinal, care va crea 
noi condiții pentru ridicarea conti-

Dumitru JOIȚA 
secretar al Comitetului municipal 

București al P.C.R.

nuă a bunăstării materiale șl spiri
tuale a oamenilor muncii, pentru a 
face tot mai bogată patria noastră, iar 
poporul nostru tot mai fericit".

Am fost și sintem martorii a nu
meroase fapte și inițiative care de
monstrează înalta conștiință socialis
tă, sentimentele de profund patrio
tism de care sint animați locuito
rii Capitalei. Stimulînd uriașul elan 
creator al maselor, biroul comitetu
lui municipal îndrumă organele și 
organizațiile de partid să se situeze 
ferm în fruntea colectivelor de oa
meni ai muncii, să determine largi 
acțiuni organizatorice și politice me
nite să le canalizeze eforturile spre 
ceea ce reprezintă o îndatorire par
tinică și civică primordială: îndeplini
rea riguroasă și depășirea planului de 
producție in toate întreprinderile, ca 
principal aport la recuperarea uriașe
lor pagube pricinuite de calamitățile 
naturale și normalizarea întregii vieți 
economice. Sub conducerea organiza
țiilor de partid, în toate fabricile, uzi
nele și șantierele s-a desfășurat o vas-

Sahinsahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 

va face o vizită oficială în România
în spiritul relațiilor de prietenie 

dintre România și Iran, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția- Elena Ceaușes
cu, au invitat pe Maiestățile Lor 
Imperiale șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și împă

răteasa Farah să facă o vizită ofi
cială în România.

Maiestatea Sa Imperială șahin
șahul Aryamehr și Maiestatea Sa 
împărăteasa Farah au acceptat cu 
mare plăcere invitația. Vizita va 
avea loc între 26 iunie și 1 iulie 
1970.

tă acțiune de reevaluare a posibilități
lor existente realmente în fiecare loc 
de muncă. în scopul suplimentării an
gajamentelor luate la începutul anului 
în întrecerea socialistă. Tocmai ca
racterul de masă al acestei largi in
vestigări economice, sprijinul activ 
de care s-a bucurat din partea colec
tivelor de întreprinderi a dat posibi
litate Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. să-și majoreze anga
jamentele inițiale asumate în între
cerea dintre comitetele județene de 
partid, în așa fel incit se preconizea
ză ca pe întregul an să se obțină 
peste prevederile planului o pro
ducție marfă de 940 milioane de lei, 
să fie livrate la export mărfuri in 
valoare de 132 milioane de lei, să 
se realizeze economii de 148 milioane 
de lei și beneficii de 187 milioane 
de lei.

Pornind de la considerentul că 
aceste prevederi, deși simțitor supe
rioare angajamentelor inițiale, nu 
epuizează posibilitățile reale ale în
treprinderilor, atit biroul comitetului 
municipal, cit și cele ale comitetelor 
de partid ale sectoarelor orientează 
eforturile organizațiilor de partid, 
ale comitetelor de partid din unită
țile economice spre continuarea per
severentă a acțiunii de identificare 
și valorificare a noi rezerve interne 
ale producției. Considerăm că, dacă 
în județele calamitate criteriul fun
damental de apreciere al spiritului 
partinic îl reprezintă in momentul de 
față rezultatele obținute jn repunerea 
in funcțiune a întreprinderilor ava
riate, reintrarea întregii vieți econo
mice pe făgașul normal, la noi acest 
criteriu îl constituie inițiativa, stră
duința pentru descoperirea neîncetată 
de noi resurse pentru a livra 
economiei naționale cantități tot 
mai mari de produse, acum atit 
de necesare, lndrumînd această ac
țiune care se amplifică pe zi ce trece, 
ne îngrijim ca ea să nu se desfă
șoare la voia mersului de la sine, 
angajamentele să nu tindă spre sim
ple obiective cantitative alese la în- 
tîmplare, ci să vizeze suplimentarea 
la produsele de care se simte cel mai 
acut nevoie în împrejurările actuale. 
Această orientare iși găsește. între 
altele, concretizarea în faptul că lu
crătorii din întreprinderile de mate
riale de construcții aparținînd consi
liului popular municipal și din alte 
unități, vor produce suplimentar 50 
milioane de cărămizi, 20 mii cahle
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Hotărîrea 
răspunde 
nevoilor 

țarii, 
propriilor 
noastre 
interese

In

grame adresate C.C. 

al P.C.R., tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, co

lective de salariați din 

întreprinderi și institu

ții, țărani cooperatori 

își exprimă adeziunea 

față de Hotărîrea parti

dului și guvernului re

feritoare la creșterea 

producției de carne și 

lapte pentru îmbună

tățirea aprovizionării 

populației

numeroase tele-
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MESAJUL PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT 

Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUȘESCU

adresat participanților la colocviul științific de la București, 
organizat de Asociația de Drept Internațional și Relații 

Internaționale din Republica Socialistă România
Am deosebita plăcere să adresez 

un salut cordial specialiștilor în 
domeniul teoriei și practicii rela
țiilor internaționale, participant! la 
cel de-al II-lea colocviu organizat 
la București de Asociația de Drept 
Internațional și Relații Interna
ționale din Republica Socialistă 
România.

Lucrările colocviului dumnea
voastră au loc în condiții care oferă 
multiple posibilități pentru desfă
șurarea cu succes a acțiunilor în
dreptate spre realizarea păcii și 
securității în Europa. Ecoul pozitiv 
de care s-a bucurat ideea unei con
ferințe europene — inițiativă lan
sată, după cum se știe, de țări so
cialiste, printre care și România — 
dialogul activ angajat între guver
nele statelor interesate cu privire 
la problematica și modalitățile de 
organizare a conferinței, pun în 
relief tot mai pregnant utilitatea 
și necesitatea acestei acțiuni.

Tema reuniunii dumneavoastră 
„Probleme ale Conferinței pentru 
securitate și colaborare în Europa1* • 
este de stringentă actualitate pen
tru țările și popoarele continentu
lui nostru. - Organizarea și ținerea 
unei asemenea conferințe general- 
europene ar marca, după convinge
rea noastră, un important pas îna-' 
inte în realizarea dezideratelor ma
jore ale popoarelor de pe continent 
— de pace și securitate, de colabo
rare pașnică; fructuoasă — ar exer
cita o influență pozitivă asupra 
întregului climat internațional.

In decursul timpului, Europa a 
fost locul de unde au pornit con
flagrații pustiitoare, care s-au ex
tins asupra întregii lumi; dar tot 
Europa a fost și leagănul unor 
mari idei umaniste,. închinate 
păcii, înțelegerii și colaborării între 
popoare. Evaluarea lucidă a expe
riențelor trecutului, a realităților 
prezente indică drept unica opțiu
ne rațional posibilă pentru po

poarele Europei — organizarea în 
comun a securității continentului 
prin eforturile și acțiunea colectivă 
a tuturor țărilor interesate.

Securitatea europeană reclamă, 
după convingerea noastră, un sis
tem de angajamente ferme din 
partea tuturor statelor, precum și 
de măsuri concrete de natură să 
ducă la excluderea forței și a 
amenințării cu folosirea forței în 
relațiile interstatale, să ofere tu
turor țărilor garanții depline că 
se află la adăpost de orice act de 
agresiune ; un asemenea sistem va 
trebui să asigure dezvoltarea paș
nică, nestingherită, a fiecărei na
țiuni, în conformitate cu propria sa 
voință, într-un climat de respect 
reciproc al independenței și suve
ranității naționale, neamestec în 
treburile interne, deplină egalitate 
în drepturi a tuturor statelor și 
popoarelor.

înfăptuirea securității europene 
va trebui să •constituie, în concepția 
noastră, o premisă și o consecință 
a dezvoltării multilaterale — pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific, cultural, social — a relații
lor de colaborare între toate sta
tele continentului, indiferent de 
orînduirea lor socială și politică. 
Mutațiile economice și sociale, rit
mul fără precedent al dezvoltării 
științei și tehnicii dau, în condi
țiile actuale, noi dimensiuni ideii 
de colaborare și cooperare, cer ca 
toate țările să participe în mod ne
îngrădit, fără nici un fel de discri
minări, la schimbul de valori ma
teriale și spirituale, impun înlătu
rarea oricăror obstacole care se 
mai ridică în calea dezvoltării ra
porturilor normale între state.

Securitatea europeană nu poate 
fi decît opera și răspunderea co
mună a tuturor țărilor continentu
lui, care trebuie să fie, în același 
timp, și beneficiarele ei. Pregătirea 
și buna desfășurare a conferinței 
general-europene trebuie să se

facă, de aceea, cu participarea tu
turor statelor interesate, a tuturor 
popoarelor de pe continent. Toate 
forțele înaintate, progresiste, dor
nice de pace și colaborare din Eu
ropa sînt chemate să acționeze în 
această direcție 1

Viața relevă ca deosebit de utile 
pentru pregătirea condițiilor pro
pice ținerii unei asemenea confe
rințe întîlnirile bilaterale și multi
laterale, la diferite nivele, dintre 
cei care susțin ideile securității, 
păcii și colaborării pe continent și 
militează pentru materializarea lor 
în practică.

Este evident că o asemenea con
ferință nu va putea aborda și so
luționa dintr-o dată multitudinea 
de probleme acumulate în Europa. 
Va fi nevoie de o muncă asiduă și 
perseverentă, de mai multe întîl- 
niri. Va fi nevoie, de asemenea, să 
se asigure o pregătire temeinică a 
conferinței, însă nu trebuie, în nici 
un caz, ca aceasta să ducă la amî- 
narea la infinit a acestei acțiuni 
menite să imprime un curs pozitiv 
spre pace și securitate pe continen
tul nostru și în întreaga lume.

în pregătirea cu șanse de reu
șită a acestei conferințe, o deose
bită importanță capătă străduințele 
oamenilor de știință, experți și spe
cialiști în domeniul relațiilor in
ternaționale. Ne exprimăm convin
gerea că colocviul dumneavoastră 
va servi pe deplin acestui scop, va 
marca o reală contribuție la pre
gătirea unor condiții cît mai bune 
pentru organizarea și desfășurarea 
conferinței.

Exprimîndu-mi speranța că lu
crările colocviului vor fi încunu
nate de bune rezultate, urez tutu
ror participanților deplin succes și 
multe satisfacții în realizarea no
bilelor țeluri — de securitate, co
laborare și pace — sub semnul că
rora se întrunesc, în aceste zile, 
în capitala Republicii Socialista 
România.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Simbol al unității
poporului

Tn ultimele săptămtni am fost cu 
toții martorii unor emoționante mani
festări de solidaritate și unitate ale 
întregii noastre națiuni socialiste, ale 
tuturor claselor și categoriilor socia
le. Unitatea manifestată de întregul 
popor in aceste zile este de ordinul 
evidenței, e o rezultantă a acțiunilor 
tuturor ; ea se află înscrisă în con
știința fiecăruia. Unitatea poporului, 
așa cum s-a manifestat în aceste zile, 
reflectă un adevăr pe care îl știm cu 
toții, pe care, de-a lungul anilor, 
viața l-a confirmat nu o 
dată- Această unitate este 
rezultatul politicii partidu
lui, al nobleței cu care sînt 
slujite țelurile socialismului, 
al noilor structuri economi
ce și sociale create în țara 
noastră, prin care s-a în
făptuit o puternică înfrăți
re în muncă și idealuri a 
întregului popor. împreju
rarea dramatică, dureroa
să, pe care am avut-o de 
trecut, nu a făcut decît să 
demonstreze cu pregnanță 
realitatea încărcată de sem
nificații a acestei unități.
Cu atit mai mult, acum, cînd această 
unitate cunoaște, datorită împrejură
rilor deosebite prin care a trecut 
țara, o afirmare impresionantă, 
cînd lupta cu inundațiile și re
zultatele lor nu s-a terminat, poate e 
momentul să ne oprim o clipă și să 
încercăm să deosebim. în spatele fap
telor și dincolo de primele semnifi
cații, sensuri mai profunde, învăță
mintele morale, să surprindem nu nu
mai cum s-a manifestat societatea 
noastră în clipe de grea încercare, 
dar și ce s-a manifestat din structu
ra ei, ce am învățat mai bine și mai 
profund despre noi înșine și despre 
valorile care ne stau la temelie. _

O asemenea operație este utilă din 
cel puțin două motive. în primul rind 
pentru că gruparea faptelor după 
semnificații le conferă relief și le în
scrie într-o perenitate a ideilor care 
nu se uită. A da un înțeles, a me
dita asupra sensului unei acțiuni e un 
mod de a-i sublinia' importanța, de 
a te împotrivi la știrbirea ei în timp, 
e un act special de pioșenie.

în al doilea rind, o meditație e un 
act pedagogic, pentru alții și .pentru 
noi înșine. Nu e vorba de cel care

multă demnitate și încredere. Se vor 
privi mai din față in oglindă și vor 
fi mai conștienți de marile lor posi
bilități de voință și acțiune. A lua cu
noștință de tine însuți mai adevărat 
și mai profund este o cale de fun
damentare, e o pregătire pentru ac
țiunile viitorului. Cînd asemenea lua
re de cunoștință se realizează la ni
velul unei intregi națiuni, al unei co
lectivități atit de complexe și diver
se cum e o națiune socialistă ca a 
noastră, se evidențiază cu claritate că 

acea națiune se află în
scrisă pe drumul construirii 
unei durabile civilizații.

Desigur, nimeni nu-și do
rește nenorociri pentru a a- 
junge, in funcție de ele, la 
concluzii morale. Dar încer
carea dramatică a existat 
și, dincolo de regretul nos
tru, avem posibilitatea și 
datoria să vedem ce-am 
înțeles mai bine in orele ei 
tensionate, ce cuvinte au 
devenit mai precise, mai 
grele de conținut, ce repre
zentări ne pot veni în min
te de acum înainte atunci

cînd și în viitor le vom pronunța.
In primul rind am reacționat ca o 

colectivitate închegată, ca o națiune 
solidară. E un cuvint ce l-am învă
țat de mult, ce-l pronunțăm des, 
foarte des. Nu i-am ignorat nici
odată înțelesurile, dar acum me
ditația asupra lui îl face mai con
cret. O națiune este o entitate socială 
istoric formată, unită prin tradiții co
mune. împărtășind un sistem de va
lori comune, animată de idealuri ce o 
leagă, trăind pe un teritoriu comun.

Alexandru IVASIUC

PLECAREA TOVARĂȘULUI
SANTIAGO CARRILLO

Joi dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comunist 
din Spania, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul inter
național „București-Otopeni", oas
petele a foșt salutat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, precum și de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P C.R., Ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

(Agerpres)

ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

CU DELEGAȚIA PARTIDULUI 
POPORULUI DIN PANAMA

scrie acest articol, ci în primul rînd 
de acei dintre noi care au săvîrșit 
acte de adevărat eroțsm, de cei din 
primele rinduri. de oamenii marilor 
eforturi. Sînt și au fost atit de mulți 
incit nu putem să-i vedem ca pe niște 
excepții, ființe extraordinare, cu o 
structură specială ; au fost oameni 
obișnuiți, muncitori, specialiști, ță
rani, soldați, foarte mulți soldați și 
ofițeri, tineri de toate profesiile, oa
meni obișnuiți. Oameni care, meditînd 
la cum au reacționat, la ce-au făcut în 
aceste zile, iși vor da seama mai 
bine cum sînt cu adevărat, care sînt 
coloanele credințelor lor, se vor des- • 
coperi și vor privi la sine cu mai (Continuare în pag. a IV-a)
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TOTUL PENTRU 'REFACERE,
TOTUL PENTRU NORMALIZARE!

Contribuția sporită
a județului Tulcea

Cumplita încercare la care a fost 
supusă țara, ca urmare a calami
tăților provocate de inundații, a a- 
fectat mult și județul Tulcea, pro- 
vocindu-i mari pagube materiale.

în aceste zile, in toate localitățile 
din județ, situate in Lunca și Delta 
Dunării, se lucrează intens la con
solidarea și suprainălțarea diguri
lor. se continuă evacuarea popu
lației, a bunurilor și animalelor din 
zonele inundate.

In aceste grele condiții, oamenii 
muncii din județul Tulcea au răs
puns cu înflăcărare chemării parti
dului și guvernului de a-și aduce o 
contribuție sporită la diminuarea și 
înlăturarea gravelor prejudicii adu
se economiei naționale, de inun
dații. Intr-o telegramă adresată 
COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.K., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către COMITE
TUL JUDEȚEAN DE PARTID 
TULCEA, se spune: „Colectivele de 
oameni ai muncii din județul nos
tru, alăturîndu-se eforturilor între
gului jpopor, au hotărît ca pe baza 
valorificării tuturor rezervelor și 
posibilităților existente, prin parti
ciparea Ia muncă în zilele de du
minică și peste orele de program, 
precum și prin mărirea numărului 
de schimburi, să realizeze în plus 
in acest an, peste angajamentele 
inițiale, următoarele : la produc
ția marfă 10,3 milioane Iei, livrări 
la fondul pieței 6,14 milioane lei, 
livrări la export 420 mii lei valută 
și 3.9 milioane lei beneficii.

Ca urmare, se vor livra 
prevederile planului 600 tone 
serve de legume sterilizate.

peste
con-

100

tone 
gri-

tone conserve de pește, 10 000 
piatră concasată, 10 000 tone 
blură, 10 000 tone piatră brută și 
alte produse.

Lucrătorii ogoarelor au hotărît să 
realizeze și să livreze în plus, fața 
de angajamentul inițial, la fondul 
centralizat al statului, 6 180 tone po
rumb, 874 tone legume, 1080 
floarea-soarelui, 1 000 hl lapte, 
tribuind astfel la diminuarea 
gubeior provocate agriculturii, 
mai bună aprovizionare 
lației.

Dind expresie sentimentelor 
solidaritate frățească, umană 
populația din zonele lovite de 
lamitate, toți salariații din între
prinderi și instituții au stabilit să 
contribuie la fondul de ajutorare 
al sinistraților iar cooperativele a- 
gricole și țărănimea cooperatistă 
din județ au donat la centrele de 
colectare, pină in prezent, 258 tone 
grîu, 279 tone porumb, 27,4 tone 
fasole, 8 tone cartofi și însemnate 
cantități de brinză, lapte, carne, ouă 
etc.

Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R., dind glas sentimentelor și 
hotăririi unanime a muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor de pe cu
prinsul județului, vă asigură*scum 
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu va precupeți nici un efort pen
tru a înlătura cît mai grabnic cu 
putință urmările inundațiilor, pen
tru recuperarea pagubelor, realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate, pen
tru înfăptuirea mărețului program 
stabilit de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român".

tone 
con- 
pa- 

la o 
a popu-

de 
cu 

ca-

ț 
I
I
I
I 
ț

I
I

ț 
ț 
ț 
ț

ț

I 
I

ț 
ț 
ț
I 
I
I

ț 
ț

ț 
ț
I A

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, îm
preună cu tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu delegația Partidului Poporu
lui din Panama, formată din tova
rășii Ruben Dario Sousa, secretar 
general al partidului, și Luther 
Thomas, membru al Biroului Poli
tic, care face o vizită în tara 
noastră.

Au participat tovarășii Barbu 
Zaharescu, membru al C.C. al 
P C.R., și Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă prietenească, 
de înțelegere și respect mutual, s-a 
procedat la o informare reciprocă 
privind activitatea și principalele 
preocupări ale celor două partide, 
s-a efectuat un schimb de vederi 
în legătură cu dezvoltarea relații
lor dintre partidele comuniste și 
întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești.

Cu acest prilej s-a relevat că în

tîlnirile și convorbirile de la C.C, 
al P.C.R., discuțiile cu activiști de 
partid și de stat, cu oameni al 
muncii, ca și vizitele efectuate în 
țară, au constituit un prilej de a- 
dîncire a cunoașterii reciproce, au 
contribuit la dezvoltarea raportu
rilor de prietenie și solidaritate 
dintre cele două partide, Ia întări
rea unității comuniștilor din în
treaga lume.

A fost exprimată, totodată, do
rința comună de a extinde, pe mai 
departe, contactele bilaterale, 
schimburile de păreri, colaborarea 
tovărășească și legăturile de soli
daritate internaționalistă dintre 
P.C.R. și Partidul Poporului din 
Panama, în interesul popoarelor 
român și panamez, al luptei pentru 
pace, libertate, independență na
țională și socialism, împotriva im
perialismului și reacțiunii.

Cele două partide au subliniat 
necesitatea intensificării eforturi
lor consacrate întăririi unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, progresiste și de
mocratice. j
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Hotărîrea răspunde
nevoilor țării, 

propriilor noastre interese
In numeroase telegrame adresate C. C. al P. C. R.f tovarășului Nicolae Ceausescu, 
colective de salariati din întreprinderi si instituții, tarani cooperatori își exprimă

CĂLĂRAȘI Cotele efortului 
au depășit cotele fluviului

adeziunea față de Hotărîrea partidului 
producției de carne si lapte pentru

Exprimlndu-și acordul deplin cu măsurile luate de 
partid și guvern pentru stimularea dezvoltării zooteh
niei în scopul îmbunătățirii continue a aprovizionării 
populației cu carne, lapte și alte produse, în telegra
mele adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal, oamenii muncii din in
dustrie și agricultură își manifestă, totodată, hotărîrea 
de a munci iără preget pentru dezvoltarea multilate
rală a economiei naționale, înlăturarea pagubelor pro
duse de calamitățile naturale, îndeplinirea și depășirea 
planului pe ultimul an al cincinalului. Numeroase coo-

si guvernului referitoare la creșterea 
îmbunătățirea aprovizionării populației

peratlve agricole, țărani cooperatori se angajează să 
răspundă prin fapte cerințelor de a dezvolta și ameliora 
șeptelul, de a produce și vinde statului cantități supli
mentare de produse animaliere. Se relevă cu pregnanță 
măsurile cu caracter imediat pentru a depăși prevede 
rile contractuale de livrare a produselor animaliere la 
fondul central al statului în cursul acestui an, paralel 
cu acțiunile de perspectivă legate de îniăptuirea pro
gramului național de dezvoltare o zootehniei pentru 
dublarea, pînă în 1975, a producției și a fondului de 
stat la carne, lapte și ouă.

Prin telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, colectivul de salariati din 
Centrala industrială a gazului metan 
șl unitățile subordonate iși exprimă 
totala adeziune față de măsurile cu
prinse în Hotărîrea Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Socialiste România privind îm
bunătățirea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și produselor 
animaliere. Măsurile luate prin re
centa hotărire vor contribui la o creș
tere substanțială a producției anima
liere, la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu carne, lapte și alte pro
duse agroalimentare, demonstrîn- 
du-ne în același timp politica înțe
leaptă pe care partidul și guvernul 
nostru o duc pentru dezvoltarea unei 
economii echilibrate. Totodată — se 
spune în telegramă — în aceste mo
mente grele prin care trece întregul 
nostru popor datorită calamităților 
naturale care au afectat o mare parte 
din teritoriul țării, respectiv și între
prinderile din ‘ramura gazului metan, 
salariații din centrală și unitățile 
subordonate, alături de întregul nos
tru popor doresc să-și aducă modes
ta contribuție la înlăturarea cît mal 
grabnică a urmărilor acestor calami
tăți.

In acest sens, pe lingă angajamen
tul luat de a contribui cu o parte din 
salariu la fondul național de ajuto
rare a sinistraților, se vor realiza e- 
conomii de 7 milioane lei la prețul 
de cost, Iar beneficiile peste plan vor 
reprezenta 9,3 milioane de lei pe anul 
1970. Asigurăm conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți salariații 
din centrală și unitățile subordonate 
își vor spori necontenit contribuția la 
recuperarea pagubelor pricinuite de 
inundații, vor face totul pentru înde
plinirea și depășirea cu succes a pla
nului pe ultimul an al actualului cin
cinal.

în telegrama comitetului de partid 
al Schelei de extracție Ciurești, jude
țul Olt, se spune, între altele : Cu 
ocazia dezbaterii cu întregul activ a 
Hotărîrii Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri privind adoptarea unor măsuri 
de dezvoltare a sectorului zootehnic, 
ne exprimăm dragostea fierbinte și 
adînca recunoștință față de Comitetul 
Central al P.C.R., față de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija permanentă, neobosită 
ce o purtați înfloririi multilaterale a 
patriei noastre socialiste, pentru îm
bunătățirea mereu crescîndă a nive
lului de trai al oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Considerăm că mă
surile de cointeresare materială a ță
ranilor cooperatori pentru mărirea 
producției și asigurarea piețelor și 
magazinelor cu cantități din ce în ce 
mai mari de produse animaliere sînt 
de o deosebită importanță. In condi
țiile actuale, cînd națiunea noastră 
are de Înfruntat cele mai mari greu
tăți provocate de calamitățile natu
rale care s-au abătut asupra mai 
multor județe, comuniștii schelei de 
extracție, laolaltă cu toți comuniștii 
din țara noastră, strîns uniți in jurul 
Comitetului Central, își vor înzeci e- 
forturile pentru realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și angajamen
telor luate. întruniți în cadrul unor 
însuflețitoare adunări generale, comu
niștii schelei noastre au reanalizat po
sibilitățile și rezervele de la fiecare loc 
de muncă și au hotărît să suplimen
teze angajamentele cu : 300 000 Iei e- 
conomii la fondul de salarii, 500 tone 
țiței, 100 tone gazolină. 32 000 ore 
muncă patriotică.

Comuniștii din schela Ciurești asi
gură C.C. al P.C.R. și pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort, participînd cu abnegație și 
cu toată puterea noastră de muncă 
la Înfăptuirea cu succes a tuturor 
sarcinilor care să contribuie la com
pensarea pierderilor cauzate de cala
mitățile naturale, aducîndu-ne astfel 
contribuția la realizarea istoricului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., pentru făurirea socie
tății socialiste in scumpa noastră pa
trie, România socialistă.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii fabricii de confecții 

„Tîrnava" din cadrul Combinatului 
textil Sighișoara, județul Mureș, în
truniți în adunare pe fabrică — se a- 
rată într-o altă telegramă — își ex
primă deplinul acord cu măsurile cu
prinse în hotărire, ele dovedind încă o 
dată grija și preocuparea permanen
tă a partidului și statului nostru pen
tru asigurarea populației cu produse 
agroalimentare. Ne exprimăm tot
odată acordul și mulțumim din inimă 
conducerii superioare de partid și de 
stat, personal dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
activitatea neobosită pe care o desfă- 
șurați, pentru întreaga politică inter
nă și externă desfășurată de partidul 
și statul nostru, care reflectă intere
sele supreme ale întregului nostru 
popor. Lucrătorii fabricii noastre în
țeleg pe deplin că nu au o îndatorire 
mai mare decît aceea de a munci, 
de a depune eforturi înzecite pentru 
obținerea unor rezultate superioare, 
care să compenseze pierderile de 3,3 
milioane lei producție globală suferi
te de fabrica noastră în luna mai a.c., 
din cauza inundațiilor, să contribuie 
la dezvoltarea economiei naționale 
într-un ritm susținut și, pe această 
cale, la progresul și prosperitatea 
patriei. Punînd mat mult In valoare 
posibilitățile și rezervele existente în 
fabrica noastră, toți lucrătorii, In 
frunte cu comuniștii, au hotărît să 
suplimenteze angajamentul inițial de 
2 milioane lei la producția globală, 
dublindu-1.

In telegrama trimisă de colectivul 
central de muncitori, ingineri și teh
nicieni al exploatării de preparare 
Săsar, Baia Mare, se arată, între al
tele : întruniți în ședință plenară, 
am luat cunoștință de hotărîrea pri
vind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produselor 
animaliere și ne exprimăm total a- 
deziunea față de măsurilfe adoptate, 
fiind convinși că aceasta va contri
bui la îmbunătățirea continuă a apro
vizionării oamenilor muncii cu carne, 
lapte și alte produse. Ne angajăm să 
ne sporim eforturile pentru depășirea 
sarcinilor de producție cu maximum 
de eficiență, contribuind astfel la dez
voltarea bazei tehnico-materiale de 
care depinde ridicarea nivelului de 
trai al poporului nostru.

In telegrama comitetului de partid 
și consiliului de conducere al coope
rativei agricole din Stoicănești, jude
țul Olt. se spune. între altele: Progra
mul național de dezvoltare a zooteh
niei și hotărîrea privind îmbunătăți
rea prețurilor de cumpărare a Anima
lelor și produselor animaliere sînt 
dovezi ale grijii permanente pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
unităților agricole cooperatiste. Con- 
știenți de rolul pe care îl avem în 
etapa actuală de dezvoltare a agri
culturii sîntem hotărîți să facem totul 
pentru ca sectorul zootehnic al coo
perativei noastre să se transforme 
într-un izvor permanent de venituri. 
Socotelile făcute de noi imediat după 
apariția noii hotărîri arată că pînă 
la sfîrșitul anului 1970, cooperativa 
noastră agricolă va realiza un venit 
peste plan din zootehnie de peste 
1 000 000 lei. în același timp, ca ur
mare a avantajelor pe care le creează 
recenta hotărire, vom putea spori 
fondul de acumulare destinat dezvol
tării bazei tehnico-materiale a pro
ducției, punerii în valoare a posibi
lităților de a crește mai multe anir 
male, de a vinde statului cantități 
sporite de carne și lapte. Reanalizînd 
cu răspundere fiecare rezervă de care 
dispunem și adoptînd cele mai efi
ciente măsuri vom suplimenta preve
derile contractuale pe acest an cu 200 
capete bovine in greutate totală de 
peste 60 tone și 20 vagoane lapte. 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că noi, țăranii cooperatori, 
nu vom precupeți nici un efort pentru 
a realiza tot ceea ce ne-am angajat 
contribuind în acest fel la buna apro
vizionare a populației cu produse 
animaliere.

Noi, activul comitetului comunal 
de partid Mădăraș, județul Bihor, 
ne exprimăm profunda satisfacție 
țâță de prevederile recentei hotărîri 
menite să ducă la creșterea substan
țială a producției animaliere, la îm
bunătățirea aprovizionării populației, 
cît și la creșterea nivelului de trai al 
țărănimii și al întregii populații — se 
spune în altă telegramă. Vom îndruma 

în așa fel cooperativele agricole și pe 
membrii cooperatori incit să spo
rească continuu efectivele de animale 
și producțiile acestora. Cele trei coo
perative agricole de pe raza comu
nei, în cursul anului 1970 vor livra 
statului peste plan 19 tone carne și 
250 hi lapte, rezultind in final o depă
șire valorică a veniturilor planificate 
numai pe această cale In sumă de 
225 500 lei. Totodată, vom căuta să 
sprijinim realizarea angajamentelor 
luate pentru depășirea producției 
planificate în acești ani în toate sec
toarele economice din unitățile noas
tre, pentru a contribui astfel la lichi
darea cit mai grabnică a efectelor 
negative provocate economiei tării 
noastre de calamitățile naturale.

După ce-și exprimă adeziunea de
plină față de măsurile de stimulare a 
dezvoltării zootehniei, comitetul co
munal de partid Ruginoasa, județul 
Iași, arată în telegramă : Intr-un en
tuziasm unanim ne angajăm să li
vrăm în acest an statului, peste plan 
și angajamentele inițiale, 50 taurine 
adulte, 5 000 litri lapte de oaie și 
20 000 litri lapte de vacă de la coope
rativa agricolă, iar de Ia membrii 
cooperatori 1000 kg carne pasăre, 
1 000 kg caș și 100 capete tineret tau
rin. Pătrunși de înaltă răspundere 
patriotică, locuitorii Ruginoasei lui 
CUza asigurăm și cu acest prilej 
conducerea încercatului nostru partid, 
pe dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
privim cu cel mai inalt simț al dato
riei complexul de sarcini ce stau în fața 
agriculturii și ne vom achita în mod 
exemplar, cu dăruire și cinste, de tot 
ce trebuie să facem și să dăm pen
tru țară și popor.

Răspunzind grijii permanente pe 
care partidul o are față de noi, ne 
angajăm să mărim pînă la sfîrșitul 
anului efectivul de taurine cu 100 
capete și să livrăm către stat, peste 
cantitățile prevăzute in contract, 15 
tone carne bovine și 920 hl lapte de 
vacă, se spune, intre altele, in tele
grama trimisă de adunarea generală 
a cooperatorilor din comuna Schela, 
județul Galați.

întrunit în ședință de lucru, activul 
de partid din comuna Poiana Mare, 
județul Dolj, se angajează să obțină 
producții superioare cifrelor de plan. 
Se vor vinde statului, peste sarcinile 
contractuale, 200 tone porumb, 10 tone 
carne vită, 60 tone legume, 60 000 litri 
lapte de vacă. Așa înțelegem noi — 
se spune în telegramă — să răspun
dem eforturilor generale și să ne 
aducem aportul la înflorirea patriei 
noastre.

în cadrul adunării populare care a 
avut loc în comuna Răducăneni, ju
dețul Iași, unde au participat membrii 
celor două cooperative agricole — 
Răducăneni și Bohotin — într-o at
mosferă de entuziasm a fost adoptat 
textul unei telegrame în care se ara
tă, între altele, că țăranii coopera
tori se angajează să sporească livră
rile de animale și de produse anima
liere către stat, atît din sectorul 
zootehnic al cooperativelor agricole, 
cît și din gospodăriile personale, ve
nind astfel în sprijinul aprovizionării 
cît mai bune a orașelor. Cooperative
le agricole și țăranii cooperatori vor 
livra peste prevederile contractuale 
19 450 kg carne și 2 500 1 lapte oaie.

Dînd glas sentimentelor de profundă 
adeziune față de politica înțeleap
tă a partidului — se scrie în telegra
ma comitetului comunal de partid și 
consiliului popular al comunei Tar- 
cău, județul Vaslui, ne angajăm să 
obținem peste plan și să livrăm sta
tului 20 tone carne de bovine, 1000 
kg carne de pasăre și 5 000 litri lapte 
de oaie. Valoric, acest angajament 
va reprezenta suma de 189 000 ici 
venituri suplimentare ale coopera
tivei și ale membrilor cooperatori 
din cooperativa noastră.

în telegrama trimisă de adunarea. 
activului de partid din comuna Si- 
sești, județul Maramureș, după ce 
se exprimă deplina adeziune față de 
măsurile de stimulare a zootehniei, 
se arată : Locuitorii comunei Sisești 
se angajează să defrișeze o suprafa
ță de 100 ha pășune, să asigure baza 
furajeră necesară prin mărirea can
tităților de masă verde și alte fura
je. Astfel, sectorul animalier va creș
te, peste prevederile planului, cu 250 
bovine, 500 ovine, 500 porcine. 1000 
păsări.

Cu multă bucurie și satisfacție a 
fost primită recenta hotărire a par

tidului și guvernului și de către lo
cuitorii comunei Breaza, comună de 
munte din județul Suceava, cu vechi 
tradiții în creșterea animalelor. Ță
ranii muncitori de aici — se subli
niază in telegramă — se angajează 
să vindă statului, anul acesta, peste 
prevederi 52 000 litri lapte, 6 800 kg 
carne, 200 kg lină, 14 000 kg cartofi, 
5 000 ouă și alte produse. Nu ne vom 
precupeți eforturile în munca pen
tru înfăptuirea programului național 
de dezvoltare a zootehniei, inițiat de 
partid, In interesul întregii noastre 
țări.

Culminația pe Dunăre
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Din zona Giurgiu—Oltenița, culminația vii
turii s-a deplasat spre Călărași și în aval de a- 
ceastă zonă, atingînd ieri cota de 703 cm. Spe
cialiștii sînt de părere că atît astăzi, cît și în 
următoarele două-trei zile, nivelul va oscila 
In jurul acelorași valori, fără să atingă cota 
prognozată de 715 cm.

Pe Dunăre în amonte, apele continuă să sca
dă ușor. Față de cota maximă de 736 cm, atin

să cu cinci zile în urmă la Baziaș, nivelul Du
nării este acum cu 26 cm sub această cotă. In
tre Corabia și Giurgiu, unde scăderea a început 
abia de o zi-două, ea este doar de ordinul a 
2—4 cm. Ținînd seama că scăderile sînt încă 
nesemnificative, chiar și în zonele prin care a 
trecut culminația viiturii, PERICOLUL ÎNMUIE
RII DIGURILOR CONTINUA SA FIE ACTUAL. 
Pînă acum toate punctele de infiltrația au fost

depistate și consolidate ; se pregătesc fascine, 
panouri de stufit, se execută banchete. In toate 
zonele, veghea continuă.

Mîine culminația viiturii — potrivit progno
zei — va ajunge în zona Hîrșova, a podului ru
tier în construcție, a incintelor de pe Borcea de 
jos, Făcăieni-Vlădeni, Luciu-Giurgeni și Hîrșova- 
Ciobanu — Gîrliciu-Dăieni.

NOI APARTAMENTE
Șl LOTURI DE CASE

TULCEA (De la trimisul nostru, 
Sever Utan) : La Consiliul popular 
al municipiului Tulcea vin, în aceste 
zile, zeci de cetățeni ale căror case 
au fost distruse total sau avariate 
parțial de revărsarea Dunării în luna 
mai a.c., pentru a se interesa de apli
carea hotărîrii partidului și statului 
nostru referitoare la ajutorarea- popu
lației sinistrate și a beneficia de pre
vederile ei. După cum ne informează 
tovarășul Ion Martin, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular muni
cipal, s-au primit, pînă la data de 4 
iunie ora 12, 150 de cererj, pentru lo
turi de case in raza municipiului, 
depuse de către cetățeni sinistrați 
din suburbia Tudor Vladimirescu. 
Lucrîndu-se operativ, in spiritul ho
tărîrii partidului și statului nostru, 
pină la 4 iunie s-au atribuit 50 de 
loturi de case și sînt în curs de par
celare toate loturile, in vederea solu
ționării. încă în cursul acestei săp- 
tămîni, a cererilor depuse de cetă
țeni.

Călărași, orele 14. Dunărea a atins 
cota de 703 centimetri, cu tendința de 
a mai urca 1 cm. Bătălia care se des
fășoară aici este strîns legată de efor
turile depuse în aval, de-a lungul în
tregii incințe din fosta Baltă a Ialo- 
miței.

Așadar, ne aflăm din nou în incinta 
îndiguită dintre Dunăre și Borcea 
unde de 90 de zile încoace cotele ape
lor cresc continuu amenințînd cultu
rile de pe 106 000 ha. Cresc însă în 
fiecare zi și cotele efortului omenesc, 
adesea eroic, pentru a apăra această 
mare avuție a țării. După toate cal
culele, în această zonă (Călărași, Hir- 
șova, Giurgeni-Vadu Oii) apele vor 
mai crește cu maximum 15—20 cm 
în următoarele zile. Dar digurile de 
apărare, lungi de 334 km, sint 
ridicate cu 40—60 cm. și in une
le locuri chiar mai mult, peste nive
lul actual al Dunării și Borcei. Și 
se lucrează continuu, fără întrerupe
re, zi și noapte, la suprainălțare și 
consolidare, la combaterea infiltra
țiilor prin executarea de banchete, la 
izolarea digurilor, în punctele mai 
slabe, cu folii de polietilenă.

Marea concentrare de forțe umane 
și materiale pentru apărarea acestor 
pămînturi mănoase — 3 000 de ostași, 
1 000 de lucrători din întreprinderile 
agricole de stat, activiști de partid și 
de stat, mecanici de utilaje terasiere 
și specialiști din diferite departa
mente ministeriale și din organele 
locale, înzestrați cu un mare 
parc de mașini și utilaje, for
mat din aproape 500 screpere, buldo
zere, tractoare cu remorci, autocami
oane, excavatoare, remorchere și șa
lupe —' constituie aici un dig peste 
care apele nu vor trece. De la înce
putul luptei cu apele au fost supra- 
inălțate coronamentele digurilor pe 
40 de kilometri, pe 15,8 km s-au ame
najat banchete de siguranță, pe 66 km 
au fost executate garduri de pro
tecție din pari și fascine, iar pentru 
consolidarea taluzurilor au fost folo
siți pină acum peste un milion de

în același timp, consiliul popular 
municipal a luat măsuri de a 6e asi
gura imediat sinistraților care-și con
struiesc case, peste 2 000 tone de pia
tră necesară la fundațiile noilor lo
cuințe. peste 100 tone de ciment, 
peste 40 m c material lemnos, precum 
și cantități mari de tablă, țiglă, gea
muri. var, cuie. Este important de 
subliniat că arhitecții de la DSAP 
Constanța, precum și cei din Tulcea, 
au lucrat în aceste zile fără preget, 
zi și noapte, la întocmirea documen
tațiilor < necesare ridicării noilor lo
cuințe pentru sinistrați. La ora ac
tuală. unui număr de peste 25 de fa
milii sinistrate din suburbia Tudor 
Vladimirescu consiliul popular mu
nicipal le-a și repartizat locuințe în 
Incinta municipiului. De asemenea, 
toți tehnicienii salariați ai consiliului 
popular municipal lucrează gratuit la 
elaborarea unor schițe și detalii teh
nice, în vederea construcției de lo
cuințe pentru cei care au suferit de 
pe urma inundațiilor. 

saci din iută și polietilenă. în total, 
lucrările de apărare a incintelor în- 
diguite din această zonă au solicitat 
dislocarea și transportul pe diguri a 
248 934 rpetri cubi de pâmînt.

în această luptă de apărare a pîinii 
de pe zeci și zeci de mii de hectare, 
oamenii acționează în continuare 
energic, organizat, zi și noapte, pen
tru a evita orice pierdere. Cine sînt ?

— Mă numesc Tudor Pena, screpe- 
rist, am 18 ani și sînt aici, la Vlă- 
deni, de la mijlocul lunii aprilie. De 
atunci n-am ieșit din incintă nici eu 
și nici ceilalți mecanici de utilaje 
grele. Lucrăm zi și noapte pînă cind 
va fi în siguranță fiecare brazdă de 
pămînt de aici.

— întregul colectiv al întreprinde
rii agricole de stat Stelnica — ne 
spune inginerul Ion Nicolae, directo
rul acestei unități — ajutat de vitejii 
și harnicii ostași, luptă acum pe două 
fronturi : împotriva apelor și împo
triva buruienilor care, datorită ploilor 
abundente, au năpădit culturile. Și

LA PORȚILE DE FIER:

DUPĂ TRECEREA VIITURII
Constructorii siste

mului hidroenergetic 
și de navigație de la 
Porțile de Fier și-au 
intensificat eforturile 
pentru a contribui cit 
mai eficient la recu
perarea rămînerilor in 
urmă provocate de i- 
nundații. In condițiile 
in care apele Dunării 
ii amenințau, ei au de
pășit cu 5 procente 
productivitatea muncii 
planificată și au atins

cifre record la turnă
rile de betoane, adău
gind astfel noi cote la 
barajul deversor, cen
trala electrică și eclu
ză. Ca urmare, in bi
lanțul lunii mai a fost 
înscrisă depășirea sar
cinilor de plan cu pes
te 3 milioane lei, față 
de 2,5 milioane cit pre
vedea angajamentul. 
Numai in cursul aces
tei luni au fost turnați 
in plus 11000 mc be

IN MUNICIPIUL SATU-MARE

Front de lucru

pentru încă 1250 de locuințe
' »

SATU-MARE (corespondentul „Scîn- 
teii"). — La scurt timp după în
ceperea construirii la Satu-Mare 
a primelor 400 apartamente, din cele 
1 650 ce se realizează aici în plus, în 
baza recentei hotărîri a partidului și 
statului pentru sprijinirea populației 
și a cooperativelor agricole de pro
ducție din zonele sinistrate, organele 
județene de partid și de stat au sta
bilit amplasamentul celor 1 250 de a- 
partamente, a căror construcție va 
începe în zilele următoare. 950 din a- 
ceste apartamente vor fi clădite în 
noul cartier de locuințe Someș (mi- 
croraionul 14), iar celelalte 300 — in 

nu vom ceda pe nici unul din aceste 
două fronturi.

— Aici, la Vlădeni, angajați în 
lupta cu apele, ne spune colonelul Ho- 
ria Dragomir, militarii noștri, de la 
soldat la ofițer superior, iși fac și în 
acest fel marea lor datorie față de 
patrie.

— Ca să-mi dau seama dacă prin 
trupul digului se infiltrează apă, am 
ascultat pămîntul cu urechea de sute 
de ori în cele 90 de zile de luptă. Dar 
ce n-am făcut aici cu toții, pentru a 
prinde de veste și a înlătura perico
lul ? Nimic însă nu va fi în zadar, ne 
spune Gheorghe Pavel, șef de fermă 
la I.A.S. Vlădeni.

Călărași, orele 16. înfruntînd valul 
de apă, de la Călărași la Giurgeni, 
digurile rezistă. Rezistă pentru ca 
oamenii au ridicat cota eforturilor cu 
mult deasupra cotelor Dunării. Dato
rită lor, piinea ce se plămădește 
acum, uriașa pline de pe 106 000 ha, 
va fi salvată.

Alexandru BRAD

ton. Realizări de sea
mă s-au obținut și la 
ceilalți indicatori. De 
la începutul anului 
constructorii df la 
Porțile de Fier și-au 
depășit prevederile de 
plan cu 11 milioane 
lei, iar la prețul de 
cost au înregistrat un 
volum suplimentar de 
economii de circa 1 
milion lei. •

(Agerpres)

zona Fabricii de mobilă — Satu- 
Mare.

Ministerul Construcțiilor Indus
triale, care s-a angajat să ridice 650 
de apartamente, a dirijat spre Satu- 
Mare importante forțe tehnico-mate
riale — utilaj greu, panouri mari 
prefabricate, barăci pentru construc
tori și altele. Pregătiri intense fac șl 
unitățile constructoare din Maramu
reș, Bihor și Satu-Mare, care au în 
sarcina lor realizarea a 600 de aparta
mente din Iotul suplimentar ; ele 
sînt hotărîte să predea „la cheie" 
toate locuințele cel mai tîrziu pîn \ în 
cursul lunii octombrie a.c., adică îna
inte de venirea sezonului friguros.
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Apele, care au lovit cu furie case, 
construcții de tot felul, poduri, mă- 
turindu-le din calea lor, au rănit a" 
dine și mari întinderi de pămînt. Cu 
o forță distructivă rar întîlnită, au 
jupuit stratul fertil de la suprafață, 
i-au distrus materiile hrănitoare care 
dau viață plantelor sau l-au acope
rit cu un strat de mii clisos, înăbu
șitor. Pierderi deosebit de mari s-au 
produs însă nu numai acolo unde a- 
pele au izbit cu furie, ci și pe în
tinse suprafețe supuse inundației 
lente determinată de băltirea înde
lungată a apelor pe semănături. Inun
dația lentă a afectat o mare parte a 
Bărăganului : 25 000 hectare în jude
țul Ilfov, 18 000 hectare în județul Bu
zău, 12 000 hectare în județul Ialomița 
etc. Sint zone In 
care apa nu a a- 
vut unde curge 
și, băltind pe se
mănături, le-a 
sufocat In unele 
locuri, în mod 
deosebit în Mol
dova, excesul de 
apă a făcut ca 
mase mari de 
teren situat în 
pantă să crape, 
să; se disloce ma
siv și să se prăvă
lească, cu semă
nături, cu plan
tații de vii și 
pomi, cu case.

Va trebui de
pusă o muncă
intensă și nu în 
puține situații în
delungată pentru 
a readuce la via
tă suprafețele de
gradate de ape. 
Așa, de pildă, 
specialiștii apre
ciază că terenul 
este cel mai mult 
afectat de stra
tul de tpîl care, 
după Ovare, se 
transformă într-o 
manta impermea
bilă înăbușind
plantele. In apro
pierea albiilor, 
unde viteza de 
înaintare a apei a fost mare s-au 
format grohotișuri, depuneri de res
turi de stînci, bolovani, pietriș și 
nisip care în unele locuri au grosimi 
de peste un metru. In total, supra
fețele inundate au însumat circa 
925 000 hectare, iar alunecările de te
ren s-au produs pe 13 000 hectare.

Acesta este tabloul sumar a cărui 
concretizare în cifre abia urmează 
să se facă, al distrugerilor provocate 
de revărsarea apelor și de excesul de 
umiditate. O imagine mai clară a de
gradării solului o vom putea avea 
în viitorul apropiat. Departamentul 
îmbunătățirilor funciare din Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii a or
ganizat fotografierea din avion a su
prafețelor situate în bazinele princi
palelor cursuri de apă unde s-au ma
nifestat inundațiile, ca și a zonelor 
unde s-au produs alunecări de teren. 
Acestea, completate cu studiile pe- 
dologice efectuate la fața locului, vor 
da posibilitatea să se cunoască mai 
bine situația reală pentru a preciza 
rpodălitățile de folosire a suprafețe
lor respective. Este clar însă de pe 
acum că multe pămînturi trebuie „le
cuite" fără nici o întirziere. Princi
palul este ca, îndată după retragerea 
apelor, să se treacă la cultivarea fie
cărei palme de pămînt. Ce trebuie în
treprins în momentul de față ? Spe
cialiștii din zonele afectate de inun
dații și oamenii de știință sosiți la 
fața locului pentru a studia, fenome
nele produse sînt. în măsură să' facă 
o gerieMe recomandări practice. Am 
reținu» opiniile tovarășilor acad. Gr. 
Obrejăn, vicepreședinte al Academiei 
de Științe Agricole și Silvice, acad. 
Mircea Moțoc, secretar general al 
Academiei, prof. N. Hulpoi, director 
adjunct științific la Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante tehni
ce Fundulea, și dr. docent C. V. O- 
prea, profesor la Institutul agronomic 
Timișoara.

Cele mai multe probleme se ridică 
în legătură cu utilizarea suprafețelor 
de pămînt acoperite cu mîl. Pe tere
nurile din zonele depresionare este 
nevoie să se înlăture cit mai repede 
excesul de umiditate. Mîlurile se 
usucă foarte greu, dar tocmai de a- 
ceea trebuie întreprinse acțiuni ur
gente pentru ca aceste terenuri 
să fie lucrate și însămînțate. Teh
nologia folosită la lucrările de îm
bunătățire a solului trebuie să ur

mărească afînarea pămîntului pe a- 
dîncimi din ce în ce mai mari 
și îngrășarea puternică cu azot. 
Se impune, de asemenea, fertilizarea 
terenurilor respective cu îngrășăminte 
verzi și cultivarea lor, în primii ani, 
cu plante de nutreț, îndeosebi cu gra- 
minee care sînt socotite pionierii for
mării solului. Principalul este să se 
aplice o tehnologie diferențiată 
de pregătire, fertilizare și culti
vare, în raport cu grosimea stratului 
de mîl și tipul de sol pe care s-a 
depus. Dacă stratul de mîl gros pînă 
la 20—30 cm acoperă lăco'viști și so
luri aluviale, situație întîlnită în ma
joritatea cazurilor, se impune â" se 
afîna la suprafață pe o grosime de 
15—20 cm, prin discuiri repetate 
concomitent cu adiministrarea •

tractoarele pot intra pe teren Ia exe
cutarea lucrărilor.

Revărsarea apelor, ca și ploile care 
au căzut în cantități mari atît în 
luna mai, cit șl în tot cursul primăve
rii, au împiedicat procesele de riitri- 
ficare din sol. De aceea, în multe 
locuri, plantele rămase în cultură 
manifestă „foamea de azot" ; vegeta
ția stagnează, iar plantele se îngăl
benesc. Specialiștii sînt de părere că, 
în toate cazurile, trebuie să se acorde 
cea mai mare atenție fertilizării so
lului. Aplicarea îngrășămintelor cu 
azot este una din măsurile tehnica 
absolut necesare in vederea asigură
rii unor importante sporuri de re
coltă. Se apreciază că fiecare sută de 
kilograme de azotat de amoniu apli
cat în această perioadă va aduce un

VINDECAREA 
PĂMÎNTULUI 
cere o muncă intensă pe fiecare hectar 

supus acțiunii distructive a apelor

CE RECOMANDĂ OAMENII DE ȘTIINȚĂ
250—300 kg îngrășăminte azotoase la 
ha. Abia după aceasta se trece la se
mănat. La fel se va proceda și în 
cazul terefturilor acoperite, cu un 
strat de mîl mai gros de 30 cm, in
diferent de tipul de sol pe care-1 a- 
coperă.

Oamenii de știință au stabilit atît 
cauzele care au determinat băltirea 
apei în Bărăgan, cît și metodele de 
.înlăturare a acestui fenomen deosebit 
de dăunător. Excesul de umiditate 
din această zonă, grînarul numărul 
unu al țării, este rezultatul mai mul
tor surse de umezire. Pe prim plan 
sint ploile în cantități mai mari din 
acest an. Straturile de apă freatică 
din cîmpia de sud sînt alimentate 
continuu de apele subterane din 
zona de deal. Din cauza alimentării 
continue a stratului subteran și redu
cerii vitezei lui de scurgere, nivelul 
hidrostatic se ridică, apa răbufnind 
la suprafață. Chiar și la ora actuală 
în cîmpia de sud a țării continuă să 
existe mari suprafețe de teren pc 
care băltește apa. Aceasta nu numai 
că întîrzie efectuarea lucrărilor a- 
gricole, ci produce și o degradare a 
solului. Pentru moment, singura so
luție de combatere a excesului de 
umezeală o constituie lucrările de e- 
vacuare a apelor. Sînt necesare șan
țuri și canale de scurgere și, deopo
trivă^ folosirea intensă a tuturor u- 
tilajelor de pompare cu care apa să. 
fie deversată în rîuri sau alte locuri 
de scurgere. Trebuie făcute, de 
exemplu, șanțuri de unire între di
feritele „crovuri" — locuri unde băl
tește apa — în vederea scurgerii ei. 
întrucît apa ă stagnat pe porțiuni 
mari de teren cu semănături de 
toamnă pe care le-a distrus, acestea 
trebuie arate și însămînțate cu po
rumb. Nici o porțiune de teren din 
această zonă să nu rămînă neculti
vat !

Mult mai greu se procedează în 
cazul terenurilor afectate de fenome
nul de alunecare. S-au produs cră
pături pe adîncimi mai mici sau mai 
mari. Esențial este ca acest proces 
de alunecare să fie oprit. Ce ar 
ceea, trebuie să se execute dre- 
nuri. In județul Iași drenurile și 
crăpăturile solului au fost umplute 
cu corzi de viță de vie, mărăcini și 
alt material care consolidează tere
nul. In felul acesta nu numai că se 
previne extinderea alunecării, dar

spor de recoltă de 300—500 kg la 
porumb sau 1 000—1 500 kg la sfecla 
de zahăr. Pentru zonele afectate de 
inundații au fost repartizate 30 000 
tone de îngrășăminte chimice. Esen
țial este ca ele să ajungă în unități 
și să fie aplicate pe acele terenuri 
care au fost sărăcite de azot.

Cit privește cantitățile de îngră
șăminte care să se dea, trebuie a- 
vut în vedere, că terenurile care se 
însămînțează acum, din cauza exce
sului de apă, sint mai sărace în ma
terii hrănitoare, mai ales în azot, iar 
culturile respective au un ritm mai 
accelerat de vegetație și de aceea și 
patentii mai mari față de elementele 
fertilizante. Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea a făcut unele precizări cu 
privire la cantitățile de îngrășăminte 
chimice care să fie aplicate. Astfel, 
pentru porumb boabe și nutreț, pentru

iarbă de Sudan și sorg furajer, în re
giunile de cîmpie și în incintele îndi- 
guite îngrășarea se va face numai 
cu azot, folosindu-se cîte 200—300 kg 
azotat de amoniu la hectar sau 
150—200 kg uree. In zonele colinare 
ca și pe solurile brune și brune pod- 
zolite, îngrășarea se face cu azot și 
fosfor (în jur de 300 kg/ha azotat de 
amoniu sau 200 kg/ha uree și cîte 
300—400 kg/ha superfosfat). Și în a- 
semenea condiții este bine venită su
plimentarea fertilizării cu încă 100 
kg îngrășămînt complex la hectar. 
Cu aceleași cantități, ținînd seama de 
natura solului, se fertilizează și cul
turile de floarea-soarelui și cartofi. 
Pentru soia și fasole sînt necesare 
numai 100—200 kg azotat de amoniu 
la hectar sau în jur de 100 kg uree 

la hectar. Pe so
luri colinare, pe 
soluri brune și 
brune podzolite, 
pe lingă dozele de 
azot indicate mai 
sus, este bine să 
se folosească și 
cîte 200 kg super
fosfat. Se pot fo
losi și doze supli
mentare de îngră
șăminte complexe 
de cîte 50—100 kg 
la hectar. Pentru 
reducerea treceri
lor cu tractorul pe 
solul îmbibat cu 
apă și pentru 
realizarea unei 
răspîndiri cît mai 
uniforme este re
comandabil ca
distribuirea în

grășămintelor să 
se facă prin îm- 
prăștierea cu mi
na, înainte de 
pregătirea terenu
lui pentru semă
nat.

Am relatat opi
niile unor oameni 
de știință din do
meniul agricultu
rii referitoare la 
vindecarea rănilor 
pe care le-a sufe
rit pămîntul. Re
comandările făcu

te sînt de ordin general. Măsuri
le concrete de refacere a solu
rilor, de îmbunătățire a fertilității 
lor trebuie luate la fața locului. Spe
cialiștii, pe baza cunoașterii reale a 
situației, să stabilească cum să se lu
creze în fiecare caz în parte. In a- 
ceastă perioadă, paralel cu lucrările 
de întreținere a culturilor, să se acorde 
cea mai mare atenție recîștigării pentru 
agricultură a terenurilor distruse de 
ape îneît chiar în acest an pe cea 
mal mare parte din ele să se 'obțină 
recolte mari. Paralel cu măsurile 
care se iau în această etapă trebuie 
întocmit un program care să urmă
rească refacerea solului, cultivarea 
terenurilor situate în pantă și exe
cutarea unor lucrări care să prevină 
fenomenele de băltire a apei. Este o 
condiție de cea mai mare însemnă
tate’ pentru sporirea continuă a pro
ducției agricole.

Ion HERȚEG

Cu sprijinul mecanizatorilor, la cooperativa agricola din comuna Vulturu, 
județul Vrancea, lucrările de întreținere a culturilor se desfâșoarâ cu in

tensitate Foto : N. Moldoveanu

(Urmare din pag. I)
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Țara are nevoie de ciment, cărămizi, geamuri,
prefabricate în cantități cît mai mari

Opera de reparare șt refacere a numeroaselor unități 
economice, a căilor de comunicații și a zecilor de mii de 
locuințe distruse sau avariate de inundații, construcția ce
lor 5 000 de apartamente prevăzute a se realiza anul acesta 
peste plan in localitățile calamitate, ca și desfășurarea 
continuă a lucrărilor de investiții in întreaga țară nece
sită cantități sporite de materiale de construcții. Ităspun- 
zînd cu promptitudine chemării partidului, apelului Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste, colecti
vele din fabricile de ciment, cărămizi, țigle, var, geamuri, 
prefabricate ș.a. iși amplifică eforturile pentru a realiza 
producții suplimentare și a răspunde astfel solicitărilor 
crescinde ale economiei naționale și ale populației din zo
nele calamitate. Ce se întreprinde în aceste fabrici pentru 
intensificarea și suplimentarea producției și cum se reali
zează angajamentele asumate 7 Iată citeva secvențe. înre
gistrate intr-un raid-anchetă, de corespondenți și repor
teri ai ziarului nostru.

In plus — ciment pentru 
4400 apartamente

Colectivul FABRICII DE 
CIMENT DIN FIENI a 
analizat cu simț de răs
pundere posibilitățile de 
creștere suplimentară a 
producției, îndeosebi la 
sortimentele de ciment ne
cesar refacerii întreprinde
rilor și locuințelor avariate 
sau distruse de furia ape
lor. Inginerul Dumitru Po- 
gaci, directorul fabricii, 
ne-a informat că cimentiș- 
tii au avut inițial un an
gajament de 15 000 tone 
ciment peste plan. Recent 
și-au sporit sarcinile cu 
încă 7 000 tone ciment și 
500 tone var ; numai din 
cantitatea de ciment pe 
care o vor realiza supli
mentar față de angajamen
tul Inițial se pot construi 
4 400 apartamente. In plus, 
din praful de ciment re
cuperat de la filtre, în orele 
libere, se vor confecționa 
citeva sute de metri lineari 
de gard din beton.

Care sînt rezultatele ob
ținute pînă acum ? In pri
mele cinci luni ale anului 
s-au produs peste plan 
7 700 tone ciment. După 
cum ni s-a spus în fabrică, 
luna iunie va fi o lună 
„record" în ceea ce pri
vește nivelul producției.

Cimentiștii și-au propus să 
depășească planul cu circa 
4 000 tone ciment. Pe baza 
unui temeinic control teh
nic. s-a ajuns la conclu
zia că se pot decala repa
rațiile de agregate și uti
laje, astfel ca acestea să 
funcționeze din plin, fără 
întrerupere. De asemenea, 
se va elimina pe cit posi
bil timpul de staționare 
pentru întreținere.

întrucît aceste măsuri 
presupun întărirea asis
tenței tehnice, îmbunătăți
rea supravegherii fiecărui 
agregat și utilaj, s-au for
mat echipe speciale care 
sînt pregătite pentru orice 
intervenție. Tehnologii și-au 
mutat centrul activită
ții în secții, suprave
ghind respectarea întoc
mai a tehnologiilor de fa
bricație. In scopul aprovi
zionării ritmice cu materii 
prime, s-au luat măsuri 
pentru a asigura o bună 
funcționare a utilajelor în 
carierele de calcar, marnă, 
gips. Este demnă de men
ționat inițiativa echipelor 
de la carierele de marnă. 
Ele s-au angajat să lucreze 
în două schimburi de cîte 
12 ore, în loc de 8 ore.

Zile de înalt randament 
in muncă

O intensă activitate pro
ductivă trăiește și colecti
vul FABRICII DE GEA
MURI DIN SCAENI, care 
în această lună și în tri
mestrul III trebuie să facă 
față unor sarcini mult spo
rite.

— Care este angajamen
tul colectivului ? — l-am 
întrebat pe ing. Constantin 
Olteanu, directorul fabricii.

— Noi producem anual 
circa 23 milioane mp de 
geam tras și laminat. La

această cifră se adaugă, 
prin angajamentul ce ni 
l-am luat, încă 400 000 mp 
de geam tras. De remarcat 
faptul că. in fața cererilor 
stringente impuse de opera 
de refacere, colectivul nos
tru și-a dublat angajamen
tul inițial. Aceeași situație 
și la geamul laminat, la 
care ne-am propus să rea
lizăm un spor peste plan 
de 150 000 mp.

în scopul realizării pla
nului și a angajamentelor,

cele 7 cuptoare de topit 
sticla lucrează din plin zi 
și noante. Pentru ca 
cuptoarele să producă mai 
mult, au fost sporite tem
peraturile de topire. Utila
jele lucrează astfel cu ma
ximum de randament, indi
cii lor de utilizare aflîn- 
du-se mult peste cei indi
cați în proiect.

S-au luat și alte măsuri. 
Bunăoară, la unele cuptoa
re s-a hotărît prelungirea 
ciclului lor de funcționare 
prin realizarea unor repa
rații la cald. Aflăm de la 
mecanicul-șef că cuptorul 2 
trebuia să intre normal în 
reparație în luna mai. E- 
chipele de zidari șarpotori 
conduse de maiștrii Gheor- 
ghe Antonescu și Gheorghe 
Dragomir au reparat „la 
cald" punctele uzate, dove
dind un adevărat eroism.

Consultăm fișele de pro
ducție pe luna mai. La cup
torul nr. 4, cu o capacitate 
zilnică de 5 500 mp de 
geam, In a doua jumătate 
a lunii s-au realizat 6 000 
mp pe zi ; la cuptorul nr. 
2, avind o capacitate zilni
că de producție de 19 000 
mp de geam, se realizează 
în fiecare din aceste prime 
zile ale lunii iunie 19 300 
mp.

Un ultim fapt de o adîn- 
că semnificație : zilele a- 
cestea, spre zonele calami
tate ale țării va pleca un 
prim transport de 5 000 mp 
geam, realizat prin mun
că patriotică și prin redu
cerea spargerilor. Este o 
contribuție nemijlocită a a- 
cestui colectiv la refacerea 
grabnică a locuințelor dis
truse sau avariate de inun
dații.

Noile sarcini asumate
devin

Angajamentele luate ini
țial de colectivul ÎNTRE
PRINDERII DE PREFA
BRICATE „PROGRESUL" 
DIN BUCUREȘTI au fost 
majorate și, după cum a- 
veam să aflăm, se caută noi 
posibilități de sporire a lor.

L-am rugat pe tov. Șer- 
ban Dumitrescu, inginerul- 
șef al întreprinderii, să ne 
spună în ce rezidă noile an
gajamente de sporire a 
producției, care este stadiul 
realizării lor și prin ce căi 
vor fi ele îndeplinite.

— Am hotărît ca. pînă la 
sfîrșitul anului, să dăm o 
producție suplimentară pes
te angajamentul inițial de 
1,5 milioane lei, materiali
zată în circa 44 000 ml de 
stîlpi pentru rețele aeriene, 
peste 25 000 mc agregate de 
construcții și o cantitate de 
15 000 bucăți de spalieri 
pentru viță de vie.

Pențru ca angajamentele 
să fie îndeplinite în
tocmai. spațiile de de
pozitare au fost restrînse 
și transformate în spații de 
turnare a prefabricatelor, 
întregul potențial tehnic și 
uman de care dispune în
treprinderea a fost reconsi
derat pentru o folosire cit 
mai rațională. Bunăoară, 
în secțiile de fabricare a 
grinzilor, a panourilor 
mari, a tuburilor precom- 
primate și în atelierul me
canic pentru confecții și 
strungărie, în care, prin na
tura procesului tehnologic, 
se lucrează în două schim
buri, s-a hotărît, de comun 
acord cu muncitorii aces
tor secții, prelungirea zilei 
de lucru.

Toate aceste măsuri, ca șl 
altele, și-au vădit o deplină 
eficientă. Deși luna mai a 
fost ploioasă și fabrica are 
o mare parte din spatiile

fapte
productive descoperite, to
tuși s-a realizat peste plan 
o producție în valoare de 
320 000 lei.

Un capitol aparte în pre
ocupările colectivului aces
tei întreprinderi îl cotisti- 
tuie sprijinul direct pe ca- 
re-1 va acorda la recon
strucția orașului Satu-Mare. 
Pînă la sfîrșitul lunii oc
tombrie vor fi livrate peste 
plan panouri mari pentru 
150 de apartamente. Chiar 
în aceste zile se fac intense 
pregătiri pentru expedierea 
spre Satu-Mare a primului 
lot de apartamente din pa
nouri mari.

întreprinderea de pro
duse ceramice din Iași -— 
așa cum ne-a informat tov. 
Gheorghe Andrei, directo
rul întreprinderii —, și-a 
mărit ăngajamentul inițial 
pentru acest an, de la 1,2 
milioane bucăți la 4,4 mili
oane bucăți cărămizi. Prin- 
tr-o muncă plină de abne
gație a colectivului și o or
ganizare mai rațională a 
producției, în luna mai s-a 
realizat peste plan o can
titate de circa 400 000 bucăți 
cărămizi.

— întreprinderea și-a a- 
tins parametrii proiectați 
— ne-a spus directorul în
treprinderii — astfel că vom 
realiza zilnic o producție de 
200 000 bucăți de cărămizi. 
Ne-am propus ca în luna 
iunie, lucrînd și duminicile, 
să dăm peste plan circa 
800 000 bucăți de cărămizi.

Rezultatele de pînă a- 
cum dau garanția că an
gajamentele sporite asuma
te în producție vor fi înde
plinite întocmai.

Constantin SOCI 
Constantin CAPRARU 
Cristian ANTONESCU

El BBBBBBSBBBBB
În întreprinderile 

Doljului

Pe cinci luni - 
'însemnate produse 

peste plan
CRAIOVA (corespondentul 

„Sein teii"). — întreprinderile 
industriale de pe cuprinsul ju
dețului Dolj, deși au lucrat în 
ultima vreme în condiții mai 
puțin favorabile, au reușit să 
încheie totuși activitatea pe 
cinci luni cu un bilanț bun. La 
producția globală planul a fost 
realizat în proporție de 103 la 
«ută, iar la producția marfă 
vîndută și încasată — în pro
porție de 101,7 la sută. In a- 
ceastă perioadă au fost fabri
cate peste plan 5 locomotive 
Diesel-electrice, transforma
toare de forță a căror valoare 
echivalează cu 12 185 KVA, 6 083 
tone îngrășăminte azotoase, 823 
tone acid acetic, 521 tone buta
nol, 9 900 mp țesături din bum
bac. confecții în valoare de 
233 000 lei și multe alte produse.

Paralel cu realizarea planului 
la toți indicatorii economici și 
financiari s-a urmărit și înde
plinirea sarcinilor la export. Au\ 
fost livrate suplimentar măr
furi a căror valoare se ridică la 
17 1 22 000 lei. Cele mai remarca
bile realizări în această privin
ță au fost obținute de uzinele 
„Electroputere", „7 Noiembrie", 
Fabrica de confecții.

De menționat faptul că în a- 
ceastă perioadă majoritatea în
treprinderilor industriale au 
trimis în localitățile sinistrate 
formații de lucru care au ajutat 
la repunerea în funcțiune a fa
bricilor ce au avut de suferit de 
pe urma inundațiilor.

de teracotă, 6 000 mc produse de be
ton celular autoclavizat, 3 000 mp uși 
și ferestre, 50 tone tuburi de gresie 
etc. De asemenea, alte întreprinderi 
au hotărît să fabrice produse de pri
mă necesitate pentru zonele afectate 
grav de inundații'(mobilă, alte produ
se de uz casnic și produse alimentare), 
să livreze, în cadrul contractelor de 
cooperare, cu prioritate întreprinde
rilor avariate, mașinile, utilajele, ma
teriile prime și materialele necesare 
reintrării grabnice în funcțiune cu 
toată capacitatea.

Evident, nu mai e nevoie de argu
mentat că angajamentele, oricît de 
importante, oricît de fundamentate ar 
fi, nu reprezintă decit un deziderat, 
esențialul constînd în organizarea 
muncii efective pentru îndeplinirea lor. 
In acest sens, spre a asigura condi
țiile necesare realizării integrale a o- 
biectivelor de pian, a angajamentelor 
în întrecerea socialistă, comitetul 
municipal de partid se îngrijește de 
continuarea cu și mai mare intensi
tate în 33 de întreprinderi (printre 
care : uzinele „23 August", „Semănă
toarea", Uzina de mașini grele, Au
tomatica, „Danubiana", „Policolor", 
întreprinderile „Flacăra roșie", „Flo
ra", care dețin o mare pondere în 
industria Capitalei și în care perfec
ționarea organizării muncii cunoaște 
aspecte specifice de mare complexi
tate) a amplei acțiuni inițiate încă de 
la începutul anului pentru rezolvarea 
practică a unor importante probleme 
tehnice, organizatorice și economice. 
Această acțiune, la care iau parte 
sute de activiști din aparatul de 
partid și de stat, secretari ai comi
tetelor de partid teritoriale, membri 
ai comisiilor economice, specialiști 
din centralele industriale, cercetători 
și cadre universitare se îmbină cu 
alte acțiuni inițiate de biroul comi
tetului municipal de partid vizînd, în 
ultimă instanță, creșterea generală a 
eficienței activității economice a în
treprinderilor.

Una dintre principalele direcții ale 
eforturilor întreprinse o reprezintă 
înfăptuirea cu maximum de riguro
zitate a măsurilor privind mai buna 
utilizare a capacităților de producție,

ca una din rezervele cele mai impor
tante, a cărei deplină valorificare con
diționează în mod hotărîtor realizarea 
și depășirea obiectivelor planului. 
Măsurile ce le întreprindem în a- 
ceastă direcție sînt determinate de 
concluziile unei ample analize efec
tuate recent in toate întreprinderile 
din Capitală, evidențiind exis
tența a numeroase utilaje și instala
ții din secțiile de bază și auxiliare, 
ai căror indici extensivi de utilizare 
se situează de multe ori sub cei stabi
liți prin sarcinile de -plan.

Este ușor de înțeles ce sporuri

Concomitent, orientăm organizațiile 
de partid, comitetele de direcție să 
acorde o atenție neslăbită probleme
lor referitoare la creșterea producti
vității muncii, reducerea substanțială 
a consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, aprovizionarea 
tehnico-materială, întărirea discipli
nei muncii. Folosirea productivă în 
proporție de numai 93 la sută a fon
dului de timp maxim disponibil 
pentru lucru al muncitorilor din in
dustria republicană, menținerea încă 
la un nivel ridicat a absențelor ne
motivate, învoirilor și concediilor fără

menea situații ca cele întilnitela în
treprinderea de fabricat și montat 
ascensoare, întreprinderea „Ciclop", 
unde gradul de folosire a utilajelor 
continuă să se situeze sub nivelul 
prevăzut, sau la „Electrotehnica", 
Fabrica de articole de sticlărie și al
tele, unde se pierd un mare număr 
de ore din producție din cauza ab
sențelor nemotivate și deficiențelor 
in organizarea muncii. Ne străduim 
să obținem ca în toate întreprinde
rile. fără nici o excepție, fiecare oră 
să fie folosită cu maximă responsa
bilitate ; in fiecare secție, în fiecare

îndeplinirea riguroasă 
a tuturor angajamentelor

însemnate de producție s-ar putea 
obține dacă Cele 63 de întreprinderi 
ce dețin fiecare mai mult de zece 
mașini de prelucrare a metalelor ar 
atinge indicii de utilizare a fondului 
de timp disponibil de 80 la sută în 
secțiile de bază și 60 la sută in sec
țiile auxiliare, cît este planificat, ți- 
nîndu-se seama că, in prezent, sarci
nile de producție se realizează și se 
depășesc în condițiile în care în acest 
mare număr de întreprinderi se în
registrează indici de utilizare a fon
dului de timp de numai 66.5 la sută 
și respectiv 49,1 la sută. Tocmai de 
aceea. în aceste zile, biroul comite
tului municipal de partid examinează 
măsurile ce se impun pentru valori
ficarea în continuare a acestei impor
tante rezerve.

plată, a pierderilor de timp cauzate 
de întreruperile in procesul de pro
ducție constituie neajunsuri pentru a 
căror înlăturare acționăm cu ho- 
tărîre.

Acum, clnd se cere o încordare 
maximă a tuturor forțelor, pe lingă 
preocuparea de a stimula și ge
neraliza experiența bună care s-a 
conturat de-a lungul anilor, este ne
cesar să obținem ca pretutindeni să 
se manifeste o combativitate sporită 
față de lipsurile și neajunsurile care 
mai persistă încă în anumite locuri 
și care contrastează atît de puternic 
cu elanul general. In condițiile cind 
zeci de mii de oameni au hotărît, din 
îndemnul conștiinței lor, să mun
cească peste program sau în zilele 
lor libere, nu mai pot fi tolerate ase

atelier să fie create condițiile nece
sare ca muncitorii să-și poată sin
croniza eforturile din primul minut 
al începerii schimbului și pînă la 
sfirșitul lui pentru a obține randa
mentul scontat.

O direcție foarte importantă de 
acțiune a biroului comitetului mu
nicipal de partid o constituie asigu
rarea indeplinirii și depășirii sarci
nilor in domeniul exportului. In a- 
fară de activitatea depusă pentru 
identificarea de noi resurse care se 
reflectă in angajamentele asumate, 
In prezent, colective de activiști și 
specialiști ajută efectiv unitățile fur
nizoare să soluționeze cu maximum 
de operativitate problemele referi
toare la asigurarea contractelor ex
terne, la impulsionarea livrărilor,

astfel îneît să se devanseze înfăptui
rea planului și să se asigure, în ace
lași timp, realizarea angajamentelor.

Eforturile depuse de colectivele de 
oameni ai muncii s-au materializat 
în rezultatele superioare dobîndite 
în luna mai, cînd planul de stat în 
întreprinderile industriale a fost rea
lizat în proporție de 103.2 Ia sută la 
producția globală. 101,3 la sută la 
producția marfă vîndută șl încasată, 
102,5 la sută la productivitatea mun
cii. Colectivele din întreprinderile 
bucureștene au înțeles însă că nu se 
pot declara satisfăcute cu rezultatele 
obținute, cu atît mai mult cu cît 
greaua încercare la care am fost su
puși impune o maximă încor
dare a forțelor. Iată de ce în a- 
ceste zile, activul comitetului muni
cipal al comitetelor de partid ale 
sectoarelor a mutat centrul de greu
tate al întregii sale activități pe te
ren, în fabrici, în uzine, pe șantiere, 
ajutînd efectiv, la fața locului, orga
nizațiile de partid, conducerile între
prinderilor să soluționeze operativ 
problemele de care depinde buna 
desfășurare a producției în toate 
Sectoarele, secțiile, realizarea exem
plară a obiectivelor de plan, a anga
jamentelor suplimentare, în așa fel 
îneît eforturile depuse de oamenii 
muncii, spiritul de abnegație și de
votamentul lor să rodească din plin. 
Acest lucru este cu atît mai necesar 
cu cît solidaritatea tovărășească, ini
țiativa maselor se manifestă la cote 
extrem de înalte, ilustrînd voința 
dîrză de a birui greutățile cau
zate de inundații. Eroica noastră 
clasă muncitoare s-a dovedit din 
nou în aceste grele împreju
rări la înălțimea rolului ei isto
ric de clasă conducătoare a societății 
socialiste. Colectivul uzinei „Timpuri 
noi" a hotărit să lucreze zilnic pe 
baza unui program de 10—12 ore 
pentru a realiza motoare și moto- 
pompe în valoare de 1 500 000 de lei 
destinate județelor calamitate. In nu
meroase întreprinderi textile, munci
torii lucrează în schimburi prelun
gite pentru recondiționarea unor în
semnate cantități de fire și țesături 
primite de la întreprinderile din zo
nele inundate. Muncitorii și tehni

cienii de Ia uzinele „Vulcan", „Elec
tronica" și multe altele s-au angajat 
să lucreze un număr de zile in 
timpul concediului. De asemenea, 
numeroși muncitori pensionari s-au 
oferit să lucreze cîteva zile in între
prinderile respective, iar contrava
loarea muncii lor să fie destinată 
sinistraților. Un colectiv de arhiteați 
și tehnicieni de Ia Institutul de pro
iectări pentru construcția de mașini 
a plecat să lucreze o anumită peri
oadă de timp in zonele inundate la 
reconstruirea obiectivelor economice 
și social-culturale.

Nobilele trăsături morale ale cla
sei muncitoare — dîrzenia și abne
gația. tenacitatea și spiritul de întra
jutorare tovărășească - înalta con
știință socialistă a maselor, hotărl- 
rea lor nezdruncinată de a-și aduce 
întreaga contribuție la compensarea 
pierderilor cauzate de inundații, de 
a asigura toate condițiile ca dezvol
tarea economiei, îndeplinirea planu
lui să nu fie impietate, se reflectă 
și în faptul că duminică de dumini
că, zeci de mii de muncitori ai Ca
pitalei lucrează ca în zilele obișnui
te. Producția obținută în ultimele 
două duminici în întreprinderile Ca
pitalei se ridică la 161 milioane de 
lei, ceea ce echivalează valoarea 
producției globale realizată de toa
te întreprinderile bucureștene într-o 
zi normală din cursul săptămînii. 
Uriașul aflux de inițiative, propu
neri. sugestii din partea oamenilor 
ridică în fața tuturor organizațiilor 
de partid o problemă extrem de im
portantă : creșterea receptivității față 
de ideile fertile, o preocupare susți
nută pentru valorificarea fiecărei 
propuneri, pentru aplicarea fiecărei 
inițiative prețioase, incit nimic din 
ceea ce este valoros in creația ma
selor să nu se irosească. Biroul comi
tetului municipal de partid, comuniș
tii, toți oamenii muncii din Capitală 
sînt ferm deciși să facă totul pentru 
ștergerea urmelor lăsate de calamită
țile naturale, pentru că astfel putem 
contribui la înfăptuirea programului 
de construire a societății socialiste, 
multilateral dezvoltate, adoptat de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.
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ARGHEZI — 
poet al omului

Extrem de fecundă, activitatea lui 
Tudor Arghezi, începută la sfîrșitul 
secolului trecut, se întinde pe tot cu
prinsul veacului nostru. Născut la 21 
mai 1880, în București, unde se sta
bilise tatăl său, țăran din Cărbuneș- 
tii Gorjului, scriitorul a debutat la 
16 ani cu „versuri mai presus de 
vîrsta sa, dar nu mai presus de ta
lentul său", în care „la o vîrstă cînd 
eu gînguream versul — scrie Al. Ma- 
cedonski, directorul ziarului Liga or
todoxă, în coloanele căreia acele poe
zii găsiseră ospitalitate — rupe cu o 
cutezanță fără margini, dar pînă as
tăzi coronată de cel mai strălucit 
succes, cu toată tehnica veche a ver
sificării, cu toate banalitățile de ima
gini și de idei". In 1904, Arghezi scoa
te, împreună cu V. Demetrius, o pu
blicație proprie Linia dreaptă, din 
care apar doar cinci numere, căci în 
același an pleacă în străinătate, unde 
avea să rămînă aproape șapte ani. 
înapoiat în 1911 în țară, desfășoară 
o neîntreruptă activitate publicistică, 
colaborînd la început la revistele so
cialiste Facla și Viața socială, scoase 
de prietenul său N. D. Cocea, apoi și 
la alte, tot mai numeroase publica
ții de cultură, printre care Viața ro
mânească, Lamura, Hiena, Lumea, 
Adevărul literar și artistic, Revista 
fundațiilor etc. întemeiază și con
duce el însuși reviste : Cronica, Cu
getul românesc, Bilete de papagal, 
în miile de articole tipărite pînă la 
sfîrșitul celui de al doilea război 
mondial, Tudor Arghezi și-a spus 
cuvîntul în cele mai diferite proble
me ale actualității, ridicîndu-se de 
nenumărate ori cu curaj împotriva 
abuzurilor și fărădelegilor de tot so
iul comise de clasele conducă
toare ale societății din trecut.
Pentru scrisul său, izvorît din

■ convingeri aprige, îndeosebi pentru 
pamfletele de o virulență neegalată, 
neînfricatul combatant a avut de în
fruntat în permanență dușmănia și 
răzbunările celor atinși de condeiul 
său vitriolat. A fost deținut în două 
rînduri : în 1918, la Văcărești, și în
1943 în lagărul de la Tîrgu Jiu. A- 
ceastă ultimă detențiune a fost pro
vocată de pamfletul Baroane, în care, 
cu o virulentă forță satirică este 
stigmatizat baronul Albert von Ki- 
llinger, satrapul hitlerist al Româ
niei aflate sub dictatura militaro-fas- 
cistă.

In afară de pamfletele directe, din
tre care numai foarte puține au fost 
adunate în volume (Bilete de papa
gal, 1946, Pagini din trecut, 1955), 
Tudor Arghezi a publicat înainte de
1944 volume de proză satirică în care 
sînt denunțate aspecte mai generale 
ale unei lumi nedrept întocmite. In 
aceste scrieri — Poarta neagră (1930). 
Icoane de lemn (1930), Tablete din 
Tara de Kuty (1933), Cimitirul Buna
vestire (1936) — ca și în unele pa
gini din romanele Ochii Maicii Dom
nului (1934) și Lina (1942), scriitorul 
a realizat o cuprinzătoare frescă sa
tirică a societății burgheze din acea 
perioadă. Toate instituțiile caracteris
tice acelei societăți, moravurile 
ce-șl găseau în cuprinsul ei clima
tul prielnic, figurile tipice pentru 
respectivul climat au fost pecetluite 
în scrieri memorabile. Nu vom nega 
existenta unor pagini mai puțin 
dense, ba uneori chiar frivole, debi
toare unor gusturi îndoielnice. însă 
nu acestea definesc modul specific al 
scrisiflui arghezian. După' cum vom 
observa că satirizînd moravurile ve
chii societăți, nedreptățile ei, Arghe
zi nu întrezărea, prin scrisul său, so
luționarea unor asemenea situații, nu 
avea conștiința clară asupra modali
tăților p-in care realitățile sociale a- 
veau să se transforme radical. Pe 
lingă proza satirică, datorăm scrii
torului o vibrantă proză lirică, parte 
cuprinsă în volumul „Ce-ai cu mine, 
vîntule parte rămasă în publicații.

Totodată, răscolind cele mai adinei 
straturi ale limbii, scriitorul a în
noit surprinzător vocabularul, proce- 
dînd în același timp la modificarea 
radicală a sintaxei, recurgînd la pro
cedee inedite, menite să primenească 
și să înfrăgezească expresia.

Prozator și publicist de întîia mă
rime în cuprinsul literaturii națio
nale, Tudor Arghezi rămîne, desigur, 
înainte de orice, poet. In opera sa 
lirică, el a dat expresie întregii ga
me a sentimentelor omenești, ma
rilor aspirații și neliniști ale uma
nității, credinței în triumful binelui. 
Căutînd răspuns unor întrebări de
vorante privind rosturile omului în 
lume, viața, moartea, Arghezi a cre
at o poezie cu adînci implicații fi
lozofice. în care meditația devine 
trăire, angajînd nu numai intelectul, 
ci toate resorturile sufletești. Fră- 

mîntată de probleme pe care ome
nirea și le-a pus și are să și le pună 
mereu, cit timp va exista, conștiința 
„psalmistului singuratic" s-a războit 
cu tainele lumii, zeci de ani, cu în- 
dîrjire nedomolită, rezultatul fiind 
un număr de poeme prin care lirica 
românească se ridică la înalte culmi. 
Speranța de a descoperi cauzalitatea 
adîncă, legea lăuntrică a mișcărilor 
existențiale și, totodată, de a-și îm
plini năzuința de limpezire interioară, 
constituie substanța lirică a poemelor 
din Cuvinte potrivite (1927), în spe
cial în cele intitulate Psalm, expri- 
mînd efortul de a cunoaște natura 
unei presupuse ființe supreme, a ra
porturilor acesteia cu omul, cu cre
ația în totalitate. Nici o clipă auto
rul viitoarei Cîntări a omului n-a 
fost un bigot. Convenționalei icono
grafii bisericești în care divinitatea 
— antropomorfizată — ia înfățișarea 
unui bătrîn cu barbă și toiag — în
truchipare a ideii de autoritate des
potică — poetul îi opune, în „psalmi", 
aspirația la o comunicare umană, di
rectă, cu absolutul, visul de unire in
timă a „pămîntescului" cu „cerescul". 
„Cerul" îi apărea însă ferecat „cu 
lacăte și drugi". De aicî o întreagă 
mistuitoare dramă îf cunoașterii, cu 
desfășurări dintre cele mai imprevi
zibile și contradictorii. Poetul par
curge un adevărat labirint de stări 
sufletești oscilînd torturant între 
„credință" și „tăgadă", revoltîndu-se, 
supunînd divinitatea unor adevărate 
interogatorii și rechizitorii, cerîndu-i 
socoteală pentru tăcerea vinovată, a- 
cuzînd-o de nelealitate, amenințînd-o, 
uneori pîndind-o ca pe un vînat, vo
ind s-o „ucidă", s-o „răstoarne" cu ar
cul, alteori, dimpotrivă, căzînd umil cu 
fruntea în țărînă. Avatarurile cunoaș
terii, oscilarea între credința în supra
natural și negarea lui își află, firește,

La 90 de ani 
de la naștere9

explicația în experiența particulară de 
viață străbătută de poet, în atmosfera 
spirituală în care s-a format, în influ
ența concepțiilor idealiste, religioa
se ce s-au răsfrînt nu o dată în crea
ția unor autori care nu aflaseră dru
mul spre o cunoaștere filozofică ști
ințifică. materialist-dialectică. în 
Cărticică de seară (1935), în special 
răzvrătirile luciferice din Cuvinte po
trivite sînt contrapunctate de un fi- 
deism plin de cucernicie. Decenii în 
șir a durat ceea ce „psalmistul" însuși 
a numit „alergarea după nălucă". 
Forța poetului, geniul său au făcut ca 
sentimentul neputinței, oscilațiile cu
noașterii să fie depășite, să rămînă, 
adesea, niște simple pretexte pentru 
stări și atitudini lirice străbătute de 
umanism. încorporînd idei a căror 
claritate reprezintă, în fond, o dezi
cere artistică de însuși motivul prim 
al inspirației. Din avatarurile cunoaș
terii, geniul lui Arghezi va ivi poeziir 
le unei dramatice căutări, de inesti
mabilă frumusețe. Lirica sa medita
tivă mai nouă, vădit înrîurită de gîn- 
direa materialistă, științifică, va im
plica, în bună parte, o directă negație 
a fatalismului, a sentimentului de ne
putință ce brăzdează atîtea pagini 
ale operei din trecut.

Purtînd în titlu o discretă rezo
nanță a numelui cărții lui Charles 
Baudelaire Les fleurs du mal, avînd 
prin materialul de inspirație contin
gențe directe cu unul din ciclurile 
„florilor" baudelairiene (Tableaux 
parisiens), cea de-a doua culegere a 
lui Tudor Arghezi, Flori de mucigai 
(1931) a introdus în poezia româ
nească, o dată cu o lume de o stra
nie noutate, un nou stil liric. Narati
ve unele, altele descriptive, evocatoa
re sau întrebuințînd tonul confesiu
nii șoptite, „florile de mucigai" sînt 
poezii în care liricul, epicul, drama
ticul, satiricul se întrepătrund, își 
transmit calitățile, dînd naștere unor 
sinteze poetice inedite. Cu acest vo
lum poetul luminează un aspect par
ticular al condiției umane, Florile de 
mucigai conferind unui anume fel de 
„urît" o valoare nu doar estetică — 
asemenea poemelor lui Baudelaire — 
ci și una etică. Violentînd printr-un 
limbaj frust, manifestînd predilecție 
pentru descripția și expresia crudă, 
frizînd uneori chiar trivialul, adăugind 
„esteticii urîtului" o viziune aparte, 
poetul descoperă în zonele morbidului 

și decrepitudinii valori de umanitate, 
conferindu-le semnificații artistice, 
înălȚind poezia deasupra realităților 
pe care le transfigurează. „Pribegii, 
robii și sihaștrii" sînt pentru poet 
„vulturi căzuți din stele", prometei 
captivi ; pe „urîțenia" lor se spriji
nă toată frumusețea lumii ; ei susțin 
„cîntecul, lumina, taina, holda-ntin- 
surile-albastre" și, prin urmare, „te
meliile veciei" sînt ale lor.

Celelalte culegeri apărute în dece
niul al patrulea amplifică și îmbogă
țesc imprevizibil universul liric ar
ghezian, înscriu noi biruințe ale ar
tei cuvîntului, prin valorificarea ine
dită a resurselor limbii naționale, 
căutate îndeosebi în zonele mereu 
pline de prospețime ale graiului 
popular. în unele pagini minusurile 
de ordin ideologic-filozofic ale gîndi- 
rii scriitorului (fideism, agnosticism) 
ies în evidență cu claritate, în timp 
ce altele (mai ales în volumele de 
proză) exprimă concepții avansate, 
atitudini civice de categorică inade
rență la ordinea existentă. Puțini 
scriitori au creat o operă atit de con
tradictorie sub aspectul conținutului 
de idei ! Constantă rămîne însă so
lidaritatea poetului cu cei (altădată) 
„de jos", cu producătorii tuturor bu
nurilor și frumuseților lumii, cu 
homo faber. Nimeni în literatura 
noastră n-a luminat semnificația 
muncii plugarului, noblețea oricărei 
munci constructive, în stihuri atît de 
vibrante ca acelea ale autorului poe
melor Testament, Belșug, Dacica. 
Nimeni n-a consacrat luptei pentru 
dreptate socială, elanurilor și năzu
ințelor- omului liber, Prometeului 
modern dezlănțuit cîntece care să le 
întreacă pe cele scrise de Tudor Ar
ghezi în timpul celui de-al doilea 
război mondial (cînd asistăm la o ho- 
tărîtă reorientare a inspirației sale, 
la o fermă situare în contextul istoric, 
în social) dar mai ales în anii edi- 
fițării socialiste. Amplul poem Cîn- 
tare omului, replică la atîția „psalmi* * 
din trecutele decenii, vibrantă evo
care a stadiilor parcurse de umani
tate în procesul istoric de autofăuri- 
re, devine — cu toate că este minată 
pe alocuri de un anume retorism ne
asimilat stării lirice — o proclama
ție a completei dezrobiri materiale și 
spirituale, o chemare la intensifica
rea avînturilor pentru instalarea do
minației omului asupra întregului u- 
nivers. în 1907, evocatorul cumplitu
lui an, înfățișează ridicarea mulțimi
lor drept o consecință inevitabilă a 
„suferinței crude și amare", deschide 
în același timp perspectiva transfor
mărilor viitoare. In climatul preface
rilor sociale următoare eliberării, 
Tudor Arghezi a consacrat noii exis
tențe a țării nenumărate pagini

sirtaki : FAVORIT —
20,30.

pînă se întunecă :
— 9; 11,15; 13,30; 16; 
EXCELSIOR — 8,45;

; 18,30; 21, MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Comedianții î CENTRAL — 9; 
12; 15; 18.
• Adelheid î CENTRAL — 21.
• Călătorie fantastică î TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Campionatele mondiale de 
fotbal — 1962 : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11; 13,15; 17; 18,45;
20,30.
• Acțiunea
— 10; 15,30;
— 20,15.
• * Fredy șl 
FEROVIAR 
18,15; 20,30, 
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 : FLA
CĂRA — 14; 16; 18; 20.
• Jocul care ucide : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10; 
15,30; 18; 20,15.
• Castelul condamnaților: RA
HOVA — 10,30; 15,30; 18, la gră
dină — 20,15.
• Cînd tu
14; 16.15, la
• Un cuib
— 18,30.
• Picioare
DACIA — 8,30—20,30 în continuare, , 
PROGRESUL — 10; 15,30; 18, GRA
DINA PROGRESUL PARC — 20.
• Splendoare In iarbă : UNIREA
— 10; 15.30; 18; 20,15, POPULAR ,
— 10; 15,30; 18; 20,15.
• Anchetatorul din umbră ; GRA- i 
DINA UNIREA — 20,15.
• Iubita lui Graminla : LIRA — 1 
10; 15,30; 18. la grădină — 20.
• Bănuiala ; DRUMUL SĂRII — 1 
10; 16; 18; 20.
• Joc dublu În serviciul secret : 1 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIO- . 
RIȚA — 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpln pe situație : COTRO- ( 
CENI — 15,30; 18; 20.
• ...să ucizi o pasăre cîntătoare : |
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20. |
• Elvira Madigan : VIITORUL —
16; 18; 20. I

— în versuri și proză, precum 
și numeroase articole — în care își 
exprimă adeziunea față de prezentul 
socialist, pagini pătrunse de suflul 
încrederii în viitor, în triumful ide
alurilor celor mai înalte.

Tudor Arghezi a fost și a rămas 
pînă în ultima clipă a vieții unul 
dintre scriitorii cei mai activi, atît pe 
tărîmul creației, cît și pe aceia al 
muncii obștești. Solicitat de proble
mele permanente ale omului, autorul 
Cuvintelor potrivite a fost in perma
nență și un om al Cetății, care a vi
brat Ia durerile și bucuriile celor din 
jur, le-a împărtășit năzuințele și s-a 
înregimentat în rînd cu ei în luptă. 
La rîndul său, noua societate a înțe
les să-și cinstească după merit cîn- 
tărețul. Literatura lui Tudor Arghezi 
a fost așezată în anii noștri la locul 
de onoare meritat, devenind parte in
tegrantă, esențială, a culturii române 
socialiste. Infirmînd anumite interpre
tări eronate, vulgarizatoare, derivate 
dintr-o înțelegere rudimentară a fap
tului de artă, critica literară s-a stră
duit — mai ales în ultimul deceniu
— să analizeze creația argheziană, 
pe temeiul concepției marxiste, la 
nivelul contemporan al gîndirii este
tice. Dar calea exegezelor, a studiu
lui tot mai aprofundat rămîne în 
continuare deschisă. Căci, opera lui 
Arghezi —întinsă de-a lungul a 7 
decenii, confruntată în timp cu nu
meroase evenimente și idei — este sa
turată de probleme, grea de sen
suri. Unind visul cu fapta, înalta me
ditație cu atitudinea civică, Arghezi 
rămîne pentru noi poetul prin care 
s-au rostit întrebări capitale și s-au 
intonat stihuri întru cinstirea omu
lui avîntat prometeic „la stele", fău
ritorul neîntrecut de „frumuseți și 
preturi noi", o voce dintre cele mai 
profunde ale sufletului uman și na
țional, un artist al cuvîntului. un 
mare și exemplar artist-cetățean.
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• Filarmonica de ,,George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic extraordinar. 
Dirijor : Carlo Zecchi (Italia). So
listă Maria Caradas — 20.
• Opera Română : Seară vieneză
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana —
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —• 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Puricele in ureche — 20.
• Teatrul Mic : Primarul lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul Giuleștl (La parcul „23 
August") : Comedie cu olteni — 
20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" —• 19,30; (sala din Calea 
Victoriei) : Nicuță... la Tănase —
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Ansamblul Artistic Uniunii 
Generale a Sindicatelor (la Tea
trul de vară „Herăstrău") : Con- 
cert-spectacol — 20.
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cinema
• Afurisitul de bunic : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Marile vacanțe : FESTIVAL - 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30, 
la grădină — 20,15.
• Procesul : CAPITOL — 21.
• Warlock î LUMINA — 8,30—15,30 
în continuare; 18,15; 20,45, CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Program pentru copii : DOINA
— 10.
• Vînătorul de căprioare : DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse î SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete — 3308); 20,15 
(seria de bilete — 3311), REPUBLI
CA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, STADIONUL DINAMO
20.15, GRADINA CAPITOL — 20.
• Misteriosul X din cosmos : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRADINA DOINA -
20.15.
• Dansînd 
10; 15,30; 18;
• Așteaptă 
VICTORIA 
18,30; 20,45, 
11; 13,30; 16

■ ' 11; :

„Vulturul" : BUCEGI
18; 20,30, la grădină

cîntecul preeriel
— 9; 11,15; 13,30; 16
GLORIA — 9; 11,15

nu ești : BUZEȘTI — 
grădină — 20,45.
de nobili : BUZEȘTI

lungi» degete lungi

ieri a Început ia bucurești colocviul științific cu tema:

„Problemele conferinței europene

pentru cooperare și securitate"
La București »-au deschis joi di

mineața lucrările celui de-al doilea 
Colocviu european cu tema : „Pro
blemele conferinței europene pentru 
cooperare și securitate", organizat sub 
egida Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale din Ro
mânia (A.D.I.R.I.).

Timp de trei zile, participanțil — 
oameni de știință, experți și specia
liști în domeniul relațiiloi- internațio
nale — vor aborda probleme privind 
rolul conferinței europene în proce
sul de edificare a securității, conți
nutul și scopurile acesteia, o serie de 
aspecte ale pregătirii și organizării 
ei, precum și contribuția directă pe 
care ei o pot aduce la așezarea rela
țiilor între state pe principiile fun
damentale ale dreptului internațio
nal, la instaurarea unui climat favo
rabil colaborării și cooperării Intre 
popoarele continentului nostru.

La ședința de deschidere au luat 
parte Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Deschizînd lucrările, prof. dr. do
cent Traian Ionașcu, președintele A- 
sociației de drept internațional și re
lații internaționale din Republica So
cialistă România, a salutat pe partici
pant în numele asociației, urînd suc
ces desfășurării colocviului.

Secretarul Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Cons
tantin Stătescu, a dat apoi citire me
sajului președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, adresat ' partici- 
panților la colocviu. (Textul mesaju
lui se publică in pag. I).

Mesajul a fost urmărit cu atenție 
și primit cu interes de participanți.

La lucrările colocviului iau parte : 
Austria — conf. univ. dr. Werner 
Pfeifenberger, de la Institutul de 
științe politice din Salzburg, dr. Hans 
Peter Neuhold, asistent la Institutul 
de drept internațional al Universită
ții din Viena ; Belgia — prof. dr. 
Emmanuel Coppieters, director ge
neral al Institutului regal de relații 
internaționale din Bruxelles ; Bulga
ria — prof. Gheorghi Ștefanov, șef 
de secție la Institutul de politică in
ternațională din Sofia, Georgeta Gri
gorova, secretar științific la același 
institut, dr. Sava Penkov, cercetător 
principal Ia Institutul de cercetări ju
ridice, membru al Asociației bulgare 
de drept internațional din Sofia ; Ca
nada — Robert Reeford, membru a# 
Institutului canadian de relații inter
naționale din Toronto, copreședinte al 
filialei din New York ; Cehoslovacia 
— dr. A. Durei, șeful secției pentru 

PE ECRANE

„ADELHEID"
Producție a studiourilor cehoslovace Barrandov

Regia : Frantisek Vlacil, coautor al scenariului, împreunâ cu Vladimir Korner. Acțiunea filmului te 
desfășoară în perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial.

în distribuție : Emma Cerna, Petr Cepek, Jan Vostroil, Pavel Landovski, Lubomir Klalka, Bohumil Vavra.

probleme internaționale a guvernului 
slovac de la Bratislava, docent VI. 
Sojak, șef de secție la Institutul de 
relații internaționale din Praga ; Ci
pru — Lefkos N. Clerides, președin
tele Baroului din Cipru ; Elveția — 
prof. Jacques Freymond, directorul 
Institutului universitar de înalte stu
dii -internaționale din Geneva ; Fin
landa — dr. Osmo Apunen, directorul 
Institutului finlandez de relații inter
naționale din Helsinki ; Franța — 
prof. Fierre Hassner, cercetător la 
Centrul de studii al relațiilor inter
naționale din cadrul Fundației națio
nale de științe politice din Paris, dr. 
Jean Klein, cercetător la Centrul de 
studii de politică externă din Paris ; 
R. D Germană — prof. dr. Wilhelm 
Ersil, șef de secție, și dr. Harald 
Rose, conferențiar la Institutul de 
relații internaționale din Potsdam 
Babelsberg ; R. F. a Germaniei — dr. 
Eberhard Schulz, director .adjunct la 
Institutul de cercetări al 'Asociației 
germane de politică externă din 
Bonn, dr. Samuel Karres, secretar 
adjunct la Fundația Friedrich Ebert 
din Bonn ; Grecia — Vasilios Papa- 
costas. profesor de drept internațio
nal la Școala superioară de științe 
politice — Atena ; Italia — Stefano 
Silvestri, șef de secție la Institutul de 
relații internaționale din Roma, do
cent Franco Soglian, șef de secție la 
Institutul de studii de relații inter
naționale din Milano ; Iugoslavia — 
Djuro Nincic, ambasador Ia Se
cretariatul de Stat al Afacerilor Ex
terne din Belgrad, dr. Ljubivoje Aci- 
movic, director al Secției de relații 
internaționale de la Institutul de po
litică și economie internațională din 
Belgrad : Marea Britanie — dr. Ro
ger Morgan, director adjunct de 
studii la Institutul regal de relații 
internaționale din Londra, Diarmid 
McLaughlin, director al Trustului 
federal pentru educație și cercetare 
din Londra, Christopher Irwin și 
Michael Palmer, de la același trust 
federal pentru educație și cercetare, 
David Thomas, de la Institutul de 
studii asupra organizării internațio
nale — Universitatea din Sussex- 
Brighton ; Norvegia — Johan J. 
Holst, director științific al Institutu
lui norvegian de relații internațio
nale din Oslo, prof. Johan Galtung, 
director al Institutului de cercetări 
asupra păcii din Oslo ; Olanda — 
dr. L. G. M. Jaquet, director al In
stitutului olandez de relații interna
ționale din Haga ; Polonia — Ryszard 
Frelek. director al Institutului polo
nez de relații internaționale din Var
șovia, docent Wirginia Grabska, șefa 
secției de cooperare europeană la 
același institut, Joanna Kuleszynska, 
șef de secție la Institutul polonez 

de relații internaționale din Varșo
via ; România — Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, mem
bru al Consiliului Executiv al 
A.D.I.R.I., Ion Ceterchi, vicepreședin
te al Academiei de științe sociale și 
politice, Nicolae Fotino, direc
tor științific al A.D.I.R.I., Edwin 
Glaser, membru al Consiliului 
Executiv al A.D.I.R.I. ; Suedia — dr. 
Karl Birnbaum, director al Institutu
lui suedez de relații internaționale 
din Stockholm ; Spania — prof. Jesus 
Florentino Fueyo Alvarez, membru 
în Consiliul Executiv al Institutului 
de studii politice din Madrid, Manuel 
Solana Sanz, secretar general al ace
luiași institut ; S.U.A. — John C. 
Campbell membru in Consiliul de 
relații externe de la New York, An
drew Pierre, cercetător la acest con
siliu ; Turcia — prof. dr. docent 
Turkkaya Atabv, de la Institutul de 
relații internaționale — Universi
tatea din Ankara : Ungaria — dr. 
docent Tibor Palankay, prof. univ. 
la Universitatea Karl Marx din Bu
dapesta, secția de economie mon
dială ; U.R.S.S. — dr. Iuri Alexan- 
drovici Kostko, secretar științific al 
Institutului de economie mondială și 
relații internaționale din Moscova, 
prof, docent V. I. Gantman, șeful 
sectorului probleme teoretice de re
lații internaționale, și prof. Di mi trie 
Gheorghievici Tomașevski, șeful sec
torului de relații internaționale la a- 
celași institut, precum și Janez Sta- 
novnik, profesor la Universitatea din 
Liubliana, dr. Karefa Smart, asistent 
al directorului general al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Vladimir 
Stepanek. directorul Biroului de re
lații cu statele membre ale UNESCO, 
sir Peter Smithers, de la Institutul de 
forrpere și cercetare din cadrul 
O.N.U. (U.N.I.T.A.R.), Robert Neild, 
director la Institutul internațional de 
cercetări asupra păcii (S.I.P.R.I.) — 
Stockholm. John Goormaghtieh. di
rector al Centrului european al fun
dației Carnegie pentru pace interna
țională — Geneva, Curt Gasteyger, 
director adjunct al Institutului At
lantic — Paris. Ian Smart, director 
adjunct al Institutului de studii stra
tegice — Londra.

★
In prima zi a lucrărilor la propu

nerea profesorului Dimitrie Toma
șevski, de la Institutul de economie 
mondială și relații internaționale din 
Moscova, participant» la colocviu 
și-au exprimat compasiunea față de 
victimele recentelor inundații din 
România și au urat poporului român 
să înlăture cît mai grabnic urmările 
acestei calamități.

Aceleași sentimente au fost expri
mate și de profesorul elvețian Curt 
Gasteyger.

(Agerpres)
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Dumitru MICU

OAMENII DE ARTA ÎN SPRIJINUL SINISTRAȚILOR
(Urmare din pag. I)

LUCRĂRI DONATE 
DE ARTIȘTI PLASTICI

Răspunzînd che
mării de a veni în 
ajutorul celor sinis- 
trați, adresate de 
Uniunea Artiștilor 
Plastici, artiștii plas
tici bucureștenl au 
donat lucrări de pic
tură, sculptură mică, 
grafică și artă deco
rativă, lucrări care 
alcătuiesc fondul ex
poziției cu vînzare 
recent deschise în 
sălile Galeriilor și 
magazinului de artă 
„Orizont" (Bd. Băl- 
cescu nr. 20). Sînt

prezenți pe sintezele 
acestei expoziții cu 
lucrări dintre cele 
mai reprezentative 
cei mai cuno scuti 
și apreciați artiști 
bucureșteni, dintre 
care amintim ~ doar 
pe cîțiva : Dumitru 
Ghiață, C. Baba, H. 
Catargi, Brăduț Co- 
valiu, Ion Gheorghiu, 
Ion Pacea, Virgil Al- 
mășanu, Ovidiu Mai- 
tec, Ion Sălișteanu, 
Pavel Codiță, Gheor- 
ghe Apostu, Gh. 
Iliescu-Calinești, Ion

Nicodim, Fred Micoș 
etc. Sistemul de a- 
chiziții inaugurat 
acum face ca lucră
rile prezentate să fie 
accesibile unui pu
blic larg. Cumpă- 
rînd un bilet de 200 
lei puteți participa 
Ia tragerea pentru 
cîștigarea operelor 
de artă expuse. Toa
te biletele sînt cîști- 
gătoare. Tragerea 
va avea loc Ia se
diul Uniunii Artiști
lor Plastici (Calea 
Victoriei 155) după 
închiderea expoziției.

17,00 Deschiderea emisiunii. Ml- 
eroavanpremlera. 17,05 Buletin de 
știri. 17,10 Tele-școală • Matema
tică (clasa a VlII-a) : Probleme 
recapitulative. Prezintă : prof. 
Ivanca oilvotto • Chimie (clasa 
VUI—XII) : Probleme. Prezintă 
prof. Rodica Nicolalcluc. 18.10 De
sene animate. „Desen pentru o

pasăre*.  18,20 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii auto. 18,40 
Teleglob : între Rio șl Sao Paolo. 
19,00 Reflector. J9,15 Anunțuri — 
publicitate. 19,20 1001 de seri :
„Vrăbiuța cea vitează" (film). 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Film 
artistic : „Chouanil" — ecranizare 
după „Comedia umană" de Balzac, 
producție a studiourilor franceze. 
21,43 Dialog cu știința. 22,25 Mu
zică la sugestiile telespectatorilor. 
22,45 Telejurnalul de noapte. 23,00 
închiderea emisiunii.

Ea înseamnă, știm acum mai bine, 
capacitatea de a reacționa organic la 
încercări ce o privesc, de a se mani
festa solidar ; ea înseamnă capacita
tea fiecăruia dintre membrii ei de a 
suferi pentru nenorocirea altuia, de 
a trece la acțiune in favoarea lui, 
prin topirea limitelor individuale. 
Comunitatea de istorie înseamnă me
moria unor alte încercări din trecut, 
bătătorirea unor căi pe făgașul căro
ra reacțiile se desfășoară cu promp
titudine. Cînd echipe de voluntari 
s-au deplasat în alte localități ca să 
ajute la lupta cu apele, la salvarea 
utilajelor din fabrici sau la întărirea 
digurilor cînd inundația nu s-a pro
dus încă, a fost ca o reacție la focu
rile aprinse odinioară pe dealuri, ves
tind primejdii colective. Otice po
por care a trecut prin multe șl 
grele încercări, de-a lungul gene
rațiilor, orice om care știe că aces
te încercări au putut fi trecute îm
preună de întreaga colectivitate, a în
vățat valoarea faptului de a nu fi 
singur și de a nu lăsa pe altul sin
gur. Pentru că numai singurătatea te 
poate duce la disperarea absolută, 
fără perspectivă. Sentimentul acesta 
străvechi și deloc neglijat al unui 
destin istoric comun, cu un trecut și 
cu un viitor, a fost una din motiva
țiile profunde care au stat la baza 
unității manifestate atît de evident. 
Noi, locuitorii și stăpînii acestor 
locuri, ce răspund la numele solemn 
de România, nu sintem o colectivi
tate întîmplătoare, ci o structură, a- 
vem deprinderea adine înrădăcina
tă de a acționa împreună, de a ne 
simți, la bine și la rău, alături, răs
punzători deopotrivă de destinele 
națiunii din care facem parte.

In timpul acestor încercări a mai 
ieșit cu putere în evidență faptul că 
nu sintem orice națiune, ci o na
țiune socialistă, cu valorile de soli
daritate mult accentuate, construite 
pe o bază fermă, adevărată. Uni
tatea și solidaritatea poporului au 
o bază socială absolut reali. Adi
că. pus în te--' ■ s" poa
te spune cu certitudine că inexis

tența claselor antagonice in societa
tea noastră, solidaritatea de teluri 
dintre eroica noastră clasă munci
toare, țărănime, intelectualitate, 
dintre toți oamenii muncii de la o- 
rașe și sate potențează sentimentul 
de unitate și solidaritate, fac din 
națiune o realitate și mai puternică, 
de netăgăduit. A fi membru al 
unei națiuni trainice, sănătoase 
social și moral. înseamnă să lăr
gești pe un teritoriu vast noțiunea 
de „acasă", să simți că ai învins cînd

acest bun comun al tuturor nu se 
mărginește doar la locul de muncă, 
la utilajele cu care fiecare își cîști- 
gă pîinea. Mai mult încă și foarte 
demonstrativ e gestul atîtor pensio
nari, oameni bătrini, care au venit 
să ajute la refacerea unităților pro
ductive unde au lucrat odinioară, 
simțindu-se solidari cu cei alături 
de care au muncit, îngrijorați fiind 
de soarta bunurilor pe care le-au 
văzut crescînd sub ochii lor, prin 
munca lor, la făurirea cărora au con-

nutrim o anumită mîndrie în faptul 
că ne obișnuim să gîndim și să sim
țim în mare, pe o scară monumen
tală. Unitatea, deci, a fost mult mai 
profundă.

Această națiune a noastră, socia
listă, înglobează pe toți cei ce lu
crează pe teritoriul României ; ea are 
o bază tocmai în unitatea de destin, 
în participarea tuturor la procesul de 
dezvoltare multilaterală a țării, de 
construire a socialismului sub condu
cerea Partidului Comunist Român. Ro-

SIMBOL AL UNITĂȚII 
POPORULUI

a învins un semen al tău, că ai pier
dut cînd a pierdut altul, să-i oferi 
și lui adăpostul tău pentru că și la 
tine el se simte acasă. Și în același 
timp să nu te lamentezi doar, oricit 
ai fi fost de lovit, ci șă treci la ac
țiune, să te împotrivești, să te în
cadrezi intr-un tot organizat, singu
rul capabil să înfrunte vitregiile. 
In clipa în care oameni din Satu- 
Mare, cu casele inundate de Someș 
s-au îngrijit în cel puțin egală măsură 
chiar mai mult, de utilajele fabrici
lor unde lucrau, cind au trecut pe 
primul plan bunul colectiv, cînd n-au 
precupețit eforturile ca să-1 salveze, 
au reacționat conform unei conștiin
țe socialiste, dovedite în fapt. Exem
plele sînt numeroase și absolut con
cludente, nu mai există nici o în
doială asupra lor. Cînd specialiști 
din alte localități ale țării au venit să 
lucreze, în condiții deosebit de grele, 
in uzinele și fabricile din zonele ca
lamitate înseamnă, fără îndoială, că

tribuit, cu mari eforturi și dăruire. 
Fără verbe mari, fără gesturi grandi
locvente, simplu și firesc, in ciuda 
vîrstei, au simțit nevoia să fie utili, 
pentru că îi privea și pe ei. Neîndo
ios că același lucru l-au resimțit, 
acționînd in virtutea unor comanda
mente de morală socialistă, țăranii 
care au' salvat bunurile cooperati
vei, toți cei ce nu s-au gîndit la ei 
înșiși în primul rînd. Și asemenea 
oameni au fost foarte mulți. Desi
gur, oamenii simpli s-au ajutat unii 
pe alții totdeauna, dar ce este spe
cific acum e faptul că acest ajutor 
n-a fost individual, că a căpătat 
proporții de masă, că a vizat nu 
bunuri individuale, ci intreaga bogă
ție a țării, Ia care ne-am gîndit cu 
toții. Operația de împotrivire tero
rii apelor, de salvare a bunurilor și 
vieților omenești, de refacere a bu
nurilor distruse sau avariate a cuprins 
sfere largi, totale. Tn ciuda greută
ților, nu ne putem împiedica să nu

mânii, ca și maghiarii, ori germanii 
care locuiesc și muncesc laolaltă, de 
veacuri pe aceste meleaguri, s-au aju
tat și au fost ajutați deopotrivă, ani
mați de sentimentul puternic că sint 
fiii aceluiași popor, că aparțin cu trup 
și suflet aceleiași colectivități umane. 
Ajutorul național a fost fără adresă 
diferențiată după naționalitate ; e- 
fortul n-a fost precupețit mai mult 
de unii ca de alții. Faptul acesta a 
ieșit puternic în evidență pentru că 
in regiunile cele mai lovite trăiesc, 
alături de români, numeroși ma
ghiari și germani, oameni de alte 
naționalități. Cred că nimeni nu s-a 
gîndit ce limbă va vorbi omul care 
va îmbrăca haina trimisă de cetă
țeanul din București, care, de ce să 
n-o spunem, nu are o garderobă al
cătuită din zeci de costume.

Sentimentele firești de unitate și 
solidaritate au avut, în condițiile 
noastre, vaste posibilități de afir
mare. Ele se fundamentează pe 9

conștiință formată nu de azi de ieri, 
ci printr-un lung și complicat pro
ces istoric, întărită și potențată de 
baza economică comună, de struc
tura de azi a societății noastre. Va
loarea fundamentală, criteriul adevă
rat ai acțiunilor noastre a fost uma
nismul, fundamentat filozofic, va
loare practică și teoretică, piatra 
unghiulară a moralei noastre. Mani
festarea concretă a acestor senti
mente a necesitat și va necesita me
reu mari eforturi de organizare. 
Fructificarea sentimentelor colecti
ve, crearea cadrului celui mai po
trivit pentru ca ele să se exprime, 
să devină el'iciențe au fost realiza
te de partidul nostru comunist, de 
conducerea partidului și a statului. 
E un fapt că prezența tovarășului 
Ceaușescu în atîtea locuri în aceste 
zile a fost nu numai un ajutor con
cret, dar a avut și valoarea unui 
simbol al unității. Prezența condu
cătorului partidului și statului aco
lo unde țara se confruntă sau urma 
să se confrunte cu pericolul natural 
simboliza în fapt grija, răspunderea 
întregii națiuni pe care o reprezintă.

Ceea ce a prevalat în aceste clipe 
a fost sentimentul unității, în nu
mele căruia s-au manifestat valo
rile și calitățile noastre. Tn centrul 
tuturor eforturilor a fost eroul co
lectiv. întregul popor, eroul anonim, 
cel care și-a făcut datoria. Față de 
el, obligațiile tuturor sînt foarte 
mari.

Conștiința că atît de mulți, că mi
lioane de oameni și-au făcut datoria 
e nu numai un adevăr, dar și un 
imbold, spre grija profundă pentru 
bunăstarea națiunii, pentru îndepli
nirea exemplară a datoriilor față de 
ea. Nimeni nu poate fi scutit de a- 
cest sentiment fundamental, fără de 
care existența însăși își pierde sen
surile adevărate. Realitatea unității 
indestructibile a intregulul popor, 
condus de Partidul Comunist Ro
mân, este argumentul suprem al cer
titudinilor noastre de azi și de mii. 
ne, al ”' tru al tuturor celor anga
ja i. cu fapta și ideea, in opera db 
făurire a societății socialiste, _

t V
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc, în numele poporului, al guvernului revoluționar al 

Cubei și al meu personal, pentru sentimentele frățești de solidaritate ex
primate cu ocazia pierderilor umane și materiale provocate de recen
tele inundații care au avut loc în provincia Oriente, din țara noastră.

Vă reînnoiesc sentimentele de înaltă stimă și sinceră prietenie.
Doctor OSVALDO DORTICOS TORRADO

Președintele Republicii Cuba

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU '

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Tristele știri privind pierderile de vieți omenești și de bunuri ma

teriale, ca urmare a ravagiilor făcute de inundații în țara Excelenței 
Voastre, ne-au mîhnit profund. In aceste momente dureroase, adresăm 
Excelenței Voastre și, prin intermediul dv., guvernului și poporului din 
România profundele noastre sentimente de compasiune.

HAILE SELASSIE I
Împăratul Etiopiei

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Exprim Excelenței Voastre profunda mea compasiune și cele mai 

sincere condoleanțe în legătură cu dezastrul care a lovit țara dv., cauzînd 
pierderea a numeroase vieți omenești.

PER BORTEN
Prim-ministrul Norvegiei

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Am fost profund întristat să aflu despre pagubele continue, distru

gerile și pierderile de vieți omenești provocate de marile inundații din 
țara dumneavoastră. Poporul britanic a citit cu admirație despre munca 
guvernului și poporului dumneavoastră în înfruntarea curajoasă cu acest 
dezastru.

Sînt bucuros că, în afara ajutorului trimis pînă în prezent, am putut 
face aranjamentele necesare ca un avion britanic să transporte în Româ
nia lucrurile donate de Comitetul britanic pentru măsuri excepționale în 
cazuri de dezastre. Știu că în Marea Britanie se vor depune în continuare 
eforturi pentru a da o expresie practică simpatiei nutrite față de poporul 
român în aceste momente.

HAROLD WILSON
Primul-ministru al Marii Britanii

La Marea Adunare Națională, pe 
adresele ministerelor și organizațiilor 
obștești continuă să sosească tele
grame de compasiune, în legătură cu 
calamitățile provocate de inundații, 
din partea unor instituții, organiza
ții, personalități ale vieții politice 
și obștești din diferite țări. în ulti
mele zile au sosit telegrame de la : 
Tomas Pablo, președintele Senatu
lui din Chile și secretarul Senatului, 
Daniel Egas ; Kai Uwe von Hassel, 
președintele parlamentului R.F. a 
Germaniei ; secretarul de stat pen
tru afacerile externe al Republicii 
San Marino, Federico Bigi ; minis
trul pentru problemele tineretului 
din Republica Arabă Unită, dr. Mo
hamed Safei El Din Abul Ezz ; am
basadorul Norvegiei în Republica So
cialistă România, Thor Brodtkorb (cu 
reședința permanentă la Praga) ; 
președintele secției din Delemont a 
Partidului Socialist Elvețian, pre
fectul Henri Pamat ; Jean Breteau, 
secretar general al Federației mun
citorilor din metalurgie — C.G.M. — 
din Franța ; primarul Romei, Clelio 
Darida ; prințul statului Monaco, 
Rainier III, în calitate de președin
te al Comisiei internaționale pentru 
explorarea științifică a Mării Medi- 
terane ; preotul Constantin Iuga din 
Quebec (Canada). De asemenea, s-au 
mai.trimit telegrame de la : Bun-

,r i .......................—

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE
La 4 iunie, ministrul afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, a primit pe 
Janez Stanovnik, secretarul execu
tiv al Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, care se află în țara 
noastră pentru a participa la lucră
rile Colocviului asupra securității și 
cooperării europene, organizat de A- 
sociația de Drept Internațional și 
Relații Internaționale.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date probleme ale colaborării Româ
niei cu Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Europa.

La primire a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.
PLECAREA ÎN R.F. A GERMANIEI 

A MINISTRULUI 
PENTRU PROBLEMELE 

TINERETULUI
Joi dimineață a părăsit Capitala, 

!ndreptîndu-se spre Republica Fede
rală, a Germaniei, tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, ministru pentru problemele 
tineretului, care, la invitația Minis
terului tineretului, familiei și sănă
tății și a Consil’ului Federal al Ti
neretului T- D.B.J.R., va face o vi
zită în această țară.

La plecare, pe Aeroportul Otopeni, 
erau prezenți secretari ai C.C. al 
U.T.C., activiști ai C.C. al U.T.C.

Au fost de față Erich Strătling. 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroportul din Frankfurt pe 
Main, oaspetele a fost salutat de dr. 
Wolfgang Reifenberg, președintele 
Consiliului Federal al Tineretului 
din R.F.G. A fost de față ambasa
dorul României în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea.

în cursul serii, ministrul român a 
sosit la Bonn.
CONSTITUIREA COMITETULUI 

DE ORGANIZARE 
PENTRU ANIVERSAREA 

CREĂRII STATULUI IRANIAN
La 4 iunie, la Academia Republicii 

Socialiste România a avut loc ședința 
de constituire a Comitetului de orga
nizare a manifestărilor științifice și 
culturale pentru aniversarea a 2 500 
de ani de la crearea statului iranian.

Comitetul, al cărui președinte este 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, este format din reprezentanți 
ai conducerii unor instituții centrale, 
academicieni și alți oameni de cul
tură șl știință și are ca sarcină să 
elaboreze și să coordoneze programul 
manifestărilor culturale și științifice 
care se vor organiza în țara noastră 
cu ocazia aniversării a 2 500 de ani 

destagul R.F. a Germaniei ; președin
tele și membrii grupului parlamen
tar anglo-român ; Congresul perma
nent pentru unitatea sindicală a oa
menilor muncii din America Latină- 
CPUSTAL ; Centrala unitară a mun
citorilor din Venezuela ; Alianța 
Cooperatistă Internațională ; . Consi
liul Central Cooperatist din R.S. Ce
hoslovacă ; Uniunea Centrală Agri
colă a Cooperativelor „întrajutora
rea țărănească" din R.P. Polonă ; Li
ga Națională a Cooperativelor și A- 
jutorului reciproc din Italia ; Con
gresul Național al „Consumunion" 
din Japonia ; Liga Cooperatistă din 
S.U.A. ; Federația venezueleană a 
medicilor ; Colegiul medicilor din 
districtul federal Caracas ; Comite
tul Belgian pentru Apărarea Păcii ; 
Liga iugoslavă pentru pace, inde
pendență și egalitate In drepturi a 
popoarelor ; Comitetul israelian al 
păcii ; Ambasada Republicii Demo
crate a Somaliei la Dar Es Salaam ; 
Liga tineretului democrat din Ja
ponia și, respectiv, Federația Na
țională a Organizațiilor autonome 
studențești din Japonia ; Federația 
mondială a orașelor Înfrățite ; stu- 
denți și profesori reuniți la coloc
viul „Blaga" de la Freiburg im Breis
gau ; Consiliul Uniunii Internațio
nale a Arhitecților Întrunit Ia Paris.

de la crearea statului iranian — oc
tombrie 1971.

La ședință au mai participat Mehr- 
dad Pahlbod, ministrul culturii și 
artelor din Iran, care ne vizitează 
țara, și Soltan H. V. Sanandaji, am
basadorul Iranului la București.

★
în cadrul unei festivități, care a 

avut loc joi la amiază, la Ateneul 
Român, a fost inaugurată — sub egi
da Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă — Expoziția de fotogra
fii oțganizată cu prilejul aniversării 
unui an de la formarea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud.

La vernisaj au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Mib- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, conducători ai unor institu
ții culturale centrale, oameni de știin
ță, artă și cultură, un numeros public.

Au fost de față Nguyen-Duc-Van, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud la București, membri ai am
basadei, precum și șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați în 
Republica Socialistă România.

Expoziția cuprinde imagini oglin
dind aspecte ale luptei poporului îm
potriva agresiunii americane, precum 
și momente din viața și activitatea 
oamenilor muncii din Vietnamul de 
sud.

★
Joi dimineața. Mehrdad Pahlbod, 

ministrul culturii și artelor din Iran, 
și persoanele oficiale iraniene care îl 
însoțesc, au făcut o vizită la Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă, 
unde s-au întîlnit cu Pompiliu Măco- 
vei, președintele comitetului și 
membri ai oonducerii C.S.C.A. în 
timpul întrevederii s-a efectuat un 
util schimb de păreri despre dezvol
tarea schimburilor culturale dintre 
cele două țări.

A fost de față Soltan H. V. Sanan
daji, ambasadorul Iranului la Bucu
rești.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
iranieni au vizitat Muzeul Satului, 
Muzeul de artă. Sala Palatului și A- 
teneul Român.

Ambasadorul Soltan H. V. Sanan
daji a oferit apoi un dineu în sa
loanele hotelului „Athenee Palace".

★
Joi s-au încheiat lucrările Colocviu, 

lui tehnico-științific privind dezvolta
rea industriei de calculatoare electro
nice in Franța, organizat de Compa
nia Internațională pentru Informatică 
(C.I.I.), sub egida Comisiei guverna
mentale române pentru dotarea cu 
echipamente de calcul și automatiza
rea prelucrării datelor. La lucrări au 
participat oameni de știință și alți 
specialiști francezi și români din do
meniul calculatoarelor electronice.

(Agerpres)

PRIMIRE LA
CONSILIUL DE MINIȘTRI vremea

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
președintele Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a primit joi pe N. V. Fa

CONTUL 2000
La 4 iunie, valoarea depuneri

lor din întreaga țară în contul 
C.E.C. 2 000 s-a ridicat Ia 
53 354 000 lei.

In ultimele două zile, au de
pășit suma de 1 milion lei la
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Mexic'70 CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Cine nu atacă nu cîștigă!
CORESPONDENTA DIN GUADALAJARA 

DE LA VALENTIN PAVNESCU

„El Mundial" avansează, și o dată 
cu scurgerea timpului capătă din ce 
in ce mai multă culcare locală, trans- 
formîndu-se într-o stranie fiesta 
fotbalistică mexicană. „Grupa de 
fier", cum se spune aici seriei de la 
Guadalajara, domină campionatul și 
asta se vede chiar și numai din spa
țiul pe care ziarele de aici și de aiu
rea il acordă fiecărui meci.

Două vorbe schimbate cu Joao Sal- 
danha, vechea noastră cunoștință de 
pe vremea cînd era antrenorul națio
nalei braziliene, acum prezent aici la 
Guadalajara ca ziarist, trimis al pu
blicației „O. Giobo", puneau în evi
dență o realitate concretă a meciului 
nostru de debut : „Echipa României 
nu a știut să fructifice perioada în 
care „unsprezecele" lui Ramsey trecea 
prin momente dificile. Asta este, in 
primul rînd, o chestiune de expe
riență. Dacă Dembrovschi ar fi mar
cat în minutul 6, poate că jocul ar fi 
avut alt curs. Rămin un admirator al 
talentului lui Dumitrache și Dobrin 
— îmi pare rău că pe ultimul nu l-am 
văzut jucind".

Cronicarul de Ia „Novedades" no
tează : „în fața unui public*  care 
a aplaudat tot timpul reușitele 
echipei României, englezii au ob
ținut o victorie la capătul unui 
drum care nu ducea de fapt niciunde. 
Oamenii lui Ramsey n-au atacat de 
fond și chiar ceea ce au încercat, în 
acest sens, a fost distrus cu măiestrie 
de apărarea română în frunte cu 
Dinu. Peters și Lee au naufragiat, lajr 
Dumitrache a fost aplaudat la scenă 
deschisă cînd l-a făcut să danseze pe 
Moore".

Este adevărat, Dumitrache l-a fă
cut să „danseze" pe celebrul Moore, 
publicul a fost încintat și l-a aplau
dat pe fotbalistul nostru, dar marea 
majoritate a specialiștilor de aici — 
subliniind calitățile echipei române, 
jocul ei în ansamblu, remareînd 
tehnica bună a unora dintre jucăto
rii noștri — sînt unanimi în a apre
cia că atacul formației românești a 
fost deficitar.

Dintre numeroasele corespondențe, 
dintre numeroasele opinii ale croni
carilor transmise de aici în legătură 
cu meciul nostru de debut, notez 
două. Trimisul ziarului italian „La 
Stampa" : „Această echipă a Româ
niei, apreciind evident după întîlni- 
rea cu Anglia, este în general pu
ternică pînă reușește să prindă in 
capcană adversarul și să-1 zăpăceas
că în ițele unei „moriști" continue. 
Dar s-ar putea spune că nu reușește 
să meargă mai departe de un zero la 
zero ; Dacă primește un gol, euforia 
s-a sfîrșit. îi lipsesc forța și convin
gerea de a învinge, ii lipsește obi
ceiul de a trece la o manevră logică 
ofensivă. în orice caz, este echipa 
care provoacă griji, este echipa care 
dezorientează. A simțit-o pe pro

■SnSaaBnanOnHnHBaBBaUBBEnBnKISKBaraanCaCBBanaaaaaWM

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Din partea unor guverne 
și altor

Guvernul bulgar a hotărît la 2 iu
nie suplimentarea cu 400 000 LEVA 
(în materiale de construcție, tricota
je, saltele etc) a ajutorului acordat 
sinistraților din România.

Ajutorul material total acordat 
pînă în prezent de guvernul bulgar 
este de un milion LEVA.

Guvernul Finlandei a hotărît să 
acorde un ajutor în valoare de 
200 000 MĂRCI FINLANDEZE pen
tru înlăturarea urmărilor inundații
lor din România. Crucea Roșie fin
landeză va trimite medicamente și 
îmbrăcăminte, pături și corturi. Acest 
ajutor se adaugă celui trimis ante
rior, in valoare de 100 000 MĂRCI 
FINLANDEZE.

Guvernul Zambiei a hotărît să con
tribuie cu 10 000 DOLARI la fondul 
de ajutorare a sinistraților din Romă, 
nia.

Guvernul federal al Braziliei, prin 
intermediul Ministerului Sănătății, a 
oferit pentru populația din regiunile ' 
sinistrate din România importante 
cantități de medicamente.

Din partea unor firme

Partenerii externi ai întreprinderii 
„Prodexport" au donat pentru fondul 
de ajutorare a sinistraților urmă
toarele sume : firmele „Siemers" — 
10 800 MĂRCI „Dauhuber" - 3 300
MĂRCI, „Leo Ringel" - 1000
MĂRCI, „Gunthcr" - 750 MĂRCI. 

ddeev, secretarul Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, aflat în 
București, cu care a examinat pro
bleme ale activității curente ale unor 
organe C.A.E.R. pe perioada imediat 
următoare.

(Agerpres)

depunerile pentru ajutorarea fa
miliilor sinistrate și județele 
Alba, Caraș-Severin, Constanța, 
Ilfov, Maramureș, Neamț, Vilcca.

(Agerpres)

pria-! piele, Anglia". Din opinia cro
nicarului de fotbal al ziarului brazi
lian „Correio da manha" rețin ur
mătoarele : „Echipa română a mizat 
pe apărare și a încasat un gol exclu
siv din vina apărării... Ce speranțe 
au acum fotbaliștii români ? Dlipă 
felul cum au reacționat la înfrîngere, 
par să aibă foarte puține. Pentru a 
se califica trebuie să învingă forma
țiile Cehoslovaciei și Braziliei, ceea 
ce, judecind după acest joc cu en
glezii, e o treabă grea".

Ce speranțe nutresc fotbaliștii 
noștri, dacă vor acorda sau nu aten
ția cuvenită ofensivei — vom vedea 
exact în meciul cu Cehoslovacia. 
Dacă însă, înainte de a începe par
tida, în legătură cu întărirea forței 
de atac a echipei noastre, în legătură 
cu preocuparea pentru jocul ofensiv 
vor interveni elemente demne de a 
le nota — vom încerca să le aducem 
la cunoștința cititorilor în corespon
dența de mîine.

Publicul, da publicul este cel de-al 
doilea mare actor al acestui al 
nouălea campionat mondial de fotbal 
și trebuia să fii aici, pe „Estadio Ja
lisco", înainte și în timpul meciului 
Brazilia—Cehoslovacia pentru a rea
liza la întreaga sa dimensiune această 
istorie. Brazilia' este speranța între
gului continent latino-american și 
miercuri „Estadio Jalisco" părea un 
cazan in care apele pasiunii atingeau 
punctul de fierbere. A fost mai intii 
o trecere in revistă a torțelor în ju
rul stadionului, apoi o concentrație 
maximă în cupa de piatră alcătuită de 
cercul tribunei. O simplă eroare a 
arbitrului uruguaian Ramon Barrero 
în aprecierea unui fault neintenționat 
comis de un apărător cehoslovac asu
pra lui Pele, a făcut ca 60 000 de 
minți înfierbântate, într-o singură 
voce, să-l „apostrofeze" pe arbitru, 
timp de cinci minute....

Meciul în sine ne-a reamintit de 
epoca romantică a fotbalului, in care 
fiecare echipă era preocupată doar de 
ceea ce făcea ea, neinteresînd-o ad
versarul. Apărarea cehoslovacă a fă
cut multă poezie în fața lui Pele și 
oompama Oamenii lui Zagalo, după 
un început in care își pierduseră 
brusc entuziasmul (Petras marcase un 
gol fără drept de șpel), au zburdat 
de-a lungul și de-a latul terenului. 
Rivellino a egalat, Pele a urcat sco
rul la 2—1, intr-o fază în care apă
rarea cehoslovacă a fost literalmente 
„pusă la pămînt". Au urmat golurile 
semnate de Jairzinhc (unul din ofsaid 
flagrant !) — deci 4—1 pentru Brazi
lia și fluierul' final. Cu opt ani in 
urmă. Brazilia și Cehoslovacia erau 
finaliste la turneul din Chile. După 
opt ani, meciul lor de debut în tur
neul final din Mexic înseamnă 4 go
luri în dreptul Braziliei și unul sin
gur în cel al Cehoslovaciei. Presu
pune asta ceva ? O să vedem. în me
ciul Anglia—Brazilia, duminică.

, organizații de Cruce Roșie 
organizații

Ministrul de externe al Austra
liei, William McMahon, a anunțat că 
țara sa va oferi suma de 5 000 DO
LARI, ca ajutor pentru înlăturarea 
urmărilor inundațiilor.

Primul ministru iranian A. A. 
Hoveyda a donat personal suma de 
200 DOLARI.

Sindicatele egiptene au acordat 
un ajutor în medicamente și îmbră
căminte în valoare de circa 7 000 
LIRE STERLINE.

Secretarul general al Federației 
naționale a oamenilor muncii din 
industriile chimice, petrol și cauciuc 
— C.G.M. — din Franța, R. Pasere, 
a adresat o telegramă de compasiune 
și solidaritate Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei de 
petrol, chimie și gaz metan din Ro
mânia. prin care anunță, totodată, 
donarea sumei de 5 000 FRANCI la 
fondul de ajutorare. .

Societatea de binefacere „Caritas 
Secours" din Belgia a tăcut o dona
ție de 10 tone zahăr, 10 tone lapte 
praf. 500 kg medicamente.

și oameni de afaceri

O serie de firme britanice care au 
legături cu țara noastră contribuie, 
de asemenea, cu diferite sume : 
Astfel, firma „Zylan Ltd" a donat 500 
LIRE, firmele „European Reinsurance 
Brokers Ltd" și „Maynard. Reeve and 
Wallace Ltd". „Rolls Royce Ltd" -

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 iunie. In țară : vre
mea se ameliorează în nord-ves- 
tu) țării, uncie cerul va deveni 
variabil și ploile vor căpăta ca
racter izolat. în sudul și estul 
țării vremea se menține în ge
neral umedă în prima parte a in
tervalului, cînd cerul va fi mai 
mult acoperit și vor cădea ploi 
intermitente, apoi vremea se va 
ameliora și în aceste regiuni. 
Vîntul va prezenta intensificări 
din nord-vest și vest, mai ales 
în prima jumătate a intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 17 și 27 de grade. în 
București : vremea se menține în 
general umedă în prima jumătate 
a intervalului, apoi se va amelio
ra. Cerul va fi mai mult no ros 
la început, apoi va deveni va
riabil. Vor dădea ploi intermiten
te în primele zile. Vînt potrivit 
cu unele intensificări din nord- 
vest. Temperatura în creștere u- 
șoară spre sfîrșitul intervalului.

Post-scriptum la 
celelalte meciuri

• R.F.G.—MAROC 2—1. — Nu
mai 5 000 de spectatori (2 000 au fost 
turiști vest-germani) au asistat pe 
stadionul din Leon la o partidă în 
care nimeni nu punea la îndoială nu 
numai șansa, dar și o victorie con
fortabilă a echipei antrenată de 
Helmuth Schon. Și totuși, fotbaliștii 
marocani au fost la un pas de a fur
niza prima mare surpriză a turneului, 
conducînd cu 1—0 pînă în minutul 56 
și menținînd apoi scorul egal pînă 
în ultimele zece minute ale partidei.

După o serie de atacuri nereușite 
ale coechipierilor lui Beckenbauer, 
în minutul 21, printr-o frumoasă 
combinație pe tripletă, marocanii 
străpung sistemul defensiv advers 
și Hounian înscrie printr-un șut pla
sat'. Stupoare în tribune și în rîndul 
echipei vest-germâne. încurajați de 
acest succes, marocanii continuă să 
atace : în minutul 24 portarul Maier 
este nevoit să se întrebuințeze se
rios pentru a devia .în corner o lovi
tură de cap a aceluiași Houman. 
Treotat însă, cu mari eforturi, jucă
torii vest-germani își regăsesc cadența, 
dar nu reușesc să egaleze decît după 
pauză, în minutul 56, cînd Seeler tri
mite mingea în plasă, printr-un șut 
la firul ierbii. în sfîrșit, în minutul 
80, Miiller, cu capul, înscrie golul 
victoriei.

• ITALIA — SUEDIA 1—0 —
Stadionul „Bombonieră" din Tolu
ca, oraș situat la 2 680 m altitudine, 
a găzduit mult așteptatul meci din
tre echipele Italiei și Suediei, două 
dintre favoritele grupei B. Vintul co- 
borînd de pe vîrful măritor vulcani 
din apropiere este ușor favorabil sue
dezilor, care domină în primele mi
nțite1, Insă fără rezultat. Italienii joa
că cu pase scurte in adîncime, cău- 
tîndu-1 pe Riva, sever marcat de 
Olsson. Totuși, în minutul 7, Riva se 
desprinde de acesta și, primind o 
pasă de la Domenghini, lovește balo
nul cu capul, dar bara 11 salvează pe 
portarul Hellstrom. Foarte iuți, îna
intașii Italieni încep să producă pa
nică în careul advers și în minutul 
11, în urma unei lovituri de corner, 
Domenghini intră în posesia balonu
lui și, de Ia circa 25 m, șutează pu
ternic pe jos, pe sub portarul Hell
strom.

• BELGIA — SALVADOR 3—B. 
— Ciudad de Mexico : Cer noros, 
răcoare, public numeros (80 000) pe 
stadionul „Azteca", la meciul Belgia- 
Salvador din prima grupă. Jocul nu 
a avut istoric. Belgienii au dominat 
tot timpul, cu-excepția unor rare pe
rioade cînd înaintașii salvadorieni, 
destul de abili în manevrarea balo
nului, au încercat, fără succes, poar
ta lui Piot. Scorul a fost deschis de 
Van Moer in minutul 13, la capătul 
unei acțiuni personale. Același Van 
Moer, în vervă deosebită, va ridica 
scorul în minutul 54, ultimul gol fiind 
marcat de Semmeling, în minutul 80, 
dintr-o lovitură de la 11 m. Soor fi
nal 3—0 pentru Belgia. Partida a fost 
condusă de arbitrul român Andrei 
Rădulescu.

cite 250 LIRE, iar alte cinci firme — 
cite 100 LIRE.

Proprietarul firmei „Ferruzzl ei 
Co" din Italia donează suma de 5 000 
DOLARI S.U.A.

D-na D. Guyot, girant la „Ets 
d’applications psyhotechimiques" din 
Franța, a donat 2 000 FRANCI.

Mai mulți comercianți din Cipru 
au donat 1 990 DOLARI S.U.A. Tot 
din Cipru au fost destinate sinistra
ților din țara noastră : 26 tone car
tofi, 1 200 perechi ciorapi de damă, 37 
metri ștofă, 100 pături, din partea u- 
nor firme și diverse persoane.

Reprezentanții firmei franceze 
„Gaston Reverchon" in România, 
Stoyan ZIatev și Robert Abrivard, au 
donat din fondurile personale suma 
de 400 DOLARI, in contul 1000.

Din partea domnului Iiirmizyan, de 
la firma „Cinec" din Paris, s-a primit 
o adresă prin care se comunică o do
nație de 4 000 FRANCI.

Din R.F. a Germaniei au mai anun
țat donații de cite 5 000 MĂRCI oa
menii de afaceri Hugo Alber si 
Franck.
Firmele „Woi*k  S.A.", „Nestle", „Cafe 

Breșa" din Brazilia, care au legături 
cu firme românești, au donat pen
tru fondul de ajutorare a sinistra
ților cantități de încălțăminte, lapte 
condensat, lapte praf, cacao, cafea.

Printr-o telegramă adresată Consi
liului de Stat, firma „Reichold Che- 
mic*.  ag. Viena, anunță că pune la 
dispoziția statului român, în mod 
gratuit, produse in valoare de 400 
DOLARI S.U.A.. precum și o contri
buție de 250 DOLARI S.U.A.

Din Austria au mai anunțat dona
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Uniunii Sovietice 
în dezvoltarea 
industriei

carbonifere
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA S. PODINA

Industria carboniferă a Uniunii 
Sovietice se dezvoltă intens, an 
de an. Dacă în 1955 s-au extras 
389 900 000 tone, anul trecut minele 
și carierele au dat 608 milioane 
tone de cărbuni, din care 161 mili
oane tone sînt cocsificabili. în 
U.R.S.S. sînt concentrate pes- 
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te jumătate din 
selor carbonifere 
zervele geologice 
ligniți sînt apreciate la circa 680 
miliarde tone, din care 580 miliarde 
sînt exploatabile industrial. Prin
cipalele bazine .carbonifere din par
tea europeană a Uniunii Sovietice 
sint Donbassul, bazinul Peciorei și 
bazinul din apropierea Moscovei.

în cadrul unei conferințe de 
presă pentru corespondenții străini 
acreditați 
Bratcenko, 
carbonifere, 
tă ramură 
din cele mai mari în cadrul eco
nomiei naționale. Ea asigură nece
sitățile țării de cărbuni energetici 
și cocsificabili, 
de combustibil 
larg. Se află în curs de înfăptuire 
un vast program de reconstruire, 
extindere și modernizare a minelor 
și carierelor vechi, pentru ca ele 
să-și poată spori extracția cu 80 de 
milioane tone. De asemenea, se 
pregătește deschiderea unor ex
ploatări carbonifere noi, care vor 
da o producție anuală de 157 mi
lioane tone. Ponderea regiunilor 
răsăritene în producția globală va 
crește continuu în anii viitori. Spo
rirea simțitoare a capacității Indus
triei carbonifere sovietice se reali
zează și prin ridicarea continuă a 
gradului de mecanizare și automa
tizare. în prezent, 80 la sută din 
cărbunele extras din straturi ori
zontale se obține cu ajutorul dife
ritelor mașini și mecanisme. Prin
cipala orientare actuală a progresu
lui tehnic în industria carboniferă 
a U.R.S.S. este mecanizarea com
plexă și automatizarea proceselor 
de producție. Ea se înfăptuiește in 
112 mine, care asigură 21 la sută din 
extracția subterană. Circa 70 la 
sută din instalațiile staționare ale 
minelor sînt automatizate și con
duse de la distanță.

Se dezvoltă rapid extracția In 
cariere la suprafață, cea mai ieftină 
metodă și care asigură productivi
tatea cea mai înaltă. Sînt folosite 
excavatoare de mare capacitate, cu 
cupe de 4—16 metri cubi, și excava
toare gigantice cu rotor, cu func
ționare continuă, care „mușcă" în
tr-o oră pină la 3 000 tone de căr
bune, conveiere supraputernice ca
pabile să transporte zeci de mii de 
tone pe oră.

...Am avut prilejul să Întreprind 
o călătorie In Donbass, să fac cu
noștință îndeaproape cu munca mi
nerilor din acest bazin, care asigură 
peste 30 la sută din producția car
boniferă globală a U.R.S.S. Prevă
zut cu un echipament de miner, 
am coborit în mina ce poartă nu
mele inginerului Abakumov, unul 
dintre oamenii care au jucat un 
rol Important In organizarea in
dustriei carbonifere de aici. Mina 
se află chiar la marginea Donețku- 
lui, principalul centru al bazinu
lui. A început să dea cărbuni în 
1944, Imediat după eliberarea re
giunii de sub ocupația hitleristă. 
Primul orizont se află la 204 metri

ții la fondul pentru înlăturarea urmă
rilor calamității, firmele „Austro- 
vich" — 26 000. ȘILINGI, „Metal- 
Chimie" — 10 000 ȘILINGI, „Indu- 
promat" — 5 000 ȘILINGI, „Vajda und 
Co“ — 10 000 ȘILINGI, „Zemanek"
- 1 000 ȘILINGI, ,,Erste Ti- 
rolcr Latshenol Brennerei" — 12 500 
ȘILINGI. „Franz Lipowski" — 3 000 
ȘILINGI, „Van Reekum" — 7 000 
ȘILINGI, „Franz Kluger" — 1 000 
ȘILINGI, „Osterreichisch-Alpine 
Montangesellschaft" — 40 000 ȘI
LINGI, „Te-We-Be" - 10 000 ȘI
LINGI. „Intercontinentale" — 5 000 
ȘILINGI, „G.O.C." — semințe în va
loare de 200 000 ȘILINGI, „Dolly"
— îmbrăcăminte in valoare de 25 000 
ȘILINGI, „Veitscher Magnesitwerke"
- 50 000 ȘILINGI, „Ssltyrolit Werke"
— 15 000 ȘILINGI. „W. Baereck" — 
1 000 ȘILINGI.

Au mai făcut donații firmele en
gleze : „Wogau Maschinery L.T.D." — 
3 300 LIRE, „Zylan L.T.D." — 1 200 
LIRE, „Pkaraoh Cane Co L.T.D." — 
600 LIRE, „Kiril Mischeff Co“ - 240 
LIRE, „N. Heydemann Co“ — 100 
LIRE, „Incheape International" — 
100 LIRE, „Petrocarbon Development 
L.T.D." — 315 LIRE, „Murrays Sales 
and Service Co". — 350 LIRE, „May
nard and Walace L.T.D." — 250 
LIRE.

Firma „Sandoz" din Elveția a tăcut 
o nouă donație in medicamente și 
numerar în valoare de 43 000 FRANCI 
ELVEȚIENI.

Din R.F. a Germaniei au mai făcut 
donații firmele „Alfred Vest" — 1 000 
MĂRCI, „Plamingo Fisch" — 1000 
mârcl 

adîncime, ultimul — la 561 metri. 
Cărbunele extras aici este cocsifi- 
cabil.

Vizitînd ulterior și institutul de 
proiectări pentru mecanizarea ex
tracției cărbunelui din Donețk, 
mi-am dat seama cît de dificilă și 
complicată este realizarea gamei 
de mașini și aparate care efectu
ează, fără intervenția omului, prin
cipalele procese de .extracție a căr
bunelui. Inginerul ' Nikolai Veres- 
kurov mi-a prezentat numeroasa 
familie de combine carbonifere 
create In institut și care pot lucra 
în straturi de diferite grosimi, in 
straturi înclinate sau chiar verti
cale, mașini pentru săparea gale
riilor de mine, conveiere de trans
port, ventilatoare și multe altele.

Gorlovka, al doilea oraș ca mări
me al Donbassului, are, în afară 
de mine, și o importantă fabrică 
de utilaj minier, care produce com
bine carbonifere și piese de schimb 
pentru utilajele aflate în funcțiu
ne în minele bazinului.

în Donbass, o dată cu deschide
rea de noi mine, se înalță și noi 
așezări de tip urban. La o popu
lație de 8 milioane există în acest 
bazin nu mai puțin de 78 de ora
șe. Donețkul, oraș rezultat din con
topirea treptată a mai multor așe
zări miniere, are în prezent o su
prafață de 400 kilometri pătrați și 
o populație de aproape un milion.

★
De cercetarea științifică tn do

meniul industriei carbonifere a U- 
niunii Sovietice se ocupă 23 de 
institute, cu 9 filiale și 38 de puncte 
de sprijin. în afară de aceasta, pro
bleme tehnice și economice ale ra
murii sînt studiate și în cadrul a 
19 laboratoare ale institutelor de 
învățămînt superior. Aceste im
portante forțe ale științei efectu
ează cercetări îndreptate in direc
ția perfecționării mijloacelor teh
nice existente, creării de noi ma
șini, instalații și tehnologii de ex
tracție și preparare a cărbunelui, 
îmbunătățirii organizării produc
ției și a securității muncii.

Cîteva cuvinte despre abataj*  
fără mineri.

... Abatajul este scăldat In lu
mina de zi a lămpilor luminiscen- 
te. Cuțitele agregatului se înfig 
tn strat, desprinzind bolovani mari 
de antracit, care cad direct pe con- 
veier. în urma agregatului de tă
iere „pășește" sistemul automati
zat, electrohidraulic, de armare. în 
abataj nu se află nici un miner. 
Mașinile sînt conduse de un dis
pecer aflat la un kilometru de a- 
bataj, in fața unui panou de tele
comandă. Cînd agregatul dă de ste
ril, el se oprește și emite un sem
nal dispecerului. De la un panou 
acesta îi răspunde printr-o coman
dă și agregatul intră din nou în 
funcțiune, dar de data aceasta cu o 
altă viteză și într-un alt regim de 
lucru. Dacă în prezent trecerea de Ia 
un regim de lucru la altul o coman
dă dispecerul, nu este departe ziua 
cind și această operație va fi exe
cutată automat de un sistem ciber
netic special care se elaborează în 
prezent in institut. Astfel, pas cu 
pas, oamenii de știință se apropie 
de realizarea minei automate. A- 
ceste mine, ne asigură specialiștii, 
vor deveni realitate într-un viitor 
apropiat.

i
Din Olanda au mai anunțat donații 

firmele „Mosselman" — 4 500 FLO
RINI și „Nutricia" — alimente în va
loare de 13 563 FLORINI.

„Ca semn al solidarității"

într-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de cetățeanul 
italian Lucagrossi Romolo din Ge
nova se spune : „Cel rare vă scrie 
este un muncitor italian, care lucrea
ză la un ziar cotidian din Genova. 
In noaptea aceasta am publicat ști
rea despre gravele inundații care in 
aceste zile au lovit tara dv. tn știre 
se vorbește despre zeci de morți, mii 
de sinistra fi și de mari daune aduse 
economiei. Vă scriu pentru a-mi ex
prima profunda compasiune, precum 
și puternica solidaritate cu dv. și cu 
(ara dv. Anexez o modestă contribu
ție (salariul pe o zi de muncă) ca 
semn al solidarității care unește 
toate forțele muncii din întreaga 
lume“.

Din partea altor prieteni 
ai țării noastre

Primarul general din Koln — R.F. 
a Germaniei, Theo Buranen, a donat 
20 000 MĂRCI, in ajutorul refacerii e- 
conomice a așezărilor afectate de i- 
nundații.

Nicholas Andrews, prim-secretar la 
ambasada S.U.A. din Varșovia, a sub
scris la fondul de ajutorare 100 DO
LARI.

Un grup de cetățeni polonezi, de o- 
rigine română, au contribuit la fon
dul de ajutorare cu 1 090 ZLOȚI.

Mai mulți cetățeni francezi au do
nat 4 850 FRANCI și 100 DOLARI.

Cintărețul englez Cliff Richard, 
care va concerta în Capitală în luna 
iunie, a comunicat că va oferi un 
concert gratuit, beneficiile obținute 
urmînd a fi donate in contul 2 000.

De asemenea, formația americană 
.,Blood Sweat And Tears", care va 
evolua la București și Constanța în 
această lună, a anunțat că va oferi 
în plus un concert la Ploiești, bene
ficiile urmînd a fi donate pentru în
lăturarea urmărilor inundațiilor.
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• Recepție în cinstea delegației române
0 Toasturile rostite de tovarășii

PHENIAN 4 — Trimisul special Ion 
Fîntînaru transmite : Prezidiul Adu
nării Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene a oferit 
miercuri seara o recepție în cinstea 
delegației Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, conduse de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Au fost prezenți membrii delega
ției române, iar din partea coreeană 
Țoi En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R. P. D. Coreene, Pak Sen Cer, mem
bru al Prezidiului Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabinetului 
de Miniștri, Ten Diun Theak, mem
bru supleant al Prezidiului Comitetu
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, vicepreședinte al Ca
binetului de Miniștri, - - — 
președintele Adunării 
preme, Kan Rian Ug, 
al Adunării Populare 
niștri, reprezentanți ai organelor cen
trale și ai organizațiilor obștești, ge
nerali și alte persoane oficiale.

Recepția s-a desfășurat în atmos
fera de prietenie și solidaritate inter
naționalistă ce caracterizează rela
țiile dintre partidele și popoa
rele celor două țări socialiste frățești, 
în cursul recepției, tovarășii Pak 
Sen Cer și Emil Bodnaraș au rostit 
TOASTURI.

în toastul său, PAK SEN CER a 
subliniat că vizita delegației M.A.N. 
și a Consiliului de Stat in R.P.D. Co
reeană are o semnificație importantă 
in dezvoltarea relațiilor de colabora
re și de prietenie între popoarele 
celor două țări. Popoarele coreean și 
român — a spus vorbitorul — au 
statornicit o prietenie strinsă in lupta 
pentru triumful cauzei socialismului 
și împotriva imperialismului. Poporul 
român a luptat timp îndelungat pen
tru libertate și pentru a-și crea o 
viață nouă.

După ce s-a referit la contribuția 
României la victoria împotriva Ger
maniei fasciste, Pak Sen Cer a rele
vat : După eliberare, poporul român, 
care a devenit stăpînul țării, a înlă
turat într-o perioadă scurtă înapoie
rea economică moștenită de la ve
chea societate și a transformat țara 
sa într-un stat socialist care dispune 
de o industrie și o agricultură dez
voltate. Astăzi, pe baza succeselor 
obținute, poporul român desfășoară o 
luptă activă pentru a realiza progra
mul de edificare a orînduirii socia
liste multilateral dezvoltate, elaborat 
de P.C.R.

Referindu-se în continuare la cala
mitățile naturale abătute asupra 
României, vorbitorul a arătat că po
porul coreean exprimă sentimente 
profunde de compasiune și adresea
ză din inimă poporului român urări 
de mari și continue succese în con
struirea socialismului, pentru a înlă
tura cit mai grabnic pagubele provo
cate de calamitățile naturale. Rele- 
vînd apoi succesele 
R.P.D. Coreeană, sub 
Partidului Muncii și a tovarășului 
Kim Ir Sen, vorbitorul a arătat că 
se duce o luptă dîrză pentru a ac
celera victoria deplină a socialismu
lui și victoria revoluției coreene pe 
teritoriul întregii țări. Privind par
tea de nord a republicii ca un bastion 
al luptei pentru unificarea patriei, a 
arătat Pak Sen Cer, poporul sud- 
coreean desfășoară energic, sub dife
rite forme, lupta împotriva imperia
liștilor americani, pentru salvarea 
țării, pentru libertate, eliberarea na
țională și unificarea patriei. Poporul 
român sprijină lupta poporului nos
tru pentru izgonirea trupelor agre
soare ale imperialiștilor americani 
din Coreea de sud și pentru reali
zarea unificării patriei. Guvernul și 
poporul român au acordat poporului 
nostru un ajutor sincer atît în 
războiului pentru eliberarea i 
cit și în timpul reconstrucției 
după război. Noi nu uităm acest lucru 
și sîntem recunoscători i 
ceasta.

După ce a condamnat acțiunile a- 
gresive împotriva popoarelor din 
Indochina, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că pretutindeni în R.P.D. 
Coreeană distinșii oaspeți români 
vor fi primiți călduros de către po
porul coreean. Actuala vizită — a 
spus el — va da roade minunate. In 
încheiere, Pak Sen Cer a toastat 
pentru prietenia și solidaritatea din
tre popoarele R.P.D. Coreene și Re
publicii Socialiste România, în sănă
tatea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a celorlalți conducători ai partidu
lui și statului nostru, în sănătatea 
tovarășului Emil Bodnaraș și a ce
lorlalți membri ai delegației, a tutu
ror celor prezenți.

Pek Nam Un, 
Populare Su- 
vicepreședinte 
Supreme, mi-

obținute de 
conducerea
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După ce a mulțumit pentru invita
ție și pentru primirea plină de căl
dură tovărășească, TOVARĂȘUL EMIL 
BODNARAȘ a transmis din partea 
poporului român, a conducerii sale 
de partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal mesajul 
celor mai vii sentimente de priete
nie frățească și solidaritate interna
ționalistă față de bravul popor co
reean, față de conducerea sa încer
cată de partid și de stat, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen. Vizita 
noastră — a spus’vorbitorul — con
stituie o nouă expresie elocventă a 
relațiilor de prietenie și colaborare, 
bazate pe stimă tovărășească și res
pect reciproc, dintre P.C.R. și P.M.C., 
dintre organele supreme ale pute-

ZBORUL NAVEI
„SOIUZ-961

rii de stat din cele două țări, dintre 
popoarele român și coreean.

Bazate pe asemenea factori de uni
tate cum sint identitatea orînduirii 
sociale, comunitatea ideologică mar- 
xist-leninistă și aplicarea ei creatoa
re, interesele comune ale luptei îm
potriva imperialismului, prietenia și 
solidaritatea internaționalistă a po
poarelor țărilor noastre au rădăcini 
solide și inepuizabile perspective de 
creștere și înflorire. Exprimîndu-ne 
satisfacția în legătură cu dezvoltarea 
continuă a relațiilor bilaterale, noi 
dorim ca ele să crească și să se in
tensifice în toate domeniile construc
ției complexe a socialismului, spre 
binele ambelor noastre popoare, al 
creșterii forței și unității tuturor ță
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești. In aceasta ve
dem conținutul cel mai cuprinzător 
și sensul major al misiunii pe care 
partidul și poporul nostru au încre
dințat-o delegației noastre.

După ce s-a referit la succesele ob
ținute de poporul coreean sub con
ducerea Partidului Muncii, tovarășul 
Emil Bodnaraș a spus : Apreciem în 
mod deosebit însemnătatea acestor 
realizări atît pentru asigurarea unei 
vieți libere, independente și prospere 
a R.P.D. Coreene, cit și pentru în
făptuirea mărețelor aspirații naționa
le de unificare a patriei dumnea
voastră. In lupta pentru această cau
ză dreaptă, poporul român este din 
toată ipima alături de dumneavoas
tră.

Folosesc acest prilej pentru a rea
firma solidaritatea noastră activă cu 
lupta eroică, admirabilă, unită a po
poarelor din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia, a poporului din partea cotro
pită a țării dumneavoastră, a tuturor 
popoarelor care opun o rezistență 
fermă și curajoasă acțiunilor agresi
ve ale imperialismului american. Po
porul român, constructor al socialis
mului, atașat profund idealurilor de 
libertate și progres, dorește din inimă 
acestor popoare succes deplin în afir
marea drepturilor lor imprescriptibile 
de a-și hotărî singure destinul, fără 
nici un amestec din afară. Vă încre
dințăm, tovarăși coreeni — a spus în 
continuare tovarășul Emil Bodnaraș 
— de prietenia și stima poporului 
român și adresăm întregului popor 
coreean cele mai fierbinți urări de 
succes în lupta de construire a so
cialismului în R.P.D. Coreeană, în 
realizarea idealului său național su
prem — unificarea patriei.

In încheiere, vorbitorul a toastat 
pentru prietenia româno-coreeană, 
pentru cauza socialismului și a păcii, 
în sănătatea tovarășilor Kim Ir Sen, 
Țoi En Ghen, Pak Sen Cer și a tu
turor celor prezenți la recepție.

Joi dimineața, delegația română a 
depus coroane de flori la Monumen
tul eroilor armatei populare coreene, 
la Monumentul eliberării și la Mo
numentul prieteniei. Au fost de față 
Cion Giun Thek, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, Kang Kiang 
și alte personalități.

Membrii delegației au vizitat Mu
zeul revoluției, care ilustrează glo
rioasa luptă revoluționară a poporu
lui coreean împotriva cotropitorilor 
japonezi, pentru eliberare și inde
pendență națională și au Tost apoi 
oaspeți la PalatuK Pionierilor din 
Phenian.

Seara, delegația română a plecat 
din Phenian pentru o vizită de două 
zile la Wonsan.

sprijinite de tancuri pe unul din tron-In ofensivă. Unități de infanterie ale guvernului revoluționar provizoriu 
I turile de luptă

• ÎNTR-O SINGURA LUNĂ: PESTE 
RICANO-SAIGONEZE ATACATE DE 

ZONELE

...Puternice acțiuni ofensive ale for
țelor patriotice asupra pozițiilor a- 
mericano-saigoneze din regiunea 
Platourilor înalte... Obiective militare 
din delta Mekongului atacate cu ra
chete și mortiere... Grupuri de parti
zani au pătruns in Saigon, Iansind 
atacuri asupra unui cantonament al 
trupelor americane...

Știrile sosite din Vietnamul de sud 
atestă o intensificare a acțiunilor o- 
fensive ale unităților armate ale gu
vernului revoluționar provizoriu pe 
întreg cuprinsul țării, din nord, de la 
rîul Ben Hai, pînă la capul Camau. 
într-un bilanț transmis de agenția de 
presă „Eliberarea" se anunță că în 
luna mai forțele patriotice au atacat 
peste 1 000 de poziții americano-sai-

Poziția Austriei

VIENA 4 — Corespondentul Ager- 
pres, Petre Stăncescu, transmite : în 
cadrul unei întîlniri cu coresponden
ții de presă străini din Viena, minis
trul de externe austriac, Rudolf Kirch- 
schlaeger, a declarat că preocupa
rea pentru întreținerea unor relații 
bune cu statele vecine sau apropiate 
constituie o sarcină primordială a po
liticii externe austriece. Austria — a 
adăugat el — va sprijini orice efort 
care servește destinderii, îndeosebi 
in Europa. In acest context, minis
trul austriac s-a declarat in favoarea 
convocării unei conferințe pentru 
securitatea europeană, care, potrivit 
afirmațiilor sale, ar trebui să aibă loc 
după o temeinică, dar nu prea înde
lungată, pregătire.

R. Kirchschlaeger a exprimat anu
mite rezerve in legătură cu sugestii
le privind crearea unui mic forum cu 
sediul la Viena, care ar urma să se 
ocupe de pregătirea conferinței, re- 
marcind că o țară nu poate repre
zenta o alta sau vorbi în numele a- 
cesteia. Ministrul austriac a apreciat 
pozitiv eventualitatea convocării u- 
nei preconferințe a tuturor statelor 
interesate în vederea pregătirii con
ferinței europene. Dar, a precizat el, 
tratativele autentice trebuie să fie în
cepute la conferința europeană pro- 
priu-zisă și nu la preconferință. R. 
Kirchschlaeger a evidențiat faptul că 
discuțiile asupra acestei teme au și 
dus la un prim succes care nu trebuie 
subestimat, și anume la înmulțirea 
contactelor bilaterale între diferite 
state.

1 000 DE POZIȚII FORTIFICATE AME- 
FORȚELE PATRIOTICE • SE EXTIND 

ELIBERATE

goneze. In cursul luptelor — preci
zează agenția — au fost uciși sau ră
niți aproximativ 38 000 de militari din 
rîndul forțelor americano-saigoneze 
și ale aliaților acestora. Totodată, de
tașamentele patrioților au doborît sau 
avariat în această perioadă 400 avi
oane și elicoptere, au distrus 700 ve
hicule militare și mii de tone de mu
niții ale trupelor inamice.

Ca urmare a acestor acțiuni, se ex
tind tot mai mult zonele eliberate. 
Puterea revoluționară a fost instau
rată in 44 de orașe, 150 de capitale 
districtuale și 1 500 de 
nameze.

CONFERINȚA 
CVADRI PARTITĂ

DE LA PARIS

sate sud-viet-

joi — anunță
— Hoang Thi

în zorii zilei de 
agențiile de presă

Gai, o tînără călugăriță budistă din 
Vietnamul de sud, și-a stropit hainele 
cu petrol și și-a dat foc în orașul 
Phan Rang. „Sacrificiul meu este 
menit să-i ajute pe cei ce luptă pen
tru restabilirea păcii in Vietnamul 
de sud“ — se spune în scrisoarea lă
sată de Hoang Thi Gai.

PARIS 4 (Agerpres). — Joi a avut 
loc la Paris cea de-a 69-a ședință a 
convorbirilor cvadripartite în pro
blema Vietnamului. Nguyen Minh 
Vy, membru al delegației Republi
cii Democrate Vietnam, s-a referit 
în cuvîntul său la ultimul discurs al 
președintelui S.U.A., Richard Nixon. 
El a subliniat că administrația ame
ricană a dovedit încă o dată că, deși 
formal își afirmă dorința de pace și 
se pronunță în favoarea negocierilor, 
în fapt acționează de pe poziții de 
forță, extinzînd conflictul la întrea
ga Peninsulă Indochineză, Nguyen 
Van Tien, care a luat cuvîntul din 
partea delegației guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a relevat din 
că la baza negocierilor trebuie 
rămînă soluția în zece puncte, 
zentată de G.R.P.

PREȘEDINTELE NIXON DESPREA

nou
să 

pre-

INTERVENȚIA S.U.A. IN CAMBODGIA
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Președintele Nixon a rostit miercuri, 
la posturile de radio și televiziune, 
un discurs în legătură cu invadarea 
Cambodgiei de către trupele ameri
cano-saigoneze, al căror efectiv depă
șește, conform spuselor președintelui, 
cifra de 74 000 de oameni.

Președintele a recunoscut că „ho- 
tărirca de a interveni în Cambodgia 
a fost supusă unei critici fără pre
cedent", că ea a dus la „profunda di
vizare din țara noastră față de acest 
război" și că „mulți americani sînt 
adine îngrijorați deoarece ei vor 
pace", „vor ca soidații să vină acasă". 
„Fiecare american împărtășește aces
te dorințe". Opinia publică și largi 
cercuri politice americane — așa 
după cum însuși președintele a afir
mat — au avertizat Administrația 
că, prin această nouă escaladare a 
intervenției în Indochina, „se va 
ajunge la o, lărgire a războiului, la 
o creștere a implicării" S.U.A. în Asia 
de sud-est.

Președintele a încercat să justifice 
folosirea forței în Cambodgia prin 
păstrarea „credibilității" față de 
S.U.A., prin așa-zisele angajamente 
față de „țările care se sprijină pe 
puterea S.U.A.". Reamintind decla
rația sa potrivit căreia trupele ame
ricane din Cambodgia vor fi retrase 
pînă la 1 iulie a.c., președintele Sta
telor Unite a precizat în același timp 
că și după această dată „vor fi con
tinuate misiunile aeriene de bombar
dament" asupra teritoriului cambod
gian. In felul acesta s-au dezvăluit

intențiile Administrației de a merge 
în continuare pe linia încălcării su
veranității și neutralității Cambod- 
giei, a dreptului poporului acestei 
țări de a-și hotărî singur destinele.

De la corespondentul 
nostru. S. Podină : în 
cea de-a treia zi a 
zborului navei „Soiuz- 
9", 
făcut 
supra 
rești și experimente de 
astronavigație cu ajuto
rul mijloacelor optice 
de la bord, au efectuat 
de asemenea cercetări 
asupra sensibilității a- 
paratului vestibular in 
condițiile imponderabi
lității. Ei sint in
tr-o dispoziție exce
lentă, iși mențin o înal
tă capacitate de muncă. 
Sistemele de bord ale 
navei funcționează nor
mal.

Cercetările medico- 
biologice ocupă un loc 
deosebit de important 
în programul zborului 
navei „Soiuz-9“ și a- 
ceasta este cu totul fi
resc. După cum scrie 
academicianul V.V. Pa- 
rin intr-un articol pu
blicat în ziarul „So- 
vetskaia Rossia", în 
prezent știința a acu
mulat o mare experien
ță în domeniul asigu
rării medicale și biolo
gice a oamenilor în 
condițiile zborurilor or
bitale. Savantul V. V. 
Parin subliniază actua
litatea elaborării unei 
teorii unitare a contro
lului biologic și medi
cal și a prognozei în 
condițiile zborurilor de 
diferite durate.în spa
țiul cosmic. ,(Urmează 
să fie adîncite cunoș
tințele nu numai in 
ceea ce privește influ
ența asupra organismu
lui a unor factori ai 
zborului — accelerația, 
imponderabilitatea, zgo
motul, schimbările de 
temperatură etc. — dar 
și acțiunea lor conju
gată. Numai pe calea 
unei studieri adîncite a 
mecanismelor de regla
re și compensare a 
funcțiilor organismului, 
acestea pot fi co
mandate și astfel se 
poate asigura starea 
normală a organismului 
în noile condiții ne- 
pămîntești" — scrie sa
vantul sovietic. El 
menționează că noile 
metode de cercetare au 
permis înregistrarea di
namicii proceselor fi
ziologice și punerea în 
evidență la cosmonauți 
a unor 
funcționale, 
cheierea zborului, prin
tre care schimbări bruș
te ale pulsului și ten
siunii arteriale în timpul 
trecerii pasive a corpu-

cosmonauții 
observații 
corpurilor

au 
a- 

ce-

manifestări 
după în-

Imagini ale Suediei contemporane
Omniprezența apei, pă

duri nesfîrșite, relief con
vulsionat — iată tot atitea 
elemente primare ale căror 
infinite combinații, me
reu reînnoite, conferă 
Suediei farmecul său unic. 
Mai mult de jumătate din 
suprafața acestei întinse 
țări este domeniul conife
relor ce își înfig rădă
cinile într-un sol dur, din 
care răsar, la tot pasul, col
țuri de stîncă. Intre păduri 
și în mijlocul pădurilor — 
oglinzile celor aproape 
100 000 de lacuri. Peisajul 
aspru, sălbatec chiar, este 
îndulcit de ireala luminozi
tate a nopților de vară, 
care și-a pus pecetea atît 
asupra locurilor, cit și asu
pra oamenilor, modelind 
felul lor de viață, literatu
ra, pictura, muzica.

Dintotdeauna 
acestor meleaguri 
țit irezistibila 
re a mărilor, 
o atestă desenele 
și miile de pietre acoperire 
cu complicata caligrafie ru- 
nică, reconstituind legendara 
epopee a vikingilor... Și as
tăzi Suedia rămîne una din 
principalele puteri maritime, 
navele sale brăzdînd în 
lung și în lat oceanele lu
mii. In același timp, ea este 
și o putere industrială de

locuitorii 
au sim- 

chema- 
așa cum 
rupestra

prim rang, renumele șantie
relor navale suedeze nemai- 
avind nevoie de sublinieri. 
Industria țării nu se rezu-, 
mă însă nici pe departe la 
construcția de nave sau la 
produsele forestiere — o 
altă ramură tradițională. O- 
țeluri de înaltă calitate, 
echipament de telecomuni
cații, utilaj electronic, cen
trale electro-nucleare, auto
vehicule sint numai cîteva 
din direcțiile moderne in 
care se afirmă hărnicia 
și talentul acestui popor. 
Un popor care de un secol 
și jumătate nu a mai cu
noscut ce sint conflictele 
militare și care își leagă as
pirațiile de crearea in Eu
ropa și în lume a unui cli
mat al destinderii, securită
ții și înțelegerii.

Vocație care se îmbină cu 
rațiunile practice legate de 
ponderea comerțului exte
rior, de orientarea econo
miei către o circulație cit 
mai largă și de nimic stin- 
jenită a bunurilor de tot fe
lul. Vocație umanistă, tot
odată, ce poate fi identifica
tă, de pildă, în mesajul pie
selor lui Strindberg sau po
vestirilor Selmet Lagerlof și 
care se întruchipează intr-o 
simbolică ipostază : inven
tator al celui mai puternic 
explozibil cunoscut pînă la 
el, un suedez, Nobel, aNobel,

creat, ca un patetic apel ca 
acesta să nu fie folosit in 
scopuri de război, primul 
„Premiu internațional al 
păcii".

De un secol și jumătate 
politica externă a țării este 
o politică de neangajare în 
conflicte militare, de neu
tralitate căreia, dincolo de 
valențele tradiționale ale a- 
cestei noțiuni, i se imprimă 
astăzi un sens nou, activ, de 
participare la dezvoltarea 
unui climat internațional 
de pace. Coautoare, cu 
cîțiva ani în urmă, 
a „rezoluției bunei ve
cinătăți'1 pe continent, ini
țiată de România la O.N.U., 
Suedia se pronunță și acțio
nează în favoarea ideii unei 
conferințe europene consa
crate securității și cooperă
rii. In Comitetul pentru dez
armare de la Geneva, 
glasul reprezentanților ei 
s-a făcut nu o dată au
zit în sprijinul unor măsuri 
efective de înlăturare a pe
ricolului nuclear. Sint cu
noscute manifestațiile de so
lidaritate cu poporul viet
namez, ineluzînd cercuri o- 
ficiale, Suedia fiind, de alt
fel, singurul stat occidental 
care recunoaște R. D. Viet
nam. In spiritul aceleiași 
vocații a picii și colaborării 
se desfășoară relațiile cu 
țările socialiste.

Evoluția raporturilor ro- 
mâno-suedeze se înscrie in 
coordonatele unui curs me
reu ascendent. Contactele 
și discuțiile ce au avut loc, 
vizitele reciproce la nivelul 
șefilor de guverne și miniș
trilor de externe, schimbu
rile de delegații în diverse 
sfere de activitate, toate ca
racterizate printr-o atmosfe
ră de bunăvoință, printr-o 
abordare constructivă a 
problemelor, au permis des
prinderea ca numitor co
mun a dorinței de pace și 
securitate internațională, i- 
dentificarea unor posibili
tăți largi de colabqrare pe 
planuri multiple, îndreptă
țind certitudinea unei con
tinue dezvoltări a relațiilor 
reciproce de prietenie și co
laborare.

Imaginea Suediei, contem
porane se întregește dintr-o 
multitudine de fațete — și 
dacă ești pus să numești pe 
cea mai tipici — te afli, ine
vitabil, in fața unei alegeri 
deloc ușoare. Dincolo de 
subiectivitatea proprie, de 
preferințele personale, me
sajul de race și coorm- 
rare al acestei țări nordi
ce, al cărei popor își sărbă
torește mâine ziua națională, 
ți se impune in mod firesc 
ca trăsătură dominantă.

R. CĂPLESCU

lui omului de la poziția 
orizontală la cea verti
cală, schimbări în struc
tura singelui, în balanța 
lichidelor și a calciului. 
„Prevenirea acestor 
schimbări, scrie savan
tul, este cea mai impor
tantă sarcină a fiziolo
giei cosmice".

In reportajele publi-

® Precizări asu
pra programului 
științific • Neil 
Armstrong des
pre importanța 
experimentelor 

cosmice

cate de presa sovietică 
în aceste zile se men
ționează și următorul 
episod ; atunci cînd a- 
naliza informației tele- 
metrice a arătat că con
ținutul de bioxid de 
carbon din atmosfera 
navei crește mai încet 
decît în timpul antre
namentelor de pe Pă
mânt, medicii au tras 
concluzia că cei doi cos
monauți nu fac sufi
cientă mișcare și i-au 
întrebat cum stau cu 
exercițiile fizice. Niko
laev a transmis că nu 
reușesc să le execute 
integral din lipsă de 
timp. De la centrul de 
comandă li s-a cerut i- 
mediat cosmonauților 
să comunice de cite 
minute în plus au ne
voie pentru a putea în
cheia exercițiile fizice,

pentru a se hotărî Ia ce 
experimente prevăzute 
să se renunțe în vede
rea cîștigării acestui ră
gaz.

Pe de altă parte, con
structorul principal al 
navelor cosmice „Soiuz" 
a declarat presei : 
ința și 
buie să găsească îm
binarea 
între posibilitățile omu
lui și funcționarea apa
ratelor automate în 
Cosmos. Scopul final 
al acestui program pe 
termen lung, a declarat 
el. este crearea de 
stații orbitale pentru 
observații permanente 
asupra atmosferei Pă- 
mintului, vieții pe us
cat și pe mare, pentru 
cercetări astronomice" 
— relatează agenția 
TASS.

în cadrul unei confe
rințe de presă’ care a 
avut loc aici ieri, cos
monautul american Neil 
Armstrong, care vizi
tează Uniunea Sovieti
că la invitația Acade
miei de 
U.R.S.S., a 
menilor de 
monauților 
prezenți despre șederea 
sa pe suprafața Lunii. 
Referindu-se la' zborul 
navei „Soiuz-9“ el a 
apus că „astfel de zbo
ruri sint'deosebit de u- 
tile. Ele ajută la mai 
buna cunoaștere a Pă- 
mîntului, la folosirea 
resurselor lui în intere
sul progresului. Efec
tuarea unor experiența 
de acest gen este pla
nificată în S.U.A. peste 
doi ani".

„Ști- t
tehnica fre

cea mai bună

Științe a 
povestit oa- 
știință, cos- 
și ziariștilor

Moscova

„Totul merge normal, ne simțim bine' — de
clară Nikolaev în cursul unei emisiuni televi

zate din Cosmos

agențiile de presă transmit :
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la Vie- 
jjjj D. Aninoiu, a fost primit Ia 4 
iunie de președintele parlamentului 
austriac, Karl Waldbrunner. în cursul 
discuției care a avut loc cu acest pri
lej au fost'Scoase în evidență bunele 
raporturi existente între România și 
Austria, între parlamentele, din cele 
două țări, precum și posibilită
țile de continuă dezvoltare a relații
lor româno-austriece. Președintele 
Parlamentului austriac a exprimat 
profunda sa compasiune pentru pier
derile provocate de recentele inunda
ții din țara noastră.

John Gollan, secretar ge
nera! al Partidului Comunist 
din Marea Britanie,8 subliniat 
în cadrul unui miting electoral care 
a avut loc la Londra că, în ciuda os
tilității majorității alegătorilor față 
de aderarea Angliei la Piața comu
nă, liderii partidelor laburist și con
servator sînt în favoarea unui ase
menea pas.

Bibliotecii de stat unio
nale „V. I. Lenin" din Mos
cova i_au fost °ferite *n ^ar de ca* 
tre ambasadorul României în Uni
unea Sovietică, Teodor Marinescu, un

mare număr de cărți care au fost pre
zentate de editurile românești la re
centa expoziție internațională de 
carte, consacrată centenarului naște
rii lui Lenin.

Joi a încetat din viață in lo
calitatea Nikșici cel mai virstnic 
partizan și erou național al Iu
goslaviei, Djoko Pavicevici, in 
etate de 98 de ani. EI a intrat 
in rindurile mișcării iugoslave 
de eliberare națională, împreună 
cu intreaga sa familie, in iunie 
1941, deși avea atunci aproape 
70 de ani.

într-o declarație făcută la sosire, el 
a arătat că, deși vizita sa are un 
caracter particular, va discuta cu se
cretarul de stat al S.U.A.; William 
Rogers, o serie de probleme ale situa
ției internaționale, între care dezar
marea, securitatea europeană șl 
„cred, de asemenea. Vietnamul".

Secretarul de stat pentru 
informații al guvernului ar- 
gentinean, Luis Premoli>a anun- 
țat că cercetările pentru găsirea fos
tului președinte Pedro Eugenio A- 
ramburu, răpjt vinerea trecută, vor 
continua deoarece „guvernul are con
vingerea că acesta se află încă in 
viață". Miercuri circulau știri potri
vit cărora Aramburu ar fi fost exe
cutat. O știre de ultim moment anun
ță arestarea unui bărbat despre care 
se crede că a luat parte la răpirea 
fostului președinte.

Primul ministru suedez, 
Olof Palme, a sosit la Wa
shington Pentru 0 vizită de 8 zile.

DOSARUL U. E.O
PE RUTA PARIS-BONN
La Palatul lena din Paris au luat sfirșit lucrările celei de-a 16-a sesiuni a 

adunării Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.). La dezbateri au luat parte par
lamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune și

Pe ordinea de zi 
de chestiuni legate 
și rolul său în actuala conjunctură 
europeană, în relațiile est-vest.

în acest sens, dezbaterile au acor
dat o atenție deosebită problemelor 
securității in Europa, fiind prezen
tat un raport care, după cum relevă 
agențiile de presă, cere statelor 
membre ale U.E.O. să acționeze în 
favoarea organizării conferinței eu
ropene pentru securitate, propusă de 
țările socialiste.

Actuala sesiune de vară a U.E.O., 
remarcă observatorii politici, s-a 
desfășurat sub semnul unor diver
gențe între Franța și unele țări mem-

au figurat o serie 
de viitorul U.E.O.

din Marea Britanie.

bre, mai ales în 
care trebuie să-l

Pe de altă parte, agențiile de presă 
anunță că, între 5 și 6 iunie, la Bonn 
va avea loc reuniunea Consiliului 
Ministerial al U.E.O. După cum se 
știe, datorită divergențelor cu parte
nerii săi, care intenționau să confere 
acestui organism rolul unei instanțe 
care să ia decizii în numele guverne
lor respective, Franța a refuzat 
mai participe din februarie 1969 
lucrările acestuia.

Cu prilejul reuniunii de 
Bonn se precizează că Franța 
pune capăt politicii „scaunului 
gol", reluindu-și participarea la 
dezbateri.

ce privește rolul pe 
aibă U.E.O.

să 
la

Ia
va
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Artileria iordaniană • 
bombardat orașul israelian Tiberia- 
da, situat în apropierea lacului cu a- 
celași nume, a anunțat un purtător 
de cuvînt' al armatei iordaniene. Se 
menționează că această acțiune a fost 
declanșată în urma unor bombarda
mente israeliene asupra localității Ir- 
bid, din regiunea de nord a Iorda
niei. La Tel Aviv, surse oficiale au 
confirmat atacul întreprins asupra 
orașului Tiberiada, precizînd că au 
fost înregistrate victime în rîndul 
populației civile.
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Drama '
peruviana
In noaptea de miercuri spre 

joi, un nou cutremur de pămint 
de mare intensitate s-a înregis
trat in Peru. Casele care au avut 
de suferit de pe urma primei 
mișcări seismice produse dumi
nică și care remăseseră într-un 
echilibru precar s-au prăbușit. 
La Lima, unde au început să se 
centralizeze datele teribilelor 
distrugeri provocate de cutre
murul de duminică s-a anun
țat că au fost descoperite în nor
dul țării noi localități grav afec
tate de seism. Este vorba de por
tul Samanco și satele Pacha. 
Ambar și Sihuas. Se apreciază 
că numărul total al victimelor a- 
tinge impresionanta cifră de 
.'0 000. între timp, autoritățile, a- 
flate într-o disperată cursă con- 
tracronometru pentru salvarea 
sinistraților, au lansat vaste o- 
perațiuni do ajutorare a celor a- 
proape 600 000 de persoane răma
se fără adăpost, haine și hrană.

Știri de ultimă oră anunță că 
datorită imposibilității înhumă
rii zecilor de mii de cadavre, in 
regiunile afectate de cutremur 
au izbucnit epidemii de febră 
tifoidă, tifos și vărsat. Ministe
rul sănătății a anunțat că a tri
mis sute de echipe pentru vac
cinarea celor rămași în viață.
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