
PR0UT4R1 D/N TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXIX Nr. 8447 Sîmbătâ 6 iunie 1970 8 PAGINI —40 BANI

Suplimentîndu-și angajamentele in întrecerea socialistă, pe baza reexaminării rezervelor din întreprinderi

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 

pe participant la colocviul european
organizat la București sub egida Asociației de drept 
internațional și relații internaționale din România

OAMENII MUNCII iSI AFIRMĂ
In aceste zile Înalta lor conștiință 

PATRIOTICĂ, SOCIALISTĂ
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

DE CĂTRE COMITETELE JUDEȚENE DE PARTID:

CONSTANȚA^

MARAMUREȘ

NEAMȚ

Ne-am dublat angajamentul 
ÎL VOM ÎNDEPLINI!

Zilele trecute, ziarul nostru a-pu
blicat în coloanele sale telegrama Co 
mitetului județean de partid Brăila 
adresată Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se releva că muncitorii, in
ginerii și tehnicienii din întreprinde
rile brăilene au hotărît să-și dubleze 
angajamentul inițial, stabilind să 
realizeze peste planul pe 1970 o pro
ducție marfă industrială în valoare 
da.,JM milioane lei și un volum su
plimentar de beneficii de 25 milioane 
lei. Spre a sublinia semnificația an
gajamentelor luate și, cu deosebire, 
spre a puncta cîteva din acțiunile 
întreprinse pînă acum și unele din mă
surile preconizate pentru perioada ur-

Fapta
Și

cuvîntul
lată, stau in fața foii albe de 

hîrtie, și mă intreb: la ce sint 
bune cuvintele, aceste plăzmuiri 
de abur sonor, cărora unii dintre 
noi ne-am încredințat destinul ? 
Acum, tind lupta poporului nos
tru cu furia apelor se apropie de 
sfirșit in cea mai mare parte a 
țării; acum cind confruntarea 
noastră cu noi înșine ia propor
țiile unui examen al istoriei ; a- 
cum cind rămin să vorbească, în 
dezolanta lor nuditate, cifrele' 
care indică victimele și pagubele 
pricinuite de revărsări, și fap
tele care ne oferă adevărata di
mensiune a oamenilor ce trăiesc 
pe aceste meleaguri — oare la ce 
sint bune cuvintele ? Oare pot' 
ele șterge, de pe retina martori
lor oculari, imaginea cumplită a 
puhoaielor care au luat cu asalt 
timpurile și așezările omenești, 
urcind pînă la etajul al doilea al 
clădirilor ? Oare pot cuvintele 
să retină și să celebreze așa cum 
se cuvine, fapta, uluitoarea, 
impresionanta faptă a tuturor 
locuitorilor acestui pămint. atins 
de una din cele mai cumplite 
urgii ale istoriei sale ?

tn momente de cumpănă, ca a- 
cestea, tind izvoarele curate ale 
țării noastre s-au tulburat de ploi 
și zăpezi in topire, cuvintele sint 
chemate să ne atragă atenția a- 
supra izvoarelor noastre din su
flet. acelea care au generat, 
spontan și impresionant, efortul 
colectiv al poporului nostru. în
frățirea lui in clipele hotărâ
toare de luptă cu apa, generozi
tatea și spiritul de sacrificiu ca
re l-au dinamizat tn momente 
ca acestea, marile cuvinte sint 
numele eroilor acestor cumplite 
încleștări cu valurile oarbe ieșite 
din matcă ; numele soldatului 
moldovean care șl-a dat viața 
pentru a-i salva pe alții, numele 
muncitorului arădean care a lu
crat neîntrerupt mai bine de 
treizeci de ore, numele țăranului 
de pe Olt care a stat cu pieptul

Ștefan Aug. DOINAȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

CON-
P.C.R. a adresat 

CENTRAL AL
COMITETUL JUDEȚEAN 

STANȚA AL ------
COMITETULUI
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în care se 
spune : Participînd cu elan sporit la 
întrecerea patriotică pe țară pentru 
îndeplinirea exemplară și depășirea 
obiectivelor planului economic pe 
1970, ultimul an al actualului cinci
nal, oamenii muncii din industria și 
agricultura județului Constanța și-au 
asumat angajamente sporite în între
cerea socialistă. Ca urmare, pe in-

Convorbire 
cu tov. Nicolae MIHAI 

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

mătoare, în scopul realizării lor am 
avut convorbirea de față. Referin- 
du-se mai întîi la obiectivele stabi
lite în activitatea productivă a colec
tivelor din întreprinderile județului, 
interlocutorul ne-a spus :

— Pornind de la rezultatele pe pri
mele luni ale anului, posibilitățile și 
rezervele din întreprinderi au fost cu 
atenție analizate de comitetele de 
direcție, de colective de specialiști 
care au lucrat sub conducerea directă 
a organizațiilor de partid. Pe baza 
studiilor efectuate, colectivul uzinei 
„Laminorul" Brăila și-a propus să 
realizeze suplimentar în acest an o 
producție marfă de încă 7 milioane 
lei, astfel că angajamentul total a- 
nual s-a ridicat la 14 milioane lei. 
Angajamentele inițiale au fost majo- 

. rate la Șantierul naval cu 2,9 mili
oane lei, la Combinatul de fibre ar
tificiale cu 9 milioane lei, la Combi
natul de celuloză și hîrtie cu 8,3 mi
lioane lei, iar la Combinatul indus
triei alimentare cu 6 milioane lei.

întrucît utilajele fabricate la uzi
na „Progresul“-Brăila — excavatoa
re, rulouri compresoare, mașini grele

l

CU GÎNDUL Șl INIMA
LA ARMATA NOASTRĂ •••

Apele se vor întoarce în matcă, 
cuptoarele vor topi iarăși metalul, 
pe cîmpuri va încolți și va rodi a 
doua sămînță ; se vor înălța alte 
case în locul celor înghițite de ape 
și, în parcuri, vor înflori alți tran
dafiri. Vom vorbi despre inundații și 
despre dezastre la timpul trecut. 
Dar... se va termina oare totul ? Nu 
ne rămîne oare nimic din acest mai 
nefiresc, din această primă
vară bezmetică a apelor re
vărsate ? Ba da.

Ca o coloană din cel mai 
dur granit se va păstra în 
tării monumentul nepieri
tor al voinței și dîrzeniei pe 
care națiunea română socia
listă l-a durat în aceste 
zile de cumplită încercare
— pilda poporului care, ca 
un singur om, însuflețit de 
un unic gînd. de o unică 
voință, și-a apărat cu devo
tament și abnegație Cetatea. 
Au fost — și pentru o par
te din țară continuă să fie
— zile și nopți de încordare fără pre
cedent în istoria pașnică a României. 
Muncitorii, țăranii, cărturarii aces'ui 
pămint au făcut zid. un zid mai tare 
decît piatra.

...Am în fața ochilor scrisoarea 
unei fete dintr-o comună a județului 
Olt, Vișina. O cheamă Marilena Belu. 
are 22 de ani și crede despre sine că 
„nu a găsit cuvintele care ar fi tre
buit spuse". Dar ascultați cît de vi
brante sînt rîndurile ei :

„Zilnic o picătură de ură și lacrimi 
ou căzut pe inima mea și .zilnic 
aceste dureri au fost spălate de 
mindrie ; de mândria de a avea prin
tre noi bărbați atit de hotăriți și de 

tregul an se vor obține peste preve
derile planului o producție marfă in
dustrială de 96,1 milioane lei, față de 
57 milioane angajamentul inițial, iar 
la fondul pieței se vor livra in plus 
mărfuri în valoare de 25,9 milioane 
lei, față de 18,1 milioane ; se vor rea
liza, de asemenea, beneficii supli
mentare ce vor însuma 42 milioane 
lei, față de angajamentul de 30 mi
lioane lei.

întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție 
vor livra Ia fondul central, peste pre-

• destinate lucrărilor de construcție — 
au acum o mare importanță. Angaja
mentele uzinei prevăd realizarea peste 
planul pe 1970 a 10 excavatoare, a 
unor cantități însemnate de utilaje 
pentru industria materialelor de con
strucții, chimică și metalurgică, de 
piese de schimb.

— Ce s-a întreprins pentru ca a- 
ceste importante obiective economice 
să fie înfăptuite practic ?

— Se știe că luna mal a fost o pe
rioadă dintre cele mai grele, o etapă 
în care munca productivă în între
prinderi a trebuit să fie împletită cu 
lupta împotriva forțelor dezlănțuite 
ale naturii. La chemarea comitetului 
județean de partid, mii de muncitori, 
de membri ai gărzilor patriotice din 
fabrici și uzine au participat la con
struirea digului de protecție a orașu
lui, la executarea lucrărilor de apă
rare a păminturilor fertile din Insula 
Mare a Brăilei și din alte zone inun
dabile ale județului. Organizațiile de 
partid, comitetele de direcție din în
treprinderi au luat asemenea măsuri 
Incit lipsa muncitorilor și tehnicie
nilor solicitați în bătălia împotriva 
inundațiilor să nu se resimtă în pro
ducție.

în primul rînd, dînd glas șl cere
rilor muncitorilor, în unele întreprin
deri și îndeosebi pe șantiere munca 
a fost organizată in schimburi pre-

(Continuare în pag. a IlI-a)

puternici, care să nu-și precupețeas
că forța, care să nu se dea la o parte 
din fața pericolului și care, cu mii- 
nile și cu inimile lor, să apere viața 
noastră, a copiilor țării, să apere 
țara. Mă gindesc cu mindrie la osta
șii noștri, colacul de salvare a vie
ților șl bunurilor oamenilor, a avu
tului obștesc".

Am reprodus cuvintele fetei din

Vișina-Olt pentru că în ele găsesc 
concentrate simțămintele întregului 
nostru popor, pentru că le socotesc 
Un adevărat mesaj popular către ar
mata noastră, către soldații, ofițerii 
și generalii ei.

Ca un singur om ne-am bătut. 
Muncitori, țărani, cărturari. Pe re
tina mea, greu încercată de trei săp- 
tămini încoace, o culoare stăruie îm- 
părțindu-și, cu toate celelalte, dreptul 
la memorie. Este culoarea kaki, cu
loarea uniformelor și a autoamfibii- 
lor, a elicopterelor și a tancurilor 
armatei noastre. Pe străzile prefă
cute în canale la Alba Iulia și la

grîu, 
floa- 
2 624 

carne.

vederile planului, 1784 tone 
14 746 tone porumb, 3 963 tone 
rea-soarclui, 10 836 tone legume, 
tone struguri, 426 tone ____
12 414 000 litri lapte de vacă, 2 115 000 
ouă etc., lucrătorii din agricultură 
fiind conștienți că prin aceasta con
tribuie la mai buna aprovizionare a 
populației, la satisfacerea nevoilor 
industriei prelucrătoare.

în vederea îndeplinirii acestor an
gajamente, toți oamenii muncii din 
județul Constanța au hotărît să lu
creze în plus o duminică în fiecare 
lună pînă la sfîrșitul anului.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort în vederea rea
lizării angajamentelor luate, tradu
când astfel în viață mai repede di
rectivele celui de-al X-lea Congres 
al partidului, contribuind la prospe
ritatea patriei noastre. *

*
TELEGRAMA COMITETULUI JU

DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
ȘI A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN ADRESATA COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, expri
mă hotărirea nestrămutată a oameni
lor muncii din județ de a-și înzeci 
eforturile pentru a contribui la în
lăturarea cît mai grabnică a conse
cințelor inundațiilor.

(Continuare în pag. a III-a)

va face o vizită oficială
în Republica Federală a Germaniei

La invitația cancelarului federal Willy Brandt, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, va face o vizită oficială în Republica Federală a Germaniei, 
între 22 și 26 iunie a. c.
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Tîrgu Mureș, pe baricada digului de 
la Vlădeni, în văzduhul județului 
Satu-Mare și în sediile de partid 
transformate în cartiere generale ve
deam, minut de minut, culoarea kaki. 
Armata era peste tot. Armata lupta. 
Forțele noastre armate și-au ciștigat 
in acest mai neguros, încă și incă o 
dată, dreptul la respect, la recunoș
tință, la......................................-dragoste al națiunii. Trup 

din trupul poporului, arma
ta română a fost, din intîie- 
le ceasuri ale incleștării, 
acolo unde era mai greu, 
acolo unde primejdia era 
mai mare. Și care a fost lo
cul unde să nu fie „cel mai 
greu" ?...

Emanație a poporului pe 
care-1 slujește, brațul său 
înarmat, educată, mobiliza
tă și însuflețită de partidul 
nostru comunist, avîndu-i 
în primele rînduri pe co
muniști, armata noastră 
poate raporta cu mindrie 

partidului și poporului că și-a făcut 
datoria. Soldații, ofițerii și generalii 
ei au luptat cu eroism. Condițiile în 
care au avut loc operațiunile — desi
gur, privite lucrurile doar prin prisma 
unor anumite aspecte — au avut unele 
puncte comune cu condițiile unui 
război ; desigur, doar la figurat vor
bind putem spune că a fost înfruntat 
dușmanul, doar la figurat putem 
vorbi despre front Dar nu la figurat.

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, a primit vineri la a- 
miază, la Palatul Republicii, pe 
participanții la lucrările celui de-al 
doilea Colocviu european cu tema : 
„Problemele conferinței europene 
pentru cooperare și securitate", or
ganizat la București în aceste zile 
sub egida Asociației de drept in
ternațional și relații internațio
nale din România (A.D.I.R.I.).

La primire au luat parte Cons
tantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
exterpe, Traian Ionașcu, președin
tele Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale din Ro
mânia.

Președintele Consiliului de Stat 
și ceilalți conducători s-au între
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TORENTUL
Reportaj de loan Grigorescu
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Reportai pe qlob 
dialogul Unui conti
nent CU PROPRIUL SĂU 

DESTIN 
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Excelenței Sale Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale Domnului arhitect HUYNH TAN PH AT
Președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri 
și al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 
ale Republicii Socialiste România, în numele întregului 
popor român și al nostru personal, vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Frontului Național de 
Eliberare, Consiliului Consultativ, Guvernului Revoluțio-. 
nar. Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, popu
lației sud-vietnameze calde felicitări și cele mai bune 
urări cu ocazia primei aniversări a constituirii Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu.

Profund atașată cauzei libertății popoarelor, Republica 
Socialistă România exprimă întreaga sa simpatie și so
lidaritate cu lupta neînfricata a poporului sud-vietnamez 
pentru apărarea ființei sale naționale, a libertății și su-

veranității patriei, reafirmîndu-și și cu acest prilej ho- 
tărîrea de a sprijini și în viitor cauza sa dreaptă.

Guvernul și poporul român subliniază și cu acest pri
lej necesitatea retragerii trupelor americane și ale aliați- 
lor lor din Vietnamul de sud, respectării drepturilor sa
cre și imprescriptibile ale poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un amestec din afară în tre
burile sale interne.

Urăm eroicei populații, tuturor patrioților din Vietnamul 
de sud, succes deplin în lupta pentru înfrîngerea agre
siunii imperialiste, pentru libertate și independență na
țională și ne exprimăm convingerea că relațiile de prie
tenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România 
și Republica 
țări continuu 
zei păcii Și

Vietnamului de Sud se vor dezvolta și în
spre binele ambelor noastre popoare, al cau- 
progresului în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România
Președintele Consiliului Național al Frontului 

Unității Socialiste din Republica Socialistă 
România |

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

ținut cu participanții la colocviu 
într-o atmosferă cordială.

Oaspeții au exprimat mulțumiri 
pentru inițiativa luată de Asociația 
de drept internațional și relații 
internaționale din țara noastră de 
a organiza acest al doilea colocviu 
european pe o temă atît de actuală 
a vieții politice internaționale. Ei 
au apreciat spiritul sincer, deschis, 
în care are loc schimbul de opinii 
și idei în cadrul colocviului, fapt 
care permite să se aprofundeze dis
cuția despre căile pentru o bună 
pregătire, organizare și desfășurare 
a conferinței pentru cooperare și 
securitate europeană. în mod deo
sebit, au fost apreciate inițiativele 
și acțiunile întreprinse de Româ
nia pentru stabilirea și dezvoltarea 
unor bune relații între toate . sta
tele.

în cadrul discuțiilor, președin
tele Consiliului de Stat a arătat că 
oamenii de știință pot aduce o con
tribuție esențială la crearea clima
tului favorabil pentru realizarea 
unei conferințe europene consacra

f

Nguyen DUC VAN
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Vietnamului da 

Sud în Republica Socialistă România

La 6 Iunie 1969, într-o zonă elibe
rată, a avut loc Congresul reprezen
tanților poporului pentru formarea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. Con
vocat în urma unei conferințe con
sultative, la care au participat con
ducători ai Frontului Național de Eli
berare și ai Alianței forțelor națio
nale, democratice si de pace din Viet
nam, congresul a reunit reprezentanți 
ai diferitelor partide politice, organi
zații de masă, naționalități, comuni
tăți religioase, pături sociale, inclu
siv din rezidenți din străinătate și 
chiar din rîndul funcționarilor și al 
militarilor patrioți încadrați în admi
nistrația de la Saigon. Congresul a 
hotărît în mod unanim formarea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 

te securității. Pentru asigurarea 
securității europene, a subliniat 
președintele Ceaușescu, toate sta
tele, toate popoarele trebuie să co
laboreze pe baza respectării prin
cipiilor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional deplina 
egalitate în drepturi, respectul re
ciproc, independența și suveranita
tea fiecărui stat. Toți cei intere
sați, și în primul rînd europenii, 
sînt chemați să se preocupe intens 
pentru a găsi cele mai bune căi de 
a trăi în pace și bună înțelegere.

Participanții și-au exprimat con
vingerea că colocviul organizat de 
Asociația de drept internațional și 
relații internaționale constituie o 
contribuție pozitivă la eforturile 
desfășurate de către cercurile largi 
ale opiniei publice din Europa, in
teresate în ținerea unei conferințe 
general-europene menită să facă 
pași înainte în direcția Înfăptuirii 
dezideratului comun al popoarelor 
de pe continent — întărirea păcii, 
securității și colaborării între state.

(Agerpres)

Republicii Vietnamului de Sud, care 
a fost învestit cu puteri depline pen
tru a-și asuma conducerea și regle
mentarea tuturor afacerilor interne 
și externe ale țării. în raportul politic 
prezentat congresului, președintele 
F.N.E.. Nguyen Huu Tho, a arătat, 
între altele : „Guvernul revoluțio
nar provizoriu va fi un guvern de 
rezistență împotriva agresiunii ame
ricane și de eliberare națională, un 
guvern care înfăptuiește democra
ția față de popor și luptă cu hotărî- 
re împotriva imperialiștilor ameri
cani agresori, a valeților lor reac
ționari și trădători. Acest guvern va 
întruchipa marea unitate națională și

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Sprijinim din toate puterile infăpluirea 
măsurilor de creștere a producției 

de carne și lapte pentru îmbunătățirea 
aprovizionării populației!

NUMEROASE ALTE COOPERATIVE AGRICOLE SE ANGAJEAZA SA VTNDA STATULUI. 
SUPLIMENTAR, ÎNSEMNATE CANTITĂȚI DE PRODUSE

FOLOSIND AJUTORUL SUBSTANȚIAL ACORDAT DE STAT

In curind vom putea spune din nou: 
„LA NOI ACASĂ!11

• VASTĂ ACTIVITATE DE RECONSTRUCȚIE IN TOATE LOCALITĂȚILE SINISTRATE
• NUMEROASE FAMILII S-AU Șl MUTAT IN APARTAMENTELE PUSE LA DISPOZIȚIE IN BLOCURI

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

In telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, comuniștii, toți membrii 
cooperatori din comuna Concești, Ju
dețul Botoșani, Iși manifestă satis
facția față de recenta Hotărire pri
vind îmbunătățirea prețurilor de cum
părare a animalelor și produselor 
animaliere și a altor măsuri de sti
mulare a dezvoltării zootehniei, în 
scopul îmbunătățirii aprovizionării 
populației. Hotărîrea — se arată în 
telegramă — sporește șl mai mult in
teresul pentru modernizarea zooteh
niei, pentru creșterea producției ani
maliere. Din calculele estimative re
zultă că numai pentru produsele ani
maliere ce se vor livra pînă la fine
le anului, cooperativa va beneficia de 
circa 132 000 lei venituri suplimenta
re. Reanalizînd condițiile și posibili
tățile de care dispunem, adunarea ge
nerală a membrilor cooperatori a 
hotărit să fie livrate peste plan 22 
tone carne de porc, 5 tone carne de 
bovine și 295 hi lapte, in valoare to
tală de 341000 lei. încredințăm con
ducerea partidului, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom înzeci efortu
rile pentru a putea livra la fondul 
de stat cantități suplimentare de pro
duse.

Noi, membrii cooperativei agrico
le am dezbătut cu viu interes recenta 
hotărire a partidului și guvernului și, 
pe această cale, ne exprimăm de
plina satisfacție și sincerele noastre 
mulțumiri față de măsurile stabilite 
— se spune, intre altele, în telegra
ma trimisă de cooperatorii din Săcu- 
ieni, județul Bihor. Ne angajăm să 
vindem statului, peste prevederile 
contractului, următoarele cantități de 
produse animaliere : carne porc — 
20 tone, carne de bovine — 9 tone, 
lapte de vacă — 300 hi.

Cooperativa noastră agricolă — se 
arată în telegrama trimisă de comi
tetul de partid și consiliul de con
ducere al cooperativei agricole din 
Tuiucești, județul Galați — va livra 
statului, peste prevederile planului, 
800 hl lapte de vacă, 14 000 kg carne 
de bovine și 6 000 kg carne de porc. 
Beneficiind de prevederile recentei 
hotăriri, unitatea noastră va realiza 
un venit suplimentar de peste 165 000

Este in 
interesul fiecăruia 

dintre noi!
Dumitru COJOCARII
maistru la instalația melana III, 
Uzina de fire și fibre sintetice 
Săvinești

Am discutat cu tovarășii mei de 
muncă despre prevederile recentei 
hotăriri a partidului și guvernului al 
cărei scop precis este îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu carne, 
lapte și alte produse. Este o măsură 
binevenită, deoarece puterea noastră 
de .cumpărare a crescut și fără îndo
ială va crește și în viitor. Aceasta 
înseamnă că este în interesul nostru, 
al tuturor consumatorilor, să găsim 
în magazine, pe piață, tot mal multă 
carne, mai mult lapte.

De aceea, noi, muncitorii Să- 
vineștiului, apreciem justețea măsu
rilor luate de partid și guvern de a 
cointeresa pe producători să obțină 
și să vîndă statului cit mai multe 
produse animaliere. Orice om își 
poate face o socoteală simplă ; su
mele primite in plus de producători 
vor putea fi investite pentru a crește 
mai multe animale, a mări produc
ția lor, ceea ce se va resimte trep
tat în magazine, pe piață.

Urmărim eforturile cooperatorilor 
din comunele județului nostru care 
au început să puni în aplicare un 
vast program de dezvoltare a zoo
tehniei. Sprijinul mai puternic pe 
care îl acordă statul acestei ramuri 
a economiei naționale, ne dă certitu
dinea că în viitor piața va fi mai 
bine aprovizionată. Cei cîțiva lei In 
plus pe care îi dăm azi îi conside
răm ca o investiție sigură pentru 
îmbunătățirea aprovizionării noastre, 
mi ine.

De aceea, eu și toți oamenii cu 
care am vorbit in uzină sau in oraș 
apreciem justețea și oportunitatea 
prevederilor recentei hotăriri adop
tate in interesul reciproc, unanim al 
producătorilor și consumatorilor de 
produse animaliere.

loan STANCU ..
maistru la atelierul de confecții 
metalice pe Șantierul centralelor 
termo-electrice Mintia

Nu trebuie să fii om de specialita
te ca să-ți dai seama că o dată 
cu creșterea populației țării, și, in 
mod deosebit, a puterii de cumpărare 
a oamenilor muncii, cerințele de pro
duse animaliere de carne mai ales, 
se măresc an de an. Și iarăși nu se 
poate să nu ne gîndim că agricultura 
noastră a fost greu lovită. Din aceste 

lei. Pentru dezvoltarea în continuare 
a zootehniei, vom construi o hală 
pentru 5 000 păsări și un grajd pentru 
100 vaci. Comuniștii, membrii 
cooperativei noastre, asigură condu
cerea partidului și statului, pe dum
neavoastră personal, tovarășe secre
tar general, că vom depune toate 
eforturile pentru traducerea in viață 
a hotăririlor de partid și de stat.

Analizînd posibilitățile de care 
dispune cooperativa agricolă — se 
spune în telegrama trimisă de comi
tetul comunal de partid, comitetul 
executiv al consiliului popular comu
nal și consiliul de conducere al coo
perativei agricole din comuna Milo'ul 
Dragomirnei, județul Suceava — am 
stabilit să livrăm statului, în plus față 
de cantitățile contractate inițial, 520 
hl lapte de vacă, 4 500 litri lapte de 
oaie, 8 tone carne, 10 000 ouă, 25 tone 
griu, 20 tone porumb și 100 tone car
tofi. Animați de un profund și fier
binte patriotism, ne angajăm să 
muncim cu toată dăruirea pentru 
efectuarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor, în scopul 
realizării întocmai a ceea ce ne-am 
propus.

în telegrama trimisă de comitetul 
de partid al comunei Izvoarele, ju
dețul Ilfov, se spune : Prin aplica
rea prevederilor noii hotăriri, coope
rativele agricole din comuna noastră 
vor obține venituri peste plan în va
loare de peste un milion lei. Ținînd 
cont de posibilitățile ce se creează, 
ne angajăm să vindem statului, peste 
prevederile planului, 20 tone carne, 
405 hl lapte de vacă, 50 hl lapte de 
oaie, 200 tone legume, 560 tone 
sfeclă de zahăr, 110 tone floarea- 
soarelui, 350 tone cereale și alte pro
duse agricole. Asigurăm conducerea 
de partid și de stat, pe dumneavoas
tră, personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că membrii cooperatori, 
toți oamenii muncii din comuna 
noastră, nu vor precupeți niciun 
efort pentru a traduce în viață poli
tica partidului și statului.

Noi, locuitorii comunei Coteana, 
județul Olt — se subliniază într-o 
altă telegramă — dîndu-ne seama de 
marile avantaje pe care le oferă re
centa hotărire, ne angajăm ca din 
ferma zootehnică a cooperativei agri- 

motive aprob hotărît recentele măsuri 
ale partidului și guvernului privind 
Îmbunătățirea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și a produselor ani
maliere. Sînt măsuri cerute obiectiv 
de realitate și ele reprezintă o cale 
sigură de dezvoltare a zootehniei.

Noi, cei din industrie, din alte sec
toare de activitate, beneficiem de sa
larii sporite. Putem să ne aprovizio
năm corespunzător cu bunuri numai 
dacă ele există, dacă se produc, far 
o stimulare a producerii lor o repre
zintă tocmai recenta hotărire. Mă 
gîndesc că astfel, creîndu-se baza 
unei producții sporite în agricultură 
și. în mod deosebit, în sectorul creș
terii animalelor, atunci cînd această 
producție sporită va fi obținută, desi
gur că se vor putea satisface pe de
plin cerințele consumatorilor.

Iată de ce consider ca foarte Jus
tă recenta hotărire a partidului și gu
vernului.

Ion BRANIȘTE 
electrician 
Combinatul chimic Craiova

X *
Am citit cu Interes deosebit hotă

rîrea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
privind îmbunătățirea prețurilor de 
cumpărare a animalelor și produse
lor animaliere, precum și alte mă
suri de stimulare a dezvoltării zoo
tehniei. O astfel de hotărire este 
mai mult decît necesară. Creșterea 
an de an a populației și, în mod de
osebit, a puterii de cumpărare a dus 
incontestabil la sporirea consumu
lui de produse alimentare. Dacă mă 
refer numai la mărirea salariilor din 
ultima perioadă, in combinatul nos
tru, prin îmbunătățirea sistemului 
de salarizare, muncitorii primesc a- 
nual, in plus, circa 5 milioane lei.

Producția agricolă a cunoscut șl 
ea progrese simțitoare, dar cerințele 
consumatorilor puternic și pozitiv 
influențate de numeroase măsuri lu
ate de partidul și stalul nostru pen
tru ridicarea nivelului de trai, sint 
în creștere continuă. Dacă avem in 
vedere că atît carnea, cît și laptele 
și alte produse vor fi solicitate în 
cantități crescînde și in viitor ne 
dăm seama și mai bine de oportu
nitatea unor măsuri de stimulare a 
unităților agricole, a tuturor țărani
lor pentru dezvoltarea mai rapidă 
a creșterii animalelor. De aceea, și 
noi, cel ce lucrăm într-un mare com
binat chimic, ne vom mobiliza toate 
forțele pentru a produce cantități 
sporite de Îngrășăminte chimice, la 
un preț de cost cit mai scăzut Incit, 
pe această eale, să contribuim la 
creșterea producției agricole, a ba
zei furajere și deci a zootehniei. 

eole să livrăm peste prevederile con
tractului 5 000 kg came și 5 000 kg 
smintină. De asemenea, vom depăși 
planul anual de contractări de ani
male din gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori cu 10 bovine 
adulte și 120 capete tineret bovin.

După ce Iși exprimă satisfacția față 
de prevederile hotărîrii, in telegra
ma trimisă de comitetul comunal de 
partid și consiliul popular al comu
nei Glăvănești, județul Bacău, se a- 
rată : Hotărîrea sporește considerabil 
cointeresarea materială a celor două 
cooperative agricole din comuna 
noastră in creșterea și ameliorarea 
șeptelului, în mărirea producției. Ne 
angajăm ca în anul 1970 cooperati
vele de producție din comună să vîn
dă peste plan 2 000 kg carne de bo
vine, 1 500 kg carne de porc, 2 200 kg 
carne de ovine, 3 000 litri lapte de 
vacă, 500 kg caș de oaie, 300 kg lină. 
Gospodăriile personale ale coope
ratorilor din comuna noastră vor li
vra peste prevederile contractuale 50 
bovine, 50 porcine, 150 hl lapte de 
vacă, 150 de păsări, 10 000 ouă, 1500 
kg lină.

în telegrama trimisă de membrii 
cooperativei agricole din Opatlța, Ju
dețul Timiș, se spune: Măsurile pte- 
conizate de recenta hotărire consti
tuie o nouă și puternică dovadă a 
grijii permanente a partidului și gu
vernului nostru pentru dezvoltarea 
intensivă și eficientă a agriculturii 
patriei. Din dorința de a contribui în 
mai mare măsură la buna aprovizio
nare a populației cu produse agrico
le și la lichidarea cit mai grabnică a 
efectelor dăunătoare ale inundațiilor, 
analizînd rezervele de care dispune 
cooperativa, am hotărît să vindem 
statului, în plus, peste angajamentele 
inițiale. 10 tone griu, 90 tone sfeclă 
de zahăr, 10 tone cartofi și o tonă 
carne de porc.

în telegrama trimisă de membrii 
cooperativei agricole din satul Ne- 
grilești, comuna Munteni, județul 
Galați, se spune : în cadrul unei a- 
dunări generale cooperatorii și-au 
luat angajamentul să depună eforturi 
susținute pentru creșterea continuă 
a efectivelor de animale, să măreas
că producția acestora și să livreze la 
fondul de stat peste plan 100 hl lap
te, 5 tone carne de porc, 1 tonă carne 
de ovine. Asigurăm conducerea parti
dului, că ne vom înzeci eforturile 
pentru realizarea exemplară a sarci
nilor planului de producție.

Angajîndu-ne să participăm cu cea 
mai mare însuflețire la efortul ge
neral al țării pentru obținerea de 
producții sporite în vederea asigură
rii unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agro-alimentare — 
se ar.ată în telegrama comitetului de 
partid și consiliului de conducere al 
cooperativei agricole din Dragalina, 
județul Vaslui — ne angajăm să li
vrăm statului, peste sarcinile de plan, 
60 tone griu, 40 tone floarea-soarelul, 
5 000 kg carne de porc, 500 kg caș de 
oaie, 100 miei, 10 000 ouă. Mobilizați 
de organizația de partid, cooperatorii 
din Dragalina nu vor precupeți nici 
un efort pentru a aduce deplina lor 
contribuție la prosperitatea țării noas
tre — Republica Socialistă România.

în telegrama trimisă de membrii 
cooperativei agricole din Orașul Sf. 
Gheorghe, județul Covasna, se spune: 
„în cadrul adunării generale am ex
primat marea satisfacție și interesul 
pentru măsurile de dezvoltare a zoo
tehniei. Stimulați de această hotărî- 
re, ne angajăm să depunem toate e- 
forturile pentru a utiliza cu maxi
mum de eficiență economică condiții
le naturale de care dispunem pentru 
creșterea animalelor. Ne angajăm să 
mărim efectivul de bovine și ovine 
cu 70 capete și să livrăm peste plan 
la fondul central al statului 100 hl 
lapte de vacă și 50 hl lapte de oaie. 
Sîntem hotărîți să depunem toate e- 
forturlle pentru realizarea și depăși
rea planului de producție.

fUrmare din pag. I)

ci la propriu vorbim despre „bătălie" 
— căci a fost și este 0 bătălie grea — 
despre capacitatea de luptă a armatei, 
despre eroismul ei. Grea, încleștarea 
aspră a pus la încercare spiritul de 
sacrificiu al ostașilor, a solicitat chiar 
jertfe. Nestinse vor rămine in amin
tirea noastră numele luminoase ale 
sergentului-major Ioan David Rusu, 
sergentului Robu L. Mircea, soldatu
lui Roman P. Ion, soldatului Blejnari 
I. Lazăr, soldatului Giurchi S. Ionel, 
ale tuturor celor care au căzut eroic 
la datorie, jertfind în slujba patriei 
supremul lor bun, viața. Ei și-au 
pierdut viața în puhoaiele furioase 
ale apelor Transilvaniei, în vreme 
ce salvau viețile copiilor, femei
lor și bărbaților- Alături de toți 
fiii credincioși ai patriei, căzuți de-a 
lungul veacurilor apărîndu-și glia 
strămoșească, ei vor rămine ca un 
minunat exemplu de slujire cu abne
gație a patriei, a poporului:

A fost o încercare a bărbăției, a 
hotărîrii. a curajului. Armata noastră 
a ieșit victorioasă - și aceasta este 
o victorie a conștiinței socialiste a 
fiilor ei. animați de marile Idealuri 
ale societății noastre, mobilizați de 
cuvîntul partidului nostru comunist. 
Este victoria cetățeanului României 
socialiste — fie el imbrăcat in haină 
militară sau in haine civile, a tuturor 
celor ce muncesc, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități.

tn Ordinul de Zi numărul 1, din 19 
mai 1970, al Comandantului Suprem 
al Forțelor Armate ale Republicii so
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. se spune : „Militarii Re
publicii Socialiste România, animați 
de un fierbinte patriotism, de o 
profundă conștiință socialistă, de un

ALBA 
IULIA

In Județul Alba, ca o consecință 
a aplicării botăririi Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România șl a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste privind unele 
măsuri de ajutorare a populației și 
cooperativelor agricole de produc
ție care au avut de suferit din 
cauza calamităților naturale din 
luna mai 1970, vor fi construite, in 
plus, in acest an, 370 de aparta
mente. Dintre acestea, 250 se vor 
construi în Alba Iulia, 50 in Aiud, 
40 in Ocna Mureș și 30 in Blaj.
în ultimele zile, pe străzile mu

nicipiului am reîntîlnit autocamioane 
încărcate cu mobilă și alte bunuri 
gospodărești : veneau de pe acele 
străzi unde — odată cu apele — s-au 
adunat mari suferințe și distrugeri, 
încotro se îndreaptă acești oameni 7 
Răspunsul este tonic, plin de Încre
dere în viitor : „Ne Îndreptăm spre 
noile cămine", spun preocupați înso
țitorii mașinilor.

— în prezent, toate familiile ale că
ror locuințe au fost distruse sau ava
riate au asigurat un adăpost, ne-a de
clarat Nicolae Roșu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Alba Iulia al 
P.C.R,, președintele consiliului popu
lar municipal. Acum s-a trecut la re
zolvarea definitivă a problemei locu
ințelor pentru sinistrațl. în Alba lu
lls au fost repartizate 15 aparta
mente unor familii numeroase, care 
stăteau și înainte, tot cu chirie, în 
locuințe proprietate de stat sau par
ticulară. Peste citeva zile vor primi 
apartamente cu chirie, la bloc, alte 
25 de familii. în orașul Sebeș vor fi 
repartizate in aceste zile 10 aparta
mente la bloc unor familii din Alba 
Iulia. Alte 20 de familii ale unor sa
lariat! de la Uzina mecanică Cugir — 
care făceau zilnic naveta Alba Iulia 
—Cugir — vor primi definitiv, cu 
consimțămîntul lor. locuință la bloc 
în orașul Cugir.

In legătură cu asigurarea proiecte
lor și stabilirea amplasamentelor pen
tru noile locuințe, cu refacerea gos
podăriilor sătești distruse sau avaria
te. am purtat o discuție la consiliul 
popular județean.

— Construcția celor 370 apartamen
te va începe în luna Iunie și se va în
cheia în cursul acestui an — ne-a 
asigurat Ing. Șofron Munteanu, prlm- 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean. Ele 
vor fl executate de unități de con
strucții din Alba Iulia, Cluj și Hune
doara. Pentru blocurile care se vor 
construi în Aiud, Blaj și Ocna Mu
reș, proiectele sînt terminate, fiind 
realizate pe plan local. Nu așteptăm 
însă pînă ce blocurile acestea vor fi 
terminate. Dintre cele 30 de aparta
mente din blocul F 4, pe care le vom 
recepționa pe data de 4 Iunie la Alba 
Iulia, 25 vor fi repartizate sinistrați- 
lor. în comitetul executiv am hotă
rît ca alte 60 apartamente — care se 
află acum în construcție și vor fi 
predate Ia 10 iulie — să fie folosite 
In același scop. Studiem, în prezent, 
posibilitatea ca acestea să fie atri
buite în proprietate familiilor ale că
ror case, proprietate personală, au 
fost distruse, așa cum prevede hotă
rîrea.

Ștefan DINICA
corespondentul „Sctnteii*

minunat spirit de solidaritate umani, 
și-au făcut cu prisosință datoria, au 
dat pilde de curaj și eroism, punîn- 
du-și adesea in primejdie viața", 
înalta apreciere a Comandantului Su
prem este expresia gîndirii și simți
rii întregului popor !

A trecut un real examen, în aceste 
dramatice imprejurări, capacitatea 
de manevră a forțelor noastre ar
mate. Furia apelor a transformat o 
mare parte din teritoriul țării in
tr-un vast cimp de Intervenție ope- 

CO GÎNDUL Șl INIMA IA ARMATA NOASTRĂ.,,
ratlvă ; s-a pus in mișcare și a func
ționat fără greș vasta și complicata 
mașină a armatei moderne, au tre
buit organizate rapid dislocări de tru
pe. au fost coordonate operațiuni de 
anvergură, incluzind cooperarea în
tre arme. Valurile s-au lovit — așa 
cum s-ar lovi si orice dușman care ar 
Îndrăzni să atace munca noastră paș
nică — de torța unui popor hotărit 
să se apere de forța bravilor săi os
tași. A dat un examen edificator și 
a-a verificat in chip strălucit conlu
crarea perfectă dintre torțele armate 
și formațiunile gărzilor patriotice și 
detașamentelor de pregătire a tinere
tului pentru ap&rarea patriei, dintre 
militari și populația civilă.

Am văzut tn aceste zile ..la lucru0 
bună parte din mijloacele tehnice cu

Se descarcă materiale pentru noile locuințe destinate sinistraților

MUREȘ

Dej ; Bloc de locuințe finisat în interior și dat în folo 
sințâ sinistraților

Peste cîteva zile, 
primele 60 de familii 
de sinistrați urmează 
să se mute in noile lo
cuințe, construite în 
cartierul Ady Endre. 
La primăria munici
piului vin zilnic sute 
de oameni pentru re
zolvarea problemei lo
cuinței. în vederea a- 
jutorării cetățenilor 
cu imobife avariate, 
s-au repartizat 343 900 
kg ciment. 202 m c 
cherestea rășinoase. 
176 m c bile-manele, 
aproape 3 000 m p par
chete, 351 000 cărămizi, 
Însemnate cantități de 
țiglă, bțel-beton, car
ton asfaltat, geamuri 
trase, cahle de teraco
tă. ipsos, bușteni ră- 
șinoase etc. Acțiuriile 
de refacere a cămine
lor distruse continuă 
și In orașele Ttrnă- 
veni. Reghin, Luduș 
etc- în municipiul Si
ghișoara, pină în pre
zent, au fost repartiza
te 46 de loturi pentru 
case, s-au efectuat re
parații la peste 140 i- 
mobile. Plănui de 
construcții de locuința 
al municipiului Sighi

La Chețani, județul Mureș, cooperatori sinistrați își ridică noile locuințe

care este înzestrată armata și am vă
zut cu ochii noștri ce rol însemnat 
au jucat ele. Ne-a fost și ne este lim
pede că nici un vremelnic sacrificiu 
material făcut pentru înzestrarea ar
matei nu-i prea mare ; cheltuielile 
investite s-au întors de data aceasta 
înmiit, concretizate în sute și mii 
de vieți omenești salvate. în valori 
materiale inestimabile, smulse furiei 
apelor

Care este cheia acestei victorii pe 
care armata României socialiste a 

obținut-o tn „bătăliile fără gloanțe", 
bătăliile de pe Mureș sau Someș, 
Tîrnave sau Dunăre ? înainte de 
toate, faptul că ea uste brațul de fier 
al unui popor liber, că este o ade
vărată armată populară, care simte 
și gindește ceea ce simte și gindește 
poporul, este și nu poate fi decit 
permanent alături de ei, in orice îm
prejurare, este, de jos și pînă sus, 
emanația maselor de muncitori, ță
rani și intelectuali. Civili și militari, 
noi sîntetn poporul : poporul con
structor al nou societăți* poporul unit 
in jurul partidului Eroismul, abnega
ția, spiritul de sacrificiu pe care le-au 
dovedit fiii lui îmbrăcați in haine 
militare sint expresia conștiinței so
cialiste făurite în anii noștri, sini do
vada unanimității cu care poporul ur
mează politica partidului nostru co
munist. Calitățile dovedite in această 

grea încercare depun o mărturie lu
minoasă pentru patriotismul, pentru 
înalta conștiință socialistă, pentru 
nobilele calități morale ale tinere
tului român. Ostașii noștri sint 
fiii celor și cei care au făurit in
dustria socialistă, care și-au unit o- 
goarele in cooperative de producție, 
care au făurit avuția obștească. Osta
șii și comandanții lor sînt membri 
ai marii familii unite, care este po
porul român constructor al societății 

socialiste multilateral dezvoltate, 
luptători pentru cauza Partidului 
Comunist Român, militanți — îm
preună cu toți oamenii muncii — 
pentru politica sa internă și externă. 
Credincioase marilor Idealuri ale po
porului, forțele armate sint una 
cu el.

Ostașii noștri, fii al constructori
lor socialismului, ei înșiși construc
tori ai socialismului, sint o expresie 
a trăsăturilor tineretului nostru, in 
general ; sînt expresia înaltelor cali
tăți moral-politlce ale acestuia ; in 
ei găsim întruchipate marile elanuri 
patriotice ale tineretului român, ata
șamentul și Încrederea sa in orîndui- 
rea socialistă, găsim materializat în
tregul climat politic, ideologic, cul
tural In care el s-a dezvoltat.

Trebuie să subliniem marea impor
tanță pe care a avut-o înalta cali

șoara a fost suplimen
tat cu 110 aparta
mente.

Reconstruirea și re
pararea caselor s<y des
fășoară din plin și în 
satele județului. în co-, 
muna Gheorghe Doja, 
unde au fost distruse 
22 de case, iar alte 55 
au fost avariate, pină 
ieri au fost puse la 
punct 20 de imobile, iar 
proprietarii s-au și mu
tat in locuințele lor. Pe 
luliu Simion, unul 
dintre sinistrați, l-am 
tntiinit în fața gospo
dăriei. ..Nu am cuvin
te — ne-a spus el — 
ca să mulțumesc șl 
să-mi exprim sincer 
recunoștința față da 
tot ceea ce partidul, 
statul nostru, semenii 
mei fac pentru noi, si- 
nistrații. Ajutorul pri
mit a însemnat pentru 
mine reluarea firului 
vieții -normale, împreu
nă cu Întreaga fami
lie...".

Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii*

ficare a cadrelor armatei, unită cu un 
riguros spirit de disciplină. Pretu
tindeni, unitățile armate, cot la cot 
cu detașamentele formate de munci
torii din fabrici și uzine, au adus eu 
ele un viguros spirit de organizare, 
o disciplină fermă, o stare de spirit 
de calm și hotărire, acționînd astfel 
și ca un factor de Îmbărbătare, de 
mobilizare a celor din jur. în 
același timp, competența tehnică a 
atîtor șl atitor piloți, șoferi, tracto
riști, radisti, genlști și-a spus și ea 
cuvtntul. S-a dovedit încă o dată că 
armata este un vast rezervor de ca
dre tehnice de cele mai diferite spe
cialități, gata oricind să-și fac* da
toria acolo unde este nevoie.

încleștarea din această primăvară 
a fost — așa cum spuneam — un 
examen ; un examen cu un rezultat 
strălucit. A ieșit victorioasă, înainte 
de orice, unitatea de neclintit a în
tregului nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, nețărmurita 
încredere in Comitetul său Cen
tral, în frunte cu secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Strins unite, populația ți 
armata s-au ajutat reciproc, și-au 
adunat puterile și, umăr lingă umăr, 
au ieșit biruitoare din această grea 
încercare. Și în această împrejurare 
excepțională s-a dovedit că Încrede
rea poporului în forțele sale armate 
este pe deplin justificată.

...Pe Dunăr», în Insula Mare a 
Brăilei, în Balta lalomiței Încordarea 
este în toî. Împreună cu slderurglțtii 
Galaților, cu mecanizatorii din agri
cultură, cu studenții,- alături de toată 
suflarea ce s-a ridicat in calea ape
lor, militarii iși continuă misiunea. 
Ca șl pe Someș, ca și pe Mureș, pe 
Dunăre, forțele noastre armate apără, 
zi și noapte, viețile șl avutul» Vor 
învinge ; vom învinge.

tn primăvara lui 1970, forțele ar
mate ale României socialiste M bi- 
nemeritat de la națiune. _ i
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Revărsarea apelor a provocat, în județele din nord-vestul țării, calamita- 
rea legumelor de pe importante suprafețe de teren. în județul Satu-Mare au 
fost calamitate 569 hectare, Arad — 436 hectare, Cluj — 229 hectare. Acum, 
după retragerea apelor și zvintarea terenurilor, trebuie acționat hotărit în ve
derea refacerii grădinilor de legume, amplasindu-le pe terenuri mai potrivite 
și cultivind specii care, pină la toamnă, să poată ajunge la maturitate. Ce se 
face și ce trebuie întreprins, in continuare, in vederea redresării legumicul
turii in județele afectate de inundații ?
în județul Arad, după cum ne-a 

informat tov. ing. Gheorghe Brînda, 
director adjunct al 
to'âte terenurile i- 
nundate au fost 
inventariate și 
s-au luat măsuri 
pentru completa
rea suprafețelor 
planificate cu le
gume. Pentru a 
se realiza un vo
lum mai mare d« 
produse se vor 
însămința culturi 
succesive pe o su
prafață de 3300 
hectare, cu 1500 
hectare mai mult 
decît prevedea 
planul inițial. în 
acest fel, unități
le agricole din ju
dețul Arad vor li 
vra la fondul de 
stat 66 90Q tone le
gume. în prezent 
în județ se desfă
șoară o mare ac
țiune de depistar-» 
a răsadurilor care 
n-au fost încă 
plantate în cimp 
și trimiterea lor 
în unitățile car» 
au suferit de pe 
urma inundațiilor 
sau în cooperati
vele care măresc 
suprafețele culti
vate 
Pînă 
fost 
peste 
Unităților 
repartizat, 
însemnate de semințe pentru a pro
duce răsaduri necesare unităților ca
lamitate. Pînă acum au fost însămîn- 
țate în sere 13100 metri pătrați to
mate și 1500 metri pătrați ardei. în 
numeroase unități a început însămin- 
țarea unor suprafețe suplimentare 
sau reînsămînțarea terenurilor care 
au fost inundate. Tov. loan Corbaci, 
președintele cooperativei agrioole din 
Șimand, ne-a declarat că pentru a 
contribui cu cantități cît mai mari de 
legume la fondul statului se vor cul
tiva, în plus, 10 hectare cu roșii. 
„Cooperativa noastră — spunea pre
ședintele — cultivă, în acest an, cu 
24 hectare mai multe legume decît în 
1969 și sperăm să obținem din acest 
sector venituri de peste 8 milioane 
lei". Sînt numeroase alte asemenea 
exemple care demonstrează că, în 
ciuda grelelor încercări la care a fost 
supusă legumicultura județului Arad, 
printr-o muncă organizată și perse
verentă de adevărat grădinar, vor pu
tea fi obținute cantități importante 
de legume necesare aprovizionării 
populației.

Ac eași muncă stăruitoare a putut 
fi constatată și în unele cooperative 
agricole din județul Cluj. Ținîndu-se 
seama de condițiile naturale deosebi
te și de faptul că timpul este întîr- 
ziat, după ce s-a cunoscut situația 
reală de pe terenurile inundate, s-au 
operat modificări în structura cultu
rilor. Astfel, în locul tomatelor se 
extind fasolea și castraveții. Vor fi 
însămințate suplimentar peste 200 
hectare cu fasole și castraveți. în 
acest scop, fondul de semințe a fost 
completat cu 9 000 kg fasole, 100 kg 
morcovi, 560 kg castraveți, 525 kg alte 
sortimente. La Fizeșul Gherlei, de 
exemplu, în ultimele zile au fost 
plantate 8 hectare cu roșii și ardei. 
O suprafață de 4 hectare destinată 
inițial pentru porumb furajer a fost 
plantată cu roșii. S-au solicitat încă 
50—60 kg de sămînță de castraveți 
pentru a majora suprafața cu 10 hec
tare. întreaga grădină se refertilizea- 
ză cu îngrășăminte chimice.

Cel mai greu a fost afectată de 
inundații legumicultura județului 
Satu-Mare. Este vorba de 569 hectare 
care au fost calamitate. După cum 
ne-a relatat tov. Nicolae Babicl, di
rectorul direcției agricole județene, 
s-a alcătuit un plan pentru refacerea 
urgentă a culturilor de legume, fie 
prin replantări și reînsămînțări pe o 
parte din suprafețele calamitate, fie

direcției agricole,
prin realizarea .unor culturi succesive 
de legume în cooperativele agricole 
neafectate de inundații. Cele din Ti-

duri pentru roșii, ardei, gogoșari, var
ză, care 
mulțire 
planului 
rativele
reana“ — Satu-Mare, o atenție deose
bită se acordă în prezent despotmo- 
lirii canalelor de irigații, lucrări care 
au fost terminate pe o suprafață de 
150 ha.

Sînt cîteva exemple care demons-

va asigura materialul de în- 
necesar pentru realizarea 
în legumicultura. La coope- 
Cărășeu, Odoreu, „Sătmă-

bază cauze de ordin subiectiv. Este 
adevărat că la Aradu Nou și Păuliș, 

■ județul Arad, grădinile de legume au 
fost lovite puternic de revărsarea a- 
pelor, care și acum băltesc pe o mare 
parte din terenuri. In aceste coope
rative agricole nu s-au depus însă su
ficiente eforturi pentru însămînțarea 
legumelor pe alte terenuri. în aceas
tă privință se simte nevoia unui spri
jin mai substanțial din partea orga
nelor agricole ale

ÎN GRĂDINILE DE LEGUME DIN ZONELE CALAMITATE

MILIOANE DE RĂSADURI
AU FOST DUSE DE APE, ALTE

MILIOANE LE IAU LOCUL
cu legume, 

acum au 
expediate 

milioane 
care au ___ —
în aceste zile, cantități

în
8

alte unități 
de răsaduri.
sere li s-au

ream, Petrești, Urziceni, Pir, Foienl 
și altele au hotărît să cultive in plus 
cu legume față de planul inițial o 
suprafață de circa 120 ha. Pe terenu
rile de pe care se vor recolta orzul 
de toamnă și cartofi timpurii se vor 

. însămința fasole, ridichi de iarnă, 
castraveți corni șon și se va planta 
varză etc.

Se redresează legumicultura și în 
cooperativele care au fast lovite de 
inundații. Se reface fondul de răsa

trează că prind viață măsurile promp
te și hotărite luate de organele cen
trale și locale în vederea refacerii 
legumiculturii. Rezultatele de pînă 
acum inspiră optimism. Bineînțeles, 
sînt și greutăți. Ele sînt determi
nate de situația grea în care 
se găsesc unele grădini de legume 
după retragerea apelor. Terenul este 
mîlit, pămintul are încă exces de u- 
miditate. Dar sînt și situații în care 
rămînerea în urmă în ce privește re
facerea grădinilor de legume are la

județului Arad. O 
situație asemănă
toare a putut fi 
întilnită în unele 
cooperative’ agri
cole 
Cluj : 
teazu, 
pești, 
foarte 
tate de inundații, 
dar unde mai sint 
încă de plantat 
importante supra
fețe cu legume. 
Nici întreținerea 
culturilor de le
gume, lucrare de
osebit de însem
nată pentru soar
ta producției, nu 
se execută la 
timp. La Apahida 
— una din princi
palele unități 
producătoare de 
legume din preaj
ma Clujului — 
multe culturi 
sufocate de 
ruieni.

Realizarea 
întregime a 
dului de legume- 
marfă este o con
diție de cea mai 
mare însemnătate 
pentru buna apro
vizionare a popu
lației. Pentru a- 

ceasta organele agricole județene, fie
care unitate agricolă trebuie să acțio
neze hotărît in vederea reînsămînțării 
terenurilor unde culturile au'fost ca
lamitate, însămînțarea unor suprafețe 
suplimentare și efectuarea la timp a 
lucrărilor de întreținere.

din județul 
Mihai Vi- 

Moldove- 
Viișoara, 

puțin afec-

sînt 
bu-

In 
fon-

Aurel POP, Alex. MUREȘAN, 
Octav GRUMEZA 
corespondenți „Scînteii*

Brașovul, 
iu primele 

rinduri!
Organizare mai buna 

a muncii, schimburi 
prelungite, duminici lu
crătoare — și un bilanț 
încurajator care face 
cinste muncitorilor bra
șoveni

BRAȘOV (corespondentul 
„Scînteii"). Din analiza datelor 
centralizate la direcția județea
nă de statistică Brașov, privind 
activitatea desfășurată de intre- 
prinderile industriale din județ 
de la începutul anului, reiese că, 
în cele 5 luni care s-au scurs, 
acestea au obținut realizări re
marcabile pe linia îndeplinirii 
pianului și a angajamentelor. 
Datorită măsurilor luate în di
recția organizării superioare a 
producției și a muncii, a folo
sirii mai depline a potențialului 
tehnic și uman, a dotării unită
ților industriale cu mașini și u- 
tilaje moderne, de inaltă pro
ductivitate, s-au putut realiza o 
producție suplimentară de peste 
200 milioane lei la producția glo
bală și de peste 300 milioane lei 
la producția marfă vîndută și 
încasată. Productivitatea muncii 
a înregistrat și ea o creștere de 
9 Ia sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. Este 
de relevat că 81,1 Ia sută 
din sporul producției s-a 
realizat ne seama creșterii pro
ductivității. De asemenea, sarci
nile Ia export au fost depășite 
cu 33 milioane Iei.

Uriașa concentrare a eforturi
lor tuturor colectivelor de între
prinderi în cursul lunii mai, e- 
fectuarea de schimburi supli
mentare și schimburi prelungite, 
valorificarea, pe această cale, a 
rezervelor interne la un nivel 
superior și-au găsit refjec- 
tarea in obținerea unei 
producții suplimentare de 
circa 70 milioane Iei, față de 
40 milioane lei cit reprezintă 
producția suplimentară realizată 
în medic în primele 4 luni ale 
anului. Industria Brașovului a 
pus la dispoziția economiei na
ționale, peste prevederile pla
nului pe 5 luni, 565 tone oțel, 
1764 tone îngrășăminte azotoase, 
peste 300 tone metanol, 26 auto
camioane, 20 tractoare, 30 000 
rulmenți. 1100 tone ciment, 
81000 metri pătrați țeșături etc. 
O contribuție deosebită la depă
șirea planului și angajamentelor 
pe județ au avut uzinele de 
tractoare și cele de autocamioa
ne, „Rulmentul", combinatele 
chimice din Făgăraș si Victoria. 
Fabrica de hirtie Ghimbav ș.a.

PRIN EFORTURILE NEOBIȘNUITE 
A MII DE OAMENI

Gigantul chimiei 
de pe Tirnave 

renaște
ÎN LUNA AUGUST VOR INTRA ÎN FUNCȚIUNE ULTIMELE 

CUPTOARE

Foto : S. Cristian și Gh. Vințilă

în aceste, zile, în fabrici și uzine, pe marile șan
tiere de construcții, în mine se muncește din plin, 
eroic, pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate în întrecere. Tn fotografia 
din stînga : se curâțâ și se șlefuiesc paletele ce vor 
fi montate în sala turbinelor a hidrocentralei de 
la Porțile de Fier; în fotografia din dreapta : ulti
mele verificâri la o mașină de alezat și frezat 
produsă la Fabrica de mașini-unelte și agregate 

din Capitală
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(Urmare din pag. I)

lungite. La uzina „Progresul", unii 
muncitori s-au oferit să lucreze, la 
nevoie, 10 și 12 ore pe zi, încit niqi 
un utilaj să nu stea nefolosit din lip
sa muncitorilor calificați. Aici s-a a- 
tins, de altfel, un coeficient de 
schimburi de 2,1, iar comitetul de 
direcție acționează în continuare 
pentru încărcarea completă a mași- 

xnilor-unelte, îneît în lunile următoa
re coeficientul de schimburi să se ri
dice la 2,2—2,4, așa cum a stabilit 
plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 de
cembrie 1969.

La Șantierul naval Brăila, din cau
za creșterii nivelului Dunării, prima 
linie de montaj a fost inundată încă 
din luna martie, lucrul fiind foarte 
mult îngreunat. Pentru ca planul să 
nu fie prea miflt afectat, aici s-au 
luat măsuri speciale. In halele de 
pregătire s-a trecut la suplimenta
rea numărului de muncitori care 
construiesc părțile componente ale 
navelor executate. Așa a fost posibil 
să se realizeze în avans o serie de 
bloc-secții pentru vasele comandate.

Printre unitățile care au avut cel 
mai mult de suferit în județul nostru 
din cauza calamităților naturale se 
află Fabrica de conserve Zagna-Vă- 
deni și Fabrica de cherestea și de 
ambalaje din lemn de la Șendreni, 
care au fost complet inundate. Con-, 
siliul de administrație al Combina
tului de Industrie alimentară și cel 
al Combinatului de exploatarea și

industrializarea lemnului Brăila au 
suplimentat sarcinile celorlalte uni
tăți, în așa fel îneît, pe ansamblu, ola
nul să fie îndeplinit și chiar depășit. 
C.E.I.L. a făcut intense pregătiri 
pentru repunerea în funcție a fabri
cii de cherestea și ambalaje din 
lertin. Pe măsură ce apele se retrag,

conservelor din mazăre, fasole și 
fructe.

— Acum, după încheierea a 5 luni 
din acest an, care este rezultatul tu
turor măsurilor întreprinse ?

— In condițiile grele de care amin
team. cînd unele unități și-au încetai 
activitatea ori lucrează cu o capaci-

NE-AM DUBLAT
ANGAJAMENTUL

se trece la revizuirea și repararea 
utilajelor, la instalarea motoarelor 
electrice și a aparaturii, care au fost 
demontate spre a nu fi surprinse de 
ape. In ce privește Fabrica de con
serve Zagna-Vădeni, întrucit apele 
vor staționa aici mai mult timp, s-a 
luat măsura ca o serie de utilaje să 
fie demontate din întreprindere și 
instalate provizoriu într-o construcție 
existentă în orașul Brăila, unde — 
pe la mijlocul lunii iunie — va pu
tea începe campania de fabricație a

tate redusă, sarcinile de plan la pro
ducția globală pe luna mai au fost 
îndeplinite pe ansamblul industriei 
județului în proporție de 100,4 la su
tă. In cele cinci luni a fost reali
zată, peste prevederi, o producție 
globală industrială în valoare de 
57,2 milioane lei — ceea ce repre
zintă mai mult de jumătate din an
gajamentul anual suplimentar — și o 
producție marfă vîndută și încasată 
în valoare de aproape 66 milioane 
lei. 1

La principalele sortimente- s-au

realizat peste plan pînă acum 390 
tone celuloză, 430 tone celofibră, 1 800 
tone oțeluri, 2 364 tone laminate, 327 
tone ciment, 294 mc cherestea de fag, 
confecții în valoare de 913 000 lei. In 
același timp, livrările la export au 
fost cu 16 milioane lei mai mari față 
de prevederile contractelor scadente. 
Demn de subliniat este faptul că, cu 
excepția șantierului naval, toate în
treprinderile și combinatele indus
triale din județul nostru și-au înde
plinit și depășit sarcinile de plan ce 
le reveneau la principalii indicatori.

— Din cauza inundațiilor ce au 
avut loc in întreaga țară, care au a- 
fectat intr-o măsură procesul de pro
ducție, ca și sistemul de transport 
feroviar, rutier și pe apă. in unele 
cazuri aprovizionarea cu materii pri
me și materiale a avut de suferit și 
in județul Brăila. Ce se întreprinde 
pentru ca, in continuare, deficiențele 
in acest domeniu să nu persiste ?

— In ultimul timp, din inițiativa 
comitetului județean și a comitetului 
municipal de partid Brăila, conduce
rile întreprinderilor au trecut opera
tiv la examinarea tuturor comenzilor 
și a sortimentelor fabricate spre a se 
stabili ce îmbunătățiri tehnice, teh
nologice și constructive se pot aduce 
produselor pentru folosirea materii
lor prime și materialelor existente în 
stoc. Aceasta în nici un caz în dauna 
calității produselor. Pentru materia
lele ce prisosesc s-au alcătuit liste 
detaliate, care au fost trimise centra
lelor industriale și ministerelor spre 
a fi redistribuite unităților ce au ne
voie de ele.

Este sigur însă că cel puțin pentru 
un timp aprovizionarea cu materii 
prime și materiale va decurge întru- 
cîtva anevoios, iar în ce privește 
materialele de construcție lipsa se 
va resimți mai multă vreme. Sin
gura alternativă pentru colectivele 
întreprinderilor noastre industriale 
este aplicarea de măsuri energice 
pentru scăderea continuă a consu
murilor specifice și încadrarea stric
tă în normele de consum planificate 
pentru acest an. In lunile din urmă, 
unele comitete de direcție din uni
tățile noastre industriale nu au a- 
cordat suficientă atenție folosirii 
economice, gospodărești a materiilor 
prime și materialelor. Așa sînt Com
binatul de celuloză și hirtie. Combi
natul de fibre artificiale, ca și uzina 
„ProgresuJ". Din acest motiv, biroul 
comitetului județean de partid a ce
rut comitetelor de direcție din între
prinderi și consiliilor de administra
ție ale combinatelor industriale să 

.aplice măsuri concrete în scopul re
ducerii consumurilor materiale.

Considerăm că prin munca plină 
de inițiativă a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor din fabrici și 
uzine, prin activitatea intensă a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
industria județului Brăila va reuși 
să se situeze în acest an la nivelul 
marilor exigențe ale planului de stat, 
să furnizeze cantități însemnate de 
produse peste prevederi, în condiții 
de înaltă calitate și eficientă econo
mică.

Convorbire consemnată de 
Nicolae PANTILIE

După cum s-a mal a- 
nunțat, Combinatul chi
mic din Tîrnăveni este, 
prin proporțiile distru
gerilor suferite, unita
tea economică din ju
dețul Mureș care a fost 
cea mai puternic lovită 
de inundațiile catas
trofale de la jumăta
tea lunii mai a.c. 
La acest mare corn- • 
binat chimic, calami
tățile naturale au pro
vocat pierderi de mij
loace fixe ce depă
șesc 30 milioane lei ; 
alte pagube, însumînd 
circa 40 milioane lei, 
reprezintă materiile pri
me și produse finite 
distruse ; se apreciază, 
totodată, că pînă cînd 
va putea lucra din nou, 
la întreaga sa capacita
te, pierderile de pro
ducție vor depăși suma 
de 200 milioane lei.

întregul colectiv, pe 
deplin conștient de di
mensiunea acestor pier
deri, desfășoară o mun-, 
că asiduă, îndîrjită, de 
zi și noapte, pentru a 
apropia ziua încheierii 
refacerii totale a com
binatului și a da din 
nou economiei naționa
le zecile de produse 
chimice, absolut indis
pensabile pentru multe 
alte întreprinderi din 
țară șl solicitate de be
neficiari de peste hota
re. în ce privește car
bidul, de pildă, folosit 
la diverse sinteze orga
nice, la construcțiile 
metalice (pentru sudu
ră) și în multe alte do
menii, acest combinat 
chimic este singurul 
mare producător din 
țară. Este, deci, lesne 
de înțeles de ce în a- 
ceste zile, la Tîrnăveni, 
munca de refacere se 
desfășoară ritmic, ca 
un ceasornic, după un 
plan minuțios, bine 
gîndlt.

Acțiunea de înlătu
rare a urmărilor inun
dațiilor a început în
că de cînd apele nici 
nu se retrăseseră. Pri
mul obiectiv : instalația 
de sulfat de aluminm. 
Concentrarea de forțe, 
intensitatea cu care s-a 
muncit au avut rezulta
te imediate. După 10 
zile de eforturi susți

nute — adică în ziua 
de 25 mai a.c. —- insta
lația aceasta a reintrat 
în funcțiune. Dar în 
graficul de repunere 
în funcțiune, întocmit 
pe fiecare secție și in
stalație, sulfatul de a- 
luminiu nu a însem
nat decît o singură po
ziție. Alte și alte capa
cități trebuiau urgent 
să producă. Oamenii 
și-au concentrat forțele 
asupra fiecărei Instala
ții, pentru a le reda cît 
mai repede în circuitul 
producției. Au reîn-' 
ceput să funcționeze și 
instalațiile furnizoare de 
apă industrială și gaz 
metan, ca și atelierul 
mecanic, ca și instala
ția de oxigen de la sec
ția clor ; repunerile în 
exploatare se succed 
una cîte una.

Care sînt, în conti
nuare, principalele eta
pe de muncă, la sfîrși- 
tul cărora alte și alte 
secții și instalații ale 
combinatului vor rein
tra în producție ? Ne 
răspunde inginerul Ro
mulus Cîmpean, direc
tor general al Combi
natului chimic din 
Tîrnăveni :

— Secția clor, cu toa
te produsele ce le reali
zează, va funcționa din 
nou începînd cu peri
oada 5—15 iunie a.c., la 
fel ca și cea de oxid de 
zinc. Instalația nouă de 
bicromat va produce 
din data de 10 Iunie, 
iar cea „veche", cum o 
numim noi — 10 zile 
mai tîrziu. Secția de fa- 
lanță-gresie va reintra 
în funcțiune în perioa
da 15—30 iulie a.c.

— Peste cît timp va 
reîncepe producția de 
carbid ?

— Cuptorul nr. 3 — la 
10 iunie, iar cu 10 zile 
mai tîrziu — cel cu nr. 
4. Cuptorul nr. 5 va in
tra în funcțiune la un 
interval de cinci zile 
după primirea din im
port a unui transfor
mator. Cît privește cup
toarele 1 și 2, ele vor 
produce în luna august. 
Vreau să precizez că, 
pe măsură ce lucrările 
de refacere au avansat, 
termenele din graficul 
inițial au fost revizuite 
și reactualizate. Chiar

șl față de ultimele date 
stabilite, sîntem în a- 
vans-cu circa două zile. 
Orice zi cîștigată este 
în favoarea economiei 
naționale pentru că 
producția combinatului 
este de 3,5 milioane lei 
în 24 de ore.

Este fără putință de 
tăgadă că ritmul rapid 
imprimat muncii de re
facere nu ar fi putut fi 
însă atins dacă chimiș- 
tii din Tîrnăveni nu ar 
fi fost ajutați de multe 
alte unități ale indus
triei chimice, de între
prinderi din alte ra
muri economice. Profi
le metalice, autobascu
lante, materiale de con
strucții — tot ce a avut 
nevoie, combinatul a 
primit prompt. înainte 
de orice, a fost însă 
nevoie de oameni, de 
ajutorul efectiv din 
partea unor specialiști 
de înaltă calificare. Și 
acești oameni au venit. 
Maiștrii Nelu Ioniță, 
Ștefan Simion, Teodor 
Braniște, Ilie Dina au 
venit de la Combinatul 
chimic din Craiova. Al
ții — Constantin Glur- 
gea, Aurel Pătatu,, Con
stantin Rusu, Constan
tin Covrig sînt salariațl 
ai Grupului de indus
trie chimică de la Bor- 
zeștl. Acum e nevoie 
de el la Tîrnăveni. Și 
sînt la Tîrnăveni, ală- 
țuii de alți aproape 200 
muncitori de înaltă ca
lificare, sosiți din mul
te alte întreprinderi din 
țară. Iar cei aproape 
4 000 de muncitori ai 
Combinatului chimic 
din Tîrnăveni se stră
duiesc din toate puterile 
să fie la înălțimea de
vizei energice : Totul 
pentru refacere, totul 
pentru normalizare !“.

în efortul titanic de 
înlăturare a efectelor 
Inundațiilor catastrofa
le, întreg colectivul 
Combinatului chimic 
din_ Tîrnăveni munceș
te într-o strînsă unitate 
de acțiune. Țelul su
prem este ca combi
natul să-și reia cît mal 
repede pulsul normal 
ăl fabricației.

Dan MATEESCU 
Lorand DEAKI

Oamenii muncii iși afirmă 
in aceste zile 

inalta lor conștiință 
patriotica, socialistă

(Urmare din pag. I)

In telegramă se arată că datorită^ 
măsurilor întreprinse au fost în
vinse multe din greutățile întimpinate. 
iar sarcinile planului de stat pe pri
mele cinci luni ale anului au tost de
pășite cu 2,8 Ia sută la producția 
globală și cu 1,5 la sută Ia produc
ția marfă vîndută și încasată.

în numele organizației județene de 
partid, al tuturor muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor — se spune în 
continuare în telegramă — ne anga
jăm să realizăm o producție indus
trială suplimentară in valoare de 100 
milioane lei, față de 50 milioane cit 
era angajamentul inițial. Se vor tla 
peste plan, între altele : 7 000 tone a- 
cid sulfuric, 120 tone cupru electro
litic, 120 tone cupru convertizor, 220 
tone acid clorosulfonic, 120 tone sul
fura de sodiu, 200 000 mp furnir, 5 000 
mp plici aglomerate din lemn, 20 000 
bucăți tricotaje, mobilă, conserve ue 
legume și alte produse.

In cadrul unităților de industrie lo
cală se vor produce suplimentar un 
volum important de materiale de 
construcții, printre care 1 milion că
rămizi, 45 000 tone piatră spartă. 
60 000 cahle și altele.

Stimulent puternic pentru dezvol
tarea zootehniei, a sporirii producției 
animaliere și îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu produse agro- 
alimentare, recenta Hotărîre a Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri 
a găsit un larg ecou în rîndul țără
nimii. al tuturor lucrătorilor de pe 
ogoarele județului Maramureș care, 
în prezent, cu forțe înzecite, lu
crează intens pentru încheierea insă- 
mințărilor, redarea in producție a te
renurilor calamitate, pentru obținerea 
unor producții agricole cît mai mari.

în telegrama adresată COMITE

TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către COMITETUL JUDEȚEAN 
NEAMȚ AL P.C.R., se arată că fău
ritorii de bunuri materiale și spiri
tuale din această parte a țării își in
tensifică pe zi ce trece eforturile în
chinate realizării cu deplin succes a 
prevederilor din ultimul an al actua
lului cincinal. Pe primele cinci luni 
din acest an s-au dat peste plan Ia 
producția marfă 111 000 000 lei, reali- 
zîndu-se suplimentar 4 500 tone ci
ment, 2 700 000 cărămizi, 1 900 tone |cvi 
din oțel, 3 500 tone ingrășăminte cu 
azot, peste 900 tone melană și altele.

In spiritul indicațiilor deosebit de 
prețioase pe care ni le-ați dat cu 
prilejul recentei dumneavoastre vi
zite în județul Neamț — se sublinia
ză în telegramă — colectivele de 
muncă din întreprinderile indus
triale, sub conducerea comitetului 
județean de partid, reexaminînd po
sibilitățile și rezervele de care dis
pune fiecare unitate economică, au 
hotărît ca angajamentele anuale de 
73 milioane lei producție marfă să Ie 
majoreze la 303 milioane lei. De ase
menea, se vor livra Ia export peste 
pian mărfuri în valoare de 15,3 mi
lioane lei valută, realizindu-se be
neficii suplimentare de 95 milioane lei.

Manifestîndu-și aprobarea deplină 
și satisfacția față de recenta hotărîre 
a partidului și guvernului privind 
îmbunătățirea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și produselor ani
maliere, oamenii muncii din agri
cultura județului, intensifică în a- 
ceste zile lucrările de întreținere a 
culturilor fac totul pentru ca și a- 
ceastă ramură să-și sporească con
tribuția la dezvoltarea economiei 
naționale, la îmbunătățirea continuă 
a aprovizionării populației cu pro
duse agroalimentare.
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BĂTĂLIA DUNĂRII

ÎNCLEȘTAREA CU FLUVIUL
LA COTA MAXIMĂ

Joi și vineri pînă la amiază, am 
vizitat principalele redute ale bătă
liei Dunării de pe malul ei drept. 
De la Ostrov la Dăeni, în aval de 
Hirșova, pe o distanță de 152 km, 
atît cit Dunărea delimitează terito
riul județului Constanța, de 60 de zile 
neîntrerupt oamenii sînt într-o con
tinuă alertă. Apele învolburate ale 
fluviului, depășind cu mult matca 
obișnuită, au amenințat și amenință 
recolta de pe zeci de mii de hectare, 
locuințele a mii de oameni. Zi și 
noapte, imensa mobilizare de forțe 
umane le-a ținut piept cu bărbăție, 
într-o încleștare dramatică. Țăranii 
cooperatori, mecanizatori, militari, 
specialiști' au săvirșit adevărate acte 
de eroism. Culminația viiturii, ce 
și-a făcut apariția pe această por
țiune a Dunării, are drept stavilă 
acum zeci de kilometri de diguri în
tărite, mii de oameni gata pregătiți 
să facă față oricărei împrejurări.

OSTROV — OLTINA, două locali
tăți riverane mai puțin afectate de 
creșterea apelor. Nici ultima răzvră
tire a Dunării nu amenință prea 
grav viața și avutul cetățenilor, dar 
oamenii supraveghează neslăbit ape
le, sînt gata oricînd să intervină.

VIILE. Aici digul care desparte 
Dunărea de fosta baltă Murleanu — 
azi indiguită — a fost greu lovit, cu 
10 zile în urmă, de furia dezlănțuită 
a apelor. 24 de ore neîntrerupt, cu 
eforturi extraordinare, oamenii au 
apărat și consolidat digul dintre ape, 
l-au supraînălțat. Astăzi el este cu 
60—70 cm mai înalt decît nivelul ri
dicat al apelor.

COCHIRLENI. Miercuri, un pericol 
s-a ivit pe neașteptate : sub uriașa 
presiune a apei s-a produs o spărtu-

ră în barajul deversor încorporat în 
dig. Apele amenințau culturile, ca
sele oamenilor din satele Peștera și 
Ivrinezu. La chemarea comandamen
tului local, s-a acționat cu maximă 
operativitate — ne relata, la fața lo
cului, tovarășul Petru C. Ion, secre
tar al Comitetului județean de partid- 
Constanța. Spărtura a fost localiza
tă total pînă vineri dimineață cu 
peste 6 000 saci umpluți cu pămint, 
pachete de fascine. Apa pătrunsă în 
spatele digului este deversată cu 
pompele în Dunăre. Viitura este a- 
cum neputincioasă.

CERNAVODA. Din aprilie și pînă 
acum, orășelul de la Dunăre, indeo- 
sebi zona lui centrală, a fost ame
nințat de pericolul inundației. Ieri 
Ia ora 12 cota apelor înregistra 712 
cm, depășind cu aproape 1 metru 
cota de inundație. „Digurile de apă
rare, supravegheate continuu — ne 
spune tov. Iordan Pandrea, primarul 
orașului — rezistă bine. Dar paza 
bună trece primejdia rea"... Intr-ade
văr, am văzut sute de oameni lucrind 
pe dig. Totul dă aici garanția că 
voința omului este mai puternică.

HlRȘOVA. In această zonă s-a dat 
și se dă și acum cea mai mare bătă
lie cu apele Dunării. Vineri la a- 
miază cota apelor depășea 727 cm, dar 
digurile de apărare, puternic consoli
date, feresc de inundație peste 100 de 
case, precum și atelierele întreprinde
rii de industrie locală.

In ciuda viiturii, la punctul de tre
cere GIURGENI—VADUL OII circu
lația se desfășoară normal. Pe șantie
rul podului rutier de aici, datorită 
măsurilor luate pină acum, activita
tea constructorilor e nestingherită. 
O luptă îndirjită se dă însă pe întrea-

ga lungime a digului de 11 km din 
incinta Hirșova—Ciobanu — Girliciu 
—Dăieni, unde culturile ocupă peste 
12 000 hectare. Aproape 1 000 de oa
meni — militari, mecanizatori și ță
rani cooperatori, zeci de specialiști — 
acționează ca un singur om la pre
venirea infiltrațiilor, supraînălțarea 
digului, consolidarea lui, executarea 
banchetelor de protecție. în ultimele 
două zile s-au excavat și cărat pe 
dig peste 5 000 de saci cu pămînt, 
mai mult de 8 000 metri cubl de pă- 
mint și pietriș. Zi și noapte, fiecare 
metru de dig este supravegheat cu 
o maximă atenție.

Aici, ca pretutindeni în județul 
Constanța, forța apelor Dunării este, 
prin voința neclintită a oamenilor, 
stăvilită.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scinteii"

PE RÎURILE ȘIRET,

SUCEAVA, MOLDOVA

A treia alertă
in

Vernisajul expoziției COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

„CONSTANTIN BRÂNCUȘI"
Viața culturală românească înre

gistrează un remarcabil eveniment : 
s-a deschis vineri, sub auspiciile Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, la Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România, expoziția 
„Constantin Brâncuși", prima retros
pectivă europeană a operelor marelui 
sculptor.

Cele aproape 50 de lucrări expuse 
provin din mari muzee ale lumii cum 
sint : Muzeul Guggenheim din New 
York, muzeele din Philadelphia și 
Chicago, Muzeul național de artă mo
dernă din Paris, Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste România, Mu
zeul din Craiova, precum și din co
lecții particulare americane șl ro
mâne.

Printre cei prezenți la deschidere 
se aflau Dumitru Popa, primarul ge
neral al Capitalei, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Jalea, președinte de onoare, 
și Brăduț Covaliu, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți' șefi ai unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au asistat, de asemenea, directori 
de muzee, artiști plastici, critici de 
artă și alți oajneni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public, precum

și Sidney Geist, sculptor, istoric de 
artă — autor al unei cunoscute cărți 
despre Brâncuși — organizator al re
trospectivei Brâncuși în S.U.A., și 
Orin Rilley, conservator-șef la Mu
zeul Guggenheim din New York.

Cu prilejul vernisajului, criticul 
Ion Frunzetti a rostit un emoționant 
cuvînt, subliniind personalitatea lui 
Constantin Brâncuși — clasic al 
sculpturii moderne, îndrăzneț deschi
zător de drumuri și genial modelator 
de noi forme artistice, simbol al spi
ritualității românești contopită exem
plar cu sensurile contemporane ale 
artei universale. Vorbitorul a expri
mat gratitudine celor care, din marea 
lor afecțiune pentru creația lui Brân
cuși, au contribuit la realizarea aces
tei deosebite manifestări.

Asistența a putut urmări în con
tinuare un film realizat de Televi
ziunea română, cu ocazia organizării, 
anul trecut, a retrospectivei Brâncuși 
în Statele Unite. ★

Colectivul de specialiști, tehni
cieni și funcționari ai Muzeului de 
artă a hotărît ca, prin muncă bene
volă. să asigure funcționarea pentru 
public a expoziției retrospective 
„Constantin Brâncuși" și în zilele de 
luni, pe toată perioada în care aceas
tă expoziție va fi deschisă. Sumele 
realizate prin vînzarea biletelor de 
intrare vor fi vărsate la fondul pen
tru ajutorarea sinistraților.

(Agerpres)

Cu fruntea sus 
la examene

Culminația pe Dunăre
AZI—LA HlRȘOVA

23 de zile!
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de la intrarea înDunărea este în ușoara scâdere generală 
țară și pînă la Cernavoda. Ieri la Baziaș nivelul apelor era la cota 
de 702 cm, față de 736 cm maxima de acurti citeva zile. Creșteri 
ușoare/ de ordinul a 3—5 cm, se vor semnala pe Dunărea infe
rioară pînă în jurul datei de 8 iunie, după care scăderile vor fi 
pe tot parcursul. Inaintînd, viitura a depășit zona Călărași—Cer
navoda, pentru a ajunge azi în zona Hîrșova—Insula Mare a 
Brăilei.

Ținind seama că viitura s-a produs mai devreme, la cote sub 
nivelul prognozat, și creșterile în zona din aval sint mai puțin 
semnificative. Faptul însă că pe ansamblu apele se mențin de 
mult timp la cote foarte înalte creează pericole pentru stabilitatea 
digurilor, atît aici, cit și în zona din amonte, depășită de culminația 
viiturii. Ploile și vînturile din ultimele două zile au sporit di
ficultățile. Se impune în continuare aceeași supraveghere perma
nentă de-a lungul celor peste 1 000 km de diguri și luarea ope
rativă a măsurilor pentru protejarea și consolidarea lor.

SUCEAVA (Corespondentul „Scin
teii", Ion Manea) : Precipitațiile a- 
bundente și neîntrerupte care au în
ceput să cadă încă din 3 iunie au 
dus la o creștere rapidă a debitului 
tuturor rîurilor, creîndu-se o viitură 
puternică. Astfel, în noaptea de 
4 spre 5 iunie, pentru a treia oară 
în decursul a numai 23 de zile, apele 
s-au abătut din nou asupra unor su
prafețe agricole, localități și unități 
economice din județul Suceava.

In multe localități situate de-a lun
gul riului Suceava culminația viiturii 
a atins în noaptea de 4 spre 5 iunie 
2B2 centimetri, cu 122 centimetri 
peste cota de atenție. Pe rîul Șiret 
s-a înregistrat o viitură care depă
șește cota de inundație cu peste 100 
de centimetri la punctul hidrologic 
Bucecea. A fost inundată stația de 
alimentare cu apă a orașelor Boto
șani și Dorohoi. S-au luat măsuri 
pentru demontarea pompelor din 
două zone de alimentare cu apă, ali
mentarea făcîndu-se în prezent nu
mai dintr-o singură zonă. Rîul Șiret 
a inundat la cooperativele agricole 
Adîncata și Hințești 629 ha.

Ca urmare a pătrunderii apei în 
halele gaterelor, fabricile de che
restea din Brodina și Falcău și-au 
întrerupt parțial activitatea din ziua 
de 4 iunie. De asemenea. în localită
țile Vicovu, Frătăuții Noi, Marginea, 
Straja. Păltihoasa. Băltăuți, Bilca, 
Prodina și altele au fost inundate 
numeroase case. în comuna Dărmâ- 
nești s-a înregistrat și un caz mor
tal.

Comandamentul județean pentru 
apărarea împotriva inundațiilor a 
luat măsuri operative, energice, pen
tru evacuarea familiilor din zonele 
inundate,

Și pe rîul Prut, care străbate zona 
județului Botoșani, s-a înregistrat o 
creștere a nivelului apei cu circa 
1 metru, fiind în pericol de inunda
ție suprafețe agricole din aval de co
muna Ștefănești.

PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Preda) : In comuna 
Tupilați, apele Moldovei au rupt în 
două locuri digul de siguranță. Dar 
el a fost refăcut repede. In comuna 
Botești, un adevărat detașament de 
luptă, alcătuit din 200 de oameni, stă 
de veghe la apele Moldovei, care a- 
menință școala, cooperativa de con
sum și un grup de case. Aici viitu
rile au ros pe dedesubt malul înalt 
al rîului, care se surpă.

După cum anunță hidrologii, viitu
rile maxime de pe Șiret și Moldova 
sosesc pe meleagurile Neamțului în 
dimineața zilei de 6 iunie, cind se 
pare că vor fi depășite cotele de 
inundație. Toate digurile ridicate 
de-a lungul acestor rîuri au fost în
tărite în cursul zilei de ieri.

Peste tot în zonele amenințate, 
muncitori și țărani cooperatori, mili
tari, membri ai gărzilor patriotice 
participă la acțiunea de barare a ex
tinderii inundațiilor prin consolida
rea digurilor.

ABSOLVENȚII LICEELOR DIN SATU-MARE, 
SIGHIȘOARA Șl MEDIAȘ, CU SPRIJINUL 
PROFESORILOR, SE PREGĂTESC INTENS 

PENTRU BACALAUREAT

La Satu-Mare. Mediaș, Sighișoa
ra, ca și în celelalte localități greu 
încercate, promoția de absolvenți 
1970 nu și-a încheiat ultimele zile 
din viața de elev așa cum frumoașe- 
le tradiții școlare ne-au obișnuit. 
Peste proiectatul cadru festiv al ab
solvirii, încărcat de lumina aminti
rilor liceale, a apăsat spectrul sum
bru al calamităților naturale.

Acum, ca și în întreaga țară, candi
dați! la bacalaureat din localitățile a- 
mintite se află de citeva zile în plină 
pregătire. Pentru a se recupera lec
țiile pierdute in timpul întreruperii 
cursurilor, determinată de calami
tăți, absolvenții liceelor „Mihai E- 
minescu", nr. 2 și nr. 3 din Satu- 
Mare (510 la cursurile de zi, secția 
reală și 546 la secția umanistică) sub 
îndrumarea profesorilor repetă la 
matematică, română etc. Ținînd sea
ma de cerințele bacalaureatului, ab
solvenții liceelor și secțiilor cu lim
ba de predare maghiară participă și 
la consultații menite să aprofunde
ze cunoștințele lor de limbă ma
ternă.

— Cadrele didactice care acordă aju
tor tinerilor aflați în prag de bacalau
reat, ne-a spus profesorul Gheor- 
ghe Trandafir, inspector la Inspecto
ratul școlar județean Satu-Mare. sînt 
degajate de alte obligații didactice în 
această perioadă. Acelor tineri care 
s-au evacuat din oraș li s-au asigu
rat condiții optime de continuare a 
pregătirii lor în localitățile unde 
se găsesc în prezent. De pildă, un 
grup de absolvenți' sătmăreni se află 
acum la Cărei ; colegii i-au primit 
cu multă ospitalitate. La rîndul lor, 
profesorii le-au arătat o mare dra
goste și Înțelegere, ajutîndu-i să se 
pregătească temeinic. La Satu-Mare, 
la Cărei, Negrești, Ardud și Tășnad, 
aproape 1 400 de absolvenți (cursuri 
de zi, serale și fără frecvență) inten
ționează să se prezinte la examenul 
de bacalaureat.

La liceele nr. 1 din Mediaș și nr. 
1 din Sighișoara, pe cei 206 și, res
pectiv, 191 absolvenți i-am găsit an
trenați într-un program de pregătire

organizat pînă în cele mal mici de
talii. De 4 ori pe săptămînă, ei se 
întîlnesc cu profesorii obiectelor la 
care vor susține examen, procedează, 
pe baza unei minuțioase discuții, la 
sintetizarea principalelor capitole re
văzute în parcurgerea acestor disci
pline de învățămînt și la fixarea ca
drului general, științifieo-filozofic, al 
cunoștințelor ce vor fi revăzute în zi
lele următoare în procesul studiului 
individual.

— Vrem ca promoția 1970 să în
registreze cele măi bune rezultate, 
spunea prof. Emil Giurgiu, directorul 
Liceului nr. 1 din Sighișoara. De a- 
ceea, o dată cu eforturile depuse 
pentru încheierea cu bune rezultate 
a întregului an de învățămînt, a fost 
suplimentat programul de consulta
ții, îndeosebi la disciplinele de bază. 
Ținem foarte mult ca întregul pro
ces de pregătire să se desfășoare sis
tematic, să asigure cunoștințe so
lide. Am organizat grupe de con
sultații diferențiate pe secții — real 
și umanistic — precum și în funcție 
de nivelul de cunoștințe al absolven
ților. Vrem ca adevăratele calități și 
aptitudini ale absolvenților noștri să 
nu fie cît de cît umbrite de acele 
zile tragice în care aii fost nevoiți 
să lase la o parte cartea. Dorim, tot
odată, să ajutăm în continuare pe 
cei care merită dintre viitorii baca- 
laureați să participe cu șanse spo
rite de reușită la concursul de admi
tere în învățămîntul superior.

In ciuda enormelor dificultăți care 
s-au creat în zonele calamitate și 
care au afectat și sistemul de func
ționare al rețelei de învățămînt, în 
prezent, prin eforturile susținute în 
marea bătălie a muncii de refacere, 
prin măsurile operative care s-au 
luat de către organele locale de par
tid și de stat, se creează premisele ca 
promoția 1970 să se prezinte cu frun
tea sus la examenele de care ne mai 
despart puține zile.

Mihai IORDANESCU 
Victor VIȘINESCU

cinema

FAPTA SI CUVÎNTUL
(Urmare din pag. O

deschis in fața puhoaielor. In a- 
ceste momente, cind pașnicele 
ape care au spălat oasele stră
moșilor noștri s-au transformat, 
dintr-un capriciu al naturii, in 
dușmani cotropitori ai petrelor 
noastre, cuvintele sint chemate 
să afirme încă o dată adinca, ne
știrbita noastră solidaritate. A- 
cum știm că sîntem o singură 
flintă, că oricare mădular al ei 
ar fi atins durerea noastră este 
una singură, așa cum și voința 
noastră de a ne ridica deasupra 
nenorocirii este doar una. Cu
vintele sint chemate să spună 
limpede eroismul oamenilo* dtn 
Siahtșoara sau Tg. Mures. Satu- 
Mare sau Deva, din Tirnăveni 
sau Alba lulla. Cuvintele sint 
chemate să elogieze dirzenia cu 
care concetățenii met din Arad 
au izbutit să stăvilească apele 
umflate ale Mureșului, salvin- 
du-și viețile și avuturile. Cuvin
tele vor trebui să găsească in

ele palpitul aproape inexprima
bil cu care cei in măsură să 
ajute, prin vorbe sau fapte, cu 
bani, cu haine sau cu alimente 
pe cei năpăstuiți, au sărit, ca 
un singur om, și continuă să 
sară în sprijinul celorlalți. Cu
vintele vor trebui să culeagă de 
pe buzele muncitorilor hotări- 
rea neclintită de a-și repune in 
funcțiune uzinele și fabricile; 
să surprindă mișcarea sigură a 
țăranilor care-și insămințează 
din nou ogoarele pustiite de 
ape ; să înflorească de surisul 
tineresc al ostașilor care s-au 
aruncat in valuri pentru a salva 
bătrini șt copii. Spunînd răspi
cat cit de tare am fost loviți, 
cuvintele sint chemate 
și cit de tare am 
fața acestor lovituri, 
tare înțelegem să le 
dem, cit de tari putem 
tund cind fibrele cele mai adinei 
ale existenței noastre sint cutre
murate. Chiar celor surprinși in 
somn, cărora valurile tulburi

să spună 
stat în 
cit de 
răspun

să fim a-

♦

le-au lăsat doar răgazul de a se 
îmbrăca și de a-și lua la repe
zeală citeva lucruri absolut nece
sare ; chiar celor ce și-au pierdut 
casa și avutul ; cniar celor ce 
și-au pierdut ființe dragi, le ră- 

\ mine marea victorie morală pe 
care omul o obține atunci cind se 
confruntă cu propriul său destin. 
Acestora, tuturora. cuvintele 
noastre trebuie să le spună cit 
sîntem de aproape de ei, cit sin- 
tem de mîndri de ei, eroii mulți 
și anonimi ai acestei bătălii cu 
hazardul.

După ce furia apelor s-a poto
lit, ne-au rămas milul si dărimă- 
turile din mijlocul cărora tre
buie să ne ridicăm, drepți, încre
zători în forțele noastre, dornici 
de a reface cu tin ceas mai de
vreme frumusețile devastate. Cu
vintele noastre sint chemate să 
întrețină această înviere din ce
nușă, ceas de ceas, zi de zi, lună 
de lună, pină ce ritmul muncii 
în țara întreagă va egala pulsul 
nostru fierbinte.

*

*

1

• 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 : LUMINA — 8,30—15,30 
în continuare ; 18,15; 20,45, CRlN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• Program pentru copil : DOINA
— 10.
• Vinătorul de căprioare : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Cei 1 000 de ochi ai doctorului 
Mabuse : REPUBLICA - 8,45; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI —
8.30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21, STA
DIONUL DINAMO — 20,15, GRA
DINA CAPITOL — 20.
• Misteriosul X în Cosmos : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21; GRADINA DOINA —
20,15.
• Danstnd sirtaki : FAVORIT — 
10; 15,30; 18; 20,30,
• Așteaptă pină se Întunecă : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELODIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20.
• Comedianții : CENTRAL 
12; 15; 18.
• Adelheid : CENTRAL — 21.
• Călătorie fantastică : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Micul lustragiu : CINEMATECA
— sala Union — (bilete la casă) — 
8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" : BUCEG1
— 10; 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
• Fredy și cintecul preerlel : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,30.

f/ Jocul care ucide : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 10; 15,30; 18; 

20,15.
« 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; 18; 18; 20.
• Castelul condamnațllor : RA
HOVA — 10,30; 15,30; 18, la grădi
nă - 20,15.
• Cind tu nu ești : BUZEȘTI — 
14; 16,15, Ia grădină — 20,45.
• Un cuib de nobili : BUZEȘTI — 
18,30.
• Picioare lungi, degete lungi : 
DACIA — 8,30—20,30 în continua
re, PROGRESUL — 10; 15,30; 18, 
GRĂDINA PROGRESUL PARC 
— 20.
• Splendoare tn iarbă : UNIREA 
— 10; 15,30: 18; 20,15, POPULAR — 
10; 15,30; 18; 20,15.
• Anchetatorul din umbră : GRĂ
DINA UNIREA — 20,15.

t V
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în numele Comitetului Executiv și al tuturor membrilor partidului 
nostru, ne exprimăm profunda noastră durere în legătură cu groaznica 
suferință prin care trece țara dv. ca urmare a inundațiilor dezastruoase 
ce mai bîntuie încă cu atîta furie. în țara noastră există o mare sim
patie pentru greaua încercare căreia trebuie să-i faceți față. înțelegem 
ce lovitură constituie aceasta pentru marile eforturi pe care le depuneți 
în vederea construirii unei economii puternice șl stabile și ne exprimăm 
speranța și încrederea că veți infringe aceste greutăți și că veți reface 
ceea ce a fost distrus.

JOHN GOLLAN♦
secretar general al Partidului Comunist 

din Marea Britanie

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Vă transmitem dumneavoastră și întregului popor român salutul 

nostru frățesc și vă dorim succes deplin în lupta împotriva catastrofei 
naturale.

Ne simțim solidari cu dumneavoastră în lupta grea pe care o duceți.

KURT BACHMANN
Președintele Partidului Comunist German

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Am luat cunoștință cu durere de știrile privind dezastrul provocat 

poporului și țării dv. de inundațiile catastrofale care au lovit o parte 
a teritoriului național.

Nimeni nu se îndoiește că poporul român, datorită orînduirii socia
liste și conducerii clarvăzătoare a marelui său partid comunist, va în
vinge această grea încercare. *

Convinși că dăm glas sentimentelor poporului nostru, ale clasei 
muncitoare și ale tuturor forțelor progresiste din țara noastră, expri
măm partidului și poporului dv. profunda noastră compasiune și soli
daritatea noastră frățească.

Primiți, dragi tovarăși, expresia sentimentelor noastre frățești.

Comitetul Național al Partidului 
Eliberării și Socialismului din Maroc

ABDALLAH LAYACHI 
membru al Biroului, 

secretar al Comitetului Național

Telegrama Consiliului Central al U. G. S. R. 
adresată Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii din Peru

Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a adre
sat Confederației Generale a Oamenilor Muncii din Peru o telegramă, în 
care se spune : Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia a aflat cu mîhnire despre gravele pierderi umane și materiale suferite 
de poporul peruvian în urma cutremurelor de pămînt. Vă rugăm să primiți, 
dragi tovarăși, asigurarea sentimentelor noastre de profundă solidaritate și 
compasiune și să transmiteți oamenilor muncii din Peru, familiilor îndoliate, 
sincere condoleanțe.

Cronica zilei
Mehrdad Pahlbod, ministrul cul

turii și artelor din Iran, și persoa
nele oficiale iraniene care se află în 
vizită în țara noastră, împreună cu 
Soltan H.V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, au sosit vineri 
dimineața pe litoral, însoțiți de Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă. La aeroportul internațional 
M. Kogălniceanu, oaspeții au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai con
siliului popular județean și ai co
mitetului județean pentru cultură și 
artă. După vizitarea Muzeului de ar
heologie și a edificiului roman cu mo
zaic, solii culturii și artei iraniene 
au fost primiți de Petre lonescu, 
președintele Consiliului popular al 
județului Constanța, care le-a vorbit 
despre dezvoltarea economiei și ac
tivității cultural-artistice pe aceste 
meleaguri românești. în cinstea oas
peților iranieni, președintele consi
liului popular județean a oferit un 
prînz, în saloanele Cazinoului din 
Constanța. După-amiază, delegația a 
vizitat Muzeul de artă din Constanta 
și stațiunile balneo-climaterice de 
pe litoral. ♦

Consiliu! Executiv al Asociației de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale din România — (A.D.I.R.I.) 
a oferit vineri seara un cocteil în 
onoarea participanților la lucrările 
celui de-al II-lea Colocviu european 
cu tema „Problemele Conferinței

europene pentru cooperare și secu
ritate" care se desfășoară în prezent 
la București. Au luat parte Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți • ’ con
ducerii I.R.R.C.S., oameni dg Știin
ță, funcționari superiori din M.A.E., 
ziariști. Ău fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic.

♦
In cadrul schimburilor culturale 

dintre țara noastră și R. P. Albania, 
orchestra populară a Teatrului de re
vistă și comedie „Ion Vasilescu", con
dusă de Ionel Dinicu, întreprinde un 
turneu de două săptămîni in R. P. 
Albania.

★
Ansamblul „Dimbovița" a plecat vi

neri în Bulgaria pentru a participa 
la un festival folcloric în orașul Tol- 
buhin.

(Agerpres)

In Editura politică a apărut:

CRISTIAN POPIȘTEANU ți 
MIRCEA BOGDANESCU

EUROPA, ÎNCOTRO ?
Schiță istorică-politică 
a securității europene

• Iubita lui Gramlnla : LIRA — 
10; 15,30; 18, ia grădină — 20.
• Bănuiala : DRUMUL SĂRII — 
10; 16; 18; 20.

SJoc dublu tn serviciul secret :
IULEȘTI — 15,30; 18; 20,30,. MIO

RIȚA — 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Stăpîn pe situație : COTRO- 
CENI — 15.30; 18; 20.
• ...Să ucizi o pasăre cintătoare : 
VOLGA - 10; 16; 18,15; 20,30, PA
CEA — 15,45; 18; 20.
• Elvira Madigan : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18, la grădină — 20,15.
• My fair lady : MOȘILOR — 10;
16, la grădină — 19,45.
• Urmărirea : MUNCA — 15,30; 
18; 20,15.
• Cind se arată cucuveaua : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Operațiunea Lăontine : TOMIS 
— 9,30—15,30 în continuare ; 18, la 
grădină — 20, FLAMURA — 11; 16; 
18,15: 20,30.

teatre

PROGRAMUL I
16,00 Campionatul mondial de dirt-track — Transmisiune de la Pardu

bice. 17,00 Microavanpremiera. 17,10 Emisiune în limba germană. 18,15 Bună 
seara, fete t Bună seara, băieți 1 — emisiune pentru tineret. 19,15 Anun
țuri — pubîlcltate. 19,20 1001 de seri : „Urîtul” (film). 19,30 Telejurnalul de 
seară. 20,00 Tele-enciclopedia. 21,00 Reportaje T.V. ; „Eroismul de fiecare 
zi" de Aristide Buhoiu ; „Apa și focul" de Valentin Munteanu. 21,25 Film 
serial : „Rocambole" (V). 22,05 „Of. Inimioară" — romanțe șl cîntece de 
lume. 22,30 Recital Margareta Ptslaru. 23,05 Film documentar : „Arhitectura 
suedeză". 23,25 Telejurnalul de noapte. 23,50 Fotbal: transmisiuni de la 
Campionatul mondial.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul simfonie al Filarmonicii „George Enescu”. Dirijor : 

Carlo Zecchi — Italia. Transmisiune directă de la Sala Ateneului Român. 
Tn program • Serenada Haffner ; Concertul pentru pian și orchestră în 
La major K.V. 488 ; Divertisment în Re major K.V, 251 de W. A. Mozart, 
Solistă : Marta Cardaș, 22,00 „La fîntîna dorului" — emisiune de folclor. 
22,30 Film serial : „Rîul întunecat" (VII) reluare.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic extraordinar. Di
rijor : Carlo Zecchi (Italia). So
list : Maria Cardas — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Svhitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Harfa 
de iarbă — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.
• Teatrul Gluleștl : Geamandura
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat : Go
lem — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata
morii — 9,30. *
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30: (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Floare de cactus
- 19 30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Concert- 
spectacol — 20.

*

*

*

*
*
*

*

* 
A
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COPIII AU VĂZUT
Copiii noștri au învățat cuvinte noi : 

stihie, puhoaie, calamitate, sinistrați. Cre
deam că ei trebuie feriți, să nu vadă, să 
nu audă, să nu știe. Să nu li se imprime 
pe retină imaginea dezastrului. Să nu în
vețe tristețea nenorocirii. Dar ei le-au 
văzut și le-au învățat pe toate. Poate 
prea de timpuriu. Poate prea brutal. Poa
te prea dintr-o dată. Un prieten care găz
duiește o nepoțică de nouă ani din Satu 
Mare îmi spune că, în timpul zilei, fetița 
se comportă absolut normal, învață, se 
joacă, le scTie părinților și colegelor de 
școală, dar, în fiecare noapte, la unu și 
jumătate — ceasul rău al viiturii — se 
trezește din somn țipînd, cutremurată de 
același coșmar. Fusese luată din somn, 
cu plapuma, și aruncată în ultimul mo
ment într-o barcă, și numai după cîteva 
vislituri casa părintească s-a prăbușit cu 
un trosnet cumplit, parcă ar fi fost lovită 
de un balaur. Și puhoaiele goneau în 
urma bărcii lucruri sfărîmate, caiete de 
școală, jucării, păpuși înecate.

La Ilia, pe valea Mureșului, un om 
smulgea și căra cu roaba, de sub stratul 
de mii, sfărîmăturile casei sale. Intr-o 
paragină care era acum curtea cu brazde 
de flori de mai înainte, femeia lui spăla 
O rămășiță de dulap îmbibat de clisă. Lu
crau amîndoi în tăcere. Și copilul lor, un 
băiețaș dt vreo șase ani, încremenit pe 
coarnele unei trotinete, îi privea cu o triste
țe de pasăre rănită. Am vrut să-l fotogra
fiez și i-am cerut să zîmbească. M-a privit 
fix, cu ochii umezi, parcă mustrători. 
„Hai, joacă-te. l-am spus, dă-i drumul cu 
trotineta, și rizi". Nu s-a clintit din loc. „Nu 
mai zîmbește, mi-a spus femeia, foto- 
grafiați-1 așa, și trimeteți-ne și nouă foto
grafia s-o avem, c-am avut și dinainte, 
un album întreg, dar l-au dus apele". Am 
făcut fotografia și m-am gîndit la viito
rul album al acestei familii, pe a cărei 
primă pagină nu se va mai găsi poza 
cu mirele și mireasa surîzînd în pragul 
casei noi, ci această imagine cu un copil 
trist și o trotinetă năclăită de noroi, în 
fața unei ruine.

„Nene, fotografiază-mă și pe mine", 
mi-a cerut în băiețandru de vreo doispre
zece ani care mă privea lucrînd. „Unde-i 
casa ta ?“ — l-am întrebat. „Colo, în mij
locul apeî, nu se poate ajunge la ea“. „Și 
unde stai 1" Mi-a răspuns : „La vagoane, 

, lingă gara Ilia, cu mama, și bunica... Știți, 
bunica n-a vrut să iasă din casă, a luat-o 
cu forța. Acu zace bolnavă".

Patru vagoane într-un cap de linie. Un 
maldăr de traverse îmbibate cu catran și, 
undeva, sub streașină unei magazii, o 
stivă de sicrie, noi, acoperită cu bucăți 
de carton asfaltat. Am întrebat-o pe bă- 
trînă : „De ce n-ai vrut să pleci ?“ Mi-a 
răspuns cu o justificare, fără replică : 
„Păi cum să plec maică ? Tocmai pusesem 
pîinea la dospit și mai aveam și o cioată 
pe ouă în care puii începuseră să cioca
ne..." Un coș de răchită împletită, cu ră- 
țuști de-o săptămînă, galbene ca șofranul. 
Au apărut pe lume într-un vagon de 
marfă.

— Și cît o să stați aici?
— Păi, cit s-o “cuveni. Tocmai ne-a 

măsurat loc de casă nouă și ne-a adus 
materiale. Că ne mutăm de-aici.,. Eu sint 
femeie bătrînă, am apucat două războaie 
și Mureșul mare, în 1932. Dar niciodată 
n-a fost ca acum. Am zis mai întîi să 
așteptăm apele, să se retragă, și să ne 
întoarcem tot acolo, dar noi ne facem 
case pentru două șute de ani și nu vreau 
să spună copiii copiilor ăstuia mic că 
n-am învățat din blestemăția care ne-a 
lovit... Cît despre sicrie, o să le ia de-aici 
și-o să le ducă unde le-o fi trebuința, că 
noi n-avem chef de murit...

— Ați primit ajutoare ?
— Am primit viața, maică. Și nu mă 

gindesc la mine, ci la copiii ăștia, și la 
părinții lor. Dumneata știi' cum, șuieră 
coasa morții, și-o simți pe ‘ deasupra 
capului, dar tocmai atunci îți sare cineva 
în ajutor ? Să aibă parte humai de sănă
tate și noroc în viață, ăi care ne-au scă
pat. Am primit și ajutoare. De-ale gurii, 
îmbrăcăminte, acu, ia, ne-a socotit pa
guba și ne-a spus să ne alegem loc de 
casă. O să cresc puii ăștia și-o să ne 
facem altă gospodărie... Păcat de covata 
cu pîine dospită, am văzut-o cum a ie
șit pe fereastră și s-a dus legănîndu-se 
pe apă...

în Ilia au fost lovitei, trei sute de case. 
Douăzeci și șapte dintre ele au fost rase 
de pe fața pămîntului, strivite de călcă- 
tura apelor, luate pe sus și purtate pe co
claurile în care Mureșul revărsat își fă
cea mendrele. O mie șapte sute de hec
tare de culturi agricole au fost acoperite 
de mii, jupuite, sufocate sub clisă. Pe 
masa președintelui consiliului popular, 
un teanc de dosare, la care nimeni nu se 
gîndea cu trei săptămîni în urmă că vor 
fi întocmite: Dosarul sinistraților. Do
sarul cu procese-verbale privind ajutoa
rele primite din țară și repartizarea lor 
familiilor lovite de stihie. Dosarul des
păgubirilor prin Asigurările de Stat. 
Dosarul pagubelor suferite de cooperativa 
agricolă. Dosarul cererilor și repartizării 
materialelor de construcție. Un singur do
sar e gol : cel al pierderilor de vieți 
omenești. Nici o victimă. Și ăsta e lucrul 
cel mai important.

Extrag citeva pasaje din voluminosul 
dosar al ajutoarelor primite de Ilia din 
partea hunedorenilor. Sint zeci de pro
cese verbale cu tabelele semnate de cei 
care au donat și de cei care au primit.

La Ilia, o singură comună din cele 
cîteva sute de localități de pe întinsul 
țării lovite de calamități, pagubele se 
ridică Ia citeva milioane de lei. O comună ’ 
cu numai cinci sute de familii și vreo 
două mii de suflete, din care au fost 
evacuate 118 familii compuse din 374 per
soane. Numai la valoarea polițelor înche
iate cu asigurările de stat, pagubele su
ferite de 27 de gospodării se ridică la 
313 000 lei. Distrugerile la cele-peste 300 
de case și dependințe avariate se cifrează 
la 1 550 000 lei. Asta, în afară de pagubele 
suferite de cooperația de consum, de 
C.A.P., de depozitele de mărfuri și de cul
turile agricole.

O, de-ar fi numai banii ! Dar oamenii 
aceștia au văzut prăbușindu-li-se toată 
agoniseala de o viață și dueîndu-se pe 
apă ceea ce au îndrăgit, amintirile lor, 
darurile pe care soții și le-au făcut unul 
altuia, frumosul cu care își înconjuraseră 
casa. N-am să-l uit niciodată pe profeso
rul Dumitru din Lipova, din orășelul acela 
cîndva mîndru, cu nume de floare de tei, 
ale cărui străzi ieșite de sub apă arătau 
mai rău ca după război. Avea o voce 
gituită de emoție și, în vreme ce mă con
ducea printre casele dărîmate, îmi po
vestea : „Stăteam sus, pe acoperiș, era 
noapte și auzeam grohăitul viiturilor, 
mugetul apelor dezlănțuite și casele pră- 
bușindu-se cu bubuituri de tunet, parcă 
ar fi explodat ceva sub ele. Și acum pri
viți : asta-i complet dărîmată, asta dărî- 
mată, asta abia se mai ține, aici a fost 
o casă, au luat-o valurile și au dus-o 
cine știe unde, nici pereții n-au mai ră
mas, aia de-acolo a căzut, prima, asta 
nu mai are viață, o să se prăbușească 
intr-o zi, două, dacă n-or dărîma-o oa
menii... Si priveam așa, de pe acoperiș, 
și oamenii nu mai aveau puteri nici să 
plîngă, doar femeile jeleau și copiii se 
uitau lung fără să înțeleagă noima acestui 
dezastru, mulți dintre ei erau elevii mei, 
ați văzut vreodată cum se uită copiii la 
nenorocire ? Acum locuiesc cu familiile 
lor la tribunal. în corturile de sub mî- 
năstire sau în școala veche, iar la liceu 
am desfăcut tot parchetul și îl spală elevii 
bucată cu bucată, să-l punem la uscat și 
să-I așezăm la loc..."

Sub mînăstirea din Lipova a apărut un 
camping straniu, citeva zeci de corturi 
albastre și oamenii trăiesc în ele cu 
boarfele claie peste grămadă și cu oră
tăniile salvate în jur, și fac de cîteva zeci 
de Ori pe zi drumul între casele lor dări- 

mate și tabăra de corturi pentru sinis
trați, mai pescuind o scindură, o cratiță, 
un cui, un umăraș de haine, o ramă de 
tablou...

I-am văzut pe copiii din Lipova de- 
reticindu-și școala, iar la liceu, în sala de 
festivități atirnau din tavan, în bucle, 
ghirlande multicolore de hîrtie creponată 
pentru serbarea de sfirșit de an. Dar jos 
era prăpăd, tot mobilierul distrus, băn
cile cu pupitrele rupte, parcă stihia s-ar 
fi așezat în ele în bătaie de joc și le 
strivise hohotind bezmetic. Parchetul 
peste care trecuse parcă o ghiară de fier 
era stivuit pe lingă pereții cojiți de ume
zeală.

în curtea școlii copiii nu se mai jucau. 
Dereticau. O făceau cu sirg, gospodărește, 
cum văzuseră acasă, la părinții lor. Și 
simțeai din zorul lor, că greul a trecut, 
că visele urîte au început să le părăsească 
somnul și că din nou vor rîde, și se vor 
juca, și vor învăța să-și trăiască fericiți 
copilăria.

MORMÎNTUL 
SOLDATULUI 

CUNOSCUT
Lîngă Mormîntul Soldatului Necunoscut 

ar trebui să săpăm în zilele acestea 
Mormîntul Soldatului Cunoscut. Dacă este 
ceva în fața căruia să mă simt gol de 

Reportaj de Ioan GRIGORESCU

Și, totuși, mîine, copacii se vor ridica din nou în picioare Hai, joacă-te, dă-i drumul cu trotinemi și rîzi...
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cuvinte, mut, incapabil să leg o frază 
pe măsura eroismului, abnegației și a pu
terii de jertfă, atunci, trebuie să-mi re
aduc în memorie chipurile miilor de 
ostași români întilniți în aceste zile pe 
drumurile de apă, de aer și de uscat ale 
țării. Dacă este ceva care să mă facă să 
roșesc că nu am bătături în palme, ci nu
mai la degetul mijlociu al dreptei care 
strînge creionul, dacă este ceva care 
să-mi dea complexe pentru slabele mele 
puteri fizice, pentru că hainele și încăl
țările mi-au rămas uscate, pentru că 
nopțile mi-am pus capul pe o pernă și 
am avut o mincare caldă la timp, atunci 
trebuie să-mi readuc în memorie chipu
rile ostașilor noștri care au dus greul 
războiului cu stihia. Un război pentru 
care nu se pregătiseră, nu făcuseră ins
trucție, nu luaseră nici lecții de vîslit și 
nici de natație, un război cu un inamic 
perfid, pe cît de turbat șl de supraome
nesc de puternic, pe atît de orb și de 
necruțător cu victimele sale. Un război 
atroce, declanșat pe neașteptate, fără de
clarație de începere a ostilităților, fără 
răgaz intre bătălii, un război crud în 
care nu se mai întreceau strategii și nu 
se mai înfruntau armele convenționale.

Nu s-a tras un foc, ci numai rachete 
verzi care să anunțe spargerea digurilor. 
Avioanele și elicopterele n-au lansat 
bombe, ci pîine și medicamente. Tancu
rile n-au dat piept cu cazematele duș
manului, ci au cărat lapte. Autoamfibiile 
n-au dus mitraliere, ci apă minerală, 
maldăre de bagaj scos pe ferestrele case
lor inundate, femei, copii, bătrini, oameni 
bolnavi. Geniștii n-au dinamitat poduri 
inamice, ci au legat brațele rupte ale șo
selelor, au aliniat paralelele căilor ferate 
pe terasamentele spălate de viituri. O 
armată fără arme, cu maiuri de bătătorit 
pămîntul, cu lopeți și tîrnăcoăpe în loc 
de puști, cu pieptul gol și palmele des
chise în fața puhoaielor.

Băieții noștri, dragii noștri băieți 1 Cei 
mereu in linia întîi, cei gata oricînd să 
execute fără cricnire ordinele, cei lipsiți 
de somn, cei ce-și dădeau bucata de 
pîine copiilor cărați pe plute improvizate, 
cei gata să se arunce în viitori pentru a 
zecea, a cincizecea, a suta oară ca să 
mai aducă pe malul vieții un suflet de 
om, de copil, de bătrînă, un obiect uitat, 
un animal care își gemea neputincios 
disperarea. Cei pentru care în astfel de 
bătălii nu s-au inventat ordine și deco
rații, onoruri militare și citări pe ordine 
de zi, dar li s-a acordat cea mai nobilă 
și cea mai înaltă distincție : recunoștința 
poporului.

Pretutindeni se vorbește despre soldatul 
care a pierit înghițit de viitori în încerca
rea supraomenească de a-șl menține la su
prafață autoamfibia răsturnată de vîrte- 
jurile apelor, despre soldatul care a căzut 
istovit după zeci de traversări ale duri
lor înspumegate...

M-am oprit în drumurile mele din a- 
ceste trei săptămîni, adeseori, acolo unde 
lucrau ostașii. îmi închipuiam că în mili- 
tărie ordinul superiorului rezolvă totul. 
Dar pretutindeni am întîlnit printre sim
plii soldați, fruntași, caporali sau ser
genți, grade superioare, ofițeri de carieră 
care munceau alături de trupele lor, cot 
la cot, fără însemnele ierarhice. Rede- 
veniseră și ei simpli soldați, două brațe 
de muncă, un creier în continuă acțiune, 
ochi înroșiți de nesomn, haine ude, 
mușchi încordați. Și am întîlnit zeci, sute 

de grupuri de ostași, muncind fără în
drumarea nici unui superior, simplu, gos
podărește. Și am înțeles că, mai presus 
de orice, a ordonat conștiința. Dragostea 
lor de patrie și încrederea nețărmurită in 
victorie. Conștiința ordonă 1 Partidul 
ordonă 1 Și, cele mai grele misiuni, unele 
impunînd suportarea insuportabilului, și 
reclamînd puteri supraomenești, au fost 
îndeplinite.

în războiul cu stihia, au fost ostași care 
au căzut la datorie. Calamitatea căreia 
ne-am obișnuit să-i spunem convențional 
„naturală" și-a cerut tributul de jertfe și 
am plătit și cu trupurile tinere, cu bra
țele vînjoase, cu visele de viitor, cu dorul 
de casă, cu dragostele neîmplinite ale 
ostașilor căzuți la datorie. Unii erau din 
Reghin și luptau cu incrîncenare la Alba 
Iulia. Alții erau de baștină din satele ca
lamitate din lunca Șiretului și munceau 
din răsputeri la Porțile de Fier. Ostașul 
este prezent acolo unde-1 cere patria. La 
Arad, la Deva, la Alba Iulia, am stat de 
vorbă cu ostași care, muncind zi și noapte 
la înălțarea digurilor, la repararea șo
selelor și a căilor ferate, la evacuarea si- 
nistraților și Ia deblocarea de ruine, la 
zidirea de noi case, la curățirea de mii a 
mașinilor și utilajelor din uzine, se în
torceau din cind în cînd cu gîndul la ai 
Ibr, aflați pe alte meleaguri lovite de 
stihie și unde știau că pentru ei luptă 
camarazi din alte unități militare. Și re- 
luau lucrul cu și mai multă îndirjire, ca 
și cînd și-ar fi apărat propria casă, pro
pria familie... Șl cițiva au căzut, salvînd 
oameni, departe de casele lor, de fami
liile lor care erau salvate de alții. „Sub
semnați! părinți, soție și fiu ai eroului 

soldat Ionel Silviu Giurchi, căzut pe fron
tul apelor din Tîrgu-Mureș pentru sal
varea multor vieți ale semenilor săi, a- 
du’cem pe această cale mulțumiri fier
binți pornite din adîncul inimilor noas
tre conducerii partidului, comandantului 
unității din Tg. Mureș și tuturor cama
razilor fiului nostru, căpitanului Mihai 
Lungu care a fost al doilea părinte al 
fiului nostru, gărzii de onoare care a par
ticipat ia funeralii, consătenilor noștri 
dragi din Zabăiț, locuitorilor din satele 
vecine și tuturor celor care au fost ală
turi de noi în marea durere." Cît de pu
ternică trebuie să fie conștiința utilității 
jertfei la acești oameni pentru ca, In 
fața loviturii primite, să găsească aseme
nea cuvinte !

Mormîntul Soldatului Cunoscut este un 
monument nemuritor în inimile noastre. 
Există pe cuprinsul patriei, uneori în 
locuri aflate departe de valul distrugător 
al stihiei, cum este la Zabăiț, cite un 
mormînt încoronat de flori, cu cască ostă
șească pe obelisc. Ionel Silviu Giurchi 
era simplu soldat, șoferul unei amfibii 

Primii pui de rățușcă. Au văzut lumina zilei într-un vagon de marfă

răsturnate de viltorile turbate ale Mu
reșului. A murit cu mîinile încleștate pe 
volan, alături de camarazii săi sergentul 
Mircea Robu și sergentul major David 
Rusu. Un singur supraviețuitor, caporalul 
Enoșoaie. Din tragicul episod de pe Mureș, 
trei morminte de ostași-eroi. La Zabăiț, 
un fiu rămas orfan, o soție care nu mai 
are puteri să plingă și doi părinți îndu
rerați. Și respectul adînc, pios, al satului 
care a dat in războiul cu apele un erou. 
Este ,crud, nedrept. înfiorător de trist să 
mori la douăzeci de ani. Dar să mori sal
vînd vieți omenești, rămîne unica rațiune 
a jertfei.

AMAM
DIN BECLEAN

Legendele acestor zile sint adevăr cu
rat. Eroismul anonimilor, faptele de vi
tejie ale piloților de elicoptere și avioane 
sanitare, rezistența îndîrjită a muncitori
lor care s-au dus în toiul nopții să-și 
salveze întreprinderile, sint povestite ci- 
tindu-se nume reale, existente, certe, ve
rificabile, care insă nu s-au visat nici
odată erpice, ci, pur și simplu, omenești.

Probabil că mulți au văzut la televizor, 
cu vreo două luni în urmă, un film zgu
duitor, bazat pe un fapt autentic, intitu
lat „Mama din Torino". Era o poveste pe 
cît de simplă, pe atît de cumplită. în 
mijlocul unui oraș ultramodern, la eta
jul al unsprezecelea al unui bloc., un copil 

de vreo șase ani, jucîndu-se, cade peste 
balustradă și rămine suspendat in gol. 
reținut în ultimul moment de brațele 
mamei sale. Patruzeci de minute de ne
suportat In care o femeie Îngenuncheată 
pe cimentul balconului își ținea copilul 
printre gratiile de fier, suspendat deasu
pra abisului. Și strigă cu disperare, și pu
terile nu-i mai ajung, și nimeni n-o aude 
in orașul in care freamătă un furnicar 
de surzi.

Despre Maria Naghi din Beelean 
s-ar putea face un film și mai cutremu
rător. Văzindu-și o nepoțică luată de 
viitori femeia s-a aruncat in apă, a prins 
copilul și a încercat să-l salveze. Dar 
moartea pindea în preajmă, valurile se 
rostogoleau înspumegate, era întuneric — 
beznă și țipătul ei era înghițit de mu
getul apelor. Femeia s-a prins de niște 
sfărîmături de lemn și, ținlnd fetița în 
brațe, a căutat să se agațe de ceva pen
tru a nu fi strivită de puhoaie. O noapte 
lungă, nesfîrșită, o noapte de groază care 
ar putea încărunți cel mai viguros om, 
o noapte de luptă continuă cu cascadele

rîului negru, sub vaierul pămîntului care 
gemea de durere, sub troznetul copacilor 
smulși din rădăcini, sub bubuitul caselor 
care se nărulau pe fostele maluri. Șl ea 
înota cu disperare, susținută de cîteva 
sfărîmături de lemn, strîngîndu-și la piept 
copilul salvat. Abia către ziuă puhoaiele 
au împins-o spre un copac ale cărui ra
muri desfrunzite ieșeau din apă pieptă
nate de viitori. Femeia s-a agățat de ele 
și, pentru că puterile o părăseau, iar în 
jur era întuneric și pustietate, s-a legat 
cu părui de o creangă. Avea păr lung, de 
transilvăneancă, împletit în cozi groase, 
șl a rămas așa, deasupra apelor, spînzu- 
rată cu copilul in brațe, între viață și 
moarte. Așa au găsit-o a doua zi oamenii 
care porniseră în urma ei cu bărcile. 
Trăia. Moartea nu-i smulsese copilul din 
brațe, dar îi luase suflarea. Se spune că 
astfel de întîmplări nu trebuiesc poves
tite, pentru că sint prea cutremurătoare. 
Nimic însă nu poate opri adevărul care 
intră In legendă. Și nimic din cele în- 
timplate oamenilor în aceste zile de grea 
încercare nu trebuie pierdut. Au fost 
drame zguduitoare, copii care și-au pier
dut mamele, mame care și-au pierdut 
copiii... S-au scris și se vor scrie încă 
multe pagini despre eroismul oamenilor, 
despre faptele de vitejie ale celor ce au 
învins, despre greaua cumpănă prin care 
au trecut cei ce au supraviețuit. Din feri
cire, prirnul ordin : „Salvați oamenii 1“ 
a fost îndeplinit. Dacă cea mai grea, cea 
mai rapidă, cea mai importantă sarcină 
nu ar fi fost salvarea oamenilor, numă
rul jertfelor omenești ar fi fost In ba
lanța pierderilor provocate de stihie, in
finit mai mare. Eu alătur marilor fapte 

demne de cronică gestul mamei din Be- 
clean care, neprecupețindu-și viața, s-a a- 
runcat în viitori să smulgă morții o viață 
de copil, și a rezistat torentelor, legin- 
du-și părul de crengile unui copac cu
tremurat o noapte și o zi de asaltul vii
turilor. Prin supraviețuirea ei, moartea 
adusă de stihie a primit o palmă din par
tea vieții.

AICI, APELE 
N-AU RĂZBIT

Aradul a avut șansa prevenirii. In alte 
părți, cea mai perfidă armă a calamității 
a fost instantaneitatea. Sute • de așezări 
omenești au primit lovitura pe neaștep
tate, din senin. Timpul între anunțarea 
catastrofei care se apropia și producerea 
ei a fost infim. Primele semnale de a- 
larmă s-au lovit de refuzul oamenilor de 
a crede, de teama de a nu produce pa
nică, de convingerea — bazată pe lipsa 
de precedent a unor calamități naturale 
de asemenea proporții — că totul va 
trece fără urmări prea grave. Nu este 
deloc ușor să convingi pe cineva că, în 
citeva ore, casa în care stă, satul întreg, 
drumurile, șoselele, căile ferate vor fi în
ghițite de apele unot rluri blînde, abia 
umflate de ploaie. Oamenii nu mai auzi
seră de un prăpăd de dimensiunile ce
lui care li se anunța și nu se lăsau ușor 
convinși să-și părăsească vetrele. Mulți 
dintre ei, abia cînd au văzut apa năvă- 
lindu-le în case au crezut și au strigat 
„ajutor 1“ Alții nu s-au lăsat scoși din 
calea stihiei decît cu forța ; neîncrederea 
și îndărătnicia reținîndu-i pînă în ultimul 
moment în fața viiturilor sau transfor- 

•mindu-i în prizonieri al puhoaielor in
vadatoare.

Instantaneitatea loviturii a provocat 
primul șoc psihologic. Perfidia stihiei s-a 
dezvăluit în principala ei armă, Izolarea 
așezărilor omenești prin ruperea artere
lor de circulație, a liniilor de comunicația 
și de aprovizionare cu energie electrică. 
Mulți dintre cel care au plătit stihiei su
premul preț al jertfei au fost victimele 
loviturii instantanee din primele momente 
ale calamității și, uneori — de ce n-am 
spune-o ? — încăpățînării de a rămîne pe 
loc, panicii, • îndoielii în fața proporțiilor 
nenorocirii care Ii se anunța.

Spuneam că Aradul a avut șansa pre
venirii. Aici, ca în multe locuri, stihia 
n-a mai putut lovi pe neașteptate. Dar 
răgazul acordat de viitura Mureșului n-a 
fost de săptămîni, nici de zile, ci de ore, 
de minute, de secunde. Aici, ca In toate 
locurile amenințate după prima lovitură 
de viitura puhoaielor, ca in așezările de 
pe Dunăre, ca în balta Brăilei sau In 
Deltă, a sosit in cel mai oportun moment 
Indicația personală a șefului statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Am auzit-o de 
la tovarășul Teodor Haș, primul secretar 
al comitetului județean de partid : „Sal
vați cu orice preț Aradul 1“ Cotele vii
turii care se anunța depășeau cu mult 
coronamentul vechilor diguri. Dar la che
marea partidului s-a declanșat, mai in
stantanee decît perfida lovitură a apelor, 
o luptă pe viață și pe moarte cu stihia 
care se apropia năvalnic.

Mai întîi, puhoaiele au fost dezarmate 
de tactica lor de a distruge mijloacele de 
comunicație. Au intrat în funcțiune sta
țiile de radio și comunicările prin eter 
dintr-un singur punct, cartierul general 
al strategiei oamenilor în lupta cu de
zastrul ce părea iminent. Cele două co
mandamente de apărare, cel municipal și 
cel județean, au fuzionat într-un singur 
organism de luptă. Zeci de mii de oameni 
au ieșit in toiul nopții, la chemarea trans
misă prin megafoanele instalate pe stră
zile din centrul orașului, sau prin cele 
de pe capotele caravanelor cinematografi
ce care circulau neîntrerupt, și s-au dus 
la înălțarea digului. Lucrul a încetat în 
marile uzine arădene. Mașinile și utila
jele demontabile, motoarele electrice au 
fost scoase din funcțiune și ridicate 
deasupra cotei prevăzute în cazul cînd 
apa ar fi invadat orașul. Cele care au 
rămas pe locurile lor au fost unse cu un 
strat gros de vaselină. S-au zidit ușile 
și ferestrele clădirilor și atelierelor exj 
puse viiturii apelor. în lungul Mureșului, 
pe celebra lui „buclă" de la Arad, s-a 
înălțat un dig lung de doisprezece kilo
metri din milioarfe de metri eubi de pă- 
mînt și sute de mii de saci umpluți cu 
balast și nisip. Și arădenii au învins.

N-a fost om care să nu iasă la lupta 
pentru salvarea orașului. De la copil la 
bătrin. Gărzile patriotice, brigăzile de 
tineret, unitățile militare, zeci de mii de 
cetățeni, școlari, elevi, bătrîni, întreaga 
muncitorime a orașului cu vechi tradiții 
de lupte proletare, au răspuns ca un sin
gur om. La 17 mai, ziua pe care viitura 
Mureșului o pregătise ca pe o zi fatală 
frumosului Arad, a găsit întregul oraș 
contopit într-o ființă unică pe marele ba
raj al voinței oameiîilor ridicat în calea 
apelor. Bătrinele, care într-o astfel de 
luptă se credeau inutile, veneau cu co
șuri de mincare pentru cei care lucrau la 
dig, le aduceau apă de băut, cafea și ceai 
fierbinte, rufe uscate. Elevele liceelor 
coseau saci de pinză. Cota apelor creștea 
vertiginos. Rachetele verzi lansate In aer 
anunțau punctele nevralgice în care în
cepeau să se producă infiltrații. Dar apa 
n-a putut pătrunde în oraș. Mureșul a 
fost constrîns să curgă pe o albie mult . 
înălțată deasupra nivelului orașului, pur- ' 
tlndu-șl neputincios șuvoaiele care ar fi 
transformat metropola din vestul Transil
vaniei într-unul din punctele de pe harta 
țării cel mai greu lovite de stihie.

„Pe-aici nu se trece !“ a fost consem
nul general, același consemn de la Galați 
și Brăila, de la Turnu Severin și Giurgiu, 
de la Oltenița și Tulcea, de la Zimnicea 
și Turnu Măgurele, din balta Brăilei, 
insula aceea răpită apelor pe care, cu 
toată forța lor monstruoasă, nici viltorile 
Dunării n-au fost în stare să o calce. 
Ceea ce părea imposibil a devenit prin 
voința oamenilor posibil. Ceea ce părea de 
nerealizat a devenit realizabil.
. Oricărui ochi profan, care nu cunoaște 
structura societății noastre bazate pe co
eziunea unul Întreg popor sub conducerea 
partidului, izbînda oamenilor în astfel 
de împrejurări Ie apărea drept o utopie. 
Am stat de vorbă cu reporteri străini și 
prognoza lor era unanimă ; orașe ca 
Aradul, ca Turnu Severin, Brăila și 
Galați, ogoare cum sint cele din balta 
Brăilei nu puteau fi salvate. ȘI pe cițiva 
dintre ei i-am întîlnit după trecerea ur
giei. Aveau sute de întrebări, o uimire 
fără limite, fotografiaseră, filmaseră, pu
seseră și ei umărul și începeau să în- ; 
teleagă.

Unii dintre ei văzuseră efectele unor 
astfel de calamități prin alte țări. Se aș
teptau să găsească o țară devastată, cu
prinsă de panică, acoperită de mii de ca
davre, cu forța economică nimicită, cu 
oamenii împrăștiați in dezordine, terori
zați de neputința slabelor lor puteri in 
fața monștrilor acvatici care se năpusteau 
din toate părțile. Dar ei nu cunoscuseră | 
felul cum țara aceasta-a mai trecut prin i 
ceasuri de restriște și nu își puteau in- * 
chipui cum poate fi cîștigat de oameni 
un astfel de examen în care rezultatul 
părea dinainte știut. Mi-au mărturisit ui
mirea și admirația lor pentru poporul 
român. „Ne vom întoarce la voi ! Asța-i 
o țară despre care merită să scrii !“ — 
mi-au spus doi reporteri de la televiziu
nea olandeză, fii ai unui popor care știe 
bine ce înseamnă lupta cu apele.

TEMELII NOI
A treia „viitură" a fost înaintea celei 

dinții, oricit de paradoxal ar părea, căci 
ea reprezintă două mii de ani din istoria 
acestui popor, și a venit și acum, după 
ce apele s-au retras, să redea chipul de 
mai înainte al țării, să-l facă și mai 
mindru, și mai puternic, și mai frumos. 
E „viitura" omeniei. E torentul de fier al 
voinței oamenilor, e puterea de a în
vinge, e datoria de a îndeplini angaja
mentele față de viitor, față de cel care, 
raportindu-se la această epocă pe care o 
vor găsi înscrisă cu litere de foc în istoria 
țării, își vor pleca în fața ei capetele și 
vor fi mîndri de strămoșii lor.

Am trecut, și trecem încă, printr-un 
greu examen. Nu atit un examen al for
țelor materiale, cît al conștiințelor. Un 
examen din care, sub conducerea comu
niștilor, am ieșit învingători.

A fost o adevărată „probă de foc", deși 
ne-a adus-o stihia apelor dezlănțuite, și 
în ea s-a produs călirea unui întreg 
popor, ca în clipele celor mai hotărîtoare 
bătălii pentru ființa țării. A fost o în
cercare cum nu poate veni decît o data la 
sute de ani, ș1 ea trebuia să ne găsească 
gata de a-i face fată, căci de un sfert 
de secol țara aceasta își trăiește altă 
viață și își clădește un viitor pe măsura 
oamenilor ei. I-am văzut chipul pe care 
stihia a încercat zadarnic să-I pîngă- 
rească cu călcătura ei, și i-am văzut oa
menii înfruntînd-o. Și am înțeles că sîn- 
tem gata de încercări șl mai grele cărora, 
de va fi nevoie, le vom ține piept.

In ultima zi de mai, duminică, într-o 
zi obișnuită de odihnă, ca în toate ulti
mele trei săptămîni de cînd țara întreagă 
e în fierbere, ogoarele, uzinele, atelierele 
erau un furnicar de oameni la muncă. 
Nimeni in afară de conștiința lor, de an
gajamentele lor luate în adunări colec
tive, nu i-a obligat. Țara întreagă se afla 
la munca de refacere, de recîștigare a 
bunurilor pierdute, la apărarea așezărilor 
care mai continuau să fie amenințate. 
Majoritatea întreprinderilor lovite de ca
lamități raportau In impetuozitatea pro
cesului de refacere și recuperare a pagu
belor suferite victorii care reduceau sau 
anihilau urmele dezastrului. La Arad, din 
cele treizeci și cinci de milioane pier
dute prin stagnarea lucrului, se recu
peraseră pînă la 1 iunie mai mult de ju
mătate. La Alba Iulia și la Sighișoara, pe 
locurile unde cu două săptămîni in urmă 
nu se putea circula decît în bărci, oa-■ 
menii sădeau flori noi în parcurile ora
șelor. Pe locul ruinelor mustind încă de 
apă se trasau liniile altor temelii, be
tonierele frămîntau pîinea noilor con
strucții, cărămizile calde abia ieșite din 
cuptoare se stivuiau lîngă zidurile pră
bușite.

Intr-adevăr, oare ar putea exista ceva 
capabil să ne oprească ? Acum, după 
greul examen prin care am trecut, putem 
spune cu toată fermitatea : „Nu 1“ Cînd 
partidul a spus : „Salvați tot ce se poate 
salva", dușmanul orb n-a mai putut 
mușca In carne vie. Cind a spus : „Pe-aici 
nu se trece !“, nu s-a trecut. Cînd a ce
rut întregii țări să fie gata pentru rezis
tență, țara întreagă a răspuns ca un sin
gur om Cînd a arătat cum trebuie să 
biruim, să ne refacem, să recuperăm ceea 
ce am pierdut, a pornit torentul de fier 
al celei de-a treia „viituri", viitura ome
niei, viitura condiției umane, temelii pe 
care se construiește un trainic și indes
tructibil mîine.
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Treptat Începe să »e 
me și Lagosul. In 
pe trotuare vor apărea și 
„atelierele"

Pe o stradâ din KinshasaPrivire optimista spre viitor (Foto : 1. Dumitru)

A început așadar o nouă 
Ei ecuatorială.

le de pescari, ngalawe, 
cum sînt denumite în lim
ba swahili.

Iată o astfel de ambarca
țiune fragilă trecind pe lin
gă un cargobot transocea-

seori spectaculos, 
cu poticneli.

De ia o lună la 
Ia un trimestru 
harta mineralieră 
nentului 
tistica înregistrează o curbă 
continuu ascendentă, cifre
le privind ponderea econo
mică, demografică, științi
fică a Africii exprimind e- 
locvent acest proces.

ponderea statelor 
mari și mici va 
concertul națiu-

alta, de 
la altul 
a conti- 

se modifică, sfa

da agriculturii 2 milioana 
de hectare.

Incepînd cu mentalitățile 
care își au geneza în rela
țiile tribale și terminînd 
cu noile structuri statale, 
pornind de la agricultura 
primitivă din satele aflate 
în junglă și încheind cu 
marile întreprinderi indus
triale. totul evoluează ade- 

alteori

Dintr-o frîntură de lut 
ars, o pecete ruginită sau 
o inscripție, arheologii re
constituie trecutul îndepăr
tat, refac imagini de mult 
dispărute.

Specialiștii prospectivei, 
disciplină modernă deveni
tă indispensabilă societății, 
caută cu ajutorul calculelor 
electronice, al statisticilor, 
al analizelor să anticipeze 
viitorul.

Știința prospectivei în
cearcă să definească și vii
torul Africii, 6ă i-1 dimen
sioneze economic, demo
grafic, cultural. După toate 
indiciile 
africane 
spori în 
nilor.

Africa anului 2000, cu di
mensiunile ei economice și 
sociale amplificate, se pre
figurează de pe acum. Ră- 
min. însă, destule necunos
cute ale ecuației.

îmi revine în minte, fără 
voie, imaginea clasei de 
școlari din Zanzibar, ame
najată în aer liber, expresia 
feței șocolatii a elevului, în 
timp ce învirtea absorbit 
globul pămîntesc pe car» 
i-1 oferise învățătorul, la 
lecția de geografie.

Ce asociații de idei, ca 
judecăți și decizii se vor o- 
pera oare în creierul aces
tui copil, in căpșorul de un 
oval perfect, din care doi 
ochi mari priveau fascinați 
defilarea continentelor 7

Răspunsul la aceste între
bări constituie și rezolva
rea ecuației din finalul re
portajului nostru...

Privesc întinsul oceanu
lui. Dinspre zona recifului 
de corali care protejează 
portul de rechini și valuri 
apar cind și cînd, după un 
„grafic" orar incert, pirogi-
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Ce ne transmitea oare. în 
înserarea aceea senină 
ecuatorială, senzația puter
nică a scurtimii neverosi
mile a unor distanțe de mii 
de kilometri 7

Am măsurat timpul scurs 
din momentul decolării de 
pe aeroportul Otopeni pînă 
în cel al aterizării pe aero
portul Maya-Maya din a- 
propierea cataractelor flu
viului Congo : 12 ore de 
zbor. Desigur, remarcabila 
perfecțiune la care au a- 
juns mijloacele de trans
port modern modifică, psi
hologic vorbind, în mod 
flagrant, parametrii distan
țelor. Niciodată însă nu ne 
vom mira de ajuns cum de 
este posibil acest miracol 
ca dimineața să poți lua 
cafeaua la Otopeni, iar sea
ra să asiști la un spectacol 
de folclor oongolez, in de
corul lui natural, foarte a- 
proape de estuarul celebrei 
căi fluviale ecuatoriale.

In ziua aceea, la ora 
crepusculului solar, pe ma
lul lacului Tanganika, un 
„detaliu" deosebit venea să 
se adauge impresiei de 
scurtime incredibilă a unor 
distanțe de mii de kilo
metri. Inginerul burundez 
Emile Kalisa, absolvent al 
Politehnicii din București, 
s-a oferit în mod voluntar, 
cu o imensă plăcere, să ofi
cieze ca ghid prin capitala 
țării, însoțind un ziarist de 
la „Scînteia".

Este greu de descris sen
timentul pe care îl încercam 
străbătînd cu inginerul Ka
lisa străzile Bujumburei, 
auzindu-1 pe tînărul acesta 
înalt, cu chip de abanos 
cizelat, depănînd într-un 
limbaj literar românesc im
pecabil, presărat cu expre
sii colorate de la căminul 
studențesc din Grozăvești, 
povestea de ieri, de azi și 
cea de mîine a Bujumburei. 
El, ca și atîția alți africani 
pe care i-am întîlnit, au ex
primat în cele mai vibran
te cuvinte recunoștința pen
tru sprijinul pe care Ro
mânia socialistă îl oferă sta
telor africane, pentru for
marea de cadre proprii de 
care ele au atîta nevoie.

11 ascultam pe Emile Ka
lisa vorbind despre dezvol
tarea cartierelor de locuin
țe ale capitalei țării sale, 
în zona litoralului lacului 
Tanganika, amintindu-mi 
și un alt episod semnifica
tiv. In urmă cu cîteva zile 
avusesem ocazia să urmă
resc în exercițiul funcțiu
nii, în amfiteatrul universi
tății Lovanium din Kinsha
sa, două cadre didactice ro
mâne, profesorul universi
tar Emil Repciuc și profe
sorul Radu Alexandru, pre- 
dînd respectiv medicina și 
matematica studenților con
golezi.

Zeci și zeci de absolvenți 
afrieani ai facultăților ro
mânești, întorși în țările lor. 
participă cu ardoare la o- 
pera constructivă intensă 
care se desfășoară pe con
tinentul african. Specialiști 
români, din oele mai diver
se domenii ajută, pe baza

Modificarea fundamen
tală care a fost însă ope
rată de mersul inexorabil 
al istoriei este aceasta : 
soarta Africii nu se mai 
hotărăște astăzi. în 1970, in 
metropole îndepărtate, har
ta continentului nu mai 
este acum modificată a- 
nual, în cine știe ce can
celarii europene conform 
intereselor cine știe căror 
trusturi. Destinul propriu 
al Africii se hotărăște pe 
pămîntul fierbinte african 
de către africanii înșiși.

Un fapt proiectează o 
lumină semnificativă asu
pra realităților africane : 
am mai avut prilejul să-1 
subliniem și în preceden
tul articol, în coloanele 
„Scînteii". Pretutindeni, în 
Africa, ideile socialismului, 
exprimate uneori mai cris
talizat, alteori mai nebulos 
exercită o atracție omni
prezentă. Se manifestă -fj 
finități, se întreprind cău> 
țări, se explorează căi,' 
formule...

PIROGA
Șl TRANSATLANTICUL

fa so
lemnnează coliere 

parfumat de santal. Lago
sul, se zice, este orașul cu 
cea mai mare densitate... 
pe metrul pătrat de sculp
tori în lemn de santal.

improvizate 
ale meșterilor care 

din

l

însemnări dintr-o călătorie de 20000 km prin AFRICA
de George IONESCU

Dimineață zăpușitoare de... 
iarnă subecuatorială. Ori
zontul gri și burnița im
pasibilă te-ar îndemna 
să asemui Dar es Salaam cu 
Liverpool-ul. O clipă nu
mai. Pentru că năframa 
transparentă a ceții, ani
nată fantezist în pletele 
baobabilor și eucalipților, 
compune un decor cu efect 
total diferit de al „smog“- 
ului de vată opacă britanic.

Pînă în capitala tanzania- 
nă itinerarul nostru afri
can a cuprins numai țări si
tuate fie direct în zona e- 
cuatorială, fie altele foarte 
apropiate medianei pămîn- 
tului. Africa Ecuatorială, 
deci, da la un capăt la al
tul, de la țărmul Atlanticu
lui pînă la cel al Oceanu
lui Indian ; entitate geo
grafică, proiectată pentru 
unii poate, prin lentila unor 
lecturi, doar ca un fenomen 
vegetal spectaculos, dus 
pînă la paroxism, devenit 
fundal tradițional pentru is
prăvi incredibile de explo
ratori, pentru descîntece, cu 
amulete stranii, pentru 
dansuri frenetice în ritm 
de tam-tam, pentru filme 
cu Tarzan și întîmplări ro
manțate vînătorești.

Evident, patetismul pădu
rii ecuatoriale, înfățișarea 
maiestuoasă a nemărginite
lor savane, săgetate de an
tilope elegante, pitorescul 
copleșitor al folclorului și 
obiceiurilor popoarelor de 
aici, policromia veștminte
lor lor, vraja nopților seni
ne, misterioase, sînt com
ponente intrinseci ale ta
bloului acestor meleaguri. 
Ineditul lor autentic n-are 
deloc de-a face cu exotis
mul confecționat, strident, 
artificios ; el se exprimă 
sobru, profund, fascinant, 
ca luciul razelor în lemnul 
de esență prețioasă.

Și nimic nu este mai e- 
ronat decît să-ți figurezi 
doar ca un simplu panora
mic exotic acest imens te
ritoriu situat la sud de Sa
hara, acest spațiu geo

grafic, climatic, vegetal, 
vast, străbătut de două din 
cele mai mari fluvii ale 

•lumii, Congo și Niger, lea
găn al unor străvechi și 
dotate popoare, depozitar 
al unor fabuloase zăcămin
te minerale, înzestrat cu 
așezări omenești de o ex
traordinară diversitate, de 
la cătunele din junglă cu 
case din trestie de bambus 
și pînă la marile așezări 
urbane, cu edificii moder
ne din beton și sticlă, cu 
parcuri și aeroporturi, cu 
autostrăzi și- cetăți univer
sitare.

Apoi, infinit mai tulbură
tor decît arabescul liane
lor și orhideelor, decît me- 
lopeea bantu, ritmată, este 
pasionantul episod al isto
riei contemporane care 
fermentează în acest cadru, 
pe pămînturile fierbinți ale 
Africii Ecuatoriale. Este ta
bloul unor popoare de mi- 
lioahe trezite la viața in
dependentă, care-și afirmă 
personalitatea lor distinctă. 
Iată ce adaugă peisajului a- 
frican 1970 dimensiuni noi : 
dialogul unui continent cu 
propriul său destin. Este 
dialogul cu viitorul al u- 
nor popoare sărace, uneori 
poate inimaginabil de să
race, aparținînd unor țări 
bogate, poate inimaginabil 
de bogate. Este dialogul în 
care clocotește furtuna pre
facerilor peste necuprinsele 
prerii, pe plantații, în mine, 
în satul ecuatorial african, 
în marile aglomerații de 
pe malurile oceanelor...

Dar es Salaam se trezeș
te în zori, în zumzetul ani
mației străzilor, în scrîșne- 
tul macaralelor din rada 
portului, în rumoarea densă 
a glasurilor vînzătorilor de 
mango, de papaya, de ma- 
niocă, banane, creveți sau 
porumb copt, din piața Ka- 
rioko. Respirația toridă, 
mpleșitoare, a Oceanului In
dian nu reușește tot timpul 
zilei să domolească nici cu 
un decibel măcar intensita
tea acestui fundal sonor. 

nic tanzanian de dimensiuni 
masive. Antiteză semnifica
tivă. Față în față două nave. 
Practic, ele se găsesc la o 
apropiere de numai cițiva 
metri. De fapt însă sînt si
tuate Ia o distanță imensă. 
Una este cioplită, după me
tode ancestrale, într-un sin
gur trunchi de palmier, cea
laltă decupată în metal, prin 
procedeele de înalt randa
ment ale trasajului optic, 
dirijat electronic. Distanța, 
așadar, de la formulele 
„tehnologice" ale unui stră
vechi artizanat la cele ale 
marii industrii moderne, 
contemporane.

Este itinerarul pe care 
s-a angajat Tanzania să-1 
străbată „contra cronome
tru". Traseu dificil oricum. 
Fapt pe deplin explicabil. 
Cit de sugestiv îl explică 
chiar . un africanist, ca Be- 
chir Ben Yahmed :

„Proclamațiile solemne 
de independență. Instalarea 
noilor instituții suverane, 
admiterea în O.N.U. nu 
sînt altceva pentru statele 
africane decît manifestări 
de intenție : o poartă care 
a fost ferecată s-a deschis 
spre un lung coridor pre
sărat cu locuri strimte 
și obstacole. Independența 
reală este la capătul cori
dorului, nu la intrare...".

Pedala acceleratorului pe 
care a apăsat Tanzania 
pentru „a ajunge la capăt" 
este cea a edificiului unei 
economii proprii moderne. 
Tinerele state africane știu 
cit de vitală este pentru 
existența lor independentă 
realizarea acestui edificiu, 
certitudinea pe care o oferă 
viitorului lor conceput con
form propriilor opțiuni. 
Pentru o țară ca Tanza
nia, de două ori mai mare 
ca Franța, cu o populație 
alcătuită din 120 de triburi 
diferite — arată Voix Ou- 
vriăre — totalizînd numai 
12 milioane locuitori, dintre 
care 96 la sută țărani, cu 
numai 10 la sută din supra
față, cultivată, cu zăcămin
te minerale neexplorate și 
căi de comunicație aproa
pe inexistente, problema a 
devenit acută chiar din 
primele zile ale proclamă- 

_rii independenței.
Soluția 7 Declarația de la 

Arusha, din 1967, a formu
lat marile opțiuni economi
ce și sociale ale țării : prio
ritatea acordată autodez- 
voltării,. proprietatea ob
ștească asupra mijloacelor 
de producție, construirea u- 
nui stat socialist

Cu pasiune lucidă, cu 

argumente sugestive, avîn<| 
ca suport exemple concre
te convingătoare, a înfă
țișat președintele Nyerere 
reprezentanților presei și 
Radioteleviziunii române, 
care au însoțit pe ministrul 
afacerilor externe Corneliu 
Mănescu în turneul african, 
căile de realizare a acestor 
opțiuni tanzaniene, amploa
rea efortului creator econo
mic al țării, viziunea asu
pra perspectivelor dezvol
tării ei.

Timpul petrecut In a- 
ceastă țară a fost scurt, 
dar, chiar și într-un inter
val de cîteva zile numai, 
am putut să consemnez 
nenumărate aspecte tipice 
ale climatului ei social-po
litic. Intîlnesc, răsfoind în
semnările făcute, un cuvînt 
tradus din limba oficială a 
țării, swahili. Este cuvîn-

UN MORT, 0 TRAVERSĂ,
UN MORT, 0 TRAVERSĂ...

...La trei ore numai după 
ce soarele, ivit deasupra 
Oceanului Indian, învăluie 
portul Dar es Salaam, ra
zele astrului fierbinte au 
și parcurs traseul pînă la 
Lagos. în extremitatea a- 
puseană a continentului. 
Intîi au apărut deasupra 
cușmei de nori care ornea
ză Kilimandjaro, apoi au 
sclipit în rîurile repezi de 
munte din Burundi, după 
care, străbătînd vasta zonă 
a pădurii veșnice ecuato
riale, ajung să se răsfrîngă 
în apele Atlanticului.

Reconstitui din imaginile 
înregistrate pe retina me
moriei proaspete, în timpul 
călătoriei făcute, începutul 
de zi africană, urmînd tra
iectoria răsăritului de soare 
ecuatorial.

Zorii dimineții găsesc 
echipa geologilor din Son- 
gea în plină prospecție pe 
malul golfului Mwanza. in 
împrejurimile lacului Vic
toria. Harta mineralieră a 
Tanzaniei de abia de cițiva 
ani a început să fie întoc
mită, iar tinerii geologi din 
Songea au mîndria să con
tribuie și ei la alcătuirea 
hărții...

în Burundi, începutul de 
zl prilejuiește medicilor 
veterinari, aflați In campa
nie împotriva muștei tse
tse, delimitarea de noi pe
rimetre pe colinele acope

tul UMOJA — unitate I 
L-am văzut înscris pe 
manșeta ziarelor, ca un 
motto, pe pancarte și a- 
fișe, pe frontonul aeropor
tului, pe partiturile echipei 
folclorice studențești, pe 
stema țării, pe luntrea pes
cărească ancorată în port, 
pe mîna... tatuată a unui 
păstor masai. UMOJA ! U- 
NITATE. Acesta este cata
lizatorul care cimentează 
sentimentul fundamental 
al poporului Tanzaniei, în 
alcătuirea căreia intră 120 
de colectivități diferite, 
răspindite pe teritoriul fos
tei Tanganika, pe cel al 
Zanzibarului și al insulei 
Pemba. UMOJA consti
tuie resortul care însufle
țește marea țară africană, 
angajată într-un efort con
structiv intens.

rite de vegetația brusel, 
căreia îi vor da foc pentru 
a eradica această insectă 
care aduce atitea daune 
crescătorilor de vite...

In minele diamantifere 
din Katanga, schimbul de 
noapte și-a terminat mun
ca și își predă recolta de 
pietricele seînteietoare, în 
timp ce pescarii din bazi
nul superior al fluviului 
Congo pornesc din nou la 
treabă. La scurt interval 
lumina difuză a dimineții 
va coborî și peste Kinshasa. 
Peste noapte registrele ma
ternităților supraaglome
rate de explozia demogra
fică pe care o cunoaște de 
cițiva ani Congo s-au 
completat cu zeci șl zeci 
de noi nume.

decît o vagă imagine des
pre preocupările 
ale harnicelor 
africane, despre 
lor de energie 
despre pasiunea 
s-au dedicat operei de li
chidare a înapoierii secu
lare imprimată de îndelun
gata asuprire colonialistă.

Am mai făcut această 
remarcă : preocupată de 
orbita pe care și-a înscris 
destinul, aceea a progre
sului social, economic, A- 
frica își scrutează totodată 
cu pasionat interes trecu
tul, inventariază cu migală 
vestigiile istoriei și culturii 
ei proprii care au mal pu- • 
tut fi salvate din fața des- 
tructivei ................. "
toare" a

Ce a 
„misiune

inferiorități a populației 
negre. „Inferioritate" 1

Europa citează cu mîn- 
drie fresca rupestră de la 
Altamira ca un atestat al 
genezei civilizației. Pic
turile rupestre descope
rite în Africa estică și su
dică, vestigiile culturii an
cestrale din Madagascar 
au însă o vechime cel pu
țin egală cu cea a picturi
lor de bizoni din grota de 
la Altamira.

Istoricul antichității, He
rodot, amintea despre civi
lizația prosperă a societă- 

, ții africane, vorbind cu 
admirație despre organiza
rea comerțului pe acest 
continent, despre vastele 
rețele bine întreținute fo
losite de populațiile anti
chității africane.

In evul mediu popoarele 
Africii cunoșteau procedee 
avansate pentru epoca 
respectivă, de prelucrare 
a fierului, aramei, bronzu
lui, aurului. wIn descrierile 
lor, călători arabi au ară
tat că în vremurile acelea 
existau state africane evo
luate, ca Mali, Songai. Ka
mos. Bakongo, Benin. De 
altfel, cu multe secole îna
inte de descoperirea alfa
betului Morse, populațiile 
africane concepuseră un 
sistem complex de trans
mitere a veștilor la distan
ță cu ajutorul instrumen
telor de percuție.

Ultimele două decenii, 
prefacerile lor, au făcut 
apară pe harta Africii
de State independente. S-a 
consumat în douăzeci de 
ani un episod vast al is
toriei umanității, pe con
tinentul negru. Episodul 
acesta este însă doar un 
prolog menit să anunțe 
fascinanta cursă a unui 
continent, pe itinerarul pro
gresului.

...42 de țări ale Africii în 
urmărirea progresului... își 
intitulează revista „Jeune 
Afrique" panoramicul său 
dedicat continentului ne
gru. Vizitînd Africa am a- 
vut ocazia să constat că 
nimic pe pămintul ei nu 
rămîne imobil, indiferent, 
pe parcursul acestui traseu 
furtunos. Orice economist 
sau inginer african cu care 
stai de vorbă îți va cita zeci 
de exemple pentru a-ți ilus
tra cu mîndrie că acest 
continent, între altele, tră
iește acum era marilor con-

„misiuni civiliza- 
colonialiștilor.
însemnat această 

civilizatoare" e 
bide știut. Va mai putea 
oare să inventarieze vre
odată cineva imensele bo
gății jefuite în 
colelor de pe 
nent 7

Cii platina 
nestemate din 
fricii, cu sideful, 
barul și abanosul pădurilor 
falnice ale acestui conti
nent, cu fructele parfuma
te ale livezilor tropicale, cu 
sclavii ■ înghesuiți pe galere 
și-au făurit huzurul gene
rații de traficanți albi, ar
mate de paraziți din me
tropolele „civilizatoare", 
genții venali 
stăpînii de 
blănuri rare 
mirodenii și 
africane și-au îmbuibat toți 
aceștia viața. Și, pe măsură 
ce opulența lor devenea tot 
mai insolentă, drama zgu
duitoare a robilor africani 
căpăta proporții de neima
ginat. Ținuturi ale Africii 
au fost total pustiite, au 
devenit regiuni ale morții 
premature, ale foametei 
permanente pentru popu
lația băștinașă ; 200 de mi
lioane de oameni au luat 
drumul robiei de-a lungul 
secolelor de „comerț" cu 
sclavi ; o cale ferată de 120 
de kilometri, construită la 
începutul deceniului 
treilea în junglă, a 
plătită de africani 
120 000 de morți . — 
de fiecare traversă.

Pentru liniștirea conști
ințelor se fabricase și o 
justificare : mitul pretinsei

strucții, edificii culturale, e- 
conomice : în Congo Kins
hasa, impunătoarea amena
jare hidroenergetică de la 
Inga, în Camerun moderna 
cale ferată care va lega 
capitala Yaounde de cele 
mai importante centre e- 
conomice ale țării, in Congo 
Brazzaville exploatările de 
potasiu de la Holle, în Ni
geria centrala hidroelectri
că de la Kainji, în Mada
gascar vastele lucrări din 
delta Mogonki, care vor re-

VORBIM ROMÂNEȘTE 
PE MALUL LACULUI

Și exemplele, în această 
privință, se însumează în 
însemnările noastre într-o 
suită continuă. In toate sa
tele savanei burundeze sin- 
tem salutați de localnici cu 
mina ridicată cu trei dege
te. Semnificația : „Unitate, 
progres, socialism". In Con
go Brazzaville pe manșeta 
unicului ziar care apare 
aici, „Etumba", un motto : 
„Suveranitate, socialism". 
Pe o pancartă care domină 
intrarea unei școli din cele
bra insulă a arborelui de 
cuișoare am văzut scris : 
„Zanzibarul a optat pentru 
socialism !“.

acordurilor de cooperare 
existente între țara noastră 
și țările africane, la rezol
varea unor probleme eco
nomice, culturale, științifi
ce importante pentru dez
voltarea respectivelor țări. , 
Astăzi în așezările nigerie- 
ne, în marile porturi con
goleze, pe plantațiile de si
sal din Tanzania, in re
giunile burundeze sau pe 
pămintul malgaș, numele 
țării noastre, al României 
socialiste, este cunoscut de 
numeroși africani, este 
rostit cu stimă și sinceră 
prietenie.

Desigur, situarea geografi
că, clima, peisajul, felul de a 
fi sînt mult deosebite de 
ale noastre, dar dialogul 
cu interlocutorii africani se > 
declanșa lesne fiindcă co
laborarea, pacea, înțelege
rea internațională consti
tuie domenii comune de 
preocupări, subiecte în ju
rul cărora discuția se în
firipa deîndată. Prietenii 
noștri din Congo sau Ca
merun, din Nigeria sau 
Burundi, din Tanzania sau 
Madagascar, din toate ță
rile prin care am călătorit 
au exprimat în cele mai 
vibrante cuvinte recunoș
tința pentru solidaritatea 
hotărită a României față de 
lupta de eliberare naționa
lă purtată de popoarele din 
Mozambic și Angola, din 
Namibia și din alte țări.
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Recepție oferită de ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud 

Cu prilejul primei aniversări a în
ființării Guvernului Revoluționate 
Provizoriu al țării sale, ambasadorul 
Republicii Vietnamului de Sud la 
București, Nguyen Duc Van, a oferit, 
vineri seara, o recepție la restauran
tul „Pescăruș".

Au participat tovarășii Gheorghe 
Râdulescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Ilie Murgulescu, vice-

unare
La uzinele „Vulcan" din Capitală 

• avut loc vineri o adunare festivă 
organizată de Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste și Co
mitetul național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, cu prile
jul aniversării unui <tn de la consti
tuirea Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud.

Erau prezenți Ion Turcu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, prof, 
univ. Tudor lonescu, președintele 
Comitetului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și ai unor organizații ob
ștești.

Au fost de față Nguyen Duc Van, 
ambasadorul Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Dang Hanh, amba
sadorul Republicii Democrate Viet
nam, și membri ai celor două amba
sade la București.

Directorul general al uzinelor „Vul
can", Ene Lache, după ce a amintit 
Semnificația acestei aniversări, a 
subliniat succesele dobîndite de for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
în lupta împotriva agresiunii impe
rialiste a S.U.A., pentru independen
ță, suveranitate, integritate teritoria
lă și feunificare a patriei. Vorbitorul 
a arătat că toți muncitorii, tehnicie
nii și inginerii de la „Vulcan", înca
drați in efortul general al poporului 
nostru de construire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, ală
turi de toți oamenii muncii din 
România, adresează poporului viet
namez un cald salut și urări de 
succes în obținerea victoriei totale, 
asigurindu-1 și cu acest prilej de de
plina solidaritate cu lupta sa dreap
tă. în același timp, el a arătat că po
porul român își manifestă întregul 
sprijin față de lupta celorlalte po
poare din Indochina pentru libertate, 
independență și apărarea ființei lor 
naționale.

în cuvîntul său, ambasadorul Ngu
yen Duc Van a subliniat principa
lele momente ale luptei drepte pe 
care întregul popor vietnamez este 
hotărît să o ducă pînă la victoria de
plină împotriva agresorilor ameri-

\
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președinte al Marii Adunări Naționa
le, Mihai Marinescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. Pompiliu Macovei, președin
tele C.S.C.A., George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, per
sonalități ale vieții științifice și cul
turale generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

festivă
câni și pînă la reunificarea 
Referindu-se la stabilirea 
diplomatice între România 
vernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, vor
bitorul a spus că populația sud-viet
nameză exprimă mulțumiri sincere 
pentru poziția clară și atitudinea ac
tivă a Partidului Comunist Român, 
a guvernului și a poporului român 
fată de problema vietnameză, poziție 
care constituie un stimulent prețios 
în întărirea voinței sale de luptă pen
tru independență și libertate.

în încheiere, ambasadorul a expri
mat sentimentele de compasiune ale 
poporului său față de grelele încer
cări prin care trece țara noastră în 
urma inundațiilor.

patriei, 
relațiilor 
și Gu-

(Agerpres)

Telegrame
Cu prilejul zilei naționale a Repu

blicii Vietnamului de sud, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
a adresat o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu, 
doamna Nguyen Thi Binh.★

Cu ocazia aniversării unui an de 
la formarea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Comitetul național de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez și Liga română de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa au a- 
dresat o telegramă de felicitare Co
mitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud și Comitetului Central al Alian
ței forțelor naționale democratice și 
pașnice din Vietnam.

Cu același prilej, Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România, 
Uniunea Tineretului Comunist, Uniu
nea Asociațiilor Studenților din 
România, Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul Național pentru 
apărarea Păcii și Uniunea Ziariștilor 
au trimis telegrame de felicitare or
ganizațiilor similare din Republica 
Vietnamului de Sud.

Poporului din Panama
Vineri după-amiază a părăsit Capi

tala, indreptîndu-se spre Belgrad, de
legația Partidului Poporului din Pa
nama, formată din tovarășii Ruben 
Dario Spusa, secretar general al par
tidului, și Luther Thomas, membru al 
Biroului Politic, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, a făcut o 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
țional „București-Otopeni",

vizită în

interna- 
oaspeții

au fost salutați de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., ~ ~ ’
rescu,
Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost, de asemenea, prezent Milo- 
rad Komatina. consilier 
dei R.S.F. Iugoslavia la

Barbu Zaha-
membru al C.C. al P.C.R., și

al Ambasa- 
București.

(Agerpres)

PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Radulescu, a primit 
vineri după-amiază pe Janez Sta- 
novnik, secretarul executiv al Co
misiei Economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, care participă la lucrările co
locviului științific ce se desfășoară in 
aceste zile în Capitală.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au participat Nico- 
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coope
rare economică și tehnică.

Cu acest prilej, au fost abordate 
unele probleme referitoare la activi, 
tatea Comisiei Economice a O.N.U. 
în domeniul 
colaborare șl 
tul european 
niei cu acest

dezvoltării relațiilor de 
cooperare pe continen- 
și al colaborării Româ- 
organism internațional.

★
Secretarul executiv al Comisiei e- 

conomice a O.N.U. pentru Europa a 
avut, de asemenea, o întrevedere cu 
ministrul comerțului exterior, Cornel 
Burtică.
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mÎLNiREA HOTĂRlTOARE

Cea de-a II-a sesiune a Comisiei 
mixte româno-belgiene a avut loc la 
București între 2 și 5 iunie 1970.

Cele două delegații au examinat 
stadiul acțiunilor de cooperare cu
prinse în protocolul primei sesiuni și 
au convenit să sprijine cooperarea e- 
conomică industrială și tehnică intre 
întreprinderile și organismele celor 
două țări.

Cooperarea între România și Bețgia 
va fi intensificată în diferite sectoare 
economice (chimie, construcții de ma
șini, industria alimentară, agricultu
ră), precum și în domeniul turismu
lui.

Protocolul a fost semnat de Al. 
Predescu, consilier al ministrului

comerțului exterior al României, și 
R. Watteeuw, ministru plenipotențiar 
in Ministerul Afacerilor Externe și al 
comerțului exterior din Belgia.,

La semnare au asistat ing. Nicolae 
Nlcolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, J. Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București, 
precum și membrii celor două dele
gații.

(Agerpres,

Primire la C.S.P.

0 dată istorică in lupta populației sud-vietnameze
(Urmare din pag. I)

va aplica o politică de largă unita
te a diferitelor pături ale populației ; 
el va lupta împotriva agresorilor, 
desfășurind în același timp activi
tatea de construire a târli. Acest 
guvern va progresa către reunifi
carea pașnică a patriei ; va intări so
lidaritatea noastră cu popoarele lu
mii iubitoare de pace și de dreptate 
în lupta pentru pace, independență 
naț onală, democrație și progres so- 
cis

Lupă formarea sa, guvernul re
voluționar provizoriu a depus mari 
eforturi pentru a învinge numeroa
sele țreutăți create de război, pen
tru a aplica programul său d» ac
țiune. .

Este știut că războiul de agresiune 
dus de S.U.A. nu a încetat să se in
tensifice, în 1969. aviația americană 
a lansat asupra Vietnamului de sud 
circa l 600 000 tone de bombe, ceea 
ce corespunde cu cantitatea dublă a 
tonajului bombelor lansate în 1968 
și depășește tonajul bombelor lansa
te în întreaga Europă in timpul ce
lui de al II-lea război mondial. Pro
dusele chimice toxice au fost de a- 
semenea folosite ne scară și mai lar
gă, devastînd peste 1 milion de hec
tare de pămînt cultivat și intoxicind 
342 800 de persoane.

în aceste condiții, sarcina principa
lă a guvernului revoluționar provi
zoriu este de a Intensifica lupta ar
mată și lupta politică a poporului, 
în cursul unui an de lupte extrem 
de grele, forțele patriotice au omo- 
rit, rănit și capturat în total 649 000 
de inamici, dintre care 235 000 sol
dați americani șl ai țărilor satelite, 
în ceea ce privește materialul de 
război, 6 400 de avioane de diferite 
tipuri au fost dbborîte sau distru
se pe sol, 19 000 de vehicule milita
re, dintre care aproape 10 000 de ma
șini blindate, au fost distruse, 1700 
de ambarcațiuni de război au fost 
scufundate sau incendiate. Forțele 
patriotice au lansat atacuri neîntre
rupte pe toate fronturile, combinînd 
diferitele metode de luptă, proprii 
fiecărei formații speciale : unități de 
guerilă, trupe regionale și armata 
regulată.

în urma acestei largi ofensive, gu
vernul revoluționar provizoriu și-a 
instaurat puterea aproape în toate 
regiunile rurale și a extins-o pînă 
în împrejurimile și chiar în inte
riorul' orașelor care mai sînt contro
late de inamic. Au fost eliberate pa
tru cincimi din teritoriu, cuprinzind 
11 milioane de locuitori. Comitetele 
populare revoluționare au fost ale
se prin vot universal în 44 de pro
vincii și orașe, 150 districte, 1500 
sate.

în spiritul înțelegerii naționale și 
în interesul suprem al țării, guver
nul revoluționar provizoriu conti
nuă să desfășoare consultări cu toa
te forțele politice și personalitățile 
care se pronunță .pentru pace, in
dependență și neutralitate, în vede
rea formării unui guvern provizoriu 
de coaliție, pe baza principiului ega
lității, democrației și respectului mu
tual. Aceasta reflectă voința po
porului, care cere înlăturarea regi
mului decăzut și războinic 
Thieu-Ky-Khiem, pe care 
Unite se încăpățînează să-1 
sud-vietnamezilor.

O activitate uriașă a fost 
șurată pentru a mobiliza masele in 
lupta armată și in dezvoltarea pro
ducției. O suprafață de pămînt de 
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boi atît de aspru nu este o sarcină 
ușoară. Totuși, un număr de 6 000 
de școli de învățămînt general, de 
la ciclul I la ciclul III, avînd uri nu
măr de pește o jumătate de milion 
de elevi, funcționează fără întreru
pere. Deși în stare embrionară, în- 
vățămîntul superior a format un nu
măr crescînd de cadre, atît de ne
cesare pentru rezistență. Zeci de 
mii de persoane urmează cursurile 
serale pentru a-și completa studiile.

Dezvoltarea artei și literaturii a- 
vind un caracter național și popu
lar, lupta împotriva culturii deca
dente propagată de agresori și de va
leții lor, activitatea de propagandă 
și de informare pentru a ridica nive
lul politic și ideologic al maselor — 
constituie, de asemenea, preocupări 
importante ale guvernului revoluțio
nar provizoriu la toata eșaloanele. O 
sarcină dintre cele mai urgente și 
dificile, și care a fost îndeplinită cu 
multe eforturi eroice, este organiza
rea unei vaste rețele sanitare pen
tru îngrijirea răniților de război și 
a numeroaselor cazuri de intoxicare 
cu produse chimice, lichidarea fo
carelor de epidemii, Îmbunătățirea 
stării sănătății poporului, toate a- 
cestea contribuind la sporirea for
țelor de luptă. •

în condițiile unui război deosebit 
de atroce, aceste realizări, incă mo
deste, arată care slot posibilității» 
poporului atunci cînd puterea se 
află cu adevărat in mîinile sale.

La conferința cvadripartită de la 
Paris, delegația guvernului 'revolu
ționar provizoriu a propus ca bază 
de discuții soluția globala în 10 punc
te elaborată de F.N.E. Premisele ne
cesare pentru reglementarea proble
mei vietnameze nu pot fi decit re
tragerea imediată, totală și necondi
ționată a ttupelor S.U.A. și ale sa
teliților lor. Dar autoritățile de 
Ia Washington refuză mereu să 
înceapă convorbiri serioase, mai 
mult, ele f-au retras pe șeful și pe 
șeful adjunct ai delegației americane, 
blocînd astfel orice progrese posibile* 
ale conferinței. Ele continuă să spe
re că agresiunea ar putea duce la 
victorie, bazată pe o poziție de forță.

„Vietnamizarea" războiului nu re
prezintă calea spre pace, ci aceea a 
continuării și prelungirii conflicte
lor ; această cale caută să reducă 
pierderile americane in oameni și în 
materiale, să micșoreze cheltuielile 
pînă la un nivel acceptabil de către 
opinia publică americană, să o facă 
să creadă în dezangajare. Dar toate 
aceste calcule se dovedesc a fi gre
șite, Pierderile atnericane din ul
timul timp continuă să crească, și 
valurile de protest din S.U.A. și din 
lumea întreagă ating o amploare 
fără precedent.

Pc^pulațla sud-vietnameză nu are 
decit o singură cale : să dea un im
puls șl mai puternic luptei de rezis
tență, să învingă toate greutățile și 
sacrificiile pentru a realiza indepen
dența, democrația, pacea și reunifi
carea țării, dorințe arzătoare expri
mate de președintele Ho Și Min in

al' lui 
Statele 

impună
desfă-

2 300 000 ha, dintr-un total
3 500 000 hectare, a fost împărțită ță
ranilor. Poporul iși apără el 
sușl pămîntul, organizînd grupuri de 
întrajutorare în producție. în ciuda 
bombardamentelor continue și a 
distrugerii sistematice a recoltelor, 
în zonele etiberate agricultura reu
șește să satisfacă nevoile frontului 
și ale vieții de zi cu zi ale populației.

A promova o educație națională 
democratică în condițiile unui răz-

în-

mate de președintele Ho Și Min 
testamentul său.

Neputlnd să subjuge Vietnamul 
sud. Statele Unite extind războiul 
Laos și în Cambodgia. Paralel 
aceste acte de 
S.U.A, au sugerat partenerilor 
„inițiativa" conferinței asiatice 
privire la Cambodgia. care s-a în
trunit la Djakarta, in luna mal a.c., 
cu scopul de a se amesteca in afa
cerile interne ale acestei țări și ale 
Indochinei în ansamblu.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud 
face toate eforturile pentru a strîn- 
ge legăturile de solidaritate militan
tă dintre Vietnam, Laos și Cambod
gia in lupta împotriva dușmanului 
comun, imperialismul american.

Ducînd o politică externăvde pace 
și neutralitate, guvernul revoluțio
nar provizoriu acționează pentru 
stabilirea de relații diplomatice, e-

de 
în 
cu 

agresiune directă, 
lor 
cu

conomice și culturale cu toate țările, 
fără deosebire de regim politic și 
social, inclusiv cu Statele Unite, po- 

. trivit celor 5 principii ale coexisten
ței pașnice. El acceptă ajutorul, 
neînsoțit de condiții politice, din par
tea tuturor țărilor, în capital, tehni
că și specialiști. El se abține de la 
participarea la orice alianță milita
ră cu țări străine, nu permite nici 
unei țări străine să-și stabilească 
baze militare, să trimită trupe și 
material militar pe teritoriul sud- 
vietnamez, nu recunoaște protecția 
nici unei țări sau alianțe, indiferent 
care ar fi ea.

Politica internă șl externă a gu
vernului revoluționar provizoriu, 
pornind de la situația concretă a ță
rii și bazîndu-se pe aspirațiile le
gitime, pe drepturile fundamentale 
ale ponorului, precum și pe princi
piile de bază ale acordurilor de la 
Geneva din 1954 eu privire la Viet
nam, s-a bucurat de Înțelegerea și 
aprobarea tuturor popoarelor iubi
toare de pace și libertate din lume. 
Imediat după (formarea sa, guvernul 
revoluționar provizoriu a fost recu
noscut de 26 de țări și a intrat în 
relații diferite cu alte 47 de state. 
Republica Socialistă România a fost 
printre primele țări care au recunos
cut guvernul revoluționar provizo
riu. Așa cum arăta președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România. Nicolae Ceaușescu, 
„faptul că imensa majoritate a popu
lației din Vietnamul de sud susține 
Guvernul Revoluționar Provizoriu... 
că un mare număr de state* prin
tre care și Republica Socialistă Ro
mânia, l-au recunoscut, stabilind cu 
el relații diplomatice, demonstrează 
că acesta este adevăratul exponent 
al voinței și intereselor poporului din 
Vietnamul de sud, deținătorul real 
al puterii pe aproape întreg terito
riul țării... Partidul Comunist Ro
mân, guvernul Republicii Socialis
te România, întregul nostru popor, 
sprijinind pozițiile R.D. Vietnam și 
Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud in ve
derea rezolvării problemei vietna
meze, își reafirmă deplina solidarita
te cu lupta poporului frate vietna
mez împotriva intervenției S.U.A., 
precum și hotărîrea de a-i acorda și în 
viitor întregul sprijin și ajutor mate
rial, politic, moral și diplomatic".

La ședința plenară a C.C. al P.C.R., 
care s-a desfășurat intre 10 și 13 
decembrie 1969, el a reafirmat : 
„Pentru a se ajunge la solutionarea 
pașnică a conflictului din Vietnam, 
considerăm că este necesar ca S.U.A. 
să-și retragă toate trupele, să se a- 
sigure formarea unui guvern de coa
liție care să permită dezvoltarea de
mocratică independentă a Vietnamu
lui de sud".

Sprijinul ferm și ajutorul multi
lateral al Partidului Comunist Ro
mân, al guvernului Republicii So
cialiste România șl al poporului ro
mân acordate Frontului Național de 
Eliberare, Guvernului Revoluționar 
Provizoriu și populației din Vietna
mul de sud constituie un mare aport 
la lupta noastră victorioasă pen
tru pace, independentă națională și 
libertate. Din toată inima, noi mul
țumim sincer și dorim poporului ro
mân cele mai mari succese in con
struirea socialismului și in lupta pen
tru apărarea păcii în Europa și în 
lume. Sintem pe deplin convinși că. 
în fața calamităților actuale, poporul 
român muncitor și eroic, unit în ju
rul partidului și al guvernului său, 
va învinge intr-un timp scurt toate 
greutățile, pentru a reconstrui regiu
nile sinistrate și pentru a-și făuri 
o viată mereu mai bună. Populația 
sud-vietnameză nu va precupeți nici 
un efort pentru a-și îndeplini sarci
nile sale naționale și totodată a strln- 
ge și mai mult legăturile de solidari
tate de nezdruncinat cu poporul fra
te român.

Președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Maxim Berghianu, a pri
mit vineri dimineața pe Simeon Peev, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării al R. P. Bulgaria, aflat 
in țara noastră, cu care a avut o con
vorbire privind stadiul actual și per
spectivele colaborării economice din
tre România și Bulgaria.

(Agerpres)

în aceste zile de pauză și refa
cere, fiecare echipă s-a retras in ta
băra sa, pentru odihnă. Antrenorii 
își feresc, pe cit posibil, oamenii de 
insistentele... atacuri ale sutelor de 
reporteri sau fotoreporteri, mereu 
prezenți în jurul hotelurilor pentru 
a scotoci pînă la fund sacul noutăți
lor. în penumbra camerelor cu per
dele lăsate, cel rămași teferi își re
fac forțele, cei răniți stau tot timpul 
sub supravegherea medicilor. Pri
mele meciuri au lăsat unele „semne" ; 
antrenorul echipei Uruguayului se 
vede în imposibilitate de a-1 folosi 
tocmai pe căpitanul formației, Rocha, 
accidentat intr-o ciocnire cu israelia- 
nul Schowaeger (și partidele impor
tante pentru uruguayeni dfe abia în
cep — cu Italia șl Suedia). Ca și cum 
senzaționala tnfrîngere suferită în 
fața fotbaliștilor peruvienl n-ar fi 
fost de ajuns — echipa Bulgariei se 
vede acum descompletată prin absen
ța definitivă din formație a lui Bo- 
nev (ruptură de ligamente, irepara
bilă în cîteva săptămini...). Antreno
rul englezilor, Alf Ramsey, constată... 
că „orice rău este spre bine" ; neui- 
tînd să facă mult caz de ciocnirile 
din meciul cu românii, el a anunțat 
Intrarea „blîndului" Stilles pentru 
partida cu Brazilia. Atenție, Pete !...

Dar apropo de „necazurile" lui 
Rnmsey, de ceea ce remarcă el și 
unii cronicari englezi care au avut 
ochi numai pentru intrările mai tari 
ale jucătorilor noștri. Trebuie spus 
că unii dintre fotbaliștii englezi au 
lovit mai „tehnic", dar destul de 
violent Urmarea palnabilă ? Dinu are 
desfigurat obrazul drept, ca urmare 
a unei lovituri primite în plină fată, 
iar Nunweiller are o leziune la laba 
piciorului sting. Miercuri și joi, am
bii au fost scutiți de orice efort, stind 
sub supravegherea medicului To- 
mescu.

în coresnondența de ieri anunțam 
că. în cazul ivirii unor noutăți pri
vind întărirea forței de atac a e"hi- 
peis noastre, le vom aduce imediat 
la cunoștință. în legătură cu aceasta, 
precum și cu preocuparea pentru un 
joc ofensiv în meciul cu Cehoslova
cia. redau mai întîi cîteva opinii ale 
jucătorilor.

înfrîngerea din meciul cu Anglia 
n-a alterat moralul jucătorilor. Deși 
poate că pare paradoxal, meciul cu 
Anglia a adus un plus de încredere 
în propriile forte in rindurile lotului.

Dembrovschi, unul dintre jucătorii 
români remarcați de presa de aici 
după meciul cu Anglia, afectat încă 
de ratarea acelei ocazii de aur din 
primele minute, pune în discuție la
tura esențială : „Pînă acum, noi, ata- 
canții, am ajutat mereu apărarea. în 
regulă. Dacă vrem, însă, să mal ur
căm o treaptă, trebuie ca și apărarea 
să ne ajute pe noi. Mai bine zis, tre
buie să mergem umăr la umăr pe tot 
terenul. Se poate obține mult mai 
mult decît pînă acum, deși, după pă
rerea mea, meciul cu Cehoslovacia 
va fi mult mai greu decît cel cu 
Anglia. Pentru ambele echipe aceas-

ta este ultima șansă de calificare". 
Lucescu. completîndu-1 pe Dembrov- 
schi, adaugă : „Pînă la primul fluier 
al arbitrului în meciul cu Cehoslova
cia nu mă preocupă nimic altceva 
decît găsirea acelei soluții care să ne 
ajute să ne montăm pentru obținerea 
victoriei. Cred că. la ora actuală, sîn- 
tem mai bine -pregătiți decit ceho
slovacii, deși nu avem experiența 
multora dintre ei“.

Un timp mai lung l-am petrecut în
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camera antrenorului Angelo Nicules- 
cu, preocupat, împreună cu Emerirh 
Vogi și ceilalți antrenori români, de 
fortificarea atacului „unsprezecelui" 
tricolor. „Aceasta a fost și este pro
blema noastră. Vom menține pe Du- 
mitrache, dar pentru cel de-al doilea 
post de atacant central candidează 
acum trei oameni : Tătaru, Neagu și 
Tufan. Cred că votul nostru îl va ob
ține, în cele din urmă, Neagu, mai 
penetrant, mai bătăios. Prezenta lui 
în linia de atac va aduce, sper, mai 
mult aplomb acțiunilor noastre ofen
sive".

— Alte modificări 2
— Nu văd pentru ce am schimba o 

formulă de echipă care a jucat sa
tisfăcător spre bine, intr-un meci cu 
deținătoarea titlului mondial. Jucăto
rii aceștia au simtit pe pielea lor ce

/ Meciurile 
de astăzi

• PARTIDA ROMANIA- 
CEHOSLOVACIA VA FI 
TRANSMISA IN ÎNTRE
GIME LA RADIO (PRO
GRAMUL I) DUPĂ MIE
ZUL NOPȚII DE LA 

ORA 1,50
Grupa A (la Ciudad de Me

xico) : U.R.S.S. — BELGIA.
Grupa B (la Puebla) URU

GUAY - ITALIA.
Grupa C (la Guadalajara) 

ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA.
Grupa D (La Leon) PERU — 

MAROC,

înseamnă un turneu final de campio
nat mondial. Apoi, sper ca Dumi- 
trache să contribuie mai 
ciența jocului echipei.

— Cum va ti meciul 
slovacii ?

— Foarte, foarte greu.

mult la efi-
cu ceho-

— Foarte, foarte greu. Desigur, i?i 
ei au avut o analiză după înfrîngerea 
in fața Braziliei și tot atît de sigur 
este că vor să se reabiliteze și să-și 
păstreze șansele în intîlnirea cu noi...

„Nu este totul pierdut pentru noi — 
declara Josef Marko, antrenorul echi
pei cehoslovace, ca o confirmare 
parcă a supozițiilor Iul Angelo Nicu- 
lescu Echipa mea a jucat slab cu 
Brazilia, dar,va „urca" în meciul cu 
România. Dacă Adamec și Petras vor 
da totul in întilnirile care urmează, 
putem 6pera să mergem înainte. 
Poate voi face două schimbări pen
tru meciul de sîmbătă, dar nu m-am 
decis încă".

Martin Maier, trimisul ziarului 
„Kurier" din Viena, cunoaște bine 
ambele formații care se vor întîlni 
sîmbătă în această partidă decisivă 
pentru amindouă. Este și motivul 
pentru care l-am ales ca parte neu
tră. „Dacă echipa României va re
nunța la exagerata defensivă pe care 
a practicat-o în meciuLcu Anglia, ar 
putea cîștiga. Jucătorii români par a 
fi într-o formă mai bună decît ad
versarii lor, iar unii dintre ei — Du- 
mitrache. Dinu, Dembrovschi, Nun
weiller — au și o tehnică superioară".

...Cînd scriu aceste rînduri, peste 
Guadalajara s-a lăsat de mult noap
tea. La „Gran Hotel" s-au stins lu
minile în camerele băieților și peste 
tot s-a înstăpinit liniștea necesară 
unei odihne profunde. Echipa 
noastră are o zi grea, o zi hotărîtoare.

ci va
rînduri

o Ion Țiriac și Iile Năstase s-au 
calificat in finala probei de dublu 
din cadru] campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței de la Pa
ris. în semifinale, jucătorii români 
au eliminat cu 6—4, 5—7, 9—7, 6—4 
pe Crealy, Stone (Australia), fn fi
nală, perechea Năstase, Țiriac va tn- 
tilni pe Ashe, Pasarell (S.U.A.).

• După consumarea a 11 runde, 
în turneul internațional feminin de 
șah de la Balaton conduce Tatiana 
Zatulovskaia (U.R.S.S.) cu 9 puncte, 
urmată de Verticzl (Ungaria) 7 punc
te. Margareta Teodorescu, care a re
mizat cu Sinka, ocupă locul 4, cu 8 
puncte. A doua reprezentantă a Ro
mâniei în acest turneu, Rodica Rei- 
cher, a învins-o in runda a 11-a pe 
Todorova.
• Cu prilejul unei reuniuni desfă

șurată la Moscova a fost creată sec
țiunea europeană a Asociației inter
naționale de box amator (A.I.B.A.). 
Președinte al secției europene de box 
a fost ales Nikolai Nikifor-Denisov 
(U.R.S.S.), iar ca vicepreședinți 
Gheorghe Guriev (România). Roman 
Lisowski (Polonia) și Frederik Warrey 
(Anglia). La lucrări a asistat și pre
ședintele A.I.B.A., R. Russel.
• In etapa a 32-a a campionatului 

francez de fotbal, liderul clasamen
tului, St. Etienne, a surclasat cu 
5—0 formația Rouen. Alte rezultate : 
Nantes — Valenciennes 1—2 ; Re
nnes — Nimes 1—1 ; Strasbourg — 
Sochaux 2—2 ; Marsilia — Anger» 
5—2 ; Red Star — Lyon 1—5 ; Bas- 
tia — Sedan 2—3.

Administrația comunală a Romei 
a donat 3 MILIOANE LIRE ITALIE
NE, iar municipalitatea provinciei 
Rovigo 1 MILION LIRE, pentru fon
dul de ajutorare a zonelor calami
tate din țara noastră.

Exprimipd compasiune față de 
populația zonelor calamitate din 
România. întreprinderea de difuzare 
și prezentare a filmelor din R.P. Chi
neză — Studioul central de filme do
cumentare și de actualitate — a do
nat Studioului „Alexandru Sahia" 
din București 100 000 metri de film 
alb-negru negativ și 120 000 metri 
de film alb-negru pozitiv.

Crucea Roșie din Danemarca a 
hotărît să doneze 18.8 tone semințe 
de legume și zarzavaturi diferite, in 
valoare de circa 200 000 COROANE 
DANEZE.

Societatea „Caritas" din Austria a 
făcut o donație de 20 tone îmbrăcă
minte, medicamente, saltele, pleduri 
și paturi.

Organizația „American Jewish 
Joint Distribution Committee" a pus 
la dispoziția guvernului român 
60 000 de DOLARI pentru refacerea 
regiunilor sinistrate din tara noastră.

164 colete cu medicamente au fost 
trimise, spre țara noastră, din partea 
„Ordinului dc Malta" din Franța.

Asociația „Secours adventiste" din 
Paris a oferit un nou ajutor de 9 
tone, constînd in lapte praf, orez, 
zahăr, paste făinoase. O altă asocia- 
ți din Paris, „Petits freres 
vres", a donat 52 colete de 
minte.

Din partea Bisericii 
grece din Lausanne s-a 
donație de 500 FRANCI ELVEȚIENI.

O serie de firme italiene și-au 
anunțat, de asemenea, contribuția la 
opera de înlăturare a urmărilor 
inundațiilor din tara noastră. în acest 
scop firma „Fast" a donat 500 000 
LIRE ITALIENE, firma „Simp" - 
300 000 LIRE ITALIENE, “ 
„Publiturist" - 100 000 LIRE 
LIENE. Alte firme italiene au 
lizat o donație de 410 000 LIRE 
LIENE.

Pentru ajutorarea populației 
nistrate au mai trimis firma „Eni“ — 
2 000 pături, firma „Plrelli" - 10
bărci pneumatice, 50 impermeabile, 
50 costume de haine. 270 perechi 
de cisme din cauciuc, 376 perechi de 
pantofi, firma „Butangaz" — 500 re- 
șouri aragaz și butelii.

Firma „Amex“ din S.U.A. a oferit 
1 200 lăzi cu alimente pentru copii, 
iar firma „Acxe Pet Products Corpo
ration", din 
DOLARI.

în numele 
Brameast și al 
neral Engineering et Co. (Radcliffe). 
Limited, Redman Heenan 
nal Limited. Wilson and 
Limited. Garnett Bywater 
Priest Furnaces Limited. Qualitex 
Limited, P. Leiner Limited. R.F. King 
Limited, Wogau Brameast and Guineas 
Mahon — K. Peter Dahm a adresat

des pau- 
îmbrăcă-
ortodoxe 
primit o

firma 
ITA- 
tota- 
ITA-

aceeași tară — 100

Grupului W o g a u 
asociaților șăi — Ge-

tnternatio-
Longbotoin

Limited.

președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se spune între altele : Dorim 
să exprimăm tynpatia noastră cea 
mai profundă in legătură cu dezastrul 
care s-a abătut asupra poporului ro
mân, ca urmare a recentelor inunda
ții catastrofale. De-a lungul anilor, 
am avut relații strinse și prietenești 
cu multe intreprinderi din Republi
ca Socialistă România și dorim să ne 
exprimăm sentimentele printr-o 
contribuție in vederea ajutorării po
porului român. S-au dat instrucțiuni 
ca suma de 3 300 DOLARI să fie 
transferată imediat, in contul fondu
lui de ajutor, la ~

Firma „Sociăte 
Produits Azotes" 
20 000 FRANCI 
„Service național des produits 
tiers" 
praf.

Firma „Etablissements et Jaeger" 
din Levallois Perret (Fran(a) a donat 
10 000 FRANCI pentru ajutorarea lo
calităților calamitate.

Uniunea cooperativelor „Migres" 
din Elveția a donat 3 vagoane dc 
orez.

Din Iran firma „Board Co“ a donat 
pentru ajutorarea zonelor calamitate 
1 000 ---- -
76 500 
4 000

De 
ros-2" 
250 tone de orez donat de compania 
„John S. Latsis" din Grecia. Din Con
stanța a fost expediat din donația ace
leiași companii grecești, spre județul 
Alba, primul transport de 1 000 de pă
turi, 1 000 de cearșafuri și 200 de sal
tele.

De pe cargoul „Vita", sub pavilion 
grec, s-au descărcat articole de îm
brăcăminte, alimente Și medicamen
te din partea Asistenței Helene, Cru
cii Roșii din Grecia și personalului 
Ambasadei române la Atena. Printre 
altele, transportul cuprinde peste 
15 000 de cutii de conserve de le
gume și carne, lapte concentrat și 
alte alimente, 13 saci cu vată și tifon, 
un mare număr de cutii și flacoane 
cu penicilină, polivitamine și alte me
dicamente.

Dimitrios Tsilcdakis, importator 
de mașini, a depus contribuții in va
loare de 10 000 DRAHME, comercian
tul Nasos, de la firma „Hellenic 
Tery-Towcl", în valoare de 2 000 DO
LARI, comerciantul G. Anagnastopou- 
los. de 5 000 DRAHME, comerciantul 
G. Tsitouris de 1 900 DOLARI, ar
matorul N. Frangas de 300 DOLARI. 
D. Koustas de 200 DOLARI, G. An- 
ghelakis de 300 DOLARI. N. Sotirakis 
de 250 DOLARI. S. Daifas de 300 
DOLARI, Th. Paulinas în valoare de 
400 DOLARI. Armatorul Loukides a 
pus Ia dispoziție, gratuit, un vas pen
tru transportarea la Constanța a aju
toarelor in alimente și medicamente 
ale Crucii Roșii grecești și a dona
țiilor in îmbrăcăminte făcute de ce-

București. 
d’lmnortation des 

din Franța a donat 
FRANCEZI, Iar 

lai- 
din Belgia, o tonă de lapte

DOLARI, firma „Taie" — 
i RIALI, iar firma „Teherani" — 

perechi ciorapi.
pe nava grecească „Gianga- 

“ s-au- descărcat miercuri peste

tățeni greci și de cetățeni români 
din Atena.

Armatorii Metaxas din Pireu (Gre
cia) au depus suma de 200 DOLARI 
S.U.A. în contul 1000.

La ambasada română 
s-a primit 
ne „F. J. 
in valoare 
ȚIENI.

Ambasadorul Norvegiei la 
rești. cu reședința la Praga, 
Brodtkorb, a donat 100 DOLARI

Dirijorul american Sheleon 
genstern. aflat în turneu 
noastră, a oferit în contul 
de 1 000 LEI și a susținut 
Tg. Mureș, un concert în 
nistraților.

Sub chemarea „Ajutați 
afiș care poate 
in majoritatea 
Koln. corul 
organizat mai 
cîntece din 
nai, sumele 
prilej fiind destinate 
al Băncii de Comerț Exterior al Ro
mâniei,

J. Deutsch din Vicna a donat ali
mente în valoare de 550 DOLARI.

Iringard Kitsch din Duisburg 
nează 120 MĂRCI.

Cetățeanul Siegmund Lukas 
Frankfurt a făcut o donație de 
MĂRCI VEST-GERMANE.

Un grup de cetățeni suedezi a 
nat 360 COROANE SUEDEZE.

Familia Louis Faranda din Elve
ția a donat la fondul de ajutorare 
500 FRANCI ELVEȚIENI.

Prof. dr. Paul Laugier din Geneva 
a donat 500 FRANCI ELVEȚIENI, 
iar Sergio Vieira de Meilo, tot din 
Elveția - 100 FRANCI ELVEȚIENI 

Președinta „Casei române" din Bra
zilia. Vana Piraccini Duchiade, a fă
cut o donație de 1 000 FRANCI 
FRANCEZI.

Diverși cetățeni polonezi au depus 
la fondul de aiutorare suma de 380 
ZLOȚI.

Constantin Berbec, om de afaceri 
din Paris, a venit in sprijinul, popu
lației sinistrate, dăruind 100 perechi 
de clsme pentru copii și 50

L. Hoilingswort din Iran 
500 DOLARI.

Protopopul Moraru din 
(S.U.A.) a făcut o donație 
DOLARI. Tot din S.U.A.. Vladimir și 
Maria Suciu au oferit 200 DOLARI, 
iar Alexandru Romanos — 50 DO
LARI.

Actrița de origine română. Elvira 
Popescu, a donat 2 000 FRANCI 
FRANCEZI. La fondul de ajutorare 
a zonelor calamitate au mai contribuit 
cetățeanul francez de origine romană 
Alexandru Feodorescu cu 1 000 Dt >- 
LARI, iar Evanghelia Apostoliu. de 
origin" română din Franța, a donat 
îmbrăcăminte și 100 FRANCI FRAN
CEZI.

Cîntăreata italiană de origine ro
mână. Virginia Zeani. a făcut o nouă 
donație de 1 008 DOLARI,

din Berna 
din partea firmei eiveție- 
Burrus -Boncourt" 
de 1 000 FRANCI

un cec 
ELVE-
Bucu- 
Thor

Mot
in tara 

2 000 suma 
gratuit, la 
folosul si-
România”, 

aceste zilefi citit în 
vitrinelor din orașul 
„Cantus mundi" 

multe concerte cu 
folclorul Internațio- 
tncasate cu acest 

contului 1 000

a

do-
din
500

do-

pardosit, 
a donat.

Detroit
de 1 000

Încetarea din viață 
a tovarășei 
I. A. Ozola

în ziua de 3 iunie a.c. a încetat 
din viață intr-un grav accident de 
automobil inta Augustovna Ozola, 
membră în conducerea filialei leto
ne a Asociației de prietenie sovieto- 
română, sosită în țara noastră la in
vitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., in cadrul unei delegații a 
Asociației de 
mână.

La adunarea 
loc vineri, 5 
venit pentru a 
giu celei dispărute activiști de partid, 
membri ai Biroului și Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., oameni ai muncii 
din Capitală

Au luat cuvîntul tovarășii Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., și V S. Tikunov. mi- 
nistru-consilier al ambasadei U.R.S.S. 
la București.

în legătură cu încetarea lin viață 
a tovarășei Inta Augustovna Ozola, 
Consiliul General A.R.L.U.S. a tri
mis telegrame de condoleanțe fami
liei defunctei. Asociației de priete
nie sovieto-română, precum și Filia
lei letone a Asociației de prietenie 
sovieto-română.

Corpul neînsuflețit al tovarășei 
Inta Augustovna Ozola a lost 
transportat pe calea aerului în 
U.R.S.S.

prietenie sovieto-ro-
de doliu, care a avut 
iunie, la amiază, au 
aduce un ultim orna-

încetarea din viață 
a tovarășului 
Ion Stanciu

în ziua de 3 iunie a.c. a încetat 
din viață în același tragic accident, 
tovarășul Ion Stanciu, activist al 
Consiliului General A R.L.U.S.. se
cretar al Consiliului A.R.L.U.S. al 
municipiului București, membru în 
Comitetul de luptă centru Dace al 
orașului București.

înhumarea va avea loc astăzi, sim- 
bătă 6 iunie a.c., ora 15, la cimitirul 
Sfînta Vineri în capela căruia se află 
depus. Accesul la capelă are loc în
tre orele 10—14.

CONSILIUL GENERAL 
A.R.L.U.S.

■ I
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viața internațională
ATACURI ALE TORTELOR PATRIOTICE 

PE ÎNTREG TERITORIUL VIETNAMULUI DE SUD
SAIGON 5 (Agerpres) — In Vietna

mul de sud, relatează coresponden
ții agențiilor de presă, detașamente 
ale Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de sud 
și-au intensificat bombardamentele 
asupra obiectivelor și pozițiilor mi
litare americano-saigoneze.

Dintre cele 71 de obiective atacate 
cu rachete și mortiere în noaptea de 
miercuri spre joi, cîteva au fost ca
lificate de comandamentul corpului 
expediționar american ca fiind im
portante. Un purtător militar de cu- 
vînt al comandamentului american 
a anunțat joi că pierderile suferite de 
trupele americane în ultima săptă-

mînă sînt cele mai ridicate din mai 
1969.

în cursul nopții de joi spre vineri, 
forțele patriotice sud-vietnameze 
și-au continuat atacurile pe intreg 
teritoriul sud-vietnamez.

Potrivit unui prim-bilanț, 26 obiec
tive militare ale trupelor S.U.A. și 
ale administrației saigoneze au fost 
bombardate cu rachete și mortiere. 
Totodată,ciocniri violente între de
tașamentele patrioților și unități ale 
trupelor inamice au fost semnalate 
in provincia Tay Ninh, la 90 kilo
metri nord-est de Saigon, precum și 
în provincia Binh Dinh, la 440 kilo
metri nord-est de capitala sud-viet- 
nameză.

R.P.D. COREEANA

Delegația M.A.N. 
și a Consiliului de Stat 
a vizitat orașul Wonsan

CAMBODGIA

DETAȘAMENTELE PATRIOȚILOR 
LA 16 KM DE PNOM PENH

PHENIAN 5. — Trimisul special 
Ion Fîntînaru transmite : Vineri, 
delegația Marii Adunări Naționale și 
a Consiliului de Stat ale Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, care 
se află într-o vizită în R.P.D. Co
reeană, a sosit în orașul Wonsan, 
reședința regiunii Kanwon. La sosi
re, delegația a fost întimpinată de 
Kim Tu Sun, secretarul Comitetului 
de partid al regiunii, Ghai long Ion, 
președintele Comitetului Popular, de 
reprezentanți ai organelor de partid 
și de stat și ai organizațiilor de masă.

Delegația este însoțită de Pak Sen 
Cer, membru al Prezidiului Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri.

Delegația a vizitat orașul, cu fru
moasele sale faleze, așezat pe malul 
Mării de Răsărit. Orașul este un im
portant centru economic, social, cul
tural și turistic. El a cunoscut o am
plă dezvoltare în anii puterii popu
lare.

După-amiază delegația a vizitat 
uzina de material rulant „4 Iunie" 
care produce întreaga cantitate de 
vagoane necesară economiei națio
nale.

PNOM PENH 5 (Agerpres). — In 
mai multe regiuni din Cambodgia au 
continuat și chiar s-au intensificat 
luptele dintre forțele de rezistență 
populară și trupele regimului Lon 
Noi, sprijinite de unități americane 
și saigoneze. în sudul țării, detașa
mentele patrioților dețin puternice 
poziții în zona satului Setbo, situat 
la numai 16 km de capitala cam
bodgiana Pnom-Penh. în cursul după- 
amiezii de vineri, deși regimul lui

Lon Noi a trimis noi întăriri în satul 
Setbo, forțele de rezistență populară 
„și-au consolidat pozițiile deținute", 
menționează agenția U.P.I. Citind de
clarația unei oficialități de la Pnom 
Penh, agenția Associated Press tran
smite că s-a creat o situație deose
bit de grea pentru trupele genera
lului Lon Noi. In regiunea de nord- 
est, detașamente de patrioți au ocu
pat orașul Lomphat, capitala provin
ciei Rattanak Kiri.

Locuitori pașnici ai Cambodgiei sub amenințarea mitralierelor. O imagine 
devenită obișnuită pe pămîntul acestei țări, încălcat de trupele agresoare

DUPĂ CONVORBIRILE
-r , ț ■ , , . ; - J

BELGRAD 5 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la vizita în Iugosla
via a președintelui Guvernului Revo
luționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, 
Jeno Fock. Comunicatul relevă că 
premierul ungar a avut cu președin
tele Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici, un schimb de păreri asupra 
relațiilor dintre cele două țări și a 
unor probleme internaționale actuale.

Șefii celor două guverne, sublinia
ză comunicatul, au constatat că re
lațiile dintre Iugoslavia și Ungaria se 
dezvoltă cu succes în toate domenii
le, în spiritul bunei vecinătăți, pe 
baza respectării principiilor suverani-

IUGOSLAVO - UNGARE
tății, egalității în drepturi și neames
tecului în treburile interne.

Comunicatul menționează că șefii 
celor două guverne au constatat că 
țările europene se străduiesc să îm
bunătățească climatul politic interna
țional, să întărească încrederea re
ciprocă, în spiritul egalității în drep
turi. Părțile, se arată în comunicat, 
depun eforturi active pentru convo
carea conferinței privind securitatea 
europeană, la care să participe în 
mod egal toate țările europene. Ele 
au apreciat că această conferință ar 
putea aduce o contribuție însemnată 
la lărgirea colaborării și consolidarea 
păcii și securității în Europa.

0 reafirmare a poziției constructive 
a R. P. D. Coreene în problema unificării

PHENIAN 5 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C informează că președinte
le Frontului Unit din New York pen
tru democrația coreeană a trimis re
cent lui Kim Ir Sen, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, o scrisoare referitoare la pro
blema unificării Coreei. în scrisoarea 
de răspuns redactată la cererea lui 
Kim Ir Sen, de un grup de repre
zentanți ai Comisiei pentru unifica
rea pașnică a patriei, sînt evocate e- 
forturile susținute depuse de R.P.D. 
Coreeană pentru unificarea pașnică a 
patriei, fără nici un amestec străin, 
pe baza principiilor independenței și 
democrației. După ce subliniază ca
pacitatea forțelor interne de a rea
liza unificarea, scrisoarea expune 
proiectele avansate în mod constant 
de R.P.D. Coreeană în vederea uni
ficării : retragerea trupelor america
ne din Coreea de sud, încheierea u- 
nui acord de pace intre Coreea de 
nord și de sud și reducerea conside
rabilă a forțelor armate din nord șl 
din sud ; efectuarea, pe baze demo
cratice. de alegeri generale libere in 
nord și sud pentru a forma un gu
vern central unificat ; punerea în 
practică, in caz de necesitate, înain
te de unificarea completă, a confe-

derației nordului și sudului ca o mă
sură tranzitorie, menținind regimu
rile sociale diferite existente in nord 
și sud ; stabilirea de relații comer
ciale și economice, realizarea schim
burilor și cooperării mutuale in do
meniile științei, culturii, artei, spor
tului ; stabilirea de relații poștale și 
realizarea circulației persoanelor în
tre nord și sud ; inițierea unor ne
gocieri intre partide, organizații de 
masă și personalități din nord și din 
sud pentru discutarea problemelor 
menționate mai sus.

în scrisoare se subliniază că repre
zentanții R.P.D. Coreene sînt gata să 
se întîlnească oricînd pentru începe
rea de negocieri, în vederea soluțio
nării acestor probleme, cu reprezen
tanții tuturor partidelor politice, tu
turor organizațiilor de masă, cu per
sonalități ale Coreei de sud, cu ex
cepția lui Pak Cijan Hi. șeful regi
mului de la Seul — menționează 
A.C.T.C.

BONN

ION ILIESCU PRIMIT 
DE PREȘEDINTELE 

R. F. A GERMANIEI 
GUSTAV HEINEMANN

BONN 5. — Corespondentul Ager
pres Mircea Moarcăș transmite : 
Președintele Republicii Federale a 
Germaniei. Gustav Heinemann, l-a 
primit vineri seara pe Ion Iliescu, 
prim secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemele tineretu
lui, care se află într-o vizită în 
R.F.G. Au fost de față ambasadorul 
României la Bonn. Constantin Oan- 
cea, precum și dr. Wolfgang Reifen
berg, președintele Consiliului Fede
ral al Tineretului din RiF.G.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, ministrul român a 
transmis președintelui R.F. a Ger
maniei urări cordiale din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. El a 
evidențiat contactele stabilite între 
organizațiile de tineret din cele două 
țări, contribuția lor la o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

Mulțumind pentru urările trans
mise, președintele R.F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, a adresat, la 
rîndul său, urări călduroase președin
telui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. El s-a interesat îndea
proape despre urmările calamităților 
naturale din România, exprimîn- 
du-și și pe această cale întreaga 
compasiune pentru populația sinis
trată.

Joi și vineri, Ion Iliescu a avut 
întrevederi cu oficialități vest-ger- 
mane, precum și cu conducători ai 
unor organizații de tineret din R.F. 
a Germaniei.

SOIUZ-9 ' DUPĂ
A CINCEA ZI DE ZBOR

MOSCOVA

AMBASADORUL ROMAN 
PRIMII DE V. NOVIKOV

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Amba
sadorul României la Moscova, Teo
dor Marinescu, a fost primit vineri la 
Kremlin, la cererea sa, de Vladimir 
Novikov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri ai Uniunii Sovietice, 
cu care a avut o convorbire priete
nească.

NAȚIONALIZĂRI 

ÎN SUDAN
KHARTUM 5 (Agerpres) - Consi

liul Comandamentului Revoluției 
Sudaneze a hotărît confiscarea bunu
rilor aparținînd unui număr de 17 so
cietăți care își desfășoară activitatea 
în Sudan.

După cum s-a anunțat la Khartum, 
această măsură a fost luată deoarece 
companiile respective nu au acționat 
in conformitate cu interesele statului 
sudanez.

Noile măsuri ale Consiliului Coman
damentului Revoluției Sudaneze în 
vederea extinderii sectorului de stat 
intervin la numai opt zile după na
ționalizarea instituțiilor bancare din 
această țară.

Ambasadorul român 
' in Iordania 

și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

AMMAN 5 (Agerpres). — La 4 Iu
nie a.c., ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România la Amman. Ștefan Cleja, a 
prezentat scrisorile de acreditare re
gelui Iordaniei, Hussein Ibn Talal.

La ceremonie au participat Abdel 
Moneim Rifai. vice prim-ministru și 
ministru al afacerilor externe, pre
cum și șeful cabinetului regal. Ău 
fost prezenți membri al ambasadei 
române.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, între regele Hussein și 
ambasadorul român a avut loc o con
vorbire cordială.

AGENȚIILE
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ITINERARE FRANCEZE
lyon: Recordurile

industriale

la Dijon 
de cîțiva

unei expansiuni

Unda de șoc a industria
lizării, caracteristică a se
colului nostru, am simțit-o 
intens la Lyon, de cite ori 
l-am străbătut. Servitutile 
vieții moderne te prind 
într-atît în capcana lor, 
îneît uiți aproape că te 
afli într-un oraș bimile
nar, plin de personalitate. 
Vestigii ale capitalei Ga
lici romane: renumita patrie 
a maeștrilor mătăsii ; fo
carul răscoalei canuților ; 
pecetea artei medievale și 
a Renașterii refugiată în 
virful coloanelor și monu
mentelor ; locul de baștină 
al neînfricatului Panta- 

. gruel, zămislit de geniul lui 
Rabelais ; vastă cetate a lui 
Hermes și a finanțelor ; ca- 

' pitală a gastronomiei... și a
1 regiunii.
i Cel dinții atu al expan- 
i siunii vertiginoase e prodi-
i gioasa dezvoltare demogra-
, fică ; regiunea lyoneză e
, prin excelență aceea a unei

populații tinere, active, ar- 
hiurbanizate, dinamice. Cu- 

1 treierînd străzile Lyonu-
• lui am avut senzația că
I mă-mpresoară elementul ju-
) venii. Universitatea din
) Lyon contează — ca efecti-
! ve și importanță — a fi a
. doua din Franța. O bogaiă

' pepinieră de cadre în di- 
’ verse domenii și chiar
I pregătirea de specialiști
I • limba română !
► Dinamismul industrial 
) regiunii este un alt atu
) expansiunii de care vor-
. beam. De adăugat la el vo-
. ’ lnța fermă a lyonezilor de 
’ a „întinde un covor" anului
’ • 2000. tradus prin amenaja-
* rea comunicațiilor și urba-
1 ■ nistica ultramodernă. Și nu
I e deloc o gratuitate aser-
I țiunea după care regiunea

în 
în
al 
al

jr

2

TRANSMIT:

lyoneză înregistrează cel 
mai rapid progres al indus
triei franceze, ca și cota 
cea mai înaltă a natalității 
de... întreprinderi. Cheia 
acestui succes ? Alianța în
tre știință și producție, cu 
corolarul ei — un număr 
impunător de cercetători în 
fabrici și uzine. Apoi, 
ridicarea nivelului produc
ției. Clasica industrie a 
triunghiului lyonez, gra- 
vitînd odinioară în jurul 
cărbunelui, metalurgiei, hi
drocarburilor și textilelor, a 
virat la timp, lansîndu-se 
în cursa modernă a electro- 
metalurgiei, construcțiilor 
de mașini, fibrelor și tex
tilelor sintetice, petrochi
miei (complexul de la Fey- 
zin) și a instalațiilor ato
mice. Concurența interna
țională obligă și industria

ansamblului lyonez să nu 
facă excepție de la regula 
generală a concentrării.

Al treilea atu : dinamis
mul său turistic. Nu intim- 
plător regiunea Rhâne-Alpi 
a fost leagănul turismului 
francez. Locul de seamă 
al regiunii turistice lyoneze 
ocupat de Grenoble e 
știut. Mai ales după Jocurile 
Olimpice care au schimbat 
fața patriarhalului orășel 
stendhalian în cetatea mon
tană ultramodernă de azi.

Rafalele mutațiilor spe
cifice epocii străbat ora
șele Franței, fără excepție. 
Dar zona lyoneză oferă cel 
mai elocvent exemplu. Rho- 
nul cel aprig, Alpii maies- 
tuoși, dar mai cu seamă oa
menii de aici, întreprinză
tori. dinamici, concură în 
larga renaștere economică 
regională. Realizam, vizitînd 
această zonă, că dezvoltarea 
regională — pilon al politi
cii interne franceze — e, 
intr-adevăr, cum președin
tele Pompidou a spus-o, „o 
mare problemă a națiunii". 
O problemă pe care milioa
nele de oameni din ansam
blul Rhone-Alpi o rezolvă 
cu succes.
Alexandru GHEORGHIU

• •

La Dijon,
„fratele Clujului✓ ✓

Una din cele mai pitorești 
dintre regiunile Franței. 
Burgundia, se impune pei
sagistic prin văi montane, 
grote și lacuri transfigurate 
artistic de Lamartine, pă
duri dese și 
rite pe care 
numitele 
„Cote-d’or".

inima acestei regiuni este 
Dijonul, orașul citadelă în 
care expresul Mistral, cel 
care aleargă cu 140 km pe

platouri înso- 
se răsfață re- 
podgorii de

oră, m-a adus din Paris In 
numai 2 ore și ceva. In 
Dijon aveam să rămin doi 
ani și să predau limba lui 
Eminescu și Sadoveanu u- 
nui grup de studenți de la 
Facultatea de litere și ști
ințe umane în cadrul lecto
ratului de română. Aseme
nea lectorate mai funcțio
nează la Lyon, Montpellier, 
Strassbouig. Aix-en-Pro. 
vence, desigur Paris, și în 
alte orașe.

Traversînd etape istorice

de răspîntii dramatice, în- 
cepînd din epoca galo-ro- 
mană, Dijonul se înfățișea
ză astăzi contemporanilor 
ca unul dintre cele mai a- 
tractive centre urbane din 
Franța.

Ca și celelalte orașe fran
ceze, Dijonul este supus me
tamorfozelor sociale și eco
nomice contemporane. Car. 
tiere de locuit moderne 
(Maladiere), o vastă reșe
dință universitară (Mont- 
muzard), construcții edilita
re și sportive — sînt 
cîteva din însemnele biogra
fiei acestei capitale stră
vechi.

Acest oraș burgund este 
înfrățit cu Clujul nostru și, 
aș socoti, o potrivită înfră
țire. Și ca număr de locui
tori, și ca specific universi
tar și artistic, și ca fiziono
mie arhitectonică, Dijonul 
și Clujul sînt sensibil apro
piate.

De cîțiva ani, studenți 
francezi invață 
limba română, 
ani cadre didactice univer
sitare din București, Cluj 
și Iași predau la Dijon sau 
conferențiază despre per
manențe ale civilizației ro
mâne

Schimburile de valori cul
turale sînt vii, pe multiple 
planuri, dezvoltînd con
tinuu vechile tradiții de 
prietenie și apropiere din
tre popoarele român și 
francez. De pildă, zia
ristul Pierre-Francois De- 
georges, după ce 
bătut cîteva 
murile, satele și așezările 
românești, a 
„Bonjour, la 
(230 de pagini și 50 de foto
grafii). Autorul prezintă 
cititorilor compatrioți țara 
în care s-a zămislit balada 
Mioriței, de Ia gurile Del
tei la muntele Găina, din 
Bărăganul revolut al lui Pa- 
nait Istrati în incinta marii 
uzine brașovene producă
toare de tractoare. de 
la parcurile în salbă 
ale Bucureștiuiui pînă la 
rapsodiile enesciene și mag-

nificele picturi voronețiene. 
Pierre-Franțois Degeorges 
și-a prezentat propria carte 
în numeroase orașe france
ze în ciclul de conferințe 
de largă popularitate „Să 
cunoaștem lumea" ; prezen
tarea a fost completată cu 
imagini filmate in Româ
nia de prietenul său, Pierre 
Tairraz. Acest „bună ziua" 
spus României de doi fran
cezi magnetizase publicul 
dijonez în sala cinemato
grafului „Familia", plină 
pînă la refuz, cum rar mi-a 
fost dat să văd în orașul 
burgund în timpul șederii 
mele în Franța.

Efectul psihologic avea să 
sporească la scurt timp 
cînd, sub egida comitetului 
regional UNESCO, Dijonul 
a devenit timp de trei săp- 
tămîni gazda unor manifes
tări culturale și artistice 
franco-române de largi di
mensiuni. Ziarele de mare 
tiraj din Burgundia au pu
blicat cronici și articole de
dicate manifestărilor de 
prietenie tradițională tran- 
co-română.

Mulți dintre studenții 
secției de limba română 
de la Universitatea din Di
jon au participat 
rile universitare 
de la Sinaia. La 
cere, unul .dintre 
studenți, domnul
Regnier, mi-a scris : 
mulțumesc că mi-ați ajutat 
să învăț limba română, 
m-am descurcat fără dic
ționar. Am făcui fotografii 
(diapozitive) în frumoasa 
dv. țară și le voi prezenta 
la Clubul prieteniei din 
oraș, însoțite de explicații 
despre folclorul românesc".

Sînt punți ale prieteniei, 
care unesc două popoare în
rudite Drin origine și care 
deschid noi perspective și 
dimensiuni de înțelegere și 
cooperare.

Astăzi formula „Bonjour. 
la Roumanie" este tot mai 
frecvent rostită în toată 
țara de care ne leagă tradi
ții culturale și o prietenie 
de secole.

Premierul Consiliului de 
stat al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, l-a primit pe noul ambasador 
al R.S.F. Iugoslavia la Pekin, Bog
dan Oresceanin, cu care a avut o 
convorbire prietenească — relatează 
agenția China Nouă.

La Leningrad s-a înche
iat întilnirea internațională
de tineret consacrată împlinirii a
100 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin. Reprezentanți ai organizațiilor 
de tineret din Uniunea Sovietică și 
din numeroase alte țări au prezentat 
și discutat referate și comunicări pe 
tema „leninismul și lupta tineretului 
pentru pace, democrație, indepen
dență națională și progres social". 
Participanții au primit cu interes 
comunicările prezentate de tovarășii 
Ion Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., conducătorul delegației tine
retului român la această întîlnire, și 
Mihai Stoica, vicepreședinte al Con
siliului U.A.S.R.

/

a stiă- 
luni dru-

scris cartea 
Roumanie"

la cursu- 
de vară 

reîntoar- 
foștii mei 

Maurice 
,Vă

Victor VIȘINESCU

Președintele Argentinei, 
Juan Carlos Ongănia, a ordonat in
tensificarea operațiunilor de cerce
tare în vederea descoperirii locului 
unde»se află deținut de răpitorii săi 
fostul președinte, Pedro Aramburu. 
Se consideră că este posibil ca Aram
buru să mai fie în viață.

Delegația Camerei de Co
merț a României, condusS 
de Victor lonescu, președintele Ca
merei, a avut întrevederi cu oficiali
tățile de la Bagdad, în cadrul vizitei 
oficiale întreprinse în Irak. Convor
birile s-au referit la cooperarea din
tre România și Irak in domeniul in
dustriei și al petrolului. In orașele 
Kirkuk și Sulaimaniah, membrii dele
gației române au conferit cu autori
tățile locale în legătură cu posibili
tățile existente pentru lărgirea schim
burilor comerciale dintre cele două 
țări.

Reuniunea Consiliului 
național palestineanIa au 
asistat reprezentanți ai tuturor orga
nizațiilor palestinene, și-a Înche
iat lucrările la Cairo. Comunicatul 
reuniunii, difuzat de agenția M.E.N., 
menționează că delegații prezenți la 
Cairo au hotărît să creeze trei noi 
organisme menite să favorizeze uni
ficarea progresivă a mișcării palesti
nene.
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• „PRINDEREA" STELEI VEGA • CONSTRUCTORUL PRINCIPAL DES
PRE POSIBILITĂȚILE OMULUI ÎN DOMENIUL NAVIGAȚIEI COSMICE

De ia corespondentul 
nostru, S. PODINA.

Joi, in cea de-a pa
tra zi de zbor, mem
brii echipajului navei 
cosmice „Soiuz-9“ au 
executat operațiuni de 
deprindere cu apara
tura de orientare ma
nuală a navei după 
stele. în momentul 
cjnd nava se afla in 
umbra Pămintului, in
ginerul de bord Sevas- 
tianov a indentificat 
steaua Vega și, tolo- 
sindu-se de sistemul o- 
rientării manuale, a 
adus-o, cu ajutorul vi
zorului optic, în cimpul 
vizual al înregistrato
rului stelar căruia i 
s-a dat comanda de 
„prindere a stelei". 
Cosmonautul N ikolaev 
g stabilizat apoi nava, 
folosindu-se de apara
tele giroscopice care 
ii vor menține apoi cu 
strictețe poziția în spa-, 
țiu. în acest timp. Se- 
vastianov a măsurat 
înălțimea stelei deasu
pra orizontului cu aju
torul sextantului.

Acesta este doar 
unul din numeroasele 
experimente de navi
gație cosmică ce figu
rează in programul 
actualului zbor. După 
cum s-a anunțat. în 
cursul rotațiilor a 5-a 
și a 17-a, Nikolaev a 
manevrat manual nava 
plasînd-o cu o mare 
Drecizie pe orbite noi. 
Față de toleranța de 
circa zece grade față 
de orbita antecalculată, 
admisă de balisticieni, 
în timpul primei tre
ceri de pe o orbită pe 
alta, abaterea a fost 
de numai un grad și 
jumătate.

Manevrările pe orbi
tă, efectuate și anul 
trecut de către echipa
jele navelor „Soiuz" 
6, 7 și 8 și acum de 
către echipajul lui 
,,Soiuz-9“, urmăresc 
să-i deprindă pe cos- 
monauți de a-și plasa 
nava cu mare precizie 
pe orbita prevăzută 
dinainte. Aparatele și 
motoarele cu care sînt 
dotate navele „Soiuz" 
permit efectuarea tu
turor operațiilor de a- 
cest gen atît în mod 
automat, la comanda 
de pe Pămînt, cît și 
manual. Cosmonauții 
pot executa diferite 
manevre de schimbare 
a orbitelor pină la 
înălțimea de 1 500 de 
kilometri.

După cum a declarat 
constructorul principal 
al navelor cosmice 
„Soiuz". în etapa ac
tuală este deosebit de 
important să se deter
mine posibilitățile o- 
mulul în domeniul na
vigației cosmice. In 
ultima vreme, a pre
cizat savantul, un vo
lum tot mai mare de 
activități de conducere 
a navelor sînt încre
dințate echipajelor a- 
eestora. și practica ara
tă că ele fac față exce
lent acestei sarcini. 
Una dintre misiunile 
actualului zbor este 
perfecționarea siste
melor care vor fi apli
cate pe viitoarele nave 
și stațiuni orbitale. Se 
experimentează tot
odată noi sisteme. O 
altă sarcină, a spus 
constructorul principal, 
este stabilirea raportu
lui optim dintre posibi

litățile omului și ale 
automatelor. Vrem să 
stabilim 
trebuie 
și care 
dințate 
să determinăm posibi
litățile activității pre
cis orientate a omului 
in Cosmos.

Pină vineri la orele 
15 și 7 minute, ora 
Moscovei, nava a efec
tuat 60 de rotații. Una 
din experiențele teh
nice executate în 
cursul rotațiilor a 48-a 
și 49-a a fost legată 
de verificarea exacti
tății orientării navei. 
In cursul totațiilor 
următoare, cei doi 
cosmonaut! au efec
tuat experiențe de sta
bilire a parametrilor 
orbitei cu ajutorul 
mijloacelor de bord.

în scopul aprecierii 
exactității noilor sis
teme radiotehnice ' de 
măsurare a traiecto
riei s-au făcut măsu
rători complexe de la 
cîteva puncte de ur
mărire situate pe teri
toriul Uniunii Sovie
tice. Conform rezulta
telor acestor măsură
tori, în cursul celei 
de-a 50-a rotații 
nava se afla la 261,064 
kilometri (la apogeu) 
și 241,638 km (la peri- 
geu). perioada de ro
tație era de 89,398 mi
nute. iar înclinația 
planului orbitei — de 
51,722 grade.

La ora 13,53 a în
ceput prima emisie de 
radio a celei de-a 5-a 
zile de zbor. Coman
dantul navei a trans
mis că echipajul se 
simte normal. Zborul 
continuă.

care operații 
făcute de om 

să fie incre- 
automatelor,

*
ț
*

*

*
*

ț

J
l

i

*

*

*
*

ț

COMUNICAT SOVIETO FRANCEZ
PARIS 5 (Agerpres). — In comu

nicatul cu prjvire la vizita oficială 
în Franța a ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S.. Andrei Gromîko, 
se arată că în timpul întrevederilor 
și tratativelor avute cu acest prilej, 
și care s-au desfășurat Intr-o atmos
feră de înțelegere reciprocă și de 
prietenie, au fost discutate aspecte 
ale colaborării sovieto-franceze în 
diverse domenii, precum și probleme 
ale situației internaționale. Mențio- 
nînd că eforturile depuse de guver
nele celor două țări pentru dezvol
tarea relațiilor reciproce dau roade, 
părțile și-au exprimat dorința de a 
lărgi în continuare colaborarea din
tre U.R.S.S. și Franța. în toate do
meniile : politic, economic, științific, 
tehnic și cultural — se arată în co
municat.

Părțile au ajuns la concluzia că 
consultațiile politice sovieto-franceze 
sînt utile pentru întărirea încrederii 
reciproce și au căzut de acord să de
pună eforturi în scopul continuei lor 
lărgiri și aprofundări. Ele au subli
niat că acordă o mare însemnătate 
problemei dezarmării. Călăuzindu-se 
de principiile neamestecului în tre
burile interne, ale’egalității în drep
turi Intre state suverane, ale integri
tății teritoriale și independenței tu
turor statelor, cele două părți, se 
spune în comunicat, vor continua ac
țiunile susținute pentru întărirea 
securității Internaționale, Inclusiv 
pentru discutarea problemelor res
pective la O.N.U.

Arătînd că urmăresc realizarea 
destinderii între statele europene, în 
dezvoltarea colaborării atît pe bază 
bilaterală, cît și pe întreg continen
tul, părțile au menționat cu satis
facție începerea unor tratative im
portante într-o serie de probleme eu
ropene majore.

Abordînd problema convocării con
ferinței general europene pentru 
securitate și colaborare, comunicatul

relevă că organizarea ei este con
cepută de ambele părți în afara ca
tegoriilor care țin de politica blocu
rilor, ca un mijloc pentru întărirea 
și dezvoltarea liniei destinderii și 
colaborării între toate statele intere
sate, ca o cale pentru întărirea păcii 
în Europa. Schimbul de păreri în a- 
ceastă problemă a contribuit La lăr
girea înțelegerii reciproce.

In legătură cu evenimentele \iin 
Orientul Apropiat, comunicatul yz- 
levă necesitatea „reglementării 'pe 
cale politică a situației în această 
regiune, pe baza rezoluției din 22 
noiembrie 1967 a Consiliului de'șSecu- 
ritate al O.N.U., în toate prevederile 
sale. Părțile consideră că o pace 
trainică și justă trebuie să aibă la 
bază evacuarea de către Israel a tu
turor teritoriilor ocupate, precum și 
obligația din partea tuturor țărilor 
interesate de a recunoaște reciproc 
suveranitatea, independența și in
tegritatea teritorială a fiecăreia din
tre acestea".

Exprimîndu-și îngrijorarea în legă
tură cu înrăutățirea situației în In
dochina, părțile și-au exprimat pă
rerea că această problemă trebuie 
rezolvată pe calea tratativelor. Ele 
și-au reafirmat în acest sens dorința 
de a contribui la asigurarea dreptu
lui popoarelor din Indochina de a-șî 
hotărî singure soarta, fără nici un a- 
mestee străin.' în spiritul acordurilor 
de la Geneva din 1954 și 1962.

Cele două părți au subliniat nece
sitatea sporirii prestigiului și efi
cienței O.N.U., pe baza înfăptuirii 
țelurilor și principiilor sale.

Comunicatul menționează că s-a 
căzut de acord ca președintele Fran
ței, Georges Pompidou, să facă o 
vizită oficială în Uniunea Sovietică 
între 6 și 13 octombrie 1970, iar 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin și 
Nikolai Podgornîl să viziteze Franța 
în 1971, ca răspuns la invitația fă
cută de președintele Franței și de 
guvernul francez.

U Thant despre rolul 0. N. U. in sprijinirea 
țărilor lovite de calamități

NEW YORK 5 (Agerpres) — Secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
adresat un raport Consiliului econo
mic și social al O.N.U. privitor la 
sprijinul pe care organismele O.N.U. 
trebuie să-l acorde țărilor care au de 
suferit de pe urma calamităților na
turale. Referindu-se la proporțiile a- 
larmante ale distrugerilor provocate 
de calamități, U Thant relevă că nu
mai în 1966 s-au produs 58 de dezas

tre care au provocat pagube în valoa
re de peste 2,4 miliarde dolari.

Raportul subliniază necesitatea ca 
organismele O.N.U. să devină factori 
importanți în sprijinirea țărilor unde 
se produc asemenea dezastre. El se 
referă, pe de altă parte. Ia necesita
tea coordonării acțiunilor de ajuto
rare din partea acestor organisme 
pentru ca sprijinul lor să fie mai 
prompt și mai eficient.

Județe bulgare 
sub amenințarea Dunării

SOFIA 5. — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : Po
trivit ultimului anunț al Uniunii Eco
nomice de Stat „Sisteme de irigații" 
din R.P. Bulgaria, nivelul apelor 
Dunării manifestă tendința de scăde
re lentă pe teritoriul bulgar și stațio
nează numai în sectorul Ruse—Silis- 
tra. Cu toate acestea, situația din 
județele Vidin, Mlhailovgrad și Vraja 
continuă să rămînă critică. Mii de 
oameni participă la lucrările de con
solidare a digurilor care continuă zi 
și noapte, sub îndrumarea comanda
mentului civil al apărării. Zona cea 
mai periclitată de inundații este cea
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a orașului Vidin și împrejurimilor 
sale. în cîteva locuri, apele Dună
rii au străpuns digurile, dar, datorită 
măsurilor luate la timp, spărturile au 
fost astupate. Situația se agravează 
din cauza vîntului puternic care a 
început să sufle și care face să 
sporească pericolul de rupere a digu
rilor. Trei ore a durat lupta pentru as
tuparea spărturii în digul de pe rîul 
Topolovița, ce se varsă în Dunăre nu 
departe de Vidin.

In orașele Lom, Oriahovo, Nicopole 
șl Ruse continuă să fie încă inundate 
străzile din apropierea Dunării și 
porturile respective.
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