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NICOLAE CEAUȘESCU:

Andre Fontaine
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit vineri 
pe Andr6 Fontaine, redactor-șef 
al ziarului „Le Monde“.

La convorbire a participat tova
rășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
ziaristului francez, în cadrul căru
ia s-a referit la o serie de aspecte 
ale construcției socialiste din țara 
noastră, la relațiile de colaborare 
dintre România și Franța, la unele 
laturi importante ale politicii ex
terne a Republicii Socialiste Ro
mânia, precum și la unele proble
me ale situației internaționale.

vor asigura 
economiei naționale
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cantități suplimentare 
de materii prime

Convorbire cu prof. dr. ing. Bujor ALMĂȘAN
ministrul industriei

Industriei miniere îl revin tn acest 
ultim an al cincinalului sarcini im
portante in vederea asigurării intr-o 
proporție sporită a necesităților de 
materii prime și combustibili ale e- 
conomiei naționale. în legătură cu 
rezultatele obținute pînă acum de 
oamenii muncii din acest sector, cu 
măsurile ce ae iau in oontinuare de 
Ministerul Industriei Miniere și Geo
logiei, de centralele, combinatele și 
Întreprinderile in subordine, pentru 
crearea tuturor condițiilor de Înde
plinire a sarcinilor de plan și de su
plimentare a producției in acest an, 
am avut convorbirea de față.

— C« concluzii te desprind din 
activitatea industriei miniere după 
5 luni din acest an ?

miniere și geologiei

nferă Căpenl, Exploatarea minieră 
Baia Borșa, salinele Ocna Dej șl 
Praid au fost grav avariate ; alte u- 
nități și-au redus parțial sau și-au 
oprit temporar activitatea din cauza 
întreruperii căilor de comunicație, a 
alimentării cu energie electrică, apă 
și gaze, ca și din cauza dereglării 
aprovizionării cu materii prime. Se 
estimează că pagubele provenite din 
deteriorarea fondurilor fixe, a mij
loacelor circulante și din Întrerupe
rea procesului productiv se ridică la

Convorbire consemnată de 
Corneliu CÂRLAN

în Republica Socialistă România 
a delegației de partid

și guvernamentale a U.R.S.S.
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România, o delegație de partid și 
guvernamentală a Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, în 
frunte cu L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, va

face o vizită oficială de prietenie 
în România, la începutul lunii iu
lie a. c.

In timpul vizitei se are în ve
dere semnarea noului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republioa Socialis
tă România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

„Răspîndiți-vă din 
doi in doi metri! 
Faceți orice, dar nu 
cedați o palmă 

de dig!“
Și oameni, fără număr, 
au apărat, chiar și cu 
piepturile lor, orașe, 

sate, uzine, ogoare
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prof. Titus Podea, 
expert-consultant al O. N. U.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vineri 
după-amiază pe prof. Titus Podea, 
expert-consultant al O.N.U., tri
mis în misiune în România de 
către „Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare" — P.N.U.D.

La primire au fost de față Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, și Mihal Florescu,

vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme privind metodele 
modeme de organizare și conduce
re a economiei, posibilitățile de 
extindere a cooperării internațio
nale în acest domeniu.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Solidaritatea
r
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în probe tehnologice
La Combinatul de fibre arti

ficiale de pe platforma chimică 
a Brăilei se fac probe tehnolo
gice la o nouă fabrică de celo
fibră, construită în cadrul etapei 
a • Il-a de dezvoltare a Combi
natului. Aceasta are o capacita
te de 15 000 tone pe an, astfel 
că producția de celofibră a Com
binatului ajunge la 65 000 tone. 
Peste 50 la sută din utilajul teh
nologic este fabricat în țară. Ni
velul tehnic al acestuia permite

dirijarea automată a procesului 
de producție. Reglarea sau mo
dificarea tehnologiei cerute de 
schimbarea sortimentului se fac 
cu multă precizie printr-un dis
pecerat semiautomat.

Celofibra de tip bumbac pro
dusă aici servește ca materia 
primă pentru industria textilă 
și este solicitată atît în țară cit 
șl peste hotare.

(Agerpres)
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muncitorească in acțiune
Brigada de reporteri ai „Scinteii" transmite

de pe șantierele de reconstrucție. ASTĂZI, MEDIAȘ

— Potrivit cifrelor de care dispu
nem, pe ansamblul ministerului nos
tru planul producției globale indus
triale a fost îndeplinit în proporție 
de 103.5 la sută. Se cuvine relevat că 
această depășire a fost obținută în 
principal pe seama creșterii producti
vității muncii. în cinci luni s-a rea
lizat 36,9 la sută din planul anual de 
Investiții și 39,5 la sută din volumul 
lucrărilor de construcții montaj. S-au 
extras în plus 135 000 tone cărbune, 
4 000 tone bauxită spălată. însemnate 
cantități de minereuri de fier, de me
tale neferoase — zinc, cupru electro
litic — 1100 tone bitum natural, 
50 000 tone de calcar, nisipuri indus
triale și dolomită pentru metalurgie 
și pentru alte ramuri, 15 000 tone sare. 
O parte din aceste produse au fost 
obținute în cursul lunii mai, în con
dițiile în care unele capacități de 
producție au avut de suferit în urma 
calamităților. Desigur, în această pro
ducție suplimentară ,sînt materializa
te eforturile deosebite depuse de co
lectivele de salariați din toate uni
tățile miniere.

Chiar dacă industria minieră * 
avut mai puțin de suferit de pe 
urma calamităților, totuși 22 de uni
tăți de producție au fost direct sau 
indirect afectate. întreprinderea mi-

(Continuare in pag. a III-a)

GORJ. Comuna Drâgulești, ieri, 12 iunie Foto : Titu Zldariu

Datorită averselor din ultimele zile

...23 mai : o echipă de 14 munci
tori de la Uzina de Tractoare Brașov 
anunță conducerea Uzinei „Autome- 
canica" din Mediaș : centrala de forță 
a intrat în funcțiune ! 24 mai : Uzina 
este izbită pentru a doua oară de fu
ria apelor. Aceeași echipă de 14 mun
citori brașoveni ia 
în mai puțin de 2 
din nou : centrala 
în funcțiune !

...Pe Ton Dobre, 
zangiu la Tehnometal București, as
tăzi pensionar, în virstă de peste 60 
de ani, l-am intîlnit la fabrica „Emai
lul Roșu" din Mediaș. Din ziua de 20 
mai participă voluntar, alături de 
muncitorii întreprinderii, la refacerea 
vanelor automate, utilaje complicate, 
care reclamă o înaltă specializare. 
Cînd citiți aceste rînduri, Ion Dobre 
se înapoiază acasă, avînd asupra lui 
un carnet plin de adrese : are acum 
mulți prieteni la Mediaș.

...Trei muncitori de la Uzinele Tex
tile Timișoara, Petre Clitan, Vasile 
Mircea, Ion Gutin, cer (și obțin) apro
barea conducerii întreprinderii de a-și 
continua misiunea la uzina „Tîrnava" 
din Mediaș pină la reintrarea în pro
ducție a secției filatură... Li se alătură 
un al patrulea : Nicolae Hreamătă, 
un tinăr inginer stagiar, care a ținut 
să-și onoreze acest început de carieră 
lucrind direct la refacere, în calitate 
de muncitor.

Rețineți : toate cele de mai sus s-au 
petrecut și se petrec în unul și ace
lași loc : Mediaș. Mai exact — „șan
tierul reconstrucției". Protagoniștii 
secvențelor sînt însă din alte locali
tăți, unele destul de îndepărtate. De 
cîteva săptămîni încoace, Mediașul 
găzduiește cu sutele, cu miile.

— Mai exact, peste 5 000 din 37 de 
uzine și fabrici din Brașov, București, 
Timișoara, Iași, Pitești, bineînțeles 
Sibiu, deci din numeroase centre 
industriale importante — precizează

totul de la capăt, 
zile, ei raportează 
de forță a intrat
fost maistru ca-

tov. C. Porime, prim secretar al Co
mitetului municipal de partid Me
diaș, primarul orașului.

— Care este sensul acestei neobiș
nuite concentrări de energii 1

— După cum știți, orașul nostru a 
fost greu încercat de furia apelor. în 
acele zile dramatice, 13 întreprinderi 
au fost nevoite să-și înceteze activi
tatea. Mediașul este un puternic cen
tru industrial — participă cu 26,5 la 
sută la realizarea producției globale a 
județului Sibiu. Unele dintre între
prinderile sale au mare importanță 
în contextul economiei naționale, sar
cini deosebite la export. E limpede 
cit de greu atîrnă în balanță fiecare 
zi de „îngheț* industrial. în acesta 
condiții, forurile de partid și de stai 
au luat măsuri, ca și în alte centre 
calamitate, de a concentra toate re-

sursele posibile, materiale și umane, 
pentru a accelera la maximum rein
trarea în producție a întreprinderilor 
afectate. Aceste măsuri, care dove
desc, intre altele, încă o dată forța e- 
conomiei socialiste, se împletesc cu 
o minunată solidaritate muncitoreas
că, ce s-a manifestat în aceste zile 
prin ajutorul primit din partea mun
citorilor 
zine.

și specialiștilor din alte u-

Reportaj realizat de
Victor VANTU 
Constantin PRIESCU
Viorel SALAGEAN 
Nicolae BRUJAN

(Continuaro în pag. a IlI-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri după-amiază în vi
zită protocolară de prezentare pe 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia-

liste Cehoslovace la București, Mi
roslav Sulek.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. (Agerpres)

Dm nou în încleștare cu puhoaiele
Măsuri energice pentru stăvilirea inundațiilor, pentru prevenirea și recuperarea pagubelor 
© în 12 județe ale țării, sute de localități au fost inundate • Importante unități economice, 

zeci de mii de hectare de teren arabil — multe abia reinsămînțate — șosele și căi ferate 

afectate de ape • Puternică mobilizare a forțelor — mii de ostași, muncitori, țărani 

în luptă împotriva revărsărilor

DELEGAȚIA MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
t ,

SI A CONSILIULUI DE STAT,
CONDUSA DE TOVARĂȘUL EMIL BODNARAȘ,

• 1’

S-A ÎNTORS în capitală

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT :

LOTRU : Marele șantier puternic lovit de to- 

rențl. SĂLAJ : Zalăul, Inundat ieri dimineața pen

tru a treia oara. PETROȘANI: Jiul n-a fost lăsat să 

Inunde minele de cărbuni; avarierea barajului 

„Valea de pești*. CLUJ : Apele au inundat cîteva 

întreprinderi din oraș. ORADEA : Crișul Repede a 

fost stăvilit la porțile orașului. GORJ: Eforturi deo

sebite pentru preîntîmpinarea inundării minelor 

de la Rovinari; 20 000 de metri cubi de piatră 

s-au prăbușit peste șosea în defileul Jiului.

SATU-MARE:

0 nouă invazie a apelor
Orașul Satu-Mare trăiește iarăși 

nopți fără somn. Zburăm, cu un eli
copter peste orașul în care apele pro
venite din ultimele ploi băltesc, pină 
la genunchi, pe numeroase străzi, lu- 
necînd printre ruinele caselor distru
se de înspăimîntătoarele inundații din 
luna mai. Mii de muncitori, membri 
ai gărzilor patriotice, elevi, militari, 
înșiruiți de-a lungul digului, dau o 
bătălie febrilă pentru supraînălțare, 
consolidare. închiderea breșelor pro
vocate de viitura precedentă.

Ne apropiem de spărtura de dig din 
spatele fabricii de cărămizi. O spăr
tură provocată de oameni, cu cîteva 
zile mai înainte, pentru a elibera de , 
povara apelor fabrica situată pe te
ren jos ; întreprinderea se sufoca sub 
zecile de milioane de metri cubi de 
apă adusă de inundația din mai. Dar

acum tăietura amenință să devină un 
loc de revărsare a Someșului in oraș. 
La lumina torțelor, înfipte printre 
palplanșe, numeroși soldați, muncitori 
din schimbul III de la „Unio" lucrea
ză cu eforturi supraomenești la refa
cerea digului.

E ora 2 noaptea. La sediul comite
tului județean de partid,' radiofonis- 
tul autostației centrale, care ține le
gătura cu autostațiile dirijate în zo
nele periclitate ale digului, transmite 
un mesaj din partea celor 300 de sol
dați și elevi de la Mărtinești : „Se 
lucrează din plin la ruptura digului, 
rămînem mai departe aici".

Apa s-a infiltrat de 6 parte, și de 
alta a digului în refacere. Soldați, 
elevi, membri ai gărzilor patriotice 
dau bătălia împotriva Someșului ; în 
plină noapte sint transportați saci cu

pămînt și palplanșe, se execută lu
crări de supraînălțare a digului. Dea- 
supră-ne se rotesc elicoptere care 
aterizează în apropierea digului Din 
ele se aruncă baloturi cu mii 
de saci, care urmează să fie umpluți 
cu pămînt și așezați pe dig. Lupta 
continuă, înverșunat, fără odihnă.

Pînă la ora cînd transmit, Some
șul nu a reușit să străpungă. Lupta 
cu apele în creștere, continuă. După 
prognoză, Someșul va atinge în 
cursul nopții cota de 720 cm. Se a- 
preciază că apele afluenților Some
șului vor avea un debit mai mare 
decît la 14 mai.

Noi viituri au provocat ravagii și 
in alte localități din județ. Apele

(Continuare în pag. a II-a)

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat ale 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, care, la invi
tația Adunării Populare Supreme și 
a Prezidiului Adunării Populare Su
preme ale Republicii Populare De
mocrate Coreene, a făcut o vizită de 
prietenie în Republica Populară De
mocrată Coreeană.

De asemenea, la invitația Partidului 
Comunist Chinez și a Comite
tului Permanent al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat a fă
cut o vizită de prietenie în Re
publica Populară Chineză.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, prim-secretar 
al Comitetului județean Ilfov al 
P.C.R., Ion Cîrcei, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., secretar al Marii Adunări 
Naționale, Dumitru Balalia, membru 
al C.C. al P.C.R., președinte al Co
misiei permanente a Marii Adunări 
Naționale pentru consiliile populare 
și administrația de stat, Demeter 
Janos, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, deputat în Marea Adunare Na
țională și membru al Biroului Con
siliului oamenilor muncii de naționa
litate maghiară, Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., ți Mircea Nicolaescu, amba

sador în Ministerul Afacerilor Ex» 
terne.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Paul Nicules- 
cu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, pre
cum și Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Vasile Potop și Va
sile Vlad, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

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

*
La 12 iunie, în drum spre Bucu

rești, delegația Marii Adunări Națio
nale și a Consiliului de Stat ale Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș, a făcut 
o escală la Moscova.

In aceeași zi, delegația a plecat spre 
patrie. Pe aeroportul Vnukovo dele
gația a fost salutată de M. A. Iasnov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.Ș., K. V. Rusakov, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., L. F. 
Iliciov, adjunct al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Erau de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în U.R.S.S., Rem Thi Din, am
basadorul R.P.D. Coreene la Moscova, 
și Liu Și-tzin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Chineze la 
Moscova.

(AgerpresJ
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In încleștare cu puhoaiele
• SATU-MARE : 0 nouă in 

invazie a apelor
(Urmare din pag. I)

Pe masa directorului întreprinderii 
„Tehnoutilaj' din Odorheiul Secuiesc 
se afla o... idee. Avea forma a două 
plăci de metal care, deși de structuri 
și durități diferite, trebuiau să sfîr- 
șească prin a adera una la cealaltă. 
Deocamdată, treaba se dovedea difi
cilă și amintitele plăci se cabrau ca 
niște cai nărăvași, reacționau în toate 
chipurile numai în cel dorit nu. Dar 
la orizont se ivea soluția și cel ce o 
aducea era una și aceeași persoană 
cu autorul acestei împrejurări care 
pusese aici cîteva minți „pe jăratic", 
spre un scop deloc neglijabil : folo
sirea cu zgircenie a metalelor preți
oase, a acelora dintre materiile utili
zate de întreprindere care au in com
poziția lor nichel și crom. Așa că 
aderarea celor două plăci de metal, 
propusă și soluționată de comunistul 
Carol Bodo, era departe de a consti
tui un fapt minor. Valori materiale 
de seamă ale întreprinderii urmau să 
fie mai bine folosite. Dar — și astfel 
ne-am început succintul dialog — de 
ce Carol Bodo ?

— Cred că numai întîmplător mie 
mi-a venit cel dinții ideea asta. Dacă 
n-o aveam eu, apărea altcineva. 
In fond, totul a fost foarte simplu. 
Mi-a căzut privirea pe masa metalică 
pe care întreprinderea noastră o pro
duce destul de frecvent. Și cum eco
nomisirea metalelor este un impera
tiv economic de stringentă actualitate, 
mi-am zis că aici s-ar putea obține 
cite ceva...

— Ați fost îndemnat anume să vă 
concentrați atenția spre inovații, ra
ționalizări ? Am aflat că aveți la ac
tiv multe asemenea inițiative.

— Nici vorbă, dar tot uitîndu-te 
împrejur, vezi una, vezi alta, și, pînă 
la urmă, apare ideea ..

Ideea lui Carol Bodo ține, desigur, 
de domeniul strict tehnic și nu asu
pra acestuia vom insista. Există însă, 
aici, implicit, și un domeniu uman al 
ideii, acel „tot uitîndu-te împrejur", 
devenit un fel de a doua natură a 
multora dintre membrii colectivului 
întreprinderii „Tehnoutilaj*. S-ar pu
tea chiar spune că această a doua na
tură a fost cel dinții resort care a 
propulsat micul atelier meșteșugăresc 
de acum paisprezece ani la cota de 
Întreprindere republicană de astăzi, 
specializată în operațiuni de precizie, 
pregătind, „pe dinăuntru", saltul de 
Ia o producție anuală de două mili
oane lei în 1956 la una de aproxima
tiv 85 milioane lei în 1970.

In tot acest timp, un nucleu de oa
meni s-au uitat mereu împrejur. S-au

uitat și au văzut că ei, constructorii 
de agregate frigorifice, vor trebui, 
concomitent, să construiască tempe
raturile fierbinți ale unor conștiinfi 
înaintate ; au văzut că de ei depind 
mutațiile de mentalitate pe care le 
impune evoluția de la meșteșugar la 
muncitorul industrial modern. Nu
cleul acela, el însuși suferind mutații 
cantitative și calitative — de la 16 
membri de partid, la șase organizații 
de bază, cuprinzind astăzi 270 de oa
meni, de la intervenția imediată, ca

viața de partid

metodă aproape unică, la știința son
dării perspectivei, la un stil de muncă 
polivalent — au fost comuniștii.

— Ne trebuiau mașini; materiale, 
spații de producție, dar mai ales oa
meni capabili, îndrăzneți, neastîmpă- 
rați, dacă se poate spune așa, evocă 
acele momente de început Gaspar 
Borbely, secretarul comitetului de 
partid din întreprindere. Și pe oame
nii îndrăzneți, hotărîți să inlăture ori
ce piedică în calea progresului, trebuia 
să ni-i „fasonăm" noi. In două direc
ții : cunoștințele politice și ideologice 
temeinice, pregătire profesională com
plexă.

Tn aceste zile, comitetul de partid 
schițează profilul unor studii privind 
Îmbunătățirea educării partinice a 
noilor membri de partid, sporirea 
contribuției organizațiilor de masă la 
întărirea, disciplinei în producție, pre
gătește o dezbatere despre modalită
țile de dezvoltare a democrației in
terne de partid. Astfel se „fasonează' 
oamenii — și acțiunile amintite sint 
doar cîteva dintre elementele unui 
program mai amplu și mai complex 
destinat în esență dezvoltării conști
inței socialiste. In urmă cu paispre
zece ani operația era, însă, uneori, 
diferită. Una din aceste „operații" 
se numește, de exemplu, strungarul 
Ionas Mihaly și, in răgazul celor ci- 
teva minute pînă începe schimbul, ne 
face confesiuni care, vădit, 11 amuză :

— Eu care voiam să merg cu mo
tocicleta, să mă tot distrez, mă văd 
dintr-odată propus să urmez liceul 
seral. Am refuzat, dar tovarășul Bor
bely atît s-a ținut de capul meu, pînă 
i-am promis că voi merge la școală. 
I-am promis, ca să-și ia ochii de pe

EVOLUȚIA VREMII
I

De la mijlocul săptămînii, Incepînd 
cu partea de vest, ploile s-au gene
ralizat aproape în toată țara. Deși 
In unele zone ele au avut caracter de 
aversă, au rezultat totuși cantități 
mari de apă. Din datele comunicate 
de Institutul de meteorologie și hi
drologie rezultă că ploile au fost mai 
abundente în Transilvania și zona de 
munte. în intervalul 11 iunie orele 
opt și 12 iunie, aceeași oră. în dife
rite localități s-au înregistrat urmă
toarele cantități de apă socotite în 
litri pe metrul pătrat : Sf. Gheorghe
— 14 litri, Tg. Secuiesc — 15 litri, 
Miercurea Ciuc — 30 litri. Cîmpeni
— 13 litri, Turda — 11 litri, Sibiu — 
10 litri, Oradea — 28 litri, Chișineu- 
Criș — 26 litri, Cluj — 34 litri, Hue
din — 25 litri, Piatra Neamț — 14

litri, Roman — 13 litri, Cîmpfna — 12 
litri, Pitești — 10 litri, București — 
10 litri. Faptul că ploile au avut un 
caracter aproape general și au căzut 
pe un sol puternic îmbibat, cea mai 
mare parte din apă s-a scurs, cau- 
zînd creșteri importante de niveluri 
pe cele mai multe din rîurile inte
rioare. In cursul zilei de vineri cerul 
s-a menținut acoperit în Transilva
nia și o parte din Moldova unde a 
plouat. Cantitățile de apă înregistra
te sînt mai mici decît cele din zilele 
precedente. Institutul de meteorologie 
și hidrologie anunță că și în urmă
toarele trei zile vremea va fi în ge
neral instabilă în prima parte a in
tervalului. Vor cădea ploi sub formă 
de averse, însoțite de descărcări elec
trice mai ales în cursul după-amie- 
zelor.

Tur de orizont hidrologic

Ulmeni, la o
60 cm peste

maxim va fi

Tn bazinul Someș apele sînt tn 
«cădere pînă la Dej, unde nivelurile 
sînt cu circa 200 cm peste cota de 
inundație, în aval apele cresc și vor 
atinge nivelul maxim la 
valoare de 475 cm. cu 
cota 4e inundație.

La Satu Mare nivelul
atins în cursul nopții de 12—13 iunie 
la valoarea de 720 cm, cu 120 
peste cota de inundație.

Riul Crasna : pe sectorul superior 
apele au început să scadă, fiind însă 
peste cota de inundație cu 75 cm la 
Supur. Pe sectorul inferior apele au 
crescut cu circa 100 cm și au în con
tinuare tendință de creștere ușoară. 
Nivelul maxim a fost atins la Mof- 
tinul Mic, spre sfîrșitul zilei de vineri 
(610 cm).

Bazinul Crișuri — Pe Bereteu, apele 
sînt în scădere pe tot cursul, nivelu
rile fiind însă, la Sălard, cu circa 
20 cm peste cota de inundație. Pe 
Crișul Negru, pe sectorul superior, 
apele sînt în creștere, depășind cota 
de Inundație la Beiuș cu 100 cm și 
In scădere, în sectorul mijlociu. Sc 
mențin peste cota de inundație la 
Ținea cu 50 cm și vor crește la Ze- 
rind. Culminația noii viituri formată 
în bazinul superior a atins la Beiuș 
nivelul de 370 cm (120 cm peste cota 
de inundație) către sfîrșitul zilei de 
vineri. Se prevede că ea va atinge la 
Ținea 560 cm (150 cm peste cota de 
inundație) în seara zilei de 13 iunie, 
iar la Zerind la 1 020 cm — cu 300 
cm peste cota de inundație — în 
noaptea de 13—14 iunie.

Pe Crișul Alb nivelurile sînt tn 
creștere pe tot cursul, dar sub cota

cm

de inundație. Pentru perioada urmă
toare se prevăd noi creșteri, situația 
mai critică fiind în sectorul Inferior, 
unde la Chișineu Criș apele vor 
atinge nivelul maxim 
cu 150 cm peste cota 
— în ziua de 14 iunie.

Pe Crișul Repede
este ridicat, dar există o tendință de 
scădere. La Oradea apele au scăzut 
în cursul zilei de vineri, cu 20 cm 
sub cota de inundație.

Pe Jiu apele sint în scădere pe 
sectorul superior pînă la Peșteana și 
staționează în aval, aflindu-se sub 
cotele de inundație.

Pe Olt s-a înregistrat, în cursul 
zilei de vineri, o creștere ușoară a 
nivelurilor pe tot parcursul, atingind 
cota de inundație numai la Feldioara.

Șiretul este in creștere ușoară pe 
sectorul inferior, menținîndu-se peste 
cota de 
31 cm și

Prutul
aval de 
ușoară pînă la vărsare, 
maxime probabile vor fi la Drinceni, 
680 cm — cu 80 cm peste cota de 
inundație, la 14 și 15 iunie — la Făl- 
ciu — 620 cm, cu 70 cm peste cota 
de inundație' la 15—16 iunie — la 
Oancea 580 cm — 30 cm peste cota 
de inundație la 17—18 iunie.

In rest, rîurile interioare ale țării 
au tendințe de creștere fără a atinge 
insă cote periculoase.

Dunărea scade pe tot parcursul cu 
6—11 cm între Baziaș și Oltenița, 
1—4 cm intre Oltenița și vărsare.

apele 
de 850 cm

de inundație

nivelul apelor

mine. Cit despre școală, vă spun des
chis, n-aveam nici o intenție seri
oasă. Las’că mă aranjez eu — rnă 
gindeam. Numai că nu mi-a mers. 
Iacă de la primele lecții apare și se
cretarul de partid să vadă „dacă me
rităm încrederea de elevi". Puteam 
să fac de rîs întreprinderea...?

Ionas Mihaly 
in același timp, 
așii strungului 
Este ceea ce se 
Și a devenit astfel — așa se exprimă 
— de teamă. Teamă de a nu se ru
tina, de a nu lăsa să „îmbătrînească" 
cunoștințele sale profesionale. Intră 
în schimb, de fiecare dată, cu gîndul 
la plusul pe care-1 datorează acelei 
zile. La plusul adus de el și care, acu- 
mulîndu-se,' se revarsă în plusul pro
gresului colectiv.

...Era, așadar, nevoie de oameni, de 
astfel de oameni, și ei au fost, ca să 
folosim expresia secretarului comite
tului de partid, „fasonați". Ei 
fac parte dintr-o „dinastie" — 
a celor permanent nemulțumiți cu 
nivelul la care au ajuns, „dinastie" 
cu multe ramificații, la „Tehnoutilaj". 
Examenul de admitere în această „di
nastie” cuprinde probe care te veri
fică continuu. Una este perseverența, 
alta curajul, alta respectul față de 
tine însuți, față de profesie, față de 
tovarășii tăi... Probe multiple, com
plexe, de mare finețe, cu variate im
plicații de la om la om, dar statornic 
parcurse aici.

...Un maistru, comunistul Dionisie 
Kulcsar, își bate capul zile și nopți 
căutînd calea de mecanizare a mon
tării „aripioarelor" la elementele de 
răcire. Atelierul lui este o arenă 
care se înfruntă idei curajoase, 
care liniștea gîndului alternează 
controverse furtunoase, în care firul 
identificat de el e urmărit de zeci de 
oameni. Pînă la urmă, calea e des
chisă și ia forma unei instalații care 
duce la creșterea de 15 ori a produc
tivității muncii... Directorul întreprin
derii, inginerul Iuliu Peterș (n.n., cel 
dinții inginer sosit aici, în urmă cu 
ani de zile) este „omul care s-a ars" — 
intr-un salutar înțeles. S-a ars atunci 
cind a răbufnit zincul incandescent 
supus unor experimentări cu scopul 
de a îmbunătăți zincarea terrfucă, dar 
a reușit să rezolve o problema vitală 
pentru o întreprindere care consumă, 
în acest atelier, 200 tone zinc anual... 
Trei oameni, Jobb Dionisie, Hadnagy 
Alexandru și Vanky Szabolcs, se 
luptă cu... un cărucior. E vorba și de 
astă dată de consumul de metal, iar 
respectivul cărucior se dovedește a 
avea un apreciabil apetit de fontă. 
Iarăși încercări, iarăși contradicții, ia
răși eforturi, iarăși o soluție : prin 
înlocuirea parțială a fontei cu tablă 
presată, o economie de 80 tone din 
cea dinții.

La această întreprindere, cu peste 
2500 sortimente proprii omologate, 
viața se împarte în etape ale unei bă
tălii neîntrerupte. Nervul bătăliei — 
munca de partid, exemplul comuniș
tilor. Totul vorbește despre conștiința 
de a trăi căutînd, a nu trece pe lingă 
timp, a nu lăsa timpul să treacă pe 
lingă tine. O aflăm multiplicată in 
organizațiile de partid, în dezbaterile 
din adunările generale în care accen
tul cade pe om, pe ceea ce poate să 
dea el nemijlocit, pe ceea ce poate 
să determine Ia tovarășii săi.

Și bătălia aceasta nu este ușoară. 
Mulți și-au făcut din nemulțumirea 
creatoare un ritm al vieții. Alții, însă, 
tocmai acestui ritm nu-i pot rezista. 
Și pleacă. Pleacă în alte întreprinderi, 
cu speranța unei activități mai liniș
tite...

— Fiecare plecare — spune Jobb 
Dionisie, propagandist în învățămin- 
tul de partid — atunci cind are loc, 
desigur, din asemenea motive, ne 
nemulțumește. E vorba de oameni 
care se lasă învinși, care preferă miș
cării liniștea, ceea ce, în final, în
seamnă a accepta stagnarea. O soco
tim, de aceea, și ca un insucces al 
nostru, al muncii politice și educative 
a organizațiilor de partid, un îndemn 
la perseverență în eforturile de a găsi 
calea spre mintea și inima oamenilor.

Jobb Dionisie însuși este, cum îl 
definesc numeroasele sale inovații, un 
permanent nemulțumit cu nivelul 
atins de el, de secția sa, de întreprin
dere, un om care tinde mereu mai 
sus. Plecat cîndva, s-a reîntors in 
întreprindere, fiindcă nu putea trăi 
altfel decît în ritmul lui „să căutăm’. 
Și alții s-au reîntors. Apartenența la 
„dinastia" celor care accelerează me
reu ritmul progresului și-a dovedit 
și astfel viabilitatea. Acea viabilitate 
conferită de munca de partid, ea în
seși mereu nemulțumită de cotele 
atinse, mereu tinzind spre rezultate 
superioare.

Crasnei au atins, în ultimele zile, cele 
mai înalte cote. Vineri, 12 iunie, nive
lul riului a atins 603 cm, depășind cu 
mult cota de pericol (520 cm). Prog
noza cotei maxime este de 7 metri, 
prevăzută a fi atinsă in ziua de 13 
iunie. Au fost inundate comunele 
Acîș, Supur, Moftinu, Craidorolț, 
Beltiug și Căuaș.

Someșul și Crasna au inundat 
pînă în cursul zilei de vineri o su
prafață agricolă de 30 796 ha și 1 566 
case. Au fost avariate drumuri pe o 
lungime de 28,3 km.

Din cele 68 de sonde Inundate, 43 
au fost redate producției. In urma 
inundațiilor s-au pierdut 129 tone țiței.

După o noapte dramatică de luptă 
între om și natură (purtind aici nu
mele : Crișul Repede), Oradea a fost 
ferită de inundații. Cu toate acestea, 
la Fabrica de cărămizi „Crișana" 
fost distruse 4

suri energice pentru evitarea pagube
lor materiale.

Sabin IONESCU

au 
milioane de cărămizi.

POP

• SIBIU: 
ielor de 
cut brusc.

Aurel

Nivelurile 
munte au

pira 
eres

crescut

a absolvit liceul și, 
a devenit unul dintre 
de la „Tehnoutilaj”. 
numește un pasionat.

Octav GRUMEZA

• MARAMUREȘ: însem
nate suprafețe agricole 
din nou sub ape.

In ultimele 48 de ore aproape 2 200 
hectare, din care peste 1000 ha în- 
sămințate sau reînsămînțate cu cul
turi agricole, au fost inundate sau 
băltesc sub ape. La C.A.P. din Lucă- 
cești a fost inundată toată grădina 
de legume, care a fost reinsămîntată 
după inundațiile din luna mai.

Pînă ieri, au fost evacuate pre
ventiv aproape 200 de familii din 
localitățile Ulmeni, 
cașa,

in
în
cu

Platon FARDAU

Satulung, Făr- 
, , Seini, Rona de Jo«, Mogo- 

șești. Din comunele Oarța de Sus și 
Oarța de Jos au fost evacuați toți 
tățenii.

Undele de viitură au întrerupt 
gâturile între comunele Colțîrea 
Arieșul de Cîmp. Au fost avariate 7 
poduri de lemn și întreruptă circula
ția C.F.R. pe ruta Cehu Silvaniei — 
Ulmeni, unde apele trec peste terasa- 
ment.

Fentru intervenții urgente s-a for
mat o coloană de autocamioane, la 
solicitarea celor in cauză fiind puse 
Ia dispoziție bărci de salvare. S-a in
dicat deversarea lentă a apei din ba
rajul hidrotehnic de la Firiza, de lin
gă Baia Mare. La chemarea comitetu
lui județean de partid, oamenii în
fruntă cu calm și bărbăție noua în
cercare, acțiouind fără preget pentru 
a diminua pe cit posibil pagubele.

ce-
Ie

și

Vasile GAFTONE

• CLUJ: Bătălie dîrzâ îm 
potriva revărsării 
meșurilor.

So

In municipiul Cluj, în 
nopții de 11 spre 12 iunie, 
Nadășului au inundat 18 întreprin
deri și unități productive. Apele 
au 
de 
aparținind uzinei 
bele pricinuite acestei, uzine sînt esti
mate la aproximativ 2 milioane lei. 
S-au produs, de asemenea, alunecări 
de terenuri.

La Dej, inundațiile persistă. In 
orașul Gherla, ca urmare a creșterii 
apelor Someșului Mic și a torentelor 
ce s-au'.năpustit pe văile din apro
piere, au fost afectate peste 200 de 
case, fiind necesară evacuarea a 40 
de familii. Combinatul de industria
lizare a lemnului este din nou afec
tat de inundații. Apele sînt aci ■ în 
creștere. în municipiul Turda, re
vărsarea Văii Copăceni a inundat 20 
de case. Se așteaptă, pentru ziua de 
13. o revărsare a Arieșului.

Apele au cuprins 26 de comune cu 
un mare număr de sate, au distrus 
peste 20 de poduri, 40 adăposturi 
pentru animale, 19 anexe gospodă
rești. S-a întrerupt curentul pe 6 linii 
electrice de 15 KV. S-a întrerupt, de 
asemenea, circulația pe șoseaua 
Cluj — Zalău, Cluj — Mociu, pe alte 
drumuri locale și pe calea ferată 
Cluj — Oradea.

Noul val de Inundații a provocat 
mari daune agriculturii. Peste 16 000 
hectare au fost acoperite de apă. o 
parte din ele proaspăt reinsămin- 
țate.

In intregul județ au fost Inundate, 
in ultimele două zile, aproape 1000 
de case, din care, circa 300, tn mu
nicipiul Cluj.

cursul 
apele

luat cu ele un mare volum 
materii prime și materiale 

„Tehnofrig" Pagu-

Al. MUREȘAN

• BIHOR : După o noapte 
eroică. Oradea a respins 
asaltul apelor.

Lanuri frumoase cu grîu, finețe și 
culturi de sfeclă de zahăr și porumb 
— o recoltă întinsă pe aproape 45 000 
de hectare, ce se anunța mai bogată 
decît anul trecut, zace acum sub apă. 
Pe tot cuprinsul județului Bihor 
ploaia nu mai contenește. Apele 
au inundat 967 de case ; au fost eva
cuate aproape 1 000 de familii. Ineul 
de Criș, Fughiu, Săbolciu și Suplacul 
de Ținea, patru sate de-a lungul Cri
șului Repede și Crișului Alb, au fost 
evacuate preventiv. Printre unitățile 
de producție afectate de inundații se 
află și schela Suplacul de Barcău.

Ieri, apele de munte au 
brusc. Apele Orlățelului, de pildă, au 
ajuns, în mai puțin de două ore, la un 
nivel de peste 3 metri, rupind în calea 
lor două poduri și inundind partial 45 
case din comuna Orlați, precum și 
un depozit al cooperativei de con
sum. Temporar a fost întreruptă, din 
cauza inundației, circulația pe dru
murile Orlați-Cristian și Orlați-Să- 
cel.

O nouă rupere de nori s-a înregis
trat joi la amiază în zona comunei 
Cristian. Au crescut simțitor și apele 
Cibinului, care aU trecut cu 60 cm 
peste cota de inundație. Au fost inun
date 65 de case din comună, precum 
și o porțiune a șoselei E-15 Ă. Măsu
rile operative luate de comanda
mentul județean au limitat pagu
bele. Scurgerea apelor din aceas
tă zonă a făcut ca în după-a- 
miaza aceleiași zile, cotele Cibinu
lui să crească și in Sibiu, depășind, 
in cartierul Gușterița, nivelul digului.

Nicolae BRUJAN

® BISTRIȚA NĂSĂUD : Lo 
calități inundate.

In județul Bistrița-Năsăud, rlurile 
Șieu, Bistrița, Someș au crescut din 
nou în ziua de 10 iunie și noaptea 
de 10 spre 11 iunie. Ploaia nu conte
nește. Drumul Ciceu—Giurgești, pe 
circa 18 kilometri, este avariat ; la 
Sebiș, două poduri șint rupte. In ba
zinele forestiere, drumurile 
de inundațiile anterioare — 
cute cu multă trudă — sînt 
distruse

Localitățile Jimbor. Manie, 
sînt inundate, iar pe șosele nu se mai 
poate circula la Beclean, Șieu Mă- 
gheruș, Ciceu-Giurgești, Unirea, Să- 
rățel, Cepari,' Slătinița și alte, locali
tăți. Apa a intrat în gospodării, 
a invadat terenuri agricole. A- 
proape 4 500 țiectare — în mare 
parte reînsămînțate — au fost din 
nou inundate.

• HUNEDOARA 
Văii Jiului 
torentele.

avariate 
și refă- 
din nou

Florești

Mihai BAZU

: Minerii
în luptă cu

de grea fncer-Din nou momente 
care în județul Hunedoara. Ca ur
mare a masivelor căderi de apă, nu
meroase pîraie de munte din zona 
bazinului carbonifer al Văii Jiului 
și-au sporit simțitor debitul. învol
burate, cele două Jiuri s-au revăr
sat. Apele au inundat 
3 drumuri, 9 obiective 
circa 26 case din Livezeni, Petrila și 
Lupeni. Au fost grav avariate dru
murile de acces și gurile mai multor 
exploatări forestiere. Pierâerile pro
vocate la exploatările forestiere se 
ridică la 2 500 000 lei. Apele s-au stre
curat și în incinta minelor Dîlja și 
Lonea.

Apele n-au fost lăsate să pătrundă 
în .subteran, dar inundațiile au pro
dus stagnări în producția Centralei 
cărbunelui Petroșani, provocînd mari 
pierderi. Cel mai greu încer
cate 
fost 
șantierul 
de Pești. Aici a fost avariat 
doul ; galeria de deviere a 
a fost parțial înfundată, casa 
lor de pe conducta de prize 
distrusă, apele cuprinzind, tn vii
toarea lor, două excavatoare de mare 
capacitate șl un buldozer. Potrivit 
calculelor provizorii pagubele pe 
acest șantier se ridică la circa 2 mi
lioane lei. Toate forțele sînt mobi
lizate spre a diminua pagubele pro
duse de viituri.

Aria calamităților naturale din 
județul Hunedoara s-a extins, In a- 
ceste zile, și prin revărsările ce au 
avut loc pe cursul altor pîraie, 
printre care Hărtăgan, Trestia, Cure- 
chiul, Lăpugiu, Bătrîna și altele, care 
au inundat satul Băița, 30 case la 
Lunca, 10 case la Bucureșci, 140 case 
și 700 ha teren la Vorța etc. Valea 
Luncoiului a inundat, în orașul Brad, 
12 case și parterul a 2 blocuri din noul 
cartier. Apele au ajuns 
ploatării miniere Barza, 
desfășurarea 
ție. Apa n-a 
Brad nivelul 
orele 16 cota 
mentul județean

11 poduri, 
Industriale,

Cel mai greu 
de violența torentelor 
unele obiective de 

barajului de la
au 
pe 

Valea 
batar- 
apelor 
vane- 
a fost

la gura ex- 
împiedicind 
de produc- 

In mină. La
procesului 
intrat însă 
Crișului Alb depășise la 
de 360 cm. Comanda- 

a întreprins

inundație la Lungoci cu 
la Șendreni cu 63 cm.
are apele în scădere pînă în 
Ungheni și în creștere 

Nivelurile

(Agerpres)

Din nou imagini de coșmar pe străzile Dejului Polo : luu Miilea Miliale

Pe litoralul
Agențiile și filialele Oficiu

lui Național de Turism pri
mesc înscrieri pentru vacanțe 
pe litoralul Mării Negre. în 
sezonul de vară vor fi organi
zate excursii în U.R.S.S., la 
Soci și în R. P Bulgaria, la 
Varna și Albena, cu prețuri a-

Mării Negre
vantajoase. Amănunte in legă
tură cu excursiile și progra
mele turistice oferite de O.N.T. 
în trimestrele III și IV 
a.c. se pot afla la agențiile si 
filialele O.N.T. din întreaga 
țară.

• SĂLAJ : Al patrulea val.
Ploile torențiale repetate provoacă 

în județul Sălaj inundații pe toate 
cursurile de apă. Torentele se pră
vălesc pe neașteptate, cu o 
forță de neînchipuit. Din nou lo
calități inundate, din nou mar) dis
trugeri. La Șimleul Silvaniei, la 
fabrica de unt, apele au atins nivelul 
de 1,5—2 metri.

Autobaza din Șimleu, întreprinde
rea de industrie locală Măgura au 
fost și ele din nou inundate. în lo
calitatea Crasna au fost evacuați oa
menii din 90 de case. S-au rupt di
gurile care apărau suprafețe de 560 
ha teren agricol.

In orașul Zalău, lovit necruțător 
pentru a treia oară, s-au prăbușit 27 
de case, alte 17 sînt avariate ca și 
secții ale întreprinderii „Steaua Ro
șie", sediul administrativ al orașu
lui și numeroase magazine. între
prinderea de legume și fructe Zalău, 
sediul oonsiliului popular orășenesc, 
casa orășenească de cultură, auto
gara și alte clădiri suferă acum pen
tru a treia oară de pe urma inunda
ției care a atins aici nivelul de 2 me
tri. A fost afectată întreprinderea de 
industrie locali din Jibou — „Sălăja- 
na“.

Cortegiului besmetic al Inundații
lor 1 se adaugă masive alunecări de 
teren. Dealuri întregi, cu case, cu se
mănături, livezi pornesc la vale.

Iată — sumar — bilanțul provizo
riu al acestui al treilea val. Inunda
te : 60 de localități, 983 de case. 
8 454 ha, din care teren agricol 
6116 ha. Au fost distruse și avariate 
35 de case, 92 de poduri, 65 km de

unde de viitură pe văile Arieșuluî, 
Ampoiului și ale celorlalte cursuri de 
apă care brăzdează Țara Moților. Pră- 
vălindu-se, apele amenință localită
țile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, 
Sohodor, Zlatna, Meteș, Rădești, Bă- 
răbanț și altele. Valea Abrudului a 
inundat 20 de case, tipografia, brută
ria, depozitul de combustibil, tîrgul 
de vite și stadionul din orașul Abrud, 
în localitățile Lupșa, Rădești, Soho
dor, Meteș, Presaca, Ciuruleasa au 
fost distruse case, sute de hectare cu 
semănături, șooli, poduri, drumuri.

Apele Ampoiului, care au crescut 
de ieri dimineață cu peste 1 metru, 
continuă să crească, amenințind o 
parte din municipiul Alba Iulia. A- 
pele s-au infiltrat pînă la prima 
casă din partea de nord a orașului, 
în munți plouă torențial și se pre
văd noi viituri. La Alba Iulia, Mu
reșul manifestă tendințe de creștere. 
De ieri dimineață a crescut cu 30 
centimetri. In întreaga zonă impor
tante forțe umane și materiale sînt 
gata de intervenție.

Ștefan DINICA

• GORJ : Toate forțele mo
bilizate la lucrările de 
refacere.

Incepînd de ieri dimineață, stația 
meteo din Tg. Tiu anunță scăderea 
cotelor apelor. Comandamentul ju
dețean a adoptat măsuri hotărîte 
pentru refacerea obiectivelor indus
triale afectate, pentru reconstrucția 
podurilor, a șoselelor, a locuințelor,

Deși s-o dus o lupta aa zile și nopți, Crișul Repede și-a croit albie in unele 
cartiere mărginașe din Oradea

șosea, 1,5 km rețele electrice de Înal
tă tensiune.

La ora cind transmit, plouă abun
dent și fără întrerupere. în munți și 
pe văi se pregătește de invazie un al 
patrulea val.

Grigore MUNU

• PE ȘANTIERUL DE LA 
LOTRU : Pentru apăra
rea marii hidrocentrale 
aflate în construcție.

Alertă pe marele șantier al Hidro
centralei de pe Lotru. După ce, în 
urmă cu două săptămîni, apele Ol
tului au inundat depozitul central 
de la Brezoi, ploi torențiale au fă
cut ca, în noaptea de 10 spre 11 iu
nie, Lotrul și afluenții săi să atingă 
debite catastrofale, provocînd rava
gii pe toată întinderea șantierului.

Viorel Popescu, de la redacția zia
rului de șantier, ne comunică : „Cen
tralista de serviciu anunță pe toate 
liniile : „Voineasa și atelierul auto 
de la Capra Foii sînt inundate". Cen
trala telefonică încearcă în zadar să 
stabilească legătura cu celelalte șan
tiere. Toate legăturile sint între
rupte. Drumurile Voineasa—Baraj, 
Voineasa—Ciunget și Ciunget—Pe- 
trimanu s-au blocat. Nu mai func
ționează nici legăturile prin radio. 
Apelurile rămîn fără răspuns.

La orele 8,15 se obțin primele le
gături radio.

— Aici Petrimanu ! Drumul Ciun
get—Petrimanu este complet dis
trus, ne aflăm într-o izolare to
tală, apele au pătruns în colonie 
și ne-au inundat. Lotul Galbenu 
a fost distrus complet. Apa a 
dus cu ea buldozere, alte utilaje gre
le și tot ce a întîlnit în cale. Oame
nii au fost evacuați din colonie și aș
teaptă pe înălțimi.

Legătura la Ciunget (șantierul u- 
zinei subterane). Apa a pătruns in. 
colonie, drumul Ciunget—Gura La- 
toriței este blocat. Latorița crește 
mereu.

De la Baraj aflăm că t-au produs 
mari distrugeri.

— Lotrul a deversat peste batar- 
dou. Lucrările de la nucleul de ar
gilă al barajului sint compromise. 
Pagube de zeci și zeci de milioane. 
Sîntem complet izolați. Ambele dru
muri de acces prin Cataracte și Mă- 
năileasa sint blocate Toate birourile 
sint sub apă.

Aceeași situație la coloana auto 
Baraj și la atelierul mecanic de 
acolo. Toate sursele de apă pota
bilă sint distruse, iar despre lotul 
Haneș nu se mai știe nimic. De la 
Hoteagu se anunță că drumul a fost 
blocat, iar podul de la pîrîul Pietrii 
luat de ape.

In sprijinul celor 7 000 de construc
tori au fost luate multiple măsuri : 
elicopterele asigură aprovizionarea 
eu alimente, brigăzi speciale de ener- 
geticieni și de telefoniști au reușit 
să restabilească majoritatea legătu
rilor cu punctele izolate.

• Alertă în Țara Moților.
ALBA IULIA : Ruperi de nori In 

Munții Apuseni au determinat mari

pentru evacuarea apelor de pe cel» 
aproape 3 000 ha inundate. Unitatea 
cea mai greu lovită, întreprin
derea mecanică Sadu este în 
centrul atenției. Ieri la prinz, fin 
Tg. Jiu au fost trimise la Sadu 5,000 
de sticle de apă minerală, 2 000 kg 
de pline, conserve și alte alimente ; 
muncitorii din Sadu sînt hotărîți fă 
muncească dirz pentru a restabili to
tul.

Pe platforma Rovinarilor, unde apa 
Jiului amenință barajul lacului da 
acumulare al Centralei termoelectri
ce Rogojelu, precum și carierele de 
lignit, a fost ridicat — în mai puțin 
de 6 ore — un dig lung de aproapa 
500 metri și înalt de 1,5 metri.

De pe valea Jiului se anunță că 
Intre km 92 și 113 a căzut, datorită 
unor alunecări de terenuri, o can
titate de aproximativ 20 000 mc de 
pietre și pămînt. Peste 1 000 de mi
litari și constructori, ajutați de 200 
de mașini basculante, buldozere, ex
cavatoare, lucrează intens pentru re
punerea in circulație a acestei im
portante căi rutiere. Prin mari e- 
forturi s-a reușit ca și terasamentul 
căii ferate, distrus pe o porțiune 
de aproape 25 m, să fie restabilit ; 
se prevede ca circulația feroviară să 
fie reluată chiar în această noapte.

Intr-un alt colț al județului, 1« 
Novaci, au fost trimise zeci de ma
șini, cu peste 1 000 mc piatră, pen
tru refacerea digului care apără fa
brica de cherestea din localitate.

La Tg. Jiu apele revărsate ale Jiu
lui amenință unitățile industriale lo
cale. Concentrindu-se mari forțe, s-* 
reușit ca, intr-un răstimp de cîteva 
ore, să se ridice, pentru protejarea 
acestor unități, un dig lung de 80 
de metri și inalt de 2 metri.

Mihail DUMITRESCU

• ARAD : Permanentă sta
re de veghe.

Numeroase rturi, piriurf și văi (te 
pe cuprinsul județului Arad ame
nință cu revărsarea. Crișul Negru a 
crescut, in apropierea comunei Ze
rind, cu patru metri. Populația ame
nințată a fost evacuată în localitățile 
învecinate. La Hălmăgiu, puhoaiela 
amenință digul din partea comunei. 
Localnicii au trecut deindată Ia 
întărirea și înălțarea digurilor da 
apărare. Au fost inundate 34 500 hec
tare terenuri aparținînd unui număr 
de 84 de cooperative agricole de pro
ducție și 5 întreprinderi agricole de 
stat.

Nici municipiul Arad n-a fost oco
lit de ploile torențiale. La Uzina tex
tilă „30 Decembrie", apele au pă
truns in citeva secții pină la nivelul 
motoarelor electrice de la sol. Aici 
a fost oprită temporar activitatea 
productivă pentru a se evita perico
lul de electrocutare. Toți muncitorii, 
tehnicienii, inginerii și funcționarii 
aflați in schimb au acționat energic 
pentru a evacua apa din incintele 
inundate și astfel, după numai dou® 
ore, producția a putut fi reluată.

Un prim bilanț al noii calamități 
arată că in județul Arad au fost a- 
tTse de inundații 14- comune și 24 
de sate, mai mult de 2 200 de fami
lii fiind evacuate din zonele pericli» 
tale.
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Solidaritatea muncitorească
în acțiune

Calamitățile naturale au afectat 
puternic economia județului nostru, 
provocând mari pagube materiale. 
După cum este cunoscut, au căzut 
pradă apelor, fiind serios avariate sau 
deteriorate,. Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, Combinatul textil din Si* 
ghișoara, întreprinderea „Electromu- 
reș" din Tîrgu-Mureș, fabrica de za
hăr Luduș, Complexul pentru prelu
crarea lemnului din Reghin și multa 
alte unități republicane, de industrie 
locală, cooperative meșteșugărești. Au 
fost lovite de furia apelor unități de 
producție și diștribuție a energiei e- 
lectrice, căile de comunicație, uzinele 
de apă, unități comerciale.

Prezența în acele zile, In județ, a 
tovarășilor din conducerea partidului 
și a statului, cuvintele de îmbărbăta
re rostite la Tîrgu-Mureș de tovară
șul Nicolae Ceaușescu au mobilizat 
puternic și însuflețit pe toți comu
niștii, pe toți oamenii muncii mure
șeni, români, maghiari și germani, 
în activitatea lor eroică, neprecupe
țită, consacrată lichidării urmelor lă
sate de stihiile naturii, restabilirii 
și normalizării situației, recuperării 
cit mal grabnice a pierderilor grele 
suferite, de economia județului. Ca 
un singur om, colectivele tuturor în
treprinderilor au înțeles, de la bun 
început, că principala noastră sarci
nă din aceste zile este refacerea, că 
fiecare zi cîștigată în reducerea pe
rioadei de repunere în funcțiune a 
fabricilor și secțiilor reprezintă un 
însemnat succes pe tărîm industrial, 
că în unitățile care au avut posibili
tatea să funcționeze fără întrerupere 
sau cu o stagnare de scurtă durată, 
trebuie să se depășească cele mai 
mari realizări obținute vreodată.

Abia a inceput să scadă nivelul a- 
pelor și imediat s-a declanșat și 
activitatea de repunere în funcțiune 
a obiectivelor calamitate. Cu deo
sebită urgență s-a impus scoaterea de 
sub apă a instalațiilor și materiale
lor pentru că fiecare oră întîrziere 
provoca acestora degradări suplimen
tare. Echipele constituite în vederea, 
demontării de pe mașini și utilaje a 
motoarelor electrice au început să 
lucreze în zilele cînd apa încă nici 
nu era complet evacuată din halele 
de producție. în toate întreprinderi
le, care au putut amenaja cuptoare 
pentru uscarea motoarelor electrice, 
s-au înființat adevărate secții spe
cializate în efectuarea acestor opera
ții. Toți electricienii din județ au fost 
concentrați și grupați la unitățile ca
lamitate pentru a revizui instalațiile 
electrice, astfel ca, în cel mai scurt 
timp, să se asigure alimentarea cu 
energie electrică a fiecărei secții, în 
scopul desfășurării lucrului zi și 
noapte. Aceeași mare atenție s-a a- 
cordat demontării unui număr mare 
de mașini, utilaje și instalații, pentru 
a fi spălate de noroi și a îndepărta 
rugina care începea să se depună pe 
părțile metalice neprotejate, revizui
rii și repunerii lor în funcțiune.

De un deosebit folos s-a dovedit a 
fi inițiativa unităților care au suferit 
mal puțin de pe urma inundațiilor, 
care au detașat în întreprinderile 
scoase din circuitul productiv zeci 
și sute de muncitori calificați, ingi
neri, tehnicieni ; aceștia au muncit 
zi și noapte, cu dîrzenie, la repunerea 
în funcțiune a instalațiilor. Cei care 
au rămas în fabrici și uzine au pre
luat sarcinile celor plecați și nu în 

Ing. Ernest SZOTYORI 
secretar al Comitetului județean 

Mureș al P.C.R.

puține unități s-au obținut in luna 
mai realizări peste nivelul celor din 
lunile anterioare. în această intensă 
și rodnică activitate de refacere a 
capacităților de producție avariate 
au fost necesare mari canti
tăți de materiale electrice, de 
construcție, piese de schimb. Au să
rit în ajutor, cu maximă operativitate, 
toate întreprinderile care dispuneau 
de aceste materiale. La noi, în județ, 
au venit din multe orașe și între
prinderi electricieni, montori, con
structori, specialiști în diferite dome
nii de activitate care, prin priceperea 
și hărnicia lor, au scurtat perioada de 
repunere in funcțiune a capacităților 
de producție. In practică, s-a dovedit 
cu prisosință, o dată mai mult — prin 
refacerea unui număr așa de mare de 
capacități de producție intr-un ter
men foarte scurt — potențialul imens 
de care dispune economia noastră 
socialistă, înaltul spirit de solidarita
te și întrajutorare muncitorească. Cit 
privește structura organizatorică a 
industriei noastre, generalizată în 
toamna anului trecut — gruparea 
întreprinderilor în centrale și grupuri 
industriale, în combinate — aceasta 
a trecut un strălucit examen, afir- 
mîndu-și vitalitatea în condiții eco
nomice foarte grele. La Combinatul 
chimic Tîrnăveni sau la Țesătoria de 
mătase din Sighișoara, care au suferit 
cele mai mari avarii de pe urma i- 
nundațiilor, s-au concentrat toate 
forțele grupului industrial de chi
mie, respectiv ale combinatului tex
til și, ceea ce este deosebit de impor
tant, măsurile stabilite, care impli
cau intervenții energice din partea 
celorlalte unități, au putut fi aplicate 
operativ, în deplină cunoștință de 
cauză.

Organele și organizațiile de partid 
din județ, exercitîndu-și rolul de con
ducător al activității economice, au 
mobilizat zi de zi pe toți comuniștii, 
pe toți oamenii muncii pentru a face 
totul în vederea redresării grabnice 
a economiei județului. în aceste con
diții, s-au evidențiat mai mult de- 
cît oricînd capacitatea de mobilizare 
și forța fiecărei organizații de partid. 
Comitetul județean de partid, comi
tetele municipale și orășenești au 
condus nemijlocit, în fiecare unitate, 
munca de refacere. Analizele ope
rative privind stadiul îndeplinirii 
graficelor de repunere în funcțiune a 
instalațiilor, propunerile formulate 
de comisia economică au permis de 
fiecare dată găsirea unor noi posibi
lități de scurtare a termenelor, de re
grupare a forțelor, pentru ca toate 
întreprinderile să-și reia, cit mai cu- 
rînd, activitatea la întreaga capaci
tate. De mare utilitate a fost 
prezența, în aceste zile, în întreprin
derile calamitate, a tovarășilor din 
conducerea unor ministere ; comite
tele de direcție au putut, în acest fel, 
să beneficieze de un ajutor efectiv, 
pe care numai aceste foruri de resort 
puteau să-1 acorde. Este îmbucurător 
să constatăm că, în această perioadă, 
au fost abandonate metodele vechi, 

ineficiente, folosite anterior de une
le ministere, de a trimite delegați care 
să... constate anumite lucruri, să in
formeze și apoi să transmită între
prinderilor indicații.

La ora actuală, aproape toate în
treprinderile calamitate din județ 
și-au reluat activitatea, In majorita
tea lor se lucrează cu întreaga ca
pacitate, se realizează și chiar se de
pășesc sarcinile zilnice de producție. 
Doar în cîteva unități au mai rămas 
anumite instalații care urmează să fie 
grabnic repuse în funcțiune. La Com
binatul chimic din Tîrnăveni, activi
tatea de refacere se desfășoară cu 
mare intensitate, capacitățile de pro
ducție se repun în funcțiune chiar 
înainte de termenele stabilite în pro
gramul elaborat. în afară de secțiile 
de sulfat de aluminiu, bicromat de 
sodiu, oxid de zinc și clorosodice, a 
început producția și în secția de car
bid. Primele două cuptoare se află în 
funcțiune, iar în săptămînile următoa
re și celelalte cuptoare vor începe să 
producă. Se reia în ritm susținut pro
ducția și la Combinatul textil din Si
ghișoara. Aici, unele utilaje sînt mai 
greu de pornit, datorită unor piese 
și subansamble care nu se pot recon
diționa pe plan local. Este pe de
plin posibil ca ministerul de resort 
să ajute combinatul să dispună exe
cutarea fazelor corespunzătoare de 
producție în alte fabrici prin coope
rare, concomitent cu aplicarea unor 
măsuri urgente de reparare sau în
locuire a subansamblelor degradate. 
Se lucrează intens la refacerea dru
murilor forestiere, care afectează în
că simțitor activitatea din exploată
rile forestiere, în fabricile de cheres
tea și de produse finite, prin „goluri
le" create în aprovizionarea cu mate
rial lemnos.

în fața economiei județului stă sar
cina expresă de a recupera cit mal 
repede pierderile determinate de 
stagnarea producției în întreprinderi
le afectate de calamități. Volumul lor, 
în industria județului, se ridică la 
circa 400 milioane lei. Pe baza anali
zelor întocmite la comitetul jude
țean de partid, cu conducerea fiecă
rei întreprinderi în parte, s-au stabi
lit măsuri ca unitățile lovite de cala
mități să recupereze un volum cit 
mai mare de rămîneri în urmă, iar 
combinatul de îngrășăminte azotoase, 
întreprinderea de utilaje pentru in
dustria ușoară „Metalotehnica", fa
brica de geamuri și toate celelalte în
treprinderi să folosească cît mai bine 
întreaga lor capacitate de producție, 
pentru a-și spori contribuția la recu
perarea pierderilor. Majoritatea în
treprinderilor și-au suplimentat anga
jamentele inițiale, colectivele de 
muncitori, ingineri și tehnicieni fiind 
hotărîte să lucreze în regim de lucru 
prelungit, duminicile, astfel ca în a- 
cest an să realizeze, peste prevederi
le planului, un volum mai mare de 
producție.

Ne exprimăm convingerea că toți 
comuniștii, toți oamenii muncii vor 
acționa și de acum înainte cu abnega
ție, dîrzenie și hotărîre în vederea 
redresării neîntîrziate a potențialului 
economic al județului, contribuind, pe 
măsura puterilor noastre, la înlătura
rea pagubelor pricinuite de calamități 
economiei naționale, la asigurarea 
condițiilor pentru înfăptuirea inte
grală a prevederilor planului din a- 
cest ultim an al cincinalului actual.

(Urmare din pag. I)

— Ce valoare are aportul lor 7
— în primul rind, majoritatea celor 

care au venit să ne ajute se numără 
printre oamenii cei mai buni din co
lectivele respective. în aceste condi
ții, deși firește orice calcul de acest 
gen este întrucîtva relativ, se aprecia
ză de specialiști că, fără acest sprijin, 
circa o jumătate din numărul între
prinderilor medieșene calamitate ar fi 
înregistrat intirzieri de repunere în 
funcțiune între o lună și jumătate și 
două luni.

Așadar, în aceste zile și săptămîni 
febrile, decisive pentru înfăptuirea 
colectivului normalizării, industria 
medieșeană se prezintă ca un adevă
rat cîmp magnetic al refacerii, care 
a atras energii materiale și umane 
din toată țara. Oameni care pînă a- 
tunci nu văzuseră niciodată Media
șul, oameni care poate nu știau ni
mic mai mult despre el decît își a- 
minteau din cărțile de geografie au 
venit aici — la chemarea partidului 
— să ajute la refacerea unui oraș 
care le-a devenit peste noapte la fel 
de apropiat ca și cel de baștină.

— De ce ați venit in Mediaș ?
— Cum, de ce am venit 7 — este 

surprins de întrebare maistrul Ale
xandru Focșa, de la uzina „Steagul 
roșu" din Brașov. Poate că nu știți, 
dar „Automecanica" face parte din 
familia centralei noastre industriale. 
Puteam noi să ne vedem liniștiți de 
treburi, cînd știam că aici, la Me
diaș, apele au înghițit o uzină de-a 
noastră ?

Pentru bătrânul maistru brașovean 
uzina din Mediaș nu este numai a 
celor de aici, este și a lui, și a echi
pei de mecanici auto-universali, care 

Moment simbolic la Satu-Mara : întreprinderea „Solidaritatea" produce I 
Inundată de Someș, aflată cu toate mașinile și instalațiile sub ape, fabrica 
și-a reluat — datorită eforturilor eroice ale colectivului, sprijinului a zeci 
de întreprinderi — activitatea. în această săptămînă, „Solidaritatea" a 

început să lucreze la întreaga capacitate

muncesc aici dș trei săptămîni și 
care au hotărît, fără să le-o ceară, 
fără să-i oblige nimeni, să nu plece 
de aici pină „nu repunem uzina pe 
picioare".

— Au trecut pînă acum prin mîi- 
nile noastre — continuă maistrul și 
arată spre tinerii din jurul său — 
peste 150 de motoare. Mai avem de 
reparat tot pe atîtea, însă ploaia nu 
ne lasă în pace. Dar, nu ne retragem 
pînă nu terminăm totul. Pentru noi 
refacerea este un front de pe care nu 
vrem să ne retragem decît victorioși.

— Ce reprezintă pentru dv., pen
tru echipa pe care o conduceți, par
ticiparea la refacere ?

— Vedeți dv., eu unul am luptat pe 
front pentru eliberare, am participat 
la construcția primului autocamion 
românesc și la multe alte bătălii din 
acești ani ai noștri. Dar aici, la Me
diaș, viața m-a pus, pe mine și pe 
toți ceilalți, in fața unei încercări 
neobișnuite : de a face să renască 
o uzină în două trei săptămîni. Pen
tru mine, pentru noi toți, care am 
venit aici din alte uzine, refacerea 
este o probă a capacității și solidari
tății muncitorești.

Cum au trecut maistrul Focșa și bă
ieții lui această probă de foc a re
facerii 7 Adoptînd ca program de 
muncă „ziua lumină", adică de la 6 
dimineața pînă la ora 20 și uneori 
peste. Fapt despre care spune simplu, 
modest, că este „o înțelegere a situa
ției". Atît — și prezintă cu multă 
căldură pe Alexandru Man, Gheor- 
ghe Lăpușneanu și Radu Constantin, 
toți în jur de 20—22 ani și care de 
două săptămîni încoace nu dorm mai 
mult de 6 ore pe noapte.

...Un om, un episod din n posibile. 
Aici au mai lucrat echipele de la gru

pul de uzine din Pitești, de la „Trac- 
torul“-Brașov, de la „Independența" 
și „Balanța" din Sibiu — despre 
care s-ar putea vorbi exact in aceiași 
termeni fiindcă au muncit exact în 
același fel : zi și noapte, fără preget.

— Ce au lăsat în urma lor acești 
oameni 7 Ce a însemnat pentru dv. 
solidaritatea muncitorească a colec
tivelor amintite 7

Gheorghe Raicu, inginer șef al u- 
zinei „Automecanica", rămîne o cli
pă pe ginduri.

— Cînd zeci de oameni, străini de 
uzina ta, pe care nu i-ai văzut în 
viața ta niciodată și nici nu știi dacă 
ai să-i mai întîlnești cîndva, vin să 
lucreze 12 și 14 ore pentru a reface 
totul cum a fost înainte, nu găsești, 
credeți-mă, cuvinte care să exprime 
deplin ceea ce simți. Fiind inginer, 
voi apela la dimensiunea cifrelor. 
Refacerea uzinei noastre intr-un ter
men mai scurt decît cel scontat — 
datorită în mare măsură acestui aju
tor — ne-a dat posibilitatea să tre
cem la realizarea planului pe luna 
iunie, care se ridică la 36 milioane 
lei. Mai mult, ce v-aș putea spune?...

Deplasăm investigația noastră pe 
firul trainic al solidarității la uzina 
„Tîrnava". Și aici, munca plină de 
abnegație a sute de oameni — pes
te 300 — veniți din toate colțurile 
țării, avînd profesiuni dintre cele 
mai diferite, ajută la vindecarea răni
lor urgiei. Pentru că apele au prefă
cut halele de lucru intr-un adevărat 
depozit de nămol, care a acoperit 
mașini, instalații, tablouri de coman
dă, pentru că apele au scos din func
țiune o uzină care lucra pentru îm
brăcămintea noastră, pentru frumu
sețea noastră.

întrebăm la înttmplare câțiva mun
citori din alte uzine care lucrează 
alături de localnici : „Ce v-a făcut 
să fiți prezenți aici ?“.

— Conducerea întreprinderii noas
tre a întrebat : „Cine vrea să mear
gă să ajute la refacerea uzinei 
„Tîrnava" 7". Eu și echipa mea ne-am 
oferit. Cînd am ajuns aici șl am vă
zut atîta prăpăd, și în prima clipă 
ne-am îngrozit Apoi, ne-am în- 
dîrjit și ne-am suflecat mînecile. 
Acum, In secția scămoșat am termi
nat de refăcut totul. Priviți mașinile, 
strălucesc ca înainte. Dar mai sînt

în avans față de grafic
La Uzina cocsochi- 

mică, aflată în con
strucție la Combinatul 
siderurgic din Galap, 
lucrările sînt în avans 
la majoritatea repere
lor, cu două pină la 
trei săptămîni. Antre
nați in vastul program 
de dezvoltare econo
mică a țării, construc
torii folosesc cu maxi
mum de eficiență ma
teria primă, timpul și 
mijloacele de lucru de 
care dispun, reușind, 

mai devreme de cum 
era prevăzut, să treacă 
la turnarea betoanelor 
de fundații la cala ma
șinii de șarjare și va
gonul de stingere, la 
montarea armăturilor 
și cofrajelor celor două 
coșuri de fum. în zona 
atelierului de întreți
nere au fost montați 
stîlpii de rezistență, 
grinzile de acoperiș și 
cele ale podurilor ru
lante.

Pe celelalte șantiera

încă destule de făcut, de mline ce
rem altceva de lucru. (Victor Con- 
stantinescu — Industria Bumbacului 
din București).

— Sînt lăcătuș mecanic și cînd am 
citit ce s-a întîmplat mi-am dat sea
ma că este nevoie de mine aici. Am 
rugat profesorii — fiindcă sînt și elev 
la liceul seral in clasa a IX-a — să 
mă asculte cit mai des să-mi com
pletez numărul de note necesare pen
tru încheierea situației școlare. Am 
reparat trei flaiere (trei utilaje de 
filatură) in 12 zile. N-am să plec de 
aici pînă nu terminăm totul, fiindcă 
acțiunea de refacere, la care partidul 
mobilizează întreaga țară, cere să nu 
precupețim nimic. (Vasilo Alexiu, 
Uzinele textile Botoșani).

— Nu am venit numai eu. Au venit 
din uzina noastră aproape 100 de oa
meni, de la secretarul comitetului de 
partid, tovarășul Ion Munțiu, care a 
lucrat cot la cot cu noi, pînă la ul
timul elev al școlii de maiștri.

— Bine, dar uzina dv. nu suferă 
dacă a trimis atîția oameni aici 7

— în mod normal da. Dar, în adu
nările de. partid, în adunările da 
grupe sindicale, s-a hotărît ca tova
rășii noștri să suplinească acolo, prin 
eforturi deosebite, ceea ce noi facem 
aici. Seara, cînd ajungem acasă ne 
interesăm- cum merge uzina noastră 
și ni se apune : „Totul este In or
dine". (Ion Mușat, mecanic, secre
tarul organizației de partid din sec
ția mecanic șef a Uzinei textile Cis- 
nădie).

Răspunsurile pe care le-am primit 
la acest sondaj fulger impresionează 
tdemai prin unanimitatea gindirll și 
expresiei lor, care merge pînă la re
petarea aceluiași și aceluiași fapt : 
am venit să reconstruim o uzină da 
a noastră, am venit să ajutăm tova
rășii noștri, am venit pentru că așa 
simțim și gîndim noi, muncitorii : să 
fim solidari și la bine, și la rău.

în faptele, în sentimentele acestor 
oameni se oglindesc efortul perma
nent al țării, hotărîrea și abnegația 
cu care întregul nostru popor răs
punde chemării partidului de a re
clădi totul cum a fost, de a accelera 
pulsul economic. Este realitatea fun
damentală pe care ți-o relevă in a- 
ceste zile și nopți ritmurile șantiere
lor reconstrucției.

ale combinatului — la- 
minoarele de benzi la 
cald și benzi la rece — 
activitatea constructo
rilor cunoaște un ritm 
accelerat Multe din u- 
tilajele tehnologice 
de bază — caje, linii 
de transport automat, 
săli de mașini pentru 
comandă de la distan
ță — au fost puse pe 
fundații, așteptînd mo
mentul punerii lor 
sub tensiune.

(Agerpres)
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circa 26 milioane Iei. De asemenea, 
producția nerealizată în această pe
rioadă, în unitățile afectate de inun
dații, este de 34,6 milioane lei. Dacă 
pierderile n-au fost mai mari, aceas
ta s-a datorat faptului că s-a acțio
nat cu operativitate, în unitățile a- 
menințate, pentru executarea unor 
lucrări de prevenire a efectelor cala
mităților naturale. Pină în prezent, 
toate unitățile au intrat în activitate 
normală, și-au recuperat în cea mai 
mare parte producția restantă, iar 
pînă la sfîrșitul trimestrului II își 
vor realiza integral sarcinile de plan.

— După cum sintem informați, 
numeroase colective din întreprin
derile miniere s-au angajat recent 
să realizeze pină la sfîrșitul anu
lui însemnate sporuri de produc
ție. Cum acționează ministerul, 
unitățile productive subordonate 
pentru a asigura celorlalte ramuri 
materiile prime, ■ materialele și 
combustibilul de care au nevoie ?

neferoase Baia Mare s-au angajat să 
producă peste plan, pină la sfîrșitul 
anului, 120 tone cupru electrolitic, 
120 tone cupru de convertizor, 7 000 
tone acid sulfuric ; 80 tone de cupru 
în concentrate se vor obține în plus 
la Combinatul minier Bălan, iar pro
ducția suplimentară la Combinatul 
minier Suceava se va ridica la 10 
milioane lei, constînd în principal din 
barită, produs destinat în parte ex
portului. Și celelalte unități ale in
dustriei miniere și-au luat însemnate 
angajamente de sporire a producției.

Cantitățile suplimentare de cărbu
ne din Valea Jiului se vor realiza pa 
seama îmbunătățirii calității cărbu
nelui brut din subteran și urmăririi

materiale, piese de schimb, utilități. 
O parte însemnată din sporul supli
mentar de producție va fi obținută 
prin devansarea cu 2—5 luni a ter
menelor de intrare în funcțiune la 
8 obiective de investiții cum sînt: 
minele noi de la Gura Băii, Mahmu- 
dia, dezvoltarea capacității la minele 
Baia Borșa, Moldova Nouă, Dobrești, 
Altîn-Tepe. Creșterile suplimentare 
de producție vor fi corelate cu necesi
tățile reale ale beneficiarilor, în spe
cial la cărbune energetic și la unele 
produse nemetalifere.

— Ce se întreprinde pentru ri
dicarea eficienței economice a 
producției industriei miniere, pen-

creșteriî gradului de mecanizare a 
lucrărilor miniere și a măririi viteze
lor de înaintare în galerii. Pînă la 
sfîrșitul anului, 26 la sută din pro
ducția de cărbune va fi obținută prin 
operațiuni de tăiere și încărcare me
canizate complex ; gradul de încărca
re mecanizată a materialului derocat 
la lucrările ,în galerii va atinge 50 la 
sută la cărbune și 60 la sută la ni- 
nereuri neferoase. Totodată, urmează 
să fie introduse tehnologii noi de ex
ploatare și de preparare, concomitent 
cu perfecționarea în continuare a 
celor existente. Din totalul extracției 
de minereuri din acest an, 62 la sută 
se va obține prin metode de prodilc-

MINERII PATRIEI
— în condițiile deosebite ale acti

vității economice din acest an, în care 
în fiecare ramură trebuie să se ac
ționeze pentru recuperarea pagubelor 
pricinuite de calamități și pentru 
realizarea integrală și depășirea o- 
biectivelor din actualul plan cincinal, 
în ce ne privește, ne preocupăm de 
creșterea producției pentru a asigu
ra cu prioritate, pe baza resurselor 
proprii ale țării noastre, materiile 
prime necesare celorlalte ramuri. 
Cantități sporite de cărbune vor da 
colectivele unităților din Valea Jiu
lui — 60 000 tone, de la minele Șo- 
tinga — 4 000 tone. Minerii de la Ani
na s-au angajat să depășească planul 
producției globale pe acest an cu 
patru milioane lei, urmînd să livreze 
cantități suplimentare de cărbune, în 
special cocsificabil, precum și argilă 
refractară. La minele Căpeni, inun
date de două ori în luna mai, se vor 
extrage în plus 5 000 tone cărbune. 
De asemenea, colectivele din cadrul 
Centralei minereurilor și metalurgiei

atente a procesului tehnologic de 
spălare, ceea ce va duce la ridicarea 
randamentelor de extracție în insta
lațiile de preparare, iar la întreprin
derea minieră Căpeni — prin utiliza
rea la maximum a capacității utila
jelor din cariere. Depășirea planului 
de producție la nivelul noilor anga
jamente asumate de colectivele uni
tăților industriei miniere va fi obți
nută prin folosirea mai bună a ca
pacităților de extracție și preparare, 
prin organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, precum și prin 
prestarea de ore și zile de muncă 
peste program. Ministerul, conduce
rile centralelor, combinatelor și între
prinderilor miniere au luat și iau în 
continuare măsuri pentru a asigura 
operativ necesarul suplimentar da

tru ca și pe această cale să spo
rească contribuția acestei ramuri 
la recuperarea pagubelor pricinui
te de inundații economiei națio
nale ?

— Cunoscut fiind faptul că — la 
nivelul acestui an — în industria mi
nieră un procent de creștere a pro
ductivității muncii înse'amnă circa 25 
milioane lei economii la prețul de 
cost, preocupările noastre au fost și 
vor fi îndreptate cu prioritate în di
recția amplificării influenței acestui 
factor în economia producției minie
re. Avem convingerea că, la sfîrșitul 
anului curent, vom consemna la pro
ductivitatea muncii un spor de 9 la 
sută peste prevederile inițiale ale ac
tualului plan cincinal. în acest sens, 
vom acționa în continuare în direcția

tivitate ridicată. Orientarea pe care 
o imprimăm industriei miniere este 
de a concentra producția în unități și 
abataje cu capacități de extracție ri
dicate.

în lumina sarcinilor trasate de 
partid cu privire la folosirea eficien
tă a materiilor prime și a materia
lelor, la stabilirea cît mai judicioasă 
a normelor de consum, s-a luat un 
complex de măsuri de reducere a 
consumurilor specifice. Astfel, prin 
extinderea utilizării unor înlocuitori 
și printr-o gospodărire mai judicioa
să, consumul de lemn de mină va 
scădea în 1970, in comparație cu 1969, 
cu 1,5 mc la 1 000 tone cărbune și cu 
1,2 mc la 1 000 tone minereuri nefe
roase. Pe această cale, consumul total 
de lemn de mină va £1 mai redus

cu circa 110 000 mc față de prevede
rile planului cincinal pentru acest an.

— Cunoaștem că in atenția con
ducerii ministerului se află pro
blema valorificării superioare a 
resurselor naturale ale subsolului 
țării noastre. Ce se întreprinde in 
acest sens'?

— Preocupările ministerului în a- 
ceastă privință sînt îndreptate în cîte
va direcții principale. în primul rind, 
este vorba de valorificarea cît mai 
completă a zăcămintelor aflate în ex
ploatare. Pentru aceasta s-au luat 
măsuri de deschidere a unor noi sec
toare de producție în minele existen
te, cum ar fi de pildă în minele din 
Carpații Orientali și din Maramureș. 
De asemenea, pentru dezvoltarea pro
ducției de metale neferoase sînt în 
curs importante lucrări de investiții 
în vederea punerii în exploatare a 
unor noi zăcăminte, cum ar fi cele 
de la Gura Băii, Valea Blaznei, Cru
cea, Șasea. în același cerc de preocu
pări se înscrie și trecerea la prelu
crarea complexă a piritelor pentru 
extragerea cît mai completă a tutu
ror substanțelor utile pe care le con
țin. Se vor obține în acest mod can
tități sporite de fier, plumb, zinc, cu
pru. Se întreprind acțiuni pentru a se 
utiliza, ca materie primă la produ- 
carea aluminiului, nu numai bauxita, 
ci și alte substanțe : șisturile bitumi
noase, bauxitele silicioase etc., care 
au un conținut de alumină mai redus, 
dar se găsesc în cantități mai mari. 
Pentru satisfacerea în cît mai bune 
condiții a necesităților de materii pri
me ale industriei, va spori gama sor
timentelor pe care le realizează in
dustria minieră, ceea ce va permite 
reducerea importului la unele sub
stanțe. Am putea aminti că, în cu- 
rînd, vor începe lucrările de deschi
dere a carierei din Munții Călima- 
nului, de unde se va extrage' 6Ulf 
nativ. Se fac în continuare cercetări 
pentru aducerea în circuitul economic

a unor noi substanțe ca: wolfram 
titan, molibden, care, după aprecie
rile noastre, vor duce la rezultate 
pozitive în scurt timp.

Efecte deosebite sînt scontate ca 
urmare a măsurilor luate de condu
cerea superioară de partid și de stat 
privind contopirea activității indus
triei miniere cu aceea de cercetări 
geologice, prin care cercetarea geolo
gică a fost strîns legată de necesită
țile producției. Studiile și lucrările 
geologice vor fi orientate spre deter
minarea și punerea în evidență a noi 
rezerve de materii prime minerale. 
Activitatea geologilor va fi concen
trată cu prioritate asupra obiectivelor 
de interes imediat Numai în cîteva 
luni de activitate în comun a indus
triei miniere și geologiei au' fost 
identificate 4—5 asemenea obiective.

Sintem preocupați, deopotrivă, nu 
numai de asigurarea cantitativă a 
economiei naționale cu materii pri
me, ci și de îmbunătățirea calitativă 
a acestora. Așa, de pildă, prin per
fecționarea tehnologiilor de prepara
re, va crește conținutul de metale în 
concentratele produse în uzinele de 
preparare de la Leșul Ursului și Baia 
Borșa, se va ridica gradul de alb al 
caolinului de Harghita și se va îm
bunătăți calitatea majorității produ
selor nemetâlifere. Pentru aprovizio
narea populației cu combustibil su
periori vor intra în producție noi ca
pacități de brichetare a cărbunelui.

Convingerea noastră fermă este că, 
prin munca lor fără preget și prin 
măsurile pe care le-am întreprins și 
le vom lua în continuare, lucrătorii 
din industria minieră și din geologie 
își vor aduce o contribuție sporită la 
creșterea producției industriale, la 
asigurarea cantităților de materii pri
me necesare suplimentar economiei 
naționale la îndeplinirea cu succes a 
planului de stat în acest ultim an al 
cincinalului.

Ajutoare bănești 
pentru refacerea 

gospodăriilor 
distruse

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii"). — în județul Alba a în
ceput înmînarea primelor carnete 
C.E.C., cu valoare limitată, care re
prezintă ajutoarele bănești acordate 
familiilor sinistrate ca urmare a apli
cării Hotărârii Comitetului Central, 
Consiliului de Miniștri și Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. La Alba Iulia, la ghișeul C.E.C. 
din Piața 1 Mai nr. 13, special ame
najat în acest scop, s-au prezentat 
ieri primii cetățeni ce beneficiază da 
asemenea ajutoare pentru compensa
rea pierderilor provocate de calami
tăți gospodăriilor proprii. Primul care 
s-a prezentat la acest ghișeu este 
Emeric Sziniy, din str. Iașilor nr. 28 ; 
el a primit un carnet C.E.C. pe care 
sînt trecute sumele de 11 000 lei pen
tru construirea locuinței distruse, 
5 000 lei pentru refacerea bunurilor de 
uz gospodăresc distruse și 1 500 lei 
pentru reclădirea anexelor gospodă
rești. La rîndul său, Letiția Rusu, din 
str. Iașilor nr. 30, a primit un carnet 
C.E.C. în valoare de 15 000 lei, repre- 
zentînd ajutoare pentru reconstrucția 
casei și refacerea bunurilor gospodă
rești. Au mai beneficiat de astfel de 
ajutoare Vasile Gîscă din str. Viilor 
nr. 28 — un C.E.C. în valoare de 
13 000 lei — și Nicolae Ghebeneu, din 
str. Viilor nr. 88 — un C.E.C. de 
10 500 lei. <

A început înmînarea de ajutoare 
bănești și unor familii care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor 
din Aiud, Ocna Mureș, Lunca Mu
reș, Cisteiul de Mureș, Rădești și 
Vințu de Jos. Pe baza evaluării pagu
belor, operație efectuată de către jo- 
misii de specialiști, in zilele care ur
mează vor primi ajutoare bănești 
alte sute de familii sinistrata din 
județul Alba,
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îmrâțămîntului superior
Ecouri și declarații pe marginea recentului

Decret al Consiliului de
tineri, promoția 1970 a instituțiilor de învățământ 
cu indreptățită nerăbdare apropiata repartizare in 
in viață. Intr-un asemenea cadru de muncă ți preo-

' Peste 18 000 de 
tuperior, așteaptă 
producție, intrarea 
cupări, apariția DECRETULUI CONSILIULUI DE STAT PRIVIND RE
PARTIZAREA ÎN PRODUCȚIE A ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚÂMțN- 
TULUI SUPERIOR a avut un ecou deosebit de puternic. Am discutat, 
In primele ore ale dimineții de ieri, cu mai mulți absolvenți din noua 
promoție și cu studenți bucur eșteni, i-am solicitat să-și exprime păre
rea, impresiile despre acest important act legislativ.

In spiritul echității 

și responsabilității 
sociale

La Institutul de construcții, ab
solvenții Facultății de construcții 
civile și industriale au și terminat 
examenul de stat. La dorința lor 
expresă, sînt primii specialiști care 
se vor prezenta în fața comisiilor de 
repartizare pentru a putea pleca mal 
repede în producție. „în aceste zile, 
cind întregul nostru popor este in
tens angrenat în munca de reface
re a țării, de Înlăturare a pagubelor 
calamităților, locul nostru, al con
structorilor, este acolo, pe șantierele 
reconstrucției — îmi spune tînărul in
giner Dan Sava. De aceea, în aduna
rea generală a absolvenților din insti
tut am luat hotărîrea și am cerut 
permisiunea forurilor de învățămînț 
să devansăm cu două săptămîni 
predarea proiectelor și data exa- 

putea pleca 
producție.

cel dornici sfi primească cit mai mult 
de la societate, dar să dea, cit mal 
puțin. Acum vor suporta penalizări 
întreprinderile, mai precis persoa
nele vinovate de angajarea unui ab
solvent care ocupă alt loc de muncă 
decit acela pe care îl merită sau care 
nu a efectuat stagiul în unitatea în 
care a fost repartizat. Tot atît de bine 
venită este și măsura de a obliga prin 
lege pe absolvenți să se prezinte la 
locul de muncă în termen de o lună 
de la data repartizării. Corespunde 
întru totul principiilor echității socia
liste ca acei care nu se prezintă la 
posturi — după ce din clasa întîi pînă 
la absolvirea facultății au învățat 
gratuit — să fie obligați la plata unei 
penalități civile în raport cu durata 
studiilor de la facultatea absolvită".

Înlesniri și condiții 

stimulatorii

menului, pentru a 
mai devreme în r---- ,
deosebita satisfacție să constat că 
Decretul Consiliului de Stat pune 
ordine în problemele atît de com
plexe ale repartizării in producție a 
absolvenților, stabilind condiții fer
me, precise și clare, un cadru legal 
în spiritul echității socialiste, care 
împiedică manifestarea oricăror a- 
titudinl ușuratice sau de bun 
plac în ceea ce privește alegerea lo
cului de muncă. Sînt cunoscute atî- 
tea cazuri de studenți pentru ale 
căror studii statul a investit sume 
considerabile și care au beneficiat de 
învățămînț gratuit, de cămine și 
cantine, dar care. în clipa în care 
s-au văzut absolvenți, n-au mers sau 
au refuzat să meargă aoolo unde era 
nevoie de ei, căutîndu-și locuri de 
mutică comode, uneori chiar sub ca
lificarea lor. Eu și colegii mei con
siderăm că a venit momentul să do
vedim — prin fapte — recunoștința 
noastră profundă, totala adeziune la 
opera constructivă a partidului și po
porului nostru. Vom pleca deci și 
vom munci neobosit și cu pasiune 
acolo unde vom fi repartizați".

Proaspătul inginer este unul dintre 
cei trei absolvenți al facultății care a 
obținut „diploma de merit" — cei
lalți doi fiind Mircea Ioniță șl Petru 
Badea — Îndeplinind cu prisosință 
condițiile : nota 10 la proiectul de 
diplomă („Clădire administrativă cu 
18 etaje"), numai 9 și 10 la toate 
examenele și celelalte activități pro
fesionale din anii de studenție. De 
altfel, din cei 152 de absolvenți ai 
facultății, 82 au obținut la examenul 
de diplomă note mai mari de 8. „Este 
și aceasta o dovadă — adaugă la 
fel de noul inginer Gheorghe Manea 
— că devansarea examenului de stat 
nu a însemnat vreun rabat la exigen
ță, ci, dimpotrivă, o muncă mal inten
să, mai responsabilă. Dorim să ducem 
la noile noastre locuri de muncă nu 
numai un aflux de energie și entu
ziasm tineresc, dar și de competență. 
Prevederile noului Decret sînt deose
bit de stimulatorii pentru studentul 
serios, pentru tînărul care s-a pregă
tit temeinic și este hotărît să se con
sacre pe de-a-ntregul profesiunii 
alese. în sprijinul lui vin, deopotrivă, 
atît măsura ca repartizarea să se facă 
în ordinea rezultatelor la învățătură, 
cît și reglementarea obligațiilor între
prinderilor față de absolvenții repar
tizați lor. Se închid astfel portițele 
deschise favoritismelor, nepotismelor 
și diferitelor „aranjamente" pentru

Am

Și Ia Universitate, noii absolvenți 
se pregătesc pentru apropiatul exa
men de diplomă. Stau de vorbă cu 
absolventul Toma Iancu, de la Fa
cultatea de filozofie. „Am reținut în 
mod deosebit caracterul unitar, echi
tabil, al normelor de repartiza
re stabilite în Decretul Consiliu
lui de Stat. Sînt convins că se vor 
rezolva foarte multe probleme perso 
nale prin prevederea ca absolvenții 
căsătoriți (cînd soții sînt din aceeași 
promoție și au promovat examenul 
de diplomă) să fie repartizați în ace
eași localitate sau în localități apro
piate. Remarc și prioritatea de care 
se vor bucura absolvenții ai căror 
soți sau soții sînt deja angajați într-o 
organizație socialistă, de a fi repar
tizați în aceeași localitate sau într-u- 
na apropiată. Mi se pare cu totul fi
rească măsura de a se acorda întîie- 
tate, indiferent de media obținută, a- 
ceior absolvenți care doresc să mun
cească în comunele în care-și au do-‘ 
miciliul ei, soțul sau soția, ori pă
rinții lor, ori în comune apropiate. 
După cum este cît se poate de bine 
venită luarea în considerare a unor 
criterii de preferință pentru acei ab
solvenți care au nevoie de îngrijire 
medicală deosebită, ca și pentru cei 
cu o activitate obștească sau compor
tare remarcabilă în perioada de stu
dii. Numeroase și substanțiale sînt și 
înlesnirile care se acordă absolvenți
lor la repartizarea în producție : 
transportul de la domiciliu la locul 
de muncă, pentru ei, membrii de fa
milie și bunurile de care dispun, pre
cum și acordarea unei indemnizații 
de instalare egală cu un salariu lunar, 
posibilitatea solicitării unui avans co
respunzător cu o jumătate de salariu, 
rambursabil In șase rate lunare, de 
către absolvenții cu examen de stat 
care nu beneficiază de indemnizația 
de instalare, asigurarea în condiți
ile legale a unei locuințe cores
punzătoare ș.a. Personal, aș dori 
foarte mult să mă întorc în comuna 
natală — Ghelar — județul Hune
doara, ca să predau filozofia. Bineîn
țeles însă că voi merge cu toată bucu
ria acolo unde voi fi repartizat și voi 
munci cu toate puterile pentru înflo
rirea societății noastre socialiste".

Orientare spre producție
— De multe ori, în adunările pro

fesionale, studenții și cadrele didac
tice din institutul nostru au discu
tat despre posibilitățile apropierii 
pregătirii studenților de cerințele so
cietății socialiste — relatează ing. 
Traian Aurite, vicepreședinte al Con-
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mir
cea Basarab. Solist Leon Ara 
(Spania). In program lucrări de 
Tlberiu Olah, Bela Bartok, Men
delssohn Bartholdy — 20.
• Opera Română : Don Pasquale 
— 19,30.
• Teatrul de operetă: Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul Național „I.
giale" (sala Comedia) : 
ultimului golan — .
dlo) : Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Nicnic — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Viraj periculos — 20.
• Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20; (la Arenele Romane) ; 
Primarul lunii și iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara“ (sala 
Magheru) : Crimă și pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 19.30.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn I — 
21,30.
• Teatrul evreiesc de stat ^Noap
tea în tirgul vechi — 19.30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
Cărăbuș — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță... la Tă- 
nase — 19,30.

L. Cara- 
Moartea 

20; (sala Stu-
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EXPOZIȚIA BRĂNCUȘI1
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Stat

sala Union

de prevederile Decre- 
de modul chibzuit șl 
în care au fost re- 
problemele complexe

cinema

Instantaneu din actualitatea universitară : examenele

siliului Asociației Studenților 
Institutul politehnic. Decretul Consi
liului de Stat vine în întîmpinarea a- 
cestor preocupări firești, înmănun- 
chind un ansamblu de măsuri care a- 
propie pe viitorul specialist de pro
ducție încă din anii studenției, creează 
un cadru larg pentru dezvoltarea le
găturilor dintre școala superioară și 
întreprinderi. Sistemul de prereparti- 
zare înainte de practică în producție 
a studenților din anul III de la unele 
facultăți și secții va îmbunătăți 
substanțial pregătirea studenți
lor, îi va apropia mai mult, încă de 
pe băncile facultății, de viitoarea 
profesiune.

în plus, această prevedere se îm
pletește organic cu cea referitoare la 
încheierea contractelor cu studenții 
încă din anul I, prin care a- 
ceștia se obligă să efectueze după ab
solvire stagiul in organizația socialistă 
la care vor fi repartizați. Cu alte 
cuvinte, studentul are datoria să 
lucreze acolo unde va fi trimis, dar 
va avea concomitent posibilitatea să 
opteze — din anul III — pentru o spe
cialitate și subramură care-1 pasio
nează, pentru care are înclinații și 
afinități deosebite. „Aș vrea să 
adaug că această posibilitate este 
deosebit de stimulativă și avantajoa
să pentru noi, studenții — spune stu
dentul Gh. Chirtu din anul II al 
Facultății de tehnologia construc
țiilor de mașini. Vom avea o mai 
directă legătură cu problemele de 
producție din întreprinderi de spe
cialitate, vom putea să ne alegem 
proiecte de diplomă din tematica 
prioritară a producției, vom putea 
participa direct la muncă (nu numai 
ca simpli spectatori, cum se în- 
timpla de multe ori pînă acum). Ne- 
maivorbind de noile avantaje mate
riale care ni se oferă, pentru că între 
studenți și organizațiile socialiste se 
vor putea încheia contracte prin care 
acestea le aoordă burse, iar stagiul 
se va reduce corespunzător cu du
rata practicii de specialitate efec
tuată".

Asemenea gînduri animă pe toți 
studenții. Ei își exprimă deplina sa
tisfacție față 
tulul, față 
bine gîndit 
glementate 
ale repartizării în producție a noilor 
specialiști, ale încadrării lor în acti
vitățile corespunzătoare specializării

Florica DINULESCU

CARNET MUZICAL

Nu se poate desi
gur vorbi, ascultindu-1 
pe PIERRE FOUR
NIER — una dintre 
marile personalități 
franceze ale artei in
terpretative contempo
rane — de o fervoare 
a comunicării, de acea 
adresare patetică ce 
înaripează cîntul lui 
Richter, de exemplu, 
nici de gravitatea mo
numentală, monolitică, 
a interpretărilor lui 
Menuhin sau de reve
lația surprinzătoare a 
lucidității din cîntul 
lui Crccolini. Căci ceea 
ce impresionează în
deosebi în cîntul său 
sînt cu siguranță toc
mai emoția, căldura 
umană a sincerității, 
gestul firesc al adre
sării purtătoare de 
largi semnificații, co
municarea deloc dis
tantă cu publicul. 
Chiar Bach — feno
menul pentru mulți 
mai dificil de pătruns 
al artei muzicale — 
descinde către noi, 
prin intermediul lui 
Pierre Fournier, nu 
văduvit de sensurile

mari, generalizatoare, 
ci îmbogățit prin fi
rescul emoției ome
nești, al gîndirii. In
terpretarea Suitei a 
IV-a pentru violoncel 
solo — prin gravitatea 
lipsită de austeritate 
a Preludiului, prin 
curgerea molcomă, de 
o mare distincție a 
Sarabandei sau prin 
impetuozitatea deloc 
năvalnică, în limitele 
unei galanterii a firii, 
ce reiese din Gavotă 
— a reprezentat, in
discutabil, unul din 
momentele mari ale 
serii, una dintre acele 
rare împrejurări în 
care sinceritatea ex
presiei întîlnește la ju
mătate de drum înalta 
înțelepciune și expe
riență a unui mare 
spirit.

Chiar Beethoven — 
în a sa Sonată op. 102 
nr. 1 pentru pian și 
violoncel, lucrare de a- 
dîncă maturitate a 
compozitorului — ne-a 
apărut în versiunea lui 
Pierre Fournier, desi
gur dinamic, foarte e- 
chilibrat, dar nu dra

• Afurisitul de bunic : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 
21, la grădină — 20,15.
• 24 — 23 nu se înapoiază : CEN
TRAL — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 18,45.
• Procesul : CENTRAL — 20,45.
• Acțiunea „Vulturul- : LUMINA
— 9,30—15,30 în continuare ; 18;
20.30, ARTA — 10,30; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Program pentru copii : DOINA
— io.
• vînătorul de căprioare : DOINA
— 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea Leontine : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30.
• Cel 1000 de ochi al doctorului 
Mabuse : FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30.
• Sub semnul Iul Monte Cristo :
REPUBLICA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15. BUCUREȘTI — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21, 
STADIONUL DINAMO — 20,30,
GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Misteriosul X din Cosmos : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;

21, GRĂDINA
16; 18,30; 21, FESTIVAL — 9; 11,15 
13,30; 16; 18,30; ‘ x
DOINA — 20,15.
• Articolul 420 (seriile I șl II) 
CINEMATECA — sala Union - 
(bilete la casă) 9; 12,30; 16; 19,30.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. FLAMURA — 11; 16; 18,15;
20.30.
• Asterix șl Cleopatra : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Marile vacanțe ; MELODIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. MODERN — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
• Freddy șl cfntecul prerie) i 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 9,30—15,30 în 
continuare ; 18. la grădină — 20,15, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
• Urmărirea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10; 15,30; 18; 
20,15, DRUMUL SĂRII — 15,15; 
17,45; 20,15.
• Castelul condamnațllor: GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Bănuiala : BUZEȘTI — 14; 16,15, 
la grădină — 20,30.
• O întîmplare i BUZEȘTI —
13.30.
• Simpaticul domn „R* : MUNCA 
— 16; 18; 20.
• Dansînd Slrtakl ; AURORA — 
9: 11; 13; 16; 18,15, la grădină —
20.30.
• Operațiunea Lady Chaplin : 
DACIA — 8,30—20,30 în continuare, 
VOLGA — 10; 16; 18,15; 20,30.
• Răzbunătorul : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, la grădină — 20,30, 
MIORIȚA — 11; 15; 17,30; 20.
• Bună ziua, contesă : UNIREA
— 16; 18,15, la grădină — 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : LIRA
— 10; 15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Picioare lungi, degete lungi :
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15,
CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,15; COS
MOS — 13,30; 18; 20,15.
• Elvira Madigan : COTROCENI
— 15,30; 18; 20.
• Jocul care ucide : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Explozie în munți : VITAN — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• în Nord spre Alaska : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Un cuib de nobili : VIITORUL
— 20,15.
• Inimă nebună, nebună de le
gat : MOȘILOR — 10; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Valea păpușilor : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Warlock : FLACĂRA — 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Splendoare în Iarbă : RAHOVA
— 15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Joc dublu în serviciul secret: 
PROGRESUL — 15,30; 18, GRĂ
DINA PROGRESUL PARC — 20,15.

Simboluri ale vieții 
în armoniile marmurii
Muzeul de artă al Repu

blicii Socialiste România 
găzduiește, începînd de vi
neri 5 iunie, timp de o lună, 
expoziția Constantin Brân- 
cuși — prima retrospectivă 
europeană a operelor ma
relui sculptor. Aproape 50 
de lucrări, provenind din 
Muzeul de artă al Republi
cii Socialiste România, Mu
zeul Guggenheim, Muzeul 
Național de artă modernă 
din Paris. Muzeul din Cra
iova, precum și din colecții 
particulare americane și ro
mâne sînt, prin frumusețea 
și perfecțiunea lor, prin 
gindurile metamorfozate in 
sculptură, o impresionantă 
mărturie asupra personali
tății lui Brâncuși, a acestui 
clasic al sculpturii româ
nești și moderne. Din me
ditațiile — Întrupate în 
marmură, în piatră și lemn 
— asupra existenței, asu
pra frumosului și eternului 
vieții, se desprinde cu vi
goare spiritualitatea româ
nească, adînc clădită în o- 
pera brâncușiană, potențată 
de strălucita contopire cu 
sensurile contemporane ale 
artei universale.

Cu prilejul expoziției, tn- 
tr-o convorbire avută cu 
V. G. PALEOLOG, unul 
dintre cunoscătorii operei 
brâncușiene și, în același 
timp, unul dintre prietenii 
statornici ai sculptorului, 
acesta sublinia ca o trăsă
tură esențială a operei lui 
Brâncuși faptul că ea a 
rămas, de-a lungul procesu
lui evolutiv al gîndirii sale 
plastice, în mod structural 
românească : „Reinnoitor al 
principiilor artei și ocolind 
tumultul tuturor „ismelor" 
ale vremii lui (cubism, or- 
fism, suprarealista, abstrac
ționism etc) Brâncuși a în
scăunat începuturi valabile 
pentru așezarea unei noi 
realități în artă : „...tot ce 
vedeți aici (în atelierul său, 
n.n.) nu are decit meritul 
de a fi fost trăit". Așa se 
poate spune și despre ac
tuala expoziție. El a rea
șezat in artă seninul și sim
plitatea formelor, reducin- 
du-le pe acestea din urmă 
„la una singură, la aceea a 
măsurii", a veșnicelor sime
trii, „la care se ajunge nu
mai desfășindu-te pe tine 
insuți de împrejurime" ; așa 
scria el, indemnindu-ne la 
reconsiderarea străbunelor 
rădăcini și la aceea a pu
terilor aluatului dinții ale 
emoției de artă — poruncă 
valabilă pentru lăuntrul 
sufletelor tuturor popoare
lor creatoare de aspirații.

„Pasărea Măiastră" și 
sensul ei centrează întrea
ga expoziție, impunindu-i o 
pecete ce nu se poate șter

ge : este a aceluia care « 
indrăznit un autentic gest 
românesc de artă, înscris și 
pătruns in marea istorie a 
culturii universale nu nu
mai prin făcutul fără pere
che al miinilor sculptorului, 
ci și prin spusul acestui 
gest, reîntors lumii din a- 
dincimile mileniilor româ
nești și crescut din aluatul 
tilcurilor ce vor fi adopta
te de întreaga lume. Ope
rele lui Brâncuși exprimi 
nu numai meritele unui 
singur om — mare cit un 
munte de ai noștri — ci și 
meritele poporului nostru".

Opera lui Constantin 
Brâncuși s-a imp.us con
științelor însetate de per
fecțiune prin faptul că fie
care formă individuală pe 
care el o aduce se ridică la 
valoarea unei forme uni
versale, clasice în desăvîr- 
șirea ei. Iar cele aproape 
24 de lucrări prezentate 
acum pentru prima dată 
publicului românesc vin să 
întregească, să reconstituie 
prin intermediul unor 
sculpturi aparținind aproa
pe tuturor genurilor și pe
rioadelor de creație ale 
sculptorului, imaginea uni
tară a evoluției gîndirii 
brâncușiene. Și n-ar fi de
cit să privim lucrările 
aparținind anilor de uceni
cie, portretele de copii, 
bustul pictorului N. Dărăs- 
cu sau oel al Iui Petre Stă- 
nescu — realizate sub :n- 
fluența impresionismului 
rodinian —, „Sărutul" — 
care în 1907 marchează de 
fapt începutul conturării 
unui univers propriu și pe 
deplin original — ca și va
riantele sale succesive pînă 
la realizarea monumentalei 
„Poarta sărutului" (a cărei 
machetă este acum prezen
tată pentru prima dată în 
lume). întregul ciclu al Mu
zelor adormite culminînd cu 
„începutul lumii", elanul 
închis în forma simplifica
tă, simbolică a „Cocoșului" 
sau a „Păsărilor în zbor", 
armonia celor cîteva ver
siuni ale „Domnișoarei Po- 
gany" și a portretelor pre
zentate acum, „Vrăjitoa
rea", „Adam și Eva" — din 
seria lucrărilor în lemn, ca 
și „Țestoasa zburătoare" — 
ultima sa creație — vin să 
reconstituie un univers ar
tistic în care pasiunea se 
alătură cunoașterii, în care 
înțelepciunea e completată 
de entuziasm. Este un u- 
nivers care, animat de re
zonanțele și amprentele in
spirației noastre folclori
ce, ale sensibilității și gin- 
diril populare româneștii, 
marchează începuturils 
sculpturii moderne.

MESAJUL 
BUCURIEI
Intrată aproape în legen

dă, sintetizind și exprimind 
exemplar o natură, o isto
rie, un spațiu și un timp 
specific românesc, opera lui 
Brâncuși a devenit, o dată 
cu trecerea timpului, o va
loare de interes universal.

— Brâncuși aduce un a- 
numit sens al noului, al 
noutății, prin care opera 
lui se înscrie ca o primă 
contribuție la formarea 
sculpturii moderne — ne-a 
spus binecunoscutul exeget 
al operei sale, sculptorul a- 
merican SIDNEY GEIST, 
prezent în țara noastră cu 
prilejul vernisajului expo
ziției Brâncuși. Optimismul 
său este franc, necomplicat. 
El aduce mesajul rar al 
bucuriei. Brâncuși a creat 
lucrări de o frumusețe in
dividuală dar, în același 
timp, el' este autorul unei 
opere deosebit de coerente

din punct de vedere inte
lectual. Inteligența și un a- 
numit raționalism sînt ca
racteristice artei sale, ca și 
efortul de a formula cu a- 
jutorul lor un punct de ve
dere optimist asupra lu
mii. Intuiția sa este servită 
de acest raționalism., Impul
sul se transformă in dura
bil, în clasic. Brâncuși sur
prinde „esențe" care prin 
claritatea, unitatea și ime- 
diatețea lor sint percepute 
ca bucurie. („V-am dat 
bucurie pură" — afirma 
marele sculptor). Sinteza pe 
care artistul român o reali
zează nu-1 conduce însă, 
așa cum s-ar putea crede, 
la un sistem simplist de 
forme. Geometria nu există 
pentru el decît in măsura 
în care este obligat Bă con
ceapă ansambluri arhitec
turale ca cele de la Tg. Jiu 
sau să-și cioplească soclu
rile. De asemenea, aș afir-

MARI MUZICIENI PE SCENA ATENEULUI ROMAN
matic în sensul clasi
cismului preromantic 
de început de secol 
XIX.

Deloc paradoxal, in
terpretările artistului 
francez rămîn excep
ționale tocmai prin 
faptul că evită în mod 
principial ceea ce, cu

Sonată pentru violon
cel și pian de Debussy, 
atît de discret, dar în 
egală măsură luminos 
și afirmativ conturată. 
Impresionante rămîn 
aci extrema volubili
tate și simplitatea co
municării muzicale ; 
Instrumentul însuși

mai mult camerale, 
într-o intimitate apar
te a melodicii lieduri
lor marelui compozi
tor romantic, cu o fi
rească emoție lăuntri
că a rostirii muzicale.

Fiecare apariție în 
concert a lui RADU 
ALDULESCU confir

Violonceliștii Pierre Fournier 
(Franța) și Radu Aldulescu

un termen neobișnuit, 
se definește a fi ex
cepționalul spectacu
los, iar grația și rafi
namentul spiritului 
francez — distincția 
specifică a acestuia — 
transpar, cum e fi
resc, în Sonata de o 
elegantă virtuozitate a 
preclasicului Fran- 
coeur, sau in celebra

pare că-și pierde ca
racteristicile sale con- 
cret-materiale, erijîn- 
du-se într-o prelungi
re firească a însăși 
ființei artistului. Poa
te că acestea sint și 
împrejurările în care 
Concertul pentru vio
loncel și orchestră de 
Schuman a fost gindit 
și realizat la proporții

mă datele muzicianu
lui de mare clasă pen
tru care problema re
lației dintre concepția 
artistică asupra textu
lui interpretat și în
truchiparea în fapt so
nor a acestuia se re
zolvă de fiecare dată 
la un înalt nivel inte
lectual. De altfel, ape
lul constant pe care

solistul îl face la ma
rele repertoriu de con
cert, măiestria desco
peririi și susținerii e- 
locvente a ideilor mu
zicale atestă preocu
parea majoră a artis
tului față de problema 
atît de importantă a 
comunicării eficace cu 
publicul, față de me
nirea, de rosturile a- 
cestei comunicări.

Interpretarea în re
cital a sonatelor de 
Beethoven — două de 
tinerețe, Op. 5 și două 
de maturitate, Op. 69 
și 102, momente de 
importantă cumpănă 
în cariera oricărui in
terpret — ni-l reco
mandă pe muzicianul 
Radu Aldulescu în
zestrat cu o ferm 
structurată concepție 
asupra creației tălmă
cite. Dacă, stilistic vor
bind, spiritul totuși 
galant al Concertului 
de Haydn în re major 
a fost asimilat unei 
viziuni mai mult cla- 
sico-romantice. Con
certul pentru violon
cel și orchestră de 
Dvorak a găsit, in

schimb, în interpreta
rea sa acea natură 
generoasă, propice e- 
fuziunilor desfășurate 
pe spații largi de me
lancolie, de avînt. Cre
dem că în contextul 
vieții muzicale con
temporane, această in
terpretare a celebrului 
opus al compozitorului 
ceh poate să fie cu 
greu egalată nu numai 
datorită subtilității în
țelegerii textului, dar 
și plasticității și for
ței comunicării slujite 
de un ton egal cize
lat, de o mare consis
tență și maleabilitate 
sonoră.

Să remarcăm, de a- 
semenea, contribuția
— in suita celor cinci 
concerte susținute pe 
podiumul Ateneului 
Român de Pierre 
Fournier și respectiv 
de Radu Aldulescu
— dirijorului Mircea 
Cristescu și a pianistu
lui Albert Guttman, 
ambii dînd un sens 
foarte prețios colabo
rării lor cu solistul.

Dumitru AVAKIAN

C BRÂNCUȘI i Pasărea în spațiu

ma că nu există un sistem 
anumit de transpunere a 
formei naturale în sculp
tura lui Brâncuși. în lunga 
sa serie de portrete există 
în fiecare lucrare baze 
structurale diferite, deși am
prenta facturii personale 
este la fel de vizibilă pre
tutindeni. Prima impresie 
în contemplarea unei sculp
turi de Brâncuși este aceea 
a unei cunoașteri totale. Iar 
o atenție prelungită, ca și 
studierea aceleiași lucrări 
diritr-o mulțime de alte un
ghiuri posibile nu mai a- 
daugă nimic acestei cu
noașteri inițiale. Claritatea, 
claritatea construcției, a ar
ticulației volumelor, repeti
ția lor creează un sistem 
închegat, o imagine de 
neuitat, care se înscrie 
pregnant în memoria privi
torului.

— Cum a fost continuat 
acest „spirit al noului", 
noutatea pe care Brâncuși 
a adus-o in sculptura con
temporană ?

— Originalitatea lui Brân
cuși apare în primul rînd 
în felul său de a regîndi 
formele pe care natura le 
oferă. El nu lucrează într-o 
anume manieră, el regîn- 
dește, retrăiește totul. Și 
lucrind astfel, rezultatele 
nu pot fi. niciodată antici
pate. Nu se poate lucra în 
maniera Brâncuși și cred că 
el nu poate fi imitat decît 
în măsura în care poate fi 
refăcut întregul traseu al 
gîndirii sale. Există mulți 
sculptori care sint afiliați 
lui Brâncuși, dar este la fel 
de adevărat că de cele mai 
multe ori ei nu fa® parte 
dintre artiștii cel mai im
portanți. Experiențele sale, 
ca și rezultatele deosebite 
în șlefuirea metalului con
tinuă, de asemenea, să fie 
explorate.

r

t

PROGRAMUL I

— Expoziția Brâncuși re
cent deschisă in sălile mu
zeului de artă este prima 
de acest fel din Europa. 
Considerați selecția lucră
rilor prezentate acum re
prezentativă pentru ansam
blul creației brâncușiene ?

— Deși numărul lucrări
lor prezentate publicului 
românesc nu este foarte 
mare, ele oferă totuși o 
foarte bună idee a ceea ce 
înseamnă cu adevărat Brân
cuși. Sînt lucrări importan
te și, mai ales, foarte va
riate. Sînt prezente lucrări 
de mici dimensiuni ca, de 
exemplu, capetele de copii, 
dar și lucrări ca „Regele 
regilor", care atinge aproape 
3 metri. Sînt expuse sculp
turi care aparțin primelor 
sale perioade de activitate, 
lucrări realizate în manie
ră rodini ană, ca și opere 
ale maturității depline. Așa 
încît, treptat, se formează 
o imagine aproape comple
tă asupra operei Iui Con
stantin Brâncuși. Cred însă 
că sculpturile lui au atîtea 
legături între ele încît s-ar 
putea organiza expoziții cu 
orice număr de lucrări.

Cred că lucrurile, o dată 
puse în această suită tem
porală, se explică aproape 
de la sine și oricine poate, 
în acest fel, stăpîni schim
bul ideilor, progresul lor. 
Opera lui Brâncuși se bucu
ră de mult interes pretu
tindeni și interesul este atît 
al celor care se ocupă di
rect de sculptură — fie el 
studenți, artiști sau ama
tori de artă — rft și al 
marelui public din toată 
lumea. Este opera unui op
timist, a unui mesager al 
bucuriei și al noului.

Interviu realizat de 
Marina PREUTU

17,00 Deschiderea emisiunii. Microavanpremiera. 
17,05 Buletin de știri.
17,10 Emisiune în limba germană.
18.15 Bună seara, fete! Bună
19.15 Anunțuri
19,20 ............
19,30
19,55
20,00

seara, băieți î
publicitate.

1001 de seri — emisiune
Telejurnalul de seară.
Anunțuri — publicitate.
Tele-enciclopedia • Alta
kan • Yole.
Film documentar francez : „Imagini din Lyon“. 
„Pentru ca totul să fie în ordine". Reportaj la 
Porțile de Fier de Anca Arion.

21,00 Film serial : „Rocambole" (VI).
21,45 Invitații noștri : Didi Balboni (Italia) și Lize 

Marke (Belgia). i
22,40 „Vinătoare de urși" — film realizat de Horia Va- 

siloni.
23,00 Of, inimioară. Romanțe vechi și noi. 
23,20 Telejurnalul de noapte. Sport.

pentru cei mici.

Verapaz (II) • Ketchl-

20,30
20,45

PROGRAMUL II

20,00

20,45

Deschiderea emisiunii. Poesls : Perpessicius. Re
cită actorii : Toma Dimitriu, Emil Botta, Nicolae 
Brancomir, Ion Marinescu, Constantin Bărbu- 
lescu.
Floare bănățeană. Program de cîntece și dansuri 
interpretat de ansamblul folcloric „Semenicul" 
din Caransebeș. e
„Labirintul" — film-balet, producție a studiouri
lor din R. S. Cehoslovacă.

21,15 Seara melomanului. Tribuna’ tinerilor interpret!. 
Pianista- Ilinca Dumitrescu și violonistul Eugen 
Sîrbu. Acompaniază orchestra de studio a Radio- 
televiziunii dirijată de Ludovic Baci. Prezintă 
prof. univ. George Manoliu.

,30 Film serial : „Rîul întunecat" (VIII).22,1

A



SCINTEIA — sîmbătă 13 iunie 1970 PAGINA 5

bă- 
res- 
sint

FACEȚI ORICE, CEDAJI
0 PALMA DIG!
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RASPINDIȚIVA

kilometri Foto : A. Cartojaa

Munca febrilă pentru apărarea celor 11 000 hectare expuse primejdiei revărsării, la I.A.S. Vlădeni, in Ialomița. Pe digul care 
protejează recolta — un dig viu, de oameni

Insula Mare a Brăilei. Vastă incintă fertilă, pe care apele o asaltează de 60 de zile și 60 de nopți. Alături de localnici, de munci
tori, ostași ai forțelor noastre armate luptă eroic cu apele, consolidînd giganticul inel de pămînt și piatră al digului lung de 152 

kilometri Foto : Gh. Vințilă

In cronica dramaticei încleștări cu apele, in cronica eroicei 
♦Ulii pentru refacere și reconstrucție, a cărei amplă și dinamică 
pirație este însăși respirația țării, eroii sînt printre noi. Eroii 
milioane de oameni. Eroii sint un intreg popor. Zilele lor sint în 
aparență aceleași, munca și viața își urmează ciclurile dintotdeauna. 
Dar pe fețele oamenilor a apărut un accent încordat, chipurile a 
milioane de oameni poartă, ca un veritabil semn de noblețe, semnul 
adine și eroic al efortului din aceste zile și nopți. Zilele și nopțile 
sînt in aparență aceleași. Sirenele fabricilor sună în zori, cimpiile 
se trezesc in zori sub sclipătul iute al coasei, diminețile au surisul 
candid al copiilor care merg la școală. Dar sint zile și nopți, multe 
zile și nopți de cînd, pe întreg cuprinsul acestei țări, în uzinele și 
cimpiile ei, in toate incintele fierbinți ale muncii, milioane de oa
meni n-au știut ce Înseamnă odihna. De la muncitorii care și-au 
asumat noi și înalte răspunderi, lucrtnd in schimburi de 10, 12 și 14 
ore, lucrînd și duminicile, de la țăranii care luptă să smulgă pă- 
minturile de sub stihie, fertilizindu-le a doua și a treia oară, de la 

FACEȚI ORICE, I
0 PALMA

lucrătorii din toate domeniile de activitate, de la cei ce se ocupă 
de aprovizionare, asistența medico-sanitară, demolarea și refacerea 
caselor, fabricilor și drumurilor avariate, și, de aici, la cei anga
jați in înfruntare directă cu valurile, în apărarea digurilor ce pro
tejează vaste incinte verzi, orașe și sate, țara întreagă e prinsă io 
bătălia cu apele, pentru refacere, pentru reconstrucție.

A apărut, in aceste zile, in diviziunea socială a muncii, prin de
clanșarea unor gigantice resorturi de energie a maselor, o nouă ca
tegorie, o colectivitate umană de o impresionantă forță a gestului 
creator : eroii luptei de apărare. Oameni care, de săptămini, zi și 
noapte, nu s-au mișcat de pe digurile pe care le apără ; oameni 
care, de săptămini, zi și noapte, ingropați in ape, sub arșițe, sub 
ploi, refac drumuri și poduri, smulg apelor ceea ce au răpit, repun 
în funcțiune fabrici, reconstruiesc din temelii case sau așezări în
tregi. Sute și sute de mii de oameni au lucrat fără întrerupere, săp
tămini de-a rîndul, doar Ia apărarea și reconstrucția digurilor, răs- 
pindiți — lanț viu de luptători — pe un front de mii de kilometri. 

pe Mureș, pe Olt, pe Prut, pe Șiret, pe Dunăre, pe toate apele. Dar 
nici un calcul, oricit de aproximativ, nu-i poate cuprinde pe sutele 
de mii de oameni care, o dată sfirșit efortul cotidian la locul de 
muncă, vin, dupâ-amiezile, serile, nopțile, să apere diguri, să re
facă drumuri și case, răspunzînd cu hotărire și abnegație chemării 
partidului, chemării propriei lor conștiințe.

Din primele clipe ale bătăliei cu apele, partidul a chemat la 
acțiune. Severă. Indirjită. Desfășurată cu toate energiile, cu toate 
forțele, cu toate resursele de care dispunem. Și cu surplusul de 
energii, de resurse, de forțe, pe care-I poate naște numai conștiința 
clară a țelurilor.

Sint mii și milioane de oameni care, in aceste zile și nopți, fie
care ÎS postul său, la locul de muncă și luptă încredințat de patrie 

partid, fac din misiunile pe care le-au primit, oricit de dificile 
fi, rosturi infime, adinei, ale însăși existenței lor. Și procedează 
consecință. Oamenii pe care vi-i prezentăm in această pagină 
apărătorii digurilor — sînt doar cițiva dintre eroii Faptei.

Și oameni, fără număr, au apărat, chiar și cu piepturile lor, orașe, sate, uzine, ogoare

Oameni pe diguri. Mii, zeci de mii de 
•ameni, țărani, muncitori, ostași, tineri, 
membri ai gărzilor patriotice, oameni de 
toate vîrstele și profesiile, apărînd digurile 
de pe Șiret, de pe Olt, de pe Prut, de pe 
Mureș, de pe fluviul în al cărui trunchi 
sonor se sprijină toată harfa de ape a 
țării. Oameni, mii, zeci de mii,- pe sute, 
mii de kilometri de pămînt și piatră care 
apăr* de furia apelor vaste incinte verzi, 
ghirlande de pămînturi fertile, uzine și 
porturi, orașe și sate. Oameni pe diguri. 
O imagine din aceste zile și nopți, ofe
rind, în panoramele largi ca și in detaliu, 
în episoade pline de tensiune, care modi
fică de la o clipă la alta relațiile din 
întregul tablou, elementele unui dialog 
patetic : omul și natura față în față, in 
înfruntare directă, într-o maximă confrun
tare a forțelor, măsurabilă ca intensitate 
doar cu proporțiile catastrofelor care 
amenință.

Un dig e un val de pămînt și piatră, 
un relief creat de om, minuscul în ordi
nea naturală a firii, ignorat cel mai 
adesea de hărți. Un dig, orice dig, în 
aceste zile și nopți dramatice, a devenit, 
un avanpost, o redută de luptă, un factor 
vital, decisiv în bătălia cu apele. Valoa
rea unei porțiuni de dig, măsurată prin 
proiecția sa în spațiul de viață pe care-1 
apără, se măsoară în milioane și miliarde 
de lei, în bunuri și vieți inestimabile. 
Numai cei 1 076 kilometri de diguri din 
zona Dunării protejează 18 orașe și 30 de 
comune, 400 000 hectare în incinte îndi- 
guite și desecate. Aflate sub presiunea de 
zile și nopți a valurilor, aceste ziduri 
s-au înmuiat, s-au șubrezit, apa încearcă 
să se reverse peste coronamente, să pă
trundă prin capilarele secrete ale pămîn- 
tului, eroziuni și cratere de grifoane și 
infiltrații se deschid, prin, surprindere, în 
sute de puncte. Orice clipă de șovăire, 
orice descumpănire pot fi fatale, soldîn- 
du -se cu pierderi incalculabile.

Dar sutele de kilometri de diguri au 
devenit un uriaș front de luptă. Conform 
planurilor stabilite, spre diguri au fost di
rijate, din primele clipe, importante forțe 
materiale, tehnice și umane, un întreg ar
senal de luptă, puternic, eficient, mobil, 
adaptat cu rapiditate condițiilor și împre
jurărilor fiecărui loc, fiecărui sector al bă
tăliei. Numai în zonele îndiguite ale Dună
rii s-au expediat, în zilele cînd s-a anun
țat pătrunderea culminației viiturii în ța
ră, mii de screpere, buldozere, autobascu
lante, autocamioane, tractoare, sonete, 
șlepuri, trenuri întregi de pompe, electro
motoare, transformatoare, condensatori, 
uriașe cantități de carburanți, lubrefianți 
și piese de schimb pentru utilajele care 
lucrează ziua și noaptea, circa 4 milioane 
saci cu polietilenă și textile, 500 metri 
cubi dulapi și scinduri, 100 000 pari, 70 000 
panouri de st.ufiat și fascine ; un singur 
minister, Ministerul Transporturilor, a 
pus la dispoziție 1100 de autovehicule. 
Mii de autovehicule și mijloace mecani
zate le-a pus la dispoziție armata, dife
rite alte departamente, întreprinderi și 
instituții. Numai pentru apărarea InSulei 
Mari și a zonelor îndiguite ale Brăilei au 
fost expediate 27.5 tone palplanșe meta
lice. Numai pentru incinta Brateșului de 
Jos au fost transportate, cu șlepurile, 
peste 2 000 tone de piatră.

Oameni pe diguri. Mii, zeci de mii de 
oameni pe diguri, prin zile și nopți, prin 
tumulturile de ape al căror ecou este încă 
viu. Oameni de veghe, de pază, de luptă. 
Oameni în luptă cu valurile, cu ploile, cu 
nopțile, cu imprevizibilul. Consemnînd, in 
pagina de față, cîteva dialoguri, un scurt 
sondaj de opinie printre apărătorii aces
tor linii de forță ale pămîntului nostru, 
consemnăm — pe suprafața sutelor de 
kilometri de luptă — doar niște ecouri, 
măsurînd adîncimea unor proiecții umane.

Ce apărați ? Am adresat întrebarea de 
mai sus cîtorva sute de oameni. Ță
rani cooperatori, muncitori, ostași, mem
bri ai gărzilor patriotice, tehnicieni, spe
cialiști in hidroameliorații, studenți, a- 
părători ai digurilor. Oameni ai locului, 
oameni care trăiesc de generații aici, la 
rădăcina temeinică a acestor diguri, la 
rădăcina fluidă, perfidă, a apelor. Oameni 
veniți aici de la zeci și sute de kilome
tri, din locuri în care pericolul inunda
țiilor e doar coșmarul din somnul copii
lor.

Un nume, dintre sute : Ion Filipoiu. 
Muncitor constructor. Obraz asprit de 
vînt, mijlocul încins cu o centură de 
plută, haine roșii fosforescente, care-i de
senează silueta și noaptea, pe cerul negru 
al apelor. Patrulează, de zile și nopți, 
împreună cu alți muncitori, pe digul care 
apără vasta incintă a hidrocentralei de la 
Porțile de Fier.

— Ce apăr ? Sînt aici de cînd s-a turnat 
primul metru cub de beton la baraj. Acum 
cîteva zile s-a turnat al 100 000-lea metru 
cub. In tot acest timp, eu am lucrat la 
supraînălțarea digului. Are acum, aici, 54 
de metri. La 3 iunie, cînd s-a înregistrat 
cea mai înaltă cotă a Dunării, apele 
aveau 51,17 m. Misiunea mea e să patru
lez, uneori ziua, alteori noaptea, să văd 
dacă nu se întîmplă ceva, vreo infiltrație, 
vreo spărtură a apelor. La baraj sînt 1 400 
de .oameni care muncesc zi și noapte ; și 
unii, citeodată, se uită spre mine, imi fac 
semne cu mina, eu le răspund, și ei știu 
că totul e bine și-i dau bătaie. în ziua 
aceea cînd cota apelor a fost de 51,17 me
tri, ritmul planificat la turnarea betonu
lui a fost depășit : de la 1 600 la 1 700 mc. 
Avem screpere, buldozere, basculante, saci 
cu pămînt, echipe de intervenție, mobili
zate aici, lingă dig, zi și noapte. Cît timp 
vom fi aici, nu se va întîmplă nimic. 
Adică se va întîmplă numai ceea ce vrem, 
ceea ce apărăm cu toții, cu piepturile și 
cu munca noastră : creșterea construcției, 
a barajului, a centralei electrice, apropie
rea zilei cînd vom raporta Comitetului 
Central, tovarășului Nicolae Ceaușescu. că 
marea hidrocentrală de la Porțile de Fier, 
mindria României noastre, dă țării ener
gie și lumină !

CASA MEA E AICI. CASA LUI E LA 
80 DE KILOMETRI. La Bechet, bătălia cu 
apele are încă accente dramatice. Fășia 
de luncă ce despărțea digul de Dunăre a 
dispărut de multă vreme sub ape ; spina
rea neagră a valurilor’umflate se freacă 
de dig, gata să-l smulgă din rădăcinile 
nevăzute, măcinate și ele de ape ; peri 
lichizi pătrund prin porii deschiși ai pă
mîntului, grifoane și ape de infiltrații 
năpădesc pretutindeni. Digul s-a umflat de 
apă ca un burete, Bechetul e punctul ne
vralgic al sistemului de diguri Ghidici— 
Corabia, care apără o incintă verde de 
50 000 hectare.

— Casa mea e aici, la cîțiva pași ; dacă 
n-ar fi liziera aia de pomi, am vedea-o 
— ne spune Vasile Petrescu, brigadier la 
C.A.P. Ghidici. Acolo-i casa mea, acolo e 
cooperativa noastră, tot rostul nostru. 
Avem 1400 hectare cu grîu, pe care le 
apărăm. Eu stau aici de 10 zile și 10 
nopți, cu 30 de inși din brigada mea ; dor- 
mim aci, ca să fim gata cînd e vreo 
primejdie. Singuri, însă, nu știu dac-am 
fi scos-o la capăt. O treabă foarte grea au 
făcut-o ostașii. Apoi au venit și studenții, 
vreo 1 800 de la Craiova. Vedeți corturile ? 
Acolo dorm acum niște băieți, niște stu
denți. Vă rog să nu-i treziți. Au muncit 
toată noaptea. La kilometrul 7 a apărut un 
grifon, și au cărat vreo 2 000 de saci cu 
pămînt, în plină noapte. Șeful grupei lor 
e un băiat, Ion Petria. Nu-i de pe-aici, 
casa lui taică-su e în altă comună, la 
vreo 80 de kilometri, așa mi-a spus. Vă 
rog să nu-1 treziți...

P.S. Aflăm că Ion Petria, student in 
anul III la Facultatea de agronomie 
a Universității Craiova, este șeful pro
moției, și, împreună cu colegii săi și 
cadrele didactice universitare, va re
veni in vara aceasta aici, ca să dea 
o mină de ajutor la construcția sis
temului de irigații prin cooperare din 
zona Bechetului. E fecior de țărani. 
Casa lui e la 80 kilometri de digul 
pe care-l apără, ferită de orice pri

mejdie. Cînd s-au cerut voluntari pentru 
digul de la Bechet, a răspuns printre 
cei dinții. Cu conștiința clară, mărtu
risită prin faptele acestor zile și nopți, 
că apără o avuție care este a tuturor, 
a lui, a patriei.

Un fapt dintre multe, dintre sute șl 
mii la fel. Ce invizibile fire, mai tari ca 
oțelul, îi leagă pe oameni, peste zeci și 
sute de kilometri, peste spații geografice 
ce desenează însăși harta pămîntului nos
tru, de aceste paveze ridicate în calea 
valului, pe care le apără cu eforturi 
eroice ? Ce l-a determinat pe Marin Tufiș, 
bătrin țăran cooperator din Ostroveni, a 

cărui gospodărie se află departe de linia 
inundabilă a cîmpiei, să rămină in această 
cîmpie, neclintit ca și bătrinii stejari cu 
rădăcinile înfipte sub ape, neclintit zi și 
noapte, noapte și zi, de la 25 februarie și 
pină azi, apărind. cu o echipă de inter
venție alcătuită din 35 de inși, digul ce 
protejează cele 4 500 de hectare ale coo
perativelor de producție din Zăval și Liș- 
teana ? Ce sentimente a trăit luptînd cu 
valurile pină la piept, căptușind breșele 
deschise în dig, caporalul Șerban Negoițâ, 
unul din apărătorii Insulei Mari a Brăilei, 
de fel din Puieștii de Sus, de la 150 kilo
metri de digul insulei ? Ce resorturi au 
pus-o pe drumuri pe Ana Bălan, văduvă 
cu trei copii, muncitoare la o brutărie din 
Sulina, făcînd-o să ia lopata în mină și să 
ajute la înălțarea digului, deși casa el 
era inundată de ape ? Pe toți acești oa
meni, pe sute și mii ca ei, i-am întîlnit 
pe dig. Veniseră aici cu un singur 
scop : să apere. Iar ceea ce apărau 
era, pentru toți, limpede ca lumi
nile primăverii, strălimpede ca rouă din
ții, care scaldă în aceste dimineți ogoa
rele fertilizate, oerotite de pavăza diguri
lor. Ceea ce apărau și apără, face parte 
din ei, din fibra lor cea mai intimă. Sînt 
roadele muncii eroice a întregului popor.

„A FOST UN ORDIN PE CARE MI-L 
PORUNCEA ȘI INIMA". în incinta Zim- 
nicea—Năstureiu, punct febril de luptă pe ■ 
digul de 83 kilometri care apără 20 000 de 
hectare teleormănene, scurt interviu cu 
caporalul Ion Tudor :

— Am primit ordin să venim aici. A 
fost un ordin pe care mi-1 poruncea și 
inima. Sintem aici 300 de ostași ; eu sînt 
din Brașov, camarazii mei sînt, unii. 

l.a Satu-Mare — oraș crunt încercat in aceste ziie — lupto cu apele re
vărsate, pentru salvarea orașului si a avuțiilor lui, se desfășoară, eroică, 

chiar în mijlocul apelor

din Mureș, alții din Galați, din Olt, din 
Arad. Apărăm cele 4 000 de hectare ale 
I.A.S. Zimnicele. Pe urmă am primit un 
ordin pe care n-am mai putut să-1 înde
plinim. Ni s-a ordonat să muncim cîte 
10—12 ore pe zi. Am muncit cîte 14, 18, 20. 
N-am lăsat nici o breșă deschisă, nici o 
fișie prin care să treacă apa. într-o 
noapte, valurile au bătut atît de puternic 
in dig, incit credeam c-o să-1 smulgă din 
loc. Am făcut zid și l-am ținut, așa, cu 
pieptul, cu brațele, pînă cind au venit 
buldozerele și screperele. Mi se părea că 
țin in brațe cîmpia. O parte din țară.

„A fost un ordin pe care mi-1 porun
cea și inima". A fost apelul partidului, 
înalt și vibrant, la care au răspuns con
științele.

TOTUL PENTRU FRONTUL APELOR 1 
Cînd e nevoie, cu pieptul ! în Mehe
dinți, Dolj, Olt, Teleorman, la Că
lărași, Brăila, Galați și Tulcea, pe Du
năre, pe Olt, pe Șiret, pe Prut, ca și îna
inte pe alte rîuri și ape, comandamentele 
județene •s-au mutat pe diguri. De la uti
laje terasiere de mare capacitate, de la 
buldozere-tancuri de 350 CP la micile bărci 
pescărești, de la depozite de cherestea la 
saci de polietilenă și pinzâ. de la stații 
mobile de radio la toaca de fier găsită 
intr-un cotlon prăfuit de magazie, toate 
mijloacele materiale și tehnice ale locu
lui, întregind efortul central dirijat, au 
fost îndreptate spre diguri. Privită de sus, 
mișcarea de oameni și utilaje a dat, în 
aceste zile și nopți, imaginea unor veri
tabile tabere de război. S-au ridicat cor
turi, s-au improvizat dormitoare pe șlepuri 
sau în cantoanele de pază din umbra 
digurilor, s-au întocmit planuri operative 

și planuri de lungă durată pentru apăra
rea fiecărei porțiuni de pămint. Comu
nicatele pe care le primim de la coman
damentele județene, de la activiștii de 
partid și de stat care dirijează bătălia cu 
apele, sună ca niște comunicate de luptă :

1 OM LA 13—14 METRI DE DIG. 10 OA
MENI LA FIECARE METRU DE DIG. 
Da, astfel de cifre, oricit ar părea de fan
tastice, sint exacte !

La Arad, pe Mureș, cei 8 kilometri de 
dig care protejează orașul au fost, în cli
pele demențialelor revărsări, apărate de 
80 000 de oameni. Cîte 10 oameni pentru 
fiecare metru de dig. Epopeea acestei bă
tălii, descrisă la timpul ei în paginile zia. 
retor, își prelungește încă ecourile, împin
ge spre noi rezonanțe ce nu pot fi stinse.

„Cum am apărat orașul" ? Excavatoris- 
tul Viorel Lupu, de la întreprinderea co
munală Arad, tace o clipă, încercînd să 
desprindă din vălmășagul caleidoscopic al 
amintirilor o linie, o culoare, . un senti
ment : „Nici nu știu cînd am ajuns în 
stradă. Casa mea se afla într-o zonă ame
nințată. Mi-am cărat toate lucrurile în 
pod, mi-am trimis soția la neamuri și am 
alergat la excavator. Pe lingă mine aler
gau mii de oameni. Am lucrat fără între
rupere 30 de ore. Nu știu cîte autocami
oane am încărcat cu pămînt ; poate, cîteva 
mii. N-aveam timp să le număr". „Era 3 
noaptea cind în cartier s-a dat alarma. Am 
alergat la dig și am rămas acolo pînă a 
doua zi seara. In jurul meu erau vreo 
4 000 de oameni. în zona aceea apăram 
școala în care lucrez, fabricile „Reface
rea" și „Libertatea", linia C.F.R. Arad—Ti
mișoara, o bună parte din oraș. N-am știut 
cînd trece timpul. Mi s-a părut o veșni
cie pină cind. luptînd cu valurile am iz
butit să înălțăm digul cu o jumătate de 
metru" (Victor Vilceanu, directorul Școlii 
nr. 7, Arad). Și amintirile continuă, stră
pung prin zile și nopți patetice, se supra
pun și se confundă cu ziua de azi, cu clipa 
de față. Apele au fost impinse în matcă, 
dar munca pe diguri continuă. Pe profe
sorul Victor Vilceanu l-am întîlnit tot 
aici, muncind, după ora de școală, la des
congestionarea și repararea digului. Pe 
sergentul Mircea Dobrescu, îl întîlnim chiar 
în mijlocul apelor, unde nu se poate ajun
ge decît numai cu barca sau cu autocami
oane de mare tonaj. Scoate, împreună cu 
alți ostași, balast și pietriș din ape. sute 
de mii de metri cubi de balast pe zi, atît 
de necesar refacerii drumurilor și caselor. 
„Am stat pe dig 3 zile și 3 nopți. Am că
rat nisip, bolovani, saci cu pămînt. Era 
frig ; ploua. Cartierul Mihalca, unde lup
tam, a fost salvat".

La Arad au fost 80 000 de oameni. Cîte 
10 la fiecare metru de dig.

Pe Insula Mare a Brăilei, pe giganticul 
inel de pămînt al digului de 152 kilome
tri, au fost, sentinele și luptători, în zi
lele maximei înfruntări cu apele, 12 000 
de oameni. Un om la fiecare 13—14 metri 
de dig. Mii de apărători sînt încă acolo. 
Oamenii luptă cu infiltrațiile, cu grifoa- 
nele, cu valurile umflate de revărsări și de 
ploi. O vatră de pîine de proporții panta
gruelice, de 72 000 de hectare, 41 ferme, 
60 000 animale, un somptuos și fertil „Bă
răgan între ape", creat de om, apărat de 
om.

Cu frații Costică și Dumitru Harapu. 
screperiști de la I.M.T.L.I.F. Brăila, de
tașați pe insulă la punctul Băndoiu, 
stăm de vorbă sus, pe screpere. Este ora 
19 și nici gînd să înceteze lucrul. O să le 
vină, mult mai tirziu, schimbul de noapte.

— La ce lucrați în momentul de față ?
— Au apărut mari infiltrații. Lucrăm la 

bancheta digului. Lucrăm de la 3 dimi
neața pînă la 1,30 noaptea.

— De cît timp vă aflați pe dig ?
— De la 18 aprilie, în diferite zone.
— Cum veți apăra mai departe insula ?
— Ca și pînă acum. Dacă nu putem cu 

screperele (din cauza ploilor — n.n.), pu
nem mîna pe pari, pe fascine, pe piatră. 
Nu stăm. N-ar fi păcat să treacă apa peste 
munca noastră, a 12 000 de oameni ? E 
doar atîta’ recoltă aici, atîta piine !

Episoadele se Înlănțuie, în creșteri pli
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Al. BRAD, A. POP, Stelian SAVIN

ne de tensiune. .Cifrele, oricit de fantas
tice ar părea, sînt exacte. Cifrele, oricit 
de fantastice ar părea, rămîn palide ra
portate la imaginea vie, la dramatica, 
eroica, pasionata încleștare a oamenilor.

La Galați, pe, digul de la Prut, s-au fă
cut lucrări de consolidare. pe un spațiu, de 
26' de kilometri. Zilnic, pe dig, in luptă 
cu apele, 5 000 de oameni, 250 de bascu
lante, sute de alte utilaje . și de mașini. 
Un om la cinci metri de dig. Șoferul 
Gheorghe Savu, de la D.R.T.A., a lucrat 
la Înălțarea digului provizoriu de la Șen- 
dreni—Braniștea, care a fost rupt de apele 
Șiretului. începînd de duminică 24 mai, se 
află permanent pe digul de la Prut. A 
lucrat în unele zile și cîte 16—18 ore din 
24. Zilnic a transportat, în medie, cîte 
50 de autobasculante de pămint, ceea ce 
înseamnă că în 15 zile a transportat 750 
de autobasculante cu pămînt. Are puterea 
de a zimbi. „Cind vom termina această 
bătălie, o vom termina cu succes : vom 
merge la Galați, ne vom da jos bărbile 
de haiduci și vom avea satisfacția că am 
apărat pîinea anului care vine". O abne
gație a tuturor,, pe care n-o încap nici ci
frele și nici cuvintele.

La Galați, în aceste zile, apele Șiretului 
s-au revărsat din nou. Noua viitură in
fluențează și valul Dunării. Șiretul a inun
dat noi suprafețe agricole ; s-au umflat și 
Crișurile.și Someșul, și Jiul, și Sadul, și 
ape a! căror nume au căpătat rezonanța 
de luptă.

..„.înainte s-ar fî strigat : „Fugiți, vin a- 
pele !“, și satele s-ar fi mișcat, cu care, 
cu animale, s-ar fi tras spre zare, spre 
adăpost. Acum s-a strigat : „Săriți, vin a- 
pele". Am sărit toți la dig, așa cum sărim 
toți cînd cooperativa are vreo nevoie de 
noi". Sînt cuvinte pe care ni le-a spus un 
om, un comunist, Ion Badea, secretarul 
organizației de bază P.C.R. din sectorul 
zootehnic al cooperativei agricole de pro
ducție din Ulmeni, lingă Oltenița. „La 
1 iunie, la 3 dimineața, cînd ni s-a 
vestit de la comandament că digul e 
în pericol n-au trecut 2 ceasuri și pe dig 
erau 300 de inși..."

„Cum apărați aceste diguri" ? întreba
rea; adresată oamenilor de pe dig, se în
toarce spre, noi încărcată de reverberați
ile muncii și luptei. Oamenii apără digu
rile cu mijloace mecanizate, cu screpere, 
cu buldozere, cu palplanșe de oțel, cu teh
nica veacului. Și atunci cînd primejdia 
le-o cere, cu piepturile. Așa cum aperi 
un bun care-i al tău și al tuturor, prin 
care tu și toți ne legitimăm rosturile, 
ființa și viitorul. Așa cum aperi tocul pe 
care trăiești din totdeauna, cu mormin
tele strămoșilor, cu leagănele copiilor. II 
aperi cu întreaga încordare a ființei tale. 
Cînd e nevoie, cu pieptul.

„Fraților, toată lumea pe dig, la Prut ! 
îl rupe furtuna ! Răspîndiți-vă din doi în 
doi metri, apărați digul cu ce puteți, cu 
pieptul, dar nu cedați nici un pas 1“ — a 
răsunat, într-o noapte, cuvîntul de ordine 
printre apărătorii Galaților. 4 000 de mun
citori și ostași, în luptă cu valurile de
mențiale ale furtunii, au apărat digul Pru
tului. Cu pari, cu saci de nisip, cu fas
cine. Cu pieptul.

★

Șirurile de declarații ar putea continua, 
reeditînd aceleași imagini de luptă și 
muncă sau propunlnd altele noi. Ele pot 
fi citite, însă, ca fragmente dintr-o operă 
unitară, sub aceeași semnătură. Mii, zeci 
de mii de oameni apără mai departe di
gurile. . Mii, sute de mii de oameni 
lucrează, cu o încordare supremă a for
țelor, pentru recuperarea timpului și a 
pagubelor, încadrați în marele front na
țional al reconstrucției. Esențială rămîne 
— indiferent de tocul efortului, fie în 
înfruntare directă cu apele, fie- pe frontul 
producției — hotărirea ce luminează aceste 
chipuri. Chipuri de oameni obișnuiți pe 
care a fulgerat. în aceste zile și nopți, 
chipul EROULUI.

Oameni pe diguri. Un episod eroic, din 
aceste zile și nopți eroice. Un omagiu a) 
țării, dedicat citorva zeci de mii dintre ei.
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Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele populației și al Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, mulțumim sincer poporului și guver
nului Republicii Socialiste România pentru sentimentele de simpatie 
față de Conferința la nivel înalt a popoarelor din Indochina, exprimate 
prin solidaritatea și sprijinul guvernului și poporului român față de 
lupta dreaptă a popoarelor din Vietnamul de Sud, Cambodgia și Laos, 
prin cererea de retragere a trupelor americane și ale țărilor satelite din 
Vietnamul de sud.

Populația și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud dau o înaltă apreciere sprijinului nou, prețios al guver
nului și poporului român frate, care constituie o mare sursă de încu
rajare în lupta sa împotriva agresorilor americani, pentru a elibera 
Sudul, a apăra Nordul, spre reunificarea pașnică a țării.

Realizînd Testamentul sacru al președintelui Ho Și Min, răspunzînd 
chemării Conferinței la nivel înalt a popoarelor din Indochina, populația 
din Vietnamul de sud este hotărîtă să intensifice rezistența împotriva 
americanilor, pentru salvarea națională șl, alături de popoarele frățești 
din Cambodgia și Laos, este decisă să înfrîngă războiul de agresiune al 
imperialiștilor americani și să zdrobească manevra lor de a-i folosi pe 
indochlnezi împotriva indochinezilor.

Cu acest prilej dorim să adresăm poporului frate român călduroase 
urări din partea populației sud-vietnameze, urăm poporului și guver
nului Republicii Socialiste România să obțină noi și mari victorii în 
opera de edificare a țării și în lupta pentru apărarea păcii în Europa 
fi în lume.

NGUYEN HUU THO
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului National de Eliberare 

din Vietnamul de Sud

Gală de filme documentare 
vietnameze

Solemnitatea inminării unor distincții 
conferite de ministrul apărării al U.R.S.S. 
unor generali români cu prilejul impliniru a 25 
de ani de la victoria in războiul antihitlerist

Cu prilejul aniversării unui an de 
la constituirea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a organizat 
vineri seara în sala cinematografului 
„Republica" din Capitală o gală de 
filme documentare. Au fost prezen
tate filmele „Frontul de pe șoseaua 
nr. 9“ și „Victoria de la Kham Duc", 
realizate în condiții deosebit de 
grele ale războiului de către Studioul 
^Eliberarea" din Vietnamul de sud.

Au asistat Ion Brad, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai Minis

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste România 

in Canada
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Bucur Șchlopu a fost numit 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Canada.

(Agerpres)

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Ion Iliescu, prim- 

secretar al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, a pri
mit pe secretarul general al Mișcării 
de tineret din Dahomey, Jean N6el 
Innocente de Souza, care, la invitația 
C.C. al U.T.C., face o vizită în țara 
noastră. La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C.

★
La invitația Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, în zilele de 11 și 12 iunie a.c., 
a făcut o vizită la București Iakșa 
Petrici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia. Oaspetele a fost primit de 
Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și a avut convorbiri cu Ni- 
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui. Cu acest prilej, s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale româno-iugoslave și 
unele probleme internaționale de in
teres comun.

Primirea și convorbirile, la care au 
mai participat Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și funcționari superiori din 
cele două ministere de externe, s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

★
Vineri s-a Înapoiat din Elveția a- 

cad. Vasile Malinschi, guvernatorul 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România, care, la invitația con
ducerii Băncii Reglementelor Interna
ționale din Basel, a participat la A- 
dunarea generală anuală a acționari
lor acestei bănci.

★
La invitația președintelui Băncii 

agricole, Ion Rușinaru, vineri a so
sit in Capitală președintele Băncii 
agricole și comerciale bulgare, prof. 
Totiu Totev. Oaspetele va avea con

A apdrut:

„ANALE DE ISTORIE" 
revista Institutului de studii istorice 

și social-politice de pe lingă C. C. al P. C. R.
Numărul 3/1970 al revistei „A- 

nale de istorie" cuprinde ARTI
COLELE : Constantin Dobrogea- 
nu-Gherea de ȘTEFAN VOICU, 
Probleme ale mișcării muncito
rești revoluționare ungare de 
VASS HENRIK (R. P. Ungară), 
Din activitatea ideologică a par
tidului comunist în rîndurile in
telectualității in primii ani ai 
revoluției populare de ION ȘER- 
BANESCU ; COMUNICĂRILE: 
80 de ani de la prima sărbăto
rire a zilei de 1 Mai (1890—1970) 
de OLIMPIU MATICHESCU, E- 
LENA GEORGESCU, Ecoul in
tern și internațional al arestării 
comuniștilor participanți la Con
gresul de creare a P.C.R. de 
M. C. STANESCU, Momente din 
Istoria regimului electoral în Ro
mânia (1922—1928) de ION SAI- 
ZU, LEON EȘANU. 

terului Afacerilor Externe, LR.R.C.S., 
regizori, actori de film și alți re
prezentanți ai vieții culturale și ar
tistice bucureștene, un numeros pu
blic.

Erau de față Nguyen Duc Van, am
basadorul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

înaintea spectacolului, regizorul 
Virgil Calotescu a vorbit despre imr 
portanța acestei aniversări și a pre
zentat filmele.

Numirea noului ambasador al 
Republicii Socialiste România 

in Republica Islamică 
Mauritania

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Ni- 
colae Sipoș a fost numit in calitate 
de ambasador extraordinar și pleni-' 
potențiar al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Islamică Mauri
tania, cu reședința la Alger.

(Agerpres)

vorbiri cu membri al conducerii 
Băncii agricole și va vizita unități 
agricole din țara noastră.

★
Vineri a părăsit Capitala dr. Paul 

Wandel, președintele Ligii de prie
tenie dintre popoare a R. D. Germa
ne, care la invitația Institutului ro
mân' pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a făcut a vizită în Ro
mânia împreună cu soția. în timpul 
șederii în țara noastră, oaspetele a 
avut convorbiri la I.R.R.C.S., la Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Ministerul Afacerilor Ex
terne, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă șl a vizitat obiective 
economice și social-culturale din mu
nicipiile București și Brașov.

• ★
Ieri dimineață a plecat în Siria 

o delegație comercială condusă de 
Victor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț. Delegația va avea între
vederi și convorbiri cu conducerile 
unor societăți, firme și cercuri co
merciale siriene cu privire la dezvol
tarea schimburilor comerciale dintre 
cele două țări.

Profesorul Carlo Tagliavini, de la 
Universitatea din Padova, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, „doctor hono
ris causa" al universității bucureș
tene, a ținut vineri seara, la Biblio
teca italiană din Capitală, o confe
rință, în care a evocat personalita
tea profesorului Ramiro Ortiz, cu
noscut filolog și traducător din lite
ratura română, care a deținut ca
tedra de literatură italiană la Uni
versitatea din București între anii 
1913—1933 Oaspetele a fost prezen
tat asistenței de Bruno Arcurio, a- 
tașat cultural al Ambasadei Italiei 
și director la Biblioteca italiană din 
București. Conferința profesorului 
italian a fost urmărită cu interes.

(Agerpres)

Revista publică, de asemenea, 
materialele : Din paginile revis
tei „Lupta de clasă" — la rubri
ca ..DOCUMENTE" ; Conside
rații prii in/) uuilatca mișcări* 
muncitorești din România intre 
anii 1921 și 1929 de CLARA 
CUȘNIR-MIHAILOVICI — la 
rubrica „OPINII" ; Constantin 
Agiu, Carol Farcaș, Aradi Vik
tor — la rubrica „EVOCĂRI" ; 
Sesiuni științifice consacrate a- 
niversării a 100 de ani de la naș
terea lui Vladimir Ilici Lenin ; 
Sesiune științifică consacrată a- 
niversării a 25 de ani de la vic
toria asupra fascismului — la 
rubrica „VIATA ȘTIINȚIFICA".

Revista mai cuprinde rubricile: 
„RECENZII-NOTE BIBLIO
GRAFICE" și „POȘTA REDAC
ȚIEI".

La ambasada Uniunii Sovietice din 
București, a avut loc, vineri la amia
ză, solemnitatea inminării unor dis
tincții conferite de ministrul apărării 
al U.R.S.S. unor generali români, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
victoria in războiul antihitlerist.

La solemnitate a luat parte gene
ral-colonel Ion Ioniță, ministrul for
țelor armate.

înmînînd distincțiile, general-colo
nel G. P. Romanov, reprezentant al 
Comandamentului Forțelor armate 
unite al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, a adresat gene
ralilor români în numele ministrului 
apărării al U.R.S.S. cordiale felicitări, 
subliniind că poporul sovietic acordă 
o înaltă apreciere contribuției pe care 
poporul și armata română au adus-o 
la zdrobirea Germaniei fasciste.

A luat apoi cuvîntul A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice Ia 
'București, care a arătat, printre al
tele, că înminarea distincțiilor con
stituie un simbol al prieteniei și cola
borării între armatele și popoarele ce
lor două țări, al frăției de arme ci

Primirea de către tovarășul Manea Mănescu 
a delegației Tribunalului Suprem 

al R. P. Polone
Tovarășul Manea Mănescu, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Economic, a 
primit vineri după-amiază delegația 
Tribunalului Suprem al Republicii 
Populare Polone, condusă de Zbig
niew Resich, prim-președinte al a- 
cestui tribunal, care face o vizită in 
țara noastră.

*

Timp de trei zile delegația Tribu
nalului Suprem al Republicii Popu
lare Polone a făcut o călătorie în 
județele Brașov și Neamț. Cu acest 
prilej, oaspeții polonezi au vizitat o- 
biective industriale, monumente is
torice și de artă, stațiuni turistice.

înapoiată în Capitală, delegația a 
făcut vineri dimineața o vizită la 
Consiliul Central al Asociației Juriș
tilor cu care prilej a avut loc o in
formare reciprocă asupra activității 
desfășurate de asociațiile de juriști 
din cele două țări, precum și asupra 
posibilităților de. lărgire a colaborării 
dintre juriștii din România și Polonia.

Recepție cu prilejul sărbătorii 

naționale a Marii Britanii
Ambasadorul Marii Britanii la 

București, Denis Seward Laskey, a 
oferit vineri după-amiază o recepție 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
țării sale.

Au luat parte Corneliu Mănescu, 
Florea Dumitrescu, Ion Avram, Tra
ian Ispas, miniștri, conducători ai 
unor instituții .centrale, generali și 
ofițeri superiori, reprezentanți ai 
cultelor, oameni de știință și artă, 
reprezentanți ai presei.

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI
PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR
Consiliul de Stat al Republicii și 

cantonului Geneva a votat acorda
rea unui nou ajutor de 10 000 
FRANCI ELVEȚIENI. Cu acest pri
lej, Consiliul de Stat a transmis Mi
siunii permanente a Republicii So
cialiste România pe lingă Oficiul 
O.N.U. la Geneva, expresia simpatiei 
și solidarității sale cu eforturile 
eroice ale poporului român în lupta 
pentru înlăturarea pagubelor provo
cate de inundații.

Consiliul de administrație al Radio- 
televiziunii suedeze a depus în contul 
CEC-1 000 suma de 10 000 COROA
NE SUEDEZE.

Societatea „Comitetul Social al Ar
matei Salvării din Danemarca a do
nat 6 000 kg obiecte de îmbrăcămin
te.

Din Grecia au mai anunțat donații 
firmele „Busb Hellas" 48 000 cutii cu 
suc concentrat de mandarine și por
tocale, „Sigara Constantinos" — 50
pături din lină.

Mai multe firme belgiene, care se 
află în relații de afaceri cu România, 
au subscris la fondul de ajutorare 
505 000 FRANCI BELGIENI. O altă 
firmă belgiană — „Evenee Coppee" — 
a donat 100 000 FRANCI BELGIENI 
și medicamente în valoare de 4 400 
FRANCI.

Firma „Siemens" din R. F. a Ger
maniei a donat, în același scop, 50 000 
MĂRCI VEST-GERMANE.

Firmele vest-germane „Christen
sen Diamond Products Gmb H“ au 
contribuit cu 1 000 DOLARI S.U.A. 
și „Greif-Werk Maschinenfabrik" cu 
500 MĂRCI.

De asemenea, firma elvețiană 
„Produkten Handels" a donat 2 500 
DOLARI.

Grupul de firme „AKZO" din 
Olanda a donat 30 000 FLORINI 
OLANDEZI. O altă firmă din Olan
da — „Van der Lande" a donat 
3 000 MĂRCI VEST-GERMANE.

Firma „Hilti" din Liechtenstein a 
contribuit cu suma de 10 000 FRANCI 
ELVEȚIENI.

Firma italiană ,JBiella Sharunk" a 
donat 300 000 LIRE ITALIENE, iar 
firmele „Monti Fonderie" și „Alfa 

mentate pe cîmpurile de luptă Împo
triva dușmanului comun — fascismul. 
Această prietenie, a arătat ambasado
rul sovietic, se întărește și se dez
voltă continuu.

în numele celor distinși a mulțu
mit general-colonel Ion Gheorghe, 
prim adjunct al ministrului forțelor 
armate, șeful Marelui Stat Major. 
Evocînd evenimentul epocal de la 9 
Mai 1945, vorbitorul a subliniat că 
popoarele Uniunii Sovietice, purtînd 
pe umerii lor greul războiului, au dat 
contribuția hotărîtoare la obținerea 
marii birulnți de acum un sfert de 
veac și a exprimat sentimentul de 
legitimă mîndrie al poporului român 
pentru că la înfăptuirea acestei vic
torii și-a adus propria contribuție de 
singe, alături de popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări din 
coaliția antihitleristă, pînă la zdro
birea definitivă a fascismului ger
man.

După conferirea distincțiilor a ur
mat un cocteil, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au participat Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem al Re
publicii Socialiste România, precum 
și Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

★

Au participat Stelian Nițulescu, 
președintele Consiliului Central al 
Asociației Juriștilor, Theodor Vasiliu, 
ministru] justiției, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
Filimon Ardeleanu, prim-adjunct al 
procurorului general, Adrian Dimi- 
triu, secretar general al Consiliului 
Central al Asociației Juriștilor, alți 
juriști cu funcții de răspundere, ac
tiviști ai Asociației Juriștilor.

In aceeași zi, președintele Tribu
nalului Suprem a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților.

(Agerpres)

Aii participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul zilei naționale a Marii 

Britanii, Denis Seward Laskey, am
basadorul acestei țări la București, a 
rostit o cuvîntare la. posturile noastre 
de radio și televiziune.

(Agerpres)

Acireale" — dte 100 000 LIRE ITA
LIENE.

Firma „Storno" din Danemarca a 
oferit 5 000 COROANE DANEZE.

După prima donație de 250 lire 
sterline, firma engleză „Cav Ltd" a 
trimis un cec in valoare de 750 LIRE. 
Tot din Marea Britanie au mai făcut 
donații firmele : „Woodhouse Drake 
and Carey Ltd" — 250 LIRE, „A. 
Dewavrin Ltd" și „Benbergers Ltd* 
cite 150 LIRE, „Hydraulic Enginee
ring Co Ltd" — 105 LIRE și „Rank 
Xerox Ltd" - 100 LIRE.

Din Italia au mai oferit donații 
firmele „Mario Meoni" — 6 pachete 
cu obiecte de îmbrăcăminte și „Co- 
lexim" — 50 000 cutii cu conserve de 
carne.

Proprietarii unei firme comerciale 
din Kuweit, Abukazal și Chabab, au 
donat 2 000 DOLARI.

Firma „Leo Mewissen* din Koln 
(R. F. a Germaniei), anunță că a tri
mis, pentru contul 1 000, suma de 
10 000 MĂRCI VEST-GERMANE.

Tot din R. F. a Germaniei au mal 
acordat donații la fondul de ajuto
rare firmele „Bohnen" — 2 000
MĂRCI și „Perl și Treiber" — 1000 
MĂRCI.

Cetățenii greci loannis Losidis și 
S. Alaliauf au donat 1 000 kg stafide, 
iar cetățeanul Kritas suma de 10 000 
DRAHME.

Maria Pia Papazzoni, din Italia, a 
subscris la fondul de ajutorare 10 000 
LIRE ITALIENE.

K. Dusorutb, din Insula Maurietu, 
student la medicină, oferă suma de 
500 LEI din bursa școlară.

Ing. Mihai Popovici, expert român 
la UNESCO, trimite în țară, in fie
care lună, începînd cu luna in curs, 
cîte 50 DOLARI pe toată durata mi
siunii sale în străinătate.

Cetățeanul egiptean Farid Abdel 
Malek, proprietarul firmei de export 
„Farid et Co-The Mediteranian Tra
ding" din Alexandria, a subscris 
suma de 100 LIRE EGIPTENE.

Doamna Edouard Callandrean din 
Paris a donat 500 FRANCI FRAN
CEZI, iar mai mulți cetățeni fran
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CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

„DE CE AU RATAT, TOTUȘI, CALIFICAREA 
FOTBALIȘTII ROMÂNI?"

Specialiști din lumea fotbalului mondial, răspunzînd la această 
întrebare, adresată de trimisul special al ziarului „Scînteia“, explică 

ceea ce „n-au înțeles" tehnicienii reprezentativei noastre
Aproape toate ziarele care au apă

rut joi și vineri în Mexic sînt unani
me în a aprecia că echipa României 
merita cel puțin o egalitate în par
tida cu Brazilia. Intitulîndu-și croni
ca jocului — „Final dramatic in par
tida România-Brazilia", ziarul „El 
Occidental" scrie, printre altele : „Ju
cătorii carlocas (brazilienii) au impre
sionat publicul prin acțiunile lor din 
primele douăzeci de minute, dar du
pă aceea, ca urmare a frumoasei lor 
evoluții, românii și-au atras publicul, 
în întregime de partea lor, public 
care a dorit mult să-i vadă obținînd 
cel puțin egalitatea pe care aceștia o 
meritau din plin. Minute în șir. pe 
durata restului celor 70 de minute, 
tribunele au scandat... Rumania... Ru
mania... Rumania... și cei din Bucu
rești s-au lansat într-o ofensivă furi
bundă pentru a remonta și a cîștiga. 
Ei au ajuns pînă la acel 2—3, pînă la 
acel dramatic final și noi toți am 
văzut repetîndu-se aproape în 
întregime acea poveste biblică in 
care David răstoarnă pe uria
șul Goliath. Realmente românii au 
fost învingători cel puțin moral. Și 
cînd arbitrul austriac Marshall a flu
ierat sfîrșitul meciului, în tribunele 
stadionului nu a fost nici o explozie 
de bucurie, pentru că sufletele ade- 
văraților amatori de fotbal erau cu 
românii, care plecau de pe teren pe 
nedrept învinși. Rezultatul întîlnirii, 
după cum s-au desfășurat lucrurile, 
era logic, dar tot atît de logic era ca 
nouă să ne pară rău că această foarte 
tînără și foarte talentată echipă a 
României, care de-a lungul turneului 
de pe Jalisco a fost pe cit de tehnică, 
pe atît de hotărîtă, și fără șansă, în 
același timp, n-a reușit să ob
țină punctele care să o ducă sigur 
mai departe. Oricum, publicul spor
tiv din Guadalajara nu-i va uita 
multă vreme pe acești băieți de la 
București, care — o putem spune a- 
cum — au fost marea surpriză a gru
pei a treia".

Am revăzut meciul România-Bra
zilia noaptea pe micul ecran, retrans
mis, și comentatorul partidei, ca și 
•alți ziariști și tehnicieni prezenți la 
partidele disputate în această grupă, 
nu oboseau să sublinieze că echipa 
noastră a fost marea surpriză a aces
tui turneu final al campionatului 
mondial, pe teren arătîndu-se mult 
mai puternică decît lăsau să se între
vadă antecedentele sale. Și, intr-ade
văr. jucătorii români au relevat aci 
un potențial tehnic și fizic și o do
rință de a se impune pe care nu le-am 
fi bănuit nici chiar mulți dintre noi 
care ti cunoaștem de atîta vreme.

De ce n-au realizat atunci mal 
mult ? De ce au ratat calificarea ? 
Iată întrebări pe care ni le-am pus 
de multe ori în aceste zile, și în spe
cial acum cînd cunoaștem definitiv 
configurația clasamentului grupei, 
cînd cunoaștem integral modul în 
care au evoluat cele patru formații.

De ce au ratat deci calificarea fot
baliștii români ? Am căutat să aflăm 
un răspuns cit mai obiectiv la această 
întrebare, solicitînd opinia unor spe
cialiști din lumea fotbalului mondial, 
specialiști care au cunoscut echipa 
noastră și in alte prilejuri, puțind deci 
face comparațiile necesare.

înainte însă de orice, vreau să 
spun că, deși nu am reușit să in
trăm în sferturile de finală, avem 
consolarea că un eventual premiu 
pentru echipa cu cea mai mare popu
laritate în tribunele lui „Estadio Ja
lisco" ar fi revenit aproape cert echi- 

cezi — suma de 2 370 FRANCI 
FRANCEZI.

Dr. Popa Sever, din Belgia, a făcut 
o donație de 2 000 FRANCI BEL
GIENI, Pustiels Guerard — de 500 
FRANCI BELGIENI, iar G. Cornel 
de 450 FRANCI BELGIENI.

Dr. Nikolae Gavrizi din orașul 
Blagoevgrad (Bulgaria) a donat 100 
LEVA, iar diverși alți cetățeni din 
aceeași țară — 45 LEVA și 250 LEI.

Din Italia, Barsotti Puccini a tri
mis pentru sinistrați 300 de bluze.

Comunitatea ortodoxă română din 
Sao Paulo (Brazilia) a donat 2 400 
flacoane antibiotice, in valoare de 
3191 CRUZEIROS.

Cintăreața de origine română Vir
ginia Zeani a mai donat obiecte de 
îmbrăcăminte, în valoare de 450 000 
LIRE ITALIENE, pentru sinistrații 
din Reghin.

Tot din Italia, pictorul Eugen Dră- 
guțcscu. de origine română, a anun
țat că donează lucrări de artă, în 
valoare de 920 000 LIRE ITALIENE.

Doamna Van Den Broek, din Bel
gia, de origine română, a făcut o 
nouă donație de 10 000 FRANCI 
BELGIENI.

Tot din Belgia, S. Peciu, originar 
din România, a donat 3 colete cu 
îmbrăcăminte.

Ruxandra Dușcova, cetățeancă ro
mână, rezidentă in R. P. Bulgaria, 
a donat 120 LEVA.

Mihai Zafirato, originar din țara 
noastră, aflat in R. D. Germană, a 
donat 150 MĂRCI.

Cetățenii originari din România, 
aflați in Brazilia, Ion Dumitrescu și 
Olga Radoscovici au donat : primul 
— o mașină de cusut electrică, celă
lalt — un colet cu îmbrăcăminte.

Cetățeanul român Gheorghe Mari
nescu, funcționar internațional la 
F.A.O., în Alger, a predat pentru 
fondul de ajutorare suma de 100 
DOLARI S.U.A.

Studentul Rene Jeanneret de Ia 
Universitatea din Lausanne a depus 
la ambasada României din Berna 20 
FRANCI ELVEȚIENE

CORESPONDENȚA 
DIN GUADALAJARA 

DE LA VALENTIN PAUNESCU

pei noastre, care nu și-a pierdut su
porterii nici chiar in meciul cu Bra
zilia, situație greu acceptată de către 
miile de suporteri brazilieni și da 
sutele de gazetari oare-i înconjoară. 
Dar aceasta a fost realitatea : fot
baliștii români au fost favoriții pu
blicului mexican ; pentru calitatea 
jocului lor, pentru dîrzenia cu care 
și-au apărat șansa, pentru talentul 
lor.

Reputatul antrenor iugoslav Rajko 
Mitici, mereu prezent la jocurile echi
pei noastre, exclama după meciul cu 
Brazilia : „Iată deci că am avut drep
tate atunci la București, cînd spuneam 
că tactica „unsprezecelul românesc" — 
temporizarea excesivă — nu-i va a- 
duce rezultatele la care li dă dreptul 
condiția sa tehnică și fizică. Și tot 
atît de multă dreptate am avut spu- 
nînd că jucătorii români pot dezvolta 
un joc ofensiv eficace : cele două go
luri marcate brazilienilor, ca și oca
ziile avute acum îmi dau argumente 
inatacabile".

Cunoscutul specialist francez 
Franțois Tehbaud, trimisul publica
ției pariziene „Miroir du football", 
sublinia : „N-o să vă supărați, sper, 
pe mine, dacă n-am să fiu 
amabil cu echipa dv, și cu an
trenorul ei, dar sînt realmen
te împotriva felului ei de a juca. 
Nu discut acum calitățile fotbaliștilor 
români, care sînt foarte mari, după 
cum au și demonstrat-o, dar găsesc 
că ele nu sint fructificate in concep
ția de joc pe care o au. Domnul An
gelo Niculescu este un antrenor ex
cesiv de „realist". Și preferă să nu 
piardă, decît să riște un joc la victo
rie. In acest turneu, echipa dumnea
voastră a ieșit la joc doar cînd a fost 
condusă, deși, după cum a arătat-o, 
repet, avea posibilități mari. Pe de 
altă parte, sincer vorbind, am 
fost foarte surprins de faptul 
că Dobrin nu a jucat nici o 
partidă. După mine, el este de 
departe cel mai mare jucător ro
mân, și cred că dacă îl ai este impo
sibil să joci fără el. După terminarea 
partidei, l-am văzut plîngînd la Gran 
Hotel și l-am înțeles, dar, repet, nu 
l-am înțeles pe Angelo Niculescu. Do
brin ar fi adus în echipă exact ceea 
ce i-a lipsit multe minute în timpul 
evoluției sale : spiritul constructiv. 
Sint convins că dacă echipa Româ
niei ar fi avut o concepție de joc 
constructivă, ar fi obținut mai mult 
aici, la Guadalajara, și ar fi urcat, 
fără probleme, pe treptele superioare 
ale întrecerii, pentru că — așa cum 
am mai spus — calitățile sale tehni
ce, fizice și morale sînt într-adevăr 
remarcabile. Jucătorii dv. au progre
sat enorm din punct de vedere teh
nic, dar stau pe loc în ce privește 
dezvoltarea în profunzime a jocului".

Opinii asemănătoare privind jocul 
fotbaliștilor români au emis și alți 
doi eminenți specialiști. Helenio 
Herrera — el însuși un adept al jo
cului „economic", cu predilecție de
fensiv — este pur și simplu surprins 
de modul, excesiv de prudent, în 
care a înțeles să joace echipa româ
nă. El sublinia printre altele : 
„Sigur, românii joacă bine In apă
rare : au învățat exact acest lucru, 
golurile primite fiind mai mult erori

Cetățeni! A. Hegenscheidt și K. 
Schnick din R. F. a Germaniei au 
donat 200 și respectiv 1 000 MĂRCI.

Selecționata de handbal a Spaniei 
s-a oferit să susțină una sau mai 
multe partide în România, încasările 
urmînd a fi vărsate la fondul de a- 
jutorare.

Studenții români care învață In 
Anglia au donat 60 LIRE STERLINE.

Profesoara Rossita Ros din S.U.A. 
a oferit 50 kg îmbrăcăminte pentru 
sinistrați.

S-au mai primit contribuții perso
nale din R. F. a Germaniei de la dr. 
ing. Pierre Verone și Johann Sontag 
— cîte 400 MĂRCI, Dieter Gannss și 
Johann Scherer — cîte 200 MĂRCI, 
Zambori Zoltan — 800 LEI.

Grupul de ingineri români aflați tn 
Iran, participanți la acțiunea de cul
tivare a unor suprafețe de bumbac, 
a făcut cunoscut că donează 1005 
DOLARI.

Colectivul Biroului tehnic de la 
Diisseldorf al Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini din țara 
noastră a acordat, pentru ajutorarea 
zonelor sinistrate, o parte din sala
riul lor în valută, respectiv 10 045 
MĂRCI.

Harry Hamacher din Frankfurt și 
Albert Schcid din Koln au donat 
3 000 MĂRCI și, respectiv, 1000 
MĂRCI.

Cetățeana engleză, de origine ro
mână. Bossons anunță donarea su
mei de 21 LIRE, colectată de la prie
teni și de Ia o tombolă cu obiecte de 
artizanat românești.

V. V. Morariu din Australia a tri
mis un cec în valoare de 23 LIRE.

Pe lîngă donația anunțată anterior' 
de 5 000 franci elvețieni, firma „Gei- 
gy“ din Elveția face o nouă donație, 
constînd în produse agrochimice și 
medicamente in valoare de 50 000 
FRANCI ELVEȚIENI.

Alberto Perna din Italia, tn nume
le firmei „Giustina" și al său per
sonal, a remis Agenției comerciale 
române de la Milano, «urna de 
500 000 LIRE. 

personale ale portarului Adamache 
și ale fundașului Sătmăreanu, dar 
antrenorul Niculescu este mai „realist" 
decît mine în privința atacului... Și 
orice exagerare dăunează". „N-am în
țeles — ne spunea fostul director teh
nic al reprezentativei braziliene, Joao 
Saldanha, pentru ce acest mare ju
cător care este Dobrin nu a apărut 
măcar în partida cu Brazilia, cum 
n-am înțeles de ce au trebuit cinci 
reprize pentru a-1 hotărî pe antre
norul echipei României să-l schimb» 
pe Adamache cu Răducanu".

Josef Ksinan, trimisul publicației 
„Smena" din Bratislava, ne mărturi
sea : „Dacă românii ar fi jucat la fel 
cu echipa Angliei, clasamentul final 
al grupei a IlI-a, al acestei „grupe 
de fier" cum i s-a spus, ar fi ară
tat astfel : 1. Brazilia, 2. România, 3. 
Anglia, 4. Cehoslovacia. Da, Româ
nia înaintea Angliei, pentru că aici 
România a avut o echipă mai bună 
decît cea a Angliei. Mărturisesc sin
cer că am fost plăcut surprins de 
felul cum jucătorii dv. s-au prezen
tat la Guadalajara. Cunosc de mult 
fotbalul românesc. Cu ani in urmă 
el era caracterizat de forță, comba
tivitate și voință. Atît. Această tînără 
echipă a României ne-a arătat însă 
o altă față : o tehnică superioară, 
organizare de joc, capacitate de recu
perare a handicapului etc. Din păcate, 
în primul meci, cel cu englezii, s-a 
menținut prea mult în apărare, • n-a 
avut curajul să iasă la atac, mizind 
pe conservarea balonului la mijlocul 
terenului".

Discutînd despre cauza reală a liț- 
crurilor este de observat totuși ca 
inițial nu ne-am propus decit să ne 
comportăm onorabil și de-abia mai 
tirziu, pe parcursul întrecerii, a sur
venit ideea că, la urma urmei, de ce 
n-am fi noi cea de-a doua echipă ca
lificată în sferturi. S-ar putea apre
cia fără teama de a greși că jucăto
rii au depășit norma de Control im
pusă de conducerea tehnică. Jucătorii 
au îndrăznit mai mult — aceasta este 
realitatea — și pentru oameni ca 
Dinu, Dumitru, Dembrovschi, Lupes- 
cu și alții nu putem avea decît cu
vinte de laudă. Parțial, în timpul tur
neului de la Guadalajara, au jucat 
bine spre foarte bine și alții, ca Ra
du Nunweiller, Neagu, Tătaru ș.a. U- 
nii dintre băieți n-au manifestat o 
formă maximă, dar nici unuia nu 1 
se poate reproșa că nu a luptat pe cit 
l*au ținut puterile.

Dorința de a avea numai o com
portare onorabilă s-a concretizat în 
concepția de joc a echipei, teama de 
„scoruri catastrofale" ducînd la fai
moasa tactică a temporizării, bună la 
un moment dat, însă neavenită astăzi 
în funcție de noile veleități ale jucă
torilor. Din păcate, am jucat 
cum ar fl trebuit numai în situațiile 
disperate, cînd eram conduși, cînd 
trebuia să remontăm un handicap 
sau altul. A fost vorba deci de o eroa
re de ordin psihologic, prezentă atît 
în mentalitatea conducerii tehnice a 
lotului, cit și a unora dintre jucători ; 
adesea ne mulțumim cu prea 
puțin, cu minimum din ceea ce 
se poate obține. Pe holurile Gran 
Hotelului am auzit de multe Ori, în 
aceste zile, faimoasa formulă : „Tre
buie să ne vedem lungul misului". 
(! ?) O formulă care exprimă în 
esență condiția care a dus 1. ăstra- 
rea unei idei tactice total nepotrivi
te cu unele din situațiile cu care 
ne-am intîlnit în partidele cu Anglia 
și Brazilia.

ATLETISM

S-a încheiat concursul 
internațional de alergări 

organizat de ziarul „Pravda" 
în mod paradoxal, ceea ce impre

sionează mai mult pe spectatorii 
prezenți la concursurile internațio
nale de alergări organizate de zia
rul „Pravda" nu sînt, în primul rînd, 
rezultatele cîștigătorilor, ci asaltul 
masiv al tinerilor atleți care ies la 
iveală și se impun în ochii selec
ționerilor sovietici și din alte țări. 
Mai ales pentru antrenorii sovietici, 
această competiție reprezintă un ex
celent prilej de a trece în revistă ti
nerii alergători proveniți de pe în
treg teritoriul Uniunii Sovietice. Co
mentatorul sportiv al ziarului „Prav
da", Vladimir Otkalenko, îmi spunea 
că tocmai acesta este țelul principal 
al antrenorilor prezenți în jurul pis
telor de pe stadionul central „V. L 
Lenin" din Moscova.

Printre atletele evidențiate In ziua 
a doua a concursului se situează, da 
pildă, învingătoarea în prob» de 
800 m, Niole Sabaite (D.S.O.) cu 
timpul de 2’6”3/10 ; în aceeași pro
bă, tînără alergătoare româncă Ra- 
fira Fița a obținut și ea un timp 
promițător: 2’08”9/10, ocupînd locul 
al IV-lea. Nadejda Bezfamilnaia, bi
ne cunoscută amatorilor de atletism 
din România, a înregistrat un nou 
succes, cucerind victoria și la sprin
tul de 200 m plat cu 23,7 sec.

Dintre învingători am mai notat 
, pe următorii : 200 m garduri —

Serghei Balabanov (,,Trud“-Gorkl) 
cu 23,6 sec., 800 m masculin — 
Evghenie Arjanov (Sovetskaia Armia 
Kiev) 1 min. 48,2 ; 1 500 m fem. — 
Grunhild Hoffmeister (R.D.G.) 4 min. 
21 sec.

în mult disputata probi de 
10 000 m, favoriții au fost în moS 
surprinzător învinși, inclusiv Jurgen 
Haase, care a abandonat la jumătatea 
cursei. A cîștigat Rașid Serebedi- 
nov (,,Dinamo“-Lenlngrad) cu 28 
min. 52, 2. Fondistul român Ion Rus- 
nac s-a plasat mediocru, iar colegul 
său, Stelian Marcu a abandonat după 
numai cîteva ture de pistă.

La încheierea acestui interesant 
concurs internațional, cîștigătorilor 
tuturor probelor ca și echipelor de 
club învingătoare Ii s-au înmînat tro
feele oferite de ziarul „Pravda".

Valeriu MIRONESCU
Moscova
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ÎN PREAJMA ALEGERILOR PENTRU
SOVIETUL SUPREM AL U. R. S. S.

După cum se știe, la 14 iunie 
■ar avea loc alegeri pentru cea 
te-a 8-a legislatură a Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Evenimen
tele centrale ale ultimei etape a 
campaniei electorale le-au con
stituit intilnirile avute de Alexei 
Kosighin, Nikolai Podgornii fi 
de alți conducători de partid ți 
de stat cu reprezentanții alegă
torilor din circumscripțiile unde 
candidează.

Vineri după-amiază, Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
at P.C.U.S., s-a intilnit cu ale
gătorii in cadrul unei adunări 
tare a avut loc în Sala Congre
selor din Kremlin.

Campania electorală s-a des
fășurat sub semnul celor două 
aniversări importante ale acestui 
an ți anume — centenarul naș
terii lui V. I. Lenin și cea de-a 
25-a aniversare a victoriei asu
pra Germaniei fasciste. In orașe, 
ea și la sate domnește un puter
nic avint în muncă Și in activi
tatea politică a maselor, a în
tregului popor angajat in lupta 
pentru înfăptuirea inainte de 
termen a sarcinilor actualului 
cincinal.

Moscova, ca ți celelalte loca
lități ale Uniunii Sovietice, cu
noaște in aceste zile o atmos
feră sărbătorească. Principalele 
artere ale orașului sint domi
nate de panouri uriașe și gra
fice tnfățișind sugestiv realiză
rile oamenilor muncii, chemări 
la obținerea de noi succese in 
construcția comunismului. Pre- 

, tutindeni sint arborate drapele 
roșii. In numeroase puncte ale 
orașului pot fi întîlnite lozinci , 
prin care cetățenii sint chemați 
să se prezinte cu toții la vot la 
14 iunie. La centrele de votare 
ăvmneste, de asemenea, o vie 
animație.

Activitatea însuflețită se carac
terizează in aceste zile atmosfera 
politică din Uniunea Sovietică 
își găsește o concludentă reflec
tare in paginile ziarelor. „Prav
da" „Izvestia", celelalte mari 
cotidiane, radioul, televiziunea 
informează zilnic despre anga
jamentele luate de oamenii mun
cii de la orașe și sate în cins
tea acestui eveniment, despre 
modul in care ele au fost înde
plinite. „Moskovskaia Pravda" și 
„Vecerniaia Moskva" publică în 
aceste zile, in cadrul rubricii 
speciale „De la alegeri la ale
geri", fotografii, date, informații 
despre noile cvartale de locuin
țe, construcțiile social-culturale 
și gospodărești care au apărut 
in Moscova de la ultimele ale
geri, portrete ale candidațilar.

Ca întotdeauna in preajma 
marilor evenimente politice, a 
cunoscut un puternic avint în
trecerea socialistă, care a mobi
lizat întreaga populație munci
toare de la un capăt la altul 
al țării. Colectivele fabricilor și 
uzinelor raportează succesele 
in producție, intrarea in funcți
une înainte de termen a unor 
importante obiective industri
ale. lată citeva din ultimele 
știri : Marea termocentrală 
„Pridneprovskaia" a atins pu
terea proiectată ; de la începu
tul anului au fost economisite 
1800 tone de combustibil. A 
f.ost terminat montajul unui 
nou agregat la termocentrala 
ăin Uralul mijlociu. Se desfă- 
i'ară din plin lucrările de 

monta) la fabrica de automo
bile din orașul Togliatti, de 
pe Volga. Uzina moscovită 
„Dinamo" a atins în trei ani 
și V luni productivitatea mun
cii prevăzută pentru sfirșitul 
cincinalului. Multe brigăzi lu
crează in avans față de grafi
cele stabilite. Astfel, brigada 
lui Nikolai Șveț, laureat al 
Premiului Lenin, de la combi
natul polimetalic „Acisaisc" din 
Kazahstan, aplicînd o nouă teh
nologie de lucru, a obținut o 
înaltă productivitate. In fiecare 
zi brigada realizează 12 metri 
te galerie prin roca muntelui.

In întreaga țară are loc o vie 
activitate politică de masă. In
tilnirile dintre candidați ți a- 
legălori au constituit prile
juri de dezbatere vie a proble
melor economice, precum 
și a politicii interne și externe 
a țării. Zilnic, organele de partid 
primesc mii ți mii de scrisori 
din partea oamenilor muncii cu- 
prinzind ecouri la evenimentele 
zilei, propuneri, observații cri
tice, sugestii.

Drept candidați de deputați in 
organul suprem al puterii de 
stat au fost propuși cei mai buni 
și mai destoinici constructori ai 
comunismului, cei care și-ou 
eiștigat prețuirea și respectul 
tovarășilor lor de muncă. Prin
tre ei se numără muncitori 
fruntași ți colhoznici, savanți de 
renume, oameni de artă și cul
tură, specialiști din diferitele 
ramuri ale economiei naționale, 
militari, activiști de partid și de 
stat.

Pregătiri minuțioase au fost 
făcute atit de comisia electorală 
centrală, cit și de comisiile lo
cale, pentru a asigura partici
parea la vot a tuturor cetățeni
lor sovietici, inclusiv a celor 
care se vor afla la 14 iunie la 
stațiile polare, a echipelor de 
geologi aflate in expediție in 
creierul munților, a personalului 
de pe navele flotei sovietice etc.

14 iunie, ziua alegerilor de 
ăeputați in Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., va marca un moment 
important în viața popoarelor 
sovietice, prilejuind reafirmarea 
hotăririi lor de a obține reali
zări tot mai mari in opera de 
construcție comunistă.

Moscova.
SILVIU PODINA

După ce a subliniat importanța 
campaniei electorale și a alegerilor, 
vorbitorul s-a ocupat pe larg de pro-' 
blemele dezvoltării economiei națio
nale. Deși cincinalul nu s-a încheiat 
încă și foarte multe depind de felul 
in care vom lucra în jumătatea de an 
care a rămas — a spus L. Brejnev — 
incă de pe acum este limpede că Di
rectivele celui de-al XXIII-lea Con
gres al partidului se îndeplinesc în 
linii generale cu succes. Venitul na
țional al țării va spori de la 193,5 mi
liarde ruble în 1965 pînă la aproape 
275 miliarde in 1970, adică cu 42 la 
sută. în expresie absolută, creșterea 
va constitui în anul acesta, în com
parație cu anul 1965, uriașa sumă de 
peste 80 miliarde ruble. Ea este 
egală cu întregul venit național al 
țării din 1954.

în cursul cincinalului, producția in
dustrială va crește și mai mult — cu 
aproximativ 50 la sută. Producția glo
bală industrială va atinge 366 mili
arde ruble in anul 1970. Sporul va fi 
aproape egal cu întreaga producție 
industrială din țară în primele două 
cincinale, luate laolaltă.

în pofida condițiilor climatice ne
favorabile și a frecventelor calami
tăți naturale, noi am obținut anumite 
succese și în dezvoltarea agriculturii, 
în medie pe an, la noi s-a recoltat 
cu 32 milioane tone cereale mai mult 
decît in anii 1961—1965. Producem 
mai multă carne, lapte, mai multe 
ouă și alte alimente decît în acel 
cincinal. A crescut producția la hectar 
a principalelor culturi agricole.

Succesele în dezvoltarea economiei 
s-au răsfrînt favorabil asupra vieții 
și bunăstării poporului sovietic, ne-au 
permis să rezolvăm o serie de pro- 
bleme sociale importante, Din 1968, 
salariul minim a fost majorat la 60 
de ruble. S-au realizat îmbunătățiri 
în domeniul pensiilor. Oamenii mun
cii de la sate primesc de acum înainte 
o retribuție bănească garantată. A 
fost majorat salariul acelora care lu
crează in regiunile Extremului Nord 
și în condiții asemănătoare. în ansam
blu, veniturile reale pe locuitor vor 
crește cu 33 Ia sută în perioada cin
cinalului. Aceasta depășește prevede
rile planului.

Ca rezultat al creșterij producției 
agricole și a veniturilor reale, s-a îm
bunătățit alimentația oamenilor so
vietici. Vînzarea de unt către popu
lație a crescut în anii cincinalului 
cu 27 la sută, de zahăr — cu 20 la 
sută. Consumul de carne pe locuitor 
a sporit cu 6 kg în comparație cu 
1965. în același timp, consumul de 
pîine s-a redus cu 6 kg, ceea ce de. 
notă, de asemenea, deplasări poziti
ve în structura alimentației. Toate a- 
cestea sint realizări importante.

Construcțiile de locuințe continuă 
in ritm rapid : pină la sfîrșitul cinci
nalului vom da în folosință peste o 
jumătate de miliard m.p. de supra
față locuibilă. Aceasta este o cifră 
mare — în fiecare an, aproape 11 mi
lioane de oameni sovietici se mută 
în case noi 1

în acești ani, s-a făcut mult în dez
voltarea ocrotirii sănătății. Detașa
mentul de medici sovietici, cărora le 
revine răspunderea pentru situația 
in domeniul sănătății publice, va 
crește cu 120 000 persoane, iar nu
mărul paturilor de spital — cu 
448 000.

S-a dezvoltat cu succes și învăță- 
mîntul public. Numărul elevilor din 
țara noastră va ajunge. In viitorul 
an de învățămînt, la 50 de milioane, 
învățămîntul mediu este astăzi cu 
adevărat accesibil fiecăruia. Părinții 
au fost eliberați la noi de grija dacă 
copiii lor vor avea posibilitatea să în
vețe, să-și însușească o specialitate 
necesară societății. Cu fiecare an, se 
extinde în U.R.S.S. și lnvățămintul 
superior. Numărul studenților va 
crește în decurs de 5 ani cu 812 000,

Nu putem să nu spunem un cuvînt 
bun dispre realizările științei sovie
tice, de care depinde astăzi în multe 
privințe dezvoltarea cu succes a so
cietății noastre și, în primul rind, a 
economiei noastre socialiste. în de
curs de 5 ani, numărul lucrătorilor 
științifici va crește in U.R.S.S. cu 
275 000. iar alocațiile pentru știință 
vor spori de 1,6 ori.

într-un cuvînt, tovarăși, avem 
toate temeiurile să apreciem pozitiv 
rezultatele celor patru ani care au 
trecut. Platforma electorală cu care 
partidul s-a prezentat la alegerile tre- 
cute a fost realizată.

Succesele obținute sint un rezultat 
al muncii oamenilor sovietici. S-a 
depus muncă multă. încordată și 
adesea plină de abnegație. Mun
citorii, inginerii, funcționarii, col
hoznicii. oamenii de știință, mi
lioane și milioane de oameni ai 
muncii sovietici și^u însușit plat
forma prezentată de partid la a- 
legerile trecute ea pe o cauză a

CUVÎNT ARE A LUI L I. BREJNEV 

la întilnirea cu alegătorii
lor proprie. Tocmai datorită acestui 
lucru, țara a făcut Încă un mare pas 
pe calea spre comunism. Cinste și 
laudă clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității sovietice. Munca lor 
transformă planurile în cauze mă
rețe, face patria noastră și mal bo
gată și mai puternică 1

Luînd cuvîntul în fața oamenilor 
din Moscova — a spus în continuare 
vorbitorul —, aș dori să spun că șl 
pe viitor se va manifesta grijă pen
tru înflorirea pe mai departe a ca
pitalei patriei noastre. Se elaborează 
planurile pentru amenajarea în con
tinuare a orașului, construirea me
troului și dezvoltarea altor tipuri de 
transport, a rețelei comerciale, a tot 
ceea ce este necesar pentru munca 
și odihna moscoviților. Dar de orga
nizațiile de partid din Moscova și de 
organizațiile sovietice, de toți oa
menii muncii din oraș, de dv., tova
răși, depinde ca mijloacele alocate 
în acest scop să fie utilizate cu spi
rit gospodăresc, cu eficiență maximă. 
Sînt convins că moscoviții vor înde
plini și această sarcină.

Apreciind astăzi tot ce a fost rea
lizat în cei patru ani — a subliniat 
L. Brejnev — vedem că drumul 
parcurs nu poate fi exprimat numai 
in indici cantitativi. Desigur, nu este 
mai puțin important faptul că, în a- 
cești ani, noi înșine am învățat mul
te. Am în vedere activitatea desfă
șurată de partid în domeniul refor
mei economice, iar dacă privim mai 
larg, și în domeniul perfecționării 
întregii noastre politici economice, al 
aplicării ei în concordanță cu etapa 
contemporană a dezvoltării econo
miei naționale sovietice.

Aceasta ne-a permis să determi
năm preciș nu numai sarcinile prin
cipale — sporirea eficienței econo
miei naționale, intensificarea ei, ac
celerarea considerabilă a creșterii 
productivității muncii — ci să găsim 
și metode, căi și mijloace sigure 
care să permită rezolvarea acestor 
sarcini. Toate aceste probleme s-au 
aflat în centrul atenției plenarelor 
C.C. al P.C.U.S., au constituit obiec
tul unei dezbateri largi și în cadrul 
sesiunilor Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Nu mai este necesar să arătăm 
ce însemnătate are în condițiile ac
tuale progresul tehnico-științific. 
Vreau numai să subliniez că țara 
noastră are posibilitatea deplină de a 
cuceri cele mai înalte culmi in toate 
direcțiile principale ale revoluției 
tehnico-științifice care se desfășoară 
în lume. Sîntem obligați să dăm 
viață acestei posibilități. în aceasta, 
partidul vede una din sursele prin
cipale ale creșterii economice conti
nue a țării noastre.

O uriașă rezervă de accelerare a 
dezvoltării economiei naționale o 
constituie și planificarea mai bună, 
perfecționarea conducerii producției 
și organizării muncii. Plenara din 
decembrie 1969 a C.C. al P.C.U.S. a 
trasat această sarcină ca fiind una 
din sarcinile-cheie. Pe fronturile con
strucției economiei comuniste, știința 
de a învinge înseamnă de fapt 
știința de a conduce. De aceea, a 
studia știința de a conduce și, dacă 
este nevoie, a o învăța din nou — 
devine principala obligație a cadrelor 
noastre.

Referindu-se în continuare la re
zultatele dobîndite în agricultură, 
vorbitorul a spus : Pentru o apreciere 
mai completă și, prin urmare, mai 
justă a stării de lucruri din agricul
tură este necesar să pornim nu nu
mai de la modul în care ea a crescut 
in comparație cu trecutul, ci, mai ales, 
de la modul in care acest spor satis
face actualele nevoi ale populației în 
produse alimentare și ale industriei în 
materii prime. La noi, populația este 
numeroasă, ea va crește și sîntem 
datori să ne îngrijim ca ea să fie asi
gurată cu toate cele necesare unei 
vieți sănătoase care să pulseze din 
plin.

Privind lucrurile prin această pris
mă, va trebui să se recunoască faptul 
că nu s-a făcut încă totul nici pe 
departe. Și aici, tovarăși, nu există 
căi lesnicioase. După ce noi am re
zolvat o serie de probleme urgente, 
legate de creșterea cointeresării ma
teriale a oamenilor muncii de la sate 
și de îmbunătățirea organizării pro- 
ducței in colhozuri și sovhozuri, a 
devenit cu atit mai evident că avintul 
rapid continuu al agriculturii impune 
crearea unei baze tehnice-materiale 
care să corespundă cerințelor actua
le. lată in ce rezidă astăzi esența 
lucrurilor.

în mod concret, aceasta înseamnă 
sporirea simțitoare a nivelului de do
tare a agriculturii cu tractoare, com
bine, automobile și alte mașini și 
mecanisme de mare capacitate, mo
derne. Aceasta Înseamnă sporirea con

siderabilă a producției de îngră
șăminte minerale. Aceasta Înseamnă 
îndeplinirea consecventă și fermă a 
programului de îmbunătățiri funcia
re. Aceasta înseamnă că este necesar 
să se obțină o îmbunătățire simți
toare a construcțiilor la sate. Aceasta 
Înseamnă, în sfîrșit, trecerea produc
ției de nutrețuri pe o bază indus
trială modernă și crearea unei puter
nice industrii de prelucrare a pro
duselor agricole.

Crearea bazei tehnico-materiale 
moderne a agriculturii este o sarci
nă uriașă, atit ca amploare cît și 
ca însemnătate. Pentru rezolvarea ei 
sînt necesare eforturile tuturor orga
nizațiilor noastre de partid, ale tutu
ror ministerelor și departamentelor, 
fără să mai vorbim de acei care sînt 
legați direct de producția agricolă. 
Numai astfel putem rezolva această 
sarcină. Și noi o vom rezolva.

în anul acesta — a continuat vor
bitorul — va avea loc cel de-al 
XXIV-lea Congres al P.C.U.S. La 
congres vor fi aprobate direcțiile și 
indicatorii principali ai noului plan 
cincinal. Deocamdată, elaborarea lui 
continuă și ar fi prematur să se vor
bească de cifre și sarcini concrete. 
Dar pot să asigur pe alegători că se 
prevede o importantă dezvoltare în 
continuare a industriei, in primul 
rînd a acelor ramuri care produc 
mijloace de producție, asigură baza 
energetică a economiei și determină 
progresul tehnic. O mare atenție se 
va aoorda îmbunătățirii planificării 
și conducerii economiei naționale, 
folosirii mai complete a pîrghiilor 
economice. Am vorbit deja despre 
principalele noastre sarcini în agri
cultură.

Vorbind despre planul pe următorii 
cinci ani, este cazul să se sublinieze 
întreaga importanță a Încheierii cu 
succes a ultimului an al cincinalului 
curent. De modul în care vom lucra 
în anul acesta, adică in care vom în
deplini și depăși sarcinile de pro
ducție la cantitate și calitate, vor 
depinde foarte multe și, înainte de 
toate, acumularea rezervelor pentru 
rezolvarea sarcinilor pe anul viitor 
și, într-o anumită măsură, a sarci
nilor noului plan cincinal. C.C. al 
P.C.U.S. și guvernul atribuie o im
portanță foarte mare îndeplinirii 
sarcinilor pe anul curent și consi
deră că este necesar să se depună 
eforturile cele mai susținute pentru 
îndeplinirea înainte de termen a 
cincinalului în ansamblu.

Rezolvarea sarcinilor ce ne stau 
in față va necesita, fără îndoială, 
încordarea forțelor, mai multă mun
că din partea întregului popor sovie
tic, scoaterea la iveală a tuturor po
sibilităților și realizarea tuturor 
rezervelor care, să o spunem des
chis, nu sînt încă totdeauna bine va
lorificate. Multe lucruri vor depinde 
și de munca organizatorilor și con
ducătorilor producției in toate veri
gile, de sus pînă jos. Actuala etapă 
de dezvoltare a economiei le impune 
cerințe mereu crescînde.

Plenara din decembrie a Înarmat 
organele noastre economice și cadrele 
cu înțelegerea clară a sarcinilor care 
le stau in față, a trasat căile înde
plinirii lor. Realizarea acestor hotă- 
rîri devine criteriul după care parti
dul și poporul vor aprecia activitatea 
ministerelor și departamentelor eco
nomice, a miniștrilor, a directorilor 
de întreprinderi, a tuturor acelora că
rora le-a fost încredințată conduce
rea diferitelor sectoare ale economiei.

Fiecare organizație și departament, 
fiecare întreprindere și instituție tre
buie să Îndeplinească cu precizie' 
obligațiile și să răspundă întru totul 
pentru munca încredințată, determ.- 
nată de sarcinile de stat și de direc
tivele partidului.

Dezvoltarea societății socialiste — 
a subliniat L. Brejnev — este un 
proces complex care cuprinde nu nu
mai economia, ci toate sferele vieții 
sociale. Sarcina conducerii acestei so
cietăți constă, evident, în a valorifica 
la maximum posibilitățile de care dis
pune pentru o dezvoltare armonioa
să și uniformă. în ce constă cheia 
soluționării acestei sarcini 7 Cheia 
rezidă în funcționarea justă a siste
mului politic al societății șn în pri
mul rînd, în activitatea multilaterală, 
bazată pe datele științei și bogata ex
periență practică a partidului comu
nist.

în ultimii ani. Sovietul Suprem a 
elaborat și a adoptat legi care re
glementează aspecte importante ale 
relațiilor sociale și interesează în 
fond pe toți oamenii sovietici. Voi 
aminti că acestea au fost • legi refe
ritoare la ocrotirea sănătății, întări
rea familiei, organizarea teritorială, 
lupta împotriva criminalității. Activi
tatea de perfecționare a legislației 
sovietice trebuie continuată pentru 

ca ea să nu rămină în urma Vieții, 
pentru ca legile noastre, continuînd 
să fie trainice, stabile, să reflecte în 
n*d just procesele care au loc în 
societate.

Totodată, știm că nu este suficient 
să se elaboreze o lege bună, nu este 
suficient să se adopte aceasta. Le
gea trăiește, acționează numai atunci 
cind este respectată. Ea este obli
gatorie pentru toți, este necesar ca 
ea să fie respectată de toți, fără 
excepție, indiferent de situație, func
ție și grad. Legalitatea socialistă, 
ordinea de drept constituie baza 
unei vieți normale a societății, a 
cetățenilor ei. Acest considerent pare 
elementar. Dacă trebuie să se vor
bească despre acest lucru, aceasta se 
Intimplă numai pentru că, din păcate, 
există jncă unii oameni izolați care 
nu au educat în ei o calitate atît de 
necesară ca respectarea conștientă și 
necondiționată a legilor sovietice, a 
regulilor conviețuirii socialiste. Parti
dul nu se poate resemna și nu se va 
resemna cu o asemenea stare de lu
cruri.

Iată de ce este necesar să se in
tensifice propaganda in favoarea 
legilor sovietice, să ce ridice pe toate 
căile prestigiul lor, să fie educați toți 
in spiritul respectului față de lege 
față de drept. Iată de ce este nece
sar, de asemenea, ca organele de 
partid și dc stat să acorde mai multă 
atenție verigilor aparatului nostru 
care sint chemate nemijlocit să su
pravegheze respectarea legilor, să 
curme infracțiunile. Fiecare cetățean 
sovietic trebuie să fie convins că 
viața și sănătatea lui, avutul lui, 
drepturile Iui, demnitatea și liniștea 
lui se află sub protecția sigură a sta
tului.

O altă problemă despre care aș 
vrea să vorbesc azi este activitatea 
sovietelor. îndeplinind prevederile 
programului P.C.U.S. și hotărîrile 
Congresului al XXIII-lea al parti
dului, am obținut activizarea sovie
telor pe plan central și local. A 
crescut rolul lor în viața țării.

Soluționarea sarcinilor care stau 
in fața noastră obligă pe toți depută
ții, toate sovietele să acorde o deo
sebită atenție perfecționării princi
piilor democratice ale activității lor 
- dări de seamă în fața alegătorilor, 
informarea opiniei publice asupra 
activității lor, antrenarea maselor 
largi de oameni ai muncii la partici
parea directă la conducerea treburilor 
publice, criticarea deficiențelor în ac
tivitatea unor sau altor departament, 
și persoane, lupta împotriva birocra
tismului. Acestea sînt, firește, nu nu
mai sarcini ale sovietelor, ci și ale 
organizațiilor de partid, deoarece tot 
ceea ce este legat de soviete, de pu
terea sovietică, a fost și rămîne o 
cauză a Întregului partid.

Sovietul este organul suprem al 
puterii de stat pe teritoriul său, stă- 
pînul orașului sau așezării șl el tre
buie să fie un stăpin bun, cu spirit 
gospodăresc. Obligația sa este de a 
se gîndi și de a se preocupa de tot, de 
a face totul pentru ca oamenii să tră
iască, să muncească și să se odih
nească mai bine. Și dacă sovietul dă 
dovadă de inițiativă, de spirit între
prinzător, alegătorii ÎI prețuiesc. Fi
rește că este vorba de o inițiativă să
nătoasă, chibzuită și nu de o inițiati
vă în care se manifestă tendințe 
înguste locale în dauna intereselor 
generale de stat. De o asemenea, să 
ne fie cu iertare, „inițiativă" nu 
avem nevoie.

într-un cuvînt, este important să 
ajungem la situația clnd toate sovie
tele își vor exercita în deplină mă
sură drepturile care le-au fost acor
date, vor acționa cu curaj, indepen
dent, cu inițiativă, fără a aștepta di
rective și indicații „de sus".

Exprimîndu-ne recunoștința față 
de activitatea sovietelor, apreciind-o 
după merit, trebuie să vedem și lip
surile care există în activitatea lor. 
Asupra acestor lipsuri au atras aten
ția, pe bună dreptate, alegătorii care 
au luat cuvintul la adunările colecti
velor oamenilor muncii și la consfă
tuirile preelectorale pe circumscrip
ții. Este important să generalizăm și 
să analizăm cu atenție toate observa
țiile critice, să le aducem la cunoștin
ța organelor corespunzătoare, să ce
rem ca ele să ia măsurile necesare.

în continuare, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. s-a referit la pro
blemele politicii externe a Uniunii 
Sovietice și ale situației internațio
nale.

împreună cu partidele și guvernele 
statelor frățești, noi am luptat în 
mod consecvent pentru unitatea și 
coeziunea sistemului mondial socia
list - a spus vorbitorul. Comunitatea 
socialistă reprezintă astăzi o asociație 
de state cu care, sub raportul trăini- 

ciei, nu se pot compara nici o alian
ță, nici o coaliție care au existat în 
trecut sau există astăzi. în această 
ordine de idei țin să subliniez în 
mod deosebit vasta activitate pen
tru perfecționarea relațiilor de alian
ță cu statele socialiste. Noi tratate 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală au fo<st încheiate cu țări 
frățești — R.D.G., Polonia, Mongolia, 
Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia. La 
începutul lunii iulie va pleca la Bucu
rești o delegație sovietică de partid 
și guvernamentală pentru semnarea 
tratatului corespunzător cu România, 
împreună cu Tratatul de la Varșovia 
care va fi întărit și perfecționat și’ 
Pe Viitor, aceste tratate bilaterale 
constituie un sistem larg și închegat 
de obligații reciproce ale țărilor so
cialiste, unele față de altele și față 
de oomunitatea socialistă, un bun al 
lor oomun.

Referindu-se la relațiile interstata
le cu China, vorbitorul a spus ; sîn
tem ca și pînă acum pentru reglemen
tarea lor cît mai grabnică pe o bază 
cit mai largă. Aceasta corespunde 
intereselor atit ale poporului sovie- 
ic, cît și ale poporului chinez, inte

reselor luptei comune a tuturor for- 
țe or revoluționare și democratice 
împotriva imperialismului.

Imperialiștii americani au încercat 
să îngenuncheze poporul vietnamez 
prin „escaladarea războiului" — a 
declarat L. Brejnev. Rezultatul este 
cunoscut. Principala țară a imperia
lismului a primit drept răspuns „es
caladarea înfrîngerilor". în aceasta 
rezidă meritul istoric al poporului 
vietnamez, care se bizuie in lupta sa 
pe solidaritatea tuturor forțelor pro
gresiste. în ce ne privește, putem 
adăuga cu satisfacție că în această 
cotitură a evenimentelor un rol uriaș 
l-au avut, ajutorul și sprijinul nostru.

Acum o lună și jumătate, cercurile 
guvernante din S.U.A. au între
prins o nouă aventură în Asia de 
sud-est. Se poate însă spune cu sa
tisfacție : extinzînd războiul în aceas
tă regiune, conducătorii de la Wa
shington extind doar proporțiile vii
toarelor lor înfrîngeri — pe frontul 
militar, pe frontul politic, în Indo
china. dincolo de frontierele acesteia 
și chiar la ei acasă.

Linia noastră în privința proble
melor Indochinei este clară : oondam- 
năm cu hotărîre agresiunea ameri
cană. Sprijinim pe de-a întregul 
principiile și dezideratele juste for
mulate de forțele patriotice ale po
poarelor Vietnamului, Cambodgiei și 
Laosului, ca bază a reglementării 
politice. Vom acorda întregul ajutor 
necesar celor care luptă pentru liber
tatea și independența lor.

Calea spre reglementare în Orien
tul Apropiat — a subliniat vorbitorul 
— este de mult deschisă prin cu
noscuta rezoluție a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., iar premisa ho- 
tărîtoare a acestei reglementări, care 
corespunde intereselor tuturor state
lor din această regiune, intereselor 
Păcii generale, este eliberarea terito
riilor arabe cotropite. Credincioasă 
datoriei sale internaționaliste, Uniu
nea Sovietică va sprijini și de acum 
înainte cauza dreaptă a popoarelor 
arabe.

în toți acești ani, noi am promo
vat cu consecvență linia spre dezvol
tarea relațiilor de unitate și frăție 
cu mișcarea de eliberare națională 
Lupta pentru unitatea antiimperia- 
listă a statelor socialiste și a tine
relor state naționale este o problemă 

i “ 8 d3t deja rezultate
mportante și are o uriașă importanță 

pentru progresul social al popoarelor, 
Pentru întărirea mișcării antiimperia- 
liste ln ansamblu. Dezvoltarea colabo
răm și unității de acțiune cu forțele 
mișcăm de eliberare națională va fi 
»i de acum înainte una din pietrele 
unghiulare ale politicii noastre ex- 
terne.

C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovie
tic duc neabătut o politică de colabo
rare pașnică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite. Aceasta este linia 
noastră fermă, pe care ne-a indicat-o 
întemeietorul statului nostru. Dar 

.Să nU confunde consecvența 
noastră in această problemă cu paci
fismul, cu „neîmpotrivirea față de 
lău - față de răul pe care-1 pro
voacă popoarelor agresorii imperia-

Tocmai prin această prismă trebuie 
privită activitatea noastră în dome
niul politicii externe, inclusiv rela
țiile noastre cu Statele Unite ale 
Amencii - cea mai mare putere a 
lumii capitaliste.

Contradicțiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. sînt, intr-adevăr, adinei. Ele 
reflectă lupta sistemelor opuse din 
punct de vedere de clasă ‘ pe arena 
mondială. Aceasta, insă, nu exclude 
rezolvarea problemelor internaționale 
prin mijloace pașnice. Tocmai de 

aceea, considerăm că este necesar sâ 
căutăm să obținem o dezvoltare a re
lațiilor sovieto-amerlcane care să 
contribuie la cauza păcii și securității 
internaționale, cu atît mai mult cu 
cît și în S.U.A. există forțe care se 
mențin pe această poziție și sprijină 
abordarea realistă a problemelor in
ternaționale.

Sîntem pentru relații bune cu toa
te țările lumii — mari și mici, fără 
nici o excepție, pe baza egalității in 
drepturi și respectării reciproce a 
drepturilor și intereselor legitime re
ciproce. Toți cei care împărtășesc 
acest mod de abordare găsesc și vor 
găsi din partea noastră hotărîrea de 
a căuta soluții reciproc acceptabile, 
de a dezvolta legături reciproc avan
tajoase și colaborarea.

Putem releva cu satisfacție că, In 
ultimii ani, ne-am îmbunătățit rela
țiile cu multe state, inclusiv cu state 
mari ca Franța, Japonia, Italia. Unele 
perspective îmbucurătoare s-au des
chis, în ultimul timp, și în relațiile 
noastre cu R.F. a Germaniei. Dacă 
în politica R.F. a Germaniei elemen
tele pozitive se vor dezvolta și vor 
găsi o întruchipare practică și dacă 
vor fi înfrînate forțele revanșarde, 
aceasta va influența pozitiv asupra 
întregii situații din Europa.

între Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la posibilitățile de 
a ajunge la o Înțelegere într-o serie 
de probleme importante ale relațiilor 
dintre ele.

Considerăm acest schimb de păreri 
folositor și, în ceea ce ne privește, 
sîntem gata să continuăm tratativele 
și să le facem să ajungă la un final 
pozitiv. Cu alte cuvinte, privim acest 
lucru cu seriozitate, întrucît sarcina 
întăririi securității europene este 
una din cele mai importante sarcini 
ale politicii noastre externe, ca șl 
a politicii oricărui stat care se pro
nunță în fapt pentru pace în Europa.

Am fost și rămînem adepții creării 
unor sisteme trainice de securitate in 
diferite regiuni ale globului pămîn- 
tesc. Firește că acordăm cea mai ma. 
re atenție problemei securității euro
pene. împreună cu aliații noștri, ne 
străduim cu energie ca pe continen
tul european să se realizeze destin
derea, să se dezvolte o colaborare u- 
tilă tuturor. Spre aceasta sînt îndrep
tate multe acțiuni și măsuri politice 
ale prietenilor noștri, propunerile co
ordonate ale țărilor socialiste din Eu
ropa, inclusiv propunerea convocării 
conferinței general-europene.

Inițiativa țărilor socialiste a stîrnit 
un viu interes și un larg sprijin. în 
timpul discuțiilor care se desfășoară 
în jurul propunerii de a se convoca 
conferința general-europeană, a apă
rut și o sferă de probleme pe care 
le-ar putea discuta conferința. Aces
tea sînt renunțarea la folosirea forței 
în relațiile dintre toate statele Euro
pei, căile lărgirii legăturilor economi
ce, tehnico-științifice și culturale re- 
ciproc-avanțajoase dintre țările euro
pene.

Statele interesate ar putea crea și 
un anumit mecanism cu funcționare 
permanentă pentru elaborarea practi
că și înfăptuirea măsurilor asupra că
rora s-a căzut de acord. Sintem dis
puși să studiem orice alte propuneri 
care duc cu adevărat spre slăbirea 
încordării pe continent

Nu m-am referit la probleme 
toarte importante legate de acti
vitatea partidului nostru ca parte 
integrantă a mișcării comuniste in
ternaționale, a spus vorbitorul în 
continuare. Aceasta este o temă a- 
parte. Aș vrea, totuși, să relev că 
și în acest domeniu s-au făcut multe 
m ultimul timp. Consfătuirea partide
lor comuniste și muncitorești, la pre
gătirea și ținerea căreia P.C.U.S. a 
participat activ, a devenit unul din 
cele mai mari evenimente internațio
nale. Acum, la un an după consfă
tuire, avem toate temeiurile să afir
măm ca viața a confirmat intru totul 
concluziile și aprecierile sale. Consfă
tuirea a contribuit la avintul luptei 
antiimperialiste, la activizarea vieții 
ideologice și politice in partidele fră
țești, a întărit atracția lor spre 
consolidarea în oontinuare a legătu
rilor internaționale, spre unitatea de 
acțiune. Ea a devenit o etapă impor
tantă în lupta pentru coeziunea ideo
logică a mișcării comuniste, pe baza 
principiilor marxist-leniniste.

Partidul Comunist al Uniunii So
vietice — a spus în încheiere L. Brej
nev - cheamă toți alegătorii să 
voteze in ziua alegerilor pentru can- 
didațn blocului comuniștilor și celor 
fără de partid. Sîntem convinși că 
alegătorii le vor acorda Încrederea 
lor deplină și vom avea din nou un 
Soviet Suprem al țării cu adevărat 
popular, de largă reprezentare si 
capabiL



viața internațională_____
Delegația română, care a vizitat

R. P. Chineză la invitația P. C. Chinez
1

al Adunării Reprezentanților Populari,
PEKIN 12. — Corespondență de la 

Ion Fîntînaru și Ion Gălățeanu : Vi
neri dimineața a luat sfîrșit vizita 
pe care delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat ala 
Republicii Socialiste România, con
dusă da tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, a] 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, a intreprins-o în R.P. Chi
neză, la invitația P.C. Chinez și a 
Comitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Chină.

Aeroportul din Pekin, pavoazat cu 
drapelele de stat român și chinez, a 
cunoscut o atmosfsră de sărbătoa
re. Mii de locuitori ai capitalei au 
venit să ureze drum bun solilor po
porului român. Tineri și vîrstnicl, 
bărbați și femei fluturau stegulețe 
tricolore și chineze, scandau lozinci 
în cinstea prieteniei dintre poporul 
chinez și poporul român.

La aeroport, oaspeții români au fost 
conduși de Kan Șen, membru al Co
mitetului Permanent al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al ~ 
al P.C. Chinez, șef al Marelui 
Major al Armatei Populare 
neze de Eliberare, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al XÎ.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al Con-

a părăsit Pekinul

C.C. 
Stat 
Chi-

siliului de Stat, Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, și alte persoa
ne oficiale chineze. Au fost prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice acredi
tați la Pekin.

Au fost, de asemenea, de față Au
rel Duma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.P. Chineză, 
și membri ai ambasadei, precum și 
ambasadorul chinez la București, 
Cian Hai-fun.

Delegația română, însoțită de gaz
de, salută mulțimea care scandează 
cuvinte de caldă prețuire la adresa 
poporului român, face semne prie
tenești, manifestînd pentru priete
nia dintre cele două partide, țări 
și popoare.

Luîndu-și rămas bun, tovarășul 
Emil Bodnaraș transmite partidului 
și poporului chinez, conducerii sale, 
urări de noi succese în munca și lup
ta pentru construirea socialismului, 
se îmbrățișează călduros cu tovară
șul Kan Șen și ceilalți înalți condu
cători de partid și de stat chinezi.

Ca și la sosire, în urmă cu trei 
zile, poporul chinez și-a manifestat 
căldura față de poporul român, față 
de conducerea sa care îl călăuzește 
pe drumul construirii noii societăți. A 
fost o vibrantă manifestare a priete
niei tot mai profunde dintre popoa
rele celor două țări, a hotărîrii lor 
de a păși umăr la umăr în lupta pen
tru edificarea socialismului.

CAMBODGIA Sosirea la Pekin
Lupte in apropierea

capitalei
a unei delegații comerciale 

guvernamentale cehoslovace

Ambasadorul vest-german 
în Brazilia a fost răpit

Ea Atentatorii cer în schimbul lui von 
Holleben, eliberarea unor deținuți politici

E Măsuri de urgență luate de guvernul brazilian
Joi seara, pe strada Candido Men des din Rio de Janeiro, nn grup de 

persoane înarmate au răpit pe ambasadorul R. F. a Germaniei în Brazilia, 
Ebrenfried von Holleben.

Fotrivit unui comunicat al Secretariatului securității statului Guanabara, 
in cursul răpirii atentatorii au deschis focul asupra mașinii ambasadorului, 
omorindu-1 pe șoferul acestuia, precum și un trecător aflat in apropiere. 
Totodată, a fost rănit grav un polițist. Ambasadorul vest-german a fost silit 
să se urce intr-un Volkswagen, dispărind apoi imediat.

Vizita in Iugoslavia 
a delegației Comisiei 
de politică externă 

a M. A. N

TRIMIȘII NOȘTRI SPECIALI

IN FRANȚA TRANSMIT:

PNOM PENH 12 (Agerpres) — Ști
rile transmise de agențiile de presă 
semnalează o intensificare a presiu
nii exercitate de forțele de rezisten
ță populară din Cambodgia asupra 
trupelor regimului Lon Noi și a e- 
fectivelor militare americane și sai- 
goneze. In momentul de față, acțiiO- 
nile ofensive ale patrioților sînt con
centrate în regiunea din jurul capi
talei khmere, relatează coresponden
tul agenției Reuter. Forțele de rezis
tență populară au declanșat un puter
nic atac asupra pozițiilor deținute de 
pnitățile administrației de la Pnom 
Penh în orașul Kompong Speu, si
tuat la numai 48 kilometri de capi
tala cambodgiană, pe unica șosea ce 
face legătura intre aceasta și impor
tantul port Kompong Som.

PEKIN 12 (Agerpres). — La Pe
kin a sosit o delegație comercială 
guvernamentală cehoslovacă condu
să de M. Hanusek, adjunct al minis
trului comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace. La aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de Ciu Hua-nun, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior al R. P. Chineze. Delegația 
cehoslovacă urmează să participe la 
tratativele cu privire la dezvoltarea 
relațiilor economica dintre Ceho
slovacia și China.

Răpirea s-a produs în timp ce in
teresul general era concentrat asu
pra desfășurării meciului dintre echi
pele Angliei și Cehoslovaciei. Răpi
torii au distribuit manifeste semnate 
cu numele „Vanguardia popular re- 
volucionaria" (Avangarda populară 
revoluționară). Unul din manifestele 
lăsate la locul răpirii anunță că di
plomatul vest-german va fi eliberat 
in schimbul unor deținuți politici 
brazilieni, fără să specifice alte de
talii asupra acestui schimb. Totodată, 
manifestul cere autorităților să înce
teze orice urmărire a membrilor or
ganizației care a comis această ac
țiune.

Știrea răpirii lui von Holleben a 
parvenit la Bonn in toiul nopții. Mi
nistrul de externe, Walter Scheel, 
după ce a luat contact cu colegul său 
brazilian, precum și cu ambasada 
vest-germană din Brazilia, l-a infor
mat imediat pe cancelarul Willy 
Brandt

în cercurile 
Bonn, știrea 
vie emoție și 
tește, cu acest 
este al doilea 
răpit în America Latină în ultimele 
luni. După cum se știe, la 31 martie, 
ambasadorul din Guatemala, Cărei 
von Spreti, a fost ucis de răpitori 
după ce guvernul guatemalez a refu
zat să satisfacă cererile acestora pri
vind eliberarea a 22 de deținuți poli
tici și plata unei răscumpărări de 
700 000 de dolari.

Agențiile de presă anunță că Wal
ter Scheel a adresat vineri dimineața 
un mesaj personal colegului său bra
zilian, în care guvernul de la Rio 
este rugat să ia „toate măsurile adec
vate" pentru a obține eliberarea lui 
von Holleben și să nu întreprindă 
nimic care ar putea pune In pericol 
viața diplomatului vest-german.

Surse oficiale din capitala Brazi
liei informează că, in urma unei 
reuniuni guvernamentale, președin
tele Garrastazu Medici a insârcinat 
guvernul brazilian să acționeze cu 
toată urgența in vederea eliberării 
ambasadorului R.F.G., prețuind per
sonal conducerea anchetei acestui a- 
tentat. Autoritățile braziliene au 
hotărît, deocamdată, să stabilească o 
cenzură asupra presei și radioului 
privind informațiile legate de răpire, 
pentru a nu dăuna cercetărilor și a 
nu crea panică în rîndul celorlalți 
diplomați.

Intre timp, din Bonn se transmite 
că ambasada Braziliei a ' . 
tiv pusă sub protecția poliției, _ _ 
cazul unor eventuale manifestații 
de protest Se știe că după atentatul 
asupra lui von Spreti, ambasada 
Guatemalei a fost amenințată prin te
lefoane anonime că va fi atacată cu 
bombe.

fost preven-
ln
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BELGRAD 12 — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Vineri, delegația Comisiei de 
politică externă a Marii Adunări Na
ționale, condusă de Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei, a fost primită de 
președintele Skupștinei Federale a 
R. S. F. Iugoslavia, Milentie Popo- 
vici. La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej, desfășurată într-o at
mosferă cordială, tovărășească, a 
participat ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, Vasile 
Șandru.

în aceeași zi, delegația română a 
avut convorbiri cu delegația Comi
tetului de politică externă al Vecei 
Popoarelor a Skupștinei Federale, 
condusă de Stana Tomașevici-Arne- 
sen.

Seara, ambasadorul român la Bel
grad a oferit un cocteil cu ocazia vi
zitei în R. S. F. Iugoslavia a delega
ției române.

România este mereuJJ

în inimile francezilor
ca o țară prietenă,
care construiește

entuziasm11 /

LAOS

Orașul Saravane
eliberat de patrioți
HANOI 12 — Corespondentul Ager

pres Corneliu Vlad transmite : De 
pe fronturile de luptă din Laos se a- 
nunță că grupuri de patrioți susținute 
de populația locală și în coordonare cu 
revolta unor unități ale guvernului de 
la Vientiane, au declanșat un atac 
surpriză soldat cu eliberarea com
pletă a orașului Saravane. „Atacul 
s-a desfășurat atît de rapid incit nu 
a fost posibil să se recurgă la avia
ție", declara un purtător de cuvînt 
militar de la Vientiane.

Eliberînd orașul Saravane, mențio
nează agenția Khaosan Pathet Lao, 
forțele patriotice și populația locală 
s-au folosit de dreptul lor inviolabil 
la autoapărare și s-au arătat hotărîte 
să preîntîmpine orice nou act de es
caladare a războiului de agresiune în 
Laos.

PIATA COMUNĂ

Situația din Iordania după
incidentele din ultimele zile
• Demiterea unor comandanți militari

guvernamentale din 
a fost primită cu 

neliniște. Se reamin- 
prilej, că von Holleben 
diplomat vesi-german

• Regele Hussein a preluat conducerea armatei
AMMAN — Autoritățile îordanlene 

și organizațiile palestiniene de rezis
tență au reafirmat joi seara necesi
tatea respectării acordului de Încetare 
a focului, în scopul reinstaurării cal
mului în Iordania.

Sistarea ostilităților a fost urmată 
de instituirea a două comitete iorda- 
niano-palestiniene pentru anchetarea 
cauzelor și stabilirea responsabilități
lor pentru incidentele înregistrate la 
Amman și în împrejurimile orașului.

La cererea organizațiilor palesti
niene, regele Hussein al Iordaniei a 
demis din conducerea armatei iorda- 
niene pe Sherif Nasser Ben Jamil, 
comandantul șef al armatei, precum 
șl pe alți doi ofițeri superiori, pre- 
luind personal conducerea armatei.

Liderii palestinieni acuză pe ofițerii 
demiși că ar fi Încercat să lichideze 
mișcarea de rezistență din Iordania, 
într-o cuvîntare rostită la postul de 
radio Amman, regele Hussein a aver
tizat că destituirile din conducerea 
superioară a armatei reprezintă ulti
ma concesie pe care o face organiza
țiilor palestiniene. Hussein a respins 
totodată acuzațiile formulate împotri
va ofițerilor iordanieni.

★
NEW YORK — Ambasadorii la 

O.N.U. ai Franței, Marii 
U.R.S.S., și S.U.A. s-au întilnit 
nou vineri la New York pentru a 
tlnua discuțiile cu privire la 
flictul din Orientul Apropiat.

/

SESIUNEA

CALENDARUL NEGOCIERILOR
Reuniunea Consiliului ministerial 

al Pieței comune, care a avut loc în 
primele zile ale acestei săptămîni la 
Luxemburg, in legătură cu pregăti
rea negocierilor de aderare a țări
lor ce și-au depus candidatura la 
C.E.E., a stabilit, în linii generale, ca
lendarul desfășurării acestor runde.

„Deschiderea oficială" a dialogului 
dintre „cei șase" și țările candidate 
a fost fixată pentru 30 iunie, la Lu
xemburg. Apoi, la 21 iulie, va avea 
loc prima „ședință de lucru" între 
statele comunitare și Marea Brita- 
nie. Negocierile cu celelalte țări ur
mează să înceapă după vacanța de 
vară : 21 septembrie — Irlanda, 22 
septembrie — Danemarca și Norve
gia.

în continuare, conform propuneri
lor țărilor C.E.E., reuniunile de pre
gătire a condițiilor aderării sînt pro
gramate din două în două săptă
mîni.

Marea Britanie a acceptat oficial 
invitația pentru deschiderea negocie
rilor privind aderarea sa la Piața co
mună, programată pentru 30 iunie la 
Luxemburg, a anunțat agenția Uni
ted Press International, citind surse 
guvernamentale britanice.

S-a subliniat că, indiferent de re
zultatele alegerilor de la 18 iunie, 
Marea Britanie va fi prezentă la 
negocieri, atît Wilson, cit și Heath 
declarîndu-se adepți ai aderării, dar 
ambii manifestindu-și rezerva față de 
reușita negocierilor.

In ce privește perspectivele aces
tor runde, observatorii de presă sînt 
încă circumspecți. „Pină unde se vor 
pierde în amănunte aceste negocieri 
sau cînd se vor termina discuțiile ?... 
Nimeni nu poate să dea deocamdată 
un pronostic în acest sens" — scrie 
ziarul „Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung“. )

Referindu-se la poziția populației 
și a oamenilor politici din Marea 
Britanie fată de perspectiva aderării 
țării la Piața comună. „Paris Match" 
relatează : „A intra in Piața comună ? 
Sîntem toți pentru, afirmă englezii, 
cu excepția conservatorilor, laburiști
lor, liberalilor, industriașilor, sindi
caliștilor și agricultorilor". Explica
ția este simplă, apreciază fostul am
basador al Angliei la Paris, lord 
Gladwyn : „A-i întreba pe englezi 
dacă vor să adere la C.E.E., este ca 
și cum i-ai intreba dacă sint pentru 
dublarea prețului la unt".

agențiile de presă transmit
Convorbirile polono-vest- 

gemiane» toarcerea sa de la 
Bonn, unde a avut un schimb de 
păreri cu reprezentanții R.F. a Ger
maniei, Josef Winiewicz, adjunct al 
ministrului de externe al R.P. Polo
ne, șeful delegației poloneze, a de
clarat că ultimele convorbiri dintre 
cele două părți sînt considerate ca 
reprezentînd sfirșitul unei „etape de 
sondare", anunță agenția P.A.P. La 
următoarea întîlnire, a precizat el, 
vom putea trece la elaborarea unor 
formulări mai detaliate cu privire la 
tratatul care urmează să pună ba
zele normalizării relațiilor dintre 
Polonia și R.F. a Germaniei. Țelul 
nostru, a spus el în continuare, este 
ca R.F. a Germaniei să recunoască 
caracterul definitiv și inalienabil al 
frontierelor vestice ale Poloniei.

oondus de Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. 
Polone, și de alți conducători 
partid și de stat polonezi.

P. 
de

E-
ofi-

așa-zisul parlament de la Salisbury. 
Această măsură este apreciată de 
observatorii politicii ca un indiciu al 
nesiguranței pe care guvernul rasist 
al lui Ian Smith o manifestă la 
aproape cinci ani de la instalarea sa 
la putere.

din

Senatorul democrat 
dward Kennedy 8 anunfat 
cial că va candida la alegerile 
noiembrie pentru reînnoirea manda
tului pe care îl deține în Senat. El a 
ținut însă să precizeze că nu inten
ționează să-și prezinte candidatura 
la alegerile prezidențiale din 1972.

Britanii, 
din 

con- 
con-

Intervenția șefului delegației române
GENEVA 12 — Corespondentul A- 

gerpres Horia Liman transmite s 
Luînd cuvîntul la cea de-a 54-a se
siune a Conferinței Organizației In
ternaționale a Muncii, șeful delega
ției române, ministrul muncii, Petre 
Lupu, a relevat că, in vederea asi
gurării ridicării nivelului de trai al 
muncitorilor sînt necesare transfor
mări sociale, de natură să îngăduie 
desfășurarea neîntreruptă a unui com
plex de măsuri conjugate, ample 
și de lungă durată, ca și concen
trarea eforturilor și a resurselor dez
voltării economice pe care Ie pune 
societatea în folosul celor ce mun
cesc — creatorii tuturor valorilor.

In continuare, el a abordat o serie 
de alte probleme de pe ordinea de 
zi, afirmînd că în adoptarea instru
mentelor internaționale in legătură

cu îmbunătățirea condițiilor de viață 
și de muncă ale muncitorilor, esen
țial este respectul pentru indepen
dența, suveranitatea și dreptul sacru 
al fiecărui popor de a hotărî el tnsuși 
asupra destinului său.

Șeful delegației române a amintit 
propunerea țării noastre ca O.I.M. să 
militeze in favoarea utilizării sume
lor gigantice cheltuite pentru cursa 
înarmărilor in vederea ameliorării 
condițiilor de trai ale popoarelor. 
De asemenea, pentru creșterea efica
cității organizației și aplicarea prin
cipiului universalității este necesar 
să se restabilească fără întîrziere 
drepturile legitime ale R.P. Chineze 
în O.I.M. și să fie primite și alte 
țări socialiste, care nu sînt încă mem
bre ale organizației.

0 INFRÎNGERE A ADVERSARILOR
AMENDAMENTULUI COOPER-CHURCH

Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
R. P. Mongole, J- Sambu- și a 
Încheiat vineri vizita în R. P. Po
lonă. La plecare, oaspetele a fost

In urma destituirii preșe
dintelui Ongania, un număr de 
zece ambasadori argentinieni s-au 
retras din funcțiile lor. Junta mili
tară care a preluat puterea în 
gentina, a cerut diplomaților să 
mină la posturile lor pînă la 
semnarea unor înlocuitori.

Cutremurul de pămînt 
din Peru a devastat ° zonă a 
cărei suprafață este aproape egală 
cu cea a Belgiei, Olandei și Dane
marcei luate la un loc, circa 128 700 
kilometri pătrați, unde trăiau 3 470 000 
locuitori.

Ar- 
ră- 
de-

12Prelungirea cu încă 
luni a stării excepționale 
în Rhodesia “ fost hotărltă de

La New York a încetat 
din viață Alexandr Keren- 
ski, fostul conducător al guvernului 
provizoriu al Rusiei — anunță agen
ția T.A.S.S.

Racheta „Eurcpa-1", care 
a 'fost lansată vineri de la baza aus
traliană de la Woomera, nu a reușit 
să plaseze pe orbită satelitul pe care

După o prelungită confruntare în
tre tabăra liberal-moderaților din Se
nat și cea a conservatorilor, în proble
ma intervenției trupelor americano- 
saigoneze tn Cambodgia, joi după- 
amiază a avut loc unul 
mai importante voturi 
ani, „un referendum asupra politicii 
administrației în afacerea cambod- 
giană" — după cum aprecia „Wa
shington Post".

Cu o majoritate de 5 voturi (52—47)

dintre cele 
din ultimii

îl purta. Satelitul împreună cu 
treapta a treia a rachetei purtătoare 
s-au prăbușit pe Pămînt, undeva la 
sud de Groenlanda. Satelitul, de fa
bricație vest-europeană, a fost cons
truit in comun de țările membre ale 
E.L.D.O. (Organizația vest-europea
nă pentru construirea de vehicule 
spațiale).

CUBA : AL 8-LEA MILION 
AL „ZAFREI"

Joi dimineața a fost realizat 
în Cuba cel de-al optulea mi
lion de tone de zahăr în cadrul 
marii campanii a anului 1970. 
Este pentru prima oară cînd în 
Cuba se înregistrează o aseme
nea producție, ce depășește cu 
aproape 60 la sută media ulti
milor zece ani. Rezultate deose
bite au fost obținute de marele 
detașament de tineri „Columna 
Junevil del Centenario", care 
muncește de la începutul „za- 
frei" în provincia Camaguey, 
tăind pînă în prezent 500 000 000 
arrobas de trestie, cantitate e- 
chivalentă cu aproximativ 750 000 
tone de zahăr. în provinciile 
Pinar del Rio și Havana, cam
pania de producere a zahărului 
a fost deja încheiată.

Senatul a respins subamendamentul 
depus de Robert Byrd la amenda
mentul redactat de senatorul republi
can John Sherman Cooper și colegul 
său democrat, Frank Church, care 
stipulează obligația forului suprem 
executiv al țării de a obține apro
barea Congresului, înainte de a an
gaja forțele militare ale S.U.A. în 
noi acțiuni militare ofensive jmpotri- 
va forțelor patriotice din Cambodgia 
după 1 iulie (dată fixată de preșe
dintele Nixon pentru retragerea tu
turor trupelor americane din această 
țară) și prevede interzicerea folosirii 
fondurilor din bugetul militar pentru 
astfel de operațiuni, in cazul în care 
ele sînt întreprinse fără consultarea 

v și aprobarea expresă a congresului.
Administrația s-a opus acestui a- 

mendament sub motivul că i s-ar li
mita prerogativele, sprijinindu-1, în 
schimb, pe senatorul democrat Ro
bert Byrd în inițiativa sa. Documen
tul prezentat de acesta sublinia că 
„prevederile amendamentului Cooper- 
Church nu trebuie să-1 împiedi
ce pe președinte de la luarea 
măsurilor pe care le-ar considera ne
cesare pentru protejarea forțelor 
S.U.A. in Vietnam".

Mike Mansfield, lider al majorită
ții din Senat, adjunctul său Edward 
Kennedy, William Fulbright, preșe
dintele Comitetului senatorial pentru 
relații externe, și alți senatori au 
criticat subamendamentul, calificîn- 
du-1 drept „o încercare de a acorda 
torului executiv un cec in alb pentru 
a face orice dorește, fără aprobarea 
forului legislativ".

Respingerea de către Senat a sub- 
amendamentului este interpretată ca 
o acțiune ale cărei implicații asupra 
relațiilor dintre Casa Albă ș: Capito- 
liu sint încă dificil de apreciat. Aici 
se consideră premature speculații
le privind viitoarea orientare a Se
natului față de conflictul din Asia 
de sud-est, întrucît Senatul urmează 
abia peste cîteva săptămîni 6ă vo
teze mult controversatul amendament 
Cooper-Church.

C. ALEXANDROAIE
Washington

Dintre cele trei ipos
taze temporale, am a- 
les pentru corespon
dența de astăzi pe ul
tima : Parisul viitoru
lui, așa cum l-am cu
noscut in extremitatea 
vestică a metropolei. 
Este o treabă deloc 
ușoară. Parisul de ieri 
și Parisul de astăzi o- 
feră puzderie de ele
mente pe care gazeta
rul își poate construi 
reportajul. Parisul de 
miine insă... ?

Ei bine, marele șan
tier pe care l-am vizi
tat, La Defense, oferă, 
măcar in mare, o ima
gine a deceniilor ur
mătoare. La vest de 
Pont de Neuilly, pe o 
parte a teritoriilor a 
două comune, se ridi
că astăzi un centru de 
afaceri și comercial 
deosebit de puternic, 
în 1975 aici vor fi 
1 400 000 mp birouri, 
300 000 mp spații co
merciale, 6 000 locuin
țe. Acestea în zona A 
a cartierului numit, 
de la sfirșitul primu
lui război mondial, 
„La Defense" — Apă
rarea. In zona B sint 
de pe acum construi
te 2 500 locuințe, un 
liceu, un centru admi
nistrativ.

La sediul întreprin
derii pentru amenaja
rea regiunii La De
fense — sediu situat, 
spre surprinderea plă
cută a grupului de 
gazetari români, pe... 
strada Craiova — ni 
s-a explicat că terme
nul folosit în general 
in presă „Parisul anu
lui 2000“ este o exa
gerare binevoitoare. 
„Este Parisul de as
tăzi, făcut pentru a fi 
locuit astăzi". Desigur, 
este un Paris al anu
lui 1970 — și mai cu 
seamă al anului 1975 
— dar, indiscutabil, 
prin tot ceea ce el are 
mai frumos, prin spi
ritul care a prezidat 
Ia conceperea noului 
cartier „La Defense" 
are două, trei decenii 
avans asupra orașului 
contemporan.

De la etajul 26 al 
imobilului Europe am 
admirat panorama vas
tului șantier. Ceea ce 
ne-a impresionat în 
chip deosebit a 
utilizarea pe o i 
mai mult decît > 
a prefabricatelor.

fost 
scară 
vastă 

• „La 
Defense" este o ade
vărată bandă de mon
taj, un loc de asam
blare a elementelor 
prefabricate.

Imobilele construite 
de pe acum — clădi
rile între 20—30 etaje

— căile de acoes, spa
țiile comerciale, sta
ția de metro, depun 
mărturie din plin des
pre voința de con
strucție și reînnoire a 
Franței contemporane, 
indică — simbolic vor
bind — liniile de forță 
pe care ea se mișcă : 
investiții masive, in
dustrializare, moder
nitate, eficacitate. „Le 
Paris qui se fait" — 
Parisul care se oon- 
struiește pe el Însuși, 
cum a numit unul din
tre interlocutorii noș
tri cartierul — este o 
întreprindere revela
toare, care îți oferă o 
imagine sintetică a- 
supra căii pe care 
merge economia fran
ceză.

Am avut prilejul să 
discutăm despre toate 
aceste lucruri cu dl. 
Gibault, oonsilier teh
nic în Ministerul dez
voltării industriale și 
științifice. Vorbin- 
du-ne despre priori
tățile Franței în cursul 
celui de-al 6-lea plan 
de 5 ani (1971—1975), 
domnia sa ne-a decla
rat, între altele : „îna
inte de orice, obiec
tivele noastre vi
zează afirmarea unei a- 
numite mîndrli națio
nale. Chiar dacă mij
loacele noastre mate
riale nu sînt în măsură 
să concureze cu cele ale 
unor alte țări, bogăția 
noastră intelectuală și 
culturală, temele fun
damentale ale filozo
fiei noastre politice — 
dreptul tuturor națiu
nilor la independență, 
dreptul tuturor popoa
relor de a dispune de 
ele însele, refuzul de 
a recurge la arme pen
tru soluționarea con
flictelor — îi acordă 
Franței o situație mo
rală, deci politică, pe 
care ea este datoare 
s-o mențină. Noi, aici, 
în Franța, știm foarte 
bine că poporul român 
este un popor deosebit 
de activ și ingenios. 
Am asistat în ultimii 
ani Ia o dezvoltare e- 
conomică aproape mi
raculoasă a României; 
se confirmă și în felul 
acesta marele tezaur 
al calităților poporului 
român.

Aceleași calități, a- 
ceeași muncă harnică 
prezidează și destinele 
Franței contemporane, 
între 1970—1975 pro
ducția noastră indus
trială urmează să spo
rească cu aproape ju
mătate. Planul preve
de o creștere anuală 
de 6 la sută. Trebuie 
depus un mare efort

de formare a cadrelor. 
Trebuie să dezvoltăm, 
paralel cu industria, 
telecomunicațiile, căile 
de comunicații, con
strucția de locuințe ; 
trebuie să facem față 
mutațiilor pe care le 
va opera procesul în 
care ne-am angajat, 
îndărătul cifrelor pla
nului întrevedem Fran
ța de miine, dimen
siunile ei, demnitatea 
ei, concepția ei 
pre societatea 
demă".

Franța de 
așa cum ni se spunea, 
se face astăzi. Iată de 
ce, pentru mulți din 
locuitorii săi „viitorul 
începe astăzi".

Și așa, discuția ( a- 
junge la cuvîntul J- 
tăzi, se fixează la el. 
Astăzi la Paris subiec
tul cel mai des invo
cat în conversațiile cu 
francezi de toate cate
goriile este vizita în 
Franța a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. 
Este un subiect pentru 
astăzi și este un su
biect pentru miine. 
Pentru astăzi — fiind
că privirile sînt ațin
tite în direcția Româ
niei, al cărei președin
te va fi oaspetele 
Franței. Pentru miine 
— fiindcă convorbirile, 
vizita în 
vor avea o 
însemnătate 
stadiul actual și pen
tru viitorul relațiilor 
româno-franceze.

în încheiere aș dori 
să transcriu scurta de
clarație a muncitoru
lui Raymond Midrier 
care, aflînd că șantie
rul „La Defense" este 
vizitat de un grup de 
ziariști români a ținut 
să spună : „Parisul, 
Franța, sînt bucuroase 
să-l primească pe omul 
despre care au auzit 
atîtea lucruri bune, 
președintele României, 
Nicolae Ceaușescu. 
Dacă aș spune că 11 
primim cu bucurie, aș 
spune prea puțin față 
de sentimentele 
care este animat po
porul francez 
de poporul 
Vizita 
Ceaușescu va fi, .fără 
îndoială, un ni- 
ment remarcabil. Este 
vizita președintelui u- 
nei țări care. în inimi
le francezilor, este me
reu prezentă ca o țară 
prietenă care constru
iește cu entuziasm, o 
țară pe măsura mari
lor calități cu care este 
dăruit poporul ei".

feeorae-Rodu 
CHIROVICI
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Zborul navei cosmice
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„Soiuz-9"
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Vineri, pină Ia orele 13,46 (ora Moscovei) 

nava „Soiuz—9", lansată cu 11 zile in urmă, a efectuat 172 de rotații în jurul 
Pămintului.

Cosmonauții au îndeplinit un amplu program de cercetări și experiențe. 
Printre altele, au fost realizate fotografii și măsurători spectrometrice pen
tru studierea suprafeței Pămintului și atmosferei. Andrian Nikolaev și Vi
tali Sevastianov au observat și fotografiat straturile de nori și de zăpadă de 
pe Pămînt în vederea studierii structurii spațiale a norilor și determinării 
limitelor straturilor de zăpadă și gheață. înainte de aceasta, cu ajutorul unui 
vizor optic, nava a fost orientată spre Pămînt, zborul ei fiind apoi stabili
zat.

După cum rezultă 
din datele teleme- 
trice, din convorbi
rile radio și din ob
servarea cosmonau- 
ților prin interme
diul televiziunii, 
starea sănătății loi 
este bună, ei avînd 
o capacitate ridicată 
de muncă.

Zborul navei cos
mice „Soiuz-9“ con
tinuă.

Instantaneu de la 
Centrul de dirijare 
a zborurilor spa
țiale. Micuța Alen
ka, fiica cosmonau
tului Andrian Ni
kolaev, împreună 
cu mama sa, cos
monauta Valentina 
Tereșkova — Niko
laeva, in timpul u- 
nei convorbiri cu 
comandantul navei 
„Soiuz-9". Pentru 
Alenka, convorbi
rea a fost cel mai 
prețios dar primit 
cu prilejul Împlini
rii virstei de 6 ani !
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