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• 22 000 familii și 7 întreprinderi amenințate • De • Intre Brăila și Galați mai circulă doar vapoare

ieri, Galațlui a trecut Ia aplicarea unul plan de apă
• Mașinile fabricii Zagna-Vădenl pe acoperișuri • Zeci

rare fermă • Un dig de 8 km va fi construit in citeva
de mii de hectare dintre cele mai fertile, numeroase

localități sub mîlul Șiretului • Muncitorii de la ,,Pro-
zile • ...Adică pină la data de 4—5 iunie cînd Du

nărea va atinge cote maxime

La Galați a început o nouă 
bătălie. O bătălie aprigă, o în- 

' fruntare dramatică, necunoscută 
în istoria acestor locuri între on) 
și Dunăre. între oameni și ace
eași Dunăre atît de admirată cu 
alte prilejuri, acum devenită a- 
menințătoare, crudă, ea primej
duind viețile celor 22 000 familii 
care locuiesc în cartieiul Bădă- 
lan, bunurile a nu mai puțin de 
7 întreprinderi industriale situate 
în această zonă. Prognoza spune 
că fluviul va atinge cota maximă 
pe 4—5 iurne, dar de pe acum 
în unele locuri apele au ieșit din 
matca lor și clipocesc lîngă digul 
improvizat. De azi dimineață Ga- 
lațiul a trecut la o apărare fer
mă. Cu o seară înainte am venit 
aici și am urmărit pregătirea bă
tăliei. Erau acolo mii de mun
citori, formațiuni ale gărzilor pa
triotice și militari, mii de tineri, 
sutd z' mașini. Comandamentul 
consti noului dig condus de 
ing. *$tetan Rădvan, directorul 
general adjunct al întreprinderii 
de construcții și montaje side
rurgice Galati (întreprindere care 
construiește Combinatul siderur
gic) s-a instalat în Palatul Navi
gației. Azi după amiază am re
venit pe acest „cîmp de luptă“. 
Digul lung de 8 km. e prevăzut a 
avea la baza 8 m., sus 2 m., 
înălțimea de 1 m. Acum se mun
cește neîntrerupt cu o îndîrjire 
greu de descris. Mașinile sînt în
tr-un du-te, vino injpresionant. 
Cară piloni, ciment, laminate, pă- 
mînt, dulapi. Totul se face trai
nic, cu fluviul nu se poate glu
mi. Trecem pe lîngă oameni care 
Înfig piloni în pămînt, care lu
crează cu lopata. Sînt obosiți, au 
cearcăne la ochi. într-un loc în 
incinta șantierului naval peste 
100 de soldați conduși de căpi
tanul Emil Gealap, sapă gropi, 
plantează stîlpi, montează dulapi. 
Soldații Dumitru Huțanu, Con
stantin Cernat, Ștefan Neagu și 
alții sînt numai în chiloți, plini 
de praf și muncesc fără a-și per
mite o clipă de răgaz. Cine sînt 
acești oameni ? Cine sînt aceste 
sute de militari ? I-am mai întîl- 
nit la Serbești, la Braniștea, la 
Tudor Vladimirescu, la Fundeni,

greșul” lucrează in două schimburi : unul in uzină.

altul la diguri AACOLO UNDEPERICOLULSE IMENȚINE
Primit cu cîteva minute înain- “ 

te de închiderea ediției, mesajul 
fotoreporterului aflat în Brăila 
ne-a confirmat în imagini veștile A 
pe care corespondentul nostru ni v 
le-a trimis în cursul serii : situa
ția devine și în acest județ tot 
mai critică. Apele Șiretului al 9 
căror nivel depășește cu aproape 
doi metri cotele de inundație 
continuă să se reverse pustiitor 
peste așezări omenești, peste o- 
biective industriale (în imagine cel 
de la Baldovinești), peste semă
nături ce anunțau o rpcoltă bo- 
gată, provocînd pierderi deocam- “ 
dată incalculabile. Digurile ridi
cate de locuitorii satelor pericli- 
tate au fost rupte în nenumărate A 
rînduri de furia apelor. Prin de- “ 
pășirea și ruperea digului de la 
Șendreni, au fost inundate în in- 
cinta Latinu — Vădeni peste 
10 000 de hectare, numeroase sate 
și comune, amenințînd de aseme
nea o importantă secție a Combi- _„ 
natului de industrializare a lem- 
nului. Pe importantele artere de 
comunicație, linia ferată precum 
și șoseaua Brăila — Galați circu- 
latia a fost întreruptă. în peri- 
metrul Brăila — Dunăre — Șiret 
au fost acoperite de năvala ape
lor alte mii de hectare, precum 4^ 
crescătoria „Pisc". Apa a pătruns 19 
și în halele renumitei fabrici de 
conserve Zagna — Vădeni inun- 
dînd depozitele, sălile de mașini A 
de la parter, unde se aflau insta- 
lațiile grele ce n-au putut fi de
montate.

Muncitorii fabricii au reușit
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SITUAȚIA LA ZI
• Sttuația hidrologică rămine primej

dioasă in județele Brăila, Galati și 
Tulcea, precum și în localitățile de 
pe cursurile Inferioare ale rîurilor 
interioare și Dunării

Unda de viitură avînd Ia Slatina 
o creștere de circa un metru, pri
mejduiește în aval așezări și tere
nuri agricole

• Apele Oltului continuă să fie revăr-

La Șendreni, in bazinul Șiretului, 
apele au depășit și rupt digul, inun- 
dînd o suprafață de 10 600 hectare

salveze la timp motoarele electri
ce, pe care le-au suspendat sau 
urcat pe acoperișul clădirii, și au 
evacuat materiile prime și pro
dusele finite. In continuare, sînt 
amenințate fermele I.A.S. Dună
rea șl circa 5 500 ha. cultivate cu 
grîu, porumb, legume și lucernă. 
Aici și în alte zone inundate de 
Șiret se află înconjurate de ape 
peste 1 000 de case.

Mii de cetățeni, muncitori de la 
uzinele Laminorul, Progresul, de 
la Șantierul naval, țărani, militari, 
tineri șl vîrstnici, poartă o luptă 
îndîrjită pentru a struni furia a- 
pelor, pentru a încerca să evite 
pe cît Ie stă în putință dezastrul 
pe care-l provoacă în calea lor. 
Se înalță, ceas de ceas, zi și 
noapte diguri, se supraînalță cele 
care rezistă, se consolidează cele 
care cedează. Viitura de pe Șiret 
a făcut ca apele Dunării să în
registreze în acest sector o nouă 
creștere. In Insula mare a Brăi
lei veghea și truda ating puncte 
culminante.
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Interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat al Republicii

ziarului Le Figaro"
După cum s-a anunfat, la 12 mai a.c.r tovarășul Nicolae 

Ceausescu a primit pe ziariștii francezi Jean Grot, director 
adjunct al ziarului „Le Figaro", Michel P. Hamelet și Daniel 
Norman, de la același ziar, cărora le-a acordat un interviu.

Interviul a fost publicat în ziarul „Le Figaro" din 20 și 21

ÎNTREBARE; Care sînt, 
domnule președinte, obiecti
vele vizitei pe care urmează 
să o faceți în Franța ? Relații
le franco-române, situate pină 
în prezent sub semnul schim
burilor economice, tehnice, cul
turale, se pot dezvolta și pe 
plan politic ? în ce măsură ?

RASPUNS : Am dat curs cu 
plăcere invitației președinte
lui Georges Pompidou de a vi
zita țara dumneavoastră de 
care ne leagă vechi tradiții de 
amiciție. Vizita pe care ur
mează să o fac în Franța, la 
jumătatea lunii iunie, este o 
vizită de prietenie ; într-un 
sens, ea constituie răspunsul 
la vizita făcută cu 2 ani în 
urmă în țara noastră, de pre
ședintele de atunci al Franței, 
generalul Charles de Gaulle. 
1 Sper că vizita mea va con
tribui la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre poporul ro
mân și poporul francez, la am- 
plificarea relațiilor noastre e- 9 con ornice. tehnico-științifice și 
culturale, cît și a conlucrării 

a dintre România și Franța în 
9 efortul pentru realizarea unei 

lumi mai bune în care fiecare 
® națiune să aibă largi posibili

tăți de dezvoltare.
9 După cum se știe, relațiile 

economice dintre România și 
a Franța se dezvoltă bine. în 

ultimii ani au fost realizate o 
serie de înțelegeri de coope-

9 rare între care menționez pe 
cele privind producerea în Ro- 

9 mânia a autoturismului „Re-

nault“, fabricarea de calcula
toare electronice, precum și 
cooperarea în domeniul infot- 
maticii generale. Sînt, de ase
menea, în curs, tratative pen
tru extinderea cooperării — 
sper, rodnică și avantajoasă 
pentru ambele țări —*• în alte 
domenii de activitate. Schim
burile științifice și culturale 
au. cunoscut și ele, în ultimii 
ani, o sensibilă dezvoltare.

Ranorturile dintre Romania 
și Franța îmbrățișează, fără 
îndoială, și domeniul politic. 
In ultima perioadă, între ță
rile noastre au avut loc nu
meroase schimburi de păreri 
asupra unor probleme pri
vind securitatea europeană, 
dezarmarea, asigurarea păcii 
în lume. Apreciez că Franța 
are un rol important în viața 
internațională. îmi este plăcut 
să constat că poziția ei într-un 
șir de probleme este destul de 
apropiată de cea a României, 
in unele privințe chiar coinci- 
zînd. După convingerea mea. 
există toate posibilitățile ca 
în viitor țările noastre, oa
menii de stat din România și 
Franța să conlucreze și mai 
strîns în soluționarea proble
melor internaționale, în instau
rarea unui climat care să ducă 
la asigurarea păcii și indepen
denței tuturor națiunilor. Ne 
propunem deci, să continuăm 
a dezvolta pe un plan superior, 
colaborarea în problemele de 
interes reciproc cît și conlu
crarea României și Franței în 
vederea soluționării pașnice a 
problemelor internaționale.

ÎNTREBARE: Cum conce- 
peți, domnule președinte, secu
ritatea și cooperarea europea
nă ? Deseori ați afirmat pozi
ția dumneavoastră împotriva 
politicii de bloc. Ce soluție pre
conizați in schimb ?

RĂSPUNS : România acordă 
o atenție deosebită problemei 
securității europene — ținînd 
seama de faptul că, în secolul 
nostru, în Europa, au izbucnit 
două războaie mondiale cu 
consecințe- dezastruoase pen
tru umanitate.

Noi considerăm că realiza
rea unor relații de conlucrare 
pașnică între popoarele euro
pene ar avea o influență de
osebită nu numai pentru con
tinentul nostru, ci și pentru 
întreaga lume. După cum se 
știe, în Europa, deși au trecut 
25 de ani de la terminarea 
războiului, există încă multe 
probleme nerezolvate. Nu do
resc să mă refer la ele, dar 
este de înțeles că nu se poate 
vorbi de realizarea securității 
europene fără a se recunoaște 
inviolabilitatea granițelor sta
bilite pe continent. în perioada 
postbelică, fără a se ajunge la 
recunoașterea și stabilirea de 
relații cu Republica Democra
tă Germană și. în același timp, 
cu Republica Federală a Ger
maniei — deci fără participa
rea ambelor state germane la 
rezolvarea problemelor Eu
ropei.

Aș dori să menționez că Ro
mânia apreciază în mod favo
rabil tratativele care au loc în 
ultimul timp între Uniunea So
vietică și Republica Federală 
a Germaniei, între Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei, 
între Polonia și Republica Fe
derală a Germaniei. De ase-

menea, așa cum am mai arătat 
și In alte împrejurări, apre
ciez schimbările pozitive care 
au avut loc în ultima vreme în 
politica Republicii Federale a 
Germaniei.

In ce privește ținerea unei 
conferințe europene, propune
rea respectivă a fost făcută, 
după cum se știe, de țările 
socialiste în întîlnirea de la 
București din 1966 și reluată, 
apoi, anul trecut în întîlnirile 
de la Budapesta și Praga. Noi 
apreciem că • o conferință a 
statelor europene ar avea efec
te pozitive asupra dezvoltării 
cooperării pe continent. A- 
vem în vedere faptul că o ase
menea reuniune ar trebui să 
ajungă la unele concluzii, cel 
puțin de ansamblu, privind 
baza' relațiilor dintre tarile 
europene — între care aș men
ționa un acord de renunțare 
la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța, un acord 
privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice, teh
nice și științifice, prin înlătu
rarea unor bariere șl discrimi
nări actuale. S-ar crea astfel 
un climat favorabil abordării 
în viitor și a altor probleme 
nerezolvate. Nu ne așteptăm 
deci ca o primă reuniune să 
soluționeze toate problemele 
în suspensie ; noi așteptăm de 
la această consfătuire să 
creeze premise pentru a se 
face noi și noi pași pe calea 
colaborării, securității și păcii 
în Europa.

Desigur, avem în vedere ca 
această reuniune a statelor 
europene să fie temeinic pre
gătită. La pregătirea ei tre
buie să participe, după părerea 
noastră, reprezentanții tutu
ror statelor interesate. In acest
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sate în zonele Feldioara, Făgăraș și 
Rîmnicu Vîlcea

• Prutul amenință digurile incintelor 
Brateșul de Sus și de Jos

® Hidrologii mențin în atenție cursul superior al Mureșului 
și Tîrnavelor

Pentru normalizarea 
activității in întreaga țară

HOTĂRlTOARE ESTE MUNCA!
Impotrivlndu-se forțeloi 

oarbe ale naturii, însuflețito- 
rul spirit civic, înaltul patrio
tism, abnegația fără precupe- 
țire, solidaritatea umană, se 
afirmă zi de zi, clipă de cli
pă, asemenea unui fluviu ieșit 
el însuși din matcă. Un flu
viu al împotrivirii în numele 

cuomului, un fluviu 
20 000 000 de afluenți!

Desigur, nu este acum vre
mea rotunjirii metaforelor sau 
a meditațiilor îndelungi. Dar 
în aceste zile de greu exa
men pentru poporul nostru 
metafora sa naște spontan, iar 
meditația — generînd conclu
zii definitive — fulgeră o 
dată cu fiecare faptă, cu fie
care gest... Iată, de pildă, ges
tul — desfășurat la dimensiu
nea a mii și mii de oameni — 
al grijii față de copiii din zo
nele calamitate. Mari colecti
ve de muncă, clase de școală 
și școli întregi, comune, or
ganizații de cartier, familii, 
trimit zilnic comandamentului 
central, comandamentelor lo
cale, Crucii Roșii, redacțiilor,

mesaje al căror conținut 
putea fi rezumat, lapidar, ast
fel : Dați-ne în grijă copiii ! 
Desigur, în zonele calamitate 
s-au luat toate măsurile pen
tru salvarea și întreținerea co
piilor .și, deocamdată, nu se 
pune problema dislocării lor. 
Dar semnul înaltei griji a în
tregii națiuni fqță de tinerele-t 
vlăstare se înscrie ca unul 
dintre cele mai emoționante și 
pilduitoare. ...Constructorii de 
la Rogojelu sînt gata să a- 
sigure fondurile necesare ce
lor mai bune condiții de trai 
șl învățătură pentru 50 de co
pii... Numeroase școli din 
țară sînt gata să primească și 
să îngrijească elevi din loca
litățile lovite de furia apelor... 
Mîini fragede de pionieri pre
gătesc, febril, pachetele cu 
haine și rechizite școlare... Și 
sînt, apoi, mesajele permanen
te ale cetățenilor, gata să ia 
în îngrijire și chiar să înfieze

PETRE DRAGU
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• LA SEMĂNAT, 
PE „INSULELE 
DINTRE APE

Deși de două zile soarele a 
răsărit din nou și în județul Iași, 
lunca comună a Prutului și Jijiei 
continuă să ofere o imagine si
nistră. Apă, o mare de apă, aco
peră șosele, ogoare, ulițele sa
telor. Ici, colo, un dîmb cu ve
getație pe care s-au retras oa
meni și animale. Un bilanț pro
vizoriu arată că au fost inundate 
parțial 20 sate, total 5 ; 37 000
de hectare cu semănături, livezi 
și pășuni. Potrivit primelor eva
luări pagubele se ridică la 
73 000 000 lei și pericolul ca ele

să crească încă nu a trecut. Vii
turile care se deplasează în zona 
aval vor afecta alte cîteva mii 
de hectare cu semănături. Pentru 
ca aceste pagube să fie cît mai 
mici se lucrează intens, se ridică 
diguri, sînt evacuate animale, 
bunuri materiale.

Se lucrează fără întrerupere zi 
și noapte pentru preîntîmpina- 
rea altor pagube, pentru recupe
rarea s celor înregistrate. Spre 
marginile luncii Prutului și Jijiei, 
pe porțiuni de teren mai ridicate 
se reamplasează culturile, se a-

plică lucrări de întreținere la cele 
necalamitate, se reînsămințează 
cele compromise. La Bosia unde 
din cele 2 949 hectare ale coo
perativei agricole, 2 400 sînt sub 
apă, am întîlnit oameni care de
puneau eforturi supraomenești, 
în mijlocul apelor de la o in
sulă la alta, de cîte 5—10 hec
tare, mecanizatorii secției I.M.A. 
Holboca trăgeau plugurile și 
discurile pe plutele improvizate 
din bîrne pe care le trăgeau cu 
cabluri. 5 uteciști: Gh. Ichim, 
Vasile Sterpu, C-tin Tudor, Ste- 
lică Gîlău și Dan Rotaru avînd în 
frunte pe șeful secției I. Enache 
la început cînd propuseseră Con
siliului de conducere această so
luție au fost priviți cu neîncrede
re. După ce au trecut mai întîi 
tractoarele legate între ele două 
cîte două, cînd inginerul șef al 
cooperativei a ajuns și el pe a- 
ceste parcele, și a văzut că se 
poate semăna, nimeni nu le-a 
mai spus că au minte de copii.

N. COȘOVEANU

(Continuare în pag. a lll-a)

• MAȘINI ELECTRICE 

PEM UZINELE

LUMINA
UNITĂȚII 

INDESTRUC
TIBILE

ILIE CONSTANTIN

în nota adresată comitetului 
de partid și comitetului de di
recție n-au încăput decît cîteva 
fraze. Finalul : atelierul nostru 
declară ziua de duminică 17 mai 
zi normală de lucru. Semnat, șef 
atelier turnătorie Gh. Dăscălescu. 
Ca și turnătorii, duminică, s-a 
lucrat în două schimburi în a- 
telierul de impregnare condus de 
utecistul Florea Alexandru. Du
minica următoare vor fi prezenți 
la locul de muncă și alți colegi 
ai lor. Este nevoie ca de la 
montaj să poată pomi spre bene

ficiar cît mai multe motoare e- 
lectrice. Acolo, în zonele acope
rite de apă, în unitățile industri
ale, din pricina umezelii, din 
cauza mîlului motoarele au avut 
de suferit. Unele dintre ele, du
pă migăloase „intervenții au fost 
sau vor fi puse să lucreze din 
nou. Altele, însă, se cer înlocuite. 
Constructorii de mașini electrice 
din dealul Cotrocenilor au înțe-

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Nu numai în Ardeal, Ba
nat, Moldova s-au revărsat 
apele, ci în viața noastră, a 
tuturor. Valul înspăimîntă- 
tor de viitură, cum n-a mai 
cunoscut teritoriile noastre 
de o jumătate de mileniu, 
ori poate zece veacuri, a- 
bătîndu-se asupra orașelor 
Satu Mare, Dej, Deva, Tîr- 
gu Mureș, Arad, în părțile 
Galaților asupra ogoarelor, 
uzinelor, asupra muncii ro
dite a unor mari colective 
omenești a trecut în aceeași 
vreme pe toate străzile o- 
rașelor noastre, lovind în 
inimile noastre fără cru
țare.

Națiunea socialistă, fami
lie adevărată, a reacționat 
cu promptitudine, întreaga

(Continuare în pag. a IV-a)
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In zonele devastate, priveliști^ zguduitoare
au văzut

au participat

au suferit

„Nu. te rog să nu-mi notezi nu
mele. Dacă vrei însă, pot să-fi po
vestesc tot ce s-a întîmplat în 
noaptea aceea groaznică. Am doi 
copii, fetița asta de lîngă mine 
și un băiețanaru de 6 ani. Nu-l 
poți vedea, este plecat cu taică-su 
după niște cumpărături. Noi cu 
fata mea, dregem ceva aici prin 
casă, că vezi dumneata, apa a 
fost mai sus de brîu. Colo 
casa, vezi dumneata, acolo au în
ceput primele ape să surpe dru
mul. se strecurau sub asfalt, pes
te el și a început să-l macine. 
Ca un balaur. Era pe la ora 
11 noaptea*și aici, la marginea 
orașului, lumea este învățată să 
se culce devreme, copiii moțăiau 
deja, i-am pus la culcare, mă 
gîndeam că-i mai bme să nu audă 
și să nu vadă nimic, că apele 
Mureșului sînt în continuă creș
tere. Bărbatu-meu a ieșit pen
tru o vreme și cînd s-a întors 
se citea pe fata lui că nenorocirea 
a crescut. Noroc că nu lucrase 
în schimbul II, altfel nu putea 
veni acasă. Asa. era lingă noi. Și 
cînd s-a întors din pridvor, palid 
ca varul, nu scotea nici o vorbă, 
se apucase să care găinile și puii 
în pod și cînd a isprăvit cu asta, 
doar atunci, a spus : „femeie, să 
fim cu sufletul împăcat, nu mai 
există ieșire, să ne pregătim pen
tru orice". Priveam prin geam 
și vedeam că o mare întreagă 
clocotește în jurul nostru, o mare 
de apă care urla de murdărie. Și 
deodată s-a întrerupt lumina, au 
căzut stîlpii și ne-arrȚ învelit în 
întuneric ca în iad și m-am gîn- 
dit că este sfîrșitul lumii. Vezi 
dumneata, omul la necaz se gîn- 
dește la tot felul de prostii. Am 
găsit cîteva luminări și le-am a- 
prins și am stat așa, și tremu
ram... O pocnitură ne-a trezit, 

O FEMEIE iși
U U

era parcă, din lumea ailaltă, și 
tie-tim repezit pe ușă în prid
vor. Casa de alături, a lui Kocsis 
se clătina în mijlocul apei. Băr
batu-meu striga, ii chema la noi 
în casă, noi sîntem mai sus, iar 
casa-i din piatră. Cred că nici nu 
au înțeles ce li s-a spus. Intre 
timp soțul a adus de undeva o 
funie și zbiera ca un smintit, 
vroia să o arunce la dînșii. Băr
batul s-a încumetat, dar femeia, 
speriată, se temea de apă. La ur
mă bărbatu-meu s-a rugat de ei 
ca de tmnezeu și omul acela 
mare, al meu, plîngea și îi ruga 
să vină, dar femeia se temea. A- 
tunci i-am strigat să iasă din 
casă, să plece de acasă, din ușă 
că dacă se prăbușește casa, vor 
pieri acolo. Atunci, tocmai cînd 
și-nu dat seama ce vroiam, casa 
se clătinase, încet de parcă vroia 
să ne prelungească chinurile și 
s-a prăbușit. Femeia a murit în 
văzul nostru, bărbatu-său a scă
pat teafăr. Iar noi am stat acolo, 
încremeniți și apa creștea din ce 
în ce și a năvălit și în casa noas
tră. Aducea bușteni, sfărîmături 
de grajd. Pereți întregi de case 
de lemn pocneau cînd se cioc
neau de casă, de parcă suna un 
tun. Mă gîndeam că ăsta-i sfîr- 
șitu, că s-a terminat cu noi. Vro
iam să mă rog, dar nu-mi veneau 
în minte cuvintele rugăciunii și 
cînd m-am uitat la dărâmăturile 
casei vecine am văzut moarta 
printre cărămizi. S-au dus toți cu 
apele. Atunci cîinele a început să 
urle ca turbat, a prins mirosul 
morții, a rupt lanțul și înota spre 
casă. Și urla, urla, nu era chip 
să-l liniștim. Bărbatu-meu, a 
adus funii și ne-a legat pe toți la 
brîu, iar capătul funiei l-a prins 
de el, ca să se simtă mai tare. 
Copiii plîngeau, fetița mă ruga 
s-o țin în brațe, să nu mai audă 
apa și cîinele. Bărhatu se dez
legase iarăși, nu mai avea astîm- 
păr, se tot uita dacă vine cineva 
să ne ia de aici. Apoi am auzit 
un urlet. Era glasul bărbatului 
meu. Am sărit afară tirînd după 
mine copiii, să văd ce s-a întîm
plat. Un buștean se îndrepta spre 
casa noastră. „Dacă se izbește de 
peretele casei, îl găurește și duși 
sîntem". Bușteanul s-a răsucit șl 
în loc sa vină cu vîrful, a venit 
ou latul, împiedicîndu-se de 
plopii din fața casei. Plopii au 
început să se aplece și am simțit 
cA șiroaie de lacrimi îmi udă 
fața, îmi curg în tăietura cămășii, 
amestecate cu picături de ploaie. 
Dar Moartea a plecat de la noi..."

Relatare transmisă de 
LOVASZ GEZA ,

CE NE-AU LASAT APELE
• In întreaga țară, după calcule preliminare 29 500 

case au fost dărîmate și avariate
• 64 000 familii au fost nevoite să-și părăsească cămi

nele
• 700 000 animale au fost evacuate, dintre care o parte 

au pierit

• 85 de cetățeni și-au pierdut viața în județul Mara
mureș

• 237 milioane lei pagube în județul Alba
• 10 unități industriale din municipiul Mediaș au fost 

scoase din funcțiune, dintre care 4 grav avariate
• 14 localități, 60 000 ha. teren arabil, pășuni și păduri 

sînt acoperite de apă în județul Tulcea

Și cumpănă, qi 
Vlâsfarii de fIc

Str.

E-n doliu ființa poporului 
meu, 

Lovita de oarba stihie, 
Dar toți într-un gind, la ușor 

și la greu, 
Uniți într-o flacăra vie.

Ne-nvingem adînca durere 
urcînd 

Cu soarele țârii fierbinte 
Spre culmea înalta de vis 

și de gînd, 
Conduși de partidul părinte.

NU NUMAI

DIN DATODIE...
Cînd, la Școala militară de 

ofițeri activi ..NicoJae Băl- 
ceseu“ din Sibiu, am primit 
ordin să plecăm urgent la 
Mediaș, cu toții am acționat 
așa cum ne cere datoria.

Mult timp vor stărui în 
memoria celor salvați fapte
le elevului sergent Nicu O- 
breja. In timpul unei curse, 
în barca lor s-a produs o 
spărtură. în barcă — nu
mai femei și copii care, vă- 
zînd pericolul, intraseră în 
panică. Cu calm și hotărîre, 
elevul sergent Obreja a aco
perit cu corpul său spărtura, 
oprind șuvoiul care amenin
ța viețile oamenilor.

Fapte de-a dreptul eroice 
au săvîrșit și elevii sergenți 
Vasile Tănculescu și Vasile 
Vleoalgă, care, amenințați să 
rămină sub dărîmături, sau 
să fie luați de puhoiul nimi
citor al apelor, nu și-au pre

cupețit propria viață pentru

Locuința, o mină: ce se mai poate găsi in halta A sosit un nou transport de alimente,
miloasă care a înghițit tot ce adunaseră oamenii

o viață ? ■ Fotografii de ION CtJCU

Un reporter și un fotoreporter
VĂ PREZINTĂ:

O bocceluță, o haină pe mină. E tot ce le-a mai rămas. S-au întors acasă, dar oasa a fost 
i rasă din temelii.

De-i ceasul tristeții oricîl 
de amar 

irea, se înclină, 
--------- - .lâcări ai țârii 

răsar 
Ca unul, sâ facă lumină.

O, fie ca-n freamâtul lor 
unanim 

Sâ ard cu resurse-nmiite, 
Sd-mi vad respirînd, 

vindecat și senin, 
Pâmîntul, în zări liniștite.

PETRE VLAD
Dej-63, sect. 8, București.

a salva viețile altora. Atrași 
de strigătele disperate de a- 
jutor, cei doi au sărit in va
luri, au dispărut sub apă și, 
urmăriți de privirile îngrozite 
ale locuitorilor, au scos de 
sub dărîmături șase persoa
ne. Continuîndu-și acțiu
nea, uitînd de oboseală, cei 
doi elevi, împreună cu eleVul 
sergent Gheorghe Neaințu, 
au salvat apoi 40 de munci
tori de la Fabrica „Tirnava“.

In aceste zile și nopți de 
înfruntare cu natura, lupta a 
fost grea. Dar ea va continua 
cu aceeași hotărîre și fermi
tate pentru lichidarea urmă
rilor calamității.

Am fost și vom fi totdea
una gata să punem umărul, 
inima.

Elev sergent
ILIE PțRVULESCU

Elev caporal
LAURIAN MOȚAȚIANU

Fiecare știre sosită din ju
dețele bîntuite de dezastru a- 
nunță noi victime omenești și 
imense pagube materiale pri
cinuite de calamitatea care 
s-a abătut asupra unei întin
se părți a țării noastre.

Din datele parțiale centrali
zate pînă la 20 mai se. contu
rează în cifre proporțiile u- 
riașei catastrofe. Din evaluă
rile de pînă acum rezultă că 
peste 29 500 de case au fost 
dărîmate și avariate, aproape 
64 000 de familii au fost ne
voite să-și părăsească cămine
le. In fața urgiei apelor s-a 
impus evacuarea unui număr 
de peste 700 000 de animale, 
din care o parte au pierit.

Pe măsură ce apele se re
trag, efectele catastrofei apar 
tot mai zguduitoare. De la 
Satu Mare ni s-a comunicat a- 
seară că în județ numărul 
oamenilor căzuți victime pu
hoaielor se ridică la 77.

La uriașele pagube materia
le din localitățile cel mai greu 
lovite pe care le-am anunțat 
anterior, dar ale căror propor
ții nu sînt încă complet iden
tificate, se adaugă acum calcu
lele preliminare anunțate de 
alte județe ale țării.

Potrivit calculelor estimati
ve, făcute Ia comandamentul 
județean Alba, valoarea pagu
belor materiale provocate de 
calamități în județ, identifi

SATU-MARE
TRAGEDIA '

cate pînă joi, depășește 237 
milioane lei.'în acest județ au 
fost inundate 24 localități și o 
suprafață de 12 560 ha. Cinci 
unități productive au fost

scoase din funcțiune, două 
dintre ele nereluîndu-și nici 
pînă ieri activitatea .

Pagubele pricinuite de re
vărsarea Tîrnavei Mari și a

Aceste trei cuvinte — „Pe dru
mul Odoreului" — ar putea fi 
un vers sonor și ritmat dintr-un 
cîntec popular românesc. Repor
terul însă le folosește pentru a 
intitula cu ele un reportaj despre 
locuri în care, cel puțin în săptă
mânile ce vor urma, nu se vor mai 
auzi cintece. Pentru că drumul 
Odoreului, în aceste zile poso
morite, oferă privirilor un peisaj 
dezolant, întinderi copleșite de 
apă și punctate din loc în loc de 
însemnele dure ale catastrofei, în 
mijlocul cărora numai mișcarea 
tenace a omului izbutește să su
gereze o logică trecută și o ordi
ne viitoare.

Drumul Odoreului — începe 
aici în municipiul Satu Mare — 
în Piața Libertății, pe trotuarul 
din fața clădirii care adăpostește, 
temporar, Centrul de aptovizio- 

nare a sinistraților; domeniul de 
circumstanță al tînărului director 
Aurel Medeșan, adevărat focar al 
solidarității oamenilor acestui ți
nut ca și al ținuturilor învecina
te. Zilnic sosesc aici alimente și 
obiecte de îmbrăcăminte din toa
te colțurile țării, iar în ultimele 
două zile mai mulți dintre sini- 
strații din municipiul Satu Mare 
au băut lapte din Mărtinești și 
Odoreu, localități dintre cele mai 
crunt lovite de furia oarbă a ape
lor Someșului. Semnificația fap
tului mi se pare a fi dintre cele 
mai profunde : oamenii, treptat, 
reunindu-și • resursele, sfidează 
contigentul hidrologic și se ridi
că deasupra dezastrului.

Dar adevăratul drum al Odo
reului — în accepția geografică 
a adevărului și nu în accepția lui 
sentimentală — se deschide vehi
culelor și deocamdată, nu orică
rui vehicul, dincolo de clădirile 
gării, chiar în inima cartierelor 
calamitate ale orașului. Astfel, 
părăsind fîșia asfaltată care ne 
conduce spre Baia Mare ne în
scriem pe strada Fabricii, de fapt 
pe un culoar pavat cu pînze 
groase de ape, mărginite în 
dreapta de ceea ce a fost dndva 
o fahrică de cărămidă și în stin
gă de ruinele unor gospodării 
mai mult sau mai puțin modeste, 
dar care au oferit un cămin efec- 

Oltului în cuprinsul județului 
Sibiu, identificate pînă joi la 
comandamentul de apărare 
împotriva inundațiilor, repre
zintă 131 milioane lei. în tim— 

pul inundațiilor au fost eva
cuate peste 1 500 de familii, 
dintre care aproape 900 au ră
mas fără adăpost. Trei per
soane și-au pierdut viața.

tiv sau afectiv la mii și mii de 
oameni. Faptul că un cămin sau 
altul nu s-au dovedit a fi durabi
le, este o altă poveste. Această 
poveste nu poate fi explicată de- 
cît prin amploarea fără prece
dent a calamității care a gene
rat-o. Mașina cu care călătorim 
continuă să taie brazde largi și 
foșnitoare prin torentul lichid, in 
jurul nostru casele se răresc 
și dintr-o dată ne dăm seama 
că nu am întîlnit nici o ruină 
abandonată, nici o casă avaria
tă în jurul căreia oamenii să 
nu fi purces la refacere. Pe- 
rindîndu-ne prin preajma lor, le 
răspundem abătuți la salut și 
neavînd echipament de pro
tecție pentru a coborî în ape, 
nu îndrăznim să-i rugăm să se 
apropie de vehicul: gestul, 
peste toată suferința pe care au' 
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îndurat-o, ar echivala cu o insul
tă. De asemenea nu îndrăznim 
să-i fotografiem deoarece știm că, 
în condiții normale toți acești oa
meni obișnuiau să se fotografieze 
îmbrăcați în tot ceea ce aveau ei 
mai bun și mai frumos, arborînd 
zîmhetul lor cel mai ales. Ne 
mulțumim să le admirăm în tre
cere tenacitatea efortului restau
rator, încrederea cu care așteaptă 
sosirea alimentelor și a mașinilor 
cisternă, calmul cu care întîmpi- 
nă o nouă noapte ce va fi petre
cută sub cerul liber.

Pe drumul Odoreului lacrimile 
survin numai atunci cînd pierde
rile sînt ireversibile, acolo unde 
a secerat moartea Dincolo de 
diluviu, unde șoseaua se deslu
șește de ape, câmpurile inundate 
sclipesc inocent în lumina unui 
soare care s-a ivit prea tîrziu. Ne 
încrucișăm cu Salvări în pană, 
remorcate de puternice mașini 
militare, iar în preajma unui grup 
de case izolate în cîmpie stațio
nează o remorcă încărcată cu bu
toaie de apă potabilă, apă pe 
care tractoristul Covaci Iosif de 

în municipiul Mediaș — pu
ternic lovit de furia apelor — 
10 unități industriale au fost 
scoase din funcțiune, 4 din
tre ele fiind grav avariate, nu 

și-au reluat nici pînă în pre
zent activitatea. în județ au 
fost inundate peste 12 000 ha 
teren agricol.

La comandamentul județean

la I.M.A. Negrești, toropit de 
oboseală, o împarte unor oameni 
tăcuți și istoviți de încleștarea 
concentrică a apelor. Covaci Io
sif are 27 de ani, doi copii, și » 
se întîmplă pentru prima dată 
în viață să nu doarmă 5 zile și 5 
nopți la rînd. Dincolo de acest 
șir de case — teritoriul I.M.A. 
Mărtinești, clădirile jilave încă 
ale unui complex de mecanizare 
a agriculturii, care pînă în urmă 
cu două zile abia se zăreau din
tre ape. Dincolo de această ima
gine, o stagnare în neputință — 
clădirile fermei zootehnice Odo- 
reu. Ne apropiem, cu alte cuvin
te, de limita propusă a itinera
rului, de zonele dincolo de care 
nu se mai știe dacă vom răzbi.

Doctorul veterinar Bodo Bar
na, șeful fermei, încearcă să ne 
explice cum a izbutit, împreună 
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cu oamenii din subordinea sa, să 
salveze în numai o oră 1 400 de 
vite. Szilaghi Carol și cei doi fii 
ai săi, Pop Emeric, Ardeleana 
Mihai, Orba Iosif și Struț Vasile
— cîțiva dintre cei care au sus
tras catastrofei pînăja ultimul 
animal, această considerabilă re
zervă de lapte și carne vie — se 
odihnesc pe treptele de pe care 
abia s-au retras apele. „Oricum
— ne spune Bodo Barna — fap
tul că am salvat toate vitele 
din viitură, nu ne mai încăl- 
zeșteM.

Ajungem, în sfîrșit, în Odoreu, 
Jumătate din comună nu mai 
există, a fost efectiv măturată de 
ape. Acoperișurile se încalecă, 
ruinele se amestecă, oamenii își 
regăsesc obiectele cu care s-au 
familiarizat de-a lungul unei vieți 
întregi, împrăștiate pe sute de 
metri. Clinii, inflexibili, printr-o 
ciudățenie pe care numai abne
gația lor inconștientă, animalică o 
poate explica, continuă să pă
zească gospodăriile transformate 
în movile informe, și vitele de 
aioi, crescute în libertate și mai

Tulcea s-a încheiat Joi 
bilanț provizoriu al pagul 
materiale provocate pină 
cum de calamități în așez; 
Deltei. Distrugerile prove 
de inundații sînt evaluate
peste 62 milioane lei. 14
lități din județ sînt
total sau parțial. Mai mult de
80 000 ha teren arabil, pășuni 
și păduri sînt acoperite de apă. 
Aproximativ două treirft. din 
totalul pagubelor identificata 
pînă ieri se datoresc distruge
rii de construcții și arr 
hidrotehnice (cheiuri, 
baraje, canale) căi de comuni
cații și construcții industriale. 
Apele au cuprins pînă joi 1 462 
case (parte din ele fiind dis
truse), 23 școli, unități comer
ciale etc.

în județul Vrancea apele au 
tnupdat 14 localități. Dintre 
casele inundate, peste 2 600 au 
fost distruse și avariate. ^Au 
fost, de asemenea, inundata 

22 000 ha teren agricol.
în județul Ialomița, 16 loca

lități au fost inundate total 

sau parțial. Peste 700 de case 
sînt distruse și avariate. Su
prafața agricolă inundată de

pășește 21 000 ha.

(Agerpres)

rezistente, se încăpățtnează să nw 
moară; oamenii sînt mai întăriți 
în convingerea că vor recupera 
culturile inundate ; încet, cu mi
gală, viața se străduiește să re
intre în ritmurile sale diufne\

Intîiul interlocutor, ingi^^il 
Birchiș Gheorghe, na vorbește 
despre ajutorul pe care C.A.P.-ul 
din localitate îl primește de la 
C7A.P. Pir, în ce privește refa
cerea instalațiilor și a clădirilor 
distruse sau avariate. Al doile*

De aici apele s-au retras. începe 
o nouă bătălie la fel de înverșu

nată — reconstrucția uzinei.

interlocutor, președintele Nichita 
Petru, se mulțumește să ne pre
zinte pe cei 30 de oameni coo
peratori din Gelu, care îi ajută 
să-și refacă un grajd.

Și deodată cuvintele pe care 
le schimbăm cu acești oameni se 
constituie într-o complicată lecție 
de semantică. Cele două grajduri 
nu au fost distruse, au pierit; 
cele 27 de vite n-au murit, au 
pierit; cele 300 de oi nu s-au 
prăpădit, au pierit; prima coasă 
a lucernei și întinse suprafețe cu 
grîu și floarea-soarelui nu au fost 
compromise, au pierit. A pieri, 
pieire — iată verbul al cărui in- 
țeles spune adevărul despre ceea 
ce s-a petrecut aici numai cu eî- 
teva zile în urmă. Și, după a- 
ceastă lecție de semantică, evi
dent, drumul Odoreului, în sens 
invers, nu-l mai putem străbate 
altfel decît cu ochii închiși.

MIHAI PELHf
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TELEGRAME State, organizații internaționale
5

Dr. GUSTAV HUSAK, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cehoslovacia și dr. LUBO- 
MIR STROUGAL, președintele Guvernului Republicii So
cialiste Cehoslovace, au trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, și tovarășului ION GHEORGHE MAURER, președin
tele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă în care se spune :

JUAN CARLOS ONGANIA, președintele Republicii Ar
gentina a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă în care se spune :

și persoane din străinătate sprijină
Stimați tovarăși, permiteți-ne ca în numele Comitetului 

Central al Partidului Cdmunist din Cehoslovacia și al gu
vernului Republicii Socialiste Cehoslovace să vă exprimăm 
profunda și sincera compasiune cu care întregul popor ceho
slovac a primit știrile privind tragicele pierderi de vieți 
omenești și gravele pagube materiale provocate de inunda
țiile catastrofale din țara dumneavoastră.

FRANZ JONAS, președintele federal al Republicii Austria, 
a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o te
legramă în care se spune :

în numele poporului, al guvernului argentinian și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre profunde sentimente de 
compasiune pentru inundațiile catastrofale care au devastat 
întinse zone ale țării dumneavoastră.

Primiți, Excelență, aceste expresii de solidaritate cu încer
catul dumneavoastră popor, care, nu ne îndoim, va ști să 
depășească aceste momente de grea încercare.

V. V. GIRI, președintele Indiei, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEALȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, o telegramă în care se spune :

România pentru înlăturarea pagubelor
provocate de inundații

în aceste momente, cînd teribile inundații fac ravagii în 
țara dumneavoastră și provoacă atîtea victime și pierderi 
materiale, doresc să exprim Excelenței Voastre și națiunii 
române prietene cea mai profundă simpatie din partea po
porului austriac și a mea personal-

HABIB BOURGUIBA, președintele Republicii Tunisiene a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, o te
legramă cu următorul conținut :

Am fost adine întristați aflin'd de pierderile de vieți ome
nești și de imensul dezastru care au fost .cauzate de recente
le inundații nemaiîntîlnite în România. în numele guvernu
lui și al poporului indian, precum și al meu personal, ex
prim Excelenței Voastre sincera noastră compasiune pentru 
cei care au suferit de pe urma acestei calamități

General AGHA MUHAMMAL YAHYA KHAN, președin
tele Pakistanului, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, o telegramă în care se spune :

în numele guvernului și poporului tunisian, care au cu
noscut recent inundații catastrofale, vă rog să primiți și să 
transmiteți asigurarea marii noastre simpatii poporului ro
mân, în momentele în care țara dumneavoastră trece prin 
grele încercări, precum. și urările mele de restabilire ra
pidă a situației.

Am fost adînc îndurerat să aflu despre pagubele imense 
cauzate de recentele inundații în România.

în numele guvernului și poporului pakistanez vă rog să 
transmiteți compasiunea mea familiilor afectate de inundații.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI SOCIALIST 
ITALIAN AL UNITĂȚII PROLETARE, a trimis COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
o telegramă cu următorul conținut:

RENE MAHEU, director general U.N.E.S.C.O., a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă cu ur
mătorul conținut:

Dragi tovarăși, am aflat știrile privind gravele inundații 
care s-au abătut asupra țării dv. Primele date în posesia 
noastră demonstrează gravitatea daunelor pe care aceste ca
lamități le-au adus economiei țării dv- și populației.

în acest moment, atît de dificil pentru dv., dorim să vă 
exprimăm în numele partidului, al conducătorilor și tuturor > 
membrilor săi, sentimentele unei fraterne solidarități, îm
preună cu speranțele noastre sincere că în timpul cel ma: 
scurt daunele vor putea fi recuperate.

Vă rugăm să transmiteți aceste sentimente de solidaritate 
muncitorilor și întfegii populații a țării.

Cu cele mai cordiale salutări.

Profund mișcat de catastrofa care a lovit țara Dumnea
voastră, vă rog să binevoiți a accepta, în numele U.N.E.S.C.O. 
și al meu personal, expresia simpatiei mele celei mai vii.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
DOMINICAN, a trimis COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, o telegramă in care se 
spune:

Președintele Senatului Republicii Turcia, IBRAHIM 
SEVEI ATASAGUN, și președintele Adunării Naționale a 
Turciei, FERRUH BO&BEYLI, au adresat președintelui Ma
rii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, ȘTE
FAN VOITEC, telegrame prin care exprimă, în numele lor 
personal, precum și al membrilor Senatului, și ai Adunării 
Naționale, profunda compasiune în legătură cu inundațiile 
•catastrofale care s-au abătut asupra României.

Delegația parlamentară islandeză, condusă de BENEDIKT 
GROENDAL, care ne vizitează în prezent țara, a transmis 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE A REPUBLICII SOCIA
LISTE ROMÂNIA, următoarea telegramă :

Membrii delegației Parlamentului Islandei își exprimă 
profunda dor simpatie și prietenie pentru poporul român, în 
legătură ou inundațiile.

Noi sîntem gata să ajutăm, fiind, în același timp, convinși 
că poporul român va depăși curînd această cumplită neno
rocire.

Stimați tovarăși, în aceste momente tragice pentru Româ
nia, cînd inundațiile care au loc în partea de nord a țării, 
au cuprins jumătate din suprafața acesteia, cauzînd pierderi 
mari în toate domeniile, Comitetul Central și întregul Partid 
Comunist Dominican — P.C.D. — sînt alături de dumnea
voastră și de poporul român, la fel cum au fost și în mo- 

' montele marilor succese și lupte.
Exprimînd durerea sa, partidul nostru regretă că aceasta 

nu se poate concretiza într-o solidaritate materială necesară 
în situații ca aceea prin care dumneavoastră treceți și pe 
care o impune criteriul internaționalismului proletar ce con
duce comunitatea noastră de țări și partide comuniste-

Puteți conta, tovarăși, pe încurajarea noastră permanentă 
și pe tot ceea ce putem face, în limita posibilităților noas
tre, pentru soluționarea rapidă și efectivă a tragediei care 

apasă astăzi asupra dumneavoastră.

Prin telegrame și scrisori, prin 
diferite alte căi, numeroase state, 
organizații internaționale și per
soane din străinătate, cetățeni 
străini aflați în România, își ma
nifestă compasiunea profundă 
față de poporul român, greu în
cercat, în urma catastrofalelor 
inundații care au provocat uriașe 
pagube materiale țării noastre. Ei 
își exprimă în același timp admi
rația față de unitatea în care în
tregul popor a pășit la înlătu
rarea urmărilor catastrofei. Tot
odată, într-un gest de cald uma
nitarism, de solidaritate, sînt ofe
rite importante donații în bani, 
materiale, articole de îmbrăcă
minte. medicamente și alimente, 
spre a fi folosite la refacerea 
zonelor inundate, la ajutorarea 
celor aflați în suferință.

Societatea de Cruce Roșie a 
Republicii Populare Chineze, în- 
tr-o scrisoare adresată Societății 
de Cruce Roșie din Republica 
Socialistă România, spune : Luînd 
cunoștință de faptul că recent 
unele zone din România au sufe
rit de pe urma gravelor inunda
ții, Societatea de Cruce Roșie a 
R. P. Chineze asigură populația 
zonelor sinistrate din România de 
compasiunea sa sinceră. Pentru a 
exprima prietenia profundă pe 
care o nutrește poporul chinez 
față de poporul român, Societa
tea *de Cruce Roșie din R. P. . 
Chineză oferă o donație în va
loare de 500 000 de iuani, în a- 
jutorarea populației sinistrate, 
pentru a învinge greutățile tem
porare cauzate de inundații.

Ieri, guvernul danez a anuntat 
că pune la dispoziție 50 000 co
roane pentru cumpărarea de 
lapte condensat destinat sinistra- 
ților din zonele inundate în Tran
silvania și nordul Moldovei. A- 
celași guvern a hotărît să pună 
la dispoziție două avioane pen-
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit o telegramă din 
partea trimisului extraordinar și ministru plenipotențiar al 
Republicii Federative a Braziliei la București, Marcos An
tonio de Salvo Coimbra, în. care se spune: Calamitățile 
produse de inundațiile care s-au abătut asupra țării dom
niei voastre, îndoiiind toată suflarea românească și provo- 
cînd importante pagube economiei naționale, întristează ini
ma tutqrora, mai ales a acelora care locuiesc în România și 
care se bucură de generoasa ospitalitate a poporului român.

Am certitudinea de a fi interpretul solidarității poporului 
brazilian cu poporul român, rugîndu-vă a primi mărturia 
sincerelor mele condoleanțe.

Președintele Asociației de prietenie Finlanda — România, 
VILHO SIIVOLA, a adresat o telegramă președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ION 
GHEORGIIE MAURER, în care scrie : în aceste momente 
de grea încercare în care se află poporul român, datorită 
calamității naturale care s-a abătut asupra țării dv., Asocia
ția de prietenie Finlanda — România își exprimă profunda 
sia solidaritate cu poporul prieten român. Vă rugăm să pri
miți cele mai sincere urări de succes în activitatea de înlă
turare cit mai grabnică a urmărilor grave provocate de sti
hiile naturii.

„Emailul Roșu“ Mediaș. A încăput munca migăloasă de revizuire și recondiționate 
jelor.

în numele misiunii U.N.E.S.C.O. de pe lingă Institutul 
politehnic din București și al său personal, prof. dr. J. JAZ, 
consilier tehnic principal al U.N-E.S.C.O., a adresat pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care exprimă 
sentimente de profundă compasiune față de catastrofa care 
todoliază țara noastră.

LA GALATI:
(Urmare din pag. I)

la Cosmești, pe tot malul Șiretu
lui din județul Galați. Acolo, 6 
zile și 6 nopți au ridicat digul, 
au muncit neîncetat, nelăsîndu-se 
doborîți de oboseală, de somn, 
au ținut piept apelor, au înfrun
tat puhoaiele, salvînd vieți ome
nești, bunuri materiale. Pînă la 
urmă apele au săpat digurile ri
dicate de ei. S-au retras și au 
ridicat altele, dar și acestea au 
fost doborîte. Dar ei au învins 
și acolo : datorită lor nici o fiin
ță nu și-a pierdut viața. S-au re
tras acum aici. împreună cu oa
menii muncii din Galați, cu mun
citori și ingineri de la întreprin
derea de construcții și montaje 
siderurgice, de la Trustul de con
strucții și întreprinderea 7 de 
construcții și montaje vor purta 
bătălia cea mai mare. Nu vor da 
aici nici un pas înapoi.

Pornim imediat pe marginea 
digului. Ajungem în dreptul por
țiunii ridicate de elevii grupului 
școlar profesional ,,Alexandru loan 
Cuza“ care fac practica aici în 
șantierul naval. hi fruntea lor e

maistrul Radu Matei. întîlnim 
activiști de partid și de stat, se
cretari ai organizațiilor U.T.C. îi 
reîntîlnim nu știm a cîta oară. Se 
împlinește săptămîna de cînd 
somnul lor și al atîtor oameni nu 
mai e somn, iar odihna e neo- 
dihnă.

La întoarcere trecem și prin 
cîteva întreprinderi. Și aici se 
muncește intens, și aici e o ade
vărată luptă. în ciuda oricăror 
greutăți oamenii muncii din ju
dețul Galați au hotărît să-și su
plimenteze angajamentele luate 
în întrecerea socialistă pe 1970 
cu 5,3 milioane lei, la producția 
globală cu 6,4 milioane lei, la 
producția marfă, vîndută și în
casată; au hotărît să producă su
plimentar 2 000 tone fontă, 2 300 
tone oțel de convertizor, 500 tone 
oțel electric, 1 900 tone sleburi, 
1 500 tone tablă groasă și mijlo
cie etc.

în fiece secție, la fiecare loc 
de muncă se depun eforturi mari, 
se caută noi resurse, se dovedește 
o impresionantă capacitate de 
mobilizare,

Situația hidrologică
Datele primite ieri la Co

misia centrală de apărare îm
potriva inundațiilor arată că, 
în general, ploile au încetat, 
exceptînd Cîmpia Română, 
sudul Olteniei și al Banatului, 
unde au căzut precipitații re
lativ reduse. Cele mai mari 
cantități au însumat, în 24 ore, 
18 litri pe mp la Giurgiu și 
30 litri la Timișoara.

Pentru zilele de 22 și 23 mai, 
deși Se prevede o încălzire a 
vremii, se anunță ploi în Mun
tenia, Dobrogea și sudul Mol
dovei și averse în nord-vestul 
țării.

în unele bazine hidrografice 
ale țării, îndeosebi din nordul, 
centrul și- vestul Transilva
niei, nivelul apelor va conti
nua să scadă. Situația hidro
logică rămîne primejdioasă în 
special în județele Brăila, Ga
lați și Tulcea, precum și în 
alte localități de pe cursurile 
inferioare ale rîurilor și al 
Dunării.

— Someșul, ajuns sub cota 
de inundație, este în scădere 
generală pe tot cursul, cu mici 
fluctuații pe afluenți.

— Pe Mureș se înregistrea
ză tendința de scădere a ape
lor. Ele se mențin peste cotele 
de inundații la Alba Iulia cu 
circa 70 cm, Brănișca 55, Să- 
vîrșin cu 155, Lipova 140 și 
Arad cu 115. în aval, apele, 
revărsate pe întinse suprafețe

sînt, de asemenea, la niveluri 
ridicate, amenințând digurile 
prin puternice infiltrații, în
muierea și alunecarea taluze- 
lor.

— Apele Oltului continuă 
să fie revărsate în zonele Fel- 
dioara, Făgăraș și Rm. Vîlcea, 
cotele de inundații fiind depă
șite cu 30—50 cm'. Unda de 
viitură a avut la Slatina o 
culminație de circa 1 metru 
peste cota de inundație, pri- 

și 
zi- 
va

mejduind în aval așezări 
terenuri agricole pînă în 
lele de 23—24 mai, cînd 
ajunge la Dunăre.

Pe rîul Ialomița nivelul 
pei este mai ridicat în apro
piere de vărsare.

— Apele sînt în scădere pe 
rîurile Argeș, Buzău, Milcov, 
Putna, Bistrița și Trotuș.

— în întreg bazinul Șiretu
lui, nivelul apelor depășește 
cotele de inundații cu pînă la 
190 cm la Lungoci și 175 cm 
la Șendreni. Mari revărsări 
s-au produs în zona Șendreni 
prin depășirea și ruperea di
gului, inundînd în incinta La- 
tirîu—Vădeni 10 600 
și comune. La 21 
2) apele au deversat 
rată Brăila—Galați, 
truns într-o altă importantă 
incintă industrial-agrară, cu
prinsă între Brăila—Dunăre— 
Șiret. Aici au fost inundate 
alte mii de hectare, Fabrica 
de conserve Zagna-Vădeni,

ha, sate 
mai (ora 
linia fe- 

au pă-

crescătoria „Pisc** și comuna 
Baldovinești.

Viitura de pe Șiret, cu ca
racter deosebit de prelungit, 
a ajuns joi la Dunăre.

— Viitura de pe Prut trece 
prin zona. Drînceni, unde cul
minația se prevede să atingă 
azi (22 mai) 1,5 m peste cota 
de inundații. Unda înaintează 
spre Fălciu (prognoza indică 
pentru această zonă o culmi
nație la 23 mai). în aval sînt 
periclitate alte zone importan
te. Ținîndu-se seama de nive
lul ridicat al Dunării, de pan
ta mică de scurgere a Prutu
lui, apele pun în primejdie 
digiirile incintelor Brateșului 
de Sus și de Jos, unde se des
fășoară lucrări de prevenire 
a calamităților.

— De la 21 mai, în sectorul 
românesc al Dunării, la Ba- 
ziaș, a început să se propage 
o nouă viitură, urmînd să 
aibă aici culminația, conform 
prognozei, în jurul datei de 
27 mai.

Apele fluviului au crescut 
în sectorul Brăila—Tulcea, da
torită îndeosebi viiturii de pe 
Șiret.

Debitul Dunării va fi în 
continuare influențat atît de 
viitura intrată în țară la Ba- 
ziaș, de cea existentă, la con
fluența cu Șiretul, cît și de 
ceilalți afluenți.

(Agerpres)

tru transportarea ajutorului în 
România, precum și a unor me
dicamente din partea Societății 
de Cruce Roșie Daneze, în 
loare de 113 000 coroane.

La rîndul său, guvernul 
landez, prin Crucea Roșie,
trimite medicamente în valoare 
de circa 5 000 dolari.

Guvernul vest-german, 
Crucea Roșie, va trimite 
prim-ajutor în medicamente 
valoare de 50 000 mărci.

Crucea Roșie Suedeză trimite 
medicamente și comprimate pen
tru purificarea apei în valoare 
de circa 6 000 dolari S.U.A., și 
donează, de asemenea. 2 000 co
roane suedeze.

Crucea Roșie Engleză va tri
mite medicamente în valoare de 
1 000 lire sterline, 300 truse me
dicale de prim-ajutor și lenjerie 
pentru copii.

Crucea Roșie Canadiană va 
trimite îmbrăcăminte pentru co
pii și sugari în valoare de 8 000 
dolari S.tJ.A.

Crucea Roșie Norvegiană va 
trimite 300 bărci pneumatice.

în numele firmei „Solum Tra
ding" din Geneva (Elveția), dr. 
Paul Feigher a anunțat că va 
contribui la acțiunile de ajuto
rare a sinistraților din România 
eu 2 000 pături și perne, 12 825 
kg fasole conservată, în valoare 
totală de 4 670 dolari.

Grupul industrial chimic
vețian Ciba-Basel a oferit me
dicamente în valoare de 40 000 
franci elvețieni.

Cu profundă emoție am luat 
cunoștință de marile calamități 
naturale ce s-au abătut asupra 
României, scrie președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, reprezentantul firmei 
Vico din Italia, Edigio Vidoni. 
Sînt cetățean italian dar m-am 
născut pe aceste meleaguri de 
care mă simt puternic legat. Am 
rHvenit în țară după cîteva de
cenii și am găsit totul în plin 
proces de dezvoltare, cu orașe și 
locuri schimbate, care au produs 
asupra mea o impresie deosebită.

Am început afunci să lucrez 
aici în numele unei firme italie
ne, în spiritul dezvoltării rela
țiilor comerciale ale României. 
Dati-mi voie, ca în asemenea 
clipe de grea încercare pentru 
ucamul românesc, să-mi exprim 
profunda mea compasiune și 
să-mi aduc modesta contribuție 
la alinarea celor aflați în cum
plita suferința, prin donarea, la 
Banca Română de Comerț Ex
terior, a sumei de 200 000 lire 
italiene, din fondul meu perso
nal.

Pe adresa Ministerului Agri
culturii și Silviculturii a sosit o 
scrisoare, semnată ing. H. Hei
nemann, în care se spune, prin
tre altele ; Profund mișcat de 
calamitatea natuială a inundații
lor care au adus atîtea pagube 
țării dv., cît și suferințe minu
natului popor român, îmi per
miteți a vă exprima pe această 
cale întreaga mea compasiune. 
Aflîndu-mă de mai mulți ani în 
România, ca reprezentant al 
Grupului Koppers din R.F. a 
Germaniei și Franța, am putut 
să apreciez calitățile și hărnicia 
încercatului popor român. Uma
nitarismul și întrajutorarea tu
turor oamenilor, ori și unde s-ar 
afla, trebuie să-și spună cuvîn- 
tul atunci cînd se întîmplă astfel 
de catastrofe. Pentru a putea 
fi alături de dv. în aceste clipe 
grele, cît și pentru a alina în
tr-o mică măsură aceste sufe
rințe, vă rog să-mi permiteți a 
oferi suma de 1 000 mărci vest- 
germane, pe care vă rog a o 
folosi după cum veți crede de 
cuviință.

Adresîndu-se președintelui Se
natului Universității din Bucu
rești, lectorul Liu Si-Jung, spe
cialist chinez, aflat în țara noas
tră, își exprimă profunda prețuire 
față de colegii săi români, asi- 
gurîndu-i că dificultățile lor sînt 
astăzi și ale sale. în aceste mo
mente excepționale — spune el — 
pe lîjigă faptul că voi participa 
alături de poporul român, cu ac
țiuni concrete, la învingerea a- 
cestor calamități naturale, doresc 
să ofer salariul pe o lună în spri
jinul populației sinistrate din 
România.

într-o scrisoare adresată direc
torului general al întreprinderii 
de comerț exterior „Rom^gri- 
cola", proprietarul firmei „Com
mercial credit" din Beirut (Li
ban), Mahmud Samman, își ex
primă solidaritatea cu întregul 
popor român în fața încercărilor 
grele prin care trece în aceste 
zile, și pune la dispoziția celor 
loviți de nenorocire suma d« 
1 000 dolari.

Ing. Werner Schmitz, delegat 
al unor firme din Republica Fe
derală a Germaniei în România, 
a comunicat printr-o telegramă 
adresată Ministerului Industriei 
Chimice din țara noastră că do
nează. prin Banca Roriiână de 
Comerț Exterior din București,

suma de 2 000 mărci vest-ger- 
mane pentru a fi folosită la în
lăturarea urmărilor inundației.

Printr-o altă telegramă sosită 
la întreprinderea de comerț ex
terior „Auto-Tractor“, directo
rul general al firmei „Autocars" 
din Haiffa-Israel, Shubinsky, do
nează suma de 2 500 dolari pen
tru ajutorarea a trei familii — 
care vor fi alese de către autori
tățile românești — spre a-și re
construi căminele distruse.

Un grup de tineri vietnamezi, 
aflați la practică de specializare 
la Combinatul chimic din Cra
iova, au depus, în contul C.E.C.- 
2 000, suma de 2 500 lei, pentru 
sprijinirea celor ce au, suferit de 
pe urma inundațiilor.

Reprezentanții firmei engleze 
„B.I.C.C.", George Pop și Dabsld 
Verlick. aflați în România, au 
anunțat că donează pentru sinis- 
tiați suma de 500 dolari, expri- 
mîndu-și totodată sentimentele 
de adîncă compasiune pentru 
populația lovită de calamitate.

într-o scrisoare trimisă de spe
cialiștii străini Maurice Curiei. 
De Micheli Pio, Milliand Jean 
Francois, Roy Francois de Ia fir
ma Stein-Sourface Paris se 
spune : „Sîntem mișcați profund 
de nenorocirea caie s-a abătut 
asupra poporului român. Am 
considerat firesc să participăm și 
noi cu o mică parte din venitul 
nostru (respectiv cîștigul pe două 
zile) la impresionanta mișcare de 
ajutorare colectivă".

Doctorul Hans, Schwartz, spe
cialist al firmei Basf din R-F. a 
Germaniei, care lucrează la Com
binatul petrochimic din Pitești, a 
contribuit la fondul pentru aju
torarea sinistraților, eu suma de 
1 430 lei. iar compătrioții săi, re
prezentanți ai firmei „Lurgi", au 
depus în același scop 5 500 lei.

Și-au exprimat, de asemenea 
prin telegrame adresate tova
rășului Nicolae Ceaușescu, do
rința de a contribui, alături de 
tineretul român, la restabilirea 
vieții normale în zonele greu 
lovite de . calamitate, Asociația 
studenților si doqtoranțjlor viet
namezi, studenții chilieni. Uniu
nea Asociațiilor studenților afri
cani, Uniunea națională a stu
denților din Maroc, Uniunea na
țională a studenților clin Yemen, 
Asociația studenților kurzi, Aso
ciația studenților etiopieni și Aso
ciația studenților irakieni, care 
învață în România.

în cursul zilei de 21 mai an 
fost redate circulației noi linii 
ferate, drumuri naționale, s-au 
restabilit numeroase circuite tele
fonice interurbane și s-au redes* 
chis oficii P.T.T.R. în zonele ca
lamitate din Transilvania.

Au fost redeschise magistrala 
feroviară 200 București — Bra
șov — Sibiu — Vințul de Jos — 
Deva — Arad — Curtici, pre
cum și liniile Medieșul Aurit — 
Odereu, Luduș — Măgheruș Șieu 
și Satu Mare — Baia Mare. în 
afară de liniile ferate anunțate 
anterior în presă, s-a mai închis 
sectorul Baldovinești — Bărboși 
de pe linia Brăila — Galați. Cir
culația feroviară /spre Galați a 
fost dirijată prin complexul 
C.F.R. Bîrlad.

S-au redat circulației rutiere.' 
arterele DN 14 A Mediaș — Ier- - 
nut (numai pentru autoturisme)* 
DN 15 A Reghin — Sărățel, DN 
22 Rm. Sărat — Brăila, DN 24 
Vînători —- Sculeni. Pe DN 7 
este permis accesul ‘autocamioa
nelor, însă-cu* restricții totale 
pentru autoturisme. Sînt închise 
șoselele DN 2 B Brăila —’ Șen
dreni— Galați (accesul spre Ga
lați se realizează prin Tecuci

drumurilor

— Valea Mărului — Vîrlezi -r- 
Bujoru — Foltești — Calați 
și Tecuci — Grivița — Tzvoa» 
rele — Șchela), DN 5 C Giur
giu — Zimnicea (circulația ru
tieră se realizează pe ruta 
ocolit'oare. Smărdioasa — Bujo
ru), DN 14 B Teiuș — Blaj, 
DN 17 Beclean — Bistrița, DN 
17 B Vatra Dornei — Călugă- 
reni, DN 54 Corabia — Tr. Mă
gurele (Circulația rutieră se rea-

, lizează pe ruta ocolitoare Izlaz
— Izbiceni), DN 57 Orșova — 
Svinița și DN 25 Tecuci — Șen
dreni.

Ministerul. Poștelor și Teleco
municațiilor anunță că pe întreg 
teritoriul țării a mai rămas în
chis un singur oficiu P.T.T.R., 
cel din Orașul Nou, județul Satu 
Mare. Nu s-au restabilit în în
tregime circuitele telefonice ale 
âbonaților din Dej, Baia Mare, 
Tg. Mureș, Sighișoara, Luduș, 
Reghin, tylediaș, Alba Iulia, 
Satu Marei A fost complet resta
bilit sistemul deservirii poștala 
în județele Suceava, Sălaj, Bis
trița, Maramureș, Cluj, Mureș, 
Hunedoara și Sibiu. In 6 locali
tăți din județul Alba nu se pot 
asigura încă trimiterile piYlale și 
difuzarea presei. \

COPIII
(Urmare din pag. I)

copii sinistrați. Iată cîteva ca- 
, zuri, desprinse dintre zecile 

care se înscriu, la Crucea Ro
șie, pe agenda unei singure 
zile. D. I7., inginer, cere să 
îngrijească doi copii; pensio
narii H. K. roagă stăruitor să 
li se dea în grijă doi copii, 
asigurînd că au, ca bunici, ex
periența necesară; D. L., fe
meie de serviciu la un liceu 
din Capitală, dorește să ia în 
grijă un copil; M. V. poate 
întreține, pînă la toamnă, 4— 
5 copii; M. C.. de 74 de ani, 
fostă soră medicală, e gata 
să-și ofere serviciile pentru în
grijirea copiilor... Și lista e- 
xemplelor de acest fel ar pu
tea continua. Pînă la gesturi 
ca acela al cetățenei I. D. 
(aici ca și mai sus am folosit 
inițialele la cei ea expresă a 
persoanelor în cauză) care a 
vărsat în contul C.E.C. 2 000 
suma de 5 000 de lei, cu spe
cificația . Pentru eonii.

Așadar, copiii!... In zilele 
de intensitate ale calamității, 
pe un grind din apropierea 
unui sat (județul Tg. Mureș), 
acoperit de ape, o țintiră doc
toriță improvizase un dispen
sar acl-hoc. Un dispensai 
unde, marne în durerile face-

rii, culese cu bărcile de pe a- 
coperișuri, au născut, — lup- 
tîndu-se pentru viață, ajutate 
să lupte pentru viață — 
prunci sănătoși și poinici..- 
Undeva, în preajma Săvîrși- 
nului, un internist, fără nici o 
practică de alt gen, a îngrijit 
o lehuză intrată în comă și a 
salvat-o. De jur împrejur erau 
ape oarbe, dezlănțuite, dai 
medicului i se dădeau, prin 
telefon, indicațiile tehnice ne
cesare, iar flacoanele cu sin
ge i-au fost parașutate. Aco
lo, peste zarea apelor dezlăn
țuite se afla grija și fapta ce
lor 20 000 000:..

Copii abia veniți pe lume 
și încremenindu~și primul stri
găt pe fundalul zbaterii pu
hoaielor... Vieți primejdirte 
au fost păstrate pentru viată ! 
Sînt numai cîteva din mi>le 
de fapte ale acestor, zile de 
grea cumpănă. Dar ele au va
loare de simbol. Ele ne în
dreptățesc mîndria aspră de a 
transmite, din mijlocul acestui 
pămînt crîncen lovit de ape, 
textul celui mai de preț co
municat : Cota spiritului civic, 
a eroismului maselor, a • soli
darității umane — în’ conti
nuă creștere !

LUMINA UNITĂȚII

INDESTRUCTIBILE
(Urmare din pag. I)

forță morală și materială a 
poporului nostru concen- 
trîndu-se spre limitarea pa
gubelor inevitabile, salva
rea vieților omenești, refa
cerea structurilor de stat și 
economice, ajutorarea fa
miliilor. De pretutindeni a- 
leargă spre regiunile lovite 
de nenorocirea apelor brațe 
și mașini, hrană și medica
mente, tot ce este omenește 
cu putință s-a făcut, se 
face și se va face neîntre
rupt pentru reîntoarcerea la

viața normală, pentru ca 
ritmurile noastre de edifi
care a socialismului să fie 
cît mai grabnic recuperate. 

Nenorocirile de acest fel 
au ca efect direct verifica
rea lianților sociali și afec
tivi ai unui popor, în du
rerea cea neasemuită pen
tru pierderile de vieți și a- 
vuturi omenești, se arcu
iește cu noblețe pe cerul 
încercat
unității indestructibile

‘ națiunii noastre solidare.

al patriei lumina
a t



„SClNTlIA TINERETULUI" >•>. 5 VINERI 22 MAI 797(

Interviul acordat 1 
de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 

ziarului „Le Figaro"
ț'eMbrM economice de nive
lul de cultură al fiecărei țări, 
de condițiile istorice, naționa
le concrete. In edificarea so
cialismului este necesar să se 
aibă în vedere, ea un conside
rent eaențial, că adevărurile 
generale trebuie aplicate co
respunzător situației specifice 
din fiecare țară. Cum am mai 
•pus nu o dată, noi pornim de 
la faptul că între general și 
particular există o unitate dia
lectică și numai în măsura în 
«ară generalul își găsește con
firmare prin particular, în con
diții concrete specifice, numai 
atunci el își confirmă concor
danța cu interesele dezvoltării 
societății.

Faptul că edificarea socialis
mului are loc în condiții deose
bite de la țară la țară, impune 
adoptarea unor forme și me
tode diferite, a unor soluții 
concrete diferențiate. Dacă 
Franța, de exemplu, va trece 
la socialism, sînt convins că 
aceasta se va face în multe 
privințe diferit de felul în care 
s-a făcut în România ; alte 
probleme a avut și are de re
zolvat România și altele Fran
ța. Modul concret de constru
ire a orînduirii socialiste tre
buie rezolvat corespunzător 
cu aspirațiile și voința fiecărui 
popor. Sîntem împotriva orică
rei uniformizări, a oricărui șa- 
blonism — care nu pot decît 
să dăuneze realizării creatoare 
a idealurilor socialismului, sîn
tem pentru dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător linia generală, for
mele și metodele de făurire 
a noii orînduiri. Dar, să fie 
limpede, toate deosebirile fi
rești în formele și metodele 
'olosite, în soluțiile concrete 
doptate, nu schimbă .cu ni* 
lic esența socialismului, care 
Tmîne una și singură : li- 
ci.darea domniei exploatato
ri, instaurarea puterii de- 
phe a celor ce muncesc, cre
ări unei vieți libere și feri
cii pentru toți oamenii. A- 
cea este elementul funaa- 
rrutal de care trebuie să țină 
sena oricine dorește să con- 
strască cu adevărat societa- 
tedocialistă.

1TREBARE : Pornind de 
la le ce ați spus mai înainte, 
amori, domnule președinte să 
exjneți concepțiile dumnea- 
voiră, ale României, în legă- 
tur cu problemele indepen • 
deti economice, politice, mi- 
lîti a statelor — probleme 
cai după cum se știe, pre- 
eci într-un înalt grad omc- 
nir contemporană ?

KPUNS: Noi considerăm 
prisma asigurării indepen- 
dei politice, militare și eco- 
noT, ca parte integrantă a 
corecției socialiste. De alt
fel, condițiile de astăzi, ori- 
«* m care dorește să-și 
cre< o viață mai bună, tre- 
buift-și asigure indepen
dent toate domeniile de ac
tivii Dacă privim la țările 
în eirfe dezvoltare, la țările 
care au cucerit inaepen- , 
denț. ultimii 20 de ani, ve
dem -iței una nu concepe să 
renuiîn vreun fel la atribu
tele icipale ale unui stat 
suver nici nu se poate con
cepe greșul acestor țări 
fără tina lor independentă 
econoi. politică și militară. 
Desigt aceasta nu exclude 
colahoa șj cooperarea în
tre p»e. Exclude un sin
gur lui dominația unei țări 
asupra.ia.

ÎNTHrE : In aceeași or
dine d«ț, «ni dori să ne ex
puneți rile dumneavoastră 
asupra ■ probleme pe care 
le-am n libertatea indivi
duală ȘiTtatea de credință 
religioas

Problemele li- 
I bertății ividuale și reli- 
' gioase a'eocupat și pre

ocupă. p*i oamenii. Cred 
că socialii rezolvă mai bine 
decît eapmui aceste pro
bleme. l>zolvă mai bine 
prin aceeiface s» dispară 
inegalitatejncipaij dintre 
oameni —jalitatea econo- 
mică — fapj unjj sjnț b0. 
gați și.alți,ci( unji stăpîni 
și alții slu Rezolvind a- 
eeastă prob fundamentală, 
socialismul țjonează ches
tiunea de la libertății in
dividuale, as dreptul fie
căruia la Oj corespunză
toare apt-itutr ,i capacită
ților sale. Ef, nu doresc 
să afirm că -niânia a fost 
rezolvată de Început a- 
ceastă probi. Acesta este 
un proces ln^at< »e
dezvoltarea jor de pro
ducție. a bazs-eriaie a so
cietății — Sințgre asigură 
condițiile ca ?nj; ,â 
bucur* din p? bineface
rile civilizațieiște. pentru 
* țară avansa plan eco- 
aewiie lueruril^t rezolva 
altfel, ta alt m«țt j» r®. 
mM.

WltWia teraee ai subliniat ei 
«oi «tu Mntem partiwnii tra- 
tttivetor d« la bloc la hibe, 
deoai'ae* apreciem că aceasta, 
depart* de * duc* la destin
derea relațiilor dintre stat*, ar 
ridic* obstacol* atit in ealea 
«•iwfăfuirii eh și a S*curH»ții 
•urapen* Înteți. D*eă dorim 
Mr-Mtevăr te inetauram re- 
l«țti d* ln«r*d*r* și eooperar* 
tete* to*t* țării* «ontinentu- 
ted, trebuie să avem În vedere 
te >• te pr«t*tir«* conferin- 
ței, eit și hi viitor, nu blocă
rii* Sretaii* te Si* «««le* ear* 
•ă aepoMM; dimpotrivă, la
sted la • per* blocurile, r«- 
pretentenți» statelor europene 
tetbaie să se tetllneaseă pen
tru a stabili eăil* do «liminai-e 
Mintaivă a blocurilor mili
tau* Și a celorlalte rmdduurl 
•le războiului rece, din viața 
internațională, d« • salvgarda 
pacea ți securitatea, de a în- 
. -i încredere» și cooperare* 

tata» națiuni.
INTKBBAItB : C* •« puteți 

nune, demoui* prte*d*«‘o> «» 
prisme 1* participarea >omâ- 
niei te CAttt Car* “î* 
poiiția dumneeveaetră față de 
Piața eemună?

rASPLNS: Români» «ste 
printre statele car* au iniția» 
C A.t.R.-ul.' Noi am văzut ?i 
vedem !n C.A.E.R. un mijloc 
de a promova relații a» buna 
colaborară cooperare **•** 
ttrilo membra, erțfnd condițn 
pentru dezvoltarea economică : 
independentă, de sin* stată- ; 
tear* a fiecărui stat. Avem ta > 
vedere că astăzi in condițiile ; 
revoluției tehnico-științifice j 
contemporane, cooperarea In- i 
tr» state est* • necesitate im
perioasă a progresului. Stntem 
eonștienți că nici un stat. deri 
nici România — de altfel, unul 
dintr* statei* mai mici — nu 
se poate dezvolta fără promo
varea unei intense și multila
terale colaborări și cooperări 
internaționale. De ac«*n sinter" 
partizanii cooperăm argi cu 
țării* din C.A-t.ft-, m toate ță
rile socialist* — în spiritul re»; 
peetării intereselor fiecărei 
țări, dezvoltării rapid» * fie
cărei națiuni

Sîntem. totodată. partizanii 
unei colaborări largi cu cele
lalte țări ale lumii - »> «m- 
siderăm că apartenența la 
C IÎ.R. nu aste de na.ută să 
i’flttențwe asupra ansambiu- 

relațiilor economice al* 
fiecărui stat. De altfel, schim
burile noaste* economie» cu 
Franța — care In ultimii 4 ani 
anroape «-au dublat — vin sa 
demon «treze aceasta.

în ceea ce privește Piața 
comună, nu aș dori șă etalez 
acum toate consideratul* mei* 
critice, deși am de adus o «»- 
re d« reproșuri acestei orga
nizații. Vreau numai să remarc 
faptul că asemenea grupări 
car* «e prezintă ea blocuri în
chis* Și care merg pe calea 
discriminărilor economice In
tre națiuni nil pot contribui 
nici la dezvoltarea progresu
lui internațional, nici la apro
pierea dintre state, la realiza
rea secirității. Taxele vama!* 
și o sere de alte clauze res
trictiv* îngreunează relațiile 
țărilor tietei comune eu ah* 
stat». Separe eă discuțiil* care 
»u loc n prezent. în cadrul 
Pieței cămine indică dorința 
de a se ngust» și mai mult 
pesibilităile dezvoltăm unor 
asemenea relații. Sp»răm insă 
cj se va nțelege pini .a urmă 
faptul că numai o colaborare 
liberă int* toate statele per
mit» acolerarea progresului 
general, iccentuare* destin
derii. tntăirea «ecuritățn și 
păcii.

IVIPEMItr.: 1" «• griveet» 
propria Amne*vo»slr» țară. 
ne »ti pute defini intr-un tend 
Sriteăert „tel** r*-'*"»" 
••** «osiăbte t

ItASFVS : Cred. în primul 
riad, că itrebarea ar trebui 
puțin mod'lcată. Noi nu con
siderăm căexistă o ?«>1« r®' 
mănă" a șcialismului. După 
cum știți tnemeietom «ocialis- 
mului ăb 'ost Marx, Slngels, 
l.eain. Dac vorbim ou ade
vărat d* sei«li«n. acesta nu 
poate fi bett unul singur 
Sste vorba i* acea onnduir* 
în car* ar* »c lichidarea pro
prietății capaliste asupra mij
loacelor de «roducți*. sociali
zarea actetia, transformarea 
lor In propt'tat» a oamenilor 
muncii, abo-ea principiului 
capitalist amepartiție în ra
port cu măniea proprietății 
asupra miirtelor de produc
ție și înlocui» lui cu princi
pul! socialist conform căruia 
f:»c*r» prim.t* după muncă' 
demisă in fotul societății.

Desigur, Ir construcția noii 
orînduiri soaie «♦ pun pro
blem* d*o«»t* A» 1» tară 1» 
Ură. d* lă «tapă istorică 1* Ste.te 4MM fte n«teMt 4»

Dar libertatea nu se judecă 
numai după condițiile mate
riale de trai pe care le oferă 
societatea. Oamenii vor să se 
bucure totodată de libertatea 
de a gîndi, de a-și exprima 
părerile, de a crea> de a se ma
nifesta liber în toate domenii
le vieții sociale, de a participa 
ia conducerea societății.

Noi, în România, am parcurs 
o distanță lungă pe această 
cale, atit în ce privește ridi
carea nivelului de trai mate
rial și cultural al populației, 
cit și asigurarea posibilităților 
ca fiecare cetățean să-și expu
nă punctul de vedere asupra 
oricăror probleme ce preocupă 
societatea, să participe, la con
ducerea societății- Avem con
vingerea că, din unele puncte 
de vedere, sîntem înaintea 
multor țări avansate din Occi
dent.

în ce privește libertatea re
ligioasă, vă recomandăm să 
mergeți oriunde vreți în țara 
noastră pentru a constata 
dumneavoastră înșivă. Relați
ile statului cu cultele sînt 
bune. Desigur, societatea noas
tră acționează pentru a-i edu
ca pe oameni în spiritul con
cepției avansate, materialist
dialectice, despre lume și so
cietate, dar sîntem eonștienți 
că aceasta presupune un pro
ces îndelungat, și în nici ’-n 
caz nu se poate face decît pe 
baza convingerii. De aceea. în 
țara noastră sînt asigurate 
condiții ca fiecare cetățean 
să-și manifeste liber credința 
religioasă.

ÎNTREBARE : în cursul unei 
călătorii recente în România 
am putut constata că dumnea
voastră procedați la experi
mentări pe plan regional și 
local înainte de a trece la a- 
plicarea unor măsuri mai ge
nerale Care este rezultatul a- 
cestor experimentări ?

RĂSPUNS : Este adevărat, 
acordăm o mare atenție con
sultării tuturor categoriilor de 
cetățeni asupra problemelor 
importante, atit interne cît și 
internaționale. Aproape nu 
există măsuri mai deosebite 
care să nu fie în prealabil 
puse în dezbaterea cetățeni
lor. Așa procedăm în proble
mele conducerii economiei, ale 
dezvoltării agriculturii., ale 
perfecționării sistemului de 
salarizare ș.a.m-d. Astfe] pro
cedăm în momentul de față în 
elaborarea noului plan cinci
nal.

Experiența pe care o avem 
în acest domeniu ne-a convins 
că procedăm just. Consultarea 
cu specialiștii, cu poporul, ne 
ajută să găsim soluțiile cele 
mai corespunzătoare ~ 
deoarece oricît de pricepiiți și 
de bine intenționați ar fi cei 
din conducere, ei nu pot fi 
atoate-știuitori.

Am introdus pe această cale 
o serie’ de măsuri privind per
fecționarea conducerii activi
tății economice, care țin sea
ma în continuare de existența 
conducerii centrale, a planului 
unic economic, dar care asigu
ră, totodată, o largă indepen
dență și autonomie organisme
lor județene administrative, 
precum și întreprinderilor.

Am aplicat în ultimii ani 
•principiul conducerii colective 
în toate sectoarele de activita
te. inclusiv în întreprinderi, 
unde avem consilii de direcție 
sau de administrație care lu
crează ca organisme delibera
tive. Din consilii fac parte cei 
mai buni specialiști, reprezen
tanții sindicatului, precum și 
reprezentanți ai salariaților 
aleși direct in adunări genera
le de către muncitori. Un rol 
de mare însemnătate in aces
te adunări generale ale 
salariaților, devenite ade
vărate foruri supreme în 
întreprinderile noastre, în fața 
cărora comitetele de direcție 
prezintă dări de seamă asupra 
activității lor, supun aprecierii 
și criticii întregului colectiv 
măsurile luate, rezultatele ob
ținute, înfățișează perspectiva 
unității respective. Aceste or
ganisme conduc de fapt în
treaga activitate economică ; 
ele hotărăsc dezvoltarea vii
toare a producției, deci planul 
întreprinderii, precum și mă
surile principale pentru reali
zarea prevederilor de plan.

De asemenea, consiliile 
populare județene au dobîndit 
atribuții foarte largi în condu
cerea întregii vieți economice 
și sociale locale, în soluțio
narea problemelor legate de 
progresul multilateral al uni
tăților noastre administrativ- 
teritoriale.

Promovînd asemenea forme, 
pe lingă faptul că întărim spi
ritul de responsabilitate al fie
căruia pentru bunul mers al 
activității, asigurăm, totodată, 
posibilitatea tuturor oamenilor 
muncii de a hotărî, de a 
participa la decizie, la een-

INTREBARE : V-am ruga s« 
ne vorbiți, domnule președin
te, despre mijloacele care sînt 
folosite în țara dumneavoastră 
pentru stimularea și cointere
sarea personală în producție ?

RĂSPUNS : Problema este 
foarte complexă. Este greu să 
afirmi că în această privință 
se poate găsi o soluție univer
sală. Ne străduim să realizăm 
un sistem de cointeresare care 
să fie cît mai strîns legat de 
muncă, de eforturile fizice și 
intelectuale pe care le depune 
fiecare. Ceea ce ne-a preocu
pat și ne preocupă este de a 
realiza mai multă echitate în 
repartizarea venitului națio
nal. In acest sens am acționat 
pentru a reduce decalajul din
tre veniturile mari și venituri
le mici. Firește, nu pierdem 
din vedere deosebirile existen
te între o muncă și alta, păs
trăm diferențieri, dar căutăm 
ca acestea să fie cît mai echi
tabile. Desigur, n-aș putea 
spune că problema a fost re
zolvată în moduj cel mai op
tim,. că nu mai avem nimic de 
făcut în această privință.

Baza veniturilor noi o asigu
răm prin salarii care, în urma 
ultimelor măsuri, reprezintă 
circa 90 la sută din totalul ve
niturilor. Mai sînt și alte «surse 
de cîștig ca, de pildă, sporul 
de vechime în muncă sau în 
întreprinderea respectivă, spo
rul pentru muncă deosebită» 
Începînd din acest an, salaria- 
ții au posibilitatea de a reali
za venituri și ca urmare a 
obținerii de beneficii în între
prinderea în care lucrează. 
Din beneficiile care se înregis
trează la bilanțul de șfîrșit de 
an, o parte se repartizează 
salariaților. Experimentările 
pe care le-am făcut demon
strează că acest sistem dă re
zultate bune. El îmbină efi
cient interesele generale ale 
întreprinderii, ale economiei, 
cu interesele fiecărui salariat. 
Au fost salariați care au pri
mit la sfîrșitul anului și 6 sa
larii în plus ; este adevărat, 
aceștia sînt puțini, cei care au 
realizat lucruri excepționale, 
în noul sistem de salarizare 
menținem și dezvoltăm aceas
tă prevedere.

Revenind ia cele ce am spus 
în legătură cu dezbaterea în 
mase a principalelor măsuri 
ale partidului și statului, aș 
vrea să compietez cu o conclu
zie mai generală : faptul că 
supunem în fața întregului po
por problemele construcției 
socialiste, ale dezvoltării țării, 
face ca întreaga noastră poli
tică — internă și ..externă — 
să fie aprobată și urmată de 
întreaga națiune de la care, de 
altfel, și emană. Acesta con
stituie unui secretele
succeselor pe ca-re le obține 
România. Acesta este, de fapt, 
spiritul socialismului. De la 
început creatorii marxismului 
au prevăzut că socialismul nu 
poate fi construit decît de 
popor, pentru popor și îm
preună cu poporul.

ÎNTREBARE : Știm că unul 
din principiile partidului 
dumneavoastră este acela al 
neamestecului în treburile in
terne ale altui partid- Am dori 
să cunoaștem, domnule pre
ședinte. opinia dumneavoastră 
în legătură cu relațiile care 
există între partidele comunis
te și chiar între partidele co
muniste și socialiste.

RĂSPUNS : Noi, ca partid- 
comuriist, sîntem partizanii 
dezvoltării unor largi relații 
de solidaritate în mișcarea co
munistă și muncitorească-. De 
altfel, avem relații aproape cu 
totalitatea partidelor comunis
te și muncitorești. Este adevă
rat că în mișcarea comunistă 
există deosebiri de păreri asu
pra unor probleme ; noi por
nim însă de la premisa că 
multe din acestea sînt ineren
te. Ele sînt rezultatul deosebi
rilor de condiții istorice, națio
nale în care își desfășoară ac
tivitatea.

Noi avem relații bune cu 
toate partidele și milităm pen
tru dezvoltarea lor pe baza 
respectului independenței, al 
dieptului fiecărui partid de 
a-și hotărî de sine stătător li
niă politică. Avem raporturi 
bune cu partidele comuniste 
din țările socialiste, in primul 
rînd cu partidele din țările 
vecine, din Uniunea Sovietică 
și din celelalte țări; avem, de 
asemenea, relații bune c.u Par
tidul Comunist Chinez, cu 
partidele din țările socialiste 
de pe celelalte continente. 
Concepția noastră este că exis
tența umăr deosebiri de păreri 
nu trebuie să împiedice, ci 
dimpotrivă, presupune inten
sificarea relațiilor, a cooperă
rii între partidele comuniste.

Sîntem totodată partizanii 
dezvoltării relațiilor cu parti
dele socialiste șl social demo
crate. Avem, de altfel, relații 

soclal-democrate atît din Eu
ropa cit și de pe alte conti
nente. Am avut cu reprezen
tanții acestora numeroase în- 
tîlniri. Inclusiv cu socialiștii 
francezi. Considerăm că este 
necesar ca între partidele co
muniste, socialiste și social- 
democrate să se dezvolte rela
ții de colaborare, schimburi de 
păreri în scopul întăririi uni
tății clasei muncitoare în lupta 
pentru afirmarea drepturilor 
și intereselor ei, pentru cauza 
progresului și păcii. Conside
răm, de asemenea, utilă dez
voltarea relațiilor de solidari
tate cu mișcările de eliberare 
națională, cu mișcările demo
cratice, progresiste din toate 
țările.

ÎNTREBARE: în lume se 
petrec lucruri grave la ora 
actuală. Este vorba în special 
de Extremul Orient și de O- 
rientul Apropiat. Cum vedeți 
dumneavoastră perspectivele 
evoluției acestor conflicte ?

RĂSPUNS : Problemele vie
ții internaționale actuale sînt 
deosebit de»complexe și de 
complicate. După părerea m^a 
conflictele sînt în primiți 
rînd generate de faptul că 
nu se renunță Ia politica de 
dominație, la politica de for
ța. Evenimentele din ulti
mul timp din Extremul O- 
rient, din Indochina sînt 
un exemplu foarte concludent 
în această privință. Este ^reu 
de spus care vor fi consecințe
le dacă Statele Unite vor per
sista pe calea intervenției mi
litare; este de presupus că 
S.U.A. nu vor putea impune 
nici o soluție cu ajutorul ar
melor. A persista pe acest 
drum înseamnă dimpotrivă, a 
amplifica conflictul, or, aceas
ta poate avea consecințe gra
ve, încă imprevizibile. Să spe-» 
răm însă că, pînă la urmă va 
triumfa totuși rațiunea, că 
Statele Unite vor renunța la 
acest curs periculos pe care au 
pornit și- vor lăsa popoarele 
din Indochina să-și rezolve 
singure problemele existenței 
lor. Aceasta presupune retra
gerea trupelor americane din 
Vietnam, din Indochina, în
dreptarea eforturilor spre gă
sirea unei soluții politice și nu 
militare.

In ce privește Orientul A- 
propiat. România a considerat 
și consideră că nici probleme
le din această parte a lumii 
nu pot fi rezolvate pe calea 
armelor, ci pe calea politică, 
prin crearea condițiilor pentru 
dezvoltarea independentă a 
tuturor statelor. De aceea, noi , 
am fost de la început împotri
va recurgerii la forță; am fost 
și sîntem împotriva folosirii 
forței pentru rezolvarea situa
ției din Orientul Apropiat. 
Considerăm că trupele israe- 
liene trebuie să fie retrase din 
teritoriile arabe ocupate. Ocu
parea de teritorii și menține
rea lor sub ocupație nu poate 
să ducă decît la complicarea 
și agravarea încordării. Acțiu
nile militare trebuie oprite; 
orice noi atacuri și cu atît mai 
mult atacurile împotriva o- 
biectivelor pașnice și a popu
lației civile nu pot decît să a- 
prindă și mai mult flacăra 
războiului, să adîncească și 
mai mult conflictul. Conside
răm, de asemenea, că tre
buie să se țină seama de exis
tența populației palestiniene 
care joacă un rol important în 
Orientul Apropiat. Stingerea 
conflictului din această zonă 
cere satisfacerea intereselor 
naționale ale palestinienilor, 
inclusiv posibilitatea — dacă 
această populație dorește — a 
formării unui stat propriu in
dependent. Fără a se lua în 
considerare toate aceste pro
bleme nu se poate asigura pa
cea în această zonă a lumii. 
Noi apreciem că rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 oferă o bază 
bună pentru soluționarea con
flictului și ne pronunțăm pen
tru aplicarea ei neîntîrziată în 
interesul popoarelor care tră
iesc în această regiune, al pă- 
eii și securității internațio
nale.

ÎNTREBARE : Doriți să ex
primați o dorință deosebită cu 
ocazia vizitei pe care o veți 
face în Franța ?

RĂSPUNS: Aș dori, în în
cheiere, să exprim încă o dată 
satisfacția că voi avea posibi
litatea să fac o vizită oficială 
în Franța, să cunosc munca și 
preocupările poporului fran
cez, să mă întilnesc și să dis
cut ou președintele Franței, cu 
ceilalți oameni de stat și con
ducători francezi. Sper că a- 
ceastă vizită se va solda cu 
rezultate pozitive pentru am
bele țări. Doresc, de asemenea, 
ea prin intermediul ziarului 
dumneavoastră să urez po
porului francez prosperitate și 
progres, împlinirea dorințelor 
sale de mai bine, fericire și 
pMMU

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri

AMBASADORUL R*fc UNGARE
Președintele Consiliului de 

niștri, Ion Gheorghe Maurei» a 
primit în cursul ziled de joi, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Populare Ungare la București, 
Ferenc Martin.

SECRETARUL GENERAL AL
MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII AUSTRIA

Peședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi după-amiază. pe dr. 
Wilfried Platzer, secretar gene
ral al Ministerului Afacerilor Ex
terne al Republicii Austria, care 
face o vizită în țara noastră la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN A TRIMIS CELUI DE AL II-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI SOCIALIST UNIT AL BERLINULUI OCCI
DENTAL, o telegramă cu următorul conținut:

Cu prilejul celui de-al II-lea Congres al partidului dum
neavoastră, Comitetul Central al Partidului Comunist Ro
mân adresează delegaților la Congres și întregului partid 
un cald salut tovărășesc. Vă urăm succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor Congresului, în lupta ce o duceți pentru 
apărarea intereselor oamenilor muncii din Berlinul occi
dental, pentru triumful ideilor păcii, democrației și socia
lismului.

• JOI DIMINEAȚA a părăsit 
Capitala tovarășa Martha Bor- 
quez, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Partidului. 
Comunist Mexican, care a făcut 
o vizită de studii și documentare 
în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspe
tele a fost condus de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

• JOI DIMINEAȚA a plecat 
la Budapesta delegația guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Iosif Banc, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care, la invitația guver
nului Republicii Populare Unga
re, va participa la deschiderea 
Tîrgului internațional de la Bu
dapesta — ediție care marchează 
a 25-a aniversare a eliberării Un
gariei.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional „București — Oto- 
peni“, au fost prezenți Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de

Pe ecrane

„Barajul 
voinței4*

La cinematografele Patria, 
București, Republica, Capi
tol, Festival, Luceafărul, Fa
vorit, Feroviar, Melodia, 
Doina, Excelsior, Floreasca 
și la Sala Palatului rulează 
in completare, începînd de 
azi, scurt-metrajui „Barajul 
voinfei" o producție a stu
dioului „Alexandru Sabia" 
în regia lui Virgil Calotescu; 
comentariul : loan Grigo- 
rescu ; imaginile filmate de 
operatorii studioului în ju
dețele lovite de inundații.• ••••••••••••••••

'*

MARILE VACANȚE : rulează Ia 
Patria (orele 9: 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR 
rulează, la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 13,30; 20,45), Grlvița 
(orele 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 11; 17; 19,30).

PROCESUL : rulează la Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

ACȚIUNEA „VULTUR- : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 
20), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45), Grădi
na Expoziția (ora 20), Arenele Ro
mane (ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

HELGA : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOARE : rulează la Aurora (orele 
9,30; 12; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CU MINE NU, MADAM î rulea
ză la Miorița (orele 15; 17,30; 20), 
Flacăra (orele 16; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Volga (orele 16; 13,15; 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

SPLENDOARE IN IARBĂ ! ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20).
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arta 
(ora 20).

VA PLACE BRAHMS ? : rulează 
la Dacia (orele 8,30—20,30 în con
tinuare).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18, 
20).

AȘTEAPTĂ PÎNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Favorit (orele 10; 15.30; 18; 20,30), 
Grădina Doina (ora 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vlrtan (ora 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; M; 18.30; 31) ; Feroviar

La primire, care »-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească» a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe,

(Agerpree)

participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul României la Viena, 
precum și Eduard Tschop, amba
sadorul Austriei la București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor 
de colaborare dintre cele două 
țări. \

(Agerpres)

Miniștri, miniștri, alte persoane 
oficiale române, precum și Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri 
ai ambasadei. \

• JOI A PĂRĂSIT CAPITA
LA, îndreptîndu-se spre patrie, 
P.F. Lomako, ministrul metalur
giei metalelor neferoase din U- 
niunea Sovietică, care ne-a vizi
tat țara împreună cu un grup de 
specialiști, la imitația Ministe
rului Industriei Miniere și Geo
logiei.

La plecare, ministrul sovietic a 
făcut următoarea declarație :

Deși am stat puține zile în țara 
dv., ne-am convins de munca 
plină de abnegație a poporului

SPORT
15000!

...Deși sub amenințarea mes
chină a norilor, țâre de nu știm 
cite zile tot dau tîrcoaâe Capi
talei, aproximativ 15 000 de bu- 
cureșteni, ,,înarmați" cu fulga
rine și umbrele, au ținut să 
meargă ieri după-amiază pe sta
dionul din Dealul Spirii, acolo 
unde Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport. Consi
liul municipal al sindicatelor și 
Comitetul municipal al Uniunii 
Tineretului Comunist au organi
zat —- pentru ajutorarea sini- 
straților din județele care au 
suferit de pe urma calami
tății naturale — o atractivă 
manifestare sportivă. Am vă
zut și am auzit, însă, că sute 
de oameni, poate chiar mii, 
s-au deplasat pînă la „Repu
blicii" numai pentru a-și cum
păra bilet, după care s-au îna
poiat la casele lor... Ieri, spec-

• PE TERENURILE PRO- 
GRESUL' din Capitală a conti
nuat ieri intîlnirea amicală din
tre jucătorii de tenis americani 
și români. într-un meci de trei 
seturi, Ilie Năstase l-a întrecut

(orele fl; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

URMĂRIREA • rulează la Lu
mina (orele 9,30—15 în continuare ; 
18; 20,45).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), București (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Stadionul Dinamo (ora 20).

COLONIA LANFIERI : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18), Grădina 
Rahova (ora 20).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Lira (orele 
15,30; 13), Grădina Lira (ora 20), 
Giulești (orele 15,30; 18: 20,30), Flo
reasca (orele 9,30; 15,30; 18; 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

BĂNUIAI,.! : rulează la Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

răzbunătorul : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9,30—15,30 
în continuare ; 18), Grădina Tomis 
(ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20) ; Pacea (orele 
16,45; 19,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18). 
Progresul-Parc (ora 20).

GHICI, CINE VINE LA CINA : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18;
20) . Grădina Unirea (ora 20).

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN - program nou) ; rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14). Program pentru abo
nați ciclurile A și B după-amiază. 
Săptămîna filmului cehoslovac : 
ÎNAINTEA EXAMENULUI DE 
MATURITATE (orele 16,30; 18,45;
21) /

BECKET : rulează la Drumul 
Sărit (orele 15,30; 19).

LOANA : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Crîngașl (orele 16; 18; 20).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

ÎN FIECARE SEARĂ LA ORA 
11 : rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).
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Teatrul de Operetă : MY FAIR 

LADY — ora 19,30 ; Teatrul de Co

Primire la
C*C* al P*C"R*

Tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit la 21 mai a.c. 
delegația de activiști ai 
P.M.S.U., condusă de Bela 
Hăry, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.M.S.U., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească, a participat Paul 
Nagy, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție ia 
C.C. al P.C.R.

A fost de față Ferenc Mar
tin, ambasadorul R.P. Unga
re la București.

CRONICA
U.T.C.

Ieri seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Co
penhaga, tovarășul Constan
tin Teleagă, activist al C.C. 
al U.T.C., care a participat 
la cel de al XVIII-lea Con
gres Național al Tineretului 
Social Democrat Danez.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, erau de față acti
viști ai C.C. al U.T.C.

român Pretutindeni am fost în- 
tîmpinați cu căldură. Vizitînd o 
serie de întreprinderi industriale, 
am constatat că metalurgia nefe
roasă din România se află la ni
velul actual al tehnicii mondiale 
și că are mari perspective de dez
voltare. Convorbirile pe care 
le-am avut cu tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și cu to
varășul ministru Bujor Almășan, 
precum și cu cadiele de condu
cere din unitățile vizitate, s-au 
axat pe dezvoltarea în continuare 
a cooperării între ramurile noas
tre industriale, domeniu în care 
există largi posibilități.

(Agerpres)

tatorii nu au venit să urmăreas
că săritura flop a Corneliei Po
pescu, cursa lui Pircălab satj 
sprintul lui Emil Rusu, ci pentru 
a-și aduce contribuția lor modes
tă, prin plătirea biletului, Ia aju
torarea familiilor sinistrate, be
neficiare ale sumelor de bani în
casate. Să aplaudăm gestul lor, 
profund umanist, și să mulțu
mim, totodată, sportivilor care 
au evoluat pe gazonul sau pista 
de tartan a stadionului bucureș- 
tean.

DUMITRU VIȘAN
Cunoscutul „cavaler al fluie

rului" bucureștean. Constantin 
Petrea, ne-a anunțat telefonic, 
în cursul dimineții de ieri, că 
sumele de bani ce i se cuvin (ca 
barem) la meciurile de fotbal 
pe care le va conduce pînă la 
sfîrșitul anului vor fi vărsate în 
„contul 2000“.

cu 6—1, 5—7, 6—3 pe Arthur 
Ashe. Ion Țiriac și Charles Pa- 
sarell au jucat numai două se
turi : primul set l-a cîștigat Pa- 
sarell cu 11—9: al doilea a reve
nit lui Tiriac cu 6—3.

medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : NEPOTUL LUI Rameau
— ora 20 ; (Sala Studio) : PURI. 
CELE ÎN URECHE — ora 20 ; Tea
trul Mie : FRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30 ; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI (premieră)
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : VIAȚA... O COMEDIE — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : PIATRA 
din CASĂ — ora ‘ 20 ; Teatrul 
„Ion Creanga" : ROATA MORII
— ora 10 ; Teatrul „Țăndărică* 
(Cal. Victoriei) : O P®VESTE CU 
CÎNTEC — ora 15 ; (Str. Acade
miei) : GULIVER ÎN TARA PĂ
PUȘILOR — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚA LA TÂ- 
NASE — ora 19,30 ;1 Ansamblul 
U.G.S. : RITM’ 70 — ora 20.
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• 17,00 Deschiderea emisiunii, 

Microavanpremiera e 17,05 Tele- 
școală : Matematică (clasa a 
XH-a) ; Probleme recapitulative ; 
Fizică (clasa a Xli-a) : Teoria re
lativității ; Film didactic (Fizică
— cis. XI—XII) ; Curenți electrici
în gaze « 18,00 Glasuri de primă
vară. Cîntă corul de copii al 
Radioteleviziunii • 18,30 Romanțe, 
valsuri, tangou ri • 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,40 Reportaj 
TV • 20,00 Dialog cu dr. Andrei 
Deoneaud, meteorolog și dr. ing. 
Constantin Diaconu, hidrolog — 
directori adjuncți la Institutul 
Meteorologic și Hidrologic, privind 
explicarea științifică a fenomene
lor meteo și hidro care au avut 
loc pe teritoriul țării noastre ; 
Documentare științifice e 21,00 
„Totul de vînzare" q 22,35 Cadran
— emisiune de actualitate inter
națională • 23,00 Telejurnalul de 
noapte • 23,15 închiderea emisiu» 
nil.



Ministrul de externe 
al României primit 

de președintele 
Tanzaniei

prietenie din partea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Președinte
le Republicii Unite Tanzania 
l-a rugat pe ministrul afaceri
lor externe al României să 
transmită din partea sa, a par
tidului Uniunea Națională 
Africană din Tanganica (TANU) 
și a popoarelor Tanzaniei un 
călduros salut președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

Convorbirile desfășurate cu 
acest prilej au fost consacrate 
examinării problemelor pri
vind relațiile bilaterale, evi- 
dențiindu-se posibilități multi
ple de extindere a colaborării 
și cooperării dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Unită Tanzania, în spiritul 
respectării principiilor suvera
nității și independenței, egali
tății în drepturi și neamestecu
lui în treburile interne.

DAR ES SALAAM 21 — 
Trimisul special Agerpres, 
Nicolae Crețu, transmite: 
Președintele Republicii Unite 
Tanzania, Julius Nyerere, a 
primit pe Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
care întreprinde o vizită ofi
cială la Dar Es Salaam. Cu 
această ocazie, ministrul ro
mân a transmis președintelui 
Julius Nyerere un mesaj de

CM: Un nou 
clement de tensiune

• UN grup de persoane înar
mate au atacat în noaptea de 
miercuri spre joi un post de po
liție din Limassol, sustrăgînd 
arme și muniții, anunță un co
municat al poliției cipriote.

Acest atac, intervenit după o 
perioadă de calm în insulă, este 
atribuit de autorități „Frontului 
National", o organizație teroristă 
clandestină, care, de mai mulți 
ani, operează în Cipru.

Delegația 
guvernamentală 

română 
la Tîrgul de la 

Budapesta
BUDAPESTA 21 — Co

respondentul Agerpres, A- 
lexandru Pintea, transmi
te : O delegație guverna
mentală română, condusă 
de Iosif Banc, vicepreședin
te al Consiliului de Miniș
tri, care va participa la des
chiderea Tîrgului interna
țional de primăvară din ca
pitala ungară, a sosit joi 
dimineața la Budapesta.

★
La Budapesta a fost semnat 

un protocol privind dezvolta
rea colaborării economice di
recte pe anii 1970 și 1971— 
1975 în domeniul construcții
lor. Protocolul a fost semnat 
din partea română de Traian 
Ispas, ministrul industriei 
materialelor de construcții, 
iar din partea ungară de Bo- 
dor Jozsef, ministrul con
strucțiilor și planificării ora
șelor.

Convorbirile de la Kassel

dintre IF. și 
/F Brandt

• CONSILIUL securității al 
Braziliei a anulat mandatele a 
10 dcputați și a hotărit priva
rea lor de drepturi politice pe o 
perioadă de 10 ani. Noile mă
suri au fost adoptate în baza 
„Actului instituțional" care a- 
cordă șefului statului puteri ex
cepționale pentru asigurarea 
„securității naționale". Dp la a- 
doptarea acestui act, au fost pri
vate de drepturile lor politice 
1147 de persoane.

Vizita delegației
M.A.N. în Belgia

KASSEL — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Joi, a avut loc la 
Kassel. în Republica Federală a 
Germaniei, cea de-a doua rundă 
a convorbirilor oficiale dintre 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, și Willy 
Brandt, cancelarul Republicii 
Federale a Germaniei. Aceas
tă nouă întîlnire a constituit 
o continuare a discuțiilor la ni
vel înalt între R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei, amorsate la 
19 martie a.c., la Erfurt.

Primul ministru Willi Stoph 
și ceilalți membri ai delegației 
R.D. Germane au fost întimpi- 
nați la gara Wilhelmshohe din 
Kassel de cancelarul R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt, împreu
nă cu care s-au îndreptat apoi 
spre Schlosshotel — locul desfă
șurării convorbirilor. In fața ho
telului se aflau numeroși locui
tori ai orașului Kassel, repre
zentanți ai presei, radioului și 
televiziunii din R.D.G. și R.F.G., 
precum și din numeroase alte 
țări.

La ora 10,00 (ora locală), la 
Schlosshotel au început convor
birile. După prezentarea decla
rațiilor oficiale de către cei doi 
prim-miniștri, au urmat dis
cuțiile propriu-zise, la care au 
participat membrii celor două 
delegații. Cei doi șefi de guvern 
au conferit apoi în doi, timp de 
SO de minute.

După-amiază, au fost reluate 
convorbirile, atît cu participarea 
tuturor membrilor celor două

PROTESTE 
STUDENȚEȘTI 
ÎN R.S.A.

După cum s-a mai anun
țat, la 18 mai studenții Uni
versității Witvatersrand din 
Johannesburg au organizat 

o demonstrație în sprijinul 
eliberării celor 22 de patrioți 
africani arestați în urmă cu 
un an de autoritățile din 
R.S.A. și întemnițați în baza 
„legii cu privire la reprima
rea activității comuniste**. 
Poliția sud-africană a inter
venit pentru a împrăștia de
monstrația studenților, ares- 
tind 357 de participanți.

Acțiunile întreprinse de au
toritățile de la Pretoria îm
potriva studenților au știrnit 
un val de proteste în insti
tuțiile de învățămînt superior 
și mediu din R.S.A. Stu
denții de la patru mari uni
versități au anunțat că vor 
organiza o demonstrație de 
protest împotriva reținerii de 
către autorități a celor 357 
de participanți la manifesta
ția de la Johannesburg. A- 
genția U.P.I. relatează că, 
în baza unui ordin emis de 
poliția sud-africană, demon
strația inițiată de studenții 
celor patru universități a fost 
interzisă. In ciuda acestei mă
suri studenții au organizat 
mitinguri de protest.

Mitingul de la Pekin

Delegația Marii Adunări Na
ționale, condusă de președintele 
M.A.N. Ștefan Voitec, care se 
află în Belgia, la invitația 
Parlamentului aceste.i țări, a 
vizitat joi dimineața Centrul 
de geriatrie, traumatologie și 
readaptare de la Montighies-le- * 
Tileul (Charleroi). Directorul 
Centrului a 'dat oaspeților ex
plicații, relevind faptul că, între 
specialiștii belgieni și cei ro

BELFAST:

Sfîrșitul 

acalmie!
Incidentele, exploziile, ciocnirile cu polițiștii au cuprins din 

nou Irlanda de nord, după o perioadă de cîteva săptămîni de 
„ușoară acalmie". Nu înseamnă totuși că anumite evenimente de 
mai mare sau mai mică importanță în viața vreuneia dintre 
comunități — protestantă și catolică — nu le-au tulburat liniștea 
în acest răstimp: grupuri de liner i catolici au demonstrat pe 
străzile orașului atacînd cu pietre soldați, la întoarcerea în cartie
rul Bogside din Londonderry, a Danei, laureata premiului Euro- 
VÎziunii ; în circumscripția Bannside, mandatul rămas vacant in 
urma retragerii fostului premier Terence O’Neill a fost obținut 
de liderul protestant extremist, reverendul Ian Paisley cu un 
avans de 1 000 de voturi față de candidații „oficiali". Stupoarea 
de a-I vedea în Stormont (parlamentul local) pe un extremist, fie 
el chiar protestant, i-a dezorientat chiar pe membrii guvernului, 
însuși premierul nord-irlandez Chichester-CIarc, în speranța de a 
evita noi incidente, îi avertizase pe alegători în ceea ce s-a 
numit „cea mai mare campanie politică împotriva Iui Paisley" s 
„Un vot pentru Paisley este mijlocul cel mai rapid posibil de 
discreditare a Irlandei de nord". Și totuși extremiștii protestanți 
au mai cîștigat un bastion în Stormont unde vocea lui Paisley 
(apărat acum de imunitate parlamentară) va tuna în clișeele cu
noscute : „Mă duc acolo să spun : nu capitulam. Vom păstra 
Ulsterul protestant și vom păstra Ulsterul liber". Nu e de mirare 
deci că de doi ani ceea ce se numește „acalmie" în Irlanda de 
Nord este intermezzo-ul între două explozii, între două ciocniri 
cu poliția și forjele militare britanice dislocate în țară, între două 
succesive operațiuni de arestare a extremiștilor.

Guvernul este asediat de ambele tabere, cea protestantă gata 
să sacrifice relațiile tradiționale cu Marea Britanie și să declare — 
dupîi modelul Ian Smith — independența unilaterală și cea 
catolică care preferă să renunțe la orice formă dc autodetermi
nare (țara să fie încorporată Marii Britanii sau Republicii Irlan
da) în speranța cuceririi drepturilor de care este lipsită prin 
„discriminarea confesională".

Orice încercări de adoptare a unor reforme au dat greș: adver
sarii reformelor din partidul de guvernămînt au refuzat recent 
să voteze o lege privind reorganizarea autorităților locale care 
prevede o reducere a unităților administrative și, deci, o limitare 
a influenței organizațiilor regionale ale partidului unionist, domi
nate de protestanți extremiști. De aceea persistă în continuare 
discriminarea în ocuparea slujbelor și obținerea locuințelor. 
Aceasta îi face pe cei 27 000 de locuitori din Bogside să rămînă 
încă „pe picior de război" cu extremiștii protestanți la London
derry, centrul industrial cel mai important al Irlandei de Nord, 
unde catolicii nu pot găsi de lucru și locuințe omenești. Aici, 
în Bogside poți citi pe asfalt: „Trăiască Bogside. Nici puștile, 
nici gazele lacrimogene nu ne vor intimida. Nu vom ceda un 
pas !" Locuințele din acest cartier nu mai au de mult geamuri 
(pentru că tot sînt sparte sistematic de protestanți). Ele sînt în
tărite în schimb cu cărămizi și planșete, lumina electrică înlo
cuind zile în șir pe cea a soarelui. Protestanții au demolat caso 
întregi și nu permit construirea altora pentu a slăbi, în acest fel, 
opoziția catolică, de a o lipsi de dreptul de a vota, întrucît o 
anacronică lege nord-irlandeză dă drept de vot doar proprietarilor 
și soțiilor acestora. Ca răspuns, de obicei, catolicii ocupă pentru 
cîteva zile birourile municipalității pînă cînd unele familii pri
mesc, cu greu, cîteva apartamente.

Nimic din ceea ce se petrece în Irlanda de nord nu Iasă loc 
unor previziuni mai optimiste : unitățile de poliție și cei aproxi
mativ 9 000 de soldați britanici, de opt luni în țară, cu drept de 
a opera arestări, nu acționează cîtuși de puțin ca un factor de 
destindere a situației, rolul lor bine definit fiind acela de a 
preîntâmpina un măcel în masă, distrugeri incalculabile și sufe
rințe omenești neînchipuite. în Londra atmosfera este Ia fel de 
pesimistă. Insistențele britanice de a acorda drepturi egale cato
licilor s-au lovit de opoziția înverșunată a protestanților din 
partidul de guvernămînt a cărui unitate mai atîmă doar de titu
latură. Premierul Wilson și ministrul său de interne, Calaghan, 
precizau de curînd în Camera Comunelor că soldații britanici 
nu vor părăsi Irlanda de Nord pînă nu-și vor îndeplini „misiu
nea" și nu au negat că aceasta va mai putea dura încă mult 
timp.
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mâni, au fost stabilite în ulti
mii ani legături fructuoase.

Parlamentarii români au par
ticipat apoi la un dejun, oferit 
la Bruxelles, în onoarea lor, de 
secția belgo-română a Uniunii 
interparlamentare.

în după-amiaza aceleiași zile, 
a avut loc o întîlnire între 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale și președinții ce
lor două camere ale Parlamen
tului belgian — Paul Struye, 
președintele Senatului și Achille 
Van Acker, președintele Came
rei Reprezentanților.

Seara, delegația parlamentari
lor români a asistat la un spec
tacol cu opera „Aida”.

delegații, cit și separat, între 
Willi Stoph și Willy Brandt.
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• LA 20 MAI, membri ai gru
pului parlamentar italo-român 
s-au întîlnit cu ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Roma, Iacob Ionașcu, și cu mem
bri ai ambasadei. Au participat 
senatorul Alberto Cipellini, pre
ședintele grupului italo-român 
din parlamentul italian, Oltrino 
Monaco, vice-președinte, Stefa
no Vetrano, secretar, precum și 
alți dcputați și senatori. Cu acest 
prilej s-a relevat dezvoltarea po
zitivă a relațiilor dintre Italia și 
România, rolul parlamentarilor 
în îmbunătățirea continuă a le
găturilor tradiționale de amiciție 
și stimă existente între popoare
le celor două țări.

• PRIN plecarea navei ocea mee iugoslave „Trenca' 
portul Rieka spre țărmurile R P 
maritim- este ’"^surată o linie 
maritima regulată între litora- 

4ugoslav ?i podurile chineze 
După cum relatează agenția Ta n.ug cargourile iugfslTve vor 
sensuri Se a°Ua linie ln amb™e 

sensuri de două ori pe lună.

U.R.S.S. — RAVAGIILE CUTRE
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SITUAȚIA INUNDAȚIILOR 
DIN UNGARIA

BUDAPESTA. _ Coresnon pînt™ t AgerPrcs> Alexandru 
I intea transmite : Joi diminea
ța, in dreptul localității Mako 
d n sud-estul Ungariei, în apro- 
fostremrpa®n(ltei cu România a 
tost înregistrat cel mai înalt 
Mnrl aî“”S vreoclatâ de apele 
Mureșului pe teritoriul R.P.U. 
In unele locuri apa a rupt di- 
®PUle.’ reYărsîndu-se și provo- 
fete Ai?nfdatrU Pe !ntinse supra- 
din 1 evacuat‘ locuitorii
din cinci comune inundate a- 
resu1ide'a lungul albiei Mu- 
'TȘulm precum și 0 partp a 
populației orașului Mako. Mii 
de. oameni și mașini lucrează 
îidanrratari-ia '?altarea conso
lidarea digurilor, la stăvilirea 
apelor. . Pericolul extinderii 
inundațiilor continuă datorită 
tendințelor de creștere a nive
lului apelor Mureșului.

PLENARA P.M.U.P.

ir»*„«Tm.( capitala poloneză - 
™smlte corespondentul Ager- 
p5e? A DomRrașcu — S-au în- 
FM tt iUCrari!e Plenarci C.C. al 

,,.care a dezl)âlut pro
blema sistemului de stimulente 
f ?.co.nomia socialistă a tării 
rontevipa>n!ii au examinat, în 
domeni 1 DreocuPă<-ilor în acest 
de *"L țro*ram complex
de acțiuni privind progresul or-

După întrevederi, primul mi
nistru al R.D.G.» Willi Stoph, în
soțit de concelarul R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a plecat 
spre unul din parcurile orașului 
Kassel, unde' a depus o coroană 
de flori la Monumentul ridicat 
în memoria victimelor nazismu
lui.

Seara, șefii celor două guver
ne s-au înapoiat la Schlosshotel 
unde au luat masa împreună.

în cursul aceleiași zile, pri
mul ministru Willi Stoph și per
soanele oficiale care l-au însoțit 
au părăsit orașul Kassel, îna- 
poindu-se în patrie.

★

Joi după-amiază, cu ocazia 
prezenței lor la Kassel, Willy 

Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., Otto Win- 

zer, ministrul afacerilor exter
ne, și Michael Kohl, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri, 

i-au primit pe Kurt Bachmann, 
președintele Partidului Comunist 
German, pe Hermann Gautier 
și pe Ludwig Muller, membri ai 
Prezidiului P.C. German, cu care 
au avut o convorbire.

Conferința de la Paris
in problema vietnameză

Joi s-a desfășurat la 
Paris, cea de-a 67-a 
ședință a Conferinței 
cvadripartite în proble
ma vietnameză.

în intervenția sa, delegatul 
Republicii Democrate Viet
nam, Nguyen Minh Vy, a re
levat că Administrația ame
ricană încearcă să pregătească 
prelungirea ocupației în Cam- 
bodgia peste termenul limită

ganizatoric și creșterea produc
tivității muncii in anii următori, 
precum și măsurile vizînd îmbu
nătățirea organizării conducerii 
în economia națională a Poloniei.

VERDICT LA MADRID

• TRIBUNALUL Suprem al 
Spaniei a pronunțat verdictul în 
procesul intentat unui număr de 
persoane implicate în cunoscu
ta afacere frauduloasă descope
rită anul trecut la firma „Ma- 
tesa“. După cum se știe, condu-

cerea acestei firme a obținut 
prin metode frauduloase credite 
din partea Băncii Naționale a 
Spaniei în valoare de circa 10 
miliarde pesetas, sumă echiva
lentă cu aproximativ 3 la sută 
din bugetul spaniol.

• JOI a sosit la Atena o de
legație a Camerei de Comerț a 
Republicii Populare Albania, cu 
misiunea de a studia piața in 
vederea aplicării acordului co
mercial greco-albanez, semnat 
la începutul acestui an.

fixat de președintele Nixon 
pentru 30 iunie.

Șeful adjunct al delegației 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Dinh Ba Thi, 
care a urmat la cuvînt, a pre
cizat că forțele aeriene și te
restre ale Statelor Unite con
tinuă să bombardeze și să dis
trugă sate și cătune în mai 
multe regiuni ale Vietnamu
lui, făcînd victime în rîndul 
populației civile. Pe de altă 
parte, a spus Dinh Ba Thi, 
efectivele militare ale State
lor Unite în Vietnamul de sud 
au sporit cu 5 000 de oameni 
față de luna trecută. Practic, 
această sporire a efectivelor, 
a conchis Dinh Ba Thi, este 
în contradicție cu declarația 
președintelui Nixon din 20 a- 
prilie, că va retrage din tru
pele americane care acționea
ză în Vietnamul de Sud.

în intervențiile lor, repre
zentantul Administrației de 
la Saigon, Pham Dang Lam, 
precum și cel al S.U.A., Phi
lip Habib, au încercat din nou 
să justifice războiul de agre
siune din Indochina.

La Pekin a avut 16c un mi
ting de masă in sprijinul lup
tei popoarelor lumii împotriva 
imperialismului american, la 
care au participat sute de mii 
de locuitori ai capitalei R.P. 
Chineze.

La tribuna centrală au luat 
loc președintele Mao Tze-dun, 
vicepreședintele Lin Biao, 
premierul Consiliului de Stat 
Ciu En-lai-și alți conducători 
de partid și de stat chinezi. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian și președinte 
al Frontului Unit țtațiowl al 
Cambodgiei, Penn Nouth, pri
mul ministru al Guvernului 
Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, și alte persoane 
oficiale.

La miting, vicepreședintele 
Lin Biao a dat citire declara
ției președintelui Mao Tze- 
dun din 20 mai.

In continuare a luat cuvîn-

tul prințul Norodom Sianuk, 
care a trecut în revistă suc
cesele obținute de poporul 
cambodgian în ultimii 15 ani, 
pînă la lovitura de stat din 18 
martie și la încercările și 
comploturile puse la cale de 
către imperialismul american 
pentru a submina neutralita
tea și independența Cambod
giei. In încheiere, șeful sta
tului cambodgian a exprimat 
recunoștința poporului khmer 
pentru sprijinul primit din 
partea a numeroase state în 
lupta sa împotriva interven
ției trupelor americano-saigo- 
neze. Prințul Norodom Sianuk 
a exprimat, de asemenea, o- 
magiul și recunoștința sa cea 
mai profundă tuturor statelor 
gare au recunoscut Guvernul 
Regal de Uniune Națională 
din Cambodgia. Enumerînd 
țările respective, vorbitorul a 
menționat și Republica Socia
listă România.

Declarația președintelui 
Mao Tze-dun

Popoare ale lumii, uniți-vă 
și înfringeți pe agresorii ame
ricani și pe toți lacheii lor !

In întreaga lume se mani
festă în prezent un nou avînt 
al luptei împotriva imperia
lismului american. încă de la 
cel de-al doilea război mon
dial, Imperialismul american 
și lacheii lui lansează în per
manență războaie de agresiu
ne, iar popoarele din diferi
te țări duc în permanență 
războaie revoluționare pentru 
Snlrîngerea agresorilor. Pri
mejdia unui nou război mon
dial există încă și popoarele 
tuturor țărilor trebuie să fie 
pregătite. Dar revoluția este 
principala tendință a lumii de 
astăzi.

Incapabili să cîștlge în Viet
nam și Laos, agresorii ameri
cani au pus la cale în mod 
perfid lovitura de stat reac
ționară a clicii Lon Nol-Sirik 
Matak, au trimis cu neruși
nare trupele lor să invadeze 
Cambodgia și au reluat bom
bardarea Vietnamului de Nord, 
ceea ce a dus la rezistența e 
nergică a celor trei popoar 
Indochineze. Sprijin căldura 
spiritul de luptă al lui Sai- 
dech Norodom Sianuk, șeii 
statului Cambodgia, care su
pune imperialismului amîi- 
can și lacheilor lui. Spjin 
călduros declarația comun a 
conferinței la nivel înalt po
poarelor indochineze. Sțtjln 
călduros crearea Guvenlul 
Regal de Uniune Națiială 
sub conducerea F.U.N.K. îtă- 
rind unitatea lor, sprijin - 
du-se reciproc și persevînd 
in războiul popular preligit, 
cele trei popoare indoclieze 
vor depăși cu siguranțăbate 
dificultățile și vor cîștigvic- 
toria completă.

Paralel cu masacrare oa
menilor din alte țări, ipe- 
rialismul american masalază 
pe albii și pe negrii dipro-

Perspectivele A. E. L S.

pria lor țară. Atrocitățile fas
ciste ale lui Nixon au aprins 
flăcările nimicitoare ale miș
cării revoluționare de masă 
din Statele Unite. Poporul chi
nez sprijină în mod ferm lupta 
revoluționară a poporului a- 
merican. Sînt convins că po
porul american care luptă cu 
curaj va cîștiga în cele din 
urmă victoria și că condur-- 
rea fascistă din Statele UnR» 
va fi inevitabil înfrintă.

Guvernul lui Nixon se zbate 
în dificultăți interne și exter
ne, intr-un haos profund în 
țară și o izolare extremă in 
străinătate. Mișcarea de masă 
de protest împotriva agresiu
nii americane in Cambodgia a 
cuprins întreg globul. în mai 
puțin de zece zile după instau
rarea Iul, Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei a fost recunoscut de a- 
proape 20 de țări. Situația se 
îmbunătățește din ce în ce 
mai mult în războiul de re
zistență împotriva agresiunii 
americane și pentru salvare 
națională, dus de popoarele 
din Vietnam, Laos șl Cam
bodgia. Luptele armate revo
luționare ale popoarelor din 
țările Asiei de sud-est, luptele 
popoarelor din Coreea, Japo
nia și alte țări asiatice împo
triva reînvierii militarismu
lui japonez de către reacțio
narii americani și japonezi, 
luptele popoarelor palestinian 
și ale altor popoare arabe îm
potriva agresorilor ameri- 
cano-israelieni, luptele de eli
berare națională ale popoare
lor din Asia, Africa și Ame
rica Latină, luptele revoluțio
nare ale popoarelor din Ame
rica de Nord, Europa și Ocea
nia, se' dezvoltă cu vigoare. 
Poporul chinez sprijină cu 
fermitate popoarele celor tAi 
țări indochineze și ale a7or\ 
țări din lume în luptele ldi ț 
revoluționare împotriva impe
rialismului american și a la
cheilor lui.

Va supraviețui Asocia
ția Europeană a Li
berului Schimb (A.E.L.S.) 
dună intrarea Marii 
Britanii, Danemarcei și 
Norvegiei în Piața co
mună ? Care va fi sta
tutul acestui organism 
după sporirea eventuală 
a numărului de membri 
ai Comunității Economi
ce Europene ? Este po • 
sibilă contopirea acestor 
două organisme vest- 
europene rivale ?

Desfășurate timp da 
două zile la Geneva, 
lucrările Consiliului mi
nisterial al A.E.L.S. au 
încercat să răspundă u- 
nor asemenea întrebări, 
care vizează în mod 
direct viitorul acestei 
organizații — de Ia a că
rei creare s-au imnlinit 
recent 10 ani. Tristă 
aniversare, într-un mo
ment cînd (deși o par
te a obiectivelor înscri
se în convenția de la 
Stockholm au fost rea
lizate) ..cei nouă“ (Aus
tria, Danemarca, Elve

ția, Finlanda, Islanda, 
Marea Britanie, Norve
gia, Portugalia, Suedia) 
privesc cu insistență 
spre Bruxelles, reșe
dința Pieții comune (LE 
FIGARO). Sesiunea de 
la Geneva a fost ulti
ma, înainte ca trei din ce
le nouă țări din A.E.L.S. 
să înceapă negocierile 
pentru aderare la Piața 
comună. Deliberările de 
Ia Geneva au arătat 
încă o dată existența 
unei linii de demarcație 
în cadrul A.E.L.S.. între 
„privilegiați", cei ce au 
hotărit să-și încerce șan
sele la Piața comună și 
celelalte state. Pentru 
motive multiple, Elveția, 
suedia. Austria, Portuga
lia, Islarda și Finlanda 
au poziții diferite în ceea 
ce privește blocurile eco
nomice din Europa occi
dentală. Se știe că, in sta
tele neutre se manifestă 
un puternic curenf de o- 
pinie împotriva aderării 
la organisme susceptibile 
prin caracterul suprana

tional de a le încălca sta
tutul. In ceea ce Ie pri
vește, Islanda și Portu-» 
galia, datorită așezării 
geografice și actualului lor 
stadiu economic, întîrzie 
să-și precizeze poziția față 
de Piața comună. Miniș
trii prezenți la Geneva au 
fost de acord ca eventua
lele negocieri ulterioare 
privind unificarea celor 
două zone economice să 
se desfășoare „în mod 
flexibil, simultan și in 
funcție de situația spe
cifică a fiecărei țări mem
bre a A.E.L.S.". Care 
vor fi reacțiile Pieței co
mune Ia asemenea propu
neri ? Deocamdată nu se 
cunosc.

Desigur, un loc aparte 
în cadrul dezbaterilor, 
l-au ocupat negocierile pe 
care le va începe viitorul 
guvern britanic cu ,,cei 
?ase“. George Thomson, 
reprezentantul guvernului 
Wilson, după ce a decla
rat că „nu-și face iluzii 
că negocierile vor fi u- 
șoare", deoarece este con

știent că țara sa ,,ar ur
ma să plătească un preț 
pentru intrarea în Piața 
comună", el a precizat că 
acest preț „trebuie să fie 
onest". Thomson a încer
cat să acrediteze ideea că 
după o posibilă aderare. 
Anglia se va pronunța 
pentru menținerea 
A.E.L.S. Idee greu de 
realizat, contestată nu nu
mai de statutele Pieții 
comune (care interzic 
membrilor lor prezența 
simultană in mai multe 
organisme economice de 
tip C.E.E. sau A.E.L.S.) 
ci și prin reducerea nu
mărului membrilor
A.E.L.S., ca și prin fap
tul că noii veniți în Piața 
comună se vor alătura 
„celor șase** care promo
vează o politică comer
cială discriminatorie față 
de țările terțe, în speță 
față de A.E.L.S. In ca
drul dezbaterilor de la 
Geneva s-au auzit voci 
pronunțindu-se pentru 
găsirea unor căi, cu totul 
altele decit închistarea în

blocuri economiccapa- 
bile să favorizez dera
tizarea comerțuli mon
dial, pentru dedarea 
comerțului întreț

in ciuda faui ca 
purtătorii de ai
A.E.L.S. au d<*at că 
„cei nouă“ și-ai’firmat 
în final coeziur obser
vatorii cred cnitatea 
realizată Ia încrea se
siunii urmăreș’Șurarea 
sarcinii Marii țanii la 
viitoarele negi* de la 
30 iunie. inetd toto
dată să lase "deschisă 
posibilitatea r discu
ții A.E.L.S. -'ața co- 
mună.

„Există, fi îndoială, 
divergențe d<5'rflse in
tre țările ‘ zone a 
liberului scl" — con
stată LE ARO, iar 
problemele carc ur
mează a înfruntată 
A.E.L.S. fa ma‘ greu 
previzibil rul acestui 
organism.

IOAlMOFTE

Imperialismul american, 
care arată ca un monstru u- 
riaș, este în esență un tigru 
de hîrtie, care se află în mo
mentul de față într-o luptă pe 
moarte. In lumea de azi cine 
se teme de fapt de cine ? Nu 
este poporul vietnamez, po
porul laoțian, poporul cam
bodgian, poporul palestinian 
sau popoarele din alte țări a- 
celea care se tem de impe
rialismul american. Imperia
lismul american este acela 
care se teme de popoarele lu
mii, îl cuprinde panici numai 
la foșnetul frunzelor de vînt. 
Faptele enumerate lovedesc 
că o cauză justă se btcură de 
sprijin deplin, iar o ciuză ne- 
justă găsește puțin sirijin. O 
țară slabă poate să învingă 
una puternică, o țaă mică 
poate să înfrîngă uni mare. 
Poporul unei țări mei poate 
desigur să înfrîngă agresiunea 
unei țări mari numai dacă în
drăznește să se ridice la luptă, 
să pună mina pe ame și să ia 
in mîinile lui destiiul țării 
sale. Aceasta este o ege a is
toriei.

Popoare ale lumii uniți-vă 
și înfrîngeți agresoii ameri
cani și pe lacheu ic !

Bilanț în 
Parlamentul indian

La Delhi s-au încheiat lucrările sesiunii Camerei Inferioare 
a Parlamentului indian consacrată dezbaterii și adoptării buge
tului, informează agenția Press Trust of India. Au fost apro
bate, cu această ocazie, o serie de măsuri importante inițiate de 
guvernul premierului Indira Gandhi, printre care și proiectul 
de lege cu privire la naționalizarea celor 14 mari bănci din 
India, și bugetul guvernului central indian pe exercițiul finan
ciar 1970—1971. Camera inferioară a luat, de asemenea în dis
cuție proiectul de lege cu privire la anularea pensiilor acordate 
foștilor maharajahi, precum și proiectul celui de-al patrulea 
plan de dezvoltare economică a Indiei. Aceste două proiecte de 
lege urmează să fie examinate din nou în cadrul sesiunii 
anunțată pentru începutul lunii Iulie.

Referitor la proiectul de naționalizare a celor 14 bănci se rea
mintește faptul că legea inițială cu privire la trecerea institu
țiilor respective sub controlul guvernului a fost invalidată de 
Curtea Supremă a Indiei, ceea ce a determinat guvernul să o 
supună aprobării parlamentului.

Starea sănătății lui Pieter 
Smith continuă să se agrave
ze, îneît, în momentul de 
față se consideră că există 
extrem de puține șanse de 
supraviețuire, anunță un bu
letin medical dat publicității 
joi la spitalul Groote Schuur 
din Capetown.

Pieter Smith este cel de-al 
treilea pacient al doctorului 
Barnard. El a fost operat în 
septembrie 1968, deținînd 
după moartea doctorului Blai- 
berg, recordul de supraviețui
re cu o inimă grefată.

După o perioadă cind părea 
că beneficiază de o sănătate 
excelentă, care-i permitea 
chiar performanța susținerii 
cu susces a unui meci de te
nis, starea sa s-a agravat însă 
brusc.

„F- II" — record
de viteză

Ambarcațiu: 
papirus „RA 
bordul căreiana.“ 
vigatori ,ari» 
conduși de e*to" 
rul norvegia'?1* 
Heyerdahl, /ăsit 
duminică cc3?11." 
seană a jului, 
într-o înec ?e 
traversare anti
cului, a at.' Pri" 
mele două un 
record de aj 
coperind stanță 
de peste 3- îna
intarea sat1 fa
vorizată (Puter
nic vînt Pa> în

ciuda faptului că pîn- 
za principală a am
barcațiunii a fost 
coborîtă în mai mul
te rînduri pentru a fi 
reparată.

Știrile despre „RÂ
IE’, au fost anunțate 
de Richard Ehrhorn, 
un radioamator care 
a făcut parte din e- 
chipajul primei am
barcațiuni de papirus 
— „RA-I“. El a reu
șit să stabilească le
gătura radio cu 
„RA-II“ din Semino
le, localitate situată 
pe coasta Floridei.

Ehrhorn i apreciat 
că distaia parcursă 
de „RA-E în prime
le zile e.e incompa
rabil mamare decît 
cea aeperită de 
„RA-I“ i un an în 
urmă.

Ambe? ambarca
țiuni di papirus au 
fost ccstruite sub 
directa upraveghere 
a expiatorului nor
vegian Heyerdahl, 
după piurile aflate 
pe morintele farao
nilor egteni.
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