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Popescu, a făcut o vizită operativă de lucru în județele Brăila
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Satu Mare — Uzina „1 septembrie". Muncitorii 
lucrează la refacerea uzinei împreună cu familiile 

lor.

REPORTERII „SCÎNTEII TINERETULUI- TRANSMIT:

ASALTATA
DE APE,
TULCEA

LUPTA EROIC
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
in zone sinistrate și amenințate de

inundații din județele Brăila și Galați
In cursul zilei de vineri, 22 mai a.c., tovarășul Nicolae

Ceaușescu, însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Florian Dănălache, Dumitru

£ ° • 
și Galați, în care în aceste zile au loc mari acțiuni de pre- ț £ £>£<££>Cx££ 
venire și combatere a inundațiilor.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI : Cotele apelor Du
nării au continuat să crească ți în cursul zilei 
de vineri. • în orațul Sulina, apa a pătruns pe 
străzi, inundînd circa 50 de case. • Se lucrează 
la consolidarea ți supraînălțarea digurilor de 
apărare a! incintelor agrosfulîcole ți piscicole.

Nu a trecut decît o săptă- 
mînă de la primele vești des
pre inundațiile abătute asupra 
unor așezări omenești — sate 
și orașe — asupra unor cîmpii 
din Transilvania și iată că, din 
nou, continuu, forțele oarbe 
ale naturii se abat asupra altor 
și altor zone geografice, afec
tând sate, ogoare mănoase și 
întreprinderi din partea de ră
sărit a țării. In vreme ce în lo
calitățile greu lovite de furia 
revărsărilor ~ Satu-Mare, Tg. 
Mureș, Dej, Alba Iulia, Me
diaș, Sighișoara și multe altele 
— oamenii muncii, răspunzînd 
cu un înalt simț patriotic che
mării partidului, vibrantu
lui apel al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste, depun acum eforturi 
uriape pentru lichidarea efec
tele. catastrofei, pentru rea
ducerea vieții, a activității eco
nomice și sociale pe făgașul 
normal, alte localități și întinse 
suprafețe agricole sînt lovite 
de calamitate sau se află în 
mare pericol de a fi supuse 
inundațiilor.

Pe tot parcursul drumului, 
străbătut cu elicopterul, în. 
județele Ilfov, Ialomița, Brăi
la, Galați, privirea distinge 
largi suprafețe cultivate, aco
perite — continuu sau in
termitent — de ape. Chiar 
și acolo unde nu s-au re
vărsat rîuri sau pîraie, apa 
provenită din marile ploi din 
ultimele zile băltește pe o- 
goare, în grădini, în sate. 
După patruzeci de minute de 
zbor, la orizont se văd coșurile 
fumegînde ale Combinatului 
de celuloză și hîrtie — Chiș- 
cani, fabricile și întreprinde- • 
rile din zona industrială a 
Brăilei aflate în plină acti
vitate.

Aparatul de zbor se îndreap
tă spre Dunăre. De la numai 
100 m altitudine, fluviul apare 
In toată imensitatea sa, se văd

In zona consolidării digului din portul Brăila.

apele umflate, pline de mîl, 
lingînd cheiul portului Brăila. 
Elicopterul se îndreaptă spre 
est, de-a lungul brațului Mă- 
cin, pînă în apropierea orașu
lui cu același nume din jude
țul Tulcea. Peste tot, apele în
volburate ale Dunării s-au în
tins în lunci, din care nu se 
mai văd decît coroanele arbo
rilor și case invadate sau în-

A.

conjurate pînă la prispă de 
ape. Și totuși, în acest imens 
teritoriu lichid, în mijlocul a- 
cestei mări miloase, există o 
uriașă oază de verdeață, ne
tulburată : Insula Mare a 
Brăilei.

Situată între brațul Vîlciu și 
albia Dunării Vechi, această 
insulă a apărut pe hartă în 
1964. Cunoscută stub numele 
generic de Balta Brăilei, fosta 
împărăție a apelor, cu funduri 
de bălți, stufărișuri și păduri 
de sălcii, a devenit în ultimii 
ani, datorită unor mari efor
turi materiale ale statului nos
tru, o cîmpie fertilă. O supra
față de peste 72 000 hectare a 
fost pusă ia adăpostul unor

diguri cu o lungime
km. I.ungimea canalelor prin
cipale, secundare și terțiare, 
săpate cu ajutorul mijloacelor 
moderne, totalizează 1 400 km 

în insulă au fost create 7 sis
teme mari de desecare a băl- 
țiilor, cu 13 stații de pompare, 
în urma desecărilor, a defrișă
rii stufărișurilor de pe 22 395 
hectare și sălciilor de pe 
17 500 hectare, suprafața ara
bilă a ajuns la 56 000 hectare, 
începînd din 1965, pe pămîn- 
turile smulse apelor s-au în
ființat 40 de ferme agricole, 
care, anul trecut, de pe 37 000 
hectare au obținut în medie 
5 144 kg porumb la hectar. Nu
mai cantitatea de boabe livrată

peste plan în 1969 însumează 
48 236 tone. Totodată, pe teri
toriul insulei au fost create 
ferme de animale cu o capaci
tate de zeci de mii de capete.

Creatorii și beneficiarii aces
tor pămînturi noi se află, de 
mai multe săptămîni, încleștați 
într-o aprigă bătălie cu furia 
apelor. Ei au ieșit învingători 
în momentele culminației un
dei de viitură din aprilie, iar 
acum continuă cu tenacitate 
să apere acest valoros patri
moniu agricol al țării.

...Este ora 14. Elicopterul o- 
ficial aterizează în insulă, la 
marginea satului Salcia. Tova-

(Continuare în pag. a Il-a)

PE FRONTUL APELOR

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Paul NlCU'lescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., s-a în- 
tîlnit cu delegația P.C. Ira
kian formată din tovarășii 
Aziz Mohammed, prim-seore- 
tar al C.C. al P.C. Irakian, și 
Ara Khaciatur, membru al 
C.C. al P.C. Irakian, care face 
o vizită în țara noastră.

Au participat Sion Bujor, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și 
Ștefan Andrei, țprim-'adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
F.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat

o informare reciprocă asupra 
preocupărilor și a activității 
celor două partide și s-a reali
zat un schimb de păreri asupra 
unor probleme ale situației in
ternaționale actuale, ale miș
cării comuniste și muncito
rești. S-a exprimat, deopo
trivă, dorința de a dezvolta și 
amplifica în viitor colaborarea 
tovărășească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Irakian în interesul 
celor două partide și popoare, 
al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
al tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

• Dunărea a scăzut la Brăila cu 5 cm, dar
crește între Baziaș și Cernavodă.

• Viitura de pe Prut a trecut de Drînceni,
amenințînd incinta indiguită Brateșul de Sus

• Mureșul continuă să scadă

• Șiretul înaintează continuu spre Brăila
provocînd mari daune.

• Viitura Oltului a ajuns la Dunăre.

Mediașul, secularul oraș de 
pe Tîrnava Mare, nu a fost 
nici el ocolit de dezlănțuirea 
apelor. Dimpotrivă, se situea
ză printre localitățile cele mai 
afectate. Frumoasele sale 
străzi cu clădiri de sute de 
ani au fost transformate in 
albii de ape tulburi. Peste 
2 500 de case au fost inunda
te ; din ele 155 au fost distru
se complet, iar 86 grav avaria-

* te. A fost necesară evacuarea 
a 645 de familii cu 4 500 de 
persoane. Se semnalează 3

* morți și 7 dispăruți. In același 
timp, întreaga viață indus
trială a orașului a fost parali- 
zată. Inundațiile care au de
pășit 2 metri au scos din func- 
țiune renumitele întreprinderi

B Automecanica, Emailul Roșu, 
Tîrnava, Salconserv, Uzina 
mecanică, Gaz metan, Intre- 

0 prinderea de transporturi au- 
togaz, Baza de aprovizionare 

— cu gaze, Fabrica de pielărie 
V 8 Mai, Abatorul, Secția 4 

C.I.L.-Blaj. întreprinderea de 
gospodărie comunală, Uzina 
de apă, Șantierul de construc
ții. Pagubele pricinuite se ri- 

• dică, pe întregul municipiu, la
peste 140 milioane lei. Prin 
încetarea producției în unită- 

* țile amintite, se pierd insă in 
continuare, în fiecare zi, zeci 
de milioane de lei.

Orașul pare acum dezgro
pat proaspăt din nămol, luat 
cu asalt de mii de oameni de 
toate vîrstele, angajați cu 
toate puterile lor în refacerea 
și redarea orașului așa cum a 
fost, locuitorilor săi. Ca și în 
zilele de inundație, cînd ală- 

• turi de ostași ai armatei noas
tre sute de tineri au partici
pat la acțiunea de salvare a 
persoanelor și bunurilor lor, 

A la salvarea utilajelor din în
treprinderi, și acurn, după re
tragerea apelor, prezența lor 

ț se face simțită pretutindeni în 
Mediaș.

» — Citi tineri se află acum
W în acțiune ? l-am întrebat pe 

tovarășul inginer Vicențiu Ol- 
• teanu, prim secretar al comi

tetului municipal al U.T.C.
— Peste 7 500 — precizează 

A dînsul — dintre care 6 500, a- 
dică întregul efectiv de ute- 
ciști și neuteciști, sînt dinora- 

Q șui nostru, din întreprinderile

ROMULUS LAL

Șoferul autobuzului pare să 
nu înțeleagă amenințarea care 
plutește în aer. 11 întreb dacă 
Tulcea rezistă puhoaielor, ne 
răspunde aproape cu indife
rență că da, rezistă, el știe si
gur că ieri seara toate erau la 
locul lor. Cîte nu se pot întîm- 
pla însă peste noapte?

Da, în noaptea de miercuri 
spre joi la Tulcea nu s-a în- 
tîmplat într-adevăr nimic. In 
oraș domnește o liniște neve
rosimilă.

Mă uit în jurul meu și sur
prind fețe încruntate, ochi um
briți, priviri mohorîte. în rest, 
viața curge după croieli obiș
nuite. Magazinele sînt deschi
se, oamenii fac cumpărături 
o sticlă de ulei, o pungă de 
făină, zăbovesc în librării, răs
foiesc cărți, aleg stofe din raf
turi. Cu o admirabilă stăpînire 
de sine orașul trăiește azi cum 
trăia și în urmă cu cîteva luni. 
Cu singura deosebire că la a- 
paratele de radio cu tranzis- 
tori, în plină stradă, cu ziarele 
in mină, grupuri, grupuri de 
oameni ascultă, vor să afle în
tocmai ceea ce se întîmplă în 
țară, care sînt pronosticurile 
bidrologilor. De aici, din Tul
cea, au și pornit spre celelalte 
județe ale țării, atît de greu 
încercate în aceste clipe, pri
mele cantități de alimente, și 
acțiunea de ajutorare a sinis- 
traților continuă. Sînt lucruri 
pe care nu le poți aprecia așa 
cum se cuvine decît din mo
mentul în care știi că acum, 
chiar în aceste ore cînd solida
ritatea umană își scrie paginile 
sale de supremă frumusețe 
morală, nenorocirea încearcă

să bată la porțile propriului 
lor oraș.

Pentru că Tulcea simte de 
cîtăva vreme respirația ase
diatoare a fluviului.

Dunărea curge miloasă, tul
bure și cînd ești pe faleză și o 
privești de aproape, ți se pare 
a fi de o impertinență agresi
vă, prea sigură de sine, prea 
convinsă de forța ei.

Faleza e sub apă. Balustra
dele din fața hotelului aproa
pe nu se mai văd, valuri mici 
plescăie în scările terasei cu 
mese și frapiere în care încă 
se mai pun sticle cu bere.

Bărbați, femei, tineri și 
vîrstnici sînt aici cum nu se 
poate mai calmi. De la căpi
tănia portului și pînă la Fa
brica de conserve a apărut un 
dig zidit pur și simplu din pia
tră de caldarîm, încît imaginea 
mulțimii pe baricade nici nu 
mai e o figură de stil. Digul a 
ajuns pe alocuri la al șaptelea 
rînd. Cu mișcări mărunte, ca 
și cum n-ar zidi sub amenin
țarea dezastrului, oamenii con
tinuă să închidă toate căile 
prin care apele s-ar putea stre
cura în oraș. Camioane încăr
cate cu pămînt trec pe străzi. 
Descarcă, se duc, se întorc. In 
spatele digurilor apar contra
forturi de pămînt galben, iar 
apa e zvîrlită înapoi.

Bărbații și femeile se slujesc 
de găleți, copiii de cutii de 
conserve. ^Nimeni nu găsește 
că e de prisos să facă ceva. 
Tulcea rezistă și probabil va

MIRCEA TACCIU

(Continuare in pag. a V-a)

0 PROMOȚIE
PE CARE NE
PUTEM BIZUI

Ne-am pregătit să scriem o 
adevărată cronică a promoți
ei 1970 a liceelor patriei. De 
ani de zile ziarul onorează 
fiecare promoție liceeală o- 
glindindu-i pe larg aspirațiile, 
gîndurile cu care se desparte 
de scoală și cele cu care in
tră în viață. Cu siguranță, și 
în acest an celor aproape 
60 000 de absolvenți li s-ar fi 
adresat ministrul învățămân
tului cu lauda și îndemnul.

O meritau pe deplin. Am ur
mărit clasa a Xll-a un în
treg an școlar și carnetele 
noastre de reporteri conțin 
datele ei caracteristice: în
vățătură responsabilă, dorința 
de a se realiza — nu ori-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)

SITUAȚIA LA ZI
• Pierderile de producție la unitățile indus

triale din Mediaș și Copșa Mică, greu lovite de 
calamități se ridică la 70 de milioane.

• In județul Covasna s-au înregistrat pier
deri de producție de 12 350 tone lignit; circa 
2 000 metri cubi cherestea; 16 000 metri pă- 
trați țesături.

• In județul Brașov, Oltul a distrus și ava
riat 131 de case; 36 km căi de comunicație; 
a inundat aproape 20 000 hectare teren agricol.

(Continuare in pag. a V-a)

O delegație a elevilor din clasele a Xll-a de la liceul 
Emil Racovifâ din lași depun banii — strînși pentru ban
chetul de sfîrșit de an — în contul 2 000 — contul ome

niei.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN ZONE SINISTRATE Șl AMENINȚATE DE INUNDAȚII

DIN JUDEȚELE BRĂILA Șl GALATI

starea 
incin- 

oră, a- 
pămînt 
rezistă

(Urmare din pag. I)
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt întâmpinați aici de 
tovarășii Mihai Gere și Ion 
Stănescu, de Mihai Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului 
județean — Brăila al P.C.R., 
și de loan Teșu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și sil
viculturii. In fața unei hărți 
a insulei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat in 
amănunțime despre 
digului care apără 
ta. Pînă la această 
cest zid întărit cu 
și fascine a rezistat și 
în fața viiturilor. O porțiune 
de 3 100 m, unde apele au a- 
juns la 50—60 cm de corona
mentul digului, este primejdui
tă în aceste momente. O altă 
zonă, în lungime de 11 000 m, 
unde viitura se ridică pînă la 
60—70 cm de cota digului este, 
de asemenea, în pericol. în a- 
ceste locuri se concentrează a- 
cum toate energiile existente 
în insulă. 3 800 de localnici, a- 
jutați de 1 300 de ostași, de 
mașini, bacuri și utilaje grele, 
60 OOâ de saci de pămînt, fas
cine și alte materiale de con
structiv — imense forțe umane 
și materiale sînt aruncate in 
bătălia cu apele.

Printr-o contradicție de care 
numai natura este în Stare, cul
turile de porumb de pe 35 000 
hectare și de floarea-soarelui, 
pe 6 000 hectare, sînt mai fru
moase în acest an ca oricînd 
Hotărî ți să apere cu ^îrzenie 
această mare avuție, ’locuito
rii insulei nu precupețesc nici 
un efort, muncind zi și noapte, 
pentru ridicarea și consolida
rea digurilor aflate în pericol. 
Totuși, pentru orice eventuali
tate, pentru a elimina orice 
risc, peste 30 000 de animale 
au fost evacuate. Este pregăti
tă în amănunțime și evacua
rea populației, în caz de ne
voie.

Din nou la bordul unui eli
copter ușor de recunoaștere... 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește atent lucrările ce se 
desfășoară în zona de amonte 
a incintei, între Salcia și Mă- 
rașu, pe porțiunile de dig unde 
apelp fluviului devin tot mai 
amenințătoare, atingînd o cotă 
cu aproape 5 metri mai înal
tă decît nivelul mediu. Condu
cătorul partidului și statului 
nostru recomandă să se ia cele

. mai energice măsuri, să se fo
losească toate forțele, să se 
facă tot ce e omenește posibil 
pentru ca apele să nu treacă, 
pentru a fi salvate aceste pă
mînturi care valorează enorm 
pentru economia națională-

Nu se mai urmează cursul 
sinuos al Dunării Vechi, ci 
se taie în diagonală drum pe 
direcția Brăila. Este un spec
tacol pe cît de contradictoriu, 
pe atât de fascinant. Această 
imensă întindere netedă ca în 
palmă, fostă pîr.ă acum cîțiva 
ani „Balta”, împărăție a ape
lor și sălciilor plîngătoare, as
tăzi Insula Mare a Brăilei, este 
o oază de liniște în care cul
turile se dezvoltă normal și oa
menii muncesc la cîmp cu 
ealm și liniște de parcă peti
cul acesta de pămînt s-ar

Pe Insula Mare a Brăilei — pămînt smuls apelor de oarne ni și apărat acum cu Indîrjire 
de furia lor dezlănțuită.

întinderi de pă-

aterizează pe sta- 
al orașului, aflat

afla nu înconjurat de apele vi- 
foroase și murdare ale fluviu
lui, ci la depărtări de zeci și 
zeci de kilometri.

De la altitudinea joasă la 
care se zboară, ochiul deose
bește cu ușurință culturile de 
porumb de cele de floarea- 
soarelui, pe cele de grîu de 
cele de lucernă. Sînt în plină 
desfășurare lucrările de între
ținere. Oamenii se opresc din 
lucru pentru o clipă și, că- 
tind în sus, îndreaptă spre a- 
paratele de zbor gesturi prie
tenești. flutură batiste. Muiți 
din cei de jos știu că în tre
cere se află secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobositul condu
cător, care nu pregetă o clipă, 
care nu precupețește nici un 
efort pentru a fi acolo unde 
se ridică cele mai grele pro
bleme ale acestor zile de apri
gă luptă cu stihiile și unde 
sfatul și îndrumarea sa sînt 
mai mult decît oriunde ne
cesare.

A ci, așadar, digurile care 
încing ca o centură Insula, au 
rezistat și vor rezista. Aici se 
va lucra, se va cosi lucerna, 
va rodi porumbul, floarea-soa
relui va păta cu galbenul ei 
auriu vaste 
mint.

Brăila. Se 
dionul nou’ 
într-un înaintat stadiu de con
strucție. Mii și mji de cetățeni 
ai Brăilei, aflînd că în orașul 
lor — vestitul oraș dunărean, 
azi important centru al indus
triei constructoare de mașini 
grele, al industriei hîrtiei și 
celulozei, al șantierelor — va 
sosi secretarul general al 
partidului, i-au ieșit în în
tâmpinare, au venit să-i ureze 
bun sosit, să-i asculte îndem
nul și sfatul. Prim-secretarul 
Comitetului orășenesc de par
tid,. primarul Brăilei, tov. Radu 
Constantin, adresează tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în 
numele locuitorilor orașului și 
al său personal, calde și sim
țite cuvinte de gazdă.

Spre Uzina „Progresul*-
De o parte și de alta a stră

zilor, . bră’lenii — tineri și 
vîrstnici — inundă trotuarele, 
aplaudă cu însuflețire

„Progresul", una din princi
palele întreprinderi producă
toare de utilaje rutiere și de 
construcții, numără aproape 
7 000 de salariați — muncitori, 
ingineri, tehnicieni, lucrători 
în aparatul de cercetare și pro
iectări, funcționari. Valoarea 
producției marfă realizată aici 
într-un an se cifrează la un 
miliard de lei, sau trei milioa
ne de lei pe zi. Marca „Pro
gresul" este cunoscută nu nu
mai în țară ci și peste hota
re, rulourile compresoare, con- 
casoarele cu trior, excavatoa
rele produse aici fiind prezen
te ca mărfuri de prestigiu în 
listele de export ale țării.

Itinerariul în uzină trece 
prin secțiile uzinaj și montaj. 
Mașini moderne de mare ran
dament, cu care uzina a fost 
înzestrată în ultimii ani, strun- 
jesc, frezează, rabotează piese 
grele de metal. Se asam
blează părți din produsul fi
nit, subansamble, motoare. 
Inginerul Gheorghe Muntea
nu, directorul general al între
prinderii, răspunde la întrebă- 

rile în legătură cu calitatea 
producției, cu destinația ei. Un 
număr de 42 compresoare ru
louri. făeînd parte dintr-un lot 
de 72 sînt gata să iasă pe porți
le uzinei. Inginerul Gheorghe 
Munteanu face precizarea că 
beneficiarul, o firmă străină, 
satisfăcută de calitatea produ
sului, a adresat uzinei încă o 
comandă de 108 bucăți.

Pe platforma de încercare a 
compresoare! or și excavatoa
relor. are loc un schimb de pă
reri asupra calității produse
lor. Se arată că excavatoarele 
produse în prezent sînt de 6 
concepție depășită și că uzina 
asimilează acum un tip de 
excavator, modern și de mai 
mare capacitate — excavatorul 
cu acționare hidraulică, ale că
rui 5 prototipuri sînt în curs 
de execuție, urm în d ca în cu- 
rînd el să intre în producție 
de serie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că utilajele 
acestei întreprinderi — exca
vatoare, rulouri compresoare, 
mașini grele destinate lucrări
lor de construcție — au o 
mare importanță acum. în e- 
forturile ce ne așteaptă pen
tru refacerea 
selelor. căilor 
strucțiilor din 
prinderi și 
după retragerea apelor.

Pretutindeni, în secțiile și în 
toate sectoarele vizitate se lu
crează cu pricepere, cu spirit 
de dăruire. Muncitorii de 
aici fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, o pri
mire călduroasă.

drumurilor, șo- 
ferate, a con- 
localități. între- 
din agricultură,

în vizită prin secțiile Uzinei „Progresul".

înțelegînd momentele grele 
prin care trece țara, își în
zecesc eforturile pentru a da 
mai multe produse și de mai 
bună calitate. Totodată, ei ra
portează conducătorului par

tidului sumele pe care s-au 
angajat să le doneze la fon
dul de ajutorare a zonelor de
vastate de furia apelor, pre
cum și depășirile de plan ce 
vor fi realizate drept contri
buție la efortul general al cla
sei muncitoare, al întregului 
popor, pentru recuperarea pa
gubelor provocate de inunda
ții. Tovarășul Nicolae Ceau
șescu adresează felicitări con
ducătorilor uzinei, inginerilor 
și tehnicienilor, muncitorilor, 
pentru succesele dobîndite și 
totodată îndemnul de a de
pune eforturi sporite pentru 
creșterea productivității mun
cii, pentru scurtarea termenu
lui de asimilare a produselor . 
noi .pentru intensificarea acti
vității marelui colectiv brăi- 
lean, alături de celelalte colec
tive industriale ale patriei, în 
vederea depășirii cît mai grab
nice a marilor greutăți prin 
care trece- economia, ca ur
mare a dezastrului natural 
produs în țara noastră.

In zona portului, conducăto
rii 'de partid și de stat iau 
cunoștință, la fața locului, de 
nivelul apelor și măsurile ce 
se întreprind pentru a preveni 
revărsarea acestora peste chei, 
spre partea de jos a orașului, 
unde se află mari depozite de 
mărfuri, stive imense de lemn 
pentru celuloză, instalații por
tuare.

Se lucrează febril la con
struirea, de-a lungul Cheiului, 
a unui dig lung de circa 2 km 
și înalt de 1,20 m. Muncitori, 
militari, membri ai gărzilor 

Către Galați se

patriotice, tineri și vîrstnici 
plantează pe chei stîlpi, bat în 
cuie scînduri, cară pămint și 
nisip, le tasează. Este un mare 
efort material și de energie. 
Costul digului și al celorlalte 
lucrări de apărare a Brăilei 
se va cifra la mai multe mi
lioane de lei.. Secretarul gene
ral al partidului se întreține 
cu conducătorii lucrărilor, cu 
cei ce muncesc cu atîta dă
ruire aici și le recomandă să 
nu fie lăsată la o parte .nici 
o posibilitate, să nu fie scăpat 
nici un amănunt pentru reali
zarea unui sistem cu adevărat 
eficient de îndiguire a asaltu
lui apelor.

Conducătorii de partid se 
despart de gazde și părăsesc 
orașul hotărît să se apere cu 
orice preț..
zboară peste o imensă întin
dere de apă murdară, clipo- 
cindă. Avem în priviri aceeași 
imagine pe care am întîlnit-o 
cu numai cîteva zile în urmă 
pe văile Mureșului, Someșului, 
Tîrnavelor.

Parcă pe aceste pămînturi 
s-ar fi transformat în realitate 
povestea biblică a potopului. 
Cît poți cuprinde cu ochiul 
— spre sud, spre nord, ori în
cotro ai căta — nu vezi altce
va decît ape, iar prin ape pete 
verzi, indicînd vîrfuri de co
paci, sate părăsite, șosele care 
se pierd parcă în abisuri, căi 
ferate sparte și tîrîte de vii
tori. Fabrica de conserve de 

legume de la Zagna-Vădenl 
zace cufundată în mocirlă. 
Este locul de întâlnire a Și
retului cu Dunărea. Nemai- 
avînd loc în Dunăre, Șiretul 
a rupt digurile și a născut pe 
uscat o mare care nu era, dar 
nu o mare ca cea de la Bicaz, 
sau cea de pe Argeș, aducă
toare de lumină, ci o masă de 
apă pustiitoare ce a pricinuit 
mari daune economiei.

Apare apoi orașul... Galațiul 
se înfățișează optimist. Prima 
imagine pe care o oferă, Com
binatul siderurgic, este dova
da certă a tăriei omului, a a- 
totputerniciei lui, în fața for
țelor naturii.

Este ora 17. Elicopterul ate
rizează pe stadionul din 
cartierul Țiglina. în prezența 
a mii de oameni care fac o 
caldă primire conducătorilor 
de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întâm
pinat de Cornel 
nistrul afacerilor 
de Constantin 
prim-secretar al 
județean Galați al P.C.R. 
primă veste îmbucurătoare I 
cotele Dunării 
cu 3 cm., iar 
mai devreme, 
tă Galați—Tecuci a fost 
dată traficului. încercuit 
puhoaie, orașul rezistă eroic, 
spărgînd breșe în zidul ostil 
al forțelor naturii.

Pe străzile ce duc spre port, 
mii și mii de localnici, cu 
pancarte pe care stă scris

Onescu, mi- 
interne, și 
Dăscălescu, 
Comitetului

O

au scăzut azi 
cu cîteva ore 

calea fera- 
re- 
de

„P.C.R.—Ceaușescu" au ieșit 
în întâmpinarea conducătorilor 
de partid și de stat. Observăm 
că majoritatea sînt femei, e- 
levi și pionieri.

Este și firesc : bărbații se află 
la muncă, în întreprinderi sau 
pe digul de peste 8 km lungi
me care se ridică în partea de 
est a orașului pentru preveni
rea viiturilor maxime ce sînt 
anunțate în zilele următoare.

Portul Galați. Pe punți ri
dicate peste cheiul atins de 
ape, conducătorii de partid și 
de stat urcă la bordul unui 
vas de pasageri cu care co
boară pe firul Dunării, de-a 
lungul digului aflat în plină 
construcție. în dreptul Șantie
rului Naval se profilează si
lueta masivă a mineralierului 
de 12 500 tone aflat în con
strucție, se văd noile dane și 
instalații de lansare pentru 
viitoare nave de 20 000 tone 
aflate în proiect. Dincolo de 
macaralele șantierului se pro
filează halele laminorului de 
tablă subțire, cartierele de lo
cuințe. Toate aceste bunuri 
trebuie salvate de furia ape
lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă indicații în legă
tură cu urgentarea lucrărilor 
la digul de apărare, unde sînt 
concentrate imense capacități 
tehnice și umane sub un co
mandament de înaltă califica
re. Mii de mii muncitori și

Pe vas, vizitind portul Galați.

cetățeni ai orașului, sprijiniți 
de militari ai forțelor noastre 
armate lucrează zi și noapte 
pe șantierul acestui dig. 1000 
de studenți s-au oferit să mun
cească voluntar la ridicarea 
zidului împotriva pericolului 

ascuns în masa apelor Dunării.
Sint impresionante pildele 

de solidaritate muncitorească 
ce se dau și aici în aceste 
clipe prin care trece întreaga 
noastră țară. In afară de 

parte din cei 7 000 de sala riati ai Uzinei,.Progresul" au Mcut o călduroasă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu, con ducătorilor de partid și de stat.

O

de către unitățile de 
cooperatiste din agri- 
de către familiile ță-

ofranda în munca tenace a ce
tățenilor pentru apărarea avu
ției obștești de atacul dezlăn
țuit de ape, salariații Combi
natului siderurgic-Galați con
tribuie cu aproape 12 milioane 
lei la ajutorarea zonelor cala
mitate, precum și cu impor
tante cantități de materiale de 
construcție, cu echipe de spe
cialiști. Contribuția bănească 
a salariaților din toate între
prinderile și instituțiile jude
țului se ridică, după calcule 
provizorii, la suma de 47 mi
lioane lei. Importante cantități 
de cereale, numeroase animale, 
precum și însemnate sume de 
bani sînt date în contul sinis- 
traților 
stat și 
cultură, 
rănești.

Sînt valori destinate să aco
pere pierderile înregistrate 
pînă acum în acest județ, eva
luate provizoriu la cifra de 
43 746 000 lei.

Toți locuitorii municipiului 
și ai județului sînt ferm hotă- 
riți să muncească fără preget 
pentru preîntîmpinarea altor 
calamități, precum și pentru 
lichidarea efectelor inundații
lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu cei
lalți conducători de partid și 
de stat, părăsește, la orele în
serării, orașul Galați. Elicop
terul zboară un timp de-a lun
gul malului românesc al Pru
tului, ale cărui ape au prici
nuit, de asemenea, numeroase 
pagube. Apoi, zborul continuă 
deasupra luncii Șiretului, a 
Buzăului și a Ialomiței, rîuri 
care s-au revărsat haotic pe 
întinse suprafețe agricole, a- 
fectind atît ogoare cu grîu în
verzit, cît și ferme zoo
tehnice, întreprinderi ale in
dustriei alimentare, construcții 
ale unităților de stat și coo

peratiste. livezi și păduri. Pri
virea distinge zone din care 
apele au început să se retra
gă, dar pagubele lăsate de 
inundații pe aceste cîmpii mă
noase sînt inestimabile. Mă
noasa cîmpie a Bărăganului 
este împînzită de o puzderie 
de bălți care lucesc straniu în 
penumbra înserării, dînd di
mensiunea pagubelor pe care 
intemperiile le-au produs în 
însăși grînarul țării. Sînt răni 
pe care oamenii muncii, po
porul nostru trebuie să le tă- 
măduiască prin munca dîrză, 
neostenită, strîns unit în jurul 
partidului nostru, al condu
cerii sale, urmînd neabătut 
politica profund patriotică a 
Partidului Comunist Român. 
—cîrmaciul încercat al Romă*  
niei socialiste.

★

Ca și în celelalte județe a- 
fectate de inundații, fi aici vi
zita operativă de lucru îrtâre- 
prinsă de tovarășul NicoJap 
Ceaușescu și ceilalți condu
cători de partid și de stat a 
constituit pentru cetățenii din 
județele Brăila și Galați, un 
puternic imbold de a munci 
cu înaltă răspundere patriotică 
pentru preîntîmpinarea și li- . 
chidarea efectelor inundații
lor, a reprezentat un prilej de 
îmbărbătare în lupta cu stihii
le naturii și de manifestare a 
solidarității socialiste cu care 
întregul nostru popor se ridică 
ca un singur om, înfruntînd 
cu hotărîre și fermitate grele
le încercări prin care trece pa
tria noastră socialistă.

POPESCU-BOGDANEȘTI
PAUL DIACONESCU

Foto : A. PASAT
R. CRISTESCU
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IATA CE AM PIERDUT
■Scoate. .totag StafâiaZ, ț 

tâft

• DIN 39 JUDEȚE, 37 SINT ATINSE DE

FURIA INUNDAȚIILOR.

• APELE DEZLĂNȚUITE AU PĂTRUNS

IN APROAPE 1 000 DE LOCALITĂȚI.

• MAI MULT DE 265 000 OAMENI EVA

CUAȚI.

• PESTE 726 000 DE HECTARE SCOASE

DIN CIRCUITUL AGRICOL.

• PUHOAIELE AU DUS LA PIERDEREA

A PESTE 28 000 DE ANIMALE.

IATA CE AVEM DE FĂCUT
RESURSELE SE GĂSESC ÎN SPIRITUL DE MUNCĂ, ÎN VOINȚA Șl DÎRZENIA, 

ÎN dragostea de țară pe CARE LE-A MANIFESTAT TOTDEAUNA HARNICA 
NOASTRĂ CLASĂ MUNCITOARE. ÎN ACESTE ZILE ROLUL El ESTE HOTĂRÎTOR!

La o singură uzină 

din Satu-Mare pier

derile datorate

stagnării depășesc

zilnic 1000000 lei

Este necesar să facem
totul pentru

REINTRAREA GRABNICĂ 
1N PRODUCȚIE 
A UZINELOR AVARIATE

• EMOȚIONANTE EXEMPLE DE DEVOTAMENT ALE MUNCI
TORILOR DE LA UZINA „1 SEPTEMBRIE", CARE AU VENIT SA 

LUCREZE LA REFACERE CU FAMILIILE LOR.

După un raid efectuat în zo
nele exterioare municipiului 
Satu Mare, în sate a căror ima
gine dezolantă provoacă tuturor 
o dureroasă stringere de inimă, 
ne reîntoarcem in zonele cel 
mai crunt afectate de inundații 
— in marile întreprinderi ale 
reședinței județului, a căror ac
tivitate productivă, prin forța 
împrejurărilor, incă stagnează! 
întreprinderea spre care ne în
dreptăm, („1 Septembrie14, una 
din cele 'mai reputate din, oraș, 
producătoare de obiecte căutate 
atit în țară cit și peste hotare.

Chiar din primele clipe ne in- 
tîmpină imaginea unor țineri 
care încarcă în autocamioane 
material electric și elemente de 
automatizare a căror revizuire 
se efectuează in alte întreprin
deri ale orașului, in Oradea și 
Cluj. Mulți dintre ei nici măcar 
nu sînt salariați, sint pur și 
simplu membri ai familiilor ce
lor ce muncesc in fabrică și au 
venit împreună cu părinții și ru
dele lor să contribuie la repu
nerea în funcțiune, cu un ceas 
mai devreme, a instalațiilor și 
utilajelor avariate.

Străbatem apoi halele și sec
țiile fabricii, însoțiți de tînărul 
inginer Sterică Hageac, a cărui 
memorie ne dezvăluie adevărata 
dimensiune a dezastrului sufe
rit de această unitate industria
lă, sudoarea și tenacitatea pe 
care muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici o investesc în 
lucrările de refacere a utilaje
lor, instalațiilor și. depozitelor 
zguduite de sinistru.

în fiecare zi — ni se comuni
că — datorită întreruperii proce
selor de producție, întreprinde
rea pierde aproximativ 1 020 000 
lei, iar pagubele efective provo
cate de inundații după o primă 
evaluare se cifrează la suma, 
impresionantă dacă o raportăm 
la dimensiunile fabricii, de a- 
proape 10 milioane lei. în a- 
ceste zile de efort necurmat, în
treaga muncă de refacere a în
treprinderii, de readucere a ei 
a linia de plutire se desfășoară 
sub semnul îndemnului de a re
cupera în măsura în care e po

sibil, în măsura în care e ome
nește posibil, cit mai mult din 
aceste pierderi, și implicit sub 
semnul îndemnului de a apropia 
cit mai mult ziua luminoasă, 
așteptată de toți, în care produ
sele atit de solicitate ale apestui 
colectiv de muncă vor părăsi din 
nou porțile fabricii.

De-a lungul pereților, linia 
care indică nivelul de acum cî- 
teva zile al torentului de ape ce 
a pătruns in aceste hale moder
ne depășește cu mult înălțimea 
umerilor. Fiecare zid, fiecare 
utilaj, fiecare stoc de materie 
primă sau de produs care erau 
atunci gata pentru a fi expe«- 
diate beneficiarilor, poartă am
prenta nefastă a diluviului.

Pătrundem întii în incinta sec
ției sculărie, apoi în marea hală 
monobloc intre presele, debitoa
rele, liniile de montaj, emailoa- 
rele și cuptoarele pe care mun
citorii le demontează, le curăță 
piesă cu piesă și le remontează 
in lăcașurile firești. Toate cele 
aproximativ 900 de motoare 
electrice din întreprindere — 
cele mai multe plasate în sub
sol — toate instalațiile de auto
matizare și toate cuptoarele tre
buie revizuite cu cea mai mare 
atenție, întrucît fluența fluxuri
lor viitoare ale producției depin
de de funcționarea lor impeca
bilă.

Aici aflăm că ajutorul primit 
de întreprindere din acest punct 
de vedere se dovedește a fi, în- 
tr-adevăr, deosebit de eficace : 
recent, echipele complexe sosite 
aici de la Metalul Roșu din Cluj, 
de la „Metalica" și I.I.S. „Viito- 
rul“ din Oradea, de la „Unio" 
au revizuit și probat mai mul
te sute de motoare electrice, 
contribuind în același timp și 
la efectuarea a numeroase 
alte operații de refacere a ce
lorlalte utilaje. Unul din cele 
două cuptoare de ars email 
„Ferro Enamels" a fost distrus 
de ape în întregime, cărămi
da recuperată din el a fost uti
lizată la îndepărtarea avarii
lor celuilalt cuptor, ale cărui 
focuri au început deja să ardă 
pentru a-i încălzi interiorul.

Iată numai două exemple care 
probează eficacitatea energiei ce 
se consumă aici. Aceeași febră 
a refacerii ne întîmpină și în 
secția de turnătorie. Tehnicianul 
Fullop Sandor, șeful secției, ne 
spune că una dintre instalațiile 
esențiale ale turnătoriei — cup
torul pentru recoacerea fontei — 
va trebui reconstruită din teme
lii, ceea ce nu e deosebit de 
ușor, aceste temelii fiind impla- 
sate în sol pină la adîncimea de 
9 m. Va trebui reconstruit cup
torul de uscat forme, al cărui 
preț în valută reprezintă 400 000 
lei. Alături, în stația de’compre- 
soare, muncitori specialiști ai 
uzinelor ,,Unio“ lucrează intens 
la repunerea în funcțiune a in
stalațiilor.

Revenim apoi în incinta sec
ției de turnătorie și ne oprim 
în fața unui panou de onoare, o 
tablă pe care sînt înscrise cu 
cretă, stîngaci, numele primilor 
47 de muncitori care s-au angre
nat in activitatea de remediere 
a avariilor fabricii. Boros Va- 
sile,-Nicoară Eugenia, Munteanu 
Neli, Pop Gheorghe și Lupak 
Mihai — iată 5 din cele 47 de 
nume care au reprezentat avan
garda abnegației, a dăruirii de 
sine a muncitorilor fabricii „1 
Septembrie" din Satu Mare.

întîile semne ale unei reve
niri la normal sint vizibile în 
aproape toate secțiile întreprin
derii. A fost reluată alimenta
rea cu apă industrială a fabri
cii și iluminarea electrică, se 
lucrează intens la reconsidera
rea produselor finite avariate. 
Evenimentul repunerii în func
țiune a primelor secții va sur
veni în jurul datei de 1 iunie, 
iar pe 15 iunie își va relda par
țial producția întreaga între
prindere. Convinși că termenele 
stabilite de conducerea fabricii 
vor fi respectate, părăsim colec
tivul de muncă greu încercat al 
fabricii „1 Septembrie" cu cer
titudinea că nici un dezastru 
nu poate infringe forța reunită a 
oamenilor, capacitatea lor de 
a-și regăsi stăpînirea de sine, 
curajul și încrederea în viitor.

MIHAI PELIN

Să renaștem
VATRA

SATULUI
Pe aici au fost holde. Unde 

zac prunii aceia răsturnați e- 
rau cîteva zile în urmă gră
dini. Acum, de la șosea se 
întinde cît vezi cu odiU apa, 
o apă miloasă, ucigașă care 
în furia ei oarbă a devastat 
totul. In alte părți, Mureșul 
s-a retras în matcă, dar la 20 
km. în aval de Deva el încă 
stăpînește totul, încăpățînîn- 
du-se să nu se dea bătut, a- 
runeîndu-se înverșunat asu
pra a tot ce întîlnește în cale. 
Ilia, unul dintre cele mai mari 
și mai bogate sate ale județu
lui Hunedoara, oferă acum un 
peisaj dezolant și pustiu. A- 
proape toate străzile și case
le se mai află încă sub apele 
care își continuă cu tenacita
te opera distructivă, începută 
cu aproape o săptămină în 
urmă. Pe unele locuri, doar 
din spusele localnicilor afli că 
au fost cîndva străzi. Grupuri 
întregi de case au fost rase de 
pe fata pămîntului cu tot ce 
se găsea în ele. Un bi
lanț provizoriu întocmit ieri 
relevă că pînă acum au 
fost dărîmate sau avariate 333 
de clădiri, adică 66 la sută 
din fondul locativ al satului. 
Pagubele se cifrează la două 
milioane lei, necuprinzîndu-se 
în ele daunele înregistrate în 
casele încă inundate.

Sfidînd apa, oamenii s-au 
reîntors la casele lor. Mulți 
privesc cu deznădejde cum 
le-a dispărut agoniseala de o 
viață. In locul casei noi de 
pe strada Gării, pe care și-a 
construit-o cu trudă și sudoa
re, Partenie Bisorca a găsit 
doar fundația. Din căminul 
lui Maxim Marian, Mureșul a 
furat totul, lăsîndu-i drept a- 
mintire doar fotografia de

Ecoul chemării Biroului Comitetului Central al U.T.C. ră
sună cu tot mai multă vigoare în conștiința milioanelor de 
tineri, care participă nemijlocit la prevenirea, înlăturarea 
sau diminuarea pagubelor provocate de calamitățile natura
le, la uriașul efort al țării de a-și regăsi chipul, de a se în
toarce la viața normală. Spicuim astăzi cîteva din faptele și 
angajamentele organizațiilor U.T.C., ale tinerilor din loca
litățile de pe firul Mureșului, 
ria apelor.

JUDEȚUL MUREȘ

• In toate întreprinderile 
din oraș, tinerii s-au angajat 
să lucreze cîte 4 ore supli
mentare în fiecare zi.

• 3 000 de tineri din Lu
duș, alături de alți peste 8 000 
din comunele Sărmaș, Zau, 
Sînger, Miheș și altele, lucrea
ză la repunerea în funcțiune 
a fabricii de zahăr și a topi
toriei de eînepă din Luduș.

• La Tg. Mureș, 1 000 de 
tineri au ajutat la eliberarea 
și reamenajarea cartierului 
din Aleea Voiniceni, Ady 
Endre, Carpați și la reface
rea grădiniței de copii din 
Voiniceni.

• 150 de tineri de la Com
binatul de îngrășăminte azo- 

nuntă agățată pe un perete 
care a rezistat singur ca prin 
minune.

Oamenii povestesc cu groa
ză despre evenimentul trăit. 
Sînt triști, dar nu înfrînți. 
Perioada reconstrucției încă 
nu a venit. Mai au de purtat 
încă bătălii aspre cu Mureșul 
care continuă să se reverse a- 
supra localității lor.

întregul sat are înfățișarea 
unui front. Prin apă mașinile 
încărcate cu piatră și balast 
se perindă în șiruri nesfîrșite 
spre digul de protecție, rupt 
în mai multe locuri. Recon
strucția digului este vitală 
pentru a putea trăi mai de
parte pe vatra satului. Sol
dați, țărani, elevi, muncitori 
sînt masați să bareze cele 
patru spărturi ale digului. 
După zile de muncă încorda
tă două au fost închise, a- 
cum se lucrează intens la ză- 
vorîrea celorlalte două. La 
punctul Pontoane, digul a a- 
vansat azi (vineri) cu 12 me
tri, la fel și în celelalte docuri. 
In cîteva zile se va pune sta
vilă apei- Tinerii Constantin 
Teodorescu și Nichifor Crai
nic, de la Oficiul de fond 
funciar și gospodăria apelor 
Deva, se află aici pentru a 
conduce lucrările de mai mul
te zile. Ochii le sînt roșii de 
nesomn, fețele răvășite dar nu 
vor să audă de oboseală. Tot 
aici am întîlnit o grupă de 
soldați condusă de locotenen
tul Gheorghe Anghelache: cu 
brațele, ei aruncă în fiecare 
oră 50—60 de tone piatră, 
înaintînd pas cu pas în impe
riul apei.

ALEXANDRU 
bAlgrAdean

atit de greu încercate de fu- 

toase din Tg. Mureș sprijină 
lucrările de refacere ale co
munei Sînpaul.

• Școlile generale din Ier- 
nuțeni și Iebuși și-au reluat 
cursurile datorită muncii sus
ținute ale brigăzilor de tineri. 
Un grup de tineri de la în
treprinderea de transporturi 
auto Reghin au transportat 
600 de tone de piatră de la 
Stînceni pentru refacerea șo
selei Reghin—Iernuțeni.

• Brigada de tineri de la 
cooperativa Progresul din Re
ghin, care s-a alăturat elevi
lor de la Școala specială și 
Liceului nr. 1 și 2, a spălat 
de nămol și a stivuit pentru 
uscare tîmplăria de la unită
țile I.L.E.F.O.R. și Lemn- 
metal.

Pretutindeni unde se dau 
bătăliile pentru refacerea 
numeroaselor obiective 
atinse de furia apelor, ti
nerii nu precupețesc nici 
un efort. între cei aflați 
în primele rînduri, milita
rii forțelor noastre arma
te fac dovada unui înalt 
spirit patriotic, lată una 
din miile de imagini ale 
muncii lor eroice, neobo
site : reconstrucția podu
lui de cale ferată de la

>Teiuș.-

JUDEȚUL ALBA.

„Vom munci zi și noapte
pentru recuperarea
producției agricole"

aveau la în-

trale, de la Școala profesio
nală de construcții, Liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan“, 
Școala profesională de coope
rație, întreprinderea „Refrac
tara" și din alte instituții și 
întreprinderi au participat la 
demolarea unora din cele a- 
proape 300 de case distruse 
sau avariate.- O parte dintre 
ei au acționat pentru repune
rea în funcțiune a Școlii ge
nerale din cartierul Partoș.

• La Aiud, mai mult de 
1300 de tineri au lucrat pen
tru refacerea terasamentului 
liniei de cale ferată de la Ră- 
dești, redînd-o circulației. 
Alții au transportat 2 000 de 
tone materiale prefabricate și 
3 600 tone piatră pentru co
munele Gîrbova și Unirea. 
S-a lucrat în continuare și la 
reparațiile dc pe șoseaua 
Aiud — Ciumbrud.

• La Blaj, 1 500 de tineri 
au lucrat pentru repararea șo
selei și a podului din satul 
Mănărade. în același timp a 
fost reparată calea ferată de 
pe o distanță de 1 km.

Apele rîuriior Someș, Valet 
Seinului, Valea Turii, Valea 
Satului s-au năpustit cu furie 
asupra ogoarelor cooperative
lor agricole de producție Seini, 
Viile Apei și Săbișa din co
muna Seini, județul Maramu
reș. In cîteva ore, 1 736 hectare 
semănate cu grîu, porumb, lu- 
cernă și alte culturi au fost 
complet acoperite. în fața pu
hoiului de ape dezlănțuite s-au 
ridicat 8 000 de locuitori ai co
munei. Deși au fost distruse 9 
case și alte 20 au fost ava
riate, oamenii au fost salvați 
de semenii lor. Acționînd la 
fel de prompt și de sigur, oa
menii au salvat și animalele 
din sectorul zootehnic. Acum, 
apele au început să se re
tragă. Cooperatorii din Seini 
au început să sape șanțuri 
de scurgere cu toate unel
tele ce le 
demînă. S-a determinat tota
lul suprafeței calamitate : 289 
hectare, din care 78 hectare cu 
grîu, 45 cu porumb, 80 cu lu- 
cernă, 40 cu ovăz. S-a trecut 
urgent la acțiunea pentru re
cuperarea pierderilor. „Vom 
munci zi și noapte, ne spu
nea inginerul. Cooperatorii 
speră să reducă pagubele la 
numai 500 000 lei. O suprafață 
de 3 hectare, care s-a zvîntat 
mai repede, a și fost reînsă- 
mînțată cu fasole. Din supra
fața calamitată ce fusese se
mănată cu grîu, 50 hectare 
vor fi reînsămînțate cu mei, 
iar restul se va ara și reînsă- 
mînța cu hibrizi 98 și 101. 
Suprafețele ce au fost cala
mitate parțial vor primi 20 
tone azotat de amoniu, în așa 
fel* * îneît recolta să nu se di
minueze".

• 110 elevi de la Liceul 
nr. 1 din Reghin, lucrează în 
timpul lor liber la reamenaja
rea magaziei tehnice și cu
rățirea halelor de producție 
de la I.R.U.M. Tot la Reghin 
s-au constituit brigăzi de ti
neri din întreprinderi și insti
tuții care participă la repune
rea în exploatare a căii ferate 
forestiere.

• într-o singură zi, peste 
9 000 de tineri din județul 
Alba au efectuat circa 27 000 
ore de muncă patriotică la 
acțiunile pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de inun
dații. Ei au participat la re
cuperarea materialelor din de
pozite, la redarea în circula
ție a șoselelor și liniilor de 
cale ferată, la demolarea ca
selor distruse, la colectarea 
de îmbrăcăminte și alimen
te, la distribuiiea alimentelor 
către persoanele sinistrate.

• In Alba Iulia, peste 1 000 
de tineri de la Atelierele Cen-

„Baza furajeră a fost și mai 
crunt lovită, ne spunea în 
continuare inginerul Aurel 
Pop. Suprafața de 5 hectare 
semănate cu sfeclă furajeră 
care a fost calamitată va fi 
reînsămînțată cu porumb si
loz. De o atenție deosebită se 
vor bucura de acum încolo fî- 
nețele din livezi. Se speră că 
după a doua coasă suprafețele 
cultivate cu trifoliene ce au. 
fost calamitate să idea o pro
ducție mai aproape de cea 
normală. în cazuri extreme, 
dacă nu ne vom descurca, 
vom împrumuta, ba chiar vom 
cumpăra furaje“.

Viața comunei Seini revine 
treptat la normal. Peste 150 
de uteciști au participat la 
repararea podului Seini—Ne
grești, la desfundarea podului 
Săbișa, au curățat șanțuri pe 
trei kilometri și au reparat 
încă 20 de podețe. Trei moto- 
pompe acționate de tinerii 
Vasile Pop, Ioan Cosma, loan 
Chișu elimină apa ce inundă 
ultimele 11 case. Locuitorii 
din Seini vor dovedi și de 
acum încolo că sînt mai pu
ternici decît furia apelor.

GHICA SASU

*
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•' -3. REPORTERII „SC Î NT El I TINERETULUI" TRANSMIT: Din lemnul Cîmpinei
Veștile pe care ni le aduce ra

dioul ne grăbesc spre județul 
Iași. Aici, revărsarea Prutului» 
agravată de cîteva alunecări de 
teren au înecat sub ape vaste 
suprafețe de teren... 37.000 hec
tare, din care 4 800 hectare de 
culturi cerealiere, 198 de case 
au fost distruse de stihii, iar 171 
de familii n-au nici măcar spe
ranța de a-și regăsi, după retra
gerea apelor, casa durată cu atî- 
tea eforturi și dragoste de buni 
gospodari.

Tinerii din întreprinderile in
dustriale și de transport, de pe 
șantierele de construcție, își fac 
cunoscută dorința de a răspunde 
apelului adresat tineretului patriei 
de către Biroul C.C. al U.T.C., 
muncind în acest an cîteva zile 
din concediul lor de odihnă sau 

, în timpul sărbătorilor legale. La 
DSAPC s-a constituit deja un co
lectiv de 15 tineri proiectanți care 
vor executa benevol proiecte 

‘ pentru locuințele sinistraților.
Conducerea organizației jude

țene U.T.C. a receptat și propu
nerile făcute de elevi, de a se 
acorda prioritate pentru trimite
rea în taberele centrale de odih
nă copiilor din familiile sinistrate. 
Studenții Institutului politehnic 
au hotărît să cedeze partea din 
bursă destinată cheltuielilor per
sonale. Și lista poate continua...

O SINGURĂ
FAMILIE, 

A TUTUROR
Ora 9- dimineața. în clădirea 

Comitetului municipal Iași al 
P.C.R. asistăm la scene tulbură
toare. în biroul tovarășei Constan
ța Costin, președinta Consiliului 
municipal al femeilor, intră pe 
rînd femei. Vor să adăpostească 
în căminul lor copii din regiunile 
sinistrate. In birou se află deja 
un teanc de cereri.

Gîțu Dumitra, vicepreședintă la 
cooperativa Higiena, aduce un ta
bel cu 14 cooperatori care s-au 
oferit spontan să primească în 
îngrijire mici sinistrați. Mulți vor 
să-i înfieze. Iar Leuștean Hariti
na are 3 copii, Teodorescu Cons
tantin — 4. Gheorghiu Ana — 4.

Desigur, întrucît copiii nu este 
bine să fie despărțiți de părinții 
lor se vor lua măsuri ca ei să-și 
ducă viața mai departe în condi
ții umane în localitățile lor. Ges-

tul acestor oameni gata de a sări 
în ajutor este însă impresionant.

Cîteva birouri mai încolo, la 
permanența Comandamentului 
municipal pentru ajutorarea si
nistraților, scene asemănătoare.

Bărbați cu fețe grave, în tre
cere spre locul de muncă, se abat 
pe aici. „Un copil“. „Doi copii". 
„Frați, vă rugăm să nu rămînă 
despărțiți !“.

Diaconescu Elena are un frate 
la Arad, despre care nu știe ni
mic. Ne confundă cu cei din co
mandament și ne roagă s-o aju
tăm să aducă la dînsa cei doi 
copii ai acestuia, Sorin și Iuliana 
Leonte.

Sudorul Ciuc Nicolae, de la 
Uzina metalurgică, ne roagă tot 
pe noi : „Vă rog frumos să mă 
ajutați. Nu avem copii. Soția mea 
a fost orfană. Știm ce greu este !“.

Onișor Constantin, pensionar, 
fost- țîmplar la Uzina „Progresul", 
vine însoțit de un nepoțel de 5 
ani; „Cu obligația de a-i întreți
ne în spirit părintesc" — scrie în 
cerere.

în pragul ușii, sfioși, 4 elevi, de 
la liceul Racoviță, eu o scrisoa
re către comitetul municipal de 
partid și un plic cu bani. Ban
chetul de la sfîrșitul anului, la ei, 
ca și în toata țara, nu va mai 
avea loc...

Oameni, mereu alți oameni, 
cu majuscule, cum nu credem că 
mai există alții în lume, simpli, 
tăcuți, sobri.

în acest birou nu mai există 
decît o familie, a tuturor, nu mai 
există copii și cămine, decît ale 
tuturor.

Secretarul de partid al unei 
autobaze întreabă dacă pe lîngă 
contribuția fixată din salariu, pot 
fi ajutați colegii de la o autobază 
din Ardeal cu suma, deja strînsă, 
de 12 000 lei.

Un elev de la liceul Negruzzi 
anunță că elevii claselor a XH-a 
au și organizat brigăzi care vor să 
ajute la reconstrucție. „Bine, dar 
examenele de sfîrșit, dar admite
rea la facultăți". „Vom lucra și 
pentru aceasta" — vine răspunsul.

VARTAN ARACHELIAN 
GRIGORE ARBORE

Elicopterele — aceste „pă
sări ale salvării'...

Un record

In cele 3 zile de culminație 
a furiei apelor, la Alba 
lia elicopterul pilotat 
Constantin Ștefănescu 
salvat 103 persoane din 
nele grav amenințate 
ape, de pe acoperișurile 
selor. In prima zi, echipajul 
din care făceau parte și me
canicul Simion loan și sol
datul Necu Pavel, a efectu
at 6 ore de zbor, în a doua 
zi 12, iar în a treia zi aproa
pe 8 ore.

Unul dintre cele mai e- 
moționante momente a fost 
acela al salvării a numeroși 
bătrini, copii și femei din 
cartierul Partoș. De pe aco
perișul unei case înconju
rate de ape doi băieți. Ion 
Crăciun (17 ani, frezor la 
Uzina metalurgică din Cu- 
gir, și elevul David Muntea- 
nu de 14 ani, au refuzat să 
se salveze timp' de două
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Pentru ca Aradul să re

ziste digul trebuia consoli
dat de urgență. Pe o distan
ță de 10 km erau necesari 
mii de metri cubi de pămînt. 
în apropierea pădurii ora
șului, acolo unae în zilele 
următoare au fost transpor
tați mii de metri cubi de 
pămînt, pe o draglină se a- 
ilau doi tineri. Erau foarte 
tineri, nici nu făcuseră ar
mata. Dar cînd au auzit des
pre ce e vorba, nu s-au mai 
dus acasă ; au lucrat fără 
întrerupere 24 de ore încăr- 
cînd numai în cursul nopții 
și numai în autovehicule 
militare, în afara celor ci
vile, 150 la număr.

I-am căutat după aceea . 
Numele lor : Laurențiu Pop 
și Aurel Enache.

— Știți că munca voastră 
a însemnat stabilirea unui 
record ?

— Nu știm, poate dacă am 
fi numărat fiecare mașină, 
oboseala ne-ar fi doborît, dar 
așa...

în zona podului de peste 
Mureș, apa amenința să ru
pă digul. Apoi în altă zonă. 
Spre locurile acelea au fost 
îndreptate îndată mașini cu 
pămînt. Printre ele se aflau 
cu siguranță și cele încărca
te de cei doi tineri. Și, desi
gur, nici de data aceasta ei 
n-au ștaif să numere.

I. DANCEA

zile, semnalizînd pilotului 
cu o năframă casele către 
care elicopterul era aștep
tat de oameni aflați în și 
mai mare pericol decît ei. 
Astfel, prin îndrăzneala ce
lor doi .tineri, peste 80 de 
oameni au putut fi salvați 
la timp.

Din orele de eroism al 
acestui echipaj semnalăm 
fapta soldatului Necu Pa
vel, care a sărit in apă prin 
trapa elicopterului de la o 
înălțime de peste 15 m, 
pentru a ajuta o fată care 
nu reușea să-și lege centu
ra de salvare. In cele din 
urmă, fata leșinată a fost 
salvată, iar Necu Pavel, a 
înotat in continuare pînă 
a fost recuperat de elicop
ter.

Un alt fapt este al me
canicului Ion Simion, care 
la Gura Arieșului a obser
vat la un moment dat ceva 
zbătîndu-se în apă. O fe-\ 
meie cu bărbatul ei, se stră
duiau să ridice deasupra 
copilul lor de 6 ani. Apa a- 
junsese pînă la gît și cînd li 
s-a lansat frînghia de sal
vare, n-au putut lega cen
tura. Atunci Ion Simion s-a 
aruncat în apă și le-au le
gat pe rînd centura, salvînd 
întreaga familie.

Pînă astăzi, elicopterul a 
transportat sute de kilo
grame de alimente și alte 
materiale, medicamente, 
către satele inundate ca 
Coșlaiu, Beldiu, Totoi care 
încă sînt înconjurate de 
apă.

ION TRONAC

Nenumărate brațe, nenumă
rate forțe umane se opun aici, la 
Galați, stihiei apelor. Am parcurs 
ieri mai multe zone încercînd să 
ne formăm o imagine cît mai 
completă a activității oameniloi 
în aceste zile dramatice. în zona 
portuară a Galațiului, noul dig, 
lung de 8 km, a ajuițs abia la 
înălțimea de jumătate de metru 
Aici lucrează zi și noapte 2 000 
de militari, formații ale gărzilor 
patriotice, muncitori tineri și 
vîrstnici din întreprinderile mu
nicipiului. Pînă acum Dunărea 
nu a mai crescut, este tot la cota 
599, ca și cu o zi în urmă. însă 
staționarea va fi de scurtă du
rată : în următoarele 3—4 zile se 
așteaptă creșteri puternice.

îngrijorarea este accentuată în 
momentul de față de sporirea a- 
pelor Prutului. Creșterea rîurilor 
devenind amenințătoare mai ales 
în punctul de confluență cu Du
nărea. Pe digul de la Prut am 
întîlnit ieri sute de oameni care 
și-au unit eforturile pentru a pre- 
întîmpina inundația. Pe o lungi
me de 14 km de dig s-a comple
tat coronamentul, în diferite 
puncte vulnerabile au fost des
coperite zone depresionare și a- 
cum se înalță stăvili noi cu aju
torul a patru dragline de mare 
capacitate și a numeroase auto
basculante. în paralel, iarba de 
pe dig este recoltată pentru a se 
descoperi eventuale găuri sau fi
suri. Sîntem informați apoi că 
de-a lungul digului sînt echipe 
de pază și avertizare, echipe care, 
în caz de primejdie, vor interveni 
cu maximă operativitate.

De la Iași s-a anunțat apariția 
unei noi unde care a provocat 
iar noi inundații. Primejdia este 
pe drum. Oamenii, unul lîngă al
tul, muncesc pe tăcute, hotărîți. 
Galațiul se apără acum în două 
părți : la Dunăre, pe o lungime 
de 8 km, la Prut, de-a lungul a 14 
kilometri. Deci, trup lîngă trup 
pe o lungime de 22 kilometri — 
un adevărat zid omenesc în ca
lea apelor.

UMANE
COTA PUTERII

I. CHIRIC
Cu cîteva zile înainte cunoșteau. Bătălia pentru apăra

rea Aradului i-a înfrățit.

In cealaltă parte a județului, 
pe Valea Șiretului, viața revine 
încet-încet pe făgașul normal. în 
comunele Brăniștea, Discu și In
dependența, 30 de familii, ale că
ror case au fost mai puțin afec
tate de inundații, s-au reîntors la 
vetrele lor. Legumicultorii de la 
I.A.S. Bărboși au început să-și 
refacă grădina pe 120 hectare 
inundată. De altfel, ei încă de pe 
18 mai au început să amenajeze 
o nouă grădină pe o suprafață de 
100 hectare, aflate la adăpost de 
furia apelor. în fiecare sat al ju
dețului, în fiecare întreprindere, 
oamenii muncii, tineri și vîrstnici, 
și-au sporit eforturile în aceste 
zile de grea încercare pentru a 
diminua efectele pagubelor care 
se ridică pînă în prezent la 44 mi
lioane lei.

Privit noaptea, din elicopter, 
orașul Def era acum cîteva zile 
greu de recunoscut. Luminile nu 
mai străluceau ca înainte, stră
zile erau în cea mai mare parte 
cufundate în întuneric. Pentru 
că inundația din 12, 13 și 14 mai 
nu numai că a culcat la pămînt 
sute de case, dar a scos complet 
din funcțiune instalațiile de apă 
și electrice din tot orașul. Fără 
aceste elemente indispensabile, 
viata nu poate să-și reia pulsul. 
Iată de ce printre lucrările de 
cea mai stringentă urgență, tre
cute pe graficul comandamentu
lui județean și municipal de 
înlăturare a efectelor catastrofei, 
a fost și refacerea circuitului e- 
lectric. Munca aceasta însă cerea 
sute de specialiști, electricieni 
pricepuți și curajoși oare să ri
dice stilpii doboriți, să întindă 
kilometri întregi de cabluri, să 
verifice și să remedieze instala
țiile interioare din fiecare între
prindere afectată, din fiecare 
casă. Această forță calificată de

FORJA VIEȚII
Respir aerul calm al Tran

silvaniei, pămîntul nostru pen
tru care au bătut inimile între
gii țări. Respir soarele și ma
șina aleargă peste șoseaua cal
dă, caldă, avem în dreapta 
artera care încă mai mustește, 
copaci întorși cu crengile spre 
furia apelor, rămași așa într-o 
încremenire dramatică.

Intrăm în Mediaș, în orașul 
cetate, bătut de apă la porțile 
dinspre cîmpie. în dimineața 
aceea, cînd Tîrnava a izbucnit, 
mare parte din case fuseseră 
deja evacuate. Acum prăbuși
rea zidurilor, nămolul rămas 
printre ele, ochiurile de apă 
tulbure, pompele care sug zi și 
noapte apele din subsoluri, îmi 
dau o imagine a tragicului de
zastru. 51 de străzi transfor
mate în afluețiți ai Tîrnavei, 
peste 200 de case avariate, 3 
cartiere mărginașe însemnate 
de nivelul apei pînă mai sus de 
ferestrele caselor.

Brigăzile luminii
muncă s-a găsit imediat și, cu 

operativitate ea a 
și pusă în acțiu- 
de elevii Grupu- 
Cluj, clasele de 
și cei din clasele 
tehnico-sanitare, 

electricienilor autori-

admirabilă 
fost mobilizată 
ne. Este vorba 
Lui școlar din 
rețele și stații 
de instalații 
alăturați 
zați din Dej.

în ziua de 17 mai, cînd apele 
începuseră să se retragă, cei 50 
de elevi erau la datorie. I-am 
intîlnit chiar în aceeași zi la în
treprinderea 11 Iunie, una dintre 
cele mai greu deteriorate din 
oraș, la Fabrica de teracotă, în 
stația C.F.R.

— Vom lucra neîntrerupt pînă 
la terminarea verificării și refa
cerii instalațiilor interioare și a 
utilajelor — ne declară maistrul 
instructor Ion Tudoruț, înconju
rat de elevii Viorel Mărgineanu, 
Nicolae Cînpe și alții. Și, Intr-a
devăr. lucrînd în schimburi de . 
cite 6—8 ore, elevii, împreună 
cu instructorul lor, au reușit să 
repună într-un timp extrem de

scurt sub tensiune instalațiile 
respective. întreprinderile și-au 
reluat în cea mai mare parte ac
tivitatea. Și de atunci, în fiecare 
dimineață, printre sutele de ti
neri din orașul Cluj constituiți 
în brigăzi de muncă patriotică, 
se îmbarcă pe autobuzele cu des
tinația Dej, și cei 50 de elevi ai 
Grupului școlar de construcții 
cunoscuți aici sub denumirea de 
„brigăzile luminii".

Ieri, i-am revăzut din nou la 
lucru. Treceau din casă în casă 
pe strada Doja, control! nd și re- 
parînd tot ceea ce era de repa
rat.

— Am verificat pînă acum cu 
elevii — spune tovarășul mais
tru Petre Mutu — peste 150 de 
case, dintre care multe erau grav 
avariate, repunîndu-le circuitele 
în funcțiune. Acțiunea noastră 
continuă. Credem că vom mai 
avea de lucru circa 7 zile după 
care orașul își va recăpăta lu
mina în întregime. De altfel, încă 
de pe acum, luminile strălucesc

pe majoritatea străzilor orașu
lui.

Alături de elevii electricieni 
i-am intîlnit pe cei din clasele 
de instalatori.

— Sarcina noastră — ne de
clară maistrul Ion Hora — este 
să remediem instalațiile de apă, 
tehnico-sanitare, pentru ca viața 
căminelor sinistrate să intre cit 
mai repede în cursul ei normai. 
Lucrez zilnic cu 50 de elevi și 
am refăcut pînă acum instala
țiile pe două străzi.

Raportul și declarațiile elevi
lor și maiștrilor lor sint succinte 
și sobre. în ele însă se desci
frează înalta conștiinciozitate și 
răspundere patriotică, totala dă
ruire și spiritul de solidaritate, 
hotărîrea de a contribui cu toată 
energia lor tinerească la reface
rea orașului trecut prin ravagiile 
apei.

1 După zile de încleștare, oa
menii și-au regăsit gesturile lor 
obișnuite. Nu socotim cît au 
dormit în ultimile zile, cînd au 
mîncat, cînd au zîmbit. Secre
tarul U.T.C. al Fabricii „Tîr
nava", Ilie Cristea, împreună 
cu o brigadă de tineri au de
montat materialul electric ore 
în șir. La „Automecanica" — 
cea mai grea afectată între
prindere — tinerii au salvat 
documentele tehnice, proiec
tele.

Sinistrații au fost imediat 
scoși din zonele calamitate și, 
la prima liniștire a apelor, bri
găzile de tineri au pornit ac
țiuni de recuperare a bunuri
lor materiale, a caselor.

Au venit de peste tot ajutoa
re. Din Sibiu, zeci de echipe 
de electricieni, de mecanici au 
participat la repunerea în 
funcțiune a utilajelor. Se mun
cește 12—15 ore pe zi, într-un 
ritm căruia mi-e greu să-i dau 
o definiție. E ritmul revitali- 
zării. O dorință mai puter
nică decît toate: de a șterge 
urmele dezastrului. Se des
carcă ceas de ceas vagoane de 
alimente, pe străzi se anunță 
populației măsurile de higiena 
în folosirea apei și alimente
lor, în asigurarea curățeniei 
urbane.

Aflu că colectivul de tineri 
de la D.S.A.P.C. Brașov a exe
cutat, doar în cîteva zile, un 
proiect pentru locuințele sinis
trate din Mediaș. Că au venit 
aici brigăzi de specialiști pen
tru a ajuta la refacerea dru
murilor, a căilor ferate, a 
utilajelor distruse din între
prinderi.

Respir aerul cald, eroic al 
Transilvaniei. Oamenii și-au 
regăsit gesturile lor obișnuite. 
Obișnuința lor de a rezista, de 
a crede, de a putea. Seara, pe 
străzile din centrul Mediașu
lui tinerii își zîmbesc ca 
înainte, 
de duh.

Peste 
forță a

La conducerea întreprin
derii Forestiere din Cîmpina 
prindem tocmai momentul in 
care timplarii Aurelian 
delcu și Păun Stoica iși 
delegațiile de deplasare.

— Plecăm cu coloana 
mașini care va transporta 
spre Satu Mare elementele 
pentru construirea a două ba
racamente. Sarcina noastră 
este să le montăm în cît mai 
scurt timp.

Pășind în biroul directoru
lui, surprindem o succintă 
convorbire telefonică a aces
tuia cu tovarășul Emil Cojo- 
cărescu, șeful sectorului de 
pe Valea Doftanei : „Concen
trați mașinile pe porțiunile 
unde se poate obține maxi
mum de randament. Dumini
că va lucra toată lumea din 
parcurile de exploatare. 
V-am trimis 10 camioane de 
la Rîmnicu Sărat pentru a 
încărca pe Valea Doftanei. 
Vă vor sosi încă patru la 
parchetul Cîmpina. Pregătiți 
șoferilor cazare și masă

— Este necesar — ne in
formează tovarășul inginer 
Petre Buliu, directorul în
treprinderii forestiere — ca 
în paralel cu executarea ba- 
racamentelor pentru zonele 
ce au avut de suferit în urma 
inundațiilor, producția celor
lalte secții ale unității noas
tre să continue nestingherită. 

Aflăm în continuare că pînă 
joi, 21 mai, în scopul reorga
nizării producției la Combi
natul de exploatarea și in
dustrializarea lemnului Satu 
Mare și asigurarea condițiilor 
de locuit salariaților săi, fa
brica de prelucrarea lemnu
lui Cîmpina a trimis 22 ba
răci, a cite patru camere 
fiecare acoperind o suprafață 
locuibilă de 2000 meiri pă- 
trați.

— Secția de binale — ne 
spune tovarășul Alexamiru 
Bordei -- incepind de la ora 
12 a duminicii precedente a 
fost complet reprofilată pe 
confecționarea de baraca
mente. De atunci se lucrează 
in două schimburi, utilizind 
la maximum spațiul produc
tiv ziua și noaptea.

In curtea secției muncitorii, 
tineri și vîrstnici, într-o dis
ciplină perfectă execută unul 
după altul elementele — pe
reți, uși, ferestre — pentru 
baracamente. Pentru a da 
măsura ritmului intens în ca
re se lucrează este suficient 
să menționăm că zilnic sînt 
finisate două baracamente in- 
sumînd o sută de paturi, o 
sută dc paturi puse la dispo
ziția celor fără adăpost. Pen
tru atingerea acestui ritm 
oamenii aproape nu mai știu 
ce e odihna. Se lucrează la 
încă 15 baracamente care 
neapărat vor fi terminate 
pînă sîmbătă seara...

...Coloana de mașini care 
va transporta cele două bara
camente spre Satu Mare este 
gata de plecare. înainte de a 
porni motorul, șoferul auto
camionului cu nr. 21 PH-3323 
ne asigură, vorbind în nume
le colegilor lui, că indiferent I 
de condițiile rutiere și at- I 
mosferice vor căuta să scur- I 
teze la maximum timpul pînă I 
cînd se vor pune la dispozi- I 
fia sinistraților. i]

Ne- 
iau
de

gh. ghidrigan

și
cu o glumă, o vorbă

tot o forță a vieții, o 
țării.

• Duminică seara, în ju
rul orei 23, un convoi\de 6 
autocamioane Tatra pornea 
de la Lotru spre Satu Mare, 
transportînd barăci pentru 
sinistrați.

După numai 3 zile echipa 
celor 14 dulgheri ai lui Ion 
Belu, sub directa îndrumare 
a inginerului șef adjunct de 
la Șantierul Uzină, Dumitru 
Răileanu, a ridicat baraca — 
un adevărat bloc cu 66 pa
turi la dispoziția celor care 
aveau atîta nevoie de 
post.

Alte 16 vagoane au 
încărcate cu materiale, de la 
cuie și scule pînă la ultimul 
obiect 
ele au sosit și 
frunte cu Ion Săndoiu. 
forțe 
de pe 
tr-un 
de 10 
,de camere, pe un spațiu lo
cuibil de 3 649 m.p.

V. RAVESCU

adă-

fost

necesar. O dată cu 
dulgheri în 

Cu 
proprii, constructorii
Lotru au amenajat în- 
timp record o coloană 
barăci totalizând 125

„Noi, bucureștenii, 
sîntem alături de voi!"

„Cetățeni din Satu Mare, din Tg. Mureș sau din Arad, noi, 
bucureștenii, sîntem alături de voi în aceste clipe grele I". Sînt 
mesaje pline de căldură înscrise pe autocamioanele marii ca
ravane, care a pornit vineri seara din Capitală, încărcate cu 
articole de îmbrăcăminte spre județele Satu Mare, Mureș, Alba, 
Cluj, Bistrita-Năsăud, Arad, Sălaj și altele greu lovite de ca
lamitatea inundațiilor.

în timp ce această impresionantă coloană lăsa în urmă 
Arcul de Triumf, în numeroase puncte ale Bucureștiului, 
mîini grăbite de mame, tineri și tinere, muncitori, elevi, stu- 
denți rînduiau cu grijă, în saci de polietilenă, alte mii de 
obiecte de îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, încăl
țăminte, pături, plăpumi, cearceafuri. Cetățenii Capitalei își 
manifestă, și în acest fel, profunda solidaritate socialistă, 
umană, cu cei ale căror bunuri au fost distruse de furia oarbă 
a apelor dezlănțuite.

Pînă în seara zilei de 22 mai, au fost colectate și expediate 
din Capitală, spre zonele lovite de inundații, aproape 400 000 
de articole.

GALINA BADGLESCUROMULUS LAL

în sediul primăriei municipiului Mediaș se împart ajutoarele sosite din întreaga țară.
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TELEGRAME

în legătură cu gravele inundații, care au lovit țara noastră, 
pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a tovarășului JON 
GHEOKGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri, 
a Comitetului Central al Partidului Comunist Român au 
sosit telegrame și mesaje de compasiune semnate de IOSIP 
BROZ TITO ; KIM IR SEN, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din Coreea, premierul Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene ; NGUYEN HUU THO, 
președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul de Sud, HUYNH TAN 
PHÂT, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud ; GIUSEPPE SARAGAT, pre
ședintele Italiei : URHO KEKKONEN, președintele Repu
blicii Finlanda ; HASSAN II, regele Marocului ; 4IAUDOUIN, 
regele Belgiei; ALEXEI KOSIGHIN, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ; AMIR ABBAS HOVEYDA, primul 
ministru al Iranului; MARIANO RUMOR, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei ; Comitetul Central al Parti
dului Comunist Italian ; Secretariatul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez ; JEAN VINCENT, membru al 
Secretariatului colectiv, în numele Partidului Muncii din 
Elveția ; ANTONIS BRILLAKIS, pentru Comitetul Execu
tiv al E.D.A.

AJUTOR OFERIT DE CRUCEA ROȘIE 
INTERNAȚIONALĂ

■

Deasupra aeroportului Oto- 
peni. două avioane cu emble
ma Crucii Roșii Internaționale 
semnalizează pentru aterizare. 
De mai multe zile, de cînd fu
ria oarbă a apelor revărsate 
s-a deslănțuit peste o întinsă 
parte a țării noastre, se face 
puternic simțit spiritul de .so
lidaritate cu care poporul 
nostru este ajutat de organi
zațiile de Cruce Roșie din nq- 
meroașe țări. Avioanele aduc 
în România articole de îm
brăcăminte, medicamente, cor
turi, pături, conserve, alimen

SITUAȚIA HIDROLOGICA
Datele primite de Comisia 

centrală de apărare împotri
va inundațiilor arată că la 22 
mai a plouat numai in Dobro- 
gea, în estul Bărăganului și 
izolat în Transilvania.

Se prevede însă că de la 
23 mai, un front de ploi va 
traversa țara noastră de la 
vest spre est. Ele vor avea 
însă o durată scurtă și o in
tensitate care se apreciază că 
nu a a contribi^ la o nouă 
creștere a apelor rîurilor..

Nivelul apelor rîurilor inte
rioare a continuat să scadă in 
bazinele hidrografice din 
Transilvania și nordul Moldo^ 
vei, continuînd însă să se men
țină la ^niveluri ridicate și 
chiar să crească pe Prut, în 
județele Iași. Vaslui, Galați și 
pe Dunăre în Deltă.

— Pe Prut, viitura se afla 
ieri în zona Drîncenului. unde 
atinsese o cotă de 688 cm. cu 
aproape 1 m. peste cota de 
inundații. Apele au crescut în 
aval. în zona Fălciu. depășind 
cu 40 cm cota de inundații. Se 
prevede ca unda să atingă la 
Oancea o cotă de circa 600 cm 
la 26—28 mai. zonă in care se 
menține pericolul depășirii di
gurilor incintei Brateșul de 
Sus, unde se fac intense lu
crări de apărare. Punctele hi- 
drometrice de la Rădăuți și 
Ștefănești au înregistrat o 
no.pă creștere a apelor Prutu
lui însă de o intensitate mai 
mică decît cea precedentă — 
circa 33 cm sub cota de inun

STAREA DRUMURILOR
Organele de resort ale Minis

terului Transporturilor și Minis
terul Poștelor și Telecomunica
ții.or anunță următoarea stare a 
căilor 1 erate, drumurilor, aero
porturilor, circuitelor telefonice 
urbane și interurbane și a oficii
lor F.T.T.R. de pe teritoriul țării. 
' In ziua de 22 mai s-au redes
chis liniile ferate Satu-Mare — 
ILilmeu, Baia Mare — Satu 
Mare. Luduș — Măgheruș Șieu, 
Ilva .Mică — Sîngiorz Băi, Leor- 
dina — Valea Vișeului — Si- 
gnetul Marmației — Cîmpulung 
pe Tisa și Blaj — Jidvei. Sînt 
îndă suspendate transporturile 
feroviare pe sectoarele : Crăciu- 
ncl — Bod Mureș, Ilia — Dobra, 
Radna — Naidorf, Mărișeiu — 
Măgheruș ' Șieu, Dej — Jibou, 
Ulmeni — Sălaj — Mireșul 
Mare, Beclean — Mogoșeni, Vi- 
șeul de Jos — Leordina, Sîngiorz 
Băi - - Rodna Veche, Sărățel — 
Bistrița Bîrgăului, Jidvei — Praid, 
Vînători — Odorhei. Războieni 
— Uioa’ra, Șeitin — Nădlac, Băr
boși — Șerbești și Baldovinești — 
Bărboși.

Unitățile Direcției generale a 
drumurilor, trusturile locale de 
construcții și montaj, sprijinite

Măsuri sanitare 
apariției unor

Pentru a preveni apariția 
unor boli epidemice, în aceste 
zile în zonele calamitate se 
desfășoară acțiuni de vaccina
re antitifoidică a întregii 
populații în vîrstă de la 2 la 
55 ani. Totodată, pentru prote
jarea copiilor pînă la 14 ani 
se administrează profilactic 
gama globuiină.

In aceâstă acțiune, care tre
buie să se desfășoare într,-un 
ritm cît mai rapid posibil, or
ganele sanitare și personalul 
medico-sanitar care efectuează 
inoculările depun eforturi pen
tru a cuprinde în proporție 
de sută la sută populația vi

te și altele. Pe calea aeru
lui au sosit, pînă vineri, sea
ra, peste 40 de tone, de di
verse produse, trimise de or*  
ganizații ale Crucii Roșii 
din Austria, Elveția, S.U.A., 
Finlanda, Republica Federa
lă a .Germaniei, Olanda, Sue
dia, Israel, și altele. Toate 
acestea au șl fost expediate 
cu avioane ale TAROM si- 
nistraților din județele Alba, 
Arad, Bistrița-Năsăud, Cluj, 
Hunedoara, Mureș, Satu-Mare, 
Suceava, Vrancea.

(Agerpres)

dații. Nivelul acestei unde va 
scădea în aval și nu va crea 
nici pericole în această zonă 
mult afectată de inundații.

— Pe Mureș, nivelul apei a 
continuat să scadă, rămînînd 
însă peste nivelul cotelor de 
inundații — la Săvîrșin cu 140 
cm., Radna cu 140 cm, și Arad 
cu 80 cm. La Alba-Iulia apele 
au scăzut la nivelul cotelor de 
inundații.

— Frontul viiturii de pe Olt 
a ajuns ieri la Dunăre. în a- 
monte. apele sînt în continua
re peste cotele de inundație la 
Feldioara cu 70 cm, Hoghiz 
cu 30 cm și Făgăraș cu 34 cm. 
La Sebeș Olt, Slatina și Rm. 
Vițcpa apele Oltului au scă
zut sub nivelul cotelor de 
inundații.

—Șiretul a continuat să 
scadă, apele depășind cota de 
inundație în bazinul inferior 
la Lungoci cu 160 cm și la 
Șendreni (57 km de la Dunăre) 
cu 120 crji. Această zonă ‘este 
inundată.

Celelalte rîuri interioare sînt 
în general in scădere.

Apele Dunării cresc pe sec
torul Baziaș—Cernavodă și 
sînt relativ staționare în Deltă. 
Noua undă care a pătruns la 
21 mai pe sectorul românesc 
al Dunării va atinge culmina
ția la Baziaș la 27 mai.

De menționat că în zona 
Dunării inferioare, vîntul <e 
va intensifica ajungînd la 10— 
15 m sec., ceea ce va favoriza 
erodarea digurilor prin valuri.

de ostașii forțelor noastre armate, 
au reușit să restabilească circula
ția pe magistrala DN 7 Deva —■ 
Ilia — Săvîrșin — Arad. Se lu
crează în continuare cu eforturi 
sporite, pentru reluarea traficului 
pe drumurile anunțate anterior în 
presă ca fiind închise.

Direcția generală a aviației 
civile comunică menținerea res
tricției de închidere ale aeropor
turilor Sibiu și Satu Mare.

Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor informează că s-au 
restabilit legăturile telefonice cu 
toate oficiile P.T.T.R. și consiliile 
populare comunale din țară. Tra
ficul telefonic interurban și inter
național al localităților de pe tra
seul Brăila — Galați se realizează 
cu ajutorul circuitelor telefonice 
învecinate. Activitatea poștală și 
de difuzare a presei întîmpină 
încă dificultăți în județele Alba, 
Iași, Galați și Brăila. în prezent 
sînt transportate spre Satu Mare, 
Sibiu, Hunedoara și Alba Iulia, 
centrale telefonice, echipament 
tehnic, aparate, cabluri și alte 
materiale în vederea restabilirii 
cît mai grabnice a rețelei de tele
comunicații din aceste zone greu 
lovite de calamități.

pentru prevenirea 
boli epidemice
zată. Este necesar însă ca și 
populația să sprijine această 
acțiune prin prezentarea ur
gentă la echipele de vaccinare.

O atenție deosebită se acor
dă, de asemenea, depistării 
îmbolnăvirilor in cantonamen
tele organizate pentru sini- 
strați. Aici, zilnic se efectuea
ză controlul medical al copii
lor și al gravidelor. \

Pînă în prezent, în zonele 
calamitate au fost trimise 
vaccinuri antitifoidice, gama 
globuiină și alte produse far
maceutice în valoare de peste 
2 milioane lei.

(Agerpres)

■ din străinătate sprijină România pentru
înlăturarea pagubelor provocate de inundații

■
■ aceste momente grele, 

mari regiuni ale țării

■

■
■

în 
cînd 
noastre se află încă sub pu
terea nestăpînită a apelor, cînd 
se conturează tabloul sumbru 
al uriașelor distrugeri provo
cate de inundații, sint tot mai 
numeroase dovezile de solida
ritate pe care le manifestă față 
de România, state, organizații 
internaționale, persoane din 
străinătate, cetățeni străini a- 
flați în România.

Guvernul Statelor Unite ale 
Americii a anunțat că va tri
mite un nou ajutor constînd 
din 1 500 paturi pliante, medi
camente și pături. Cu ace
lași avion va fi transportat și 

B ajutorul oferit de Crucea Roșie 
g din S.U.A.
g întreprinderea iugoslavă de 

comerț exterior „Interexport“ 
® din Belgrad a hotărît să acor-
■ de populației sinistrate din 
B țara noastră un ajutor sub for- 
g mă de îmbrăcăminte și medi-

camente în valoare de 10 000
■ dolari S.U.A.

Crucea Roșie din R.F. a Ger-
■ maniei a trimis vineri, în aju- 
B torul sinistraților din zonele 
g inundate medicamente, îmbră

căminte, pături, corturi și 4
® microbuze.
■ Crucea Roșie suedeză a alo- 
B cat un fond de 400 000 coroane 
g pentru ajutorarea sinistraților

români.
® Autoritățile britanice au tri- 
B mis cu avionul, la 22 mai, pri- 
B mele cantități de medicamente, 
g Pentru 25 mai a fost anunțată 
M trimiterea, tot cu avionul, a 
® unui nou lot în medicamente. 
® La rîndul său, societatea 
B vest-germană „Karitas" din 
B Freiburg va trimite 3 camioa-
— ne cu medicamente, corturi, 
" îmbrăcăminte, pături, utilaje 
® medicale și o instalație de pu- 
B rificare a apei, iar Societatea 
B pentru ajutorarea copiilor or- 
H fani din Bonn va trimite 300 
" kg îmbrăcăminte și medica- 
® mente.
® Crucea Roșie canadiană a 
B donat pentru populația sinis- 
B trată din regiunile lovite de 

inundații suma de 10 000 do- 
lari S U.A.

1 Societatea de Semilună Roșie 
® din Algeria a hotărît să trimită 
B un avion cu diferite ajutoare 
0 pentru populația din zonele lo- 
g vite de calamități.
— La Casa de cultură a stu- 
-denților din Capitală functio-

î centru de colec- 
făcute de 
diplomatic 

sinistraților. 
primit, din

® nează ’ un
5 tare a donațiilor 

membrii corpului 
g pentru ajutorarea
“ Pînă acum s-au r.........., __
® partea personalului ambasade- 
B lor Marii Britanii, S.U.A., R.D. 
g Germane, Elveției și R. F. a 

Germaniei la București, pa- 
phete conținînd diferite arti
cole de îmbrăcăminte, medica
mente, alimente, obiecte de uz 
casnic.

Tot în cursul zilei de ieri, 
membri ai Ambasadei Italiene 
la București au depus în spri
jinul populației sinistrate la 
Banca Română de Comerț Ex
terior 600 de dolari, iar unii 
lucrători ai ambasadei Indiei 
în România 416 rupii.

■
0

(Urmare din pag. I) 
cum, ci la modul maxim — 
o durabilă siguranță de sine, 
un entuziasm de bună calita
te. Ea lasă în memoria licee
lor fapte demne. Am fi cruț 
să le amănunțim, să aducem 
în prim plan pe cei care s-au 
detașat ca șefi ai promoției 
1970. Primisem invitații — 
din Capitală și din țară — să 
participăm la ultima zi a ce
lor 12 ani de școală, zi în
cărcată cu atît de frumoase 
tradiții, născute din nevoia de 
a marca, într-un chip mai a- 
les, despărțirea de școala care 
le-a găzduit copilăria, adoles
cența și tinerețea.

Dar, amănunțind toate a- 
cestea, n-am oglindi atmosfe
ra de azi din licee, am leza 
sentimentele pe care le în-

MARILE VACANȚE : rulează la 
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), Grivița 
(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 Șl 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 : rulea
ză la Miorița (orele 15; 17,30; 20)*  
Flacăra (orele 16: 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează 1R 
Volga (orele 16; 18,19; 30,30).

din 
în țara 

zile

într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu. 
de John A. Nicas, și Jef 
Djandji, reprezentanți ai unor 
firme canadiene, se spune : 
„Reprezentanții a două firme 
canadiene „Sicard" și „Cana
dair Services Limited14 
Montreal, prezenți 
dumneavoastră în aceste 
triste, sîntem profund emoțio
nați de greaua încercare sufe
rită de poporul român. Ca o 
umilă contribuție la opera de 
reconstrucție v-am fi recu
noscători dacă ați accepta mo
desta sumă de 200 dolari, de
puși la Banca de Comerț Exte
rior, ca o dovadă de solidari
tate și simpatie".

Oferind 50 000 de lire italie
ne pentru ajutorarea populației 
sinistrate, Boni Vincenzo, re
prezentant al firmei italiene 
„Giza44 din Reggio Emilia, și-a 
însoțit donația de următoarea 
declarație : „Vin de mai mulți 
ani în țara dv. Cunosc efortu
rile pe carfe poporul dv. le face 
pentru dezvoltarea și propăși
rea țării44.

Exprimîndu-și sentimentele 
de compasiune față de popu
lația sinistrată, J. Donald Rol
lins, președintele firmei United 
States Steel Engineers and 
Consultants — Pittsburg- 
S.U.A., care se află în Româ
ni», într-o vizită de afaceri, a 
depus la Banca Română de 
Comerț Exterior suma de 200 
dolari pentru ajutorarea sini
straților.

Printr-un telex adresat de 
dr. Hans Gerd Kirchfeld și dr. 
Klaus von Menges, ministru
lui comerțului exterior se ara
tă : „Ca expresie a compasiu
nii noastre față de poporul ro
mân care a fost lovit de aceas
tă calamitate naturală, firmele 
„M.A.N.“, „G.H.H. , „Sterk- 
rade“, „Schloemann" și 
„Kirchfeld" din R.F. a Ger
maniei vă pun lâ dispoziție 
suma de 25 000 mărci vest-ger- 
mane pe care le vom transfera 
telegrafic44.

în telexul adresat de Pietro 
Bove, agent al întreprinderii 
de comerț exterior „Fructex- 
port" pentru italia, se spunCI 
„Consider că este de datoria 
mea să mă alătur efortului ge
neral pentru limitarea și repa
rarea daunelor provocate de 
inundații, dîndu-mi modesta 
contribuție de 100 000 lire ita
liene în valută. Mă voi strădui 
să adun alte fonduri de la cli- 
enți și prieteni44.

în numble vechii prietenii 
pe care o nutresc față de po
porul și statul român, se spune 
într-o telegramă adresată de 
Arnesto Tattoni, președintele 
firmei Svitimexport din Italia, 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, în afe- 
ra sumei de 450 000 lire italiene 
depusă la Ambasada României 
din Roma de către familia mea 
și firma pe care o conduc, sub
scriu pentru ajutorarea sinis
traților din regiunile lovite 
cumplit de inundații, în nu
mele biroului firmei din Bucu
rești, suma de 200 de dolari.

PROMOȚIA
cearcă acum absolvenții, sen
timente de solidaritate cu toa
tă populația țării, de compa
siune pentru cei loviți de ne
norocire. Cei care termină, 
astăzi, se gindesc mai puțin 
la ei și mai mult la colegii 
cărora natura potrivnică le-a 
afectat atît de trist ultimele 
zile de școală, amînîndu-le e- 
venimentul absolvirii. Și sînt 
cu inima și cu fapta alături 
de ei din prima clipă a 
tastrofei.

Amintim. O săptămînă 
școală clasele a XlI-a 
multe licee ale Capitalei 
înscris în condică un act

ca-

de 
din
au 
in-

(orele
21,15),
20,30),

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20), 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 Cotrocenl (orele 15,30; 18; 
20).

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

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

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18 30; 21); Feroviar 
(orele 9; 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 București (ore
le 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 
11,36; 18), Grădina Lira (ora 20),

Profund impresionat de’ de
zastrul care s-a abătut asupra 
țării dv. în care am lucrat și 
pe care o iubesc, în amintirea 
a ceea ce românii au făcut 
pentru mine cu ocazia unui 
grav accident, se spune într-o 

/ telegramă adresată de către 
Franco Iacazio, Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, vă rog domnule pre
ședinte să binevoiți a accepta 
alături de cele mai sincere sen
timente de solidaritate mica 
mea contribuție de 100 de do
lari pe care o expediez prin 
Biroul de schimb al O.N.T.

Exprimîndu-și sentimentele 
de compasiune față de popu
lația sinistrată și totodată con
vingerea că poporul român va 
depăși aceste momente grele, 
intr-o scrisoare adresată de că
tre Ivan Otto Schwarz, repre
zentant al firmei Icb Excava
tors itd British Engineering 
Supply Service din Anglia, 
care se află în țara noastră în
tr-o vizită de afaceri, ministru
lui agriculturii și silviculturii, 
a anunțat că a depus la Banca 
Națională a R.S.R. suma de 
100 de dolari S.U.A. pentru 
ajutorarea sinistraților. El și-a 
exprimat, totodată, intenția 
de a informa firmele pen
tru care lucrează despre de
zastrul care a lovit România 
cu dorința de a le antrena 
în a ajuta pe sinistrați.

Pe adresa Oficiului Național 
de Turism a sosit o telegramă 
în care reprezentantul unei 
Centrale de desfacere a unor 
produse farmaceutice din El
veția, Constantin Greceanu, o- 
feră ca o modestă donație pen
tru atît de dureroasa încerca
re prjn care trece în momen
tul de față poporul 
suma 
timp, 
grafic 
toare 
verse 
nul sinistraților din România.

Prin intermediul întreprin-7 
derii ,,Prodexport“ au mai tri
mis în același scop: Firma 
Vincenti «lin Liban — 500 do
lari, firma Delfik din Austra
lia — 20 000 lej, Marcheriotis 
din Cipru — 50 lire sterline.

Un grup de cetățeni israe- 
lieni, din orășelul Kiriat 
Shniona, au donat suma de 700 
dolari S.U.A. în contul fondu
lui de ajutorare a sinistraților 
din România.

Firma austriacă „Iosef Zim
mer" a donat suma de 5 000 
schillingi austrieci, iar firma 
„Goerz" a donat 3000 schillingi. 
Cetățeanul austriac Alexandru 
Schwarz a acordat pentru fon
dul sinistraților suma de 
13 000 schillingi.

La întreprinderea de comerț 
exterior ,.Romagricola“ s-a 
primit următoarea scrisoare 
semnată de cetățeanul italian 
Otel lo Cerri: „Aflîndu-mă de 
mai mulți ani în România în 
interes comercial sînt adine 
mîhnit de calamitatea care s-a

, , român,
de 201) dolari. în același 
anunță că a cerut tele- 
laboratoarelor producă- 

elvetiene să trimită di- 
medicamente în spriji-

disciplinar de mare generozi
tate și, în consecință, nesanc
ționabil : au venit la cursuri 
fără uniforme, acestea luînd 
drumul localităților sinistrate, 
Astăzi, la școală învățătorii, 
profesorii vor primi mai pu
ține flori. Banii au fost ori 
sînt depuși pentru fondul de 
ajutorare. Rochiile pregătite — 
cele mai frumoase — costu
mele băieților — cele mai e- 
legante — cu care urmau să 
apară la rîvnitul banchet 
adio, rămîn în dulapuri, 
hotărît: banchetele nu 
au loc. Banii, zeci de __ ,
sînt depuși în „Contul 2 000".

de 
Au 

mai 
mii,

FLANDERS : rulează la 
(orele 15,30; 18), Grădina 
(ora 20) ; Pacea (orele

Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Flo- 
reasca (orele 9,30; 15,30; 18; 20,30).

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

BĂNUIALA : 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 
Moșilor 
Moșilor .___ ___ _______ ,_________
16,45; 19,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 18). 
Progresul-Pare (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. 
Săptămînă filmului cehoslovac ; 
RlUL (orele 16,30; 18,45; 21).

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

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

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

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

EXPLOZIE IN MUNȚI t rulează

abătut asupra țării dumnea- ■ 
voastră și care mă întristează. ■ 
Pentru a ușura greutățile ce- g 
lor încercați în această catas- 
trofă și a contribui la înlătu- ■ 
rarea consecințelor dezastru- ■ 
lui, permiteți-mi, vă rog să ■ 
ofer modesta sumă de 150 do- g 
îari. Pe lingă aceasta țin să 
exprim sincere urări de bine ■ 
și un cuvînt de îmbărbătare ■ 
cetățenilor români care. în cel g 
mai scurt timp posibil, vor g 
face să dispară urmările du
reroase ale calamităților natu- ■ 
rale din frumoasa dumnea-■ 
voastră țară44. g

Pe adresa aceleiași între- g 
prinderi, s-a primit un telex g 
din partea firmei „Nord- 
impex44 din Copenhaga în care ® 
se arată, între altele : ■

Deoarece regiunile agricole ■ 
au fost cel mai mult lovite g 
noi dorim să oferim — câ un _ 
ajutor cu totul simbolic pen
tru poporul român, un vagon ® 
cu juninci de reproducție din Si 
rasa de lapte daneză de cea g 
mai bună calitate, pentru în- — 
locuirea unora din animalele " 
care s-ap pierdut în urma H 
inundațiilor, precum și 1 000 “ 
de doze de material de însă- 
mînțări pentru taurine.

Directorii firmelor olandeze 
„Poli En Scliarp" și „Juned" 
aflați în Capitală, au depus 
vineri la conducerea 
prinderii românești de co- g 
morț exterior „Tehnoforest _ 
export44 un C-E.C. în va
loare de 5 000 guldeni pen ® 
tru sinistrații fabricilor de ■ 
mobilă din Tg. Mureș și Satu g 
Mare, întreprinderi cu care _ 
firma olandeză se află în rela
ții comerciale de mai mulți ® 
ani. De asemenea, ei au dispus ■ 
firmelor lor să expedieze pen- g 
tru colectivele acelorași uni- 
tăți un vagon cu articole de — 
îmbrăcăminte și medicamente. ®

Profund impresionat de ca-■ 
lamitățile care s-au abătut a- g 
supra populației țării noastre. _ 
colectivul Teatrului de dramă " 
iugoslav din Belgrad, aflat în ® 
turneu în țara noastră în ca- ■ 
drul unui schimb de spectaco- g 
]e cu Teatrul ,.C. I. Nottara" 
din București, a hotărît să do
neze fondului de ajutor al ■ 
populației sinistrate rețeta ■ 
primului spectacol pe care ar- g 
tiștii bucureșteni îl vor da la 
Belgrad.

La ghișeele Băncii Române ® 
de Comerț, Exterior se prezin- ■ 
tă numeroși cetățeni străini g 
aflați în Capitala țării noastre g 
în vizită, sau pentru interese 
de serviciu, care depun dif'/.'i- 
te sume de bani în valută, /n 
sprijinul populației atît 
greu încercată din zonele 
nistrate.

Am reținut cîteva nume 
pe chitanțele înregistrate 
cursul dimineții de vineri : 
Luigi Trincia, reprezentant al 
firmei italiene Mecaniche Mo
derne a oferit 1 000 dolari, 
Sergio Curiei, din Milano 500 
dolari.

K
între- ■

d>s1-.

de
în

■
(Agerpres) M

Zx: ora de dirigenție — ul
tima — ori în adunările din 
licee se va rosti acel emoțio
nant „Rămas bun, școală, îți 
mulțumim

Nimeni nu calculează a- 
cum dimensiunile contribuți
ei clasei a XlI-a. Dar e un 
gest care portretizează o ca
tegorie de tineri. Avînd totul 
la dispoziție, pentru a învăța, , 
pentru a se pregăti să devi
nă fii de nădejde ai patriei 
socialiste, absolvenții sînt a- 
lături de țară, cu gîndul și 
fapta alături de marile neno
rociri prin care ea trece.

Nu vom da, de aceea.

la Munca (orele 10; 18- 20).
TN FIECARE SEARA LA ORA

11 : rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

SIMBĂTĂ, 23 MAI 1878

Teatrul de Operetă : PAGANINI
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20 ; 
Teatrul de Comedie : COMEDIA 
ÎNTREBĂRILOR — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LfcONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE ÎN URECHE — ora 15 ; 
SFÎNTUL MITICA BLAJ1NU — 
ora 20 ; Teatrul Mic : DEZERTO
RUL — ora 15,30 ; PREȚUL — ora 
20 ; Teatrul de Dramă și Comedie 
Constanța (la Teatrul Național
— Sala Comedia) : SĂGETĂTO
RUL — ora 17 și 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : CRI
MA ȘI PEDEAPSA — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : VIAȚA... O COMEDIE
— ora 19,30 (la Teatrul de vară
„Herăstrău") : FLOARE DE
CACTUS — ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. : ASTA SEARA, SE IM
PROVIZEAZĂ — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : ROATA MORII 
■— ora 18; Teatrul „Țăndări
că" (Calea Victoriei) : AVEN-

■
■

ASM.WĂ DE

APEf TULCEA 
LUPTĂ EROIC

(Urmare din pag. 1)

in
cu

I continua să reziste, dar 
, Deltă situația se agravează 

fiecare ceas. 9 sate sînt com-
I plet sub apă, 6 parțial, dar asta 
I se întîmpla alaltăieri. Au fost 
I evacuate 700 de familii, sînt 
I distruse 265 de case și avaria

te 1 500, dar soarta viitoare a 
I celor avariate e decisă. Ele zac 
I cu temeliile în apă și peste o 
I zi, două, trei, vor ceda.

Oamenii au fost evacuați. 
Aproape 4000 de persoane, băr- 

1 bați, femei, copii. O parte pe 
I uscat, altă parte a fost adăpos- 
I tită pe pontoane dormitor. De 

cîteva ori pe zi, pornesc din 
Tulcea mașini încărcate care 
fac aprovizionarea punctelor 
de refugiu. Au fost scoase din 
Deltă 850 capete bovine, 11 500 
oi, aproape 2 000 porci. Dună
rea nu mai curge pe trei brațe 
așa cum toți copiii învață la 
școală. E un singur val de 
apă mocirloasă care ocupă pu
țin cîte puțin plantații de plopi, 
incinte stuficole, cherhanale, 
sate, culturi.

La Mila*  26, o parte din ma
șinile U.E.S. Sulina sînt sub 
apă. O treime din cantitatea de 
stuf recoltată astă iarnă și de
pozitată pe grindurile mai 
joase a fost surprinsă și luată 

-de ape. S-au format echipe de 
tineri care patrulează cu bărci, 
cu poduri, pentru recuperarea 
stufului risipit de ape. Atît cît 
se mai poate recupera.

în aceeași zi în care ajung 
la Tulcea, urc la bordul unei 
șalupe și o pornesc spre Deltă. 
De o parte și de alta nu se 
vede chei, nu se vede mal, nu 
se vede nimic. Numai apă și 
apă. Satul Tudor Vladimirescu 
se evacuează, sînt cărate cu 
barca mobile noi, nescoase în
că din ambalajele lor. Ileanii 
de. Sus dispare încet în apa 
Dunării. O parte din case s-au 
năruit cu totul, în pereții alto
ra se cască golurile porțiuni
lor sparte de apă, acoperișurile 
de tablă se înclină $ aată cu 
grinzile și se prăbușesc.

La „Partizani" ni se fac sem
ne disperate. Ni se reproșează 
că stîrnim valuri, care pot rupe 
digul, dar n-am făcut-o noi, ci 
vasul dinainte, noi abia ne 
tîrîm. Ne oprim la „Partizani14 
și o luăm de-a lungul digului 
întins în calea apei care e atît 
de slabă aici Incit nu s-ar zice 
că amenință. Ici-colo saci și 
dintr-odată, la Gîrla lui lane, 
se cască ruptura. Șuvițele ne
însemnate, neputincioase, au 
devenit un torent care urlă, 
smulgînd zidul de saci, rupînd 
felii din mal. Două buldozere 
învinse s-au retras mai în
colo, tractoare pe șenile forfo
tesc. Ostașii sub comanda că
pitanului Constantin Vucea 
toarnă nisip, pregătind altă mie 
de saci în locul celor prăpădiți 
de puhoi.

Doi tineri, Dumitru Rodion 
și Andrei Manole, sar în apă 
încercînd să realizeze imposi
bilul. Valul trece peste ei, îi 
acoperă cu totul, clipele de în
cordare trec și băieții reapar 
istoviți și o iau de cîteva ori 
de la capăt dar orice efort e 
acum în zadar. E așteptat un 
graifer de la Tulcea. Trebuie 
să vină și un ceam cu piatră, 
între timp apa curge. între 
Gîrla lui lane și sat- digurile 

din

nume de licee, fotografiile și 
portretele celor care s-au si
tuat în fruntea promoției; nu 
transcriem însemnările 
cărțile de onoare, discuțiile 
noastre din ultima vreme, cu 
cei care de astăzi sînt absol
venți. Să nu uităm că în ima
ginea întregii promoții din a- 
cest an, acum, în aceste zile, 
elevii din Satu Mare Tg. 
Mureș, din Sighișoara, Dej, 
sau Deva, de peste tot de 
unde apele s-au revărsat în 
puhoaie peste sate și orașe, 
uzine și ogoare, case și insti- 
tuții, școli ji spitale sînt ală
turi în luptă, de părinții și 
frații lor. Pe aceștia, ca pe 
toți absolvenții patriei, școala 
i-a pregătit pentru viitorul lor 
și al societății noastre socia
liste.

TURTLE LUI PI.UM-PLUM — 
ora 17 ; NOCTURN I — ora
21.30 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ 
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚA LA TĂNASE — ora
19.30 ; Ansamblul U.G.S. : BALA
DA OMULUI — ora 20.

PROGRAMUL I

• 17,00 Microavanpremieră • 
17,05 Emisiune în limba germană
• 18,05 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Tele-enciclopedia
• 21,00 Film serial „Rocambole" 
(III) « 21,48 Reportaj TV • 22,00 
Film-balet „Romeo și Julieta"
• 22,40 Telejurnalul de noapte
• 23,10 Muzică populară interpre
tată de o formație instrumentală 
condusă de Cicerone Llmberea
• 23,25 Campionatul mondial de 
baschet masculin : Iugoslavia- 
S.U.A. (înregistrare).

PROGRAMUL II

• 20,00 Mozaic cinematografic 
• 21,00 Seara melomanului • 21,20 
Emisiune de versuri • 21,40 Film 
serial „Rîul întunecat" (reluarea 
episodului V). 

țin. Ieri și alaltăieri, peste 70 
de tineri din „Partizani" au lu
crat la consolidarea lor. Se lu
crează și astăzi, fiecare pe o 
porțiune bine determinată.

Pretutindeni, în toată Delta, 
acolo unde integritatea diguri
lor se clătină, se muncește zi 
și noapte la înălțarea și con
solidarea lor. îmi petrec noap
tea la Maliuc. Dimineața apa 
începe să intre și aici, înghi
țind primul metru de uscat. în 
fața Maliucului, satul Vulturu 
— 85 de case — se ruinează în 
mijlocul revărsării. Ultimele 
5 familii sînt trecute încoace cu 
barca. Acolo nu se mai poate 
rămîne fără a fi în primejdie. 
Apa smulge gardurile caselor, 
demolează pereții și împinge 
spre mare resturi de așezare, 
de toate.

Și Dunărea crește mereu, ieri 
avea cota 429 și creștea 4 cm. 
Astăzi continuă să cîștige încă 
vreo cîțiva centimetri. Sîntem 
cu 40 cm sub nivelul inunda
țiilor catastrofale din 1897, dar 
cu 20 peste cota apelor care au 
provocat mari pagube în 1042. 
Deocamdată se rezistă. Se face 
totul ca pagubele să fie cît mai 
mici. Ele n-au ajuns decît la 
42 000 000 lei. Pînă la ora cînd 
transmit, nu există victime o- 
menești. Văzînd ceea ce văd, fi
rește, nu pot spune eă totul 
e în ordine, dar ceea ce cred 
că sînt îndreptățit să afirme 
că situația ar fi putut să fie 
mult mai rea.

P. S.

Peste noapte Dunărea rupe 
un dig la Mila 26. Sînt inun
date 4 parcele de cercetare ale 
Stațiunii experimentale Delta 
Dunării, aproape 50 000 m.p. 
Culturile stuficole experimen
tale nu vor rezista sub stratul 
de apă. Salcia și plopul din 
pepiniere, poate.

Unul din biologii stației se 
îndoiește și de asta. Probabil 
că întreaga suprafață va fi 
compromisă în proporție de 
sută la sută. Peste 5 minute ne 
vom îndrepta intr-acolo.

/Urmare din pag. 1)

și instituțiile sale. Ei lucrează 
după orele de școală și după 
programul de la locurile de 
muncă. Restul sînt tineri mun
citori, elevi și intelectuali din 
orașele Sibiu și Cisnădie care 
sosesc zilnic în Mediaș adu- 
cîndu-și contribuția valoroasă 
la refacerea întreprinderilor, 
a străzilor și clădirilor.

Intr-adevăr, principalele 
forțe sînt concentrate în în
treprinderile mari. Cu eforturi 
admirabile, ei au reușit să re
dea producției în 4 zile între
prinderea Salconserv, Abato
rul, întreprinderea de gospo
dărie comunală și Șantierul 
de construcții. După repune
rea în funcțiune a utilajelor 
de pe șantier constructorii, 
lucrînd neîntrerupt zi și noap
te la lumina reflectoarelor, au 
terminat într-un timp record 
blocul nr. 6 care a fost repar
tizat imediat unui număr de 
60 de familii aflate în situația 
cea mai critică. In continuare 
însă vor staționa un număr de 
10 întreprinderi printre care 
și Emailul Roșu, Automecani- 
ca. unde durata operațiilor de 
refacere se va întinde pe cir
ca 2 săptămîni. Pentru dimi
nuarea la maximum a acestor 
pierderi se lucrează într-un 
ritm febril și necontenit. Prin
tre muncitorii și specialiștii 
uzinelor respective, întîlnim 
în permanență specialiști din 
celelalte localități industriale 
ale județului.

— Am cerut conducerii uzi
nei noastre — ne spune tova
rășul inginer Gheorghe Sorete 
de la Uzina de piese auto Si
biu — ca, dacă se va hotărî 
trimiterea de specialiști, să 
mă număr printre aceștia, îm
preună cu alți 20 de tineri 
pentru a veni în sprijinul co
lectivului de la Automecanica. 
Degradarea utilajelor este 
foarte pronunțată. Insă ne an
gajăm să executăm reparații 
de cea mai înaltă calitate, 
pentru ca ele să funcționeze 
ireproșabil.

Alți 28 de tineri de la între
prinderea de electricitate Si
biu lucrează la refacerea cir
cuitului electric, iar inginerul 
Erhard Umbrich — secretarul 
organizației U.T.C. de la în
treprinderea de transporturi 
Sibiu — împreună cu 60 de 
tineri mecanici s-au angajat 
să repare mijloacele de trans
port scoase din funcțiune în 
timpul inundațiilor.

In același timp, 300 de elevi 
de la Școala de șoferi din Si
biu se află de cîteva zile în 
carierele de piatră de la Lo- 
trioara, Rod și Sadu, unde a- 
sigură încărcarea celor 100 de 
autocamioane care transportă 
piatră în oraș pentru reface-*  
rea digurilor și a celor 19 
străzi desfundate. Orașul a 
luat astfel aspectul *unui  șan
tier în plină febrilitate, a unui 
șantier cu porțile deschise 
ziua și noaptea, populat da 
7 500 de tineri și tot atîția er>» 
tuziaști constructori.



Comunicat comun 

româno - tanzanian
Trimisul special Agerpres, 

Nicolae Crețu, transmite: In ca
drul turneului întreprins .în. 
unele țări ale Africii, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a efectuat, între 18 și 
22 mai, o vizită oficială în Re
publica Unită Tanzania. Cu a- 
cest prilej, ministrul român a 
$ost primit de președintele țării 
gazdă, Julius Nyerere, și a avut 
eonvorbiri cu vicepreședintele 
Abeid Amâni Karumc. secreta
tul general al Partidului Afro- 
Șhirazi, Thabit Kombo, cu mi
nistrul afacerilor externe, Ste
phen Mhando, cu ministrul co
merțului și industriei, Abdul 
Babu, și cu ministrul educației 
naționale, M. Mgonja.

In timpul vizitei, a fost sem
nat un acord de cooperare cul
turală și științifică.

In comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea vizitei 
este subliniată dorința celor 
două țări de a promova coope
rarea în domeniile politic, eco
nomic, tehnico-științific și cul
tural, subliniindu-se necesitatea 
explorării căilor și mijloacelor

MINISTRUL DE EXTERNE
AL ROMÂKIEI

ÎK REPUBLICA MALGASĂ
9

ședințele Republicii 
Calvin Tsiebo, cu care 
tat, într-o atmosferă curuiaia, 
probleme privind relațiile din
tre cele două țări, precum și u- 
nele aspecte ale situației inter
naționale actuale.

Vineri după-amiază la Minis
terul Afacerilor Externe al Re
publicii Malgașe au început con
vorbirile oficiale dintre minis
trul român și omologul său mal- 
gaș, J. Rabemananjara. Corne
liu Mănescu a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu ministrul de 
finanțe și comerț, Victor Mia- 
dana.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a sosit vineri 
într-o vizită oficială în Repu
blica Malgașa. Pe aeroportul in
ternațional „Ivato“ din Tanana
rive, ornat cu drapelele de stat 
ale României și Republicii Mal
gașe, Corneliu Mănescu a fost 
întîmpinat de ministrul de stat 
pentru problemele externe, Jac
ques Rabemananjara.

In aceeași zi, oaspetele român 
a fost primit de către vicepre-

Convorbirile 
sorieto—americane 

de la Viena
Cea de-a 10-a ședință de lucru 

a convorbirilor sovieto-americane 
cu privire la limitarea cursei 
înarmărilor strategice a avut loc 
vineri, la sediul ambasadei Sta
telor Unite din Viena. Cei doi 
șefi de delegații — Vladimir Se- 
minov (U.R.S.S.) și Gerard Smith 
(S.U.A.) — au conferit timp de 
o oră și douăzeci de minute, 
aceasta fiind, după cum aprecia
ză observatorii de presă, cea mai 
lungă ședință a convorbirilor. 
Schimbul de vederi a continuat 
apoi, în cadrul unui dejun de lu
cru. Agențiile de presă informea
ză, de asemenea, că pînă în pre
zent au avut loc mai multe în- 
tîlniri neoficiale ale experților 
celor două țări.

Inundații grave 
în Ucraina

Agenția TASS anunță că în 
nordul și vestul Ucrainei s-au 
produs inundații grave ca urmare 
a revărsării rîurilor Nistru, Tisa, 
Prut și Șiret, ale căror ape au 
crescut între 3 și 5 metri peste 
nivelul normal. 16 000 de persoa
ne din zonele inundate au fost 
evacuate. Apele revărsate au pro
vocat moartea a 13 persoane.

Ungaria după 
revărsarea apelor

Agenția M.T.I. anunță că în 
zona de nord-est a Ungariei si
tuația gravă provocată de revăr
sarea apelor Tisei s-a ameliorat 
întrucîtva. Aproximativ 55 000 de 
holzi continuă însă să se afle sub 
apă. în 20 de sate afectate de 
inundații au început operațiunile 
de dezinfectare. Populația în 
vîrstă de la 20 la 50 de ani se 
reîntoarce în zona calamitată. 

de lărgire a tuturor formelor de 
colaborare.

„Pentru asigurarea păcii și 
intensificarea colaborării inter
naționale, se arată în comu
nicat. este necesar ca la baza 
relațiilor dintre state să fie așe
zate principiile respectării su
veranității și independenței na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in*  
terne, avantajului reciproc și 
dreptului sacru al fiecărui po
por de a-și hotărî singur desti
nele". Cele două părți s-au pro
nunțat pentru excluderea forței 
sau amenințării cu forța în ra
porturile dintre state și pentru 
rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor litigioase.

A fost exprimată, totodată, 
solidaritatea cu lupta popoarelor 
pentru independență, împotriva 
imperialismului, colonialism- 
mului și neocolonialismului. 
Cele două părți au condamnat 
menținerea pe continentul afri
can a unor teritorii sub domi
nație străină și politica de dis
criminare rasială promovată de 
regimurile din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia.

Malgașe, 
a discu- 
cordială,

Conferința internațională
de sprijinire a luptei popoarelor

din Indochina
In capitala Republicii Arabe 

Unite s-au încheiat lucrările 
Conferinței internaționale de 
sprijinire a luptei popoarelor 
din Indochina. Au luat parte 
delegați din 72 de țări, repre
zentanți ai unor organizații na
ționale, regionale și internațio
nale. A participat o delegație a 
Ligii Române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
condusă de prof. univ. Stanciu 
Stoian, secretar general al 
Ligii.

La încheierea lucrărilor au 
fost adoptate rezoluții de spriji
nire a luptei popoarelor din 
Laos, Vietnamul de Sud și Cam- 
bodgia.

Economia regiunilor Ternopolsk, 
Zakarpatsk, Hmelnițkaia, Ivano- 
frankovsk etc., a suferit pagube 
însemnate.

Apele au acoperit o serie de 
localități, avariind 8 000 de locu
ințe și 160 de unități de pro
ducție. Suprafețe agricole întinse 
se află, de asemenea, sub apă.

Vineri situația cea mai critică 
s-a creat în zona Mureșului. în 
orașul Szged, unde Mureșul șe 
varsă în Tisa, apele au atins ni
velul de 870 centimetri, dar ni
velul maxim de 910—920 centi
metri se așteaptă să fie atins la 
23 mai. Se duce lupta împotriva 
apelor în continuă creștere.

A. Kosîghin 
a conferit cu 
ambasadorul

român
Alexei Kosîghin, președintele 

Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit vineri la 
Kremlin pe Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România. Convorbirea care 
a avut loc cu acest prilej s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

Sesiunea Comitetului
Executiv al F. M. T. B.

între 16 și 21 mai Ia 
Katowice, în R.P. Polonă, s-au 
desfășurat lucrările Sesiunii Co
mitetului Executiv al F.M.T.D., 
cu participarea delegațiilor tine
retului din peste 50 de țări. Din 
România a fost prezentă o dele
gație condusă de Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C. 
Principalele probleme aflate pe 
ordinea de zi a sesiunii s-au re
ferit la necesitatea întăririi lup
tei tineretului din întreaga Iunie 
împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului 
și Ia necesitatea unității întregu
lui tineret progresist în lupta 
pentru libertate și pace.

în cadrul sesiunii actuale, au 
fost marcate aniversarea a 100 
de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin și împlinirea a 25 de ani 
de Ia victoria asupra fascismului.

Reprezentanții opiniei publice 
din țările participante la confe
rință au condamnat politica da 
intervenție și agresiune a im
perialiștilor americani în Laos, 
exprimîndu-și sprijinul deplin 
față de lupta justă a poporului 
acestei țări, sub conducerea 
Frontului Patriotic. Participanții 
la conferință au denunțat inva
darea Cambodgiei de către for
țele armate americane, apreci
ind că această acțiune face 
parte dintr-un plan mai amplu 
de extindere a războiului în 
întreaga peninsulă indochineză.

LIMITA STABILITĂ DE PRE
ȘEDINTELE NiXON PENTRU 
OPERAȚIUNILE MILITARE ÎN 
CAMBODGIA A FOST DEPĂ

ȘITĂ
SAIGON. — Unități ale arma

tei saigoneze au intrat din nou 
vineri pe teritoriul cambodgian, 
de-a lungul țărmului Golfului 
Siam. Citind surse ale Pentago
nului, agenția U.P.I. arată că ceu- 
trul de greutate al operațiunilor 
militare din Cambodgia s-a mu
tat dincolo de zona stabilită de 
președintele Nixon ca limită a 
incursiunilor unităților americane 
(34 km de frontieră).

A

In Siria au 
fost arestați 

numeroși 
comuniști

BEIRUT 22 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, ziarele libaneze 
„Al. Kifah" și „Al Nidaa al Wa- 
tan“ anunță că la 21 mai au 
fost operate numeroase arestări 
de comuniști în Siria.

Regele Belgiei 

l-a primit pe 

Ștefan Voitec
HEYD 22. — Trimisul special 

Agerpres Aurel Zamfirescu trans
mite : Parlamentarii români își 
continuă vizita în Belgia. Vineri 
dimineața, Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
conducătorul delegației parla
mentare române, a fost primit, 
la Palatul rezidențial Laeken, de 
regele Baudouin al Belgiei. In- 
tîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

F.M.T.D. a chemat tineretul 
lumii să-și sporească acțiunile de 
solidaritate cu lupta dreaptă a 
popoarelor din Vietnam, Cam
bodgia și Laos împotriva agresi
unii Statelor Unite.

Sărbătoarea Argentinei

La 25 mai, poporul argen
tinian aniversează proclama
rea independenței naționale. 
După trei secole de domina
ție a conchistadorilor spa
nioli, în 1816, ca rezultat aJ 
luptei de eliberare, Congresul 
de la Tucuman proclama in
dependența actualului terito
riu al Argentinei sub denu
mirea de „Provinciile Unite 
din La Plata". Peste alți zece 
ani, în 1826, noul stat inde
pendent de pe continentul 
sud-american devenea cu
noscut sub actuala sa denu
mire : Republica Federală 
Argentina.

Argentina se situează, atît 
din punct de vedere al su
prafeței și numărului locui
torilor, cit și al potențialu
lui și dezvoltării economice 
pe unul din locurile de frun
te ale Americii Latine. In

INCIDENT
LA FRONTIERA 

CU LIBANUL
La Tel Aviv s-a anunțat că un 

autobuz israelian în care călă
toreau elevi și profesori, a fost 
atacat cu rachete vineri dimi
neața, în apropierea frontierei cu 
Libanul ; zece persoane au fost 
ucise și 21 rănite. La Beirut, un 
purtător de cuvînt al Frontului 
Popular pentru Eliberarea Pales
tinei a declarat că un detașament 
al acestei organizații a deschis 
focul împotriva unui autobuz 
în regiunea menționată.

La New York, s-a anunțat că 
Israelul a depus o plîngere la 
ConsMiul de Securitate în legă
tură cu acest incident.

(Agerpres)

Delegația română a părăsit a- 
poi Bruxelles-ul, plecînd într-o 
scurtă călătorie prin cîteva orașe 
din provinciile Liege, Luxemburg 
și Flandra occidentală. Sosind la 
Liege — unul dintre cele mai 
importante centre industriale ale 
Belgiei și în același timp orașul 
cu cele mai bogate tradiții cul
turale și numeroase vestigii ale 
milenarei istorii a țării — oaspe
ții au fost întîmpinați de prima
rul orașului, Maurice Destenay.

Universitatea statului Ohio 
a fost ocupată joi de trupe 
ale gărzii naționale în urma 
incidentelor rasiale care au 
reizbucnit între grupurile 
de studenți negri și albi. în 
timpul intervenției trupelor 
s-au produs ciocniri soldate 
cu răniți. Au fost arestate 
șase persoane. Conducerea 
universității a anunțat sus
pendarea cursurilor pînă 
marțea viitoare.

domeniul economic se re
marcă îndeosebi agricultura, 
Argentina fiind unul din 
marii producători mondiali 
de cereale, carne și lînă. A- 
ceasta a determinat și dez
voltarea cu prioritate a in
dustriei legate de prelucra
rea acestor materii prime — 
alimentară și textilă. Dintre 
celelalte ramuri industriale 
o dezvoltare mai pronunțată 
au cunoscut numai extracția 
de petrol și minereuri.

în ultimii ani, guvernul 
argentinian a adoptat măsuri 
menite să contribuie la o 
creștere a potențialului eco
nomic al regiunilor mai pu
țin dezvoltate. Două mari 
hidrocentrale cu o putere in
stalată totală de 900 și, res
pectiv, 450 MW vor îmbună
tăți balanța energetică a 
țării. Zona de sud a țării, 
cunoscută sub numele 
de Patagonia, rămasă în 
urmă din punct de vedere 
economic față de celelalte 
regiuni, constituie obiectul 
unei atenții deosebite. în ul
timii ani sumele de la buget 
alocate pentru diversele pro
iecte economice în curs de 
realizare în această parte a 
țării au crescut de cîteva 
ori.

între România și Argenti
na s-au statornicit relații de 
prietenie și colaborare. A- 
ceste relații, care au un ca
racter tradițional, se dezvol
tă în continuare pe baza res
pectului reciproc al indepen
denței naționale și suverani
tății naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne. Ele cores
pund intereselor celor două 
popoare, cauzei colaborării 
internaționale.

Cu prilejul sărbătorii sale 
naționale, poporul român 
urează poporului argentinian 
succese pe calea progresului 
economic și social.

B. ȘT.

htîlnirea dintre Willi Stoph și

W/y
KASSEL 22 (Agerpres) — Du

pă cum s-a mai anunțat cu pri
lejul celei de-a doua întîlniri 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, 

Declarația lui W. Stoph
Am sosit în Republica Fede

rală, a arătat Willi Stoph în de
clarația sa, în încercarea de a 
face totul. în ce ne privește, 
pentru asigurarea, în sfîrșit, a 
unor relații pe bază de egali
tate și după criteriile dreptului 
internațional între R.D.G. și 
R.F.G. și pentru a aduce, toto
dată, o contribuție importantă 
la pacea și securitatea Europei. 
Este evident, a arătat în conti
nuare Willi Stoph, că în lume se 
înțelege tot mai bine că pro
blema normalizării relațiilor 
dintre cele două state ale noas
tre este o problemă cardinală 
pentru pacea Europei, a cărei 
rezolvare face necesară aplica
rea fără nici o rezervă a drep
tului internațional. Noi state au 
stabilit relații diplomatice cu 
R.D.G. W. Stoph a scos în evi
dență faptul că și în Republica 
Federală crește numărul celor 
care se pronunță pentru stabili
rea de relații întye R.D.G. și 
R.F.G. după criteriile dreptului 
internațional.

După ce a arătat că a venit 
la Kassel în speranța de a ob-

încheie cu 
un tratat 

unor rela- 
de egalitate 

după nor- 
internațional,

pe bază

ține răspunsul limpede la între
barea dacă guvernul R.F.G. este 
dispus acum să 
guvernul R.D.G. 
pentru stabilirea 
ții 
în drepturi șl 
mele dreptului
Willi Stoph a spus : „In numele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
declar : sîntem gata să elabo
răm neîntîrziat un tratat cu 
privire la relații după criteriile 
dreptului internațional și să-1 
semnăm. Aceasta ar fi calea po
sibilă pentru a înlesni stabili
rea unor relații între țările 
noastre de natură să ducă la 
stabilirea unei coexistențe paș
nice între R.D.G. și R.F.G." 
Referindu-se apoi la proiectul 
de tratat al R.D.G. prezentat 
Bonnului la 18 decembrie 1969, 
W. Stoph a arătat că poziția 
guvernului vest-german față de 
acest proiect este, considerată 
de R.D.G. drept un criteriu 
pentru a stabili dacă declara
țiile, făcute de R.F.G. în legă
tură cu o normalizare a rela
țiilor în interesul destinderii și 
păcii, ascund într-adevăr o in
tenție serioasă. El a reafirmat 
necesitatea ineluctabilă a recu
noașterii definitive și fără re
zerve a frontierelor stabilite 
în Europa ca rezultat al ce
lui de-al doilea război mon
dial, inclusiv frontiera între 
R.D.G. și R.F.G., ca și fron
tiera Oder-Neisse, a faptului 
că acordul de la Munchen tre
buie considerat ca nul și ne
avenit „ab initio". Referin
du-se la problema Berlinului 
occidental, Willi Stoph a arătat 
că este de notorietate publică 
că entitatea politică de sine stă
tătoare, Berlinul occidental, 
situat în mijlocul R.D.G., și pe 
teritoriul ei, nu a fost și nu va 
fi niciodată 
a R.F.G.

W. Stoph 
înarmarea 
crescut în 
dispunînd „ 
tar al puterii bine 
care staționează la frontierele 
noastre". Premierul R.D.G. a 
relevat, totodată, că nu poate 
fi ignorat nici faptul că grupări 
neonaziste din R.F.G. proclamă 
neîncetat obiective revanșarde, 
iar pe de altă parte, că în

o parte componentă

a subliniat că și 
Bundeswehrului a 
intensitate, acesta 

„de un aparat mili- 
dezvoltat,

Brandt ia Basse!
Willi Stoph, și cancelarul Re
publicii Federale a Germaniei, 
Willy Brandt, care a avut loc 
joi, la Kassel, au fost expuse

R.F.G. există în mod legal un 
partid neonazist.

Respingînd modul de aborda
re a relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. din punctul de vedere al 
unor „relații interne germane" 
sau „relații intergermane“, 
W. Stoph a spus : „Trebuie să 
declar încă o dată, cu toată 
hotărîrea, că formula „relații 
speciale interne germane" sau 
indiferent de denumirea ce li 
s-ar da — pentru relațiile din
tre cele două state ale noastre, 
este absolut inacceptabilă. în ce 
privește R.D.G. și R.F.G., ele 
sînt două state independente 
unul față de altul".

Willi Stoph a arătat în conti
nuare că între afirmațiile gu
vernului vest-german privind 
egalitatea în drepturi sau ne- 
discriminarea și fapte există o 
mare distanță. El a exemplifi
cat aceasta referindu-se la pie
dicile puse în calea R.D.G. de 
a deveni membru cu drepturi 
depline în Comisia Economică 
a O.N.U. și, de asemenea, de a 
fi primită ca membră în Orga
nizația Mondială a Sănătății.

Referindu-se în continuare la

Declarația lui W. Brandt *
Cancelarul federal Willy 

Brandt și-a exprimat speranța 
că, în pofida tuturor deosebiri
lor de păreri în probleme de 
principiu și practice, se vor ob
ține unele progrese la cea de-a 
doua rundă de convorbiri.

Cancelarul federal a rele
vat ca un indiciu îmbucură
tor faotul că, după întîlnirea de 
la Erfurt, s-a ajuns la acorduri 
parțiale în domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor. Dar — a spus 
el — în comparație cu sarcinile 
care stau în fața noastră și cu 
posibilitățile care ni se oferă, a- 
căsta nu este decît un început 
modest. Știm amindoi că drumul 
spre o reglementare a relațiilor 
dintre noi este lung și plin de 
obstacole. Faptul că sîntem aici 
împreună — și la aceasta am 
contribuit amindoi în aceeași 
măsură — ar trebui să fie o do
vadă suficientă că de ambele 
părți nu lipsește dorința de re
ducere a încordărilor.

Printre înțelegerile la care mă 
gîndesc, ar trebui să figureze un 
tratat care să constituie baza 
pentru reglementarea relațiilor 
dintre statele noastre. Pentru un 
asemenea tratat, guvernul fede
ral a elaborat o serie de prin
cipii, luînd prin aceasta poziție 
față de proiectul transmis de 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G. la 18 decembrie 1969 
președintelui federal.

In acest sens, cancelarul 
Brandt a arătat că tratatul ar 
urma să prevadă că ambele 
părți se vor abține de la ori
ce amenințare cu forța sau fo
losirea forței una față de cea
laltă și se angajează să re
zolve prin mijloace pașnice toa
te problemele existente între 
ele. Aceasta include respecta
rea integrității teritoriale și a 
frontierelor — menționează 
Willy Brandt. Ambele părți tre
buie să respecte independența 
și suveranitatea fiecăruia din
tre cele două state în probleme 
care privesc jurisdicția lor in
ternă. Nici unul din cele două 
state germane nu poate acționa 
în numele celuilalt sau să-1 re
prezinte. Tratatul ar mai urma 
să prevadă declarația celor două 
părți contractante ca niciodată 
să nu mai pornească un război 
de pe teritoriul german, obliga
ția de a se abține de la orice 
acțiuni susceptibile să tulbure 

Interviul Conferința
premierului de presă

R. D. G. a cancelarului

în declarații oficiale, pozițiile 
respective în abordarea proble
melor legate de relațiile dintre 
cele două state germanei 

principiul egalității suverane, 
consemnat în articolul 2 al 
Cartei O.N.U., Willi Stoph a 
spus : „Toate aceste elemente 
ale principiului egalității suve
rane a statelor, confirmate de 
către Națiunile Unite trebuie să 
cunoască, de asemenea, deplina 
aplicare în relațiile dintre 
R.D.G. și R.F.G. El a opinat că 
nu ar fi oportun să se instituie 
diferite comisii sau să se nu
mească împuterniciți spre a în
cepe discutarea unor probleme 
secundare, înainte de a fi ajuns 
la o înțelegere de principiu în
tre șefii de guverne privind 
stabilirea unor relații bazate pe 
egalitate în drepturi, conform 
dreptului internațional. Refe
rindu-se la problema primirii 
celor două state germane în 
Organizația Națiunilor Unite, 
premierul R.D.G. a spus, prin
tre altele : „Nu este oare în in
teresul păcii și securității, în 
interesul popoarelor, al statelor 
noastre, ca R.D.G. și R.F.G. să 
fie primite în Organizația Na
țiunilor Unite și ca membre să 
acționeze corespunzător cu 
principiile și țelurile O.N.U. 
pentru pace și înțelegere între 
popoare ? In concepția guver
nului R.D.G., primirea R.D.G. și 
R.F.G. în O.N.U. se află la or
dinea zilei".

conviețuirea pașnică a popoare
lor, reafirmarea dorinței de a 
sprijini toate eforturile în ve
derea dezarmării și a controlu
lui armamentelor, pentru spo< 
rirea securității Europei. Can
celarul vest-german a opinat în 
pontinuare că ambele părți ar 

/trebui să-și reafirme dorința de 
'intensificare și lărgire a co
laborării — intre altele, în do
meniile circulației, poștelor și 
telecomunicațiilor, schimbului de 
informații, științei, educației, 
culturii, mediului înconjurător 
și sportului — în interesul avan
tajului reciproc, și să înceapă 
negocieri asupra detaliilor. Pen
tru comerțul dintre cele două 
părți, rămîn în continuare în 
vigoare acordurile, împuternici
rile și înțelegerile existente, 
urmînd ca relațiile comerciale 
să fie lărgite în continuare — a 
menționat vorbitorul.

Aceste propuneri ar trebui să 
fie — împreună cu proiectul de 
tratat al R.D.G. și cu celelalte 
declarații și sugestii făcute de 
fiecare dintre noi sau pe care le 
vom mai face — obiectul unui 
schimb de păreri ulterior, a 
menționat cancelarul R.F.G., 
precizînd în continuare că, cu 
această ocazie, ar urma să se 
examineze, de asemenea, pro
blemele ce pot fi imediat abor
date și rezolvate în mod prac
tic și cele care pot fi tratate 
numai în raport cu reglementa
rea principială a relațiilor din
tre cele două state. In această 
privință — a precizat el — vorn 
prezenta propuneri concrete în 
cursul negocierilor ulterioare.

Cancelarul Willy Brandt a opi
nat în cursul întrevederii 
că în luările de poziție ale 
ambelor părți „există o serie 
de puncte de plecare, de pe baza 
cărora am putea depune efor
turi pentru a realiza progrese", 
apreciind ca încurajator faptul 
că in declarațiile celor doi pre
mieri „există unele pasaje din 
care reiese un interes comun".

Opinînd că guvernul său nu 
poate împărtăși poziția a ceea 
ce el a numit „totul sau nimic", 
cancelarul vest-german s-a pro
nunțat pentru „un tratat care 
să nu fie un act juridic formal", 
precizînd : „nu putem lua în 
considerare decît un tratat în 
legătură cu relațiile noastre ge
nerale reciproce".

TIRGUL INTERNATIONAL 
DE LA BUDAPESTA

în prezența președintelui 
guvernului, Jeno Fock, vineri 
dimineața și-a deschis por
țile noua ediție a Tîrgului 
internațional de la Buda
pesta. La festivitatea deschi
derii Tîrgului au luat parte, 
de asemenea, delegații gu
vernamentale din unele țări 
socialiste, printre care și de
legația guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

Ca și în alți ani, Româ
nia participă cu un mare pa
vilion propriu. Acesta a fost 
vizitat de Jeno Fock, preșe
dintele guvernului ungar, și 
de alți membri ai guvernului.

Pavilionul românesc s-a 
bucurat de atenția publicului 
chiar din primele ore ale 
deschiderii porților Tîrgului.

F» e s1 • - c u r*  “t
• LA VÎRȘEȚ au început 

vineri lucrările simpozionului 
dedicat relațiilor iugoslavo-ro- 
mâne de-a lungul veacurilor, la 
care participă cercetători știin
țifici din cele două țări. La șe
dința inaugurală a fost prezent 
și ambasadorul Republicii Socia
liste România la Belgrad, Vasile 
Șandru.

Lucrările simpozionului vor 
dura două zile și vor fi prezen
tate 50 de comunicări din istoria 
relațiilor iugoslavo-române.

GUVERNUL BRITANIC 
A CERUT ANULAREA 

TURNEULUI ECHIPEI DE 
CRICKET A AFRICII DE SUD
• GUVERNUL ENGLEZ a 

cerut joi în mod oficial Consi
liului britanic pentru cricket. 

organismul de conducere al a- 
cestui sport, să anuleze proiec
tatul turneu în Marea Britani© 
al reprezentativei de cricket a 
Africii de Sud. Ministrul brita
nic al afacerilor interne, James 
Callaghan, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
această cerere a fost făcută 
după ce au fost examinate toate 
implicațiile acestui turneu.

• LA MOSCOVA a fost sem
nat un protocol privitor la dez
voltarea colaborării între Mi
nisterul Construcțiilor de Ma
șini Grele și 18 firme indus
triale italiene. Se prevede rea
lizarea unui schimb de infor
mații tehnico-științifice în do
meniul construcțiilor de mașini 
energetice și de transport. Se 
preconizează, de asemenea, e

fectuarea în comun a unor lu
crări de cercetare și proiectare 
în domeniul respectiv.

VORSTER LA SALISBURY

• PRIMUL MINISTRU sud-a- 
frican, Balthazar Johannes Vors- 
ter, a sosit, după o scurtă tre
cere prin Malawi, la Salisbury, 
capitala țării vecine, Rhodesia. 
Vizita întreprinsă la Salisbury 
are un caracter de informare, au 
anunțat surse oficiale rhode- 
siene. Probabil, apreciază în 
legătură cu aceasta corespon
denții de presă, că premierul 
sud-african dorește să se infor
meze în ce măsură sînt apli
cate și în Rhodesia legile apart
heidului ce prevăd o cruntă dis
criminare rasială.

Schimb de păreri 
intre A. Gromîko

și Egon Bahr
între 12 și 22 mai, la Mosco

va a avut loc un schimb de pă
reri între o delegație sovietică, 
condusă de Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe, și 
o delegație a Republicii Fede
rale a Germaniei, în frunte cu 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelarie — transmite , agenția 
Tass. Discuțiile s-au referit la 
probleme legate de intenția de 
a se încheia un acord de re
nunțare la folosirea forței între 
Uniunea Sovietică și R.F. a 
Germaniei.

Intr-un comunicat pentru pre
să, se arată că schimbul de pă
reri între guvernele celor două 
țări în problemele menționate 
va continua.

La Rensselearville, statul New 
York, și-a deschis vineri lucrările 
o conferință internațională ne
guvernamentală consacrată „po
liticii dezarmării" și inițiată de 
Institutul american al omului și 
științei. Pe agendă lucrărilor 
conferinței, care este prezidată 
de Philip Jessup, fost judecător 
al Curții Internaționale de Justi
ție de la Haga, figurează, de 
asemenea, problema asigurării 
securității europene,

Discursul inaugural a fost 
rostit de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, care a decla
rat că „modalitatea cea mai sim
plă de a zădărnici cursa înarmă
rilor nucleare este de a o opri". 
Subliniind importanța dezarmă
rii nucleare, vorbitorul a 
adresat guvernelor Statelor Unite 
și Uniunii Sovietice apelul de a 
se folosi de „prilejul real care 
există în prezent" pentru a ajun
ge la un acord în problema limi
tării înarmărilor strategice.

BERLIN — Corespondentul A- 
gerpres Ștefan Deju transmite : 
Guvernul R.D. Germane este 
dispus să continue convorbiri
le între prim-miniștrii R.D.G. 
și R.F.G., imediat ce guvernul 
R.F. a Germaniei vp. adopta o 
poziție realistă în problema fun
damentală a coexistenței paș
nice între cele două state ger
mane — a declarat Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane, într-un 
interviu acordat televiziunii 
berlineze Ia înapoierea sa de la 
Kassel. El a spus că poziția ță
rii sale este, ca și pînă acum, 
determinată de năzuința spre 
asigurarea păcii în Europa. 
„Proiectul nostru de tratat cu 
privire la stabilirea de relații 
normale între R.D.G. și R.F.G. 
— a arătat Willi Stoph — cu
prinde întregul complex de pro
bleme referitoare la securitatea 
europeană".

R. F. G.
BONN 22 (Agerpres). — In

tr-o conferință de presă, vineri 
la Bonn, cancelarul R.F. a 
Germaniei, Willy Brandt a ex
primat intenția guvernului său 
de a continua politica de „slă
bire a încordării și căutare, 
a posibilităților de colaborare". 
„Am făcut o încercare serioa
să, iar această încercare trebuie 
continuată" — a spus el.

Faptul că, pentru prima dată 
de cînd există cele două state 
germane, s-a ajuns, în decursul 
a numai două luni, la convorbiri 
atît de detaliate și de consisten
te, are o importanță mai mare 
decît s-ar putea deduce ie o e- 
xaminare superficială, a spus 
cancelarul Brandt.

„Președintele Consiliului de 
Miniștri, Stoph și cu mine, a re
levat Brandt, am căzut de acord 
să continuăm mai tîrziu schim4 
bul de păreri".
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