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lul unor scriitori a- 
fiați în aceste zile în 
locuri unde s-au dat 
și se dau bătălii deci
sive pe frontul ape
lor : Fănuș Neagu, 
Ioan Grigorescu, Ro
mulus Rusan, Cezar 
Baltag, Vasile Nico- 
rovici, Niculae Sto- 
ian.
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secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al Republicii
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CE SE 1NTÎMPLĂ AZI

PE VALEA MUREȘULUI?
9

DE LA IZVOARE LA CENADUL MARE 7 REPORTERI
(PE 718 KM) DAU RĂSPUNS LA ACEASTĂ ÎNTREBARE

APELE CER ÎNCĂ
NOPȚI ALBE!

• Tg. Mureș
Ne-am oprit la izvorul rîuluî 

care a fost întâmpinat în aceste 
zile cu atitea blesteme și mi se 
pere neverosimil bilanțul rava
giilor pe lîngă firicelul cristalin 
de ape.

Se crapă de ziuă. Sînt împre
ună cu corespondentul’Agerpres, 
Aurel Urzică. La poalele Hăș- 
mașului Mare, într-un peisaj 
străin de ceea ce s-a petrecut în 
aval, rememorăm dezastrul. De 
fapt, calamitatea a început a- 
proape de Toplița. Ploua în- 
tr-una, din 10 mai, și din punc
tul hidrologic de la Suseni se dâ 
primul avertisment.

— In după «miaza zilei de 12 
mai între orele 16—17, spune 
tov. Ion Antal, cînd era amenin
țat serios orașul nostru, personal 
am telefonat la Deda, Reghin și 
Tirgu Mureș dîndu-le alarma.

Azi, Toplița și-a vindecat ră
nile aproape integral. Ne conti
nuăm drumul pe valea Mureșu
lui reconstituind cele întâmplate. 
Ne surprinde atenția un fapt e- 
moționant : ajungem din urmă o 
coloană de mașini pe care flutură 
steaguri roșii și multicolore. E un 
convoi' impresionant de 44 de 
autocamioane încărcate cu car
tofi, ajutoare destinate sinistrați- 
lor din județul Mureș de către 
cooperativele- agricole din jude
țul Suceava, printre care C.A.P. 
Plop ni, Rădășeni, Ciprian Po- 
rumbescu, Vadul Moldovei, Sal
cia, Pleșești, Bosancea. Pe fie
care mașină lozincile îngemănea
ză în cîteva cuvinte năzuința, 
spiritul umanist și solidaritatea 
frățească de care dă dovadă în

• Pe toată valea, o impresionantă dovadă a 
solidarității: ajutoarele trimise din întreaga 
țară au ajuns la sinistrați.

• Noaptea cea mai grea la Alba Iulia : ora
șul a fost inundat din nou. Noi evacuări și din 
nou autoamfibii în centru.

• Ample acțiuni de refacere. Zeci de mii de 
oameni din orașe și sate au ieșit la muncă. Se 
reconstruiesc case, uzine, se reînsămînțează 
ogoare.

• Pe 718 km bătălia cu apele Mureșului sau 
cu urmările lor, continuă !

Socialiste România
ZIARULUI „L’HUMANITE"

După cum s-a anunțat, la 8 mai, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziarista franceză Marie Rose Pineau, secretar ge
neral de redație la ziarul „L’Humanite", căreia i*a acordat un 
interviu.

Interviul a fost publicat în ziarul „L’Humanite" din 25 mai a.c.

ținerea acestui program de 
ridicare a agriculturii 80 mi
liarde lei.

ÎNTREBARE : România este 
țară în care ritmul de creș-O , 

tere a producției a fost deose
bit de important în ultimii ani. 
Puțini contestă aceasta, chiar 
în țările capitaliste. Ceea ce se 
uită să se menționeze este sta
rea în care regimul capitalist 
lăsase o țară care, deși înzes
trată cu importante bogății na- 
turaje, se caracteriza în ajunul 
celui de-al doilea război mon
dial printr-un fel de statut se
micolonial.

aceste zile de grea încercare în
tregul nostru popor : „Unitate, 
dîrzenie, munca — și vom în
vinge !“ „Populația din județul 
Suceava împreună cu întreaga 
țară e alături de voi !“.

Stinceni, cariera de piatră. 
Compresoarele își deapănă va
carmul sacadat, un om urcă 
pieptiș printre stînci cu o ladă 
de exploziv în spinare. Nu e 
timp pentru vorbe. Ștefan Ro
meo, șeful exploatării, ne infor
mează pe scurt că cei 85 de oa
meni ai carierei, în majoritate ti
neri, sfarmă stâncile, zi și noap
te. In mod normal, de la carieră 
se e'xpediau zilnic 200 tone pia
tră brută, piatră cubică și cri
blură. Acum — de patru ori mai 

. mult, adică efortul uman normal 
înmulțit cu patru. Camioanele 
transportă de aici continuu ma
teriale pentru reconstrucția șo
selelor și căilor ferate. Cariera a 
mai livrat gratuit de cîteva zile 
și o cantitate de trei mii tone 
umplutură de pămînt pentru zo
nele refacerii.

Secvențele reconstruirii se 
derulează din nou. La Răstolița 
pericolul a venit de pe valea pî- 
rîului cu același nume care a 
izolat de compnă la vărsarea în 
Mureș 12 familii. Au fost salvați

toți copiii, femeile și bătrînii cu 
un troliu improvizat pe un trac
tor, în timp ce viața salvatorului 
Vasile Luerean atârna, ni se spu
ne, de un fir de ață.

La Deda — Bistra au fost pri
mele victime de pe valea Mure
șului, trei oameni : șoferul Vio
rel Demian *de la U.M.T.F. Re
ghin, coloana Răstolița care 
transporta bușteni ; tânărul 
Gheorghe Scarlat și fierarul 
Stoica Dănilă amîndoi aflați la 
gura de exploatare Coru.

Cînd Bistra s-a năpustit vije
lioasă să rupă podul pe unde tre
cea drumul forestier, ei au intrat 
in fierărie să facă scoabe pentru 
a consolida grinzile. Oamenii

PE FRONTUL APELOR
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LA ZI
• Alte 700 de case inundate la Sighișoara
• Mediașul rămine încă sub ape.
• Ieri, viitura a ajuns Ia Blaj și Alba 

Iulia.
® Inundarea unor comune în județul 

nedoara. O linie ferată întreruptă.
Hu

• Azi, la Rin. Vîlcea. apele Oltului 
depăși cu 150 cm cota de inundații (cu 
cm mai mult decît maxima zilelor trecute)

vor
100

• In județul Covasna, mii de oameni în
tr-o situație dramatică. 2 000 cetățeni și 
10 000 de animale evacuate ieri. Peste 
20 000 ha inundate, alte 1 000 case avariate.

• Locuitorii din Turnu-Roșu sînt izolați 
Aprovizionarea se face cu elicopterul.
• Cresc apele Șiretului și Prutului. Străzi 

inundate în Tecuci. Mii de hectare și nu
meroase comune sub apă.

• Dunărea crește de la intrarea în tară. 
Plan de apărare la Turnu-Severin.

• Situație critică în sectorul inferior al 
Dunării. In Deltă situația s-a agravat. Su- 
lina înecată pe jumătate.

Sînt cîteva zile de Ia acele 
momente dramatice în care 
103 oameni din județul Alba 
și-au găsit salvarea în inter
vențiile eroice ale elicopte
rului pilotat de Constantin 
Ștefănescu.

Astă noapte Alba-Iulia a 
fost din nou asaltată de ape. 
Nu știm dacă a fost necesară 
iarăși intervenția lui, dar cu 
siguranță bravul pilot s-a 
aflat și de astă dată la dato
rie. Așa cum este întot
deauna.

Foto: I. TEREK• •••••

s-au înnecat striviți de valul ne
bănuit care s-a aruncat asupra 
fierăriei, prăvălindu-se după cî
teva sute de metri în Mureș. De 
aici mai sus și mai în jos s-au 
tot adunat apele rjsjpind spaimă, 
distrugeri, moarte. Au murit oa
meni aflați lajyiuncă, la dato
rie, oameni care nu mai înfrun
taseră apele și au căutat să facă 
totul pentru a le înfrunta.

Ce poate să mai însemne pe 
lîngă sacrificiul lor pierderea ce
lor 390 de oi de la Filea, comu
na Deda ? Nu mai stăm să re
flectăm asupra faptului că Deda 
a fost avertizată și că totuși oile 
au fost surprinse în saivane pe 
malul Mureșului în timp ce in 
ultimele momente, noaptea, au 
fost evacuate 300 de vite de la 
aceeași cooperativă agricolă.

Pînă la Mureș mai sînt cîțiva 
kilometri. In toate localitățile

străbătute pe hotarele pămîn- 
tului năruit de la care se vor 
smulge totuși roadele, țăranii 
cooperatori revarsă hărnicia lor 
în această zi cu soare. La Dum
brăvi oara întîlnim o coloană de 
într-ajutorarq : tractoarele și 
mașinile agri&Ăe sosite din ju
dețul Ilfov pentru a imprima rit
murile necesare reluării campa
niei de primăvară.

Municipiul Tirgu Mureș. Tra
gedia, deși vizibilă, a rămas în 
urmă. Surprindem pulsul revi- 
talizării care se caracterizează 
prin reluarea activității în cele 
16 întreprinderi industriale cala
mitate. Brigăzile patriotice ale 
tineretului își aduc contribuția 
lor cotidiană prin mii de pre
zențe active. In întreprinderi și

(Continuare în pag. a III-a)

RĂSPUNS : România era a- 
tunci o țară care avea o econo
mie slab dezvoltată. Industria 
se afla într-o fază incipientă și 
chiar agricultura — din care 
cea mai mare parte era în 
mîinile marilor proprietari 
funciari — se găsea într-o sta
re de înapoiere. Monopolurile 
străine dețineau o parte im
portantă din bogățiile țării, în 
industriile petrolieră, carbo
niferă, chimică, , metalurgică, 
precum și in industria ali
mentară, îndeosebi, în rafină
riile de zahăr. Toate acestea 
contribuiau la accentuarea ex
ploatării clasei muncitoare, a 
poporului român care, se poa
te afirma, avea în acel mo
ment unul din nivelurile de 
trai cele mai scăzute din Eu
ropa.

Această situație s-a agra
vat și mai mult în cursul ce
lui de-al doilea război mon
dial, ca urmare a jafului e- 
xercitat în economia țării 
noastre de Germania hltle- 
ristă și distrugerilor cauzate 
de război. La sfîrșitul conflic
tului, producția scăzuse cu 
50 la sută față de nivelul e- 
xistent înainte de dezlănțui
rea lui.

Plecind de la această si
tuație, clasa muncitoare, pu
terea populară au trecut, după 
eliberare, la reorganizarea e- 
conomiei și la transformarea 
socialistă a țării.

INTREBARE : Ce a între
prins partidul dumneavoas
tră pentru ca bogățiile natu
rale să fie exploatate în mod 
judicios ?

RĂSPUNS: In anii care au 
trecut de la cucerirea puterii 
de către clasa muncitoare, 
Partidul Comunist Român, în 
colaborare cu celelalte forțe 
democratice și progresiste din

PARINJI
DIN

SATU

(Continuare în pag. a V-a)

MARE...

DRAGI

Am ajuns cu bine în București. Dar eram 
triste. N-am plecat niciodată așa departe de 
casa. Și eram fârâ voi. Nu uităm deloc 
apele mari care au venit peste noi. Și pe 
drum am văzut atâta apă... în gară ne-am 
speriat. O gară mare, cu multă lume. N-o să 
ne credeți, dar lumea asta ne aștepta pe 
noi. Ne-au adus haine, bomboane, fiecare

avea ceva pentru noi. Au vrut să ne ia pe 
la casele lor, să ne îngrijească ei pînă cînd 
o să puteți voi să ne luați iar acasă. N-a fost 
nevoie, ne așteptau niște tovarăși care s-au 
gîndit să stăm împreună. Noi, fetele de la 
Școala generală nr. 1, stăm cu toate la Li
ceul nr. 10.

• •••• •••••••••••«
SUB SEMNUL LUPTEI DÎRZE PE CARE ÎNTREGUL POPOR 0 DUCE

ÎMPOTRIVA stihiilor naturii, a fost inaugurat
Pentru cei peste 2 000 de ti

neri care lucrează în sistemul de 
irigații Carasu, ziua de duminică 
va rămîne o dată memorabilă. 
Pentru că în această zi într-un 
climat de puternic entuziasm 
creator, de hotărîre bărbătească, 
de identitate deplină ce animă în 
aceste clipe grele întregul nostru 
popor, care strîns unit în ju
rul partidului, duce o luptă e- 
roică cu furia stihiilor naturii 
dezlănțuite, muncește cu o ne
maiîntâlnită abnegație pentru a- 
tenuarea distrugerilor și reface
rea grabnică a urmelor lăsate de 
calamitate, aproape 1600 de ti
neri au format primul lor careu. 
După Lotru, Porțile de Fier, Pie- 
troiu și Rogojelu, în Dobrogea, 
s-a constituit un nou Șantier na
țional al tineretului într-unul din 
cele mai importante obiective

ȘANTIERUL NAȚIONAL

DE
ale agriculturii — sistemul de i- 
rigații Carasu.

Emoționantă clipă. 1600 de 
inimi tinere s-au angajat ieri în 
fața partidului, a organizației 
noastre revoluționare ca acolo la 
locul lor de muncă să-și facă da-

TINERETULUI
LA CARASU

toria în mod exemplar. Se citea 
pe fețele acestor tineri voința 
dîrză, hotărîrea nestrămutată de 
a face tot ce depinde de ei pen
tru ca obiectivele la care lucrea
ză să intre mai devreme în pro
ducție, conștienți fiind că surplu-

sul de recoltă ce se va obține în 
acest mod reprezintă contribuția 
lor la marele efort depus de în
treaga noastră națiune pentru re-

VASILE BARAC

(Continuare în pag. a V-a)

țară, a pus pe primul plan 
problema industrializării. Ro
mâniei pe baze socialiste, pre
cum și cea a transformării so
cialiste a agriculturii.

Acum, producția industria
lă globală este de peste 16 ori 
mai mare decît cea dinainte 
de război. România este as
tăzi în măsură să satisfacă din 
producția sa proprie aproape 
70 Ia sută din necesarul de ma
șini și utilaje al întregii eco
nomii naționale; ea dezvoltă 
o întreagă serie de ramuri mo
derne, ca electronica, folosi
rea energiei nucleare în sco
puri pașnice, chimia — îndeo
sebi producția de fibre sin
tetice și cea de materiale plas
tice; ea exportă in nu
meroase țări o serie de ma
șini și utilaje.

La ora actuală, preocupa
rea esențială a partidului nos
tru în domeniul economiei 
este asigurarea unui ritm 
înalt de dezvoltare a indus
triei. In ultimii 20 de ani, rit
mul mediu anual de creștere 
a fost de circa 14 la sută ; 
pentru cincinalul următor 
prevedem o creștere medie a- 
nuală de peste 10 la sută, ac
centul fiind pus îndeosebi pe 
introducerea tehnicii moderne 
în toate ramurile economiei.

INTREBARE : Nu este inu
til să precizăm pentru citito
rii francezi că România, care 
a fost prezentată mult timp 
ca o țară agricolă, întâmpină, 
chiar în agricultura sa, une
le dificultăți de''ordin geogra
fic.

ÎNTREBARE : Și agricultu
ra ? Ultima plenară a Comi
tetului Central și-a consacrat 
lucrările acestei probleme.

RĂSPUNS : Doresc să sub
liniez în primul rînd că, în 
urma încheierii colectivizării, 
în 1962, agricultura română 
a reușit nu numai să satisfa
că necesitățile consumului in
tern, dar și să permită o se
rie de exporturi de produse a- 
groalimentare.

Desigur, în ciuda progre
selor evidente obținute, noi 
considerăm că avem încă mult 
de făcut pentru ca să se poa
tă afirma că posedăm o agri
cultură modernă, avansată. 
Avem în vedere o serie de mă
suri foarte importante, urmă
rind extinderea irigațiilor, 
mecanizării și folosirii desco
peririlor științei, măsuri care 
vor asigura un progres mai 
rapid al producției agricole, 
în acest scop, noi prevedem 
un volum important de inves
tiții ; numai din fondurile de 
stat se vor aloca pentru sus-

RĂSPUNS : Este un element 
de care noi ținem seama în 
programul nostru. Deși Ro
mânia are o suprafață rela
tiv redusă, există zone în care, 
în unele perioade, se înregis
trează un exces de umidita
te, și altele, destul de întinse, 
în care există, cîteva luni pe 
an, o secetă puternică. De a- 
ceea acordăm o atenție spe
cială lucrărilor de asanare, de 
ameliorare a fertilității solu
lui de irigații. Ne propunem 
ca, pînă în anul 1975, suprafa
ța terenurilor irigate să de
pășească 2 milioane hectare, 
față de 230 000 ha în 1965. 
Ceea ce reprezintă în ultimă 
analiză esențialul este omul, 
munca sa, pentru că toate con
dițiile geografice, de climat, 
pot să fie îmbunătățite, și so
cialismul creează premise de 
dezvoltare a agriculturii în 
cele mai bune condiții.

In acest domeniu, ca ai în 
altele, partidul nostru a acor
dat și continuă să acorde o 
atenție deosebită folosirii cu
ceririlor științei. Plecăm de 
la faptul că construirea noii 
societăți nu ar putea fi reali
zată decît pe baza ultimelor 
cuceriri ale șțiințe, realiză
rilor celor mai prețioase ale 
gîndirii umane : de aceea noi 
veghem k organizarea activi
tății de cercetare științifică, 
la introducerea cuceririlor 
științei în producție, în în
treaga viață socială. Astfel am 
repurtat succesele de care vor* 
beam.

ÎNTREBARE: Deci, în a- 
ceastă țară, în care situația i- 
nițială era de asemenea natu
ră incit risca să meargă pe 
calea țărilor slab dezvoltate, 
socialismul a permis transfor
marea radicală a orientării.

RĂSPUNS : Explicațiile da
te dovedesc aceasta. Doresc 
însă să menționez, de aseme
nea, că paralel cu eforturile 
depuse de poporul nostru pen
tru dezvoltarea economiei — 
aceste eforturi fiind ilustrate

(Continuare în pag. a V-a)

PREZENTĂRI

• AMBASADORUL
La 25 mai 1970, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Roy Robert 
Fernandez, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Australiei în Repu
blica Socialistă România. Cu a- 
cest prilej președintele Consiliu
lui de Stat și ambasadorul Aus
traliei au rostit cuvîntări.

• AMBASADORUL
La 25 mai 1970, președintele 

Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Alfred 
William Rappard, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Elveției în Re
publica Socialistă România. Cu 
acest prilej, președintele Consiliu
lui de Stat și ambasadorul Elve
ției au rostit cuvîntări.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, preșe-

Luni după amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasa
dorul Regatului Maroc Ia Bucu
rești, Hassan Kaghad, la cererea 
acestuia.

Ambasadorul a transmis preșe-

u

AUSTRALIEI
După ceremonia prezentării 

scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Roy Robert Fernandez.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco
vescu, prim adjunct 
lui afacerilor externe.

ELVEȚIEI

al ministru-

de Stat, 
avut o con-

dintele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, a 
vorbire cordială cu ambasadorul 
Alfred William Rappard.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, și George Maco
vescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Alfred William 
Rappard a fost însoțit de membri 
ai Ambasadei Eleveției la Bucu
rești.

dintelui Consiliului de Stat un 
mesaj din partea regelui Hassan 
II al Marocului.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a par
ticipat George Macovescu, prim
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.
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NOBILA SOLIDARITATE UMANĂ
în localitățile calamitate din ju

dețul Sibiu — Mediaș, Dumbră
veni, Dîrlov, Hoghilat — a con
tinuat luni distribuirea ajutoarelor 
pentru sinistrați. Pînă îfr seara a- 
cestei zile au fpst înmînate aces
tora aproape 31 000 articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte. 
S-au distribuit, de asemenea, 
2 100 kg slănină, 150 kg zahăr,
1 223. kg făină» peste 1 000 kg mă
lai, 360 kg brînză și alte produse.

Zilele trecute au fost reparti
zate sinistraților 560 de aparta
mente în cadrul unui bloc nou, 
urmînd ca în zilele următoare alte
2 blocuri să-și primească loca
tarii.

Pentru adăpostirea temporară a 
unor familii de sinistrați pentru 
care nu se pot găsi acum alte 
soluții, au fost distribuite 55 de 
corturi și 126 pături provenite din 
ajutorai Crucii roșii americane. 
Printre cei care au primit corturi 
se numără și familiile Costică Fo- 
dor, Gheorgbe Moldovan, Nistor 
Albu, Cornel Elter, ale căror 
case, situate pe străzile Aurel 
Vlaicu, Alexandra Vlahuță și 
Hoția, au fost dărîmate sau grav 
avariate de ape.

Tot luni au sosit din Bucu
rești 5 căsuțe-dormitor construite 
zilele trecute pentru sinistrații 
din Satu Mare de către muncito
rii de la întreprinderea de șan
tiere pentru lucrări speciale și 
construcții din Capitală. în inte
rior, căsuțele-dormitor au 2 paturi, 
lenjerie, pături, perne, o masă, 
taburete, tacîmuri și veselă.

Se_ _ _ _
distribuie 
ajutoarele

Sinistrații din satele și orașele 
județului Cluj', care âu 'suferit de 
pe urma inundațiilor, continuă să 
primească noi ajutoare. La Dej 
s-au împărțft pînă Iutii peste 7 000 
de articole de îmbrăcăminte și 
de uz casnic. Fiecare sinistrat 
primește 2—3 costume de haine, 
cîteva cămăși, încălțăminte și tot 
inventând vestimentar •'nefcesât. 
pînă la refacerea propriilor că
mine. Și la Gherla și în localitățile 
calamitate din împrejurimi se 
împart ajutoare trimise de locui
torii Capitalei $1 de.cei din jude
țele Ilfov, Dîmbovița, Teleor
man, Timiș. Comitetul județean 
de partid â adresat organelor. lo
cale de partid și de stat dîn jude
țele respective telegrame” prin 
care, în numele cel<>r greu loviți 
de năvala anelor, se ădîic vii 
mulțumiri. O mare atenție se 
acordă copiilor. Universitarii' clu
jeni au decis să înzestreze un li
ceu din Dej cu apăra talul nece
sar refacerii laboratoarelor, iar 
Biblioteca universitară a donat, 
pentru refacerea bibliotecilor din 
școlile sinistrate 6 000 volume de 
cărți și diferite publicații. Mun
citorii fabricii de .mobilă Bucea 
s-au angajat ca din materialul 
lemnos economisit să doteze cu 
mobilier trei grădinițe de copii.

★
Luni dimineață $i din Buzău a 

plecat o coloană cu ajutoare pen
tru sinistrații din zona Mureșului. 
Pînă acum, populația județului 
Buzău a donat pentru ajutorarea 
sinistraților diferite articole de 
îmbrăcăminte în valoare de peste 
3 000 000 Jei. în același timp, 
prin centre au fost colectate și 
expediate mai bine de 200 tone 
produse agroal intentare.

(Agerpres)

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

în aceste momente grele, cînd națiunea noastră socialistă a fost 
aspru încercată de calamitățile naturale care s-au abătut asupra 
unor importante zone ale țării, oamenii muncii din București» 
toți locuitorii Capitalei, într-o vibrantă și deplină unanimitate, 
își manifestă sentimentele de profundă și frățească solidaritate» 
cu populația sinistrată, își exprimă hotărîrea fermă de a se ală
tura efortului patriotic al întregului popor pentru depășirea 
marilor dificultăți ivite și pentru readucerea vieții și a activi
tății economice pe făgașul lor normal.

La chemarea conducerii partidului și statului — care a orga
nizat cu bărbăție și înaltă răspundere vasta activitate pentru 
salvarea vieților omenești, pentru limitarea cît mai mult posibilă 
a efectelor destructive ale inundațiilor — cetățenii Bucureștiului 
au răspuns ca un singur om, prin fapte și numeroase inițiative, 
eforturilor de sprijinire a județelor calamitate, de apărare a celor 
loviți sau amenințați de cumplita dezlănțuire a naturii. Toți 
cei ce muncesc in întreprinderile și instituțiile bucureștene au 
desfășurat o activitate fără răgaz, și-au concentrat și mai invit 
forțele în vederea realizării unor importante producții supli
mentare, care să contribuie la compensarea imenselor pagube 
produse, la realizarea planului producției industriale pe acest an.

însuflețiți de puternice sentimente de dragoste față de patria 
încercată, față de viitorul ei socialist, muncitorii, inginerii, teh
nicienii, toți oamenii muncii din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene — analizînd posibilitățile din unitățile în care mun
cesc — se angajează să realizeze în plus față de angajamentele 
inițiale o producție marfă mai mare cu 362 milioane Iei, să de
pășească planul la export cu încă 37 milioane lefi» să reducă 
cheltuielile de producție cu încă 29 milioane lei și să obțină o 
creștere suplimentară a beneficiilor cu 47 milioane lei. Asțfel, 
pe întregul an vom obține peste prevederile planului o pro
ducție marfă de 862 milioane lei, vom livra la export mărfuri 
în valoare de 117 milioane lei, vom realiza economii în va
loare de 129 milioane lei și beneficii ce vor însuma 157 milioane 
lei.

încadrați cu deplină dăruire și energie in acțiunile de aju
torare a zonelor sinistrate, lucrătorii din întreprinderile producă
toare de materiale de construcții aparținînd Consiliului popular 
municipal și din alte unități vor produce suplimentar. 50 milioane 
de cărămizi, 20 000 cable teracotă, 6 000 mc. produse din beton 
celular autoclavizat, 3 000 mp uși și ferestre, 50 tone tuburi gre
sie și altele.

Stăpîniți de simțămintele de nobilă solidaritate cu cei sinis
trați, bucureștenii au subscris o parte din salariu la fondul do 
ajutorare, fapt ce permite ca pînă la sfîrșitul anului să se rea
lizeze din aceste constribuții un fond de peste 380 milioane lei.

Pentru a participa nemijlocit la înlăturarea consecințelor grave 
ale inundațiilor, un important număr de întreprinderi bucureș
tene au trimis în regiunile calamitate aparatură tehnică, utilaje 
și materiale, lucrează pentru recondiționarea unor produse și 
instalații avariate. Totodată, ele au constituit echipe și formații 
din muncitori, tehnicieni, specialiști care participă la repunerea 
cît mai grabnică în funcțiune a unităților industriale ce și-au în
trerupt activitatea sau sînt grav afectate.

De asemenea, întreaga populație a orașului a donat și continuă 
să doneze obiecte de îmbrăcăminte pentru cei ale căror bunuri 
și gospodării au fost distruse de stihiile, naturii. .

Alături de toți fiii României, sin tem convinși că "vor fi învinsei 
toate greutățile, că prin munca unită a întregului nostru popor, 
sub conducerea partidului, programul luminos de dezvoltare 
multilaterală a patriei socialiste va fi în întregime înfăptuit.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom face în 
continuare datoria față de patrie, că noile angajamente ce ni 
le asumăm vor fi înfăptuite, că întreaga noastră energie va fi 
închinată muncii pentru recuperarea daunelor suferite de econo
mia națională, pentru asigurarea progresului continuu al Româ
niei socialiste.

în numele Comitetului municipal de partid și 
al Consiliului popular al municipiului București 

DUMITRU POPA

Sub semnul unei largi solida* 
rități umane, alte state, organi
zații internaționale, firme și oa
meni de afaceri străini care au 
legături cu România, cetățeni 
străini aflați in țara noastră, 
oferă sprijinul lor poporului ro
mân, crunt lovit in avutul său 
național, prin catastrofalele i- 
nundații care au cuprins mari 
regiuni ale țării. Sprijinul, im- 
brăcînd forme diferite, este înso
țit de expresia celor mai alese 
sentimente de simpatie și com
pasiune față de populația din 
zonele sinistrate și de cuvinte de 
îmbărbătare pentru învingerea 
marilor greutăți care îi stau în 
față, pentru a face să reînflo- 
rească viața și activitatea în ora
șele și satele devastate de ape.

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria a ho- 
tărît să acorde ajutor populați
ei române care a avut de sufe
rit din cauza inundațiilor. Con
siliul Executiv al Crucii Roșii 
Bulgare va acorda, de aseme
nea, un ajutor neintîrziat în me
dicamente, îmbrăcăminte, pro
duse . alimentare, pături etc.

Guvernul spaniol a hotărît 
acordarea unui ajutor în valoa
re de 3 000 000 pesetas (circa 
43 000 dolari), constînd din me
dicamente, alimente, înbrăcă- 
minte etc.

Papa Paul al VI-lea a donat 
10 000 dolari pentru sinistrați.

Tn afara sumei de 500 000 iuani 
donată la '21 mai 1970, Societa
tea de Cruce Roșie a Republi
cii Populare Chineze a mai do
nat în ziua de 25 mai. 500 000 
iuani în alimente, medicamente, 
și alte bunuri materiale „pen
tru ajutorarea populației sinis
trate din România, pentru în
vingerea greutăților cauzate de 
inundații1'.

Crucea Roșie Libaneză a ho
tărît să trimită cu avionul 5 tone 
de îmbrăcăminte pentru sinis
trați. De asemenea, Semiluna 
Roșie din Turcia va expedia, tot 
pe calea aerului, ajutoare con
stînd din îmbrăcăminte, alimen
te, medicamente etc.

Uzinele „Renault" din Franța 
au donat 250 000 franci francezi, 
iar firma „Merrieux" din Lyon 
— 50 000 doze vaccin antipolio- 
mielitic și alte medicamente.

în același timp. Societatea 
națională „Air France" a dat 
instrucțiuni tuturor reprezentan
ților săi din America de Sud 
să pună la disnoziția ambasado
rilor români din această zonă 
avioanele companiei pentru a 
transporta. în mod gratuit, do
națiile de orice natură colectate 
pentru ajutorarea sinistraților.

Cu profundă emoție am luat 
cunoștință de groaznicele cala
mități naturale care s-au abătut 
asupra României, se arată în
tr-o scrisoare trimisă președin
telui Consiliului de Stat de către 
Bagi Vasiliu Lambi. Ca cetă
țean grec, dar care am trăit 
mulți ani în România — se 
spune mai departe — mă simt 
legat de pămîntul acestei țări 
cu care lucrez de peste 15 ani, 
reprezeiitind produsele petrolie
re românești atît pe piața Gre
ciei, cît și pe alte piețe als lumii, 
în numele firmei pe care a re
prezinți. dați-mi voie să-mi aduc 
și eu contribuția, donind Băncii' 
Române de Comerț Exterior, 
suma de 2 000 dolari americani, 
împreună cu profunda mea 
compasiune față de cei în su
ferință.

într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, vicepreședintele fir
mei Eastern industrial Corpo
ration LTD" din Londra, Henry 
Jakober, se arată : „în ultime
le zile am contractat cîteva fir
me care, împreună cu . firma 
mea, au avut diverse tranzacții 
comerciale cu România. Cu acest 
prilej, le-am atras atenția asu
pra necesității de a ajuta Ro
mânia în momentele atît de gre
le prin care trece. Ca prim re
zultat. firma BOCM (Univeler- 
Londra) firmă care lucrează 
prin mine cu România de 5 ani, 
a hotărît să doneze 2 000 lire 
sterline. De asemenea, alte cî
teva firme britanice au hotărît 
să . trimită, în cel mai scurt 
timp, utilaj pentru uscarea so
lului. Personal, doresc să aduc 
o modestă contribuție, punînd la 
dispoziția Băncii Române de 
Comerț Exterior, pentru fondul 
sinistraților, suma de 5 000 dolari 
S.U.A.

La întreprinderea „Tehnofo-

Vă rugăm să considerați acest 
gest al nostru drept un semn de 
prietenie și solidaritate cu po
porul român.

De la un alt partener de re
lații comerciale din Italia — 
firma „Fratelli Ultrocchi" din 
Milano, întreprinderea „Roma- 
gricola" a primit un telex prin 
care este autorizată să depună 
din contul firmei milaneze suma 
de 500 dolari pentru ajutorarea 
sinistraților de pe urma calami
tăților.

Prin intermediul aceleiași în
treprinderi românești. firma 
olandeză „Demeter" din Rotter
dam a oferit, ca ajutor pentru 
sinistrați, suma de 5 000 florini. 
în'1 telex se menționează că 
această modestă contribuție tre
buie apreciată ca un* gest de 
sinceră amiciție față de poporul 
român și de compasiune pentru 
victimele calamităților naturale 
din România.

Mai multe firme italiene — 
parteneri externi ai întreprin
derii „Prodexport" — au depus

siliului de administrație al fir
mei. Werner Steiner, se adaugă 
1 000 franci elvețieni din par
tea directorului departamentu
lui vinzări, Louis Keller și 500 
franci elvețieni din partea sa- 
lariaților firmei.

Federația industriei chimice 
belgiene a anunțat că va veni 
in sprijinul sinistraților din 
România, acordind un ajutor in 
medicamente și produse chimi
ce.

Comereianți libanezi au făcut 
o donație care pînă în prezent 
însumează 3 500 dolari.

Firma engleză „Butyl Pro
ducts" a donat 10 cisterne mari 
pentru păstrarea apei potabile, 
iar firmele „Acorde", „Cav" și 
„L. Israel", din aceeași țară, au 
donat in total 4 500 dolari S.U.A.

Din Elveția, firma „Studer" a 
pus la dispoziția fondului pen
tru sinistrați suma de 3 000 
franci elvețieni, firma „Sip" a 
donat 2 000 franci elvețieni, 
,,Casina“ a trimis în țara noas
tră colete cu medicamente, iar

State, organizații internaționale 
și persoane din străinătate sprijină 

România pentru înlăturarea pagubelor 
provocate de inundații

restexport" a sosit din partea 
firmei „Bona Mobel import" 
din Bad-Harzburg un CEC în 
valoare de 500 mărci vest-ger- 
mane pentru ajutorarea sinis
traților de la fabricile de mobilă 
din cadrul Combinatului de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Cluj, unitate cu 
care firma vest-germană între
ține relații comerciale de mai 
mulți ani.

Pe adresa directorului general 
al întreprinderii de comerț ex
terior „Ronjagricola" s-a primit 
un telex din partea firmei ita
liene „Gandolii “ din Milano, 
din care cităm : „Am aflat din 
ziare și de^ la; televiziune despre 
gravele pagube pricinuite unei 
părți din frumoasa dumneavoas
tră țară de recentele inundații. 
Din păcate, Italia cunoaște și ea, 
din proprie experiență, conse
cințele unor asemenea calami
tăți. De aceea, dorim să expri
măm prin dumneavoastră în
treaga noastră solidaritate . cu 
cetățenii., români, grav loviți de 
asemenea calamitate și. ca un 
gest de participare la suferința 
lor. vă rugăm a facilita depune
rea din partea noastră la Banca 
Română d° Cpmert. Exprim-, a 
sumei de 500 000 lire italiene.

la Agenția economică din Roma, 
pentru sinistrații din România, 
următoarele sume : firma „Stal- 
ca“ din Torino — 2 milioane lire 
italiene ; firma „Grosrtli" din 
Padova — 500 000 lire italiene și 
firma „Fratelli Lanata" din 
Genova — 1 000 dolari.

în afara contribuției persona
le a reprezentantului său in 
România, firma „Meccaniche 
moderne" din Busto Arsizio 
(Italia) oferă piese de schimb și 
materiale pentru repunerea in 
funcțiune a utilajelor livrate de 
această firmă întreprinderilor 
noastre de industrie.;.ușoară.

Firma „Goudraiîd" din Ita
lia, a depus Î1^$?£f,ț$osul. sinis- 
trațil.or, prin ‘«biroul său . din 
București,' sunta de 100 daț""’.

Firma „Intersofex" din Zu
rich (Elveția), care a comupicat 
câ pune la dispoziția fabricilor, 
și uzinelor din regiunile lovite 
de calamități personal de spe- 
.cial.it.ate și piesele necesare 
pentru repunerea ip funcțiune 
a mașinilor deteriorate — acțiu
ne care.se ridică la 15 000 do
lari, oferă, de asemenea, suma 
de 10 000 dolari, rezultată din 
donațiile făcute de. uzinele fir
mei. La donația personală in 
medicamente a delegatului Con-

„Maggi" va trimite supe con
centrate pentru sinistrați.

Pe adresa Crucii Roșii clin 
România, 3 comercianți din Is
rael au depus suma de 7 ooo 
dolari S.U.A. pentru ajutorarea 
sinistraților.

Armatorul grec Troodos din 
Pireu, proprietarul unor nave 
care transportă în mod iregulat 
mărfuri din porturile românești, 
a trimis prin intermediul în
treprinderii „Navlomar" din 
București suma de 1 000 dolari, 
drept contribuție pentru fondul 
de ajutorare a sinistraților din 
regiunile inundate.
JPrQpriețaț-ul firmei elvețiene 

„Robinho". "Fr. Soțo.ba, a depus, 
la Bancă Română ' de Comcirț' 
Exterior, în același scop, 250 
de dolari.

Organizația catolică „Cari
tas" și cea protestantă a „Dia- 
conațului" din R.F. a Germaniei 
au anunțat că vor trimite în 
România un transport cu 2 000 
de pături. 300 de corturi și 25 
tone îmbrăcăminte.

La rîndul său, Ordinul cavale
rilor de Malta a pus la dis
poziția sinistraților aparatură 
capabilă să purifice 60 000 litri 
de apă pe oră.

Conducerea Biroului regional

pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății va procu
ra și trimite în țara noastră meii 
multe filtre de apă mobile de 
tip „Berkefeld" pentru locali
tăți cu peste 10 000 de locuitori, 
precum și filtre.de apă mobile 
din plastic, pențru familii.

Comisia națională elvețiană 
pentru Uniunea’ internațională 
de apărare a copiilor a hotărît 
să deschidă ;un cont special, 
destinat ajutorării copiilor ro
mâni din regiunile lovite de 
calamități.

Societatea austriacă pentrtt 
protecția copiilor a donat îm
brăcăminte pentru copii in va
loare de 50 000 sehillingi.

Centrul educativ „Village 
Pestalozzi" din Elveția s-a o- 
ferit să primească și să asigu
re gratuit întreținerea a 20—30 
copii și 2 educatori din regiu
nile sinistrate, pe timpul va
canței, pînă la 27 iulie.

Corpul profesorilor univerși* 
tari din orașul Neuchatel (El* 
veția) a constituit un comitet de 
acțiune pentru strîngerCa de 
fonduri destinate sinistraților 
din România.

Postul de rodio „Elveția Ro- 
mandă" a anunțat deschiderea 
unui cont special în același 
scop.

Un grup de ziariști francezi, 
aflați într-un avion în drum 
spre țara noastră, au colectat o 
suină echivalentă cu 1 420 franci 
francezi, pentru a veni astfel în 
ajutorul familiilor din țara 
noastră sinistrate în urma . ca
lamităților naturale. Ajunși în 
București, la sfîrșitul unei con
ferințe de presă care a avut loc 
la Casa ziariștilor din Bucu
rești. publiciștii francezi au în- 
mînat suma respectivă condu
cerii Uniunii Ziariștilor din 
România spre, a fi depusă în 
contul 1 000 la Banca Română de 
Comerț Exterior.

Intr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, exorimindu-și 
solidaritatea cu cei atît de dure
ros încercați de calamitățile? 
naturale, Grupul de practicași 
vietnamezi do la Uzinele Săv’- 
nești au scris : ,.în aceste zile 
grele pentru poporul român, do
rim să acordăm modestul nos
tru sprijin pentru înlăturarea 
urmărilor inundației, donînd 
populației din zonele calamitate, 
bursa noastră pe două zile. Ne 
manifestăm, de asemenea, do
rința de a lucra efectiv la refa
cerea economiei țării, oriunde 
va fi nevoie".

Grupul de practicanți din 
R.D. Vietnam, care se califică 
la întreprinderea de construcții- 
montaj din Pitești, au ținut să 
vină în ajutorul sinistraților de- 
punînd suma de 2 000 lei.

Un grup de turiști suedezi, 
aflați în țara noastră în aceste 
.zile de ' grele-încercări. au de
pus, pentru ajutorarea sinistra- 
țitor. 600 coroane suedeze.

Alți turiști din Suedia și Ita
lia, sosiți în România, impresio
nați de calamitățile naturale 
care s-au abătut cu furie asu» 
pra unor întinse regiuni aie 
țării noastre, au făcut diverse 
donații individuale, în bani, pe 
care le-au depus la Banca Ro
mână de Comerț Exterior.

(Agerpres)

FOTOREPORTERII NOȘTRI

CONT 2000
Luni Ja ora 12, valoarea to

tală a depunerilor în contul 
(‘.E.C. 2 090, se ridica la
14 234 493 lei. Faptul că de 
șîmbătă la amiază și pînă luni 
la amiază în „contul omeniei" 
s-au depus mai mult de 
3 850 000 lei, confirmă din nou 
largul ecou și adeziunea de 
care se bucură in rîndul mase
lor largi de cetățeni de pe în
tregul cuprins al țării această 
acțiune de sprijinire a popu
lației din județele sinistrate.

Merită subliniată contribuția 
bănească adusă la grăbirea li
chidării grelelor suferințe ale 
populației sinistrate de cetă
țeni din municipiul București, 
care au depus.în contul C.E.C. 
2 000 suma de 4 739 895 lei, de 
cei din județele Brașov — 
825 162, Cluj - 815 298 Iei, Ti
miș — 653 101 Iei, Bihor — 
«41 292, Sibiu — 518 280 lei, 
Maramureș — 498 691 lei.

Suma banilor depuși de săt
măreni, oamenii cel mai 
greu loviți de calamitățile na
turale, pentru ajutorarea si
nistraților, s-a dublat de sîm- 
bătă, depășind acum 440 000 
lei,

(Agerpres)

pentru ju-

O. PLECAN 
I. BaRBIERU 
GH. CUCU AU VĂZUT IERI

MEDIAȘUL DIN NOU SUB APE BRAȘOVUL DESCHIZ1NDU-ȘI LARG INIMA COPIILOR SINISTRAȚI

PE DRUMUL OLTULUI DEZLĂNȚUIT, SATE IN BEJENIE LA FĂGARAȘLA GALAȚI, TOATA LUMEA LA POSTURI. APARAREA CONTINUA

• Fotografiile pe care vi 
le prezentăm surprind cîte
va secvențe dintr-o realitate 
tristă : imensele pagube pe 
care le priemuiește calamita
tea. Cifrele comunicate pînă 
aseară precizau între altele : 
249 localități au fost acope
rite total de ape. iar parțial 
alte 960. Din 67 987 de case 
lovite, 33 472 au fost complet 
distruse.

• Fotografiile surprind 
însă și o realitate impresio
nantă — unanima mobilizare 
a poporului, vibranta și eroi
ca sa dăruire, înalta solida
ritate civică și umană. Măr
turie cărora le stau între al
tele și știri ca acestea : Din 
Capitală a plecat ieri dimi
neață cel de-al patrulea con
voi cu ajutoare 
dețele sinistrate.

LA DEVA ȘCOLILE AU ÎNCEPUT CU... REFACEREA ȘCOLII

I

care.se
filtre.de
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• Tg. Mureș
(Urmare din pag. I)

instituții, ca pretutindeni în ju
deț, salariații lucrează îji schim
buri prelungite de cite 10—12 ore. 
Comuniștii, toți oamenii muncii 
sînt deciși să recupereze pierde
rile provocate de inundații, să-și 
realizeze angajamentele asu
mate.

In zona industrială afectată 
notăm: întreprinderea de utilaj 
pentru industria ușoară „Meta- 
lotehnica", Fabrica de pielărie și 
mănuși produc. Alături, Combi
natul de îngrășămite azotoase a 
intrat în revizii tehnice generale 
mai tîrziu decît era planificat, li- 
vrind agriculturii în acest fel 
însemnate cantități de îngrășă
minte peste cele prevăzute.

Intrăm în Cristești, localitate 
care a trebuit să opună o mare 
rezistență apelor. 17 fete din 
comună au fost surprinse de apă 
la serele de legume. Și elicopte
rele, singurele mijloace de lucru, 
au sosit la timp. Au fost salvate. 
Serele au fost șterse de pe harta 
economică a comunei. Acum a- 
pele s-au retras. Bălțile au fost 
secate cu pompele. S-a recupe
rat ce se mai putea.

La Vidrăsău, pe aeroportul 
nou, cîțiva pasageri se îmbarcau 
pe ultima cursă din acea zi. Ni
mic altceva. Nagy Zoii, omul din 
turn, navigator aerian care în zi
lele potopului nu-și găsea răgaz 
să fumeze o țigară, era liniștit 
acum. Privea spre cer cu ochi de 
specialist :

— Va fi timp frumos, ne spune 
el cu un sentiment de optimism.

O convorbire radio ne-a între
rupt. Am auzit: „YLN“ cere a- 
terizarea...

Am aflat că era al 20-lea avion 
cu alimente și medicamente, cu 
alte ajutoare sosite pentru popu
lația sinistrată, din județul Mu
reș. Sîntpaul, Cipău, Iernut alte 
trei mari victime ale calamității.

— De la război încoace, spune 
badea Ion Fătu din Iernut, nu a 
mai fost atîta jale pe la noi. A- 
tunci, aici, la Oarba, în vecini, au 
murit mii de militari, au ars 
case, au murit copii și femei. Și 
cu apele asteaz s-au prăpădit 
multe.

Badea Ion stătea în fața unui 
cort, nou nouț, instalat în locul 
fostei sale case. Apa i-o nimi
cise. La Iernut au fost distruse și 
avariate peste 200 de case, 120 
familii rămase fără adăpost. La 
Cipău, unde o parte din sat a fost 
șters în întregime de puhoaiele 
învolburate, i-am reîntîlnit pe ti
nerii de la Combinatul de îrif/-ă- 
șămite azotoase din Tîrgu Mu
reș. Organizați într-un șantier 
mobil de intervenție au ajutat 
fiecare cetățean sinistrat să-și 
mai adune din grămezile de moloz 
ceva util. Ii ajută in aceste zile 
la montarea și clădirea de case 
pentru care multe materiale de 
construcție au și fost transporta
te la fața locului.

Apa s-a retras. Mîlul care a- 
tingea peste jumătate de metru 
a fost dislocat, înlăturat. Pă- 
mînturile prind contururile de 
mai înainte; Oamenii nu s-au lă
sat pradă dezastrului. Muncesc 
cu energie pentru reconstrucție, 
în fața unor corturi, în aceeași 
zi cu soare, prima după două 
săptămîni de ploi necontenite, 
cîțiva copii se joacă în voie.

Pe sub podul de fier de la Cuci 
greu încercat, Mureșul își mai 
despletește apele tulburi încolo 
către Luduș. S-a retras în matcă, 
în zona aceea erau cele mai mari 
și mai frumoase grădini de legu
me organizate în culturi intensi
ve, din județ. Sute de tone de 
ardei gras, roșii, vinete s-au 
dus... Au rămas doar pămînturi 
triste, cenușii, reci peste care au 
intrat din nou tractoare, grape, 
mașini de discuit. Fiorul proas
păt al refacerii s-a instalat și 
aici ca pretutindeni, în zonele 
calamitate. Coborîm către Luduș 
— orașul asupra căruia ^viitura a 
persistat năpraznic. în bătaia soa
relui orașul acesta liniștit, altă
dată așezat pe mai multe coline 
aflate in plină construcție în ul
timii ani, ne dâ o imagine irea
lă. Străzi întregi de moloz, co
șuri de fabrici reci, bălți cu ape 
tulburi. Apele dezlănțuite spăr- 
gindu-și albia au traversat o par
te a orașului, surprinzînd locui-, 
tori, lovind cu putere în case, 
străzi, grădini, culturi. Pe stra
da Policlinicii, distrusă, e greu 
să reții o imagine descriptibilă : 
din 27 de case construite in ulti
mii ani, 20 au fost transformate 
în moloz. Nici pe strada Tinere
tului puhoaiele nu s-au arătat 
mai blînde. Ludușul a scăpat fără 
victime omenești. A trăit însă 
zile de mare dramatism. Cu cî- 
teva zile în urmă, survolam cu 
un avion sanitar orașul într-o oră 
de maximă încordare. Și am vă
zut atunci cum erau înghițite 
instalații sanitare, clădiri, căi 
ferate, case. Am mai văzut cum
plita luptă a unor oameni cura
joși care au salvat bunuri mate
riale, copii, femei, bătrîni. Dar 
cite nu erau de făcut atunci ? 
Și ochiul nu le poate cuprinde pe 
toate. Am văzut atunci dispera
rea animalelor surprinse de ape 
în incinta ingrășătoriei din apro
pierea fabricii de zahăr, încer
cuită de viitoarea apelor. Lupta 
a fost inegală și bilanțul tragic. 
933 animale au pierit.

La fabrica de zahăr, greu a- 
fectată și ea, lupta pentru recu
perarea utilajelor se desfășoară 
din plin. Operatori, chimiști, 
maiștri energeticieni s-au trans
format în veritabili mecanici de 
întreținere care dau ajutor sus
ținut echipelor de specialiști, la 
repunerea în stare de funcțiune 
a instalațiilor tehnologice, a uti
lajelor. Fabrica începe să-și re
capete imaginea de mai înainte.

Perioada remontului, perioadă

CER ÎNCĂ
NOPȚI ALBE!

7 REPORTERI (PE 718 KM)

DE LA IZVOARE LA CENADUL MARE
deosebit de importantă în activi
tatea întreprinderii, se desfășoa
ră în așa fel ca primele tone de 
zahăr să fie fabricate la terme
nul stabilit. Peste deal, comuna 
Chețani. Și aici apele au topit 
în furia lor multe case, multe 
familii și-au pierdut tot ce au a- 
gonisit într-o viață de om. Oa
menii n-au disperat. Alături de 
ruine vedem stive de cărămizi 
noi, materiale de construcție. 
Aici, au început ample acțiuni 
de reconstrucție și refacere la 
care participă cu entuziasm oa
menii muncii din întreprinderi și 
instituții, studenți și elevi, în 
spirit de solidaritate deplină cu 
cei greu încercați.

• Reghin
La Reghin oamenii refuză cu 

încăpățînare orice discuție despre 
cum și ce s-a întîmplat cu 13 zile 
în urmă. Oamenii de aici sînt co
pleșiți nu de propriile lor întîm- 
plări ci de ceea ce „vedem uluiți 
că s-a petrecut în alte zone ale 
țării". „La noi nu s-a petrecut 
aproape nimic", îmi spun cei cu 
care reușesc să schimb două vor
be. „Vom recupera totul în cel 
mai scurt timp posibil", iată cu- 
vîntul de ordine pe care îl mate
rializează fiecare acțiune sau gest 
în acese zile aici.

Aproope nimic la Reghin îp(-. 
seamnă peste I 000 de case inun
date, 107 familii evacuate, zona 
industrială a orașului inundată 
mai bine de 30 de ore ; aproape 
nimic înseamnă peste 62 000 000 
lei pierderi, numai în industria 
orașului. Și pentru a înțelege a- 
cest aproape nimic, trebuie să 
vezi orașul fierbînd fără a se în
treba cineva dacă ziua de lucru 
are 10—12, 14—16 ore de lucru, 
pentru a înțelege trebuie să mergi 
pe urmele celor 25 000 de oa
meni, să înregistrezi fapte și cifre 
și angajamente transformîndu-se 
în fapte și alte angajamente și 
realizări care șterg într-un ritm 
debordant consecințele celor doua 
zile cumplite, cînd Mureșul a ră
vășit aproape tot ce a găsit în 
calea sa.

Aproape dar nu totul, pentru 
că la I.P.M.S. în momentul în 
care a început inundația, oamenii 
au venit în plină noapte, au de
montat utilajele și le-au salvat i 
de furia apelor. Așa cum s-a în- | 
tîmplat și în alte întreprinderi ale 
orașului, unde tot ce a fost po
sibil omenește — și am văzut în 
aceste zile ce înseamnă posibil — 
s-a făcut. Aproape dar nu totul 
pentru că orașul avea nevoie de 
)îine și la fabrica de pîine s-a 
ucrat 48 de ore în apele pînă la 

piept. Și dacă apele au cărat 
seînduri, si utilaje, și 200 garni
turi de mobilă la sute de metri și 
le-au răsucit și spart, sau le-au 
transformat în surcele, nu au că
rat totul și nu au distrus totul în 
ziua în care și-au făcut de cap.

Aproape tot dar nu și dîrzenia 
și conștiința oamenilor care au 
dezlănțuit la rîndul lor atacul îm
potriva a tot ce apa a apucat să 
distrugă sau să avarieze.

La întreprinderea de reparații 
utilaje și mecanisme forestiere, 
toate utilajele și întreaga instala
ție electrică au fost sub apă. S-a 
lucrat într-un ritm a cărui intensi
tate riu o poate înregistra nici un 
seismograf și întreprinderea a in
trat în lucru cu întreaga capacita
te după 4 zile.

La întreprinderea de prelucra
re a materialelor sportive s-a lu
crat din plin după două zile. în
treprinderea „Republica" funcțio
nează deja cu aproape 95 la sută 
din capacitate. Combinatul de 
prelucrare a lemnului care a avut 
cel mai mult de suferit lucrează 
cu 75 la sută din întreaga sa ca
pacitate. La Reghin s-a hotărît ca 
pierderile pricinuite din cauza în
cetării producției să fie recupera
te pînă la finele trimestrului al 
IlI-lea. S-a lucrat duminica tre
cută, s-a lucrat duminica aceasta. 
Le Reghin s-a hotărît ca luna să 
aibă nu 26 de zile lucrătoare, ci 
27 și „dacă va fi nevoie, ne spu
ne muncitorul Stan Vasile, luna 
va avea 30 de zile lucrătoare".

Orașul a „căpătat" în aceste 
zile o altă împărțire : în echipe 
care atacă frontal tot ce ar putea 
întîrzia cu un ceas pulsul său 
normal. La întreprinderea locală 
grav avariată au lucrat alături de 
' ăcătuși mecanici, electricieni, 
muncitori sosiți în ajutor de la ce
lelalte unități industriale ale ora
șului, și țărani cooperatori — 300

din comunele Idecin, Batoș, 
Lueru.

Se face o dublă contabilitate : 
a pierderilor, și a recuperărilor. 
Cifrele din coloana a doua cresc 
zilnic în salturi spectaculoase.

„Intră" în aceste cifre și cei 
1000 de elen de la liceul nr. 2 
care au ajutat și ajută zilnic la 
îndepărtarea inîlului de pe mate
rialul lemnos de la I.L.F.O.R., cei 
de la liceul nr. 1 — cîteva sute 
— care au ajutat la refacerea și 
curățirea locurilor de muncă de 
la I.R.U.M., Cooperativa Lemn- 
Metal și cei 200 de elevi de la 
Școala specială de la Apalina — 
un cartier al orașului — care au 
lucrat cot la cot cu ceilalți colegi. 
Orașul se gospodărește, se curăță 
de mîl. Duminică s-a trecut la 
curățirea căilor de acces, la scoa
terea mîlului din cartierul Iebuș. 
A plouat întreaga duminică și au 
lucrat întreaga duminică, 1 650 
de oameni. Orașul refuză orice 
discuție despre cum și ce s-a în
tîmplat, care sînt consecințele. 
Refuză muncind bărbătește.

25 000 de oameni care se chea
mă și Borbei Mihai, și Torok Iu- 
liu, și Stan Vasile, și Weber 
Eduard, și Eodi loan, care mun
cesc cu aceeași dîrzenie cu care 
au apărat mașinile și materialele 
din fabrică, atunci cînd apa a 
venit, se cheamă și Suciu Alexan-

NU VA FI UȘOR, dar și pe aceste ruine gospodăriile oamenilor vor renaște

dru, și Koșa Dionisie, Holircă 
Aurel, care au înotat 48 de ore 
pentru ca orașul să aibă pîine, se 
cheamă...

Și ar trebui să transcriem aici 
25 000 de nume care au înotat 
48 de ore în două zile de grele 
încercări pentru ca orașul să du
reze.

• Ocna Mureș
O pereche de ghetuțe, o bluză, 

o pătură. Pînă acum erau niște 
mărunțișuri neluate în seamă pe 
care le judecam după aspectul 
lor strict utilitar. în aceste zile 
de grea încercare pentru mulți 
locuitori ai țării, ele devin niște 
simboluri, valoarea lor fiind spo
rită de o uriașă doză de umani
tate. De data aceasta pătura va 
acoperi familia rămasă fără a- 
dăpost și fără agoniseala de o 
viață. E înălțător acest sentiment 
al solidarității umane în fața pri
mejdiei I Cetățeni care nu s-au 
văzut, nu și-au vorbit niciodată, 
se întîlnesc pe același drum, cel 
al ajutorării sinistraților, animați 
de gînduri și intenții identice. 
Centrele de colectare a obiecte
lor pentru sinistrații din Ocna 
Mureș au devenit cunoscute în
tregului oraș. în ele intra și ies 
oameni în flux continuu. Au chi
purile grave. Nenorocirea care 
s-a abătut asupra unei părți a 
orașului a fost prea mare ca să-i 
poată lăsa indiferenți. Femeia se 
numește Zoia Chiorean și locu
iește pe strada Axente Sever 
nr. 3.

— Am două fete, ne spunea 
la plecare. îmi imaginez ce dra
mă pot să trăiască familiile ră
mase fără adăpost și îmbrăcă
minte. Am adunat în grabă tot 
ce am găsit. Și am crezut că pot 
fi de folos cuiva. Voi mai căuta 
și voi mai aduce și altele. Am 
informat aici că voi ceda o ca- 

• meră din locuința mea unei fa
milii sinistrate. De asemenea, 
sînt dispusă să întrețin pentru o 
vreme și un copil.

De 4 zile de cînd s-a deschis 
centrul, a fost vizitat de peste 
200 de persoane. Alături de pa
chete cu haine, unii aduc și 
produse alimentare : ouă, brînză, 
untură, făină. Mai multe femei 
și bărbați printre care amintim 
pe Elena Dragoș, Cornelia Mun
tean, Malvina Toma, Aurel 
Suciu, Vasile Borteș și alții, tot 
timpul liber și-1 petrec aici lu- 
crînd la sortarea, împachetarea 
și expedierea obiectelor către si- 
nistrați.

Ajutoarele sosesc și din alte 
părți. Craiova a trimis alimente, 
de la Turda a venit un camion 
încărcat cu obiecte de îmbrăcă
minte. Ele sînt binevenite căci 
mulți sînt cei care le așteaptă.

După cum ne-a informat to
varășul Nicolae Bogdan, vicepre
ședinte al Consiliului popular o- 
rășenesc din 1900 persoane eva
cuate, din fața furiei apelor, 92 
nu s-au mai putut întoarce la ca
sele lor. Mureșul vijelios le-a 
luat totul, casa, patul, hainele, 
în Chistei o uliță întreagă pe 
care se găsea și grădinița de co
pii, a fost în întregime distrusă.

Azi (luni) s-au distribuit sinis- 
traților primele cantități de o

biecte. Camioanele s-au îndrep
tat spre Chistei, Războieni-Ce- 
tate și Colonia de peste Mureș. 
Am însoțit camionul cu destina
ția colonie. Aici Mureșul își eta
lează toată gama de dezastru și 
tragedii pe care a fost în stare 
să o semene : garduri de beton 
rupte, clădiri sfărîmate, șoseaua 
mușcată etc. Vestea sosirii ca
mionului s-a -întins cu repezi
ciune. Femei și copii s-au strîns 
în jurul lui cu speranță. După 
zile și nopți de groază și insom
nii, fețele li s-au luminat. Au 
putut constata că în fata primej
diei n-au fost lăsați singuri, că 
simt aproape umerii unor oa
meni pe care nit i-au cunoscut, 
într-o ordine desăvîrșită, fiecă
ruia i-au fost înmînate obiectele 
de caie avea nevoie. L-am întîl- 
nit printre aceștia pe buldozeris
tul Mihai Iacob. A primit încăl
țăminte pentru copil și soție și 
numeroase articole de îmbrăcă
minte, pentru întreaga familie. 
După el au urmat Vasile Mihai, 
Constantin Onofrei apoi alții. La 
lăsarea serii, aproape 160 per
soane care locuiesc în colonie, 
purtau în brațe obiecte primite 
de la centru sau aduse de la 
Turda. La plecare șoferul le-a 
spus că peste cîteva zile va sosi 
iarăși.

P.S. In Ocna Mureș viața re
intră încet, încet în normal. Cele 
două mari întreprinderi indus
triale, Uzina de produse sodice 
și Salina au intrat prima parțial, 
iar cealaltă total în funcțiune. 
Școala profesională de chimie 
și-a reluat și ea cursurile. Căile 
de comunicație rutiere și telefo
nice au fost restabilite. Alimen
tarea cu apă și energie electrică 
decurge normal. De sîmbătă au 
intrat în exploatare și calea fe
rată spre Războieni la repararea 
căreia s-a lucrat timp de o săp- 
tămînă neîntrerupt, zi și noapte.

în încleștarea cu furia oarbă a 
apelor, viața triumfă.

* Alba lulia
Duminică s-a intrat în alertă ! 

Ploaia intermitentă venea o dată 
cu vești alarmante : din nou 
inundații pe Tîrnave» o creștere 
bruscă de nivel de peste patru 
metri și jumătate făcuse ca ape
le să pătrundă și a doua oară, 
imposibil de stăvilit, pînă în 
centrul Sighișoarei. La coman
damentul județean Alba de a- 
părare împotriva inundațiilor a 
început o activitate febrilă de 
receptare și transmitere a veș
tilor.

Luni dimineața, ora 5,17 mi
nute. Un soare cald strălucitor 
întîmpină trezirea orașului. Ce 
va fi această nouă zi aici ?

5,35 minute. La Comandamen
tul județean Zaharia Iovescu, 
șeful stațiunii hidrologice mă 
anunță : sîntem deja la cota de 
inundație. Vor fi inundate cu 
siguranță satele din aval de 
Blaj — Mihalț, Cetatea de Baltă 
Coșlariu, iar aici în Alba lulia, 
cartierele Partoș și Oarda...

Pornesc către Oarda de Jos.
7,13 minute. La Oarda se lu

crează pentru acoperirea spăr
turilor din dig. Militari, cetățeni 
ai cartierului, tineri, muncitori, 
alături. Pe dig mașinile nu au 
acces, pămintul 6e transportă în 
tărgi, în saci.

Ora 10,7 minute. Un I.M.S.

aduce materiale și aparatură 
pentru punctul hidrometric. 
Mira arată că nivelul apei a 
ajuns d^ja la 496 cm, dincolo de 
cota de pericol. Din minut în 
minut se.string aici oameni din 
cartiere» iar în pauză elevii șco
lii generale.

10,30 minute. Sînt în cartierul 
școlii. O primă zi de cursuri 
după inundațiile anterioare. 
Dunga neagră a nivelului dina
inte al apelor se ridică în clase 
dincolo de 2 m. Copiii stau în 
bănci lîngă pereți încă umezi ; 
afară noroi, apă. Cei care înva
ță după amiază spală bănci, ta
ble, o numărătoare.

10,48 minute. La punctul Trei 
Poduri apa Sebeșului, refuzată 
parțial de Mureș, trece peste 
șoseaua națională. O spărtură de 
5 m îi permite acces furibund, 
anapoda.

10.53 minute. In fața șuvoiu
lui, oprit cîteva minute, un con
voi de autocamioane cu ajutoare 
pentru sinistrați. Vine din Capi
tală, aducînd coletele trimise de 
cetățenii sectorului V. Fiecare 
autocamion aduce cîte 253 de 
colete cu îmbrăcăminte și ali
mente. Trec prin apă, șoseaua e 
inundată. Le urmăresc. drumul . 
către Alba lulia, citind pe laturi 
lîngă steaguri, mesajul locuito
rilor Capitalei : „împreună, ală
turi, vom învinge vitregia na
turii".

11,4 minute. Din nou la punc
tul hidrometric. Soțul Măriei 
Josan, observatoarea suplinită 
acum, ne arată depășirea liniei 
de miră dincolo de 500 cm. De 
două săptămîni transmite din 
oră în'oră cota apelor neobosit 
alături de soția sa.

11.53 minute. Mă aflu din nou 
în municipiul. Alba lulia. , Co
mandamentul de apărare împo
triva inundațiilor transmite prin 
difuzoarele de pe străzi, un apel 
insistent : „veniți cu sape, tîrnă- 
coape, lopeți la podul de lîngă 
depozitul de lemne". Acolo tre
buie astupată o trecere de 10 m 
pe sub calea ferată pentru a îm
piedica o nouă pătrundere a- a- 
pelor în oraș.

12.6 minute. Alerg pe strada 
Șiretului. Ajung din urmă un

Igrup de elevi ai Liceului „Horla, 
Cloșca și Crișan". Cu lopata în 
mină, Spiridon Voronea, din cla
sa a IX-a» îmi arată direcția...

12,31 minute. La Pod o garni
tură de tren se descarcă vagon 
după vagon. Piatra e azvîrlită 
decimetru cu decimetru în calea 
de acces a apelor de dincolo de 
terasamentul căii ferate. Sute de 
oameni : muncitori, militari, e- 
levi intervin în schimburi suc
cesive. Forțele de lucru sînt deja 
dincolo de necesar...

12,38 minute. De la Comitetul 
municipal U.T.C. primul secre
tar Victor Brașoveanu dă tele
fon urgent : „Avem nevoie de 
tinerii care lucrează în depozite 
pentru recuperarea mărfurilor, și 
la demolări ca să avertizăm ce
tățenii în legătură cu evacuă
rile".

12,46 minute. De la întreprin
derea Refractara sosesc 40 de 
ucenici, sînt instruiți rapid și 
pornesc pe străzi în echipe îm
preună cu Ștefan Cocan, mais
tru, cu instructori și activiști ai 
comitetului municipal. în partea 
dinspre Mureș cetățenii de pe 
străzile Iașilor, Andrei Mureșa- 
nu, Oltului, Mărăști, Ceferiștilor, 
Moldovei, Șiretului, vor trebui 
să se evacueze a doua oară.

13,5 minute. Din nou la co
mandamentul județean. Zaharia 
Iovescu într-un răgaz de cîteva 
clipe îmi spune : „întîmpinăm 
cu bărbăție unda care se apro
pie. La noapte va fi aici". Apoi 
se oprește. La telefon Dr. Ștefan 
Fărcașu, directorul spitalului 
municipal vrea să știe ce va fi 
la noapte. „Va fi priniejdie, dar 
nu la nivelul anterior. Oamenii 
pot lucra normal. Luați însă mă
surile necesare, asigurați perma
nența", i se răspunde.

Rămîn în continuare la Co
mandament și asist la numeroa
se încercări de legătură cu Bla
jul. De 3 ore orașul nu a răs
puns.

Ultimul nivel al apelor comu
nicat e 215 cm. Ce se întîmplă 
acolo ?

Au căzut oare legăturile tele
fonice ?

Ora 13,42 minute. Ies în stra
dă. Pe platforma Obeliscului 
concentrări de oameni. Privesc 
către Mureșul care crește. Dea
supra orașului un avion sanitar 
face rotocoale lansînd parașuta 
cu medicamente. Aeroportul nu 
primește.

E ora 14,3 minute. Ileana Di- 
nică, redactor la ziarul jude- 
jean Unirea, îmi arată o scri
soare : „Am dat și eu un rînd 
de țoale cu toată inima pentru 
necazul care a venit asupra 
dumneavoastră". Biletul însoțeș
te coletul trimis de Margareta 
Bulumac din comuna Nanou, 
județul Teleorman. Comentariile 
sînt inutile.

Ora 14,23 minute; A fost bine : 
de azi dimineață de la ora 8, 
după 8 zile .de întrerupere, fa
brica de mqrărit Alba lulia, a 
început să producă. Stagnarea a 
însemnat 4 milioane lei pierdu
te. Vor fi recuperate pînă la 
sfîrșitul trimestrului III.

Ora 16. în sfîrșit, vești de la 
Blaj. Tîrnavâ Mare staționează 
la nivelul 220 cm. Digul de pro
tecție de I km avînd o înălțime 
de 120 cm. a rezistat. A fost pro
tejată fabrica de binale. Sînt e- 
vacuați locuitorii din cartierele 
Berc, Izvoarele și de pe străzile 
23 August și’ Clujului. Pericol 
mare prezintă Tîrnava Mică. Din 
nou inundații mari la Tîrnăveni, 
unde apele au atins cota de 480 
cm. Locuitorii de pe străzile 
Ceferiștilor, Locomotivei și Fo- 
chiștilor din Blaj s-au refugiat 
la școala generală de 10 ani din 
vecinătate.

Ora 17,30 minute. Alt apel că
tre cetățenii din Alba lulia, pen
tru aprovizionarea cu apă. S-au 
luat noi măsuri de urgență : asi
gurarea rezervelor de alimenta
re cu apă potabilă a orașului și 
asigurarea stației de pompe.

Ora 19 și un minut. Aflu că 
la-Vexa, în aval de Blaj, o for
mație de pompieri condusă de 
Vasile Cojocaru a participat ore 
în șir la îndiguirea și apărarea 
podului.

19,27 minute. La comitetul ju
dețean Alba lulia al U.T.'C. îlie 
Dogăroiu, activist, mă roagă să 
transmit pentru ziar la Bucu
rești : „Pentru digul de la Blaj 
au participat la transportarea a 
2 000 tone de. piatră, peste 1050 
de uteciști de la Grupul școlar 
forestier și liceul agricol. Alte 
două echipe formate din cîte 50 
țineri de la Complexul de ex
ploatare și industrializare a lem
nului au lucrat la construirea a- 
cestui dig.

Ora 20. fără 6 minute. Pornesc 
împreună cu loan Laslau, prim 
secretar al Gomitetului jude
țean Alba al U.T.C., ca să vedem 
Mureșul. Apele au depășit cota 
525 cm. Se așteaptă ca ele să 
ajungă între orele zero și 4 di
mineața la peste 600 cm. Vor fi 
din nou inundații la Alba lulia. >

RECONSTRUCȚIE ÎN PRIMA URGENȚA. Pentru ca Reșița să pri
mească la timp cărbunele Văii Jiului, trenul trebuie să treacă 

prin Dobra

începe o noapte de veghe, de 
așteptare încordată. în fața co
mitetului județean de partid 
staționează deja autoamfibiile 
pregătite pentru intervenții.

O dată cu înserarea, toată lu
mea întreabă : ce va fi această 
noapte pentru noi ?

• Deva
La clubul muncitoresc din 

Deva se desfășoară una din acele 
acțiuni care reafirmă în aceste 
zile susținute frăția și solidarita
tea umană. în sala mare a clu
bului, devenită acum centru de 
distribuire a obiectelor de îmbră
căminte și încălțăminte, l-am gă
sit pe tovarășul Fetru Iacob, se
cretar al Consiliului popular al 
municipiului Deva care ne de
clara :

„în oraș sînt peste 3 000 de 
sinistrați. Pentru ajutorarea lor, 
începînd de vineri orele 15 a 
început să funcționeze acest cen
tru. în ultimele două zile au fost 
oferite ajutoare în obiecte de îm
brăcăminte și încălțăminte la un 
număr de 181 de familii între 
care circa 273 de copii. Fiecărei 
persoane i-au fost oferite obiecte 
de primă necesitate pentru cel 
puțin două schimburi. în primele 
zile după inundații a funcționat 
și un centru de distribuire a ali
mentelor. Au fost oferite sinis
traților 2 000 kg făină, 400 kg 
zahăr, 10 000 litri lapte, 40 000 
ouă, 400 kg carne etc.

Cetățeanul Colbiș din strada 
Hărăului nr. 21, văduv, tată a 
doi copii, a beneficiat de obiecte 
de încălțăminte pentru întreaga 
sa familie, Ion Munteanu, elec
trician, care a locuit pe strada 
Griviței nr. 7, o stradă greu lovi
tă de furiile apei a beneficiat, de 
asemenea, de ajutoare. „Mulțu
mesc — ne declară el — tuturor 
acelora care ne-au ajutat și ne 
ajută în aceste ceasuri grele. Nu-i 
vom uita".

Gama obiectelor pe care cen
trul le oferă sinistraților, este 
foarte variată: de la pahare și 
crătiți, la pantofi și haine groase, 
de Ia lenjerie de pat la cărți, și 
jucării pentru copii. Odată cu 
obiectele acestea au fost distribui
te și 86 de pături primite prin 
Crucea Roșie. Acestor date le 
adăugăm pe cele privind ajuto
rarea sinistraților din una din cele 
mai lovite comune din iudeț: 
Ilia. Aici, în cursul zilei de du
minică au fost distribuite 148 de 
pături și 5 corturi de cîte 6 per
soane fiecare din donația guver
nului și Chicii Roșii din S.U.A. ; 
2 500 kg făină albă, 11 000.kg mă
lai, 10 000 bucăți ouă, 325 kg 
zahăr, 500 litri lapte, 575 kg 
brînză și 1 500 kg legume.

Seara, la ora cînd transmitem, 
în Deva tocmai au sosit alte două 
camioane și o remorcă cu alimen
te și obiecte de îmbrăcăminte. Pe | 
primul camion două steaguri și 
o pancartă cu inscripția : „Muni
cipiul București, pentru sinistrații 
din regiunea Hunedoara".

★
în dreptul Iliei, unde Mureșul 

face un cot, exista ,un dig pentru 
apărarea localității. Deși el nu-și 
mai poate purta denumirea ade
vărată, există. Un zid de ’ cetate 
asediată ; spart în tot locul, gata 
să se clatine dar încă în picioare. 
Prin spărturile lui largi apa a pă
truns adînc în comună, măturînd 
case, copaci, străzi. Da, străzi ! 
Am văzut terasamentul ele pietriș 
și asfalt al unei porțiuni de 
stradă azvîrlit în curtea unei 
foste case. Distrugerile sînt mari 
pretutindeni. Casele evacuate, 
rămase în geometrii aproxima
tive, zac în apă și temeliile se 
macină, alunecă, se surpă. A în
ceput refacerea stricăciunilor 
dar apa continuă să stăpînească 
întinderile. „Am primit corturi 
pentru sinistrați — declară pri
marul — dar situația este ab
surdă. Nu avem încă unde le a- 
șeza".

Digul ! Trebuie sedasă apa ! 
Sînt cuvintele zilei de dimineață, 
de la ora 6 pînă a doua zi la a- 
aceeași oră. Acum Mureșul 
începe să crească. Din nou digul! 
S-a început refacerea lui cu 10 
zile în urmă. Oameni din sat, cu 
lopeți, 100 de tineri de la școala 
de șoferi cu camioanele lor, nu
meroși militari. Un plan strate
gic, un pod de pontoane peste 
luncă, screpere și buldozere ur
cate pe dig. S-au format coloane 

lungi de autobasculante. La fie
care două-trei minute șirul de 
mașini se deplasează doi-trei 
metri pînă cînd cea din capăt a- 
junge în locul unde poate să bas
culeze. Piatra cade în apă, este 
așezată și cu mîna, cu tărgile este 
adus bolovăniș și pămînt. Pămîn- 
tul are acum valoarea aurului; 
se sapă pe dealurile din apro
piere, tot de aici se aduce și 
piatră.

Și tot așa, de mai bine de 
zece zile. Fiindcă spărturile se 
astupă în 20—30 de ore și se re
fac în două-trei, cînd Mureșul 
prinde un- val înalt și-1 aruncă 
năpraznic în acest cot. O muncă 
ca în legenda meșterului Manolo 
cînd noaptea se dărîma tot ceea 
ce era clădit ziua. Și totuși di
gul își cicatrizează rănile fiindcă 
tot ca în legendă oamenii nu 
dau înapoi nici un pas și su
doarea lor formează liantul care 
zidește pietrele colțuroase. Trea
ba merge greu uneori, pare inu
tilă, dar a renunța la ea în
seamnă a ceda tot digul, a lăsa 
comuna sub ape. Frumoasa Ilia 
de altădată, cea cu dulci armo
nii vegetale, des cîntată și vizi
tată, își apără azi cu vitejie viața.

• Lipova
Pentru Lipova cota apelor Mu

reșului a însemnat și mai înseam
nă încă busola după care e diri
jată viața și activitatea locuitori
lor.

După mai bine de o săptămînă 
soarele a inundat străzile, aceleași, 
de-a lungul cărora furia apei a 
provocat consemnarea cifrei : 203 
case dărîmate în întregime. Pier
derile la o primă evaluare din 
bunurile personale ale populației 
se ridică la 21 350 000 lei, la care 
deocamdată nu putem adăuga 
precis valoarea pierderilor de 
bunuri als întreprinderilor.

Parcurgînd străzile orașului, îți 
dai seama că toate eforturile oa
menilor sînt îndreptate spre „șter
gerea" urmelor lăsate de Mureș 
spre aducerea grabnică a vieții 
pe făgașul obișnuit. O primă 
concretizare a acestor eforturi a 
fost deschiderea cu începere de 
azi, a cursurilor tuturor școlilor 
din localitate, în punerea integra
lă în funcțiune a îețelei electrice 
și de comunicații telefonice și a 
rețelei de apă. Tot în cursul a- 
cestei zile și-a început activitatea 
una din cele mai importante în
treprinderi din oraș, întreprinde
rea județeană de industrie locală, 
cu 80 la sută din capacitate pre
cum și celelalte ateliere aparți- 
nînd producției meșteșugărești.

Tribunalul orășenesc adăpos
tește familii sinistrate.

II cunoaștem aici pe Ion Gazsi, 
forjor la întreprinderea forestieră. 
Are 4 copii. Cel mai mare, 
Carol, în clasa a Vl-a, și așteaptă 
să vină al cincilea. Locuia pe Ca
lea Victoriei 314. Acolo nu se mai 
poate întoarce. Astăzi au primit 
primele ajutoare în haine în spe
cial pentru copii. Le-am văzut: _ 
erau costumașe pentru Ștefan, 
pentru Carol, pentru loan și Ma
riana. Au primit și continuă să 
primească alimente. Tot în cursul 
acestei zile le-au fost repartizate 
6 kg cartofi, 3 kg ulei, 3 kg za
hăr, legume. Familiei de m per
soane a lui Ion Cuc, din cele 
24 000 de obiecte de îmbrăcă
minte trimise de către municipiul 
București, le-au fost repartizate 
113 din care numai lenjerie 60, 
iar 65 de obiecte a primit familia 
Anei Lazar.

I-am întrebat ce gîndesc în a- 
ceste zile. în esență răspunsul a 
fost același: „N-am pierdut încă 
totul. Avem suficientă tărie în 
noi pentru a ne reface. Fiindcă 
simțim că întreaga țară este ală
turi de noi".

Reportaj realizat de COR
NEL POGĂCEANU, NICO
LAE ADAM, AL. BĂLGRA- 
DEAN, ION TRONAC, VIC
TOR CONSTANTINESCU, 
ELISEI TARȚA, ION DANCEA



IOAN GRIGORESCU

BARAJUL 
VOINȚEI

Două zile și două nopți din aceste două 
săptămîni deopotrivă ale nenorocirii și ale 
biruinței omului asupra stihiei, am stat în
chis într-o cameră obscură, alături de re
gizorul Virgil Calotescu, asediați de gro
hăitul sinistru al viiturilor, de mugetul 
apelor deslănțuite, de gîfîitul vitelor fu
gind clin calea dezastrului, de scrîșnetul 
copacilor desrădăcinați. de geamătul case
lor prăbușite.

Aveam cîteva zeci de role de pelicula 
abia ieșite din laboratorul cinematografic, 
după ce revelatorul scosese la lumină ima
ginile surprinse de operatorii studioului 
Alexandru Sahia din încleștarea oamenilor 
cu forțele oarbe ale naturii. 6 000 de me
tri din care trebuia să alegem numai 600, 
și nici un metru nu era inutil, nici o foto
gramă nu putea fi pierdută, patru ore de 
proiecție continuă, și , sarcina de a scoate 
doar două zeci de minute pentru filmul 
„Barajul voinței". WCe putea fi lăsat deo
parte ? Abia venisem de „acolo“ și nu vă
zusem decît un crîmpei din realitate, iar 
de pe platanele mesei de fnontaj se de
rula totul, întreaga dramă, la adevăratele 
ei proporții. Fiecare minut de proiecție, o 
altă fâță a nenorocirii, un alt aspect al 
luptei, un nou fapt de eroism, o nouă lo
vitură din partea zăludei năvale de ape și 
mîl, de stînci rostogolite la ,vaje, de pă
duri mutate din loc, de dealuri și văi for
fecate de crăpături adinei, de ruine și la
crimi, de scrâșnete, de „hăi-rup !“ La ce să 
renunți ? Și prin ce anume o imagine să 
aibă prioritate față de alta, o nenorocire 
să pară mai „expresivă" decît alta, un 
fapt de eroism mai patetic, mai îmbărbă- 
tător decît altul, un gest de solidaritate 
mai semnificativ decît alt gest de solidari
tate ? Foarfecă a trebuit să taie în durere, 
ca într-un cord neanesteziat, însă pelicula 
rămîne în integritatea ei pentru letopiseț.

Erau sute de femei plîngînd, strigîndu-și 
lamentai, smulgîndu-și părul, blestemînd 
cerul, și n-am ales decît două sau trei a

ROMULUS RUSAN

NENORO
CIREA 

NE-A GĂSIT 
UNIȚI

Revenit din Transilvania la București, 
am impresia că totul e aici fără rost. Mi
lițianul de pe Calea Victoriei, dirijînd ma
șinile, mi se pare inutil, iar grația lui oa
recum frivolă. Pe oamenii citind ziarul în 
mers îi găsesc ostentativi în curiozitate. O- 
bișnuila forfotă de sîmbătă la amiază cu 
pachete și cozi, îmi sugerează, mi se pare, 
zădărnicia zădărniciilor. Privesc cu mai 
multă atenție chiar propria mea odaie și o 
descopăr nefiresc de firească, firescul mi se 
pare nereal, aștept mereu să se petri ică 
un lucru neobișnuit, faptul că nu se pe
trece îmi dă o stranie senzație de sus
pense

La București au apărut căpșunile și chiar 
— într-o vitrină centrală coșulețe cu pe
tale de trandafir. La Alba Iulia, nimeni 
n-ar avea nevoie de așa ceva, suferința a 
împietrit trupurile, le-a redus la minimum 
necesitățile elementare.

La București e o continuă criză de 
ziare. Ziarele străine sînt mai puțin cău
tate decît cel mai neînsemnat ziar depar
tamental. în schimb, la Alba-Iulia, oamenii 
s-au obișnuit să asculte mai ales emisiunile 
locale, care le mai permit să și muncească 
în același timp. Și, pe urmă, ei au cunos
cut pe propria lor piele știrile de ultimă 
oră. Nu sînt nici flori la Alba-Iulia.

Din parcuri și grădini le-a smuls pu
hoiul. în florării nu le mai aduce nimeni. 
La București se găsesc flori în toate floră
riile. Lumea e sentimentalizată, e îngrozită, 
nu mai cumpără lucruri care ar putea su
gera luxul.

PAGINI DIN JURNALUL UNOR SCRIITORI AFLAȚI 
IN ACESTE ZILE ÎN LOCURI UNDE S-AU DAT

Șl SE DAU BĂTĂLII DECISIVE PE FRONTUL APELOR
căror durere era mai mută, mai sobră, mai 
austeră. Erau mii de bărbați prinși în în
cleștarea cu stihia, mii de ostași salvînd 
femei și copii, cărînd cu camioanele și au- 
toamfibiile îmbrăcăminte și alimente, erau 
mii și mii de tineri ajutînd la evacuarea 
sinistraților, mii de perechi de brațe întin- 
zîndu-se tremurătoare spre umărul vînjos 
care li se oferea, mii de țărani cu căruțe, 
mii de lopeți, torente de tractoare, scre- 
pere și buldozere ieșind în calea prăpădu
lui pentru a-i bara trecerea cu valuri de 
pămînt. Am ales doar cîteva secunde, cî
teva minute, poate nu cele mai semnifi
cative, căci de fiecare dată cînd tăiam în 
peliculă aveam senzația că tot ceea ce lă
sasem deoparte era mai bun, sau merita 
deopotrivă să intre în sinteza celor 600 de 
metri.

Oamenii fuseseră surprinși în ceasul de 
restriște, nimeni nu „poza", decorul era 
parcă lucrarea unui scenograf dement, 
căci peste frumoasele locuri de pe Mureș 
și Olt, de pe Șiret și Tîrnave, de pe Prut 
și Dunăre, de sute de ani cîntate în doine 
și de atîtea ori văzute și revăzute cu ad
mirație, trecuse o uhiară lividă care de
vastase livezi în floare, sufocase ogoare, 
invadase fabrici și uzine, măturase șosele 
și căi ferate, distrusese grădipi și case 
mîndre. Nici zburătoarele n-au scăpat 
toate, cuiburile păsărilor au fost strivite, 
oamenii au prins pește prin podurile, ca
selor. , .. .. i ,

Lucram asediați de vuietul, de mugetul, 
de grohăitul bezmetic al apelor, și latul 
lopeții izbea sec în piepții digurilor, și 
plînsul era mut, și păsăretul își pierduse 
viersul, și animalele răgușiseră istovite, 
doar brațele oămenilor nu se opreau, pal
mele cu bătături întinse într-un gest im
perios : Opriți-vă ape ! Și în fața acestei 
hotărîri, ceea ce părea și pare de nestăvilit 
a trebuit și trebuie să-și recunoască înfrîn- 
gerea în ciuda vremelnicei sale izbînzi, 
căci pe pămîntul acesta, acum, la noi 
avea să dea piept cu cel mai puternic și 
mai de netrecut baraj : Barajul voinței 
unui întreg popor.

Nimic nu se potrivește de departe cu 
realitatea. Și, astfel, descoperi, cît de puțin 
se cunosc oamenii unii pe alții. De pildă, 
cei aflați la mari distanțe de nenorocire 
sînt mai sensibilizați decît cei din focarul 
ei. Oamenii loviți direct de catastrofă sînt 
mai puternici, mai rezistenți, mai băr
bați decît cei ce nu au văzut-o la față. 
Nenorocirea îți dă o ură care se transfor
mă în putere. Sentimentul că ești specta
tor de la distanță îți dă — din contră — 
un complex de inferioritate, o slăbiciune 
și o fragilitate care te fac prea vulnera
bil.

Aud pe mulți plîngîndu-se că n-au fost 
acolo, că n-au participat la calamitate, 
mărturisindu-și o inexplicabilă vinovăție. 
Mi se dau telefoane și mi se cer lămuriri 
despre ce s-a întîmplat, despre cîte o fa
milie sau despre cîte un sat netrecut în 
comunicate. îmi vine să strig de exaspe
rare. Eu am fost acolo, am văzut și nu mai 
am cuvinte.

Mă inundă, însă, de emoție oamenii ră
mași la postul lor, oamenii care au privit 
nenorocirea — acolo sau aici — cu decen
ță și realism. Despre telefonistele din Al- 
ba-lulia — cît de puțin s-a scris ! Ele au 
stat în centrală tot timpul, fiind in anu
mite momente singura legătură a orașului 
cu țara. Ziua pregăteau convorbirile ofi
ciale, iar noaptea, pînă în zori, dădeau in
formații sutelor de voci necunoscute, care 
le întrebau cum evoluează situația.

Despre miile de soldați fără nume care 
au readus la viață ființe omenești, au ri
dicat diguri, au montat utilajele de pom
pare, au dus apa potabilă din poartă în 
poartă, au transportat gunoiul de pe străzi, 
au ajutat bătrînilor să-și scoată lucrurile ră
mase la soare, s-a scris, de asemenea, pu
țin, deși practic lor li se datorește, în ma
re proporție, tot ce s-a făcut, tot ce s-a 
salvat, tot ce însemna la un moment dat 
încredere și speranță.

S-a scris puțin despre electricienii, des
pre instalatorii de gaz metan, de linii fe
rate sau telefonice, care — în afara așeză
rilor sau în subsolul lor — au muncit 
douăzeci și patru de ore din douăzeci și 
patru, nevăzuți de nimeni, sau nebăgați în 
seamă, pentru refacerea sistemelor nervoa
se și de energie ale județelor.

Ș-a scris puțin despre coloanele de ma
șini pornite de pretutindeni cu ajutoare. 
Despre milioanele de obiecte adunate în 
magazii improvizate, ca în niște muzee pa- 
sageie. Despre pîinile și rotocoalele de caș 
încrustate cu motive populare, desprș iile 
și păturile vrîstate ce și-au schimbat do
miciliul de la Tîrgoviște la Alba-Iulia, în
frățind din nou, în durere, ca de atîtea 
ori, două foste capitale ale țării.

Sînt lucruri pe care momentul nu le poa-

FÂNUȘ NEAGU

TRUP DIN TRUPUL
NEAMULUI

"Niciodată nu i-am privit atît de aproape 
ca in aceste zile cină rîuri slăvite în poezie 
ne-au devenit ostile și țara-ntreagă în uni
tate perfectă, luptă să le supună. Se înca
drau firesc în geografia zilei — erau băie
ții noștri plecați la armată, nimic mai mult 
decît băieții noștri care se maturizau în ca* 
zărmi, pe cîmpul de instrucție și în ma
nevre și care, duminica, ieșeau pe strbdă, 
gălăgioși și timizi în fața fetelor. Băieții 
noștri, explodînd de tinerețe, care învățau, 
cum o făcuseră și părinții și frații lor, să-și 
apere țara și casa, cu scrisori de dragoste 
pitite în manșeta întoarsă a mantăilor, cu 
zîmbete deschise pe fețele tinere arse de 
vînf și de soare, băieții buni și dragi, agă- 
țați în gîndurile noastre ca o frîntură de 
cîntec dintr-o gară.

Și au venit aceste zile de durere și de 
bătălie, zile de aprigă încordare, zile crîn- 
cene, zile de spaimă, zile de luptă. Și la 
primul semnal de alarmă, superbii noștri 
băieți, plecați la armată trup tînăr și 
puternic din trupul neamului românesc, 
s-au aruncat în luptă cu apele, în apă
rarea satelor și orașelor. La Tg. Mureș și 
la Alba Iulia, la Satu Mare și la Arad, 
pe Dunăre și pe Șiret, băieții noștri, sol
dații noștri, muncind fără a-și drămui 
puterile, plouați, răsturnați de vînt, une
ori stînd în apă pînă la gît, s-au bătut 
eroic împotriva puhoaielor, au salvat sate 
și mii de vieți omenești — mii de copii și

desen de MIHAI S1NZIANU

te cuprinde, sînt sensuri pe care numai is
toria le va putea contopi, cu înțeleaptă și 
cuprinzătoarea ei privire înapoi. Deocam
dată, trăim, muncim, simțim fiecare în fe
lul nostru, și numai lacrimile seamănă une
ori. Principalul e că nenorocirea ne-a găsit 
uniți și că, indiferent de unde o privim, 
îi opunem voința de a-i rezista. Unii îm
pietriți de suferință, alții meiancolizați de 
imprecizia cu care o cunoaștem, dar toți, 
pînă la unul, cu inimile largi, cu brațele 
deschise spre efort.

CEZAR BALTAG

OAMENI 
PENTRU 
OAMENI

La Traian, lîngă digul pe care peste 
cîteva ore îl rupea apa, o bătrînă păștea doi 
miei. Cînd au venit camioanele femeia și-a 

mii de bătrîni — și pe unii i-au salvat cu 
prețul vieții lor.

Niciodată nu i-am privit atît de aproape 
pe soldații noștri. Și niciodată, poate, nu 
i-am iubit atît de mult. Bunii noștri băieți, 
dragii noștri băieți plecați la armată și 
dintre care unii nu se vor mai întoarce 
niciodată 'acasă /

I-am văzut pe Dunăre și pe Șiret înotînd 
cu bărcile ca să răpească apelor familii cur- 
gînd la vale îngrămădite pe două seînduri 
legate c-o funie, i-am văzut pătrunzînd în 
casele înecate și scoțînd în brațe copii a- 
mețiți de spaimă,' i-am văzut cărînd piatră 
cu targa și bătînd cu maiul și cazmaua pă
mîntul pe diguri.

Bunii noștri băieți, neînfricați, neobosiți 
luptători împotriva morții și a distrugerii.

La Galați, între Dunăre și Prut, în cîm- 
pia joasă colindată de suflul mîniei, am 
stat și-am privit, clipe lungi, rupte sufle
tului, mantăile întinse pe pămînt sau atîr- 
nate pe arbori ca să le usuce vîntul și un 
soare zbîrcit pe față ale celor patru sute de 
soldați care lucraseră toată noaptea la 
înălțarea digului din fața celei mai întinse 
grădini de legume a orașului. Aburul scurs 
din postavul gros intra în mine la fel de 
dulce ca binefăcătorul miros al plinii pe 
care-o scoate mama din cuptor și-o fringe 
pe masă pentru copii.

Bunii, dragii noștri băieți.

luat mieii subsuoară și a urcat în mașini. 
Pe toată Balta Spahiului, pe un areal i- 
mens, Șiretul își învolbura valurile devo
ratoare. în trenul de Tecuci, pe linia apă
rată cu lacrimi de furie de soldații acestui 
pămînt, am zărit pasagerii privind din va
goane la marea de apă care începea la doi 
metri. Unii călători mîncau. Peste cîteva 
ore acolo unde trecuse trenul nu mai plu
teau decît bărci.

Apa a intrat pe uși și ferestre în paturile 
oamenilor, în sobe pînă la florile din 
grindă, pînă la hamurile din pod. înotînd 
pînă la piept, doi țărani desfăceau un gard 
de sîrmă ca să alcătuiască pe un dîmb mai 
departe, un țarc pentru cele cîteva găini 
salvate.

Apoi, puhoiul din amonte, care bătea a- 
menințător, de mai multe zile în pintenul 
digului, a rupt coronamentul de pămînt în 
cîteva locuri și a început să se reverse pus
tiitor.

Am văzut cum apa, acest leagăn al vie
ții planetei, și-a deschis potirul mortal al 
petalelor ei cutremurătoare, înghițind totul 
în calea ei. Poartă cosmică a ființelor vii, 
trecere de la moarte la viață, apa s-a ridi
cat, ca într-un paradox nelegiuit, împotri
va sfintei sale origini, slujind doliul și e- 
xaltînd furia distrugerii.

Și, atunci, în acea clipă, am realizat cu 
durere și demnitate un adevăr elementar ; 

acela că, în fața distrugerii, oamenii nu mai 
aparțin decît oamenilor. Mîini întinse peste 
valurile înspumate căutau alte mîini, eroi
ce, generoase, dătătoare de speranță și mai 
ales de viață. Căpitanul Munteanu Ștefan 
a trecut Șiretul într-o barcă pneumatică 
recuperînd o familie rămasă în mijlocul a- 
pei, la punctul Bărboși. La Fundenii 
Vechi, trei oameni au pătruns cu barca în 
pronaosul bisericii inundate, salvînd pe 
bătrînii Ion și Maranda Dragomir, care se 
refugiaseră înăuntru. Din trenul asediat la 
Vădeni, 500 de oameni au fost smulși fu
riei apelor printr-o luptă de cîteva ore.

Zeul mîniei iraționale și al pustiirii oar
be care își întinsese aripa sumbră, sub o- 
chii mei înlăcrimați, peste ceea ce, cu cî
teva clipe înainte, fusese o mănoasă vale 
a Șiretului, ceda umilit, în fața eroismului 
zguduitor al oamenilor.

VASILE NICOROVICI

CEA MAI
PURĂ
LUMINĂ

Ați întîlnit vreodată, înscrisă pe chipul 
cuiva, expresia care marchează efortul su
prem, ajuns dincolo de limitele sale ome
nești, posibile, și cînd din ființa celui care 
acționează, pare că s-a scurs ultima pică
tură de energie, dar el continuă să se miș-

NICULAE STOIAN

cu 
BRA TELE 

DESCHISE 
SPRE 

EFORT
Ce nemăsurată putere de a birui supra

naturalul a dovedit în aceste zile nu un 
om, nu o colectivitate restrînsă, ci un în
treg popor! Acum, mai mult decît oricînd, 
a apărut și mai clar, pentru noi înșine 
chiar, în ce constă izvorul acelui fenomen 
pe care-l numim „miracolul românesc*, 
nu numai în sensul covîrșitoarelor perfor
manțe istorice actuale, ci, mai ales, în ce 
privește tăria de a supraviețui unor încer
cări nu o dată nimicitoare. Parafrazîndu-l 
pe cronicar, aș putea zice că abia acum, 
cel puțin generația mai recentă „cu cele 
prezente a perceput cele trecute".

In tot dezastrul, în toată nenorocirea 
care ne-a lovit atît de nemilos, un lucru a 
rămas neclintit, precum Carpații: forța 
noastră de a învinge, mai evidentă acum, 
cu cît pe-a găsit mai uniți prin tăria mo
rală a idealurilor comuniste în care cre
dem de cînd ne-am luat destinul în pro
priile mîini, de cînd conștiința și inima 
noastră este Partidul Comunist Român în 
fruntea căruia se află asemenea conducă
tori căliți, plini de omenie și de dragoste 
pentru tot ce pulsează în țara asta, capa
bili să domine tragismul implacabil al mo
mentului, de asemenea conducători demni 
de măreția neamului nostru, cum este to
varășul Nicolae Ceaușescu. Tocmai aceas

tă sfîntă credință că, noi, urmașii unui 

te totuși, „prin imposibil", ca o construc
ție a propriului său act de voință ?

N-am cunoscut-o aievea pînă la acea 
noapte și acea zi de grea bătălie care a 
decis soarta Aradului. Întîia oară am sur
prins-o pe chipul unui soldat care, livid și 
impasibil, stătea sprijinit de parapetul di
gului, pîndind, cu ochii ațintiți în noapte, 
de unde răzbatea, bolborosind, uriașa ră
suflare a balaurului apelor, mereu în creș
tere. A doua zi, am descifrat-o pe obrazul 
unui alt ostaș despre care superiorul său 
ne spunea că a salvat, cu „amfibia" lui, 
multe vieți în cartierul în care pătrunsese
ră apele. Strigat pe numele său, Păduraru, 
mi se pare, soldatul acela ieși din bared 
lui blindată, abia mișeîndu-se, pămîntiu, 
pentru a răspunde, încurcat și nesigur, în' 
trebărilor noastre de reporteri. Mai tîrziu, 
într-un alt cartier al Aradului, cu populația 
evacuată, pustiu, dar cu mii de oameni, în
șirați la marginea sa de-a lungul digului, 
am surprins, din mersul mașinii, o imagine 
fugară, care m-a șocat deosebit și pe care 
n-am s-o iut niciodată. In plină tămină și 
în forfota aceea de strigăte și scrîșnituri 
de fiare, de bolovani zvîrliți și muget de 
motoare, patru ostași, îmbrăcați în măntăi, 
cu fața întoarsă spre pămînt, avînd în 
dreptul fiecăruia cîte un felinar stins, stă
teau lungiți, fără mișcare, cufundați în
tr-un somn de piatră.

Erau dintre aceia — acum îi știam —* 
care înfăptuiseră „imposibilul". Căci cum 
altfel am putea numi sforțarea continuă, 
încordată și extenuantă, — pe care au des
fășurat-o în aceste zile și nopți ? Unii dip 
ei, cum am aflat între timp, luaseră par
te la bătălia cu torenții dezlănțuiți la Tîr- 
gU-Mureș, hărțuiți permanent, fără somn, 
uzi pînă la piele. Sosiți la Arad, au fost 
aruncați imediat în apriga luptă, de trei 
zile și trei nopți, pentru supraînăltarea di
gului. Și în fine, ajunși la capătul puteri
lor, cînd mîinile și picioarele refuzau să se 
miște, în loc să cadă într-un somn adine, 
ei au trebuit să pornească la lupta, cea mai 
grea, cea mai aprigă, cu puhoaiele deslăn
țuite ce spumegau furibunde la trei me
tri deasupra orașului. Și ei — sfruntînd 
imposibilul — au dat această luptă. Eroi, 
fără s-o știe, fără s-o spună. Dar în locul 
cuvintelor, ne vorbeau chipurile lor, livi
de și pămîntii, pe care licărea, vag, o lu
mină. Cea moi pură și mai omenească din 
cîte mi-a fost să văd vreodată.

popor de atîtea ori amenințat de vitregiile 
istoriei să fie măturat de pe fața pămîntu- 
lui, vom putea, cu atît mai mult, să înfrun
tăm incredibila catastrofă, cu cît sîntem 
conduși de un asemenea partid, a făcut ca 
sutele de mii de oameni, năpăstuiți, ca, de 
altfel, întregul nostru popor devenit în a- 
ceste zile de restriște un singur puls și-o 
singură suflare, să nu-și piardă nădejdea 
în biruința asupra apelor dezlănțuite cu o 
furie de neimaginat.

Mi-a fost dat nu o dată în aceste zile să 
cunosc acest sentiment bărbătesc și nu nu
mai din cutremurătoarele mărturisiri pe 
care le întîlnim zilnic în presa scrisă și vor
bită. Cu numai cîteva ore înainte ca apele 
Șiretului, în joncțiune cu Dunărea, să rupă 
la Latinu-Vădeni, între Brăila și Galați, 
vorbeam cu țăranii din Zagna și muncito
rii de la fabrica de conserve aflați într-o 
așteptare disperată, îngrămădiți pe terasa- 
mentul căii ferate, astăzi sub apă. Băr
bați și femei, adolescenți și bătrîni, cu 
toată situația grea în care se găseau, iz
goniți de furia apelor din case și de la 
locurile lor de muncă, niciunul nu capitu
lase. Mai mult decît atît, cuvintele lor cele 
mai încărcate de umanitate și de îmbărbă
tare se îndreptau către frații lor, indiferent 
de. neam, de pe Mureș, “Someș, Tîrnavă, 
Crișuri. 'Biruiți, după zile și nopți de ero
ism, în lupta cu apele de la Sendreni — 
Fundeni, Bărboși, Nănesti — Nămoloasa, 
bravii ostași din unitățile dislocate în 
preajma Galaților se îndreptau către digu
rile de la Dunăre, pentru a ține piept a- 
pelor crescînd oră de oră. Multe cuvinte, 
multe expresii au, chiar pentru cei de-o 
vîrstă cu mine, oameni trecuți de prima ti
nerețe, mai mult o valoare istorică și lite
rară. Ei bine, acum ele și-au căpătat în
țelesul deplin, ba ni se/par chiar prea să
race, incapabile de a exprima realitatea 
nemiloasă pe care trebuie să o învingem, 
să-i redăm sensul vital. Sintagma „mult în
cercat" — are acum o echivalență eviden
tă pentru orice cetățean care a zăbovit o 
clipă asupra hărții durerii noastre, aproape 
nu găsești colț de pămînt care să nu poar
te însemnele vitregiei naturii.

Peste toate aceste nenorociri, cît de mă
reț, în manifestarea sa, în forța sa de a birui 
loviturile atît de crude, se arată poporul 
nostru, fie că înfruntă cu bărbăție stihia 
apelor, fie că vine în ajutorul celor nă
păstuiți. Omul și omenia poartă în aceste 
zile de grea cumpănă numele nostru, nu
mele de român.
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Interviul acordat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,

ZIARULUI L’HUMANITD"
(Urmare din pag. I)

și de faptul că noi alocăm a- 
nual pentru acumulări peste 
30 la sută din venitul națio
nal —, un rol important îl au 
relațiile de colaborare și coo
perare cu țările socialiste și 
eu celelalte țări din lume.

De altfel, în condițiile re
voluției tehnico-științifice nu 
s-ar putea concepe dezvolta
rea unei țări relativ mici, ca 
România, fără o largă cola
borare și cooperare cu alte 
state. Astfel, noi punem un ac
cent deosebit pe dezvoltarea 
relațiilor de colaborare și coo
perare între statele socialiste, 
relații care sînt în măsură să 
asigure 
fiecărei 
fiecărei 
buie la 
lui în lume, la creșterea forței 
și influenței sale mondiale.

progresul rapid al 
țări. Și dezvoltarea 

țări socialiste contri- 
afirmarea socialismu-

ÎNTREBARE : Această dez
voltare economică se concen
trează în unele regiuni-che- 
ie ? Este o orientare care se 
conturează în Franța, de pildă, 
unde unele departamente sînt 
tot mai dezmoștenite, și anu
me date uitării.

RASPUNS: în trecut, în 
România, ca în toate țările 
capitaliste — și cu atît mai 
mult la noi, unde economia 
era &abă — industria era con
centrată doar în cîteva zone. 
O problemă care s-a pus par
tidului nostru a fost crearea 
condițiilor necesare dezvol
tării tuturor regiunilor, repar
tizarea armonioasă a forțe
lor productive îȚ întreaga ța
ră. îndeosebi din 1960 această 
preocupare a fost permanen
tă. Noi putem să afirmăm că, 
la ora actuală, nu există nici 
o regiune în care să nu fi fost 
construite. în cursul ultimilor 
cinci ani, întreprinderi de an
vergură, de interes național.

urmări profund' negative. O a- 
semenea politică ar determina 
nu numai frînarea progresului 
general al economiei, ci ar în
gusta însăși baza materială a 
ridicării nivelului de trai al 
populației, a creșterii gradu
lui de civilizație 
porului nostru, 
de dezvoltarea 
noi am asigurat 
tinua să asigurăm ridicarea 
nivelului de trai al clasei 
muncitoare, al întregului po
por. întreaga activitate a par
tidului și statului este ’ în
dreptată tocmai spre îmbună
tățirea condițiilor de trail

Anul acesta, veniturile oa
menilor muncii sînt de peste 
trei ori mai mari decît cele 
din 1950. în cursul primului 
trimestru, a fost încheiată 
acțiunea de majorare a sala
riilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii ; cu începe
re de la 1 mai, salariații cu 
venituri mici beneficiază de 
încă o majorare suplimenta
ră destul de substanțială. Ve
niturile salariaților vor crește 
astfel în cursul acestui an cu 
12 miliarde lei. Noi ne stră
duim, de asemenea, să asi
gurăm un raport cît mai echi
tabil între veniturile mici și 
veniturile mai importante. 
Astfel, pentru un salariu de 
900 lei lunar se percepe un 
impozit de 3,5 la sută ; acest 
impozit ajunge însă pînă la 
19.3 la sută pentru un salariu 
de 10 000 lei.

La creșterea veniturilor sa
lariaților se adaugă numeroa
se masuri sociale, printre care 
alocația de stat pentru fami
lii cu copii, învățămîntul gra
tuit, inclusiv manualele șco
lare, și aceasta la toate nive
lurile de învățămînt. Să nu 
uităm asistența sanitară ; sta
tul cheltuiește anual pentru o- 
crotirea sănătății circa 5 000 
lei de fiecare familie.

al vieții po-
Ocupîndu-ne 

economică, 
și vom con-

miei, a științei și a culturii, 
întregul popor a înregistrat o. 
îmbunătățire continuă a 
lului sau de trai. Fiecare 
țean simte în propria sa 
rezultatele obținute prin 
struirea societății socialiste ; 
altminteri nu s-ar putea ex
plica hotărîrea cu care parti
cipă la această operă.

nive- 
cetă- 
viață 
con-

ÎNTREBARE : Socialismul a 
transformat condițiile de trai 
ale poporului român, dar 
Omul însuși se schimbă 
oare ? Care sînt în aceas
tă privință succesele re
purtate dar și dificultățile de 
care vă loviți ?

tid. iar cei care nu sînt încă 
membri de partid acționează 
în fond ca și comuniștii, pen
tru dezvoltarea orînduirii so
cialiste.

Dacă am reușit de altfel să 
obținem, într-o perioadă de 
timp scurtă, progrese impor
tante în dezvoltarea învăță- 
mîntului, știnței și culturii, 
acest lucru a fost posibil da
torită faptului că partidul 
nostru a știut să realizeze uni
tatea tuturor forțelor popu
lare. Desigur, rolul principal 
l-a avut ș.i-1 are clasa munci
toare, care continuă să fie 
clasa conducătoare a societă
ții, dar alianța trainică a tu
turor forțelor sociale ale pa
triei noastre socialiste a jucat 
și joacă un rol deosebit.

Pentru a realiza această 
unitate a forțelor poporului 
nostru, noi am avut, de ase
menea, grijă să asigurăm de
plina egalitate în drepturi a 
celorlalte naționalități care 
trăiesc în România și care re
prezintă aproximativ 11 la 
sută din populație.

tru noi. problema rolului con
ducător al partidului în socie
tatea noastră constituie un 
lucru cu totul firesc. Munci
torii, întregul nostru popor au 
constatat că numai partidul 
nostru s-a dovedit capabil să 
rezolve problemele complexe 
care s-au pus României. De 
aici derivă sprijinul de Care 
partidul se bucură din partea 
poporului nostru în realizarea 
sarcinilor puse de Congresul 
al X-lea al partidului nostru, 
sarcini care se idențifică eu 
interesele maselor largi ale 
țării noastre.

TELEGRAME
în legătură cu gravele inundații, care au lovit țara noastră, 

pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, au sosit telegrame și mesaje de compasiune sem
nate de : P. ȘUNDARAYYA, secretar general al Partidului Co
munist din India (Marxist), INDIRA GANDHI, primul ministru 
al Indiei, DOLORES IBARRURI, președintele Partidului Comu
nist din Spania, D. SENANAYAKE, prim-ministru al Ceylonu
lui, OLOF PALME, prim-ministru al Suediei. MEIR VILNER, se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Israel.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a primit, luni la amia
ză. pe ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. 
Basov, la cererea acestuia.

La convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej, a luat parte 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Plecarea delegației

ÎNTREBARE : Ați reușit să 
găsiți în aceste zone munci
torii calificați, cadrele nece
sare ?

ÎNTREBARE? Importanța 
învățământului provenea, și din -------'"njmj. 

neee-
necesitatea de~ a forma 
citori calificați, cadrele 
sare economiei ?

ZIUA a doua a concursu-

RĂSPUNS : Găsirea cadre
lor pe plan local este un lu
cru destul de dificil. Noi pu
nem accentul pe formarea ca
drelor din zonele respective. 
Dar, în ce privește cadrele de 
conducere, specialiștii, noi 
trebuie să facem apel, în une
le cazuri, la oameni din alte 
centre, unde s-a acumulat, o 
experiență mai vastă în do
meniul respectiv ; desigur că, 
cu unele dificultăți, reușim sâ 
rezolvăm și această proble
mă.

Noi considerăm că proble
ma industrializării tuturor zo
nelor din țara noastră este 
una din condițiile esențiale ale 
construcției socialiste, ale ri
dicării nivelului de trai și de 
cultură a1 poporului nostru. 
De aceea, deși aceasta ne cere 
mari eforturi, vom continua 
să mergem pe această cale.

înțele-

ÎNTREBARE: Pentru că 
vorbiți de eforturi, ne putem 
pune întrebarea dacă efortu
rile pentru dezvoltarea eco
nomiei, importanta rată de a- 
cumulare din venitul națio
nal — ați vorbit înainte de 
30 la sută — sînt compatibile 
cu. progresul nivelului de 
trai ?

RĂSPUNS : Nu numai că 
acestea sînt pe deplin com
patibile cu progresul nivelu
lui de trai, dar reprezintă 
chiar o condiție sine qua non 
a îmbunătățirii standardului 
de viață al poporului. Men
ținerea unei rate înalte a a- 
cumulării a asigurat în țara 
noastră dezvoltarea în ritm in
tens a economiei naționale și, 
paralel cu aceasta, ridicarea 
susținută a nivelului de trai, 
material și cultural, al mase
lor. Desigur, diminuarea fon
durilor pentru acumulare, ar 
face posibilă alocarea, pentru 
un timp scurt, a unor fonduri 
mai mari pentru consum, dar 
aceasta ar avea în perspectivă

RĂSPUNS : Pentru a 
ge mai bine importanța aces
tei probleme, amploarea ei 
pentru România, trebuie pre
cizat că înainte de război, a- 
proape 40 la sută din popu
lație, nu știa nici să scrie nici 
să citească. Această situație a 
fost de mult lichidată. înce- 
pînd din 1965, no-i am in
trodus învățămîntul obligato
riu de opt ani pentru întreaga 
populație, iar din 1970 am tre
cut la îmvățămîntul obligato
riu de zece ani penttu tot ti
neretul țării.

în ce privește numărul stu
denților. acesta a crescut de 
cinci ori, ajungînd de la 26 000 
în 1938 la peste 150 000 la ora 
actuală.

Noi acordăm totodată o 
mare importanță formării ca
drelor de muncitori calificați : 
în acest scop, a trebuit să ne 
orientăm spre dezvoltarea de 
școli profesionale. Acestea nu
mără peste 200 000 de elevi; de 
asemenea. în vederea formă
rii de cadre medii am organi
zat licee tehnice și de spe
cialitate pentru diferite ra
muri, în 
te 100 000 
următorul 
ționăm să 
extinderea 
nale, cît și a liceelor tehnice, 
iar incepînd din 1967 noi 
trecut la organizarea de 
stitute de subingineri.

Trebuie însă totodată 
dezvoltăm calificarea pe 
sași locul de producție. Dacă 
ați vizita întreprinderi din 
țara noastră, ați putea consta
ta că în numeroase uzine se 
desfășoară o muncă intensă în 
acest sens, că vîrsta medie a 
salariaților este de 19—20 de 
ani, ceea ce dovedește în 
lași timp eforturile care 
buie desfășurate pentru 
mația profesională, rolul 
trem de activ al tineretului în 
societatea noastră.

Noi putem afirma astfel că, 
paralel cu dezvoltarea econo-

care învață pes- 
de elevi. Pentru 

cincinal noi inten- 
procedăm atît la 
școlilor profesio-

am 
in-

să 
în-

ace- 
tre- 
for- 
ex-

LA GALERIILE DE ARTĂ „ORIZONT"

EXPOZIȚIE CU VINZARE
Uniunea artiștilor plastici din Republica Socialistă Ro- . 

mânia, organizează la Galeriile de artă „Orizont" din 
R-dul Bălcescu nr. 23. o Expoziție de pictură, grafică, 
sculptură, artă decorativă cu lucrări donate de artiști în 
folosul sinistraților din zonele afectate de calamități. Ex
poziția se va deschide joi 28 mai, orele 18. Cumpărînd un 
bilet de 200 lei se poate participa Ia tragerea pentru cîști- 
garea operelor de artă expuse. Toate biletele sînt cîștigă- 
toare. Tragerea va avea ioc la sediul Uniunii artiștilor 
plastici, din Calea Victoriei, nr. 155, după închiderea ex
poziției. |

RASPUNS : Desigur, dez
voltarea conștiinței oamenilor 
reprezintă un proces de lun
gă durată ; factorul determi
nant îl constituie, firește, con
dițiile vieții materiale, dar un 
înalt nivel cultural este, de 
asemenea, necesar, întocmai 
ca și înțelegerea legilor obiec
tive ale societății. Nu cred că 
în această privință există in 
România dificultăți deosebite ; 
poate că aceasta se datorează 
rezultatelor obținute în dez
voltarea societății care au con
vins poporul că politica comu
niștilor corespunde intereselor 
sale fundamentale.

Bineînțeles că în anumite 
manifestări individuale se 
mai fac încă simțite tarele 
trecutului, atît în ceea ce pri
vește relațiile în societate, cît 
și în familie. Mai există încă 
influențe ale misticismului, 
ale individualismului și ale 
altor mentalități retrograde ; 
suprimarea acestor manifes
tări presupune un proces înde
lungat.

Formarea unei conștiințe și 
unei atitudini progresiste in 
comportarea de zi cu zi a 
muncitorilor impune o activi
tate de educație la care con
tribuie toate mijloacele de ’ 
care dispune societatea : școa
la, presa, radioteleviziunea, 
arta. munca culturală de 
masă. întreaga activitate po
litică și ideologică.

Partidul nostru acordă o a- 
tenție deosebită creației artis
tice. Noi pornim de la consi
derentul că arta și literatura 
trebuie să reflecte realitățile 
societății noastre, să se bazeze 
pe concepția noastră 
rialist-dialectică despre 
și societate ; este însă 
sine înțeles că in creația ar
tistică trebuie să existe o di
versitate de forme, de mij
loace de expresie, că nu se 
poate impune o uniformizare 
care, departe de a favoriza 
dezvoltarea literaturii și artei 
și rolul său în ridicarea nive
lului conștiinței socialiste, ar 
limita, dimpotrivă, sfera lor 
de influență și de atracție. 
Oamenii noștri de artă și ’'li
tere aduc o contribuție .activă 
la dezvoltarea societății socia
liste ; același lucru se poate 
spune despre toți intelectualii 
noștri. Trebuie menționat că 
cei din generația mai veche, 
oamenii de știință și de cui- x partidului și statului 
tură din cei mai. remarcabili 
au susținut politica partidului 
nostru ; cei mai mulți dintre 
ei au devenit membri de par-

ÎNTREBARE : Pentru anii 
viitori, care sînt preocupările 
primordiale ale Partidului Co
munist Român în domeniile 
pe care le-am abordat ?

mate- 
lume 

de la

RĂSPUNS: 
continua să se . 
luția în ritm susținut a indus
triei, ou deosebire a ramuri
lor sale moderne, electronica, 
construcțiile de mașini-unelte 
etc.

Vom acorda o atenție mai 
mare agriculturii, căci pentru 
o țară ca România, agricul
tura, paralel cu industria, 
deține un rol extrem de im
portant în dezvoltarea armo
nioasă a economiei.

Noi vom acorda o atenție 
deosebită unei îmbunătățiri 
calitativș a întregii activități 
economice ; în acest scop ne 
preocupăm atît de reducerea 
cheltuielilor materiale de pro
ducție. cît și de sporirea pro
ductivității muncii.

Activitatea de cercetare 
științifică al cărei rol se in
tensifică în dezvoltarea socie
tății va fi, în continuare, o- 
biectul unei atenții speciale. 
Și, bineînțeles, vom continua 
să ridicăm nivelul de trai al 
poporului.

Dar tabloul preocupărilor 
noastre de viitor ar fi incom
plet dacă nu aș menționa dez
voltarea democrației socialis
te. Noi ne ocupăm, o dată cu 
întărirea și perfecționarea 
conducerii pe bază de plan 
central a economiei și vieții 
sociale, de lărgirea atribuțiilor 
și a autonomiei unităților eco
nomice 
rim să 
condiții 
deplină 

, tuturor
ducerea
să-și poată exprima părerea 
asupra tuturor problemelor de 
politică internă și externă ale 

nostru.
Desigur, toată această activi
tate este orientată și condusă 
de Partidul Comunist Român. 
Trebuie să precizez oă, pen-

Accentul va 
pună pe evo-

și administrative ; do- 
creăm cele mai bune 
pentru participarea 

a clasei muncitoare, a 
muncitorilor la con- 
societății, astfel incit

M.R. PINEAU: în ajunul că
lătoriei pe care urmează s-o 
efectuați în Franța, acest in
terviu pe care ați binevoit să-I 
acordați ziarului nostru va 
face mai bine cunoscute citi
torilor noștri succesele socia
lismului din România, modul 
în care vedeți problemele 
care se pun pentru consolida
rea sa, experiența dobîndită 
de poporul român în acest do
meniu, experiență care, deși 
se bazează pe legile generale 
ale dezvoltării socialiste, pre
zintă anumite aspecte origi
nale. Construcția unei Franțe 
socialiste va avea și ea, pe 
baza legilor generale, elemen
te originale; cunoașteți, de 
exemplu, concepțiile și tezele 
noastre despre rolul de avan
gardă al partidului nostru în 
condițiile unei cooperări loia
le a partidelor și formațiuni
lor democratice care să con
tribuie la construcția acestui 
socialism. Cunoașterea experi
enței partidului și poporului 
dumneavoastră nu prezintă 
cîtuși de puțin un interes mai 
mic pentru cititorii noștri, 
care vor putea cunoaște astfel 
mai bine România însăși.

NICOLAE CEAUȘESC U: Aș 
dori, în încheiere, să men
ționez relațiile bune din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Francez, relații care au, 
de altfel, vechi tradiții, isi 
trag rădăcinile din legăturile 
ce au existat în trecut între 
revoluțonarii români și fran
cezi. Desigur, nu vreau să în
cep de la 1848 sau de la Co
muna din Paris, însă, cunoaș
teți probabil că unii români 
au luptat pentru Comuna din 
Paris ; se cunoaște, de aseme
nea, participarea multor 
mâni în 
ză. în 
război și 
tre partidele noastre s-au 
dezvoltat raporturi bune. 
Am avut contacte și întîlniri 
fructuoase cu tovarășul Wal
deck Rochet. Aș dori să urez 
Partidului Comunist Francez, 
tuturor membrilor partidului, 
cititorilor ziarului dv. Gele 
mai mari succese^ în activita
tea lor.

Ținînd seama de faptul că 
Partidul Comunist Francez 
joacă un rol important în 
viața politică a Franței, do
resc să menționez, totodată, 
relațiile bune existente în
tre România și Franța, precum 
și perspectivele favorabile de 
dezvoltare continuă a priete
niei dintre popoarele român 
și francez.

ro 
rezistența france- 
continuare, 
pînă astăzi, 

noastre 
raporturi

Uniunii Tineretului Comunist
la cel deal XVI-lea Congres 

al U.T.C.L
Luni dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se 
spre .Moscova, delegația 
C.C. al U.T.C. condusă de 
tovarășul Ion Iliescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru probleme
le tineretului, pentru a 
participa la lucrările celui 
de al XVI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist (U.T.C.L.) din 
Uniunea Sovietică, care va 
avea loc între 26—30 mai 
a.c.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni erau de 
față Vasile Nicolcioiu, Ion 
Popescu, Traian Ștefănescu, 
Iosif Walter — secretari ai 
C.C. al U.T.C., precum și 
activiști ai C.C. al U.T.C. 
Era prezent, de asemenea,

V. S. Tikunov, consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovieti
ce la București.

★
Luni a sosit la Moscova to

varășul fon Iliescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului din Republica Socia
listă România, care conduce 
delegația tineretului român la 
Congresul al XVI - lea al 
Comsomolului din Uniunea 
Sovietică.

Tovarășul Ion Iliescu a fost 
întîmpinat de Alexandr Kam- 
șalov și Boris Pastuhov, secre
tari ai C.C. al Comsomolului.

Au fost prezenți Teodor 
Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică 
și membri ai ambasadei.

• ÎN --------------------------------------
lui international de atletism de 
la Budapesta, Viorica Viscopolea- 
nu' (România), campioană olimpi
că și recordmană mondială, a 
terminat învingătoare în proba de 
săritură în lungime cu performan
ta de 6,26 m. Un rezultat valoros 
a fost înregistrat în proba masculi
nă de săritură în înălțime cîștigată 
de sportivul maghiar Major cu 2,20 
m (nou record al Ungariei). în 
proba de triplusalt, pe primul loc 
s-a clasat Cziffra (Ungaria) cu 
18,56 m.

Alte rezultate : suliță : Nemeth 
(Ungaria) — 32,80 m ; 5 000 m :
Mecser (Ungaria) — 13' 58” 6/10 ; 
200 m feminin : Forisek (Ungaria) 
24” 5/10.

• SELECȚIONATA de fotbal a 
Angliei a susținut un nou meci 
de verificare întîlnind la Quito 
echipa Ecuadorului, pe care a în
vins-o cu scorul de 2—0 (1—0). Lee 
a deschis scorul în minutul 4. Cel 
de-al doilea punct a fost marcat 
în minutul 75 de Kidd. Campionii 
mondiali au dominat categoric, 
însă linia de atac a ratat nu
meroase ocăzii de gol prin Hurst 
și Peters. Cu 10 minute înaintea 
încheierii meciului, Bobby 
Charlton a fost inlocuit cu Sadler.

In deschidere, echipa de rezerve 
a Angliei a dispus cu 4—1 (1—1) de 
o selecționată a orașului Quito. Au 
marcat Thompson, Astle (2), Mu
noz (autogol) și respectiv Baretto.

• ECHIPA de fotbal a României 
și-a continuat pregătirile la Gua
dalajara, întîlnind duminică echi
pa mexicană ,,Atlas" întărită cu 
trei jucători de la alte cluburi. 
Jocul s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (0—0). Andrade 
a deschis scorul în minutul 70, 
însă 4 minute mai tîrzlu Dumi- 
trache a egalat spectaculos. în 
minutul 77, la capătul unei acțiuni 
rapide, Dumitrache a majorat sco
rul. Gazdele au egalat în minutul 
79 prin Brambilla. Jocul, care s-a 
desfășurat pe un timn călduros și 
în prezenta a peste 25 000 de spec
tatori, a fost interesant prin evo
luția scorului. Gazdele au jucat de 
multe ori „tare", dar fotbaliștii ro
mâni, au evitat angajările directe 
în multe faze pentru a nu se acci
denta. De multe ori. jucătorii 
mexicani și în special Rivas au 
fost avertizați de arbitru pentru 
joc periculos. CoresDondenții a- 
gentiilor internaționale de presă 
remarcă în cronicile lor că Ada- 
mache s-a nlasat creșit primind 
goluri parabile, însă în alte faze 
a avut intervenții salvatoare.

Iată formația aliniată de Româ
nia : Răducanu (Adamache), Săt.- 
măreanu. Lupescu, Dinu (Dan), 
Mocanu, Ghergheli (Dinu), Nun- 
weiller. Neagu (Dembrowski), 
Dembrowski (Dobrin), Dumitra
che, Luceseu (Tătaru).

• LA SOFIA s-a desfășurat du
bla întîlnire internațională de 
gimnastică dintre selecționatele 
de juniori ale României și Bulga
riei. în ambele întîlniri victoria a 
revenit tinerilor gimnasti români : 
la masculin cu 276,75—270,15 punc
te și la feminin cu 184,95—181,40 
puncte.

STAREA DRUMURILOR
Situația rețelei de comunicații 

feroviare, rutiere și aeriene și a 
celor telefonice pe teritoriul țării 
în ziua de 25 mai era următoa
rea :

Unitățile Departamentului Căi
lor Ferate au redeschis liniile 
Berești—Bîrlad ; Ghidigeni—Tu- 
tova ; Sărățel—Bistrița ; Bratei— 
Mediaș; Măgheruș Șieu—Sărățel; 
Beclean pe Someș—Mogoșeni. In 
afară de cele anunțate anterior în 
presă, la radio și telexiviune, sînt 
închise sectoarele : Sighișoara— 
Daneș ; Bistrița—Bistrița Bîrgău- 
lui ; Blaj—Crăciunel ; Buhăești—• 
Roman și linia îngustă Agnita—• 
Altina.

Direcția generală a drumurilor 
comunică sistarea traficului ru
tier pe arterele DN 2 B Brăila- 
Șendreni; ;DN 5 C Giurgiu- 
Zimnicea ; DN 2 F Bacău-Vaslui; 
DN 7 Călimănești—Rîul Vadu
lui ; DN 11 Orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“— Bacău ; DN 12 
A Ghimeș—Comănești; DN 17 B 
Vatra Domei-Poiana Teiului ; DN 
24 A Murgeni-Fălciu; DN 26 Fol- 
tești-Oancea; DN 54 Corabia- 
Tr. Măgurele (se circulă pe ruta 
ocolitoare Corabia-Vișina-Chi- 
lieni-Izbiceni-Lunca-Tr. Măgure
le). Circulația este suspendată pen
tru autoturisme pe rutele DN 2 
C Pogoanele-Amara și DN 73 A 
Rîșnov-Șercaia. Este interzis ac
cesul vehiculelor cu greutate mai

mare de 10 tone pe traseele DX 
2 A Țăndărei—Vadu Oii ; DX 13 
Bălăușeri-Tg. Mureș; DX 13 A 
Sovata-Bălăușeri; DN 14 A Me- 
diaș-Tîrnăveni și DN 17 Bistri
ța-Vatra Dornei. Au mai fost re
date traficului rutier arterele 
DN 11 Brașov-Tg. Secuiesc și 
Oituz-Orașul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej“ ; DN 12 Brașov-Mier- 
curea Ciuc-Gheorghieni și DN 24 
Tecuci-Bî^rlad.

Din cauza stării necorespun
zătoare a terenurilor de ateri
zare și decolare, aeroporturile 
Satu Mare, Sibiu și Tulcea sînt 
închise.

Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor anunță că din

/

cauza alunecărilor de teren și a 
furtunii, care a avut loc pe teri
toriul județului Vrancea, au fost 
întrerupte legăturile telefonice cu 
oficiile din comunele Dumbră
veni și Măicănești. La Mediaș 
comunicațiile telefonice au fost 
asigurate prin punerea în func
țiune a unui nou grup electro
gen. Tehnicienii și inginerii din 
sectorul de telecomunicații au 
repus în exploatare o parte din 
circuitele telefonice ale abo- 
naților urbani din Satu Mare, 
Tg Mureș și Hunedoara. Traficul 
poștal în zona Brăila-Galați se 
realizează temporar cu ajutorul 
navelor.

(Agerpres)

(Urmare din pag. 1)
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DRAGI PÂRINȚI DIN SATU MARE.
• ••

(Urmare din pag. I)

Am intrat cu teamă aici, e 
o clădire mare și sînt foarte 
multe eleve, iar noi nu cu- 
noașteam pe nimeni. Sîmbă- 
tă am toi plîns dar fetele de 
aici și tovarășele profesoare 
ne-au mîngîiat, ne-au dat 
jucării și cărți și bomboane, 
și nu ne-au lăsat să plîngem. 
Am găsit mîncare bună și 
căldură, am făcut baie. A- 
vem un dormitor al nostru 
dar mereu mergem prin 
școală, fetele de aici vor să 
ne arate totul. Nu duceți 
grija noastră, vedeți-vă de 
treburile voastre, să le termi
nați, ca să fim cît mai re- 
Eede împreună. Vă pare 

ine că noi sîntem iarăși 
vesele ?

Știți cîte s-au întîmplat de 
cînd am venit aici, de trei 
zile ? Niște tanti de la bucă
tărie au vrut neapărat să ne 
cumpere ciorapi. Păcat că a 
plouat și a fost frig afară 
duminică. Dar tot ne-am ur
cat într-o mașină și am por
nit spre grădina zoologică. 
Ne-am oprit însă la Casa 
Scînteii. Chiar și pe ploaie 
era frumos. O să mergem și 
la circ și la muzeu și prin tot 
orașul.

Să n-aveți nici o grijă, nu 
umblăm urît îmbrăcate, chiar 
dacă n-am avut ce să luăm 
cu noi de acasă. Doi tova
răși (N.R. de la Centrul de 
încălțăminte și marochinărie 
al sectorului II) ne-au luat 
măsuri pentru pantofi. Ni-i 
aduc repede. Două tovarășe 
(N. R. întreprinderea „Suvei
ca", sectorul II) s-au tot uitat 
la noi și au scris pe o hîrtie 
ce ne trebuie : rochițe, pija
male, prosoape, maieuri. 
Spuneau că se adună după- 
amiază la fabrică să lucreze 
special pentru noi. De la o 
fabrică (N.R. Fabrica „Stela") 
am primit săpun. Am auzit 
că fiecare dintre noi va pri
mi o valiză, le lucrează niș
te oameni de la o coopera
tivă. Să știți că nu plătiți voi 
nimic, le primim cadou. Poa
te pentru că vine ziua copi
lului și voi nu ne puteți face 
daruri ?

Chiar acum ne-a invitat 
tovarășa directoare a liceu
lui (N. R. Georgeta Vasile) 
să ne îmbrăcăm cu ce vrem 
din lucrurile pe care le-au 
adus fetele de aici. Avem 
noi grijă să nu luăm decît 
ceea ce ne trebuie, să rămî- 
nă și pentru alți copii care 
au nevoie.

V-am dat vești bune ? Vâ 
mai dâm una. Putem sâ mer
gem la clase, sâ facem lecții, 
lunga dormitor avem o ca- 
merâ unde învâțâm. E bine 
așa, nu uitam lecțiile. Cu 
noi, tot timpul sînt tovarășe
le Racovitan și Both, de la 
școala noastrâ. Le ascultăm; 
să știți, sîntem cuminți.

Deși nu ne-au cunoscut 
pînă acum, toți de aici ne 
iubesc și ne îngrijesc. Și noi 
le mulțumim frumos.

Acum știți unde ne aflam 
și sâ ne scrieți. Aveți și foto* 
grafia noastrâ.

6^
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Vă sărută fetele voastre.

/Uwitîa-

And

facerea rănilor pricinuite de 
inundații, pentru ca România so
cialistă, în ciuda acestor greutăți, 
să-și continue neabătut drumul 
spre prosperitate și civilizație.

De altfel, constituirea Șantie
rului național al tineretului din 
Valea Carasu, puternică manifes
tare a sentimentelor patriotice 
care animă tineretul, toți oamenii 
muncii din județul Dobrogea, se 
înscrie pe fundalul generos al 
muncii entuziaste pe care locui
torii din acest colț al țării o des
fășoară în aceste / zile pe două 
fronturi : sporirea substanțială a 
producției în toate sectoarele e- 
conomice cu scopul mărturisit de 
a aduce o contribuție mai mare 
în recuperarea grabnică a dau- * 
nelor pricinuite de calamitate 
(duminică a fost © zi de muncă 
în toate unitățile economice din 
județ) ; prevenirea și lupta dîrză 
împotriva naturii dezlănțuite.

..Ora 11. Brigadierii, în careu, 
grupați pe formații, cu coman
dantul în față, sînt gata pentru ra
port. Mulți tineri — pionieri, elevi, 
cooperatori, muncitori, reprezen
tanți ai brigăzilor patriotice ce 
ființează în fiecare sat sau unita
te economică — au ținut să par
ticipe la această manifestație a 
brigadierilor. Un cor uriaș, for
mat din întreaga asistență into
nează cîntece patriotice. începe 
ceremonialul bine cunoscut și atît 
de îndrăgit de tineri. Comandan
ții de detașamente prezintă ra
portul secretarului comitetului 
coordonator U.T.C. Se prezintă 
propunerile pentru comandamen
tul șantierului național al tinere
tului. Cu vii și prelungi aplauze 
sînt întîmpinate numele celor in
vestiți cu această nobilă răspun
dere. Apoi, inginerul Traian Au- 
ghel, comandantul șantierului pre
zintă raportul tovarășului Traian

Ștefănescu, secretar al C.C. al 
U.T.C. Adresînd brigadierilor un 
călduros salut din partea condu
cerii organizației noastre, tovară
șul Traian Ștefănescu a spus : 
„Deschiderea unui șantier națio
nal al tineretului, aici, în Valea 
Carasu, în cadrul unuia dintre 
cele mai importante obiective ale 
agriculturii, îmbracă în con
dițiile grele prin care trece 
azi țara noastră o semnificație 
patriotică deosebită. Acest șan
tier dă cea mai vie expresie ho- 
tărlrii dv. de a munci cu abne
gație pentru edificarea în ter
men a acestui important sistem 
de irigație, reprezintă manifesta
rea plenară a sentimentelor de 
înaltă solidaritate umană, de 
fierbinte patriotism ce vă ani- 
mă“. După ce a evocat bogatele 
tradiții de muncă ale tineretului 
nostru, tradiții ce au rădăcini a- 
dînci și în această parte a țării, 
vorbitorul a spus : „Avem con
vingerea că brigadierii acestui 
șantier, continuînd glorioasele 
tradiții de muncă își vor aduce 
o contribuție însemnată la trece
rea acestui examen, vor forma 
noi detașamente de constructori, 
necesare înfăptuirii programelor 
naționale de dezvoltare a agri
culturii, adoptate de ultima ple
nară a C.C. al partidului".

Cu puternice ovații a fost pri
mită propunerea făcută de Ale
xandru Dumitrescu, comandantul 
detașamentului 3, ca brigadierii, 
pe lîngă angajamentele luate de 
salariații șantierului de ajutora
rea sinistraților și refacerea eco
nomiei naționale, să presteze în 
plus două zile de muncă volun- 
tar-patriotică.

în numele organelor locale de 
partid și de stat brigadierii au 
fost salutați de tovarășul Petre 
Ionescu, prin secretar al comite
tului județean de partid, de re
prezentanți ai pionierilor și ele» 
vilor.



7

DESPRE INUNDAȚIILE CATASTROFALE
DIN ROMANIA

DIN NUMEROASE ȚARI RELATEAZĂ
PRESA, RAUIUUL Șl TELEVIZIUNEA

□
și Georges Pompidou

COMSOMOLUL
LA CONGRESUL SĂU

Inundațiile catastrofale ce s-au abătut în această lună asupra 
unor regiuni ale României, lupta eroică a poporului nostru 
pentru combaterea efectelor distrugătoare ale furiei oarbe. a 
apelor, solidaritatea întregii populații a țării cu regiunile sinis
trate, măsurile hotărîte consacrate ajutorării grabnice a zonelor 
lovite de calamități, sînt reluate pe larg în presă, emisiunile 
radiofonice și de televiziune din numeroase țări ale lumii.

Moscova Pekin
Laurențiu Duță, transmite : 

Ziarul „PRAVDA" relatează des
pre bătălia cu apele ce se desfă
șoară în România. Este sublinia
tă amploarea inundațiilor și a 
urmărilor lor. „București: ceasul 
încercărilor1* își intitulează ziarul 
„IZVESTIA" corespondența din 
capitala României. Subliniind că 
„România nu a cunoscut în în
treaga ei istorie inundații simi
lare celor de acum", ziarul scrie : 
„Oamenii muncii, armata, întrea
ga populație a țării luptă cu ab
negație împotriva stihiei". Pos
tul de radio Moscova a transmis 
informații ample despre inunda
țiile din România. „Poporul so
vietic a aflat cu mare amără
ciune — a relevat postul men
ționat — despre aceste inun
dații".

Radio Pekin și ziarele centrale 
ale R. P. Chineze — transmite 
corespondentul Agerpres, Ion 
Gălățeanu — au informat des
pre calamitățile din România. 
Subliniindu-se gravitatea inun
dațiilor, este scoasă în evidență 
profunda simpatie și compasi
une a poporului chinez față de 
poporul român greu încercat în 
aceste zile. Ziarele au relevat 
hotarirea cu care oamenii mun
cii din România înving actua
lele dificultăți. A fost mențio
nat sprijinul acordat de Crucea 
Roșie a R. P. Chineze popu
lației sinistrate.

minuarea efectelor lor. întrea- B 
ga populație, râspunzind apelului — 
oficialităților, dă dovadă de “ 
multă bărbăție pentru a învinge B 
apele dezlănțuite", scrie „KIE- g 
LER NACHRICHTEN". „Se pa- 
re — scrie la rîndul său ziarul ■ 
„WEST DEUTSCHE ALLGE- g 
MEINE" — Că marea calami- — 
tate care s-a abătut asu- ™ 
pra României este fără precedent El 
nu numai în istoria acestei țări, g 
ci aproape în întreaga Europă... 
Toată compasiunea noastră ■ 
pentru familiile sinistrate, admi- g 
rația noastră sinceră pentru oa- 
menii care luptă împotriva sti- ■ 
hiilor dezlănțuite ale naturii". B

Praga

Belgrad
„12 ZILE ȘI NOPȚI IN LUPTA 

CU STIHIILE"
Menționînd datele cu privire 

Ia evoluția situației din diver
se zone ale țării, ziarul „PO- 
LITIKA" relevă, la rîndul său 
eforturile deosebite ce se de
pun pentru apărarea orașului 
Galați și a altor localități. în
tr-o corespondență, intitulată 
„12 zile și nopți în luptă cu 
stihiile" ziarul subliniază că „în 
timp ce într-o parte furia ape
lor face ravagii, în altă parte se 
depun eforturi pentru ca viața 
să-și reia cursul normal, să se 
reducă pierderile și să se reia 
producția. In această bătălie 
sînt angajați toți, de la cele mai 
înalte organe de partid și de 
stat, pînă la cele mai mici co
lective din întreprinderi și coo
perative de producțip. Preșe
dintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, a vizitat în 
cîteva rînduri regiunile sinistra
te". Corespondența este însoțită 
de o fotografie înfăt.isînd un 
moment din timpul vizitelor fă
cute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în zonele calamitate.

Informînd despre inundațiile 
catastrofale din România, zia
rele „RUDE PRAVO", „LIDO- 
VA DEMOKRACIE" și „ZEME- 
DELSKE NOVINY", relevă e- 
fortul extraordinar ce se de
pune zi și noapte la Galați 
pentru a stăvili apele dez
lănțuite ale Dunării, ne co
munică din Praga corespondentul 
nostru Eugen Ionescu.

Varșovia

Geneva
„România devastată de inun

dații" — sub acest titlu, trans
mite corespondentul nostru Ho- 
ria Liman, ziarul „TRIBUNE 
DE GENEVE" publică un arti
col în care, după ce scoate în 
evidență enormele pagube pro
vocate de inundații, lansează 
un apel către opinia publică din 
Elveția în vederea intensificării 
acțiunilor de ajutorare a 
populației sinistrate. Asemo 
nea apeluri au fost lansate 
și de Crucea Roșie elve 
țiană, precum și de organi
zațiile „întrajutorarea munci
torească", „întrajutorarea pro
testantă elvețiană" și „Caritas". 
Totodată, diverse firme și ce
tățeni elvețieni anunță donații 
la fondul de ajutorare a sinis- 
traților.

„ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
TRAGEDIEI S-A RIDICAT 

CU ADEVĂRAT 
ÎNTREAGA ROMÂNIE"

Corespondentul Agerpres, Io
sif Dumitrașcu, informează că 
presa poloneză, posturile de ra
dio și televiziune inserează cu 
regularitate știri referitoare la 
calamitățile din România, subli
niind proporțiile nemaiîntîlnite 
ale inundațiilor și uriașele pa
gube materiale provocate de 
ele. Ziarul „TRYBUNA LUDU“ 
evidențiază eforturile intense 
și munca plină de abnegație 
destinată readucerii la viață a 
zonelor calamitate. „în întrea
ga țară continuă lupta plină de 
devotament nu numai împotri
va inundațiilor, ci și pentru. în
lăturarea . consecințelor lor tra
gice", scrie ziarul.

într-o corespondență din Bu
curești, „ZYCIE WARSZAWY" 
scrie, printre altele : „în lupta 
împotriva tragediei s-a ridicat 
cu adevărat întreaga Românie, 
în frunte cu armata, gărzile pa
triotice și brigăzile de tineret. 
Cei care nu pot participa di
rect la acțiunile de salvare din 
teritoriile inundate oferă părți 
din salariul lor, îmbrăcăminte 
și alimente".

Washington
„PREȘEDINTELE NICOLAE ■ 

CEAUȘESCU A PRELUAT H 
PERSONAL CONDUCEREA " 
UNOR OPERAȚIUNI EXTRA- ■ 
ORDINARE IN REGIUNILE ■ 
SINISTRATE".

Constantin Alexandpoaie, tran- g 
smite : Preluînd știri transmise 
de Agenția Română de Presă ■ 
„Agerpres" și de alte agenții, g 
„WASHINGTON POST", „NEW 
YORK TIMES", „LOS: ANGE- ■ 
LES TIMES" și alte cotidiene in- B 
formează despre calamitățile din — 
România și distrugerile provoca- ■ 
te de furia apelor. Ziarul „NEW ■ 
YORK TIMES" insistă asupra g 
măsurilor luate de conducerea 
țării în lupta împotriva inunda- ■ 
țiilor. Intr-un articol referitor la 
vizita conducătorilor de stat în ■ 
zonele calamitate, ziarul subli- g 
niază că „Președintele Nicolae 
Ceaușescu a preluat personal con- ■ 
ducerea unor operațiuni extraor- B 
dinare în regiunile sinistrate", g 
Articolul este însoțit de o hartă a 
României pe care sînt indicate ■ 
zonele și județele afectate în g 
mod deosebit de inundații și de 
o fotografie din Alba Iulia, care ■ 
surprinde un aspect din opera- b 
țiunile de salvare a sinistraților. _

Corespondentul Agerpres, Ale
xandru Gheorghiu, transmite : 

La Petit Palais a avut loc luni 
unul dintre marile evenimente 
culturale pariziene ale anului : 
vernisajul, expoziției „Tezaure 
de artă veche din România", 
pusă sub înaltul patronaj al pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și 
Georges Pompidou. Organizată 
în baza programului de schim
buri culturale româno-franceze, 
expoziția cuprinde circa 500 de 
obiecte de artă — inestimabile 
tezaure din aur și argint, de o 
mare frumusețe și finețe artis
tică, ilustrînd 4 000 de ani de 
civilizație și cultură pe teritoriul 
României. Acestea oferă o ade
vărată panoramă a artei româ
nești din epoca neolitică și pînă 
în secolul al XVII-l^a.

Expoziția a fost inaugurată, în 
numele guvernului francez, de 
Jacques Baumel, secretar de stat 
pe lingă președinția Consiliului 
de Miniștri, în prezența lui Pom- 
pilîu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă din România.

Printre personalitățile franceze 
prezente la deschiderea oficială 
a expoziției se aflau Gaston 
Palewski, președintele Consiliu
lui constituțional, Louis Joxe, 
președintele Asociației pentru

acțiuni artistice, Marcel Diebolt, 
prefectul Parisului. De Vericourt, 
președintele Consiliului munici
pal al Parisului.

Luni după-amiază, expoziția a 
fost deschisă și publicului ea 
cunoscînd, de îndată, o mare a- 
fluență.

Cu ocazia vernisajului, Jac
ques Baumel, mi-a declarat că 
guvernul francez este foarte 
bucuros să găzduiască o expozi
ție atît de frumoasă, care oglin
dește îndelungata istorie a Ro
mâniei. „Mulțumim guvernului 
român pentru că ne-a împrumu
tat aceste obiecte, act ce permite 
compatrioților noștri să desco
pere imensele tezaure ale bo
gățiilor culturale și artistice ro
mânești. Totodată, îmi exprim 
satisfacția că această expoziție 
se deschide la Paris în momentul 
fericit cînd se apropie vizita pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu. Această expoziție 
este, de asemenea, un semn 
premergător al manifestărilor de 
prietenie ce se vor desfășura cu 
ocazia vizitei. Totodată, îmi ex
prim satisfacția că această ma
nifestare de artă va întări Și 
mai mult relațiile tradiționale 
de prietenie dintre România și 
Franța", a subliniat domnia sa.

La 26 mai, la Moscova își în
cepe lucrările cel de-al XVI-lea 
Congres al Comsomolului, cea 
mai mare organizație a tineretu
lui din Țara Sovietică. Din pri
mii ani de existență a Statului 
sovietic, fiecare perioadă din 
dezvoltarea lui s-a caracterizat 
prin creșterea rolului și presti
giului Comsomolului în toate 
sferele vieții economice, cultura
le și social-politice ale țării. Ro
iul tineretului în construcția co
munistă din U.R.S.S. nu poate fi 
subestimat. Azi, apare firească 
dorința de a arunca o privire în 
urmă, făcînd bilanțul perioadei 
din viața Comsomolului de Ia 
ultimul congres încoace.

Cei patru ani care au trecui de 
atunci au fost plini de eveni
mente din cele mai importante. 
Comsomolul, la fel ca și întreg 
poporul sovietic, a celebrat nu 
în cuvinte, ci prin fapte, prin 
succesele dobindite în muncă și 
învățătură stăruitoare, cele mai 
importante date din viața. țării 

jubileul de o jumătate de veac 
al Puterii sovietice și al
U. T.C.L., centenarul nașterii lui
V. I. Lenin și cea de-a 25-a ani
versare a victoriei asupra Ger
maniei fasciste. Și întotdeauna, 
Partidul comunist și Guvernul 
sovietic au dat și dau Comso
molului tot sprijinul în toate 
inițiativele Iui.

Investit cu mari drepturi și 
împuterniciri, Comsomolul este 
pentru tineret, pentru viitorii 
stăpîni ai țării, o excelentă școa- 

publică socialista. 
Comsomolului 

activitatea or- 
instituțiilor dc

Vladimir Jitinev
SECRETAR AL C.C. AL U.T.C.L 

DIN U.R.S.S.

mare răspundere, o trecere în 
revistă a tuturor realizărilor 
noastre.

Adunarea comsomolistă pe în
treaga uniune, care a avut loc 
la 10 aprilie a.c„ la care fiecare 
tînăr și fiecare tinără au rapor
tat în fața tovarășilor lor ce au 
făcut ei în răstimp de un an, 
a adus în carnetul de evidență 
al fiecărui com . molist nota de 
trecere a examenului leninist.

în Uniunea Sovietică, milioa
ne dc tineri și tinere îmbină în 
mod practic îndeplinirea sarci
nilor economice de importanță 
publică, cu înfăptuirea planuri
lor lor personale de viață. în
tr-o țară socialistă, drept crite
riu al succesului în viață și al 
respectului față de om slujește 
contribuția pe care o aduce el la 
dezvoltarea societății prin mun
ca sa, prin intelectul și cunoștin
țele sale. Iar pentru a fi în toa
tă măsura puterilor sale folosi
tor societății, tineretul este stă- 
pînit de năzuința de a învăța.

In Uniunea Sovietică învață 
fiecare al treilea om ; fiecare al

Bonn
După cum relatează corespon

dentul nostru, Mircea Moarcăș, 
informații ample, însoțite de nu
meroase fotografii, înfățișează 
cititorilor din R.F. a Germaniei 
dimensiunile calamităților abătu
te asupra țării noastre ca și 
eforturile populației, pentru di-

■■■■■■■■■■■■■

Londra
„CEL MAI MARE DEZASTRU 
NATURAL CE S-A ABĂTUT 

ASUPRA ȚĂRII 
DE-A LUNGUL SECOLELOR"
Liviu Rodescu transmite că 

într-o corespondență din Bucu- 
aprecia- 

drept
rești, ziarul „TIMES" 
ză actualele inundații 
„cel mai mare dezastru natu
ral ce s-a abătut asupra 
de-a lungul secolelor". Se citea
ză numeroase date privind i- 
mensele pagube suferite de e- 
conomia națională și populație, 
relevîndu-se dovezile de sim- B 
patie și sprijin ale multor țări 
și organizații din străinătate. B 

„Orașul Galați este amenin- _ 
țat de apele umflate ale Sire- “ 
tului și Prutului ; digul a fost B 
supraînălțat după ce președin- g 
tele Ceaușescu a vizitat vineri 
această regiune", scrie la rin- ■ 
dul său ziarul „GUARDIAN". B 
SăDtămînalele ..SUNDAY TI- _ 
MES" și „OBSERVER" relatea- ■ 
ză, de asemenea, că pretutin- B 
deni s-au creat detașamente g 
de muncitori și de ostași care 
combat cu toate mijloacele ■ 
inundațiile și ajută populația g 
sinistrată. Imagini ilustrînd e- 
fortul titanic împotriva stihiilor ■ 
dezlănțuite au fost transmise B 
în mai multe rînduri de postu- g 
rile de televiziune britanice.

țării

■■■■■■■■■■■a

Protest nord

vietnamez

împotriva raidurilor

avioanelor

americane
HANOI. — Un purtător de cu- 

vînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam — anun
ță agenția V.N.A. — a protestat 
energic împotriva raidurilor în
treprinse de avioane americane la 
24 mai asupra unor localități din 
zona Vinh Linh, precum și împo
triva înmulțirii cazurilor de vio
lare a spațiului aerian al R. D. 
.Vietnam în ultimele zile

NORODOM SIANUK 
A SOSIT LA HANOI

Agenția V.N.A. informează că 
la Hanoi a sosit luni o delegație 
cămbodgiană condusă de No
rodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, care va face o vi
zită în Republica Democrată 
Vietnam. Din delegație fac par
te primul ministru al Guvernu
lui Regal de Unitate Națională, . 
Penn Nouth, și alți membri ai 
guvernului.

ORIENTUL APROPIAT
• ASTAZI se deschi

de CONFERINȚA TRI
PARTITA LA NIVEL 
INALT DE LA KHAR
TUM.

La Khartum — capitala Su
danului — s-au întrunit luni mi
niștrii de externe ai R.A.U..- 
Libiei și Sudanului pentru a 
pregăti conferința tripartită la 
nivel înalt, programată să 
se deschidă marți diminea
ța în capitala sudaneză. 
cadrul acestei reuniuni, 
niștrii de externe ai celor trei 
state arabe au examinat activita
tea comitetelor speciale instituite 
pentru promovarea cooperării 
economice dintre țările lor. Ei 
au analizat, totodată, evoluția si
tuației din Orientul Apropiat și 
au expus poziția țărilor lor față 
de actuala conjunctură din a- 
ceastă zonă. în cursul aceleiași 
reuniuni au fost, de asemenea, 
discutate posibilitățile de intensi
ficare a sprijinului acordat de 
țările arabe mișcării de eliberare 
națională de pe continentul afri
can.

• FESTIVITĂȚILE 
OCAZIA PRIMEI ANI
VERSARI A REVOLU
ȚIEI SUDANEZE.

Cu prilejul sărbătoririi zilei 
naționale a Sudanului, marcînd 
împlinirea unui an de la in
staurarea Consiliului comanda
mentului revoluției, la Khar-

Vizita delegației parlamentare
române în Belgia

BRUXELLES — trimisul spe
cial Agerpres, Aurel Zamfires- 
cu, transmite : Cu vizitarea ora
șului Anvers, delegația parla
mentară română, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, și-a încheiat 
scurta călătorie prin cîteva 
orașe ale regiunilor Liege, 
Luxemburg și Flandra Occiden
tală. La . primăria din Anvers, 
unde erau arborate drapelele 
României și Belgiei, deputății 
români au fost întîmpinați de 
primarul orașului, Lode Crae- 
beck, și de alte oficialități. A 
fost vizitată apoi Casa memo
rial Rubens — unul dintre cele 
mai prestigioase muzee ale Bel 
giei — unde se află expuse nu
meroase opere de valoare ale 
marelui reprezentant al artei 
flamande. S-a făcut, de aseme
nea, o scurtă călătorie prin 
portul orașului, al treilea ca 
mărime din Europa occiden
tală.

Reîntorși la Bruxelles, depu
tății români au participat la un 
dineu oferit în onoarea delega
ției M.A.N. de Paul Struye, pre
ședintele Senatului, și Achille 
van Acker, președintele Came
rei reprezentanților. în toastu
rile '**•’*

fost evidențiate bunele rapor
turi de colaborare ce se dezvol
tă între România și Belgia în 
diverse domenii de activitate, 
subliniindu-se rolul parlamente
lor în extinderea relațiilor bi
laterale. Totodată, a fost rele
vată existența premizelor favoy 
rabile lărgirii și diversificării 
în continuare a cooperării ro- 
mâno-belgiene.

Subliniind „remarcabilul efort 
industrial și agricol al Româ
niei, care nu încetează să se 
dezvolte", președintele Paul 
Struye a exprimat sentimentul 
de profundă emoție ce îl mani
festă poporul belgian față de po
porul român, greu încercat în 
urma inundațiilor. Pe de altă 
parte, vorbitorul a menționat că, 
„deși țările noastre aparțin 
unor regimuri social-politice di
ferite, ele sînt unite prin dorin
ța comună de pace și înțelegere 
între toate statele".

Mulțumind pentru spiritul de 
solidaritate manifestat de po
porul belgian, președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan Voi- 
tec a subliniat dezvoltarea tot 
mai larga, în ultimii ani, a co
laborării româno-belgiene în 
multiple domenii de activitate.

a

turn a avut loc luni o paradă 
militară, la care a asistat pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Sudan, 
generalul Mohamed El Numeiry, 
precum și președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasșer, și preșe
dintele Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer el Ge- 
dafi aflați la Khartum cu ocazia 
conferinței la nivel înalt.

e» Unități de infanterie motori
zată și o coloană de blindate is- 
raeliene, susținute de aviație, au 
pătruns în cursul zilei de luni pe 
teritoriul Libanului în districtul 
Bint Jbeil — a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar libanez, ci
tat de agenția Associated Press.

Forțele libaneze au ripostat 
atacului, a arătat purtătorul de 
cuvînt, precizînd că unitățile is- 
raeliene s-au retras după patru 
ore.

MOSCOVA

rostite cu acest prilej,

nică a tineretului
Vizitatorii manifestă deosebit interes pentru realizările 

din Româniatineretului
în 

poziției ____
naționale din Uniunea Sovieti
că — transmite corespondentul 
nostru, Laurențiu Duță, s-a 
deschis luni expoziția „Crea
ția tehnică a tineretului", 
manifestare internațională la 
care participă uniuni ale 
tineretului comunist din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Mon
golia, Polonia, România, Unga
ria. Tot aici își prezintă reali
zările în domeniul tehnic tineri 
muncitori, studenți, ingineri, 
oameni de știință sovietici.

După inaugurarea expoziției, 
Evgheni Tiajelnikov, prim-se- 
cretar al C.C. al Comsomolu
lui, a vizitat pavilioanele. La 
pavilionul românesc, el a fost 
salutat de tovarășul Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C. încă din primele ore, vi
zitatorii manifestă un deosebit 
interes pentru realizările tine
retului din România.’ Ei se o- 
presc îndelung în fața mache
tei locomotivei „Diesel", reali
zată de tinerii muncitori de la 
uzina „Electroputere" din Cra
iova, sau a Complexului pentru 
verificarea stării tehnice a trac
toarelor — realizare a tinerilor 
de la Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agricultu
rii. . Vizitatorii se interesează, 
de asemenea, în mod deosebit 
de realizarea tînărului Matei 
Kiraly din Galați, care a con-

pavilionul „Cosmos" al ex- 
realizărilor economiei

struit o navă-elicopter pentru 
adîncimi mici, precum și de 
ventilul automat construit de 
Gheorghe Mușetescu de la Uzi
na „Vulcan".

lă de viață 
Reprezentanții 
participă la 
ganelor și 
stat și obștești, care au con
tingențe cu educarea tineretului 
sau cu munca lui, cu soluționa
rea problemelor ce privesc in
teresele Iui.
propunerea 
nemijlocită 
au fost adoptate peste 100 de 
hotărîri guvernamentale și solu
ții in problemele legate de mun
ca, instruirea și odihna tinere
tului.

Comsomolul este o rezervă a 
Partidului comunist. Din anul 
1922, U.T.C.L. are dreptul de a-i 
recomanda pe membrii săi pen
tru a fi primiți în rîndurile 
P.C.U.S. In anii existenței sale, 
Comsomolul a recomandat peste 
9 milioane din cei mai buni ti
neri formați de el pentru a in
tra în P.C.U.S., din care peste 
un milion în perioada care a 
trecut de la cel de-al XV-Iea 
Congres al său.

Uniunea Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S., vede 
principala sa sarcină în educa
rea comunistă a tineretului în 
munca lui de zi cu zi. Pentru 
toate generațiile tineretului so
vietic au devenit lege de viață 
aceste cuvinte ale lui Lenin : 
„Numai în muncă, împreună cu 
muncitorii și țăranii, poți de
veni comunist adevărat".

Circa 100 de obiective indus
triale din cele mai importante 
ale cincinalului, sint în prezent 
șantiere comsomoliste de șoc. 
Aici au fost trimiși de Comso
mol 250 000 de tineri și tinere, 
în ultimii zece ani, pe șantiere
le din Siberia, din Nord și din 
Extremul Orient au lucrat la 
cnemarca Comsomolultil 1 700 000 
de tineri. Comsomoliștii, tinere
tul au făurit cu brațele lor 185 
de noi orașe și 880 de așezări 
muncitorești. Multe din ele sînt 
azi cunoscute întregii lumi î 
Bratsk, Angarsk. Divnogorsk 
ș. a.

O importantă acțiune a Com
somolului a fost examenul leni
nist unional. El a devenit un 
fel de raport prezentat de fie
care comsomolist cu privire la 
contribuția Iui personală la ope
ra de construire a comunismu
lui, cu privire la creșterea lui pe 
plan politic, de instruire gene
rală, cultural și profesional, a 
devenit un examen politic de

ARTICOL SPECIAL
PENTRU ZIARUL

„SCÎNTEIA TINERETULUI"
Din mai 1966, la 

și cu participarea 
a C.C. al U.T.C.L., doilea comsomolist are studii 

medii sau superioare. în pre
zent există în țară peste 800 de 
școli superioare, unde învață 
4,6 milioane de studenți. Și to
tuși, numărul celor dornici să 
învețe e mult mai mare dccît 
pot să primească azi universită
țile, institutele și școlile tehnice 
ale țării. Aceasta o demonstrea
ză concursurile de un nivel foar
te ridicat de la examenele de 
admitere din fiecare an. Anul 
acesta, școlile țării vor da peste 
600 000 de specialiști cu studii 
superioare și circa 1000 000 de 
absolvenți cu studii medii de 
specialitate.

O frumoasă tradiție a studen- 
țimii sovietice a devenit semes
trul de muncă din perioada de 
vară, cînd studenții pleacă vo
luntar în timpul vacanței lor pe 
diferite șantiere ale țării. Nu
mai în perioada de pregătire a 
jubileului Iui Lenin, detașamen
tul studențesc de construcții, al
cătuit din 270 000 de oameni, a 
construit peste 8 000 de obiective 
de producție și cultural-sociale.

Dorința de a aduce societății 
cit mai mult folos explică și 
năzuința tineretului sovietic de 
a-și însuși profund profesia. Azi 
pentru Comsomol nu există 
o misiune mai importantă decît 
aceea de a dezvolta mișcarea de 
masă a tineretului pentru însuși
rea realizărilor științei și teh
nicii.

Conisomolul a găsit numeroa
se forme interesante pentru a 
atrage tineretul să participe la 
dezvoltarea progresului științi
fic și tehnic. Așa bunăoară, de 
curînd s-a încheiat cu succes 
trecerea în revistă unională a 
creației tehnice a tineretului. A- 
ceasta este a treia trecere în re
vistă desfășurată sub deviza 
„Măiestria și căutările tineretu
lui în slujba cincinalului Sar
cina acestor treceri în revistă 
este de a stimula interesul ma
selor largi ale tineretului față 
de creația tehnică, de a asigura 
participarea lui activă la lupta 
pentru îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor cincinalului,

pentru înfăptuirea reformei eco
nomice care se aplică în prezent 
în Țara Sovietică. Ideea trece
rilor în revistă și-a cîștigat o 
mare popularitate în rîndurile 
tineretului, bucurîndu-se de par
ticiparea a milioane de tineri 
inovatori.

Trecerile în revistă, expoziții
le, conferințele organizate din 
inițiativa organizațiilor de Com
somol ajută sute de mii de ti
neri și tinere sovietice să-și ri
dice calificarea, lărgesc orizon
tul lor tehnic. Astfel, organiza
ția de comsomol a Uzinei da 
automobile „Lihaciov" din Mos
cova a găsit o formă de atrage
re a tineretului în mișcarea ino
vatorilor, constituind in uzinO 
detașamente de creație tehnică, 
detașamente care numără în pre
zent circa 3 000 de oameni. A- 
ceștia au făcut 2121 propuneri 
de raționalizare, care au avut un 
efect economic evaluat la o ju
mătate milion de ruble.

Deviza tinerilor constructori 
de automobile „Să cunoaștem 
noul, să-1 făurim și să-1 punem 
în aplicare I", găsește un sprijin 
larg în organizațiile comsomo- 
liste ale țării. Comsomoliștii de 
la Uzina „Uralmaș" au desfășu
rat o campanie a tineretului sub 
deviza „Cunoștințele tehnico- 
științifice contemporane — la în- 
demîna fiecăruia!" In Ucraina 
ia amploare mișcarea tineretu
lui sub deviza „De la minimum 
tehnic la maximum tehnic", 
în prezent, în întreprinderile 
țării, peste 150 000 de tineri și 
tinere sînt angajați în întrecerea 
pentru Titlul de „Cel mai bun 
muncitor tînăr în profesia sa".

Aceste forme noi de atragere 
a tineretului în îndeplinirea sar
cinilor legate de progresul teh- 
nico-științific accelerat, de ridi
carea productivității muncii și a 
eficienței producției, sînt pentru 
tineret o excelentă școală de ri
dicare a nivelului de cultură ge
nerală și profesională.

Tineretul sovietic, educat în 
spiritul internaționalismului și 
solidarității proletare, este pă
truns de dorința de a lărgi și a 
întări tot mai mult legăturile 
sale cu tineretul din toate țările 
și în primul rind cu tinerii din 
țările socialiste. Se extinde 
schimbul tradițional de delega
ții și grupuri de turiști, se lăr
gește colaborarea practică dintre. 
U.T.C.L. și Uniunea Tineretului 
Comunist din România.

Participarea în comun la nu
meroase acțiuni consacrate cen
tenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
au constituit în acest an o bază 
bună pentru întărirea relațiilor 
de prietenie dintre tineretul din 
U.R.S.S. și România. Am vrea 
să menționăm în mod deosebit 
participarea tinerelor și tineri- 1 
lor din România la construirea 
Complexului memorial „Lenin" 
din Ulianovsk. Această contribu
ție a tineretului român, ca și a 
tineretului din alte țări socia
liste frățești, s-a înscris în le
topisețul internațional al mari
lor înfăptuiri în muncă ale tine
retului.

Tovarășii români au participat 
la pregătirea emisiunii de tele
viziune „Raportăm lui Lenin", 
care a înfățișat pregătirile tine
retului din România socialistă 
în întîmpinarea jubileului lui 
Lenin.

O mărturie grăitoare a năzu
inței tineretului sovietic și ro
mân de a întări unitatea și 
coeziunea socialistă, a fost ștafe
ta internațională „Drapelul vic
toriei", consacrată celei de a 
25-a aniversări a victoriei asu
pra fascismului hitlerist.

Comsomolul sovietic se află, 
așadar, în pragul Congresului 
său. Nu încape îndoială că acest 
Congres va sluji Ia îmbunătăți
rea continuă a educației comu
niste a tineretului, la participa
rea plină de abnegație a tinere
tului la lupta pentru înfăptuirea 
țelului nostru comun — triumful 
comunismului.

Viitoare consultare electorală
în unele landuri vest-germane

WILLY BRANDT DESPRE ASPECTE ALE POLITICII
EXTERNE A R.F.G.

Peste trei săptămîni, în landurile Renania-Westfalia și Saxonia 
inferioară vor avea loc alegeri provinciale. Pe lingă faptul că 
vor fi aleși noii deputați în landurile respective, consultarea e- 
lectorala va constitui, așa cum precizează observatorii politici, și 
un barometru al popularității actualei coaliții guvernamentale în 
rîndurile electoratului vest-gern an.

Vor fi aruncate în balanță, atît 
problemele de politică interna, 
cît și cele externe, și în primul 
rînd inițiativele în domeniul re
lațiilor dintre cele două state ger
mane și cele cu țările socialiste 
în general.

Sînt semnificative în această 
privință declarațiile făcute de 
cancelarul Willy Brandt cu prile
jul turneului electoral. „Majori
tatea populației Republicii Fede
rale, — a spus el Ia Hanovra — 
nu ne-ar fi iertat, pe bună drep
tate, dacă noi n-am fi făcut în
cercarea de a stabili un dialog cu 
guvernul R.D.G.“. Referindu-se 
la întîlnirile de la Erfurt și Kas
sel, cancelarul vest-german a a-

ratat că deși interlocutorii nu 
s-au apropiat unul de altul, la a- 
ceste întîlniri nu s-a dat doar ci
tire unor texte pregătite, ci s-a 
făcut un schimb de argumente în 
convorbirea directă. Cancelarul a 
precizat, în altă ordine de idei, că 
rezultatele recentelor discuții din
tre delegația vest-germană, în 
frunte cu Egon Bahr, secretar de 
stat la cancelarie, și delegația so
vietică condusă de Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
„n-au fost infructuoase". El a a- 
nunțat că pe viitor delegația vest- 
germană la aceste discuții va fi 
condusă de ministrul afacerilor 
externe.

La 25 mai, popoarele Iu
goslaviei au sărbătorit Ziua 
tineretului și cea de-a 78-a 
aniversare a Zilei de naște
re a președintelui Iosip 
Broz Tito. în întreaga tară 
au avut loc manifestări cul
tural-artistice și sportive.

Ștafeta tineretului, purtată 
de zeci de mii de fete și 
băieți, a străbătut toate repu
blicile și provinciile iugosla
ve, numeroase mitinguri și 
adunări festive, în cadrul 
cărora s-a evidențiat drumul 
parcurs de popoarele iugos
lave sub conducerea comu
niștilor, a tovarășului Iosip 
Broz Tito, în anii războiu
lui de eliberare națională și 
în anii edificării societății 
socialiste.

Seara, pe stadionul Arma
tei Populare Iugoslave, a a- 
vut loc un mare festival ar- 
tistic-sportiv.

Guvernul R.D.C
dispus să continue

convorbirile
cu R.F.G.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, a prezentat luni în fața 
guvernului său un raport cu pri
vire la convorbirea pe care a 
purtat-o la Kassel, la 21 mai, cu 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt. Intr-un comunicat 
de presă dat publicității la în
cheierea ședinței, se arată că gu
vernul R. D. Germane este dis
pus să continue convorbirile din
tre șefii de guvern ai R.D.G. și 
R.F.G. „de îndată ce guvernul 
R. F. a Germaniei va lăsa să se 
întrevadă o atitudine realistă în 
problema fundamentală a rapor
turilor dintre cele două state, în 
problema stabilirii de relații ba
zate pe egalitatea în drepturi, 
conforme normelor de drept in
ternațional".

„ZIUA ELIBERĂRII AFRICII

Selena Ia bordul unor aparate 
cosmice sovietice.

SECETA DIN BRAZILIA

Congres internațional
asupra cancerului

In capitala Etiopiei, Addis 
Abeba, a avut loc luni festivi
tatea de sărbătorire a Zilei e- 
liberării Africii, proclamată cu 
șapte ani în urmă, in cadrul 
primei conferințe a șefilor de 
state și guverne din țările in
dependente ale continentului 
negru.

In prezența a peste 6 000 de oncologi, chirurgi și cercetători 
din 72 de țări, la Houston (statul Texas) s-au deschis duminică 
lucrările celui de-al 10-lea Congres al Uniunii internaționale 
împotriva cancerului (U.I.C.C.). Timp de o săptămînă, partici- 
panții la această importantă reuniune științifică, cea mai mare 
organizată pînă acum în domeniul oncologiei, vor examina pro
gresele realizate în lupta împotriva cancerului.

MEDALIA DE AUR A FLORENȚEI 
UNEI CERCETĂTOARE 

DIN ROMANIA

• LA FLORENȚA s-a sărbă
torit duminică nașterea ma-

relui poet italian, Dante 
ghieri.

La Palazzo della Signoria — în 
prezența prefectului di Vito, și 
a altor oficialități — a avut loc 
ceremonia 
de aur a 
pentru cea 
cere, într-o 
cetătoarei ______ __
pentru ansamblul activității sa
le de exegeză asupra operei 
dantești.

greșul a hotărît, de asemenea, 
crearea unui birou, politic format 
din 13 membri, care va stabili 
orientarea politică a partidului.

conferirii medaliei 
OrașuMii Florența 
mai reușită tradu- 
limbă străină, cer- 
române Eta Boeriu

PROGRAM SOVIETO-FRANCEZ 
DE EXPLORĂRI COSMICE

• UN PRIM BILANȚ al sece
tei ce s-a abătut în ultimele luni 
asupra unor regiuni din nord- 
estul Braziliei arată că peste 
50 000 de țărani au rămas fără 
lucru. Lipsiți de posibilități de 
subzistență, țăranii și-au părăsit 
satele, plecînd în orașe în spe
ranța găsirii unui loc de muncă.

conomic Reciproc (C.A.E.R.). 
Organizația Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.), Organizația inter
națională pentru standardizare. 
Din Republica Socialistă Româ
ni» participă prof. Iancu Gon- 
țea, directorul Centrului de cer
cetări alimentare din București.

în legătură cu apartenența po
litică a autorilor atacului, o serie 

au 
de

iiuva a. auiuiuui ttLilUUlUl, U 
de informații contradictorii 
creat o anumită atmosferă 
confuzie.

în-

DUPĂ ATACUL

• CONGRESUL Partidului So
cialist Unit al Berlinului Occi
dental l-a reales duminică pe 
Gerhard Danelius în funcția de 
președinte al partidului. Con-

• RACHETE SOVIETICE vor 
plasa în cursul anului viitor sa
teliți artificiali francezi pe or
bite spațiale, anunță agenția 
TASS. Programul sovieto-fran- 
eez de explorări cosmice preve
de, de asemenea, plasarea pe Lu
nă, încă în cursul acestui an, a 
unor reflectoare de fascicule la
ser, care vor fi transportate pe

• LA DRESDA, în noul Palat 
al Culturii, se desfășoară cel 
de-al 5-lea Congres mondial 
pentru cereale și pîine, la care 
participă peste 2 000 de oameni 
de știință și practicieni în acest 
domeniu din 45 de țări ale lu
mii. Sînt, de asemenea, repre
zentate Societatea Internațio
nală pentru chimia cerealelor 
(I.C.C.), Consiliul de Ajutor E-

DIN LIMASSOL
O parte dintre armele furate au 

fost găsite într-o peșteră din a- 
propierea orașului Limassol, iar 
50 de persoane suspecte de a fi 
implicate în acest atac au fost a- 
restate. De asemenea, au fost in
terogate peste 200 de persoane.

Ploile torențiale care au 
soțit ciclonul „Alrna" au provo
cat în diferite provincii ale Cu
bei grave inundații, soldate cu 
pagube materiale și pierderi de 
vieți omenești, anunță agenția 
Prensa Latina. în proyincia O- 
riente, cea mai puternic afec
tată, au fost inundate mari su
prafețe de terenuri cultivate și 

* x aproximativ
înregistrîn-

au fost distruse
1 000 de locuințe, ________
du-se, totodată, șapte morți. Ca 
urmare a distrugerii șosele
lor și podurilor, populația’a fost 
evacuată cu ajutorul elicopte
relor și bărcilor. în zonele cele 
mai amenințate au fost trimise 
alimente și echipament sanitar.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA 1 București. Plata „Setnteil*. Tel. 17.60.10. 17.60.20. Abonamentele se fae la oficiile poștale si difuzor!! din Întreprinderi si institutiL Tiparul 1 Combinatul poligrafie „Casa Setnteil*


