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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județele Buzău, Vrancea, 
Vaslui și lași

La numai eîteva zile după vî- 
zitele pe care le-a făcut în 
multe dintre judefele lovite de 
calamitățile naturale ce s-au 
rbătut asupra țării noastre, în 
cursul zilei de ieri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost din 
nou în mijlocul cetățenilor. De 
data aceasta, sînt vizitate jude
țele Buzău, Vrancea, Vaslui, 
Iași.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Emil 
Bodnaraș, Virgil Trofin, Emil 
Drăaănescu, Dumitru Popescu, 
Vasile Patilineț, au vizitat între
prinderi industriale dim această 
parte a țării, au avut convor
biri de lucru cu activul de 
partid și de stat* din județele 
amintite, au purtat discuții cu 
numeroși oameni ai muncii din 
unitățile economice vizitate. Pre
tutindeni, în fabrici și uzine, pe 
șantierele de construcții, în loca
litățile vizitate, secretarul gene
ral a! partidului nostru a fost 
întâmpinat cu vibrant entuziasm, 
cu nesfțrșite urale și ovații, 
nenumărate dovezi de dragoste 
si stimă. în persoana tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cei ce 
muncesc aduc un emoționant 
omaaiu politicii marxist-leninis- 
te a Partidului Comunist Român, 
își exprimă profundul lor atașa
ment față de partid, de condu
cerea sa, hotărîrea nestrămuta
tă de a merqe înainte, sub sem
nul coeziunii și unității de ne
zdruncinat a întregii națiuni pe 
drumul luminos trasat de Con
gresul al X-lea al partidului.

în aceste zile de grea încer
care, prezența secretarului ge
neral al partidului în mijlocul 
Ic/uitotâlor îmbărbătează inimi
le a milioane de oameni, le 
otelește voința, dîrzenia, hotă
rîrea de a face totul pentru ca 
urmările calamităților să fie cît 
mai cutând înlăturate, pentru ca 
viata să-și reia pulsul normal. 
Atât această vizită cît și celelal
te întâlniri cu populația din zo
nele sinistrate dovedesc înalta 
răspundere si grija statornică a 
secretarului general al partidu
lui față de destinele națiunii, 
față de prezentul și viitorul po
porului. Am fost martori astăzi 
la manifestări de nețărmurită 
iubire, de mare bucurie umană, 
începînd de la gestul spontan 
al pionierei vasluiene, care i-a 
oferit cravata sa tovarășului 
Ceaușescu, și pînă la zecile și 
zecile de mii de ieșeni care, în 
Piața palatului, au scandat mi
nute în șir „Ceaușescu- 
Ceaușescu", „Ceaușescu și po

Fabricii de geamuri din BuzăuTovarășul Nicolae Ceaușescu face recomandări privind dezvoltarea

In incinta Uzinei de sîrmă din Buzău

porul", „P.C.R.-Ceaușescu". Țara 
în haine de lucru, cu mîinile pe 
unelte, lucid, bărbătește, îl asi
gura pe conducătorul ei că nici 
o piedică nu este prea mare.

Județe 
dezvoltare

La Buzău, elicopterul oficial 
aterizează pe stadionul muni
cipal. în întîmpinare sosesc 
reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat. Nu

că nu există obstacol de netre
cut atunci cînd întreaga suflare 
românească este animată de 
un singur gind, de o singură 
voință.

tinere, 
impetuoasă
meroși cetățeni prezenți la lo
cul aterizării fac conducătorilor 
o primire călduroasă, expresie 
a sentimentelor de profund a- 
tașament pe care întregul 

nostru popor le , nutrește pen
tru partidul său comunist, 
pentru conducerea sa.

Pe străzile municipiului, 
locuitorii aclamă, fac o ma
nifestație plină de căldură 
conducătorilor de partid vși de 
stat. La sediul Comitetului 
județean de partid are loc o 
scurtă consfătuire de lucru 
în cadrul căreia secretarul 
general al partidului este in
format despre mersul activită
ții de producție în tinerele 
întreprinderi industriale ale 
județului, despre stadiul în
deplinirii planului și a anga
jamentelor. Totodată, oaspeții 
sînt informați despre situația 
inundațiilor pe teritoriul jude
țului ca și despre măsurile ce 
s-au luat pentru evacuarea 
cetățenilor și a bunurilor ma
teriale, pentru ajutorarea vic
timelor, pentru ștergerea ur
melor calamităților.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se 
treacă neîntîrziat, acolo unde 
apele s-au retras, la reluarea 
activității normale; în agri
cultură trebuie folosit fiecare 
ceas prielnic în așa fel încît 
să se asigure cîștigarea bătă
liei recoltei.

In continuare, conducătorii 
de partid și de stat vizitează 
platforma industrială a orașu
lui — Uzina de sîrmă și pro
duse de sîrmă, Fabrica de e- 
lectrozi și Fabrica de gea
muri. In cursul actualului 
cincinal, au fost alocate pen
tru dezvoltarea industriei bu- 
zoiene din fondurile statului 
peste trei miliarde de lei, ce
ea ce i-a asigurat o dezvoltare 
impetuoasă. în anul 1970, pro
ducția industrială va spori cu 
peste o jumătate de miliard 
de lei.

La uzina de sîrmă, unitate 
modern utilată, conducătorilor 
le este prezentat procesul de 
producție. Se evidențiază ri
dicata productivitate a mun
cii, sînt prezentate planurile 
de extindere a uzinei în vii
torul cincinal. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
folosirea mai judicioasă a fon
dului de investiții, cerînd spe

cialiștilor ca extinderile să 
se facă pe suprafețele existen
te. Se relevă ca o deficiență 
faptul că halele sînt folosite 
și ca locuri de depozitare. Fac
torii responsabili ai uzinei 
spun tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că vor lua măsuri 
pentru ca să fie mutate în 
construcții mai simple, urmă- 
rindu-se ca spațiul cîștigat să 
fie afectat procesului de pro
ducție.

Oprindu-se în dreptul unui 
agregat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu stă de vorbă cu 
muncitorul Ion Beceanu, care., 
după ce se referă la activita
tea sa de producție, evocă 
momentele dramatice prin 
care a trecut și o parte din 
populația județului, împreună 
cu celelalte zone calamitate. 
Secretarul general al partidu
lui arată că aceste momen
te deosebite prin care trece 
țara trebuie să constituie un 
imbold pentru a munci și mai 
bine, și mai organizat, cu o 
eficiență sporită. Numai așa 
urmările inundațiilor vor fi li
chidate. Toți cei prezenți a- 
probă cu însuflețire cuvintele 
tovarășului Ceaușescu.

La Fabrica de electrozi de 
sudură, fabrică ce asigură pes
te 50 la sută din producția de 
electrozi a țării, se relevă fap
tul că ea este utilată cu agre
gate de înaltă productivitate, 
multe din import. Nu toate 
*însă sînt folosite cu maximum 
de eficiență, ceea ce are reper
cusiuni asupra producției și 
productivității muncii, asupra 
posibilității de a amortiza rapid 
investițiile.

Este vizitată în continuare 
Fabrica de geamuri, unde se 
desfășoară în paralel o dublă 
activitate — în aceeași incintă 
lucrează constructorii și mun
citorii de la secțiile oglinzi și 
securit, intrate în producție 
cu aproape trei luni înainte de 
termen.

Impresionează neplăcut su
pradimensionarea halelor, spa
țiile construite nejustificat, în 
ultimă instanță risipa de ma-

(Continuare în pag. a Il-a)

• LA CAPĂ
TUL DELTEI

Au fost două zile și două 
nopți cu ploaie și vint peste Del
ta Dunării. Drumurile cunoscu
te ale bălții au început să se 
închidă. De la Sulina și pînă la 
Sf. Gheorghe, ocolind canalele 
blocate cu bucăți de plaur, șa
lupa face de două ori mai mult 
decît de obicei. Dar riscul cel 
mai mare este acela de a rămîne 
printre sfărîmăturile de pămînt 
care plutesc împinse de vîntul ce 
șuieră cu 16 metri pe secundă. 
Gîrlele se zbuciumă și în Ghio
lul Roșu valurile ne-au tăvălit o 
oră și mai bine. Șalupa cădea cu 
prova înainte și, o dată la 20 de 
pași, un puhoi de apă izbea în 
ferestre, acoperea cabina, trecea 
peste noi. Cîtă vreme mărșăluim 
prin baltă, măturați de ploaie, nu 
avem de unde afla ce se petrece 
în celelalte părți ale Deltei, dar 
dacă valurile stîrnite aici au un 
corespondent de-a lungul digu
rilor de apărare, oricît de mes
chin ar fi acesta, atunci digu
rile pe care le-am măsurat cu 
piciorul călcînd kilometri întregi 
îndărătul lor, s-ar putea să nu 
mai existe la ora aceasta.

Abia cînd ajungem la Sf. 
Gheorghe, Vasile Arghirov, ac
tivist al comitetului județean de 
partid, ne pune la curent cu ul
timele noutăți. Crișanul a fost 
inundat, 30 de case au fost dis
truse. Caraormanul este tot sub 
apă, cu 15 case năruite. C. A. 
Rosetti și Letea nu au mai re
zistat. Incinta piscicolă de la 
Rusca este acoperită în întregi
me, satul Partizani a fost eva
cuat. Grindu la fel. Pardina a ce
dat și ea. Strîngem neputincioși 
pumnii, în timp ce ploaia conti
nuă să cadă în neștire, fără în
trerupere, iar vîntul vîjîie prin 
sîrmele de telegraf ca iarna. Le
găturile telefonice nu mai sînt 
nici ele lesnicioase.

Girueta din curtea secției pis
cicole din Sf. Gheorghe arată cu 
consecvență nordul. Dacă vîntul 
s-ar schimba, întorcîndu-se de la 
est-sud-est nu ar mai fi nimic de 
făcut, nu am mai avea nici aici 
vreo posibilitate să facem față

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a V-a)

Pentru cîștigarea bătăliei recoltei

O LARGĂ MOBILIZARE
A TUTUROR FORȚELOR 

DIN AGRICULTURĂ
MARAMUREȘ

mînțează fiecare 
parcelă zvintată

Duminică, ploaia a stat. Luni 
dimineața cooperatorii din jude
țul Maramureș au și intrat în 
cîmp. Fiecare zi folosită la ma
ximum cîntărește mult în ba
lanța recoltei. Ogoarele C.A.P. 
Săcălășeni erau împînzite de 
tineri și vîrstnici. Ploaia ce a că
zut în ultimele trei zile i-a îm
piedicat să continue însămînțările 
și reînsămînțările. Apele Lăpu- 
șului au inundat 117 hectare cu 
porumb, 11 hectare cu grîu, 27 
hectare cu lucernă, 2 hec
tare sfeclă furajeră și încă eîteva 
zeci de hectare cu trifoi și lu
cerna. „Cea mai grea pierdere 
pentru noi este în legumicultura, 
ne spunea tovarășul inginer Ale
xandru Ghiocel. Cele 20 de hec
tare cu legume au fost total dis
truse. Și era anul cînd legumi
cultura, pe care o practicăm doar 
de doi ani, trebuia să confirme 
rentabilitatea ei, să devină o tra- 
diție“. Oamenii nu s-au descu
rajat. Au pornit cu toții să sape 
șanțuri, pe suprafețele cultivate 
cu grîu și porumb către rîu. Ca
nalele de irigații pe 200 de hec
tare și pe cele 20 de hectare cu 
legume au fost complet curățate. 
Peste 20 de uteciști au muncit 
intens eîteva zile la săparea și 
curățirea canalelor pentru scur
gerea apei. S-a trecut repede la 
reînsămînțări. In numai două zile 
s-au reînsămînțat 15 hectare cu 
porumb masă verde, 10 hectare 
cu porumb siloz, un hectar cu 
roșii și 2 hectare cu varză timpu

• VREMEA S-A AMELIORAT în întreaga fără.

• APELE OLTULUI au scăzut de la izvoare la Rm. Vîlcea și 
au crescut de la Slatina în aval.

• VIITURA DE PE TÎRNAVA MARE s-a resimțit pe Mureș, 
provocînd noi inundații la Alba lulia și amenințînd iar 
Deva.

• MASURI EXCEPȚIONALE pentru prevenirea inundațiilor la 
Reșița și la Oțelul Roșu.

• O PRIMA EVALUARE a distrugerilor în sectorul forestier : 
252544 000 de lei — valoarea mijloacelor fixe deterio
rate ; 4 232 km drumuri ; 259 km căi ferate ; 60 funiculare ; 
48 711 000 de lei valoarea lemnului dus de viituri.

• SIGHIȘOARA : Combinatul textil și-a reluat activitatea 
după a doua inundație.

• DU NAREA în creștere- impune măsuri urgente pe tot tra
seul românesc.

• IN DOBROGEA se lucrează intens la salvarea culturilor 
de pe suprafețele inundate în urma ploilor : din 1 300 ha., 
mai mult de 700 nu vor trebui reînsămînțate.^

• ȘIRETUL CRESTE DIN NOU, zonele calamitate eontinuă 
să rămînă sub apu.

• TECUCI: 86 de case inundate, 475 înconjurate de apă, 
85 de familii evacuate.

• LA MEDIAȘ
Aici, la Mediaș, nimeni nu a 

dormit duminică noaptea. La 
11,00 seara... La 2,00 noaptea... 
La 4,00 spre ziuă.. La 6,00 dimi
neața, pe străzi, oameni, zeci de 
mii de oameni se retrăgeau pas 
cu pas spre locurile mai înalte. 
Pașii lor înapoi însemnau la înce
put metri, apoi zeci de metri, 
apoi sute de metri și, în final, mii 
de metri de străzi inundate, de 
case, de spații comerciale și sec
ții de producție cotropite de apa 
miloasă ce nu lăsa nici o spe
ranță.

Ultimul ,.pas înapoi" a fost fă
cut luni de dimineață în jurul 
orei 9,00, cînd cotele Tîmavei au 
staționat la 5,90 cm., cu 2 metri 
și 40 centimetri deasupra bare
mului de inundație. Acum Medi
așul arată ca un oraș plutitor, dar 
mult prea șubred pentru o astfel 
de situație.

Intr-o amfibie „călcăm" cartie
rele Aurel Vlaicu, Panait Cerna, 
Alexandru Vlahuță, Miron Costin 
și Tîrgului — din nou greu încer
cate de revărsarea rîului atît de

GHEORGHE FECIORU

(Continuare în pag. a V-a)

Se reînsă-

rie, fertilizîndu-se solul și cu 
200 kg de azotat de amoniu la 
hectar.

Dar ploaia a început din 
nou. Timp de două zile forțele 
au fost concentrate în totalitate 
Ia repararea caselor avariate de 
inundații. Cînd ploile au înce
tat, activitatea a început din nou. 
Utilajele nu pot fi aduse pe cîmp 
din cauza pămîntului moale, șan
țurilor, bălților. Tinerii mecani
zatori Costea Gheorghe, Vasile 
Filip ajutați de cooperatori au 
luat sapele rotative cu mîinile și 
le-au transportat la tarlaua unde 
se putea însămînța. Tractorul lui 
Valentin Coteț în drum spre 
cîmp a rămas împotmolit. Efor
turile sale nu erau suficiente. Cî- 
țiva tineri au legat tractorul cu 
funii și l-au tias aproape doi ki
lometri. Astfel însămînțările pot 
să. înceapă pe cele 12 hectare 
pregătite din ziua precedentă cu 
sapa rotativă de tînărul mecani
zator Ion Cîmpean. în legumi
cultura cooperatorii au hotărît să 
reînsămînțeze 20 hectare cu cas
traveți, tomate, varză, sfeclă ro-/ 
șie. 50 de femei printre care și 
tinerele Silvia Teodorescu, Maria 
Filip, Ileana Berciu sînt prezente 
de dimineața pînă seara în cîmp. 
Cu sprijinul stațiunii care le 
pune la dispoziție semințe, coo
perativa agricolă din Săcălășeni 
va reduce într-o măsură aprecia
bilă pierderile cauzate de inun
dații.

GHICA SASU

9 LA BRĂILA
De două zile la Brăila plouă 

și bate un vînt puternic. Apele 
lovesc crunt, de jos, de sus, din 
toate părțile. După dezlănțui
rea oarbă a Șiretului, care a 
acoperit satele Baldovinești, 
Vădeni, Pietroiu, Dunărea 
caută și ea lovitura decisivă. 
Punctele nevralgice sînt aici 
satul Vărsătura, portul orașu
lui și Insula Mare a Brăilei. 
Apa învolburată lovește nă- 
praznic în digurile înălțate de 
oameni cu prețul unor efor
turi de zile și nopți de muncă 
încordată. Brăila luptă însă e- 
roic. Mii și mii de oameni o- 
pun cu încrîncenare o rezisten
ță impresionantă. De peste 6 
zile circa 4 000 de salariați din 
întreprinderile și instituțiile 
brăilene, tineri și vîrstnicl, lu
crează cu o dăruire nemaiîn- 
tîlnită la înălțarea digului ce 
apără unitățile portuare, depo
zitele și locuințele cetățenilor

Dincolo, peste Dunăre, în in
cinta indiguită, Tn Insula Mare 
bătălia cu apa capătă dimen
siuni supraomenești.

T. OANCEA

(Continuare in pag. a V-a)

HUNEDOARA
Pagubele din agricultura jude

țului Hunedoara se cunosc: pes
te 17 000 hectare teren arabil 
inundate, din care mai mult de 
3 000 culturi însămînțate. O esti
mare provizorie a pierderilor din 
agricultură (culturi agricole, bu
nuri materiale ale I.A.S.-urilor, 
C.A.P.-urilor, l.M.A.-urilor) se ri
dică la impresionanta sumă de 
aproape 50 milioane lei. Datorită 
măsurilor energice de evacuare, 
animalele au putut fi salvate.

Toți coo
peratorii

A < A 

smt in 
cîmp

Aproape 39 300 porcine, peste 
8 600 bovine și mai mult de 
16 400 ovine au fost puse la a- 
dăpost.

Dar oamenii acestor pămînturi 
greu încercate, în oricare sat 
ne-am oprit duminică — la Les- 
nic sau Săcămaș, la Lăpușnic sau 
Dobra, la Iha sau la Gelmar, la 
Băcia sau la Stretea, unde încă 
se circulă cu barca — se arată 
liotărîți să facă totul pentru așe
zarea vieții pe făgașul de dinain
te, pe făgașul muncii care aduce

ELISEI TARȚA

(Continuare in pag. a V-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în județele Buzău, Vrancea, Vaslui și lași

(Urmare din pag. b)

terial de construcție. Respon
sabilitatea pentru această sta
re de fapt — se arată — o 
poartă în egală măsură proiec
tantul, constructorul și bene
ficiarul. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă indicații ca spa
țiile să fie folosite integral 
pentru producție, recomandă 
ca dezvoltarea ulterioară să se 
facă exclusiv pe spațiile con
struite.

Muncitorii, inginerii și teh* 
nicienii fabricii dînd glas sen
timentelor de profundă dragos
te pentru partid, pentru poli
tica sa i-au salutat cu entu
ziasm pe conducătorii de par
tid și de stat, au aclamat în
delung. La plecare, pe străzile 
orașului, populația face încă o 
dată o caldă manifestație, îl 

salută cu aceeași nestăvilită 
bucurie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

...Străvechiul ținut al Vran- 
cei, conectat și el la înalta ten
siune a României contempora
ne, face oaspeților o primire 
pe măsura simțămintelor pe 
care întregul popor le nutrește 
pentru partidul nostru comu
nist. La locul de aterizare a 
elicopterului, conducătorilor de 
partid și de stat le urează bun 
venit primul secretar al Co
mitetului județean de partid, 
Simion Dobrovici. în aplauzele 
și uralele populației, tova
rășul z Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre Combinatul de 
exploatare și industrializare a 

, lemnului din Focșani.
La intrarea în combinat. nu

meroși muncitori îl salută din 
adîncul inimii pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimîn- 
du-și bucuria de a-1 primi in 
mijlocul lor. Inginerul Lucian 
Olteanu, directorul general- al 
Combinatului, face o scurtă 
prezentare a unității. Se reține? 
că C.E.I.L. Focșani produce 
jumătate din plăcilo-P.F.L. fa
bricate in țară. în timpul vi
zitei în Combinat, se relevAcă 
utilajele, procesul de fabrica
ție sînt rodul gîndirii tehnicii 

* românești. Tot în această uni
tate se scoate în evidență că 
spațiile de producție sînt judi
cios folosite.

Produsele prezentate — o 
mida expoziție amenajată ad-

socialistă 
salută pe 
al partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Marea adunare populară 
este deschisă de tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul secretar 
al Comitetului județean, de 
partid, care a spus :

„Astăzi, cînd poporul român 
trece prin momente de grea 
încercare, determinate . de 
dezlănțuirea oarbă a stihiilor 
naturii, 
voastră pe 
ne, și ele 
calamități, 
ficații. Ea 
emoție sentimentul apropierii 
pînă la contopire dintre con
ducători și popor, constituind 
un temeinic suport moral în 
acțiunea uriașă și: eroică de 
înlăturare grabnică a efec
telor inundației.

Caldele cuvinte de îmbăr
bătare adresate de dumnea-

voastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. populației din ju
dețele calamitate pe care 
le-ați vizitat au cpnstituit și 
pentru, oamenii muncii din 
județul nostru un puternic 
tonifiant în lupta împotriva 
naturii dezlănțuite. La che
marea partidului, a dumnea
voastră personal, zeci de mii 
de oameni — ostași ai arma
tei noastre, membri ai gărzi
lor patriotice, țărani coopera
tori, mecanizatori, muncitori, 
cu mic cu mare, femei și băr
bați — s-au ridicat ca un zid 
al hotărjrii și al îndîrjirii 
împotriva puhoaielor și au 
salvat tot ce omenește se pu
tea salva, 
distrugătoare 
produs și în 
tru însemnate
se cifrează la aproximativ 75 
de milioane lei. Au fost afec
tate de inundații, și alunecări 
de teren 63 de localități. A fost 
calamitată o suprafață agri
colă de 48 100 hectare.

românești „să pulseze din nou 
la cea mai înaltă tensiune'*.

In cuvîntul său, Ștefan Vrîh- 
ceanu, muncitor la uzinele de 
fibre sintetice, a spus :

Avem, astăzi, nespusa bucu
rie de a vă primi în mijlocul 
nostru, în bătrîna cetate a 
Moldovei, întinerită în anii 
socialismului, sub conducerea 
încercatului nostru partid co
munist.

Muncitorimea ieșeană este 
animată de cele mai puternice 
sentimente patriotice în aceste 
zile grele, cînji, pe întinse 
regiuni ale țării noastre, inun
dațiile au produs importante 
pagube. Strîns uniți în jurul 
Partidul Comunist Român, 
în jurul dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, noi ne 
înzecim eforturile pentru a re
cupera cît mai mult din pro
ducția întreprinderilor care 
și-au întrerupt activitatea din 
cauza calamităților naturale. 

Vibrînd la unison eu în
treaga țară, colectivul

și partidul, care 
secretarul general

Totuși, forța 
a naturii â 
județul nos- 
pagube, ear$

prezența dumnea- 
meleagurile ieșe- 

nemilos atinse de 
are adînci semni- 
amplifică pînă la

Focșani, conducătorului de partid și de stat i se face o succintă prezentare a unitățiiLa C.E.I.L. —

străvechiul

,Bună ziua, tovarăși", 
tovarășe secretar 

zeci
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hoc — vorbesc grăitor, despre 
hărnicia și măiestria acestui 
colectiv. în aceste .zile., oamenii 
muncii își înzecesc eforturile 
în producție, făcînd în plin do
vada înaltei conștiințe patrio
tice a clasei noastre munci
toare. clasa' conducătoare in 
România socialistă, care s-a ri
dicat ca un șingur om. la che
marea partidului, pentru a in
fringe vrăjmășia naturii, pen
tru îndeplinirea ekemplară a 
'sarcinilor^ de plan, care a găsit 
instantaneu noi și noi forme 
pentru diminuarea pierderilor, 
caro a găsit în ea forța de a 
depăși greutățile și a asigura 
mersul nostru înainte.

„A munci mai bine, a produce 
mai mult —cel mai bun ajutor 

zonelor calamitate"
De la Focșani spre Birlad... 

Privim prin- hublourile elicop
terului. Sub noi, s-a desfășurat 
o adevărată reacție în lanț. 
Pîraiele . s-au transformat in 
rîuri. rîurile în fluvii și .peste 
tot e o mare de apă. Din sate 
înfloritoare au rămas 
acoperișurile plutind 
unde, peste ogoare 
resc apele miloase. în întregul 
județ Vaslui, au fost afectate 
de inundații peste 18 000 de 
hectare, 606 case au fost dărî- 
mațe și avariate. Tecuci, peste 
care trecem, este și astăzi stă- 
pînit de ape.

Birlad. Pe stadionul orașu
lui, unde aterizează elicopte
rul, în întâmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători de partid 
și de stat, vin tovarășii Vasiie 
Vîlcu și, Gheorghe Tănase, 
prim-secretar al Comitetului 
Județean de partid. Ca și în 
celelalte localități vizitate as
tăzi, mii de cetățeni, cu stea
guri tricolore și roșii, cu pan
carte, cu brațele încărcate de 
flori fac o impresionantă pri
mire conducătorilor.
- Aceeași atmosferă de puter
nică însuflețire domnește și 
pe străzile orașului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde o- 
vațiilor.

La Fabrica „Rulmentul4* Bîr- 
lad, ing. Mircea Simovici. di
rector, însoțește pe conducă
torii de partid și de stat prin 
secții. El arată că buna cali
tate a produselor, cartea de 
vizită a acestui colectiv, este 
bine cunoscută. în țară și peste 
hotare. Pretutindeni, la toate 
locurile de muncă, sînt evi
dente semnele unei eferves
cențe, proprie în aceste zile 
tuturor colectivelor din fa
brici și uzine, de pe șantiere 
și ogoare. Și muncitorii de la 
„Rulmentul-* sînt angajați ma
relui efort colectiv pentru de
pășirea încercării la care 
fost supuși.

Ca si la celelalte unități, 
vară șui Nicolae Ceaușescu 
dâ vorbă cu muncitorii, se 
teresează de condițiile lor de 
Viață și de muncă, de e- 
f ectelc aplicării noului sis
tem de salarizare, le as
cultă părerile în legătură cu 
aprovizionarea orașului. Toți 
cei cu care se discută apre
ciază în mod deosebit caracte
rul stimulator al noului sistem 
de salarizare, avantajele sale.

Discutând cu cadrele de con
ducere ale uzinei, în mod a- 
mănunțit, posibilitatea valori
ficării mai judicioase a rezer
velor jnterne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arată că ele 
sînt departe de a fi explorate

doar 
peste 
vălu-

au

to- 
stă 
in

pe deplin. Organizînd mai bine 
munca .— arată secretarul ge
neral al partidului — sporind 
producția, f urnizînd numai 
produse de bună calitate dăm 
cel mai bun, cel mai prețios 
ajutor zonelor calamitate. 
Și mai multă muncă, și mai 
multă ordine, și mai multă 
disciplină — iată imperativul 
suprem al acestor zile.

La Vaslui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă 
garda dc onoare alcătuită din 
formațiuni ale gărzilor patrio
tice. • „r 
„Să trăiți, 
general" — răsună din 
de piepturi.

Și aici, străzile orașului 
un adevărat culoar viu. 
șina oficială este literalmente 
acoperită de flori în clipa în 
care ajunge la fabrica de con
fecții- Ing. Boris CiocOiu, di
rectorul fabricii, prezintă uni
tatea. Ca un singur om. sala- 
riații fabricii fac o vibrantă 
primire conducătorului iubit 
al poporului român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Secreta
rul general al partidului se în
treține călduros cu muncitorii, 
intcresîndu-se de preocupă
rile și problemele activității 
lor. Muncitoarele Lidia Mătă- 
saru și Maria Mocanu înfățl- 
șează -tovarășului Ceaușescu 
aspecte din munca și viața 

Tor, a uzinei și( orașului în 
. care trăiesc.

Secretarul general al parti
dului este informat că munci
torii, tehnicienii și inginerii 
fabricii s-au angajat să reali
zeze în acest an o producție 
suplimentară de 8 milioane 

, lei. în. ultimele zile, ei și-au 
mărit angajamentul inițial, cu 
încă 6 milioane, hotărînd să 
lucreze cîte o duminică pe lu
nă fără remunerare.

La sediul Comitetului jude
țean de partid are loc o con
sfătuire de lucru cu activul 
de partid și de stat. Tovarășul 
Gheorghe Tănase face o suc- 

; cintă prezentare a situației 
economice din unitățile pro
ductive ale județului Vaslui. 
Caracterizîndu-1 ca un județ 
tânăr, în plină dezvoltare, el 
arată că în viitorul cincinal 
acesta va da o producție in
dustrială de două ori și jumă
tate mai mare.'

Luînd cuvîntul, tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu subliniază 
faptul că județul Vaslui are 
nesecate rezerve de energie 
umană și materială care se 

- cer valorificate pe deplin. Ur
mările calamităților naturale 
ce s-au abătut și asupra jude
țului în care ne aflăm — ara
tă secretarul general al Parti-

sînt 
Ma

dului Comunist Român — tre
buie lichidate, trebuie muncit 
in așa fel incit să intrăm în 
viitorul plan cincinal complet 
refăcuți, cu planul cincinal în 
curs îndeplinit. în încheiere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit la însemnatele și 
urgentele sarcini care stau în 
fața agriculturii județului, a- 
rătînd că este necesar ca toți 
lucrătorii de pe ogoare să mun
cească neobosit pentru recu
perarea pagubelor, acolo unde 
este cazul să se reînsămînțeze 
terenurij^ ^ șe pxtindă cultu
rile duble și șă se asigure ne- 
cesarOi" ‘de furaje. TotodaH’. 
trebuie să se acorde toată* a- 
tenția îngrijirii culturilor.

Mulțumind pentru prețioa
sele indicații primite, primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid a asigurat că 
toți, oamenii muncii din județ, 
în frunte cu comuniștii,. nu-și 
vor precupeți forțele, întreaga 
energie creatoare pentru în
deplinirea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate, că vor pune în 
valoare marile resurse umane 
și materiale de care dispun.

în fața sediului Comitetului 
județean de partid, o mare de 
oameni aclamă îndelung pe se
cretarul general al partidului. 
Se scandează „Ceaușescu—
Ceaușescu". Se aud ovații pen
tru patria noastră. Republica 

- Socialistă România.
In jurul orei 18.00 elicopte

rul în care se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aterizează 
pe aeroportul situat pe una din 
colinele lașului. Aici vin în în
tâmpinare Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, alți reprezen
tanți' ai organelor locale, mii 
de cetățeni ai orașului.

Sub un soare vesel, după zile 
de ploi mohorîte, totul aici în 
preajma lașului poartă sem
nele entuziasmului popular.

O companie a gărzilor pa
triotice prezintă onorul coman
dantului suprem al forțelor 
noastre armate.

Drumul de la aeroport pînă 
în noua zonă industrială a ora
șului se transformă într-p ne
întreruptă manifestară a'sen
timentelor/ de dragoste, de/în
credere în conducerea parti
dului, într-o vibrantă expri
mare a hotăririi celor ce mun
cesc de-a depăși momeiiele 
grele prin care trece țara, de a 
îndeplini exemplar obiectivele 
stabilite de partid.

Pe platforma industrială sînt 
evidente la tot pasul dimensiu
nile noi pe care 
centru cultural al țării le do- 
bîndește în anii construcției 
socialismului. Aici s-au ridicat 
și sînt în continuu proces de 
dezvoltare 30 de întreprinderi 
care aparțin celor mai moder
ne ramuri ale industriei : chi
mia, metalurgia, energetica...

Este vizitată Uzină de fibre 
sintetice, ale cărei produse cu 
marca ,,Terom“ se bucură de 
gpreciere în țară și peste ho
tare.

Directorul general al uzinei, 
Ion Staicu, ii invită pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu sa vi
ziteze principalele secții de 
producție. în fața modernelor 
instalații se desfășoară o apro
fundată discuție de lucru pri
vind îndeplinirea principalilor 
indicatori de plan, a angaja
mentelor suplimentare luate 
de colectiv în ultimele zile, 
(angajamentul inițial în valoa
re de 37 800 000 lej a fost su
plimentat în ultimele zile cu

3 850 000 iei), se analizează 
modul cum întreprinderea se 
pregătește în vederea realiză
rii sarcinilor viitorului cinci
nal.

Directorul uzinei informează 
că pînă în prezent planul a 
fost realizat și depășit cu 15 
milioane lei la producția > glo
bală și marfă. Păstrînd o va
loroasă tradiție — uzina a in
trat în funcțiune cu 6 luni îna
inte de termen — cei ce mun
cesc aici s-au angajat să dea 
în funcțiune capacitățile pre
văzute în etapa a Il-a de dez
voltare cu 3 luni mai, devreme. 
Astfel' bconorh'iă națibnâlă va 
dispune încă din ldna septem
brie de o capacitate de pro
ducție în stare să realizeze 
anual 3 000 tone fitb'polieste^ 
rice textile si tehnice.

Referindu-se la modul cum 
sînt amplasate Qopștry.cțiile, 
tovarășul Nicolae (jeaușescu 
recomandă să se folosească 
mai rațional suprafețele de te
ren de care dispune întreprin
derea, să se acorde toată aten
ția modului cum sînt folosite 
investițiile pentru ca să se re
ducă substanțial termenele de 
recuperare, pentru ca fiecare 
leu investit să aducă produc
ției beneficii cît mai mari.

Luîndu-și rămas bun, se
cretarul general al partidului 
urează colectivului uzinei noi 
succese, îndeosebi în creșterea 
eficienței activității economice.

Marea Adunare populară 
din

Vasta piață din fața Palatu
lui administrativ al județului 
Iași tălăzuiește la ceasul înse
rării de mulțimea venită din 
toate colțurile bătrînei, astăzi 
tot atît de tinerei, capitale a 
Moldovei.

Sînt aici muncitori din u- 
zinele și fabricile ieșene, pro-

fesori, studenți și elevi, mili
tari, membri ai forțelor pa
triotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Dea
supra mulțimii flutură stea
guri roșii și tricolore, se văd 
pancarte pe care sînt înscri
se lozinci care slăvesc patria

Uzina de sîrmă din Buzău. 
Secretarul general al partidu
lui recomandă folosirea mai 
judicioasă a fondului de in
vestiții, cerînd specialiștilor ca 
extinderile să se facă pe su

prafețele existente

aceeași incintă lucrează construe-In vizită la geamuri din Buzău unde se desfășoară, în paralel, o dublă________ ( , activitate: în 
tori și muncitori din secțiile intrate în producție

I>n aceste zile de eroism 
demn de a intra în istorie și 
în legendă, s-a manifestat mai 
mult ca oricînd înaltul spirit 
de patriotism și de solidaritate 
umană. Gesturi emoționante 
vădind o înaltă conștiință ci
vică au fost consemnate în 
memoria oamenilor și în cro
nica acestor zile dramatice. 
Deși și ea greu lovită, popu
lația județului Iași a sărit in 
ajutorul semenilor din alte ju
dețe. dăruind îmbrăcăminte, 
produse agricole, însemnate 
sume de bani.

Colectivele unităților indus
triale ieșene sînt hotărîte să 
contribuie din plin la dimi
nuarea pierderilor din econo
mie. Ele au hotărît să dea 
peste angajamentul inițial pe 
19?b o producție marfă supli
mentară în valoare de pes
te 34 milioane lei. iar pen
tru ajutorarea sinistraților 
suma de aproape cincizeci mi
lioane lei. însemnate forțe sînt 
concentrate în agricultura ju
dețului, uncie se muncește din 
plin pe toate terenurile care 
permitj acest luoru.

Integrîndu-și acțiunile în e- 
fortul general pe care-1 între
prinde în aceste momente de 
grea încercare întregul nostru 
popor, populația județului Iași 
vă asigură, iubițe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu-și va 
precupeți nici un moment pu
terile și priceperea în eroica 
și dramatica bătălie de refav- 
cere, pentru ca peste tot viața 
pașnică și frumoasă a minu- 
naților noștri oameni de pe 
minunatele noastre meleaguri

muncă al Uzinei de fibre sin- 
tetiqe din Iași și-a sporit in a- 
ceste zile angajamentele în 
întrecere cu încă 3 850 000 lei, 
ceea ce înseamnă că, pînă la 
sfîrșitul anului, vom da o pro
ducție marfă suplimentară de 
aproape 42 milioane lei.

Prezența dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, pe 
meleagurile ieșene este încă 
un prilej care ne mobilizează 
forțele și ne dă certitudinea 
că eforturile noastre vor fi în- 
cununate de succes.

încredințăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră personal, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea an
gajamentelor asumate, con- 
știenți fiind că numai prin- 
tr-o neobosită muncă, România 
socialistă va prospera în conti
nuare.

Acad. Cristofor Simionescu, 
rectorul Institutului Politehnic 
„Gh. Așachi", în cuvîntul său 
a spus:

Iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu,

In ceasul mai dificil prin 
care trecem acum, prezența 
dv. ne aduce îmbărbătare, ne 
întărește în hotărîrea de a 
vindeca cît mai repede rănile 
țării, ne face sensibilă voința 
și ritmul de energie după care 
își potrivește mersul înainte 
întregul noștri/ popor.

Nădăjduim să vă convingeți, 
cum v-ați convins desigur vi
zitând atîtea alte județe lovite 
de urgia apelor, că noi, cei

(Continuare in pag, a IlI-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
in judefele Buzău, Vrancea, Vaslui și lași

C.E.I.t. — FOCȘANI — O unitate unde utilajele, procesul de fabricație sînt rodul gindirii teh- 
nice românești

(Urmare din pag. a 11-a) 

din Iași, sîntem alături într-o 
solidaritate de neclintit cu 
toți cei care au avut de sufe
rit și că resimțim durerea lor 
ca pe propria noastră durere.

Vă pot asigura, în numele 
oamenilor de știință, al uni
versitarilor și al studenților 
din Iași, că nici un efort și 
nici un sacrificiu menite să 
aline suferința și să redreseze 
economia la nivelul anterior 
calamității nu ni se vor părea 
prea mari. Dorim și vom face 
tot ce depinde de noi ca ur
mările acestei încercări să se 
șteargă cît mai repede, ca ni
mic să nu se clintească din 
planurile de dezvoltare econo
mică și culturală a țării. Gre
utățile datorită forțelor oarbe 
ale naturii nu ne-au slăbit 
setea de progres, ci, dimpo
trivă, ne-au strîns și mai pu
ternic în jurul partidului și 
conducerii sale, ne-au făcut 
mai clare ca oricînd unitatea 
și înălțimea idealurilor noas
tre.

Luînd cuvîntul, muncitoa
rea textilistă Elena Timofte 
a spus :

însuflețiți de puternice sen
timente de dragoste față de 
patrie, față de viitorul ei so
cialist, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii din combinatul 
textil ieșean au hotărît să 
dea pînă la sfîrșitul anului o 
producție suplimentară de 
încă 7 500 000 lei. Convins de 
necesitatea urgentării îndepli

nirii acestui angajament, în 
ultimele două duminici, colec
tivul Combinatului, partici- 
pînd la lucru cu toate forțele, 
a realizat o producție supli
mentară de aproape 2 300 000 
lei, materializată în mii de 
metri de țesături de mătase și 
bumbac, zeci de mii de trico
taje, confecții și însemnate 
cantități de fire de bumbac.

Zilele trecute, de la Combi
natul nostru au plecat spre 
Fabrica „Argeșeana" din Me
diaș pachete cu diferite obiec
te de lenjerie pentru familiile 
sinistrate, iar o echipă forma-. 
tă din 8 muncitori cu o înal
tă calificare s-a deplasat pen
tru a contribui la repunerea 
în funcțiune a fabricii. E- 
xemplul dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe 
Ceaușescu, prin participarea 
directă la organizarea și con
ducerea acțiunilor de înlătu
rare a efectelor negative ale 
inundațiilor, ne mobilizează 
și mai mult la îndeplinirea 
angajamentelor ce ni le-am 
asumat pentru întărirea 
continuă a economiei naționa
le, a patriei noastre socialiste.

Stela Neicu, studentă la Fa
cultatea de Istorie-filozofie a 
Universității Ieșene, a spus în 
cuvîntul său :

Studențimea ieșeană, alături 
de toți locuitorii municipiului 
nostru, este profund mișcată 
de dragostea ce o arătați față 
de întregul popor, de cuvinte
le cu care ne îmbărbătați în 

aceste clipe deosebit de grele 
prin care trece scumpa noastră 
patrie.

Sîntem convinși că urmînd 
îndemnurile înțelepte ale par
tidului, muncind cu perseve
rență, vom reuși nu numai să 
învingem calamitățile provoca
te de stihiile naturii și să re
cuperăm pagubele materiale, 
ci să mergem înainte spre 
atingerea marilor țeluri stabi
lite de al X-lea Congres al 
scumpului nostru partid.

Alăturîndu-ne efortului ge
neral, noi, cei 24 000 de studenți 
ai acestui străvechi centru de 
cultură, ne-am angajat să con
tribuim și cu posibilitățile 
noastre modeste la vindecarea 
grabnică a rănilor provocate 
de stihiile naturii.

Mica noastră contribuție 
vine să reflecte ceea ce omul 
adevărat de pretutindeni are 
mai valoros : omenia.

în numele celor pe care îi 
reprezint, vă mulțumim încă o 
dată pentru grija și dragostea 
ce ne-o arătați și vă încredin
țăm pe dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga conducere 
de partid și de stat, că stu
dențimea ieșeană va urma cu 
încredere politica înțeleaptă 
a partidului, că va face totul 
pentru a deveni buni specia
liști, buni constructori ai so
cietății noastre socialiste mul
tilateral dezvoltată.

întîmpinat cu vii și puterni
ce aplauze, cu ovații îndelun
gate, a luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Dați-mi voie să vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului și județu
lui Iași, un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republi
cii Socialiste România (Apla
uze puternice ; urale ; seL scan
dează „P.C.R.— P.C.R.").

Vizita noastră în această 
parte a țării are loc în con
diții deosebite ; natura a dez
lănțuit furia apelor care au 
inundat zeci de orașe, sute și 
sute de sate, sute de mii de 
hectare cultivate, provocînd 
foarte mari pagube.

Am vizat multe din județele 
și localitățile care au căzut 
pradă năvalei apelor. Trebuie 
să spun că ceea ce am văzut 
în aceste localități între
ce cu mult orice imagi
nație. Pierderile suferite în 
cqle aproape 20 de zile de 
cînd au început inundațiile 
sînt deosebit de mari. Ceea ce 
doresc însă să menționez și 
aici, la Iași, este faptul că cu 
toate pagubele ce s-au pro
dus, cu toate suferințele în
durate de mii și zeci de mii 
de oameni, se dovedește ne
clintita voință a întregului 
nostru popor de e face față 
tuturor greutăților, de a învin
ge vitregia naturii, de a asigu
ra în continuare dezvoltarea 
normală a întregii noastre ac
tivități sociale, (Aplauze pu
ternice, urale; se scandează 
„Ceaușescu").

Am vizitat astăzi județele 
Buzău, Vrancea, Vaslui și Iași. 
Toate au fost lovite, într-un 
fel sau altul, de furia apelor. 
Cu toate acestea, am întâlnit, 
ca pretutindeni în locurile pe 
care le-am vizitat în ultima 
vreme aceeași voință, aceeași 
hotărîre de a asigura reluarea 
în cel mai scurt timp a acti
vității economice și sociale 
normale. Sînt convins, tova
răși, că într-un timp scurt 
vom reuși să asigurăm des
fășurarea în bune condițiuni 
a muncii in industrie, în agri
cultură, în învățămînt, în ști
ință, în toate domeniile de 
viață ale societății. (Aplauze 
puternice, prelungite).

în toate localitățile prin care 
am trecut am fost întâmpinați 
cu căldură și în același timp 
cu hotărîre de către toți cetă
țenii. Manifestările lor de sim
patie la adresa noastră, a Co
mitetului Central sînt o expre
sie puternică a unității de ne
zdruncinat a întregului nostru 
popor în jurul partidului, a 
încrederii nestrămutate a oa
menilor muncii de la orașe și 
sate, că, sub conducerea comu
niștilor, a Partidului Comunist 
Român, a conducerii sale, vor 
învinge toate greutățile, vor a- 
sigura înfăptuirea planului pe 
anul în curs, și realizarea sar
cinilor pe întregul cincinal 

1966—1970, punind astfel teme
lie trainică următorului plan 
de cinci ani, dezvoltării multi
laterale a patriei noastre so
cialiste (Aplauze puternice).

Doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor cu care ne-am întâlnit 
astăzi, pentru încrederea ma
nifestată în partid, în condu
cerea sa, doresc, de asemenea, 
să exprim mulțumiri întregu
lui nostru popor care, în aceste 
zile, muncește cu eroism și ho
tărîre pentru a învinge greu
tățile. în aceasta noi vedem 
încă o dovadă a atașamentului 
profund al tuturor cetățenilor 
patriei față de partid, față de 
patria noastră socialistă. Sîn
tem convinși că unitatea noas
tră se va întări și mai mult, va 
deveni și mai puternică. Nu 
există forță în lume care să 
poată împiedica mersul înainte 
spre socialism și comunism al 
poporului român (Aplauze pu
ternice, urale).

De aici, de Ia Iași, doresc să 
adresez cele mai calde mulțu
miri tuturor cetățenilor patriei 
noastre care s-au oferit — fie
care cu posibilitățile de care 
dispune — să vină în ajutorul 
sinistraților. Fiecare a dat ceea 
ce a putut, dar din toate aces
tea s-au adunat sute și sute de 
milioane de lei, s-au strîns ne
numărate bunuri materiale 
care, fără îndoială, vor ușura 
suferințele celor care au căzut 
pradă inundațiilor. Acest răs
puns prompt, această solidari
tate constituie, de asemenea, 
o grăitoare dovadă a unității 
de nezdruncinat a poporului 
nostru, a înaltei conștiințe so
cialiste a națiunii noastre. ’ 
(Aplauze prelungite).

Pe acest front de luptă îm
potriva inundațiilor, armata 
patriei noastre a fost la dato
rie, dînd dovadă de un eroism 
deosebit. Doresc, de aceea, ca 
și de aici, de Ia Iași, să adre
sez tuturor militarilor forțelor 
noastre armate calde felicitări 
și mulțumiri pentru felul cum 
și-au îndeplinit misiunea, în
datoririle față de popor. 
(Aplauze puternice ; se scan
dează ,,Ceaușescu-Ceaușescu“).

în aceste zile, gărzile patrio
tice și unitățile de pregătire 
militară a tineretului au in
trat, de asemenea, și ele 
în acțiune. Alături de ar
mată, de toți cetățenii din 
localitățile inundate, ele au dat 
dovadă de eroism, de abnega
ție, demonstrînd din plin că 
sînt formațiuni puternice pe 
care poporul nostru se poate 
bizui în orice împrejurare. Țin 
să felicit din inimă aceste for
mațiuni și să Ie urez să înde
plinească întotdeauna, în cele 
mai bune condițiuni, înaltele 
obligații ce le au față de popor, 
față de patria noastră socialis
tă. (Aplauze puternice).

Este adevărat, tovarăși, 
greutățile prin care trecem 
sînt mari. Ele vor fi, însă cu

siguranță, învinse. Avem ferma 
convingere că prin munca 
unită a întregului nostru po
por, rănile pe care calamitățile 
naturii le-au pricinuit țării 
vor fi în scurt timp vindecate. 
De altfel, tovarăși, știți bine 
că de-a lungul istoriei poporul 
nostru a îndurat multe ^-sufe
rințe, a avut de înfruntat mul
te furtuni — și a reușit să le 
învingă pe toate. Trecînd pes
te piedici mari, națiunea noas
tră s-a dezvoltat și s-a ridicat 
tot mai puternică și mai uni
tă. Sîntem convinși că și greu
tățile de azi — provocate de na
tură — vor fi învinse prin 
unitatea poporului. Vom refa
ce localitățile, uzinele și coo
perativele calamitate, vom asi
gura ca ele să fie și mai pu
ternice, să realizeze o produc
ție și mai mare decît pînă a- 
cum. (Aplauze prelungite).

Cunoșteam sentimentele po
porului nostru, cunoașteam în
crederea lui în partid, dar ma
nifestările din aceste zile 
mi-au confirmat încă încă o 
dată cît de unită este întreaga 
noastră națiune socialistă în 
jurul partidului, ce puternică 
forță reprezintă orînduirea 
noastră socialistă care a des
chis poporului drum larg spre 
o viață demnă, făcîndu-1 de 
neînfrînt. (Aplauze puternice).

Cunoșteam, de asemenea, 
prestigiul și simpatia de care 
se bucură poporul român, pa
tria noastră, pe arena mon
dială ; dar manifestările de 
simpatie, de solidaritate și 
sprijin venite din partea a 
zeci și zeci de popoare din 
toată lumea — din țările so
cialiste, din celelalte țări, din 
partea a numeroși șefi de sta
te și oameni politici, a nu
meroase organizații interna
ționale, a unor organizații e- 
conomice și firme străine, a 
unor cetățeni din diferite sta
te — au demonstrat încă o 
dată cît de mare este acest 
prestigiu. S-a văzut încă o 
dată de cîtă simpatie se bucu
ră poporul nostru în lume, 
datorită politicii marxist-leni- 
niste, promovate de partidul și 
statul nostru, politică de prie
tenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, cu toate forțele 
antiimperialiste, cu toate po
poarele lumii. (Aplauze puter
nice ; se scandează „P.C.R.- 
P.C.R.“). Doresc de aici, de la 
Iași, să adresez mulțumiri tu
turor acelora care în aceste 
zile de grele încercări pentru 
poporul nostru ne-au exprimat 
sentimentele lor de prietenie 
și solidaritate, ne-au acordat 
ajutorul lor. Le mulțumim și îi 

f asigurăm de prietenia și stima 
noastră. Noi vedem în toate a- 
cestea și o manifestare a do
rinței popoarelor de a trăi în 
pace și colaborare. (Aplauze 
puternice).

Nu intenționez să mă ocup 
acum de problemele interna

ționale, dar nu pot să nu mă 
opresc la faptul că, în aceste 
zile,, cu toate greutățile prin 
care trece țara noastră, am gă
sit timp să ne întâlnim cu 
tovarășii sovietici. Vizita pe 
care am făcut-o împreună cu 
alți tovarăși Ia Moscova, întâl
nirile cu tovarășul Brejnev și 
alți conducători ai Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice 
sînt menite să dezvolte și mai 
mult relațiile de colaborare și 
prietenie dintre partidele și 
popoarele noastre. Această în
tâlnire a fost stabilită mai 
de mult, încă de la vizita pe 
care am făcut-o toamna tre
cută în U.R.S.S. Ea a fost sta
bilită în mod precis, în apri
lie, . în jurul datei Ia care a 
și avut loc. Am considerat 
că este bine și necesar să 
facem această vizită. Ne-am 
dus la această întâlnire cu 
dorința sinceră de a contri
bui Ia dez voltarea relațiilor 
dintre partidele și popoarele 
noastre, Ia întărirea colaboră
rii dintre partidele comuniste 
și muncitorești, dintre toate 
țările socialiste. Avem convin
gerea că aceasta corespunde 
intereselor tuturor statelor 
socialiste — deci și României și 
Uniunii Sovietice — tuturor 
partidelor comuniste, mișcării 
revoluționare internaționale, 
tuturor forțelor antiimperialis
te, întregii omeniri care se pro
nunță pentru pace și colabora
re internațională. (Aplauze 
puternice, se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

în politica noastră internă și 
internațională noi vom conti
nua să aplicăm ferm directive
le Congresului al X-lea al 
partidului pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ceea ce corespunde 
atât intereselor fundamentale 
ale poporului român cît și cau
zei generale a socialismului și 
păcii în lumea întreagă. 
(Aplauze puternice). Vom con
tinua, de asemenea, să milităm 
cu toată liotărîrea pentru dez
voltarea colaborării cu toate 
țările socialiste, să acționăm 
consecvent pentru a face ca 
neînțelegerile și divergențele 
care există să rămînă de 
domeniul trecutului. Sîntem 
convinși că se poate realiza 
aceasta și vom lupta neîncetat 
pentru a asigura întărirea uni
tății tuturor țărilor socialiste. 
(Aplauze puternice). De ase
menea, dorim să dezvoltăm re
lațiile cu partidele comuniste 
și muncitorești în spiritul 
principiilor marxist-leniniste, 
ale egalității în drepturi, res
pectării dreptului fiecărui 
partid de a-și hotărî de sine 
stătător linia politică, conside
red că numai pe această bază 
se poate asigura progresul ge
neral al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, se 
poate întări solidaritatea in
ternațională a tuturor celor ce 
muncesc. (Aplauze puter
nice). Vom acționa în conti

nuare și ne vom aduce contri
buția la stingerea focarelor de 
război din Indochina, din 
Orientul Mijlociu, la restabi
lirea păcii în aceste zone, la 
dezvoltarea colaborării inter
naționale, la respectarea nor
melor dreptului internațional 
de către toate statele. Vom 
milita cu toată hotărîrea pen
tru a face să triumfe în rela
țiile dintre state principiile 
egalității în drepturi, respec
tul independenței și suverani
tății naționale, neamestecul în 
treburile interne, pentru a asi
gura dreptul fiecărui popor d« 
a-și hotărî singur dezvoltarea 
fără nici un amestec din afară, 
(Aplauze prelungite).

Avem deplina convingere 
că forțele care se pronunță as* 
tăzi pentru colaborare și pen* 
tru pace sînt mai puternice de- 
cit forțele imperialismului, că 
acționînd unite, cu fermitate 
și hotărîre, ele vor asigura 
pacea. Poporul român își va 
aduce din plin contribuția la 
apărarea păcii, Ia dezvoltarea 
colaborării internaționale, la 
victoria socialismului. (Aplau-* 
ze puternice, urale; se scan* 
dează „Ceaușescu-Ceaușescu"), 

Dragi tovarăși,
Peste tot — atât în Județele 

pe care le-am vizitat azi, cît și 
în alte regiuni ale țării în care 
am fost de curînd — mulți 
dintre dumneavoastră, din cei 
cu care ne-am întîlnit, au 
scandat numele meu. Eu văd 
în aceasta o expresie a 
încrederii în Comitetul nos
tru Central, în politica par
tidului, în faptul că, în 
munca încredințată de partid 
și de popor, mă străduiesc să 
îndeplinesc cu cinste sarcinile. 
Țin să vă asigur că pentru mi
ne nimic nu este mai presus 
decît interesele partidului, ale 
poporului, decît lupta pentru 
triumful socialismului șl comu
nismului în patria noastră, în 
întreaga lume ! Voi face tot 
ceea ce este posibil pentru a- 
ceasta ! (Aplauze puternice ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

Dați-mî voie, tovarăși, ca, 
în încheiere, să vă urez din 
toată inima multe succese în 
activitatea dumneavoastră, ac
tivitate care, în anul acesta, 
va trebui să fie și mai inten
să, să se desfășoare cu și mai 
multă forță. Vă doresc să 
realizați în cele mai bune con
dițiuni tot ceea ce v-ați pro- 
pus ! Tuturor — multă sănăta
te și fericire! (Aplauze puter
nice, prelungite ; minute în șir 
— ovații și urale : se scandea
ză „Ceaușescu - Ceaușescu1* — 
„P.C.R. - P.C.R.“).

★
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat în 
județele Buzău, Vrancea, Vas
lui, Iași a prilejuit noi și vi
brante manifestări ale pro
fundei unități politico-morale 
a întregului nostru popor în 
jurul Partidului Comunist Ro
mân, a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Profund 
încrezătoare în politica mar- 
xist-leninistă a partidului, po
litică îndreptată spre înflori
rea patriei, spre ridicarea ei pe 
noi culmi ale civilizației și 
progresului, națiunea noastră 
socialistă, care încă o dată, în 
aceste zile, a făcut dovada 
înaltei sale conștiințe patrioti
ce, își manifestă dîrzenia, ho
tărîrea, voința de a munci cu 
abnegație, de a se mobiliza 
pînă la ultima picătură de 
energie pentru îndeplinirea, 
printr-o muncă susținută, de 
zi cu zi, a marilor sale idealuri.

. ION MARGINEANU 
GEORGE RADU 
CHIROVICI

Foto: A. PASAT și 
A. ROSENTHAL

în timpul marii adunări populare din Iași
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NIMIC NU E PREA MULT
PENTRU PATRIA NOASTRAI

TINERII RĂSPUND CU ÎNFLĂCĂRARE LA CHEMAREA U.T.C.

„DE CE
TOCMAI

EU?“
In spatele uzinei chimic© 

„Carbosin" din Copșa Mică, 
malurile Tîrnavei ating o 
înălțime de circa 3 metri. La 
cîteva zile de la retragerea a- 
pelor rîului, clădirile și insta- • 
lațiile • uzinei îmi dezvăluie 
urmele dezolante ale furiei 
apelor. In perimetrul uzinei, 
revărsarea apelor a atins, în- 
ntr-un interval de numai o ju
mătate de oră, 2 metri. După 
nici o săptămînă de la inva
zia apelor, secțiile uzinei 
funcționează din nou.

încerc să reconstitui îm
preună cu cîțiva tineri din or
ganizația U.T.C. secvențele 
bătăliei cu apele. Relatările 
sînt grave, scurte, rememo- 
rînd clipe dramatice. Nimeni 
nu povestește despre el în
suși. Fiecare vorbește despre 
ceilalți, despre nenumăratele 
și copleșitoarele dovezi de 
curaj ale acestor zile, de to
varășii săi de muncă și orga
nizație. Nefasta în^preare i-a 
aflat pe toți seclo unde a fost 
mai greu. Au stat în cămăși ore 
în șir, cu apa rece și murdară 
pînă la piept, încercînd să 
salveze ce se mai putea sal
va. Mulți, foarte mulți, n-au 
părăsit uzina zile și nopți la 
rînd. Pe Hans Pauer, directo
rul l-a forțat să părăsească 
uzina după patru zile și nopți 
de muncă încordată. Nu dor
mise nici un moment. Nu se 
știe ce a mîncat în acest timp. 
Alexandru Băcilă, secretarul 
comitetului organizației
U.T.C., după ore de luptă, a 
fost salvat de la înec de in
ginerul șef. Din clădirea ad
ministrativă a uzinei, unde a 
sustras năvalei apelor o parte 
din documentele întreprinde
rii, a plecat, cu alți cinci ti
neri, la repararea terasamen- 
tului căii ferate interioare a 
uzinei. Grupul restrîns a reu
șit în numai cîteva ceasuri să 
descarce cele 90 de tone de 
piatră necesare acestei ope
rații vitale pentru uzină. Ci
neva își amintește că a văzut 
în primele ore ale inundației, 
un tînăr slab, mic de statură, 
ducînd în spate motorul unei 
pompe cîntărind peste 100 de 
kilograme.

Programul de muncă are a- 
cum o altă măsură : Ziua-lu- 
mină. Un răstimp de muncă 
acerbă, totală, fără pauză. Mi 
se spune că cele mai' afectate 
de coroziunea apelor au fost 
strungurile atelierului 
nic, sala de mașini din 
„formoxan", motoarele 
trice, secția de pompe,
întîrziere în aceste sectoare 
putea fi fatală recuperării lor 
pentru producție. A intervenit 
un tînăr. Nu se știe, cine anu
me. A propus formarea unor 
schimburi de noapte. Anoni
matul numelui său exprimă 
un gînd aflat în mintea tutu
ror. S-a lucrat noaptea, fără 
lumină electrică, la lumina 
lanternelor de buzunar și a lu
minărilor.

Aș putea continua firul a- 
cestui impresionant documen
tar al abnegației eroice cu 
încă foarte multe exemple. 
Situații și nume de tineri: 
Eugen Doda, Anton Octavian, 
Benzar Laszlo, Mihai Boariu, 
Cipariu Axente, Emil Veli- 
ciu, Weber Giinter. Fiecare 
dintre ei și-a dat obolul de 
curaj și dăruire. Fiecare însă, 
aflînd de intenția de a le pu
blica numele în ziar, îmi adre
sează aceleași întrebări. „De 
ce tocmai eu ?“. „De ce toc
mai pe mine ?“. „Sînt atît de 
mulți cei cărora merită să le 
știm numele pentru abnegația 
și tăria lor din aceste zile de 
grea încercare".

Și au dreptate.

■
■

meca- 
secția 
elec- 
Orice

TRAIAN GÎNJU

• DOUĂ BRIGĂZI DE STUDENȚI DE LA I. E. F. S. Șl 
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APELE ÎN INSULA MARE A BRĂILEI

Brigada de studenți de la I.E.F.S.,

Galațiului și

înainte 
Foto :

de plecare. 
C. CIOBOATA

în toată țara se fac efor
turi uriașe pentru a se limi
ta pagubele, pentru a se ri
dica din nou ceea ce au dă- 
rîmat apele și a preveni vii
toarele furii ale rîurilor pînă 
mai ieri atît de liniștite. Cer 
lor care au luptat și conti
nuă să lupte în zonele cala
mitate li se alătură, astăzi; 
tot mai mulți tineri dornici 
să-și aducă modesta lor con
tribuție la măreața operă de 
refacere economică a regiu
nilor devastate.

eri dimineața, m cadrul 
unei emoționante festivi
tăți. stuaenții bucu

reșteni de la I.E.F.S. au al
cătuit o brigadă de muncă pa
triotică care a plecat spre 
Balta Brăilei pentru a se ală
tura oamenilor care, acolo, fac 
totul pentru a stăvili apele 
Dunării ce amenință să se 
reverse. Inițial, brigada era 
alcătuită din/ 37 studenți și 
3 cadre didactice printre 
aceștia 15 fiind membri de 

.partid. După cum ne-a decla
rat tovarășul Leon Teodorescu, 
rectorul I.E.F.S. cererile de în
scriere în această brigadă au 
fost mult mai numeroase și 
studenții au fost selecționați, 
în primul rînd, pe baza re
zultatelor foarte bune la în
vățătură obținute în anii de 
studii. Au fost aleși, desigur, 
și, cei mai buni înotători. Prin
tre ei mulți sînt organizatori 
de grupe, responsabili A.S. din 
anii III și IV. Recunoaștem în
tre ei pe baschetbaliștii Roman 
Gh., Vasilescu Mircea (mem-

Helman Ion, 
pe atleții 
și Crișan

bri do partid), pe 1 
campion de judo, 
Cernescu Horia
Doru.

Cu cîteva x clipe 
formarea careului 
cu care prilej urma să fie sa
lutați colegii ce plecau să dea 
ajutor localnicilor din Balta 
Brăilei, au fost incluși în bri
gadă încă trei voluntari câre 
au insistat foarte mult să ia 
parte la această acțiune patrio-

înainte de 
studențesc

■'

■ Pe cit de simplu pe atît de emo- 
H ționant, gestul elevilor de la Li- 
H ceul nr. 4 Brașov. La solicitarea

copiilor sinistrați, aflați la Ti- 
" miș, le-au trimis acestora sticle
■ pentru apă și diverse jucării.

Foto t GH. CUCU

■

tot materialul necesar : saci de 
dormit, truse de prim ajutor, gi-nari 
medicamente, corturi, caiacuri 
pneumatice, unelte etc.

La ora 8,00 s-a format ca
reul și .tovarășul Eustațiu Măr
gărit, șef de lucrări în cadrul 
I.E.F.S.. șeful brigăzii, a dat 
raportul rectorului institutu
lui arătînd că acești tineri 
studenți pleacă cu dorința 
fierbinte să muncească acolo 
unde țara are mai multă ne
voie de ei.

în încheierea fastivității, stu
dentul Avram Marcel, din 
anul IV, a .dat citire telegra
mei adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
în care era exprimată hotărî
rea studenților de a lua parte 
activă la lupta de stăvilire a 
apelor, de reconstrucție a re
giunilor calamitate. La această 
acțiune spontană iau parte, 
alături de tinerii care au rude

tică. Studenții sînt echipați cu în regiunea
Brăilei, numeroși studenți ori- 

din Ardeal și mulți 
ibucureștenî. O impresionantă 
'dovadă de solidaritate umană.

Iată ce ne-au declarat unii 
dintre membrii brigăzii de 
muncă patriotică : „Este destui 
de greu pentru noi fiindcă sîn- 
tem în ultimul an de studii și 
avem de dat examene. Totuși, 
nu am stat o clipă pe gînduri 
și am hotărît să mergem în 
ajutorul sinistraților". (Cataru 
Vasile, student anul IV). 
„Inițial mergem pentru o pe
rioadă de 6—7 zile. Dacă va fi 
însă nevoie vom rămîne mai 
mult". (Borza Silvescu, anul 
IV). „Am socotit de datoria 
noastră să formăm această 
brigadă și să plecăm în Balta 
Brăilei (Sprinceană Dan).

După cum ne-a mărturisit 
tovarășul C. Pacoste, prim se
cretar al Centrului Universi
tar P.C.R., cererile de înscrie-

re în astfel de brigăzi ale stu
denților au fost extrem de nu
meroase. De aceea, spre zonele 
sinistrate, vor pleca în conti
nuare și alte brigăzi spre a-i 
ajuta pe locuitori să învingă 
mai ușor greutățile provocate 
de furia apelor. Vor fi trimise 
brigăzi cu corturi, studen
ții vor lua parte la lucrări de 
terasamente, drenaj etc. Au 
avut loc adunări în toate 
institutele în cadrul cărora 
studenții au luat hotărîrea de 
a dona o zi din bursă în aju
torul oamenilor din regiunile 
calamitate. Numeroși studenți 
și-au adus contribuția lor ori- 
cît de modestă la contul 2 000, 
contul ©meniei.

Am însoțit entuziasta bri
gadă a tinerilor de la I.E.F.S. 
pînă în dreptul Institutului de 
Petrol Gaze și Geologie unde 
li s-a alăturat o alta formată 
din studenții acestui institut.

iLA GALATI lupta pentru prevenirea inundațiilor continua. 
Foto > 8. HOFFER

A *

Institutului de Pe- 
ze și Geologie se 

fac ultimele pregătiri pen
tru plecarea detașamentului de 
studenți și cadre didactice. Di
recția: Insula Mare a Brăilei. A- 
pelul grav al calamităților naturii 
i-a aflat pe studenții bucureșteni 
gata pregătiți să dea o mînă de 
ajutor. Se vor întoarce pe 31 
mai. Mă strecor anonim printre 
grupuri. Observ că sînt mult mai 
mulți decît cei înscriși pe listă — 
35 de studenți și 5 cadre didac
tice. Inițiativa formării acestui e- 
șalon, al solidarității patriotice, le 
aparține. Intr-un colț al curții se 
împarte în grabă echipament de 
lucru în condiții speciale : salo
pete cu însemnele institutului, 
bocanci, rucsacuri. C , 
incfarcă copturi, pături, saci de 
dormit, saltele pneumatice, re- 
șouri. In alte condiții, asemenea 
preparative mi-ar fi amintit o 
excursie de agrement. Situația 
cere însă altceva: O expediție de 
luptă cu apele în care, noaptea 
și ziua, vor avea o unică și inte
grală măsură valorică: munca 
neîntreruptă. îmi notez numele 
cîtorva membri ai detașamentu
lui ; studenții Gheorghe Ivan, 
Vasile Murgu, Nicolae Gogan, 
Ionel GomboȘț conf. dr. Ion Pre-

cup, prof. dr. Veceslav Hamaj 
comandant, conf. di. Petre Mom- 
boie, decanul Facultății de geo
logie, Vasile Marinoiu, șef de lu
crări, secretar al organizației de 
partid, Alexandru Soare,' preșe
dintele A.S. pe institut. Se face 
prezența. Nu absentează nimeni. 
De fapt au venit mult mai mulți 
în speranța că se va mai găsi un 
loc vacant în această expediție. 
Printre ei și Alexandru Șerban 
din anul I, care-mi spune: 
„Insula Mare a Brăilei, pînă mai 
ieri o simplă zonă geografică pe 
harta țării, a devenit o aprigă 
chemare. Toți simțim nevoia 
unui răspuns prompt și hotărît". 
Pentru a degreva organele locale 
din Brăila de o grijă în plus, ‘s-a 
hotărît ca detașamentul să aibă 
propriile sale provizii de alimen
te, obținute, cu asentimentul tu
turor, de la cantina studențească. 
Un ultim cadru înaintea plecării: 
detașamentul prezintă raportul 
rectorului institutului. In cuvinte 
simple și energice vorbitorii ex
primă hotărîrea de neclintit a 
part ici punților de a-și aduce con
tribuția, prin toate forțele, la vic
toria bătăliei apelor din aceste 
zile. Autobuzul caie-i va duce la 
Brăila pe reprezentanții studenti- 
mii de la I.PG G. este înconjurat, 
de sute de oameni. Steaguri și 
pancarte drapează vehicolul. Îmi 
este greu să redau în cuvinte 
sentimentul de plenitudine ome
nească pe care-l naște în mine a- 

O furgonetă parenta contradicție la care sînt 
martor • bucuria și elanul celor 
din autobui, pe de, o parte și, pe 
de alta, tăcerea :ti rstă, regretele 
ce se citesc pe fețele și în ochii 
celor ce rămîn. Am senzația că 
cei care trebuie încurajați sînt 
tocmai aceștia din urmă.

O ultimă urare — vă așteptăm 
la examene ! Succes !

FLORIN GHEORGHIU
G. TRAIAN

GESTURI DE NOBLEȚE,
DE ADINCA OMENIE

• AUTOCAMIONUL 21 B. 
9386, care a transportat aju
toare trimise de locuitorii 
sectorului V al orașului 
București, pentru locuitorii 
comunei Odoreu, localitate în 
care aproape 990 de case sînt 
distruse, a adus și un colet 
adresat liceului „Mihai Emî- 
nescu" din Satu Mare. în co
let se aflau uniformele absol
venților liceului „Mihai Emi- 
nescu“ din București, care 
urmează să-și susțină baca
laureatul, uniforme pe cate 
le-au dăruit (/ologilor lor din 
municipiul Satu Mare. într-o 
emoționantă scrisoare, care a 
însoțit coletul se spune : „Vă 
dorim, dragi colegi, succes la 
examen și în viață. Fiți tari, 
ca împreună cu părinții voș
tri să înfrîngeți greutățile 
prin care treceți".

Un reporter — 
asistent medical

(Agerpres)

• TELEX U. T. C. •
Numeroase sînt ecourile care continuă să vină pe adresa 

redacției, ca răspuns la chemarea Biroului Comitetului Central 
al U.T.C. Noile fapte și angajamente ale organizațiilor jude
țene, ale colectivelor de tineri de pe întreg cuprinsul țării —• 
primite în ultimele două zile — confirmă vigoarea cu care 
milioanele de tineri participă nemijlocit la prevenirea, înlă
turarea sau diminuarea pagubelor provocate de calamități, la 
imensul efort al țării de a se întoarce pe făgașul vieții nor
male. Spicuim astăzi cîteva din 
corespondențe :

aceste succinte, dar elocventei

ECOU DIN CUBA din practica

Căldura solidarității
Ieri, la Blaj, sub primele raze 

statornice de soare, edilir au 
oferit cetățenilor un moment to
nifiant : pentru prima oară după 
zile lungi de intemperii, de 
întuneric, mașinile de stropit ale 
orașului și-au făcut datoria poto
lind praful de pe artera princi
pală.

In zonele lovite pînă ieri de 
furia celor două Tîrnave, pe stră- k 
zile Iazului, Barbu Lăutaru, Lo
comotivei, Ceferiștilor, oamenii 
scăpați de obsesia unei noi alar
me, curăță trotuarele, sortează 
materialul scăpat valurilor, înlă
tură mîlul, așezat pe locul vechi
lor vetre, ajută la împingerea 
apei din Iacul format în cartierul

Gării, unde un principal pod este 
încă impracticabil.

La comandamentul orășenesc 
zeci și zeci de sinistrați primesc 
ajutoarele trimise de țară. Au fost 
distribuite pînă ieri 668 kg făină, 
345 kg fasole, 4 000 de ouă, 140 
kg brînză, 310 kg cartofi, untură, 
prune uscate, nuci, obiecte de 
îmbrăcăminte.

Intr-unui din coletele cu ali
mente a fost găsit un mesaj : 
„Împachetat de noi: Mihăilescu 
Lia, fiind văduvă v-am ajutat 'cu 
ce am putut". Semnează, sub 
urarea „Vă dorim multă, multă 
sănătate și fericire în viitor", încă 
10 țărani cooperatori din Geme- 
nea Voinești, județul Dîmbovița^

MUL OCUL

Un mesaj emoționant făcînd și 
mai prețioase darurile primite 
de blăjenii greu încercați.

Virgil Hîrceaga, Ion Nagy, Ion 
Silaghi, Ana Cordaș, Maria Hîr
ceaga și alți 65 au primit pînă 
ieri la prînz cantități substanțiale 
de alimente.

Obiectele de îmbrăcăminte 
donate de cetățenii Blajului și ai 
comunelor învecinate (Jidvei, 
Sîncele, Valea Lungă) au în
ceput să fie distribuite în ordinea 
urgenței. Prioritate au familiile 
cu multi copii, bătrîni și bolnavi. 
De pildă Teodor Sîrbu de pe 
strada Barbu Lăutaru nr. 83, 
tată a 4 copii, a primit 63 de 
obiecte de la ciorapi și cămăși 
pînă la așternuturi'de pat și pal
toane. La fel Iosif Zoltan (8 co
pii), Dumitru Matei,' Gheorghe 
Bîrciu (4 copii), Vaier Crișu și 
mulți alții au rimțit căldura soli
darității umane. La Blaj, viața re
intră în normal.

„Membrii brigăzii „23 Au
gust” din România care par
ticipă la Zafra își expri
mă deplina solidaritate cu 
cetățenii patriei noastre lo
viți de calamitățile naturale. 
Toți membrii brigăzii au ho- 
tărit să contribuie la ajuto
rarea celor loviți de calami
tăți, donînd în acest scop 
valoarea unei zile-muncă din 
salariul ce-1 primesc în țară. 
Ne considerăm cu toții înro
lați în extraordinara acțiune 
a oamenilor muncii din pa
tria noastră, sub conducerea 
partidului, în vederea recu
perării urgente a pierderilor 
suferite de economia națio
nală și de populație, înzecin- 
du-ne âici eforturile pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin, contribuind astfel' la 
întărirea relațiilor de priete
nie între popoarele român și 
cubanez, intre tineretul din 
cele două țări".

banii proveniți 
pe lupa mai.

• 23 uteciști
Cimpina lucrează articole de 
croitorie pentru sinistrați. 
Pină în prezent au fost con
fecționate 100 articole.
• 2 brigăzi de tineri din 

Cîmpina participă în cadrul 
Combinatului „23 August" la 
confecționarea materialelor 
de construcție pentru județe
le calamitate.

de la Schela

JUDEȚUL PRAHOVA

JUDEȚUL CLUJ

• 600 elevi și studenți par
ticipă la lucrările care au loc 
la Dej.

® 1Q0 elevi de la Grupul 
școlar C.F.R. au lucrat la 
linia ferată Războieni— 
Uioara.
• 5 echipe formate din spe

cialiști — 20 zidari, 20 elec
tricieni. 30 lăcătuși, 10 insta
latori, 10 dulgheri — au mers 
la Dej, unde au lucrat toată 
ziua pe ploaie.

•''In 
contul 
lei.

• A

două
2000

zile s-a virat în
suma de 21010

JUDEȚUL BIHOR

® Am participat la acțiunea u-
■ neia din echipele care străbat 
g drumurile încă impracticabile ale
— județului Satu Mare pentru 
" a depista pe cei bolnavi și a
■ grăbi vaccinările într-o du-
■ blă calitate: de reporter și 
g de cadru medical, pentru că nu-
■ mai astfel puteam să mă apro

pii mai mult de cei în suferință.
■ Autosanitara care ne poartă spre
■ cele trei localități, Odoreu, Eteni 
gțî Berindani, este tocmai din Be-
— iuș și șoferul ei a parcurs pînă
— acum peste 250 000 km. fără re-
■ parații. Echipa în care m-am în-
■ cadrat este formată din doi me- 
ș^dici: Eugen Bazacliu, pediatru, 
_ și Iancu Manolescu, epidemio-
— log; amindoi din Oradea. De ase-
■ menea, sîntem însoțiți de o echi-
■ pă de agenți dezinfectori din Ca-
■ rei. Avem drept obiectiv impor
ți tant vaccinarea copiilor din a-
■ ceste sate cu gamaglohulină, pre-
■ cum și a adulților cu vaccinul

SINISTRAȚILOR
antitific. Primul popas îl facem 
la O'doreu unde apele au distrus 
mii de case. Medicul Gheorghe 
Cosmuță, împreună cu felcerul 
Dumitru Cupșa, detașați și ei de 
o săptămînă aici, se pregăteau să 
plece printre ruinele satului ve
cin, Cuctl, să vaccineze oamenii. 
Cu medicamentele și vaccinurile 
pe care le aducem, mai lăsăm în 
sat 25 kg. lapte praf pentru a fi 
împărțit familiilor cu copii sub 
un an. De aici ne continuăm dru
mul la familiile sinistrate din sa
tele mai îndepărtate de centrul 
comunei Eleni și Berindani, care, 
după cum ni s-a spus, au nevoie 
de asistență. Ajungem mai întîi 
la Eteni, unde circa 20 de fami
lii locuiesc în cantonamentul in
stalat în sălile de clasă, și în can
celaria școlii.

— Să vină mai întîi copiii — 
repetă aproape invariabil apelul 
medicul Eugen Bazacliu, în 
timp ce eu, revenind la o profe
sie însușită înainte de-a deveni 
gazetar, împreună cu sora medi
cală, Maria Mihăilescu, asigurăm 
vaccinarea tuturor oamenilor de 
aici. Dar ce m-a impresionat mai 
mult aici a fost faptul că un si
nistrat, atunci cînd a fost între
bat ce număr are casa în care 
locuiește, a răspuns în mod auto
mat : nr. 16; casa însă nu mai 
exista. După cîteva ore ne conti
nuăm drumul spre satul Berin
dani, unde peste 40 la sută din 
case sînt distruse. Oamenii stau 
în cantonamentul din sediul 
C.A.P., cele două camere fiind 
insuficiente însă pentru cei 30 de 
sinistrați. Ne interesăm mai în-

tîi de starea sănătății copiilor, a 
bătfînilor, de condițiile de locuit 
și constatăm că trebuie să inter
venim în special pentru a îmbu
nătăți hrana acestora, condițiile 
igienico-sanitare. Din nou trecem 
la vaccinarea oamenilor, în timp 
ce medicii Iancu Manolescu și 
Eugen Bazacliu vizitează unele 
locuințe particulare rămase încă 
intacte, unde locuiesc cite 3—4 
familii dintre care mulți copii. 
Medicul Eugen Bazacliu desco
peră un copil de 8 luni bolnav, 
pe care îl luăm cu noi în salva
re. La Satu Mare, copilul este in
ternat. La comandamentul sani
tar raportăm cele constatate. 
Drept urmare, peste o oră por
nim din nou spre aceste sate, cu 
alimente pentru copii. De aseme
nea, a doua zi se vor trimite pri
mele autocamioane cu îmbrăcă
minte si încălțăminte pentru si- 
nistrați.

CRISTEA MIRCEA

PETRE DRAGU 
GH. FECIORU

fost colectată îmbră
căminte în valoare de 15 300 
lei și rechizite școlare în va
loare de 3 041 lei.

• O brigadă de tineri de 
la Fabrica de hîrtie Bușteni 
a plecat la Fabrica de hîrtie 
din Dej. O altă brigadă, din 
22 de tineri, de la Fabrica 
„Dorobanțul" Ploiești a ple
cat la Sighișoara.

• Elevii clasei a X-a uman 
de la liceul din Slănic, îm
preună cu dirigintele lor 
s-au angajat să lucreze în 
județele calamitate pe peri
oada vacanței. 71 de elevi 
din clasa a XII-a a aceluiași 
liceu donează uniformele 
școlare. 6130 lei vor fi vi
rați în contul 2000 de către 
elevii claselor a XII-a din 
orașele Slănic și Văleni, su
mă ce provine din renunța
rea la banchetul de sfîrșit de 
an.
• Toți elevii școlii profe

sionale din cadrul Grupului 
școlar al Uzinei .,1 Mai" Plo
iești, vor dona în contul 2 000

• S-a virat și depus suma 
de 185 526 lei în contul 
2 000.

• Tinerii de la Școala pro
fesională telecomunicații Ora
dea au donat rechizite și 
brăcăminte în valoare 
90 000 lei.

• 30 tineri cooperatori 
Secuieni au hotărit să doneze 
valoarea a 4 zile-muncă.

• Contribuția aparatului 
salariat al comitetelor jude
țean și municipal ale U.T.C. 
pe luna mai este de 13 505 
lei. Ca rezultat al acțiunilor 
desfășurate de tineretul din 
întreg județul s-a virat 
158 725 lei.

• Elevii Grupului școlar 
Oradea au hotărit să doneze 
20 000 lei, contravaloarea 
hranei lor pe două zile, re
zultată prin reducerea meniu
lui.

• Uteciștii de la Școala de
meserii Bciuș vor confec
ționa prin muncă patriotică 
50 000 bucăți cărămizi pentru 
zonele sinistrate. '

C

i în
de

din

Ajutoarele sini
imediat distribuite

Sinistrat. Acest cuvînt du
reros circumscrie la Alba 
Iulia peste 2 200 de familii cu 
aproape 5 500 persoane. Din
tre aceștia, 309 familii au ră
mas cu casele transformate 
în mormane informe de ruine.

Dar oamenii au venit în a- 
jutorul oamenilor, și fiecare 
ceas din aceste zile de restriș
te a însemnat mii și mii de 
dovezi de solidaritate. ges
turi încărcate de noblețe, de 
omenie. Zilnic, din toate col
țurile țării, sosesc mașini cu 
obiecte și alimente pentru si
nistrați. Un ajutor însemnat 
au primit și continuă să pri-

CONT 2000
în intervalul de luni ora 12 și pînă marți la aceeași ora, 
ghișeele C.E.C. și oficiile poștale de pe cuprinsul țârii, 
contul C.E.C. 2000 — „Contul omeniei" s-au înregistrat

la
în ivnivi v-.u.v.. <vw — ____
depuneri în valoare de 6 620 000 lei — cea mai mare sumă 
pînâ acum într-un interval de timp similar.

VALOAREA TOTALĂ A DEPUNERILOR ÎN CONTUL C.E.C. 
2000 SE RIDICA MARȚI LA ORA 12 LA 20 855 000 LEI.

Se remarcă în mod deosebit contribuția bănească adusă 
pe această cale la înlăturarea consecințelor'grave ale cala- 
mitățMor de cetățenii municipiului București, care au depus în 
„Contul omeniei" suma de 5 727 800 lei, de cei din județele 
Cluj — 1 177 900 lei, Timiș — 1 016 200 lei, Bihor — 977 600 
lei, Brașov — 960 500 lei, Arad — 822 400 lei, și Prahova — 
713 600 lei.

mească sinistrații din Alba 
Iulia din partea cetățenilor 
bucureșteni. In cursul zilei de 
sîmbătă au ajuns în oraș con
voaie de autocamioane, care 
transportau 507 colete cu îm
brăcăminte expediate de 
muncitori, intelectuali și gos
podine din sectoarele 2 și 5 
ale Capitalei, de colectivele 
de salariați ai Institutului de 
fizică atomică.

Din numeroase 
sate mai apropiate 
îndepărtate, sosesc . ......„ _
Alba Iulia alimente. Dumini
că, pe adresa centrului de a- 
jutorare a celor sinistrați au 
venit 92 kg pîine, 206 kg slă
nină, 6 kg brînză, 30 kg grîu, 
587 ouă, 2 litri ulei, 2 kg za
hăr, 2 kg făină, 60 kg roșii, 
împărțite în pachete de echi
pele de tinere uteciste de la 
școala profesională a coope
rației de consum, au fost 
imediat repartizate cetățeni
lor sinistrați. Astfel, prin o- 
menia locuitorilor din satele 
Cricău, Tibru și altele, hrana 
unei zile s-a constituit 'pen
tru pensionarii Nicolae Ar- 
deleanu, din strada Zorilor nr. 
4. și pentru cei 6 copii ai săi, 
pentru familia de 6 persoane a 
mecanicului - • 
Francisco, de 
tului nr. 85, 
peste 300 de 
trîni, bărbați, femei și copii.

localități, 
sau mai 
zilnic la

ceferist Avram 
pe strada Sire- 

și pentru alte 
persoane — bă-

I. TRONAC
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în legătură cu gravele inundații, care au lovit țara noas
tră, pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a tovară
șului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, au sosite telegrame 
și mesaje de compasiune semnate de : PHILIBERT TSIRA- 
NANA, președintele Republicii Malgașe ; APOSTOLOS GRO- 
ZOS, președinte, pentru Comitetul Central al Partidului Co
munist din Grecia ; MITCHELL SHARP, prim-ministru ad- 
interim al Canadei ; HAMENGKUBOWONO, președinte ad- 
interim al Republicii Indonezia ; MOSHEN AL AINI, prim- 
ministru și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Arabe 
Yemen.

Primire la Președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer 
a primit marți după-amiază în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii

Democrate Vietnam la București, 
Nguyen Dang Hanh.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Petru Burla- 
cu, adjunct al ministrului aface
rilor externe.

(Agerpres)

Marți seara a părăsit Capi
tala delegația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Irakian, formată din to
varășii Aziz IVjihammed, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Irakian, și Ara Khaciatur, 
membru al C.C. al P.C. Iraki
an, care, la invitația C.C. al 
P.C.R. a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Bujor Sion, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Marți, la amiază, a sosit în 
Capitală, o delegație a Parti
dului Poporului din Panama, 
formată din tovarășii Ruben 
Dario Sousa, secretar general 
al Partidului, și Luther Tho-

mas, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Gheor
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Andrei Cervencovici, 
membru al C.C. al P.C.R., Ște-' 
fan Andrei, prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Reprezentantul directorului ge
neral al Organizației Națiunilor 
Unite pentru alimentație și a- 
gricultură (F.A.O.), Gerardo Hil
desheim, și reprezentantul direc
torului executiv al Programului 
alimentar mondial, Montanaro 
Pasquale, sosiți în țara noastră 
în legătură cu ajutoarele ce ur
mează să le acorde aceste orga
nisme în urma calamităților su
ferite, au plecat marți diminea
ța într-o călătorie în județele 
sinistrate.

To/r cooperatorii
sînt în cîmp

(Urmare din pag. I) 

truditorilor de pe ogoare impli- 
nired și mulțumirea. Oamenii a- 
ceștia ale căror case mai poartă, 
sus, lingă streașină, dunga neagră 
a diluviului,. fap planuri, așteap
tă. răbdători ‘zvlrrtarea terenurilor 
pe care,' le vor reînsămînța. Deoi- 
camdată in majoritatea localități
lor nu se poate intra în cîmp.

„Sămînța pentru toate suprafe
țele a fost asigurată în întregime, 
ca și îngrășămintele ce vor fi ad
ministrate — ne spune too. Au
rel Nistor, vicepreședintele Con
siliului popular județean, directo
rul Direcției ^agricole județene. 
Azi a avut 16c o instruire cu in
ginerii șefi și contabilii șefi din 
I.A.S.-uri, C.A.P.-uri și I M.A.- 
uri pentru evaluai ea exactă a pa
gubelor și stabilirea în fiecare uni
tate a ^suprafețelor și culturilor 
ce vor fi reînsămînțate. Sîntem 
hotărîți ca pe cit va fi posibil 
toate suprafețele inundate să fie 
reînsămînțate cu aceleași plante. 
La fiecare două unități agricole 
cooperatiste am trimis cîte un 
inginer de la stațiunea experi
mentală sau de ța liceele și șco
lile agricole pentru a ajuta la 
identificarea și amplasarea. cul
turilor pe suprafețele inundate".

In zonele neafectate de cqla- 
.mițăți țăranii cooperatori și me
canizatori depun în aceste zile 
eforturi susținute pentru întreți
nerea culturilor. în cele patru

cooperative agricole de producție 
din Băcia, continuă lucrările de 
plantare și prășitul legumelor. 
Cooperatorii clin brigada Ciopeia 
a C.A.P. Sîntămăria — Orlea au 
început profitul manual al carto
filor, neașteptîncl să se creeze 
condiții de intrare în teren cu 
mijloace mecanizate.

La C.A.P. din Geoagiu — care 
a avut și are încă mari suprafețe 
de teren acoperite cu ape — se 
lucrează intens hi evacuarea 
apei de pe semănături și celelalte 
terenuri inundate. De pe terenu
rile care nu asigură scurgerea 
gravitațională a apei pentru eva
cuare se folosește aspersorul.

în toate unitățile am întîlniț 
mulți, foarte mulți tineri coope
ratori. Gata pentru a ajuta la lu
crările de evacuare a apelor, la 
reînsămînțarea suprafețelor inun
date sînt și tinerii din orașele 
județului. La Orăștie, Virgil Cră
ciun — secretarul organizației 
U.T.C. a Fabricii chimice — ne 
arată lista pe care s-au înscris 
250 de tineri ce vor participa la 
acțiunile de munoa patriotică ce 
se vor desfășura în sate. De la 
Fabrica de blănuri Vidra s-au în
scris 60 , de la liceul „Aurel Vlai- 
cu“ 300. Sînt aceiași tineri care în 
momentele grele, bind furia ape
lor amenința viața și avutul oa
menilor, constituiți în brigăzi de 
salvare, au luptat neobosit cu pu
hoaiele. i

STAREA
DRUMURILOR
Departamentul transportu

rilor auto, navale și aeriene 
comunică redarea în circula
ție a arterelor D.N. 11 Oituz- 
Orașul „Gheorghe Gheorghiu 
Dej", D.N. 12 Miercurea 
Ciuc-Gheorghieni, D.N. 13 
Brașov-Sighișoara, D.N. 26 
Galați-Foltești și D.N. 73 A 
Rîșnov-Șercaia. Accesul auto
turismelor este temporar in
terzis pe sectoarele D.N. 2 C 
Pogoanele-Amara și D.N. 24 
Tecuci—Bîrlad. Totodată, ' se 
mențin restricțiile de tonaj — 
pentru vehiculele a căror 
greutate depășește 10 tone — 
pe rutele D.N. 2 A Țăndărei- 
Giurgeni, D.N. 13 Bălăușeri- 
Tg. Mureș, D.N. 13 A Bă'lău- 
șeri-Sovata, D.N. 14 A Me- 
diaș-Tîrnăveni, D.N. 17 Bis- 
trița-Vatra Dornei. Intre Ora
șul „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ 
și Bacău (D.N. 11) pot cir
cula vehicule cu o greutate 
totală pînă la 5 tone. Este în 
continuare întrerupt traficul 
rutier pe sectoarele D.N. 2 B 
Brăila-Șendreni, D.N. 2 F Ba- 
cău-Vaslui, D.N. 5 C Giurgiu- 
Zimnicea, D.N. 7 Călimănești- 
Rîul Vadului, D.N.12A Ghimeș- 
Comănești, D.N. 14 Mediaș- 
Sighișoara, D.N. 17 B Vatra 
Dornei-Poiana Teiului, D.N. 
22 Măcin-Isaccea, D.N. 24 A 
Murgeni-Fălciu, D.N. 25 Te- 
cuci-Șendreni (se circulă pe 
ruta ocolitoare Tecuci-Matca- 
Vîrlezi-Bujor - Foltești-Galați), 
D.N. 26 Foltești-Oancea și 
D.N. 54 Corabia-Tr. Măgurele.

Aeroporturile Sibiu și Satu 
Mare sînt în continuare în
chise. La Tulcea aeroportul a 
fost redeschis.

Ministerul Poștelor și teleco
municațiilor informează că 
sînt întrerupte legăturile tele
fonice cu localitățile Grindu 
(jud. Tulcea), Vădeni (jud. 
Brăila) și Odobasca (jud. 
Vrancea). Ca urmare a între
ruperii circuitelor telefonice 
directe între Rm. Vilcea și 
Sibiu, abonații din această 
zonă sînt deserviți cu ajutorul 
circuitelor învecinate. Trafi
cul poștal pe traseul Brăila— 
Galați se realizează cu nave 
aparținînd Direcției generale a 
navigației civile „Navrom**.

S-a reluat traficul de călă
tori și mărfuri pe magistrala 
Arad-Șeitin-Nădlac, precum și 
pe linia îngustă Mohu-Altina.

Aviasanul 
la datorie

Din prima zi cînd asupra unor 
importante zone ale țării s-a a- 
bătut stihia apelor, avioanele A- 
viasan au efectuat pînă în pre
zent 14 000 km de drum aerian 
în misiuni de supraveghere a zo
nelor calamitate.

Ceea ce a scos în evidență gra
dul de organizare a aviației sa
nitare s-a concretizat în prompti
tudinea și priceperea executării 
acțiunilor de evacuare a circa 
4 000 de copii din zonele calami
tate spre alte localități, unde le-a 
fost asigurată cazarea și masa. 

Pentru realizarea acestor mi
siuni toți piloții și mecanicii A- 
viasan nu au precupețit nici un 
efort rămînînd la bază cîte 10-12 
ore pe zi, fără pauze, fiind gata 
oricînd pentru îndeplinirea unor 
noi acțiuni.

în mod deosebit s-au eviden
țiat piloții Alexandru Lupu, de la 
stația Galați. Ion Odnostalco, de 
la stația Iași, Simion Otoiu, de 
la stația Baia-Mare, Ion Negreu, 
de la stația Oradea. Ion Lehoski, 
de la stația Deva, Petre Ionescu, 
pilot șef al Aviației Sanitare care 
zburînd adesea în condiții roeteo- 
rblogice grele, și-au îndeplinit 
toate misiunile cu abnegație și 
curaj.

(Agerpres)

Crucea Roșie și alte 
organizații
în telegrama Crucii Roșii so

vietice adresată Crucii Roșii din 
țara noastră se spune : „Călău- 
zindu-se după principiile inter
naționalismului și ale umanis
mului socialist, ale solidarității 
frățești cu poporul român, Cru
cea Roșie sovietică va trimite în 
zilele următoare, pe adresa so
cietății dv. naționale, medica
mente, echipament medical, ali
mente, țesături 
totală de 50 000 
lupta împotriva 
dațiilor.

Crucea Roșie 
donat un prim-ajutor de 500 de 
dolari.

Federația Internațională a 
Rezistenților a trimis o telegra
mă Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști din România, in 
care scrie : „Dragi tovarăși, vă 
rugăm să transmiteți victimelor 
inundațiilor care devastează o 
parte a țării dv. mărturia soli
darității noastre și să folosiți 
în scopul ajutorării lor suma de 
10 000 de șilingi pe care v-o 
trimitem".

Uniunea bisericilor protestan
te din Olanda a făcut oi nouă 
donație de 50 000 de florini, con- 
stînd în medicamente, îmbrăcă
minte și alimente.

Ajutorul Bisericesc din Nor
vegia a dăruit tn favoarea si
nistraților 7 tone de mazăre 
conserve, 4 tone pește, 66 tone 
conserve alimentare.

Marți s-a primit, un cec cu o 
donație de 300 franci elvețieni 
din partea Arhiepiscopiei ro- 
mano-catolice din București.

etc. în valoare 
ruble, pentru a 
urmărilor inun-
australiană a

Firme și oameni de 
afaceri

de
fost

Președintelui Consiliului 
Stat, Nicolae Ceaușescu, i-a 
adresată o telegramă din partea 
Grupului de export al construc
torilor francezi de material tex
til — „Matex-france“. în tele
grama, semnată de V. Michel, 
P. Asselin, J. Derulle, J. Matter, 
J. Morel, se spune : Profund im
presionați de catastrofa fără pre
cedent câre s-a abătut asupra 
țării dv. atît de apropiată de a 
noastră prin inimă și cultură, vă 
rugăm să acceptați contribuția 
noastră personală la mișcarea de 
solidaritate care, în actualele cir
cumstanțe dramatice, unește în- 
tr-un singur elan pe toți cei ce 
sînt animați de idealurile de 
prietenie și fraternitate între po
poare.

Donația constructorilor fran
cezi constă în 500 dolari S.U.A.

Adresîndu-se, printr-o scri
soare, președintelui Consiliului 
de stat, firma „Comex“ din Dus
seldorf (R.F. a Germaniei), care 
lucrează cu întreprinderi româ
nești de comerț exterior, își ex
primă sub semnătura ing. J. Za- 
dic, solidaritatea cu poporul ro
mân greu încercat în urma ca
tastrofalelor inundații care s-au 
abătut asupra țării. Totodată, 
comunică hotărîrea pe care a 
luat-o de a depune, în contul 
1 000. prin Biroul său de legă
tură din București, suma de 
10 000 mărci, spre a fi folosită 
la opera de reconstrucție a re
giunilor lovite de calamitățile 
naturale.

Furnizorii Ministerului Indus
triei Ușoare de utilaje din Italia 
— firmele „Officine Galileo** din 
Florența, „Ornez** din Bergamo,

„Celli“ și „Adamoli“ din Milano, 
au trimis în țara noastră specia
liști care s-au deplasat la Arad, 
Satu Mare, Sighișoara și Me
diaș, pentru a da asistență și aju
tor tehnic la repunerea în func
ție a utilajelor livrate de aceste 
firme și avariate în timpul inun
dațiilor.

„Rothfos Hamburg** —• o fir
mă din R.F. a Germaniei — con
tribuie la ajutorarea sinistraților 
cu suma de 10 000 mărci.

Firma „Conexfrutas** din Spa
nia a anunțat că oferă 15 tone 
de portocale.

Consiliul de administrație al 
concernului ,, Brown Boveri“ 
a hotărît să 'doneze suma de 
10 000 de franci elvețieni.

Firma „Hollingsworf h“ din 
leheran a remis Băncii Româ
ne de Comerț Exterior suma de 
500 de dolari.

forarea celor sinistrați eu 3 000 
de cuverturi, 2 000 de cearcea
furi, 250 de saltele 4și 250 tone 
de orez, pe care le voi expedia 
cu primul vas la Constanța. în 
numele umanității, imi exprim 
profunda mea solidaritate cu 
populația ^sinistrată și încrede
rea că bravul popor român va 
ieși cu bine din impas*’.

în același timp, au depus în 
contul 1000, pentru sinistrații 
români, firmele și companiile 
din Grecia i^Mundreas Shiping“
— 3 000 de dolari; „Contogeor- 
ge“ și ,,Elliniki Viomehania 
Prosopsiron“ — 2 000 de do
lari ; „M. Lukides Shiping“ și 
„Troodos Shiping" — 1 000 de 
dolari ; „Valsamakis Shiping“
— 930 de dolari.

Ni se anunță că și salariații 
Societății grecești de tran
sporturi aerieni ,,Olympiaki“ au 
donat 63 de perechi de încăl
țăminte, 68 de pulovere, zeci de

1 000 de lei ; olandezul Johanes 
Timmers — 300 de guldeni.

Salariații din București ai, fir
mei italiene „Svitemexport» au 
depus și ei suma de 200 de do
lari.

La Banca Română de Co
merț Exterior continuă să se 
prezinte cetățeni străini aflați 
în Capitală, care manifestîn- 
du-și solidaritatea cu lupta 
dusă de întregul nostru po
por pentru înlăturarea pagu
belor provocate de inundații, 
depun diferite sume de bani 
în valută. Dintre cei care au 
făcut marți dimineața donații 
pentru ajutorarea 
sinistrate cităm 
nume : cetățeanul 
de origine română
man — 1 200 dolari, 
Tossi Francesco — 60 000 lire

Donații ale membrilc 
corpului diplomatic

familiilor 
cîteva 

american 
Fred Kol- 

italianul

SPRIJIN INTERNAȚIONAL
PENTRU ÎNLĂTURAREA

PAGUBELOR PROVOCATE
DE INUNDAȚII

i

Firma austriacă „NOEFF“ a 
donat 10 000 dc șilingi, iar fir
ma ,,Mandero“ din Berlinul 
Occidental suma de 5 000 de 
mărci vest-germane.

Directorul Otto Neubert de la 
firma „Schoeller Bleekmann** 
din Austria a transmis un CEC 
in valoare de 20 000 de șilingi, 
iar dr. Hugo Kerscham. direc
tor general la firma j.Brueder 
Teich“ un CEC de 3 000 de șilingi.

Firma italiană „STAR" a do
nat mașini electrice manuale 
pentru industria lemnului în 
valoare de 1 milion de lire ita
liene.

La Ambasade și Agen
ții economice

Oameni de afaceri, reprezen
tanți ai unor firme, simpli ce
tățeni se adresează Ambasadei 
și Agenției economice române 
din Atena, exprimîndu-și sim
patia față de țara noastră greu 
încercată, anunțind hotărîrea lor 
de a contribui la înlăturarea 
daunelor provocate de inunda
ții.

Armatorul grec John S. Latsis 
a declarat : „Sînt profund im
presionant de calamitățile natu
rale , care s-au abătut asupra 
României. Vă rog să-mi permi
teți să contribui și eu la aju-

costume de haine și rochii, că
măși, paltoane și alte obiecte de 
îmbrăcăminte.

în același scop, familia Bar
bier din Belgia a dăruit suma 
de 30 000 de franci belgieni, iar 
cetățenii brazilieni L. Pocnaru 
și ing. C. Abramovici, originari 
din România, au dat 100 de pe
rechi de încălțăminte și respec
tiv 1 000 de cruzeiros.

La Agenția economică a ță
rii noastre din capitala Italiei 
s-au prezentat pentru a veni in 
ajutorul sinistraților urmă
toarele firme italiene : „Roma- 
natti Tavernerio" și „Angelo 
Turati", care au donat cite 
1 000 000 de lire italiene, „IRCA“ 
— Roma — 500 000 de lire italie
ne, „Alessiocarni Vercelli”. care 
a comunicat că va trimite o- 
biecte de îmbrăcăminte la Timi
șoara.

Contul 1 000
Turiști și cetățeni străini, a- 

flați în țara noastră, își mani
festă și ei solidaritatea cu cei 
atît de greu încercați in aceste 
zile, depunînd la Bancă diferite 
sume de bani. Au depus astfel, 
in contul 1000, Zenovia Baroni, 
din Italia, originară din Româ
nia — 10 000 lire italiene, 18 ru
ble și <25 lei ; arhitectul Hans 
Gross, din R.F. a Germaniei —

Serile „SCÎNTEII TINERETULUI"
în folosul sinistraților

itâlienc, reprezentantul firmei 
„Renault** — 1 400 franci fran
cezi. Au fost depuse, de ase
menea, 10 000 dc mărci vest- 
germane din 
,,Comex“, din Dusseldorf. în 
aceeași zi s-a primit un tran
sfer telegrafic de la Stockholm 
în valoare de 1 000 coroane 
suedeze din partea cetățeanu
lui Vasilicliia Hagman pentru 
ajutorarea familiilor sinistrate 
din orașul Galați, și altul de 
la Atena, în valoare de 1 000 
dolari, din partea familiei Sa- 
gereco John Demetriades.

Mișcat de vasta acțiune de so
lidaritate cu populația sinistrată 
din țara noastră, reprezentantul 
firmei „Borello** din Milano, Ma
rfo Poloto. a predat la un cen
tru de colectare din Cluj auto
turismul său Fiat-1300. „Lucrez 
în România de patru ani — a 
spus el — și mă simt legat de 
oamenii de aici. întotdeauna ei 
sînt admirabili ; sînt corecți și ca 
cetățeni și,ca parteneri comer
ciali. Puteam oare să rămîn in
diferent cînd mi-am dat seama 
că ei trec prin momente atît de 
grele ? Este un gest elementar 
de umanitarism să-i ajuți pe cei 
care-ți sînt apropiați. Eu sînt si
gur că poporul român va dovedi 
tăria necesară pentru a înlătura 
în scurt timp consecințele de
zastrului. A dovedit că este ca
pabil de atîtea lucruri frumoase". 
Autoturismul va fi vîndut la lici
tație, iar suma va fi vărsată în 
contul 2 000 — „Contul omeniei".

partea firmei

Recital
Revenita în țara dupâ i/n 

turneu prin mai multe țâri 
europene, în cursul căruia a 
obținut succese răsunătoare, 
cîntăreața Margareta Pîslaru 
ne-a vizitat zilele trecute la 
redacție.

ÎN CADRUL SERILOR 
.„SCÎNTEII TINERETULUI", 
MARGARETA PÎSLARU VA 
OFERI IUBITORILOR MUZI-

MARGARETA PÎSLARU
Cil UȘOARE UN RECITAL 
EXTRAORDINAR, ÎN COM
PANIA ORCHESTREI PETRE 
MAGDIN, CUPRINZÎND UL
TIMELE MELODII INTRATE 
ÎN REPERTORIUL SAU. RE
CITALUL VA AVEA LOC 
MIERCURI 3 IUNIE, LA ORE
LE 20, ÎN SALA CASEI 
PE CULTURA A STUDEN-

ȚILOR DIN CALEA PLEV- 
NEI Nr. 61.

ÎNCASĂRILE SPECTACO
LULUI SÎNT DESTINATE 
ÎN ÎNTREGIME, POTRIVIT 
DORINȚEI CÎNTĂRETEI, 
FONDULUI DE AJUTORARE 
A FAMILIILOR SINISTRATE.

Biletele se găsesc la Casa 
de cultură a Studenților, te
lefon 14.16.54.

în continuare, la Centrul <3 
colectare a ajutoarelor pentru s 
nistrați, deschis la Casa de cu 
tură a studenților din Capital 
s-au primit marți noi colete c 
diferite donații din partea un< 
membri ai corpului diplomati 
Coletele, conținînd articole c 
îmbrăcăminte, încălțăminte și al 
mente, au fost trimise de perșc 
naiul ambasadelor Poloniei, Frai 
ței și Japoniei.

Un grup de membri ai Amba 
sadei Republicii Federale 
Germaniei la București a dept 
în cursul zilei de marți la' Bar 
ca Română de Comerț Exteric 
pentru ajutorarea familiilor si 
nistrate suma de 2 480 man 
vest-germane și 1600 lei. De a 
semenea, din partea Ambasade 
Belgiei s-au primit 100 dolar 
Clubul Diplomatic Sporti 
Băneasa a mai depus înc. 
100 000 lei.

Toți membrii personalulu 
Ambasadei Pakistanului I: 
București au anunțat că vo 
contribui cu salariul pe o z 
pentru persoanele sinistrate dii 
România.

Studenți francezi ce 
să participe ia recon 
strucție

Reprezentanții studențilo: 
francezi în România — Domi 
nique Pradet și Patrice Vermeu
len,* au adresat o telegramă pre 
ședintctului Consiliului de Stat 
Nicolae Ccaușescu, prin care ex 
primă dorința lor și a colegilo 
de la secția de limbă și litera 
tură română din Paris (Sorbon; 
— școala de limbi orientale), d» 
a participa, în măsura posibili 
taților, la reconstruirea zoneloi 
sinistrate ale României.

soseascf

puncte d< 
încărcate ci 
de construe’ 

îmbrăcăminte

.Continuă să 
ajutoare

Prin diferite 
frontieră, mașini 
corturi, materiale 
ție, alimente,
trimise de organizații de Cru
cea Roșie de peste hotare, so
sesc zilnic în România. Marț 
către amiază, localitatea Sta’ 
mora—Moravița a fost traver
sată de autocamioane uriașe 
cu însemnele Republicii Fe
derale a ~ 
48 de 
materiale 
instalații 
potabile,

_mul uneia din localitățile 
românești : Brăila. Un alt 
mesaj de solidaritate de a- 
jutor în fapte; prin artera 
Russe—Giurgiu au venit in 
țară autocamioane ale CruCi 
Roșii Bulgare, cu alimente și 
îmbrăcăminte pentru cei lo
viți de urgia puhoaielor de 
apă.

Lupta susținută de refacere 
desfășurată de cei din zonele 
sinistrate simte permanent 
sprijin și caldă compasiune 
din partea semenilor lor, chiar 
dâcă sînt uriașe distanțele 
care îi despart. Aeroportul in
ternațional „București—Oto- 
peni“ primește de mai multe 
ori pe zi avioane Cu ajutoare 
de pe diferitele meridiane ale 
globului. De la începutul săp- 
tămînii, pînă marți la amiază, 
au venit în țară diverse dona
ții. Din Liban ne-au parvenit, 
de pildă, 800 de perechi de 
cizme de cauciuc, din Israel — 
însemnate cantități de penici
lină, streptomicină și cloram- 
fenicol, iar din Suedia — o 
tonă de lapte praf dietetic.

(Agerpres)

Germaniei, purtînc 
ppntoane, diferite 
de transbordare și 

dc filtrare a apei 
care au luat dru- 

din
Brăila.

PRIETENUL
LA NEVOIE

SE CUNOAȘTE
@ LA CAPĂTUL

DELTEI
(Urmare din pag. I)

Dunării. Marea ar năvăli în uscat, 
s-ar opune ca un zid curentului 
care duce apa fluviului și debi
tul său ne-ar îneca în cîteva ore. 
Deocamdată, bate nordul. Mă 
gîndesc că atîta timp cit se men
țin tînturile de nord n-avem a 
ne teme. Dar Nordul este acum 
un cuțit cu două tăișuri, pentru 
că apele bălților din preajmă au 
spălat digurile de nisipul ridicat 
în grabă și se insinuează, puțin 
cîle puțin, pe străzile satului.

Fără să țină seama de rafa
lele ploii, oamenii, tineri și vîr- 
stnici, au ieșit să sape canalele de 
scurgere, să bareze drumul ape
lor cu rînduri noi de diguri pe 
care le treci cu pasul dar care 
întîrzie cu un ceas, apoi cu încă 
unul, frontul acestor valuri mi
nuscule care bat obsesiv în gar
durile de stuf. După o zi, în par
tea de nord a satului se circulă 
cu barca și ca să parcurgă zonele 
așezării trec uneori prin apă pînă 
la. genunchi. Vor veni două bas- 
ctdante de la Tulcea. O moto- 
pompă duduie și evacuează ape
le d'n sat.
I Pen'ru orice eventualitate, s-au 
luat și aici măsurile potrivite 
spre a evacua oamenii. Au fost 
rc'm-e'e mahunele pentru talie- 
ne și marangozii au acut zi și 
ncc"^ de lucru plin. Se doarme 
pe "ăni’e. în bazin așteaptă pre? 
gat'de 7 vase. Au fost amenaja
te două pontoane-dormitor cu

cîte 40 de locuri fiecare. O bri
gadă de intervenție alcătuită din 
32 de oameni așteaptă gata să-și 
facă datoria. Sînt desemnate ca
sele care îi vor adăposti pe cei 
evacuați într-o primă etapă pen
tru că ținta refugiului, dacă re
fugiul va veni, o reprezintă grin
durile înalte ale Buhaiului.

Trăim cu sentimentul că ne a- 
flăm pe o ultimă redută care 
trebuie apărată pînă la capăt, 
știm bine că în urma noastră, la 
mai puțin de 2 kilometri, este 
marea, așa că de aici noi nu 
mai avem unde pleca. Trăim cu 
sentimentul că biruința noastră 
ar însemna în același timp sem
nul cel mai potrivit de solidari
tate cu ceilalți, care au fost ne- 
voiți să abandoneze. Fiecare oră 
care trece ne întărește convin
gerea că ceea ce înfăptuim aici 
nu este doar pentru o mînă de 
oameni, ci pentru toți ceilalți, 
pentru toată țara. Pentru ei, lu
crătorii fermei zootehnice „Del
ta Dunării" sînt deciși să nu 
piardă nici măcar un singur ani
mal din cele 5 000 care cresc în 
stare de semi sălbăticie în balta 
inundată. Pentru ei, întregul e- 
fectiv a fost adunat de pe malu
rile gîrlelor și de pe plauri și 
mulat. Mai întîi la Obredin. A- 
poi la Grindu Chituc. Pe urmă 
pe malurile Bazelmului, în pădu
rile de la Caraorman, pe Grindu 
lu Palade, pe grindurile Buhațu- 
lui, la Perișor. Dintr-un loc într- 
altul, mereu, de pe un colț de 
uscat care se scufundă pe cel 
care continuă să rămînă la su
prafață. O vită pierdută înseam
nă mai puțină hrană pentru noi 
toți și aici asta se știe acum 
foar+e bine.

într-o încăpere a dispensarului

s-au strîns cîteva sute de cole- 
te pentru familiile sinistraților 
din Ardeal și Moldova. Unul este 
pus cu grijă deoparte. Darul u- 
nui copil, nu știu ce are înăun
tru, dar ceea ce se află acolo, a 
fost împachetat în hîrtie de înve
lit caietele și pe etichetă scrie 
„Să i se dea unei fetițe cumin
tele. Curaj copii".

In sat, tinerii string sticle a 
căror contravaloare va fi livra
tă în contul 2000. Sînt moduri în 
care îi putem îmbărbăta pe alții 
dar și pe noi înșine. Pe noi, pen
tru că Dunărea și bălțile Deltei, 
în pofida vîntului care azi bate 
și a soarelui care iese, în sfârșit, 
de după nori, continuă să creas
că, să crească, să crească...

• LA MEDIAȘ
(Urmare din pag. I) 

mult iubit și cîntat de localnici. 
Pe niciunde apa nu are sens de 
curgere. Ne dăm seama după de
zordinea în care se deplasează 
ceea ce pînă ieri era șifonier sau 
ladă de studio, noptieră sau pat, 
cuierul din casă.

Case distruse. Case care abia 
fuseseră spălate de gospodarii lor 
se aflau iarăși afundate pînă la 
ferestre în apa înfiorător de mur
dară. La capătul străzii Aurel 
Vlaicu, halele și curtea uzinei 
Automecanica. După numai 76 
de ore de funcționare normală, 
după inundația din 15 mai, cota 
producției indică iarăși cifra zero. 
Peste trei sute de Bucegi aduse 
aici pentru echipare, ca autoate
liere, sînt acum cuprinse de apă 
pînă la parbriz. în secții, apa de
pășește statura unui om.

Pe terasamentul căii ferate cî
teva mii de muncitori și tehnici
eni ai uzinei, aproape tot schim
bul unu, privesc panorama într-o 
tăcere apăsătoare. încă o zi și, 
din păcate, vor mai fi încă cel 
puțin două sau trei care în loc să 
însemne producție, înmulțesc pa
gubele. Discutăm cu o parte din
tre ei. Sînt încrezători. încreză
tori și hotărîți. Cu toată împotri
virea Tîrnavei, angajamentul tot 
și-1 vor respecta : pînă la sfîrși- 
tul anului vom recupera în între
gime zecile de milioane de lei în
registrate ca pierderi. Reținem 
numele cîtorva dintre tinerii ale 
căror vorbe mărturiseau atîta în
credere : Gheorghe Pleșoianu, Va- 
sile Vereș, Anton Pușcaș.

La Podul mic îl găsim în con
tinuare la datorie pe utecistul 
Stelian Alexe care de 21 de ore 
urmărește mira ce redă cotele a- 
pelor Tîrnavei. Tot aici, pe digul 
în lungime de 500 de metri pe 
care în ultimele 10 ore și l-au 
disputat omul și apa — de trei 
ori victoria valurilor înspumate 
părînd iminentă — lucrau foarte 
mulți ostași și membri ai gărzi
lor patriotice; 10 basculante
transportau în continuare pămînt 
și piatră, iar trei buldozere apro
piau și pj-esau pămîntul. Pe o 
porțiune de doar 50 de metri, 
în noaptea trecută au fost așezați 
peste 2 000 de saci încărcați cu 
pămînt, eu nisip. Cartierul pe 
care îl apăra acest dig e acum în 
siguranță.

Pe strada, Colonia Fabricii, un 
bloc cu mai multe etaje e com
plet părăsit de locuitori. Apa a 
pătruns la parter, i-a slăbit re
zistența, amenință să se prăbu
șească. Alături, -Uzinele textile 
Tîmava — complet izolate de

către apa a cărei adîncime a atins 
1,20 m. Întîlnită în capătul străzii, 
de unde împreună cu sute și sute 
de muncitori, ingineri, și tehnici
eni încercau să ghicească „pînă 
unde a ajuns apa în secții", tova
rășa Letiția Stănilă, directoarea 
unității, oftează cu amărăciune î 
,,De 11 zile nu producem nimic. 
După pagubele de milioane de 
lei provocate de prima inundație, 
astăzi prevăzusem începerea lu
crului la țesătoria nouă, prepara- 
ție albituri, ajustăj și vopsitorie. 
Dar, uitați-vă... Totul trebuie luat 
de la început...**

De la început vor trebui luate 
multe lucruri în Mediaș. Ca peste 
tot în cuprinzătoarea zonă’ cala- 
fnitată. Și dacă noaptea trecută 
a fost o noapte albă determinată 
doar de spaima revărsărilor, de 
mîine (dacă nu din seara aceasta) 
vor începe nopțile și zilele efor
tului. Fabricile și uzinele vor 
trebui să producă cel puțin tot 
atît ca și mai înainte, casele vor 
trebui refăcute, străzilor va tre
bui să li se redea aspectul și nu
mele ce l-au avut. Și asta numai 
prin muncă, prin muncă și iarăși 
prin muncă.

Pînă marți seara, la Mediaș co
tele Tîrnavei au scăzut cu mai 
bine de doi metri față de nivelul 
maxim atins în dimineața zilei 
de luni. Peste 10 000 de oameni 
depun eforturi pentru a readuce 
la viață orașul, unitățile econo
mice. Apa potabilă curge în toate 
cartierele, becul electric se aprin
de în peste 90 la sută din oraș, 
la întreprinderile Salconserv și 
Emailul Roșu, schimbul trei a lu? 
crat din plin chiar marți noaptea. 
La Automecanica și Fabrica tex
tilă Tîrnava, mîlul este scos sub 
jeturi de apă din secții; au fost

montate o parte din utilajele de
montate preventiv.

Treptat, treptat, orașul renaște 
pentru a doua oară în ultimele 
12 zile...

• LA BRĂILA
(Urmare din pag. 1)

Vîntul, care a atins în intensi
tate 70 km pe oră, a influențat 
negativ asupra situației de pe 
insulă, valurile de circa 3 metri 
amenințînd să creeze breșe în dig. 
In cursul nopții de luni spre 
marți, de-a lungul digurilor s-a 
dus o luptă pe viață și pe moar
te. Cu ajutorul cîtorva mii de ro
gojini și a mai multor ceamuri 
și a 10 șlepuri, digul a fost con
solidat. In zorii zilei, distrugerile 
provocate \ de apă fuseseră înde
părtate. Pentru o mai mare sigu
ranță, spre Insula Mare a Brăilei 
au fost trimiși 100 mc. lemn și 
peste 50 000 saci de ptdletilenă 
care vor fi umpluți cu pămînt. 
In ajutorul unităților militare, și 
civililor, care muncesc de cîteva 
zile fără întrerupere, au sosit în 
incinta insplei încă 2 000 de oa
meni din gărzile patriotice. De 
asemenea, marți la amiază, pe 
insulă au debarcat 70 de studenți 
de la Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie și de la Institutul de 
Educație Fizică, care au solicitat 
să lucreze voluntar pe acest pă- 
mînt amenințat de forțele oarbe 
ale naturii.

După ultimele date, la amiază 
apele continuau să se mențină 
la cota maximă în raza secțiilor 
Salcia și MărașuL

După zile înnourate și ploioa
se,-ieri am pornit spre Dunăre pe 
o vreme însorită care parcă te 
îndemna să-ți descrețești frun
tea. Pășeam de-a lungul digului 
proaspăt înălțat împotriva fluviu
lui începînd de la palatul navi
gației, pe sub brațele macaralelor 
din port, traversînd Șantierul 
naval pînă dincolo de Stația de 
sortare a minereului. Pe un tra
seu de 8 kilometri, digul a fost 
ridicat într-un timp foarte, scurt, 
prin efortul comun a mii și mii 
de oameni. Acum ici-colo mai au 
loc doar operații de finisare.

Ajungem în zona îndiguită a 
I.A.S. Bădălan. Aici, pe o por
țiune de peste 700 metri, conti
nuă înălțarea digului. Studenți și 
militari^ sute și sute de tineri, 
umăr la umăr, lucrează cu febri
litate, consolidează taluzul exte
rior. Observăm și un grup de ti
neri ‘ străini care cu uneltele în 
mînă iau parte la această mare 
bătălie. După cum aflăm în clipa 
următoare, sînt studenți și docto
ranzi nord-vietnamezi care, ală
turi dă colegii lor români și de 
cadrele didactice de la Institutul 
politehnic din Galați, au pornit la 
confruntarea cu betonul și capri- 
âiosul fluviu dintr-un sentiment 
de profundă prietenie și solidari
tate cu poporul nostru. Trinh 
Kim Hung, doctorant în chimie 
alimentară ne declară că împreu
nă cu colegii săi a venit să lu
creze aici de la ora 8 (acum este 
14), că este îndurerat de calami
tatea care s-a abătut peste țara 
noastră. Tînăra Cian The Xugen, 
o tînără de 17 ani, care a terminat 
nu de mult liceul din Hanoi, este 
impresionată de tenacitatea oa
menilor în această confruntare cu 
fluviul dezlănțuit. Lingă tinerii 
studenți și doctoranzi nord-viet

namezi muncesc cadre didactice 
și studenți români; aici, in dra
matica înfruntare cu Dunărea în
volburată, se încheagă o prietenie 
de nezdruncinat.

ION CHIRIC

Cei 120 de studenți vietnamezi 
care învață în centrul universitar 
Cluj au adresat Consiliului aso
ciațiilor studențești din localitate 
o emoționantă scrisoare în care 
își exprimă solidaritatea cu popu
lația sinistrată din țara noastră, 
dorința fierbinte de a contribui 
cu bani, cu diferite obiecte la 
ajutorarea colegilor români și a 
familiilor lor care au suferit de 
pe urma inundațiilor. Ei au 
hotărît, de asemenea, să participe 
direct la opera de refacere a lo
calităților distruse de ape. Zilnic, 
în grupe de cîte 40'—50 de per
soane, studenții vietnamezi din 
centrul universitar Cluj se depla
sează la Dej, unde, cot la cot cu 
colegii lor români, ajută la cură
țirea incintelor fabricilor, la de
gajarea unor străzi, refacerea căi
lor de acces. Studenții clujeni se 
înscriu în număr mare în brigă
zile de muncă patriotică ce vor 
acționa în zonele sinistrate pe tot 
timpul vacanței. Intre cei 1 600 
înscriși pînă acum sînt mulți stu
denți vietnamezi, care au renun
țat să-și petreacă vacanța în pa
trie. Unii dintre ei s-au oferit să 
sprijine asociațiile studențești în 
Organizarea cursurilor de pregăti
re pentru examenul de admitere 
al elevilor din zonele lovite de 
calamități. Mulți oferă pentru 
copii sinistrați biletele lor de 
odihnă la diferite tabere studen
țești și stațiuni climaterice.

(Agerpres)
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Presa străină despre calamitățile 
naturale din România

La Moscova a început ieri

Congresul 
Comsomolului

Presa, radioul șî televiziunea din numeroase țărî conti
nuă să acorde spații largi știrilor din România referitoare la 
calamitățile naturale, ca și despre eforturile poporului nos
tru pentru limitarea și înlăturarea pagubelor provocate de 
inundații.

lelgrad
„EROICA BĂTĂLIE

J FURIA OARBA A APELOR"
Sub titlul „Zile dramatice 

România**, ziarul iugoslav 
Jorba" publică un amplu repor- 
j despre eroica bătălie cu furia 
irbă a apelor, pe care o duce 

aceste zile poporul român — 
insmite din Belgrad Nicolae 
opeanu. „Asupra tuturor, scrie 
arul, au produs o extraordinară 
ipresie calmul, sîngele rece, în- 
ederea în sine, spiritul de sa- 
ificiu de care dă dovadă în- 
eaga populație și îndeosebi cea 
n regiunile sinistrate**. Subli- 
ind solidaritatea țării întregi cu 
;i care au avut de suferit de pe 
rma revărsării apelor, ziarul in- 
irmează despre ajutoarele în 
nbrăcăminte, alimente, mate- 
ale de construcție, care pleacă 
e două ori pe zi din București 
pre regiunile afectate.
Referindu-se la al doilea val 

e inundații, „Borba" relevă că 
etățenii, armata și gărzile pa- 
riotice sînt din nou la datorie, 
ilvînd vieți și bunuri materiale 
in calea apelor dezlănțuite.

!io de Janeiro
INUNDAȚII FĂRĂ PRECEDENT 
IN ISTORIA ACESTEI ȚARI"
De la corespondentul Agerpres, 

7. Oros : Consacrînd spații largi 
tirilor sosite din România, unde 
lu loc „inundații fără precedent 
n istoria acestei țări", marele co- 
idian „Jomal do Brasil“ relevă 
)ă „președintele Ceaușescu și alți 
conducători au vizitat localitățile 
:ele mai afectate; mii de munci- 
:ori lucrează în schimburi supli- 
jientare, producînd o mai mare 
cantitate de alimente și îmbrăcă
minte pentru a compensa parțial 
producția a zeci £e fabrici care 
continuă să fie paralizate”. Coti
dianul „O Globo" trece pg larg 
în revistă pagubele care s-au pro
dus în urma inundațiilor în nu
meroase localități și centre in
dustriale, relevînd în același timp 
eforturile extraordinare ale popu
lației și armatei de a diminua 
pierderile materiale datorate re
vărsării apelor. Informații despre 
calamitățile naturale din Româ
nia sînt difuzate, de asemenea, 
de posturile de radio „Continen
tal", „Maua" și „Nacional" ca și 
de societățile de televiziune 
„Tupi", Globo“ și „Rio".

Varșovia
După cum transmite Iosif Du- 

miIrașcu, ziarele „Trvbuna 
Ludu" și „Zycie Warszawy” pu

blică ample știri despre situația 
provocată de ploile care au căzut 
în ultimele zile. Anunțîndu-se că 
localități importante se află din 
nou sub apă, corespondențele, 
însoțite de fotografii, subliniază, 
totodată, eforturile care se depun 
în diferite localități, printre care, 
la Galați și Brăila, pentru preîn- 
tîmpinarea pagubelor pe care le 
poate pricinui revărsarea rîurilor 
și a Dunării. Ziarele subliniază 
că în întreaga țară se desfășoară 
ample acțiuni de ajutorare a si- 
nistraților și de lichidare a pagu
belor.

Alger
Ziarul „EI Moudjahid" publică 

știri referitoare la inundațiile ca
tastrofale din diferite județe ale 
României și date despre pagube
le aduse de urgia naturii. Cores
pondentul Agerpres, C. Benga, 
relatează, de asemenea, că postu
rile algeriene de radio și televi
ziunea au transmis, în repetate rîn- 
duri, știri despre calamitățile na
turale care s-au abătut asupra ță
rii noastre.

Washington
Posturile de radio și televiziu

ne din S.U.A. continuă să rela
teze despre inundațiile din Ro
mânia. Multe publicații și posturi 
de televiziune reproduc declara
țiile unor secretari ai comitetelor 
județene P.C.R. din zonele sinis
trate, în care se subliniază preo
cuparea permanentă pentru di
minuarea pagubelor și repunerea 
în funcțiune a unităților indus
triale în regiunile din care s-au 
retras apele.

Bonn
„MARELE NUMĂR 

DE PRIETENI PE CARE 
II ARE POPORUL ROMAN"
„Comandamentul special care 

a fost constituit în România pen
tru lupta împotriva inundațiilor, 
desfășoară o activitate neobosită, 
scrie ziarul vest-german „Cobur- 
ger Tageblatt". Personal, pre
ședintele Ceaușescu, împreună cu 
alți conducători de stat sînt a- 
proape zilnic prezenți în mijlocul 
sinistraților, îi îmbărbătează, ur
măresc zi și noapte acțiunea de 
apărare a localităților împotriva 
torentelor de apă și de recon
strucție a întreprinderilor, ferme
lor și caselor care au avut de 
suferit de pe urma calamității".

După cum transmite corespon
dentul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, multe ziare vest-germane se 
referă la puternicul ecou pe care

l-au avut în întreaga lume eveni
mentele dramatice din România, 
precum și la faptul că se desfă
șoară o largă acțiune internațio
nală de sprijinire a familiilor si
nistrate. Aceasta, scrie ziarul 
„Neue Ruhr Zeitung", constituie 
încă o expresie concludentă a 
simpatiei de care se bucură 
România în lume și de marele 
număr de prieteni pe care îi are 
poporul român.

Sofia
Presa centrală de marți ne co

munică corespondentul nostru la 
Sofia, Gheorghe leva, a informat 
despre al doilea val de inundații 
care s-au produs în unele județe 
din Transilvania, Moldova și Ba
nat. Ziarele subliniază lupta e- 
roică a oamenilor, sub conduce
rea organelor de partid și de stat, 
pentru combaterea efectelor dis
trugătoare ale inundațiilor și pen
tru prevenirea altor pagube. Au 
fost publicate, de asemenea, fo
tografii înfățișînd localități inun
date din județul Alba. La rîndul 
ei, televiziunea bulgară a trans
mis secvențe filmate din zonele 
afectate de inundații.

Presa menționează că din toate 
colțurile României, precum și din 
numeroase țări ale lumii, conti
nuă să sosească ajutoare pentru 
populația din zonele sinistrate.

Tokio
„EXEMPLUL PERSONAL 
AL CONDUCĂTORILOR 

DE PARTID Șl DE STAT"
Presa japoneză și micul ecran 

.— transmite din Tokio Florea 
Țuiu — au prezentat populației 
nipone situația din țara noastră ca 
urmare a inundațiilor. Ziarul A- 
kahata descrie „marea bătălie pe 
care o duce acum întregul popor 
român împotriva calamităților", 
subliniind „exemplul personal al 
conducătorilor de partid și de 
stat, în frunte cu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, Nicolae Ceaușescu". La 
rîndul său, „Japan Times" relevă 
amploarea fără precedent a i- 
nundațiilor și consecințelor lor, 
ținînd la curent cititorii cu si
tuația zilnică din România și bă
tălia angajată de populație împo
triva revărsării apelor. Cel mai 
mare post de televiziune japonez 
— Nippon Hoso Kyokai (N.H.K.) 
—- a transmis duminică două e- 
misiuni, la rubrica marilor eveni
mente, consacrate inundațiilor 
din România.

Catastrofalele inundații cu ur
mările lor dramatice și bărbăția 
cu care populația României știe 
să țină piept unei situații excep
ționale au creat un puternic val 
de simpatie și de solidaritate la 
Tokio și în alte orașe japoneze. 
Asociația de prietenie Japonia- 
România a deschis un centru 
unde se primesc ajutoare pentru 
șinistrații din țara noastră.

Marți s-a deschis Con
gresul al XVI-lea al 
Uniunii Tineretului Le
ninist din U.R.S.S., la 
care participă circa 5 000 
de delegați, precum și 
invitați, din țară și de 
peste hotare.

• LA INVITAȚIA FUN
DAȚIEI „FRIEDERICH E- 
BERT“, în R.F.G. se află o 
delegație română condusă de 
Cos tin Murgescu, directorul 
general al Institutului pentru 
studierea conjuncturii econo
mice internaționale, membru 
corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia. La Bonn, membrii dele
gației au avut convorbiri cu 
Alfred Nau, președintele 
Fundației „Friederich Ebert“, 
și alți membri ai conducerii 
acesteia. De asemenea, au 
fost purtate discuții la Minis
terul Federal al Economiei, 
Confederația camerelor de 
industrie și comerț, Insti
tutul de cercetări econo
mice al Confederației sindi
catelor vest-germane, Banca 
centrală a sindicatelor vest- 
germane, precum și cu con
ducerea marilor concerne 
..Mannesmann" și „Bayer“. 
Delegația a vizitat Universi
tatea din orașul Bochum, 
Universitatea populară a Fun
dației „Friederich Ebert" și 
municipalitatea orașului Le
verkusen.

Membrii delegației s-au 
întîlnit cu Hans Jurgen Wis- 
nevschi, secretarul general al 
Partidului Social-Democrat.

Delegația C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist din România 
este condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului.

Congresul a fost salutat în pri
ma zi a lucrărilor de Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., care a urat succes 
deplin forumului tineretului co
munist sovietic. Congresul, a 
subliniat L. Biejnev, trebuie să 
dezbată cele mai arzătoare pro
bleme ale generației tinere, să 
traseze sarcinile activității de 
viitor a Comsomolului.

Raportul la congres a fost pre
zentat de Evgheni Tiajelnikov, 
prim-secretar al C.C. al Comso
molului.

VIZITA DELfCAȚIfl 
M.O. ÎN BELGIA
BRUXELLES 26. — Trimisul 

special Agerpres, Aurel Zamfi- 
rescu, transmite : Marți, delegația 
parlamentară română condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, s-a întîlnit la 
sediul Ambasadei României din 
Bruxelles cu președinții Senatului, 
Camerei Reprezentanților, Paul 
Struye și Achille van Acker. Au 
participat, de asemenea, numeroși 
senatori și deputați belgieni, 
precum și ambasadorul României 
la Bruxelles, Alexandru Lăză- 
reanu.

In aceeași zi, deputății români 
au vizitat Casa memorială a ma
relui umanist Erasmus.

Vara aceasta, destul de bo
gată în confruntări electorale, 
a înscris în agenda ei și ale
gerile generale din Ceylon 
care urmează să se desfășoare 
astăzi.

Supranumită „Perla Ecua- 
torului“ atît pentru frumuse
țea paradisiacă a peisajului, 
cît și pentru bogăția resurse
lor naturale (hevea, vanilie, 
ceai, cafea, pietre prețioase) 
insula Ceylon, stat indepen
dent după patru secole de do
minație colonială, are de în
fruntat probleme și dificultăți 
similare celor ale mai tutu
ror teritoriilor care au 
moștenit povara jafului 
colonial. în cei 22 de ani 
de la dobîndirea inde
pendenței, s-au depus efor
turi mari pentru atenuarea 
înapoierii, pentru dezvoltarea 
economiei. în agricultură a 
fost inițiat un program de ex
tindere a suprafețelor culti
vate. Au apărut primele în
treprinderi industriale ceylo- 
neze. Secolele dominației co
loniale se resimt încă puter
nic, în mod deosebit în dome-

la acest aliment de bază al 
ceylonezilor). Partidul Națio
nal Unit își pune speranțele 
în voturile alegătorilor din 
regiunile rurale care au fost 
avantajați prin politica de 
promovare a culturii orezu
lui și fixarea de prețuri mai 
bune la orezul produs în 
țară. P.N.U. contează, de a- 
semenea, pe voturi favorabile 
în rîndurile minorităților 
tamil (hindu) și creștină ai 
căror reprezentanți au fost, 
pentru prima oară, atrași în 
funcții guvernamentale în 
cabinetul Senanayake, ală
turi de reprezentanții majo
rității budiste. De altfel, ate
nuarea t fricțiunilor dintre 
budiști, hindu și creștini 
este unul din atuurile electO'- 
rale de care se prevalează 
în cel mai înalt grad partidul 
de guvernămînt. în sens ne
gativ pentru șansele electora
le ale P.N.U. acționează cre
șterea continuă a prețurilor 
(mai ales după recenta deva
lorizare a monedei naționa
le), precum și sporirea îngri
jorătoare a șomajului, care

„PERLA ECUATORULUI1 
LA ORA ELECTORALA

Inundațiile din Ungaria 
și Iugoslavia

BUDAPESTA 26 (Agerpres). 
Deși starea vremii s-a amelio
rat sensibil, de-a lungul Tisei și 
afluenților acesteia situația se 
menține în continuare gravă, 
anunță agenția M.T.I. In loca
litatea Tiszafured, apele au a- 
tins în cursul zilei de marți 
771 centimetri, mareînd o creș
tere de încă 6 centimetri. Apa 
a început să se infiltreze prin 
mai multe puncte ale diguri

lor de protecție. Situația cea 
mai critică este în zona loca
lității Tiszdob.

Se speră că apele nu vor 
crește considerabil. Totuși, ni
velul lor va continua să se ri
dice treptat. După cum apre
ciază specialiștii, Tisa va 
crește pe toată lungimea sa. 
Către sfîrșitul săptămîhii, în 
zona orașului Szeged apele vor 
depăși cu 17 centimetri cota 
maximă înregistrată Vreodată.

Nou și vechi ia Colombo

ORIENTUL APROPIAT
9 Reuniunea de la Khartum 9 Naționalizări 

in Sudan

Sesiunea 
Consiliului 
Ministerial 

al N.A.T.O.
ROMA 26 (Agerpres). — Luni 

au început la Roma lucrările se
siunii de primăvară a Consiliului 
Ministerial al N.A.T.O. Participă 
miniștrii- afacerilor externe și ai 
apărării din cele 15 țări membre. 
Lucrările sesiunii au fost deschi
se de premierul italian, Mariano 
Rumor, după care s-a trecut la 
examinare, cu ușile închise, a 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi. Printre altele, sesiunea va 
dezbate probleme de ordin mili
tar și financiar, situația din 
Orientul Apropiat și Asia de sud- 
est, relațiile Est-Vest, precum și 
probleme specifice acestei alianțe 
militare.

In prima zi a sesiunii au luat 
cuvîntul numeroși vorbitori, prin
tre care Manlio Brosio, secreta
rul general al N.A.T.O., miniștrii 
de externe ai S.U.A., Angliei, 
Franței, R. F. a Germaniei, Da
nemarcei, Norvegiei, Belgiei și 
Islandei.

Agențiile de presă informează 
că deschiderea sesiunii Consiliu
lui Ministerial al Alianței Atlan
tice a prilejuit o intensificare a 
acțiunilor opiniei publice italiene, 
care se pronunță pentru ieșirea 
Italiei din N.A.T.O.

țgfnema
MARILE VACANȚE : rulează la 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , Grădina Doina (ora 20).

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 11: 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45).

PROCESUL : rulează la Capitol 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45;
21.15) .

TONY, ȚI-AI IEȘIT DIN 
MINȚI ? : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45).

O FATĂ FERICITĂ : rulează la 
Doina (orele 16; 18,15; 20,30).

ACȚIUNEA „VULTURUL- : ru
lează la Feroviar (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele 
9.30—15,30 în continuare ; 18), Gră
dina Tomis (ora 20).

Luptele din Cambodgia
în diferite regiuni ale Cambodgiei, continuă luptele între 

forțele populare de rezistență și trupele regimului -Lon Noi, 
susținute de unități ale armatei americane și saigoneze. Ope
rațiunile militare lansate în estul și vestul regiunii denumită 
„Cîrligul de undiță" se caracterizează — potrivit relatării 
agenției France Presse — printr-o duritate deosebită.

Una dintre cele mai violente 
ciocniri din această zonă a avut 
loc marți ia 3 kilometri nord de 
localitatea Mimot. Un purtător 
de cuvînt militar american a de
clarat că o unitate a celei de-a 
25-a divizii de infanterie a S.U.A. 
a fost puternic atacată cu arme 
de foc automate, suferind pier
deri importante. De asemenea, 
purtătorul de cuvînt a adăugat că 
forțele de rezistență cambodgiene 
se regrupează în mici unități și 
de mai multe zile declanșează, 
prin surprindere, atacuri asupra 
bazelor de artilerie și pozițiilor 
americane aflate în Cambodgia.

Cea mai intensă activitate mi
litară desfășurată de trupele 
saigoneze care operează în Cam
bodgia este semnalată în regiunea 
plantațiilor de cauciuc de la 
Chup, unde aviația americano- 
saigoneză a bombardat intens 
această zonă. Potrivit agenției 
U.P.I., pe plantațiile Chup a fost 
distrusă cea mai mare uzină de 
prelucrare a cauciucului din a- 
ceastă țară.

Corespondentul din Pnom 
Penh al ziarului „New York Ti
mes" transmite că trupele saigo
neze se comportă într-o serie de 
localități ca adevărate trupe de

ocupație. Tratamentul la care 
este supusă populația khmeră a 
provocat nemulțumire în capitală 
și în alte localități ale Cambod
giei. O delegație de profesori și 
studenți de la diferite instituții 
de învățămînt au vizitat recent 
pe conducătorii actualului regim 
cambodgian pentru a-și exprima 
neliniștea în legătură cu momen
tele grele prin care trece popu
lația khmeră.

• LA WASHINGTON s-a a- 
nunțat oficial că președintele 
Nixon a hotărît să furnizeze 
Cambodgiei o nouă cantitate de 
arme ușoare în valoare de 7,5 
milioane dolari. Hotărîrea pre
zidențială urmează să fie pusă 
în aplicare pînă la 30 iunie a.c.

HANOI 26 (Agerpres). — No
rodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președinte al Frontului 
Național Unit al Cambodgiei, și 
Penn Nouth, primul ministru al 
Guvernului Regal de Unitate Na
țională, care se află la Hanoi, au 
avut marți întrevederi cu pre
ședintele R. D. Vietnam, Ton 
Duc Thang — relatează agenția 
V.N.A. Cu acest prilej, cei doi 
șefi de stat au avut o convorbire 
cordială.

KHARTUM 26 (Agerpres). — 
în capitala sudaneză s-a deschis 
marți conferința tripartită la ni
vel înalt, la care participă șefi de 
state ai Sudanului, Republicii 
Arabe Unite și Libiei.

Actuala îeuniune, a treia de a- 
cest fel de la constituirea, în luna 
decembrie a anului trecut, la 
Tripoli, a alianței dintre cele trei 
țări, se înscrie pe linia promovă
rii între R.A.U., Sudan și Libia a 
unei strînse colaborări în toate 
domeniile.

în cadrul primei întîlniri din
tre cei trei șefi de state a fost 
analizată situația politică interna
țională și diversele aspecte ale 
crizei din Orientul Apropiat, 
transmite agenția M.E.N.

KHARTUM 26 (Agerpres) — 
Consiliul Comandamentului reva- 
luției sudaneze a hotărît naționa
lizarea tuturor băncilor străine 
precum și a unor firme comer
ciale occidentale care operează 
în țară, a anunțat Gaafar el Nu- 
meiry, președintele acestui orga
nism.

Decizia naționalizării, interve
nită în ziua cînd în Sudan se 
celebra împlinirea unui an de la 
venirea la putere a actualelor au
torități ale țării, este menită, po
trivit observatorilor politici, să 
concretizeze tendințele manifesta-? 
te de noul regim sudanez în ceea 
ce privește politica internă și, în
deosebi, dezvoltarea ulterioară a 
țării. în acest sens, generalul 
Numeiry a subliniat că naționa-

Declarația guvernului 
sovietic

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, guvernul sovietic a dat 
publicității o declarație în care 
se arata că „dacă nu vor fi 
adoptate măsuri pentru ca trupe
le americane și saigoneze să pă
răsească Cambodgia, aceasta va 
fi atrasă într-un război civil fra
tricid de lungă durată". Declara
ția a fost înmînată autorităților 
de la Pnom Penh de ambasado
rul U.R.S.S. în Cambodgia.

Subliniind că politica promo
vată în trecut de Cambodgia s-a 
bucurat de o înaltă apreciere din 
partea U.R.S.S., declarația subli
niază că în funcție de direcția în 
care se va orienta Cambodgia — 
calea păcii și neutralității sau a 
unirii ei cu forțele agresiunii și 
războiului — Uniunea Sovietică 
va trage concluziile corespunză
toare pentru politica sa față de 
evenimentele din această parte a 
lumii.

lizarea instituțiilor respective o- 
feră statului un control asupra' 
sistemului bancar și, îndeosebi, 
asupra mecanismului care reglea
ză procesul de import-export.

AMMAN 26 (Agerpres) — 
Arabia Saudită intenționează să 
renunțe definitiv la utilizarea 
conductei care/ face legătura în 
tre terenurile sale petrolifere și 
litoralul mediteraneean, trecînd 
prin Iordania, Siria și Liban, se 
menționează într-un comunicat 
oficial dat publicității la Amman, 
în urma unei întrevederi dintre 
Abdel Moneim Rifai, ministrul 
de externe al Iordaniei, și Ahmed 
el Koheimi, ambasadorul saudit 
în capitala iordaniană.

Potrivit unor surse din Beirut, 
citate de agenția France Presse, 
și guvernul libanez a fost infor
mat de intenția Arabiei Saudite. 
întreruperea fluxului petrolier 
prin conducta ce traversează cele 
trei țări ar echivala pentru fie
care din ele, potrivit agenției 
U.P.I., cu pierderi de 4 milioane 
dolari proveniți din redevențe. 
Conflictul a fost provocat de 
faptul că oficialitățile de la Da
masc nu au permis efectuarea 
lucrărilor de reparații la conducta 
TAPLINE, avariată pe teritoriul 
sirian.

Pe Tisa superioară situația 
s-a ameliorat simțitor. 23 000 
de locuitori din 22 de sate 
s-au întors la casele lor.

Agenția citată precizează că 
în zonele afectate de inundații 
vor trebui reconstruite 5 000 de 
locuințe.

★
BELGRAD 26. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite : Deși în ul
timele zile vremea s-a îmbu
nătățit, în sectorul inferior al 
Tisei de pe teritoriul R.S.F. 
Iugoslavia continuă o activita
te intensă pentru prevenirea 
extinderii inundațiilor. în nu
meroase sectoare se menține 
starea excepțională, întrucît a- 
pele vor atinge cel mai înalt 
nivel abia în zilele următoare. 
Se întăresc digurile în zonele 
amenințate.

în sectorul Barania și în 
Estul Sloveniei nivelul Dunării 
este staționar. Apele Moraviei 
încă nu s-au retras. în comu
na Svilainț din Serbia se află 
sub apă circa 10 000 hectare de 
teren agricol, iar 10 sate au 
fost inundate.

niul economiei. Profilată pe 
producția de ceai și cauciuc 
natural, economia Ceylonului 
e deosebit de sensibilă la os
cilațiile pieței externe și la 
prețurile scăzute ale materi
ilor prime.

Problemele situației econo
mice, ale dezvoltării econo
mice stau de altfel în centrul 
actualului scrutin pentru cele 
157 de mandate în parlamen
tul țării. Principalii protago
niști ai confruntării electorale 
sînt Partidul Național Unit — 
de guvernămînt condus de ac
tualul premier Dudley Sena
nayake și opoziția grupată în 
Frontul Unit (format din Par
tidul Libertății, Partidul Co
munist din Ceylon și Partidul 
Socialist) condus de fostul 
premier, doamna Sirimavo 
Bandaranaike.

Partidul de guvernămînt 
(P.N.U.) își desfășoară cam
pania electorală sub sloganele 
„continuității" și „stabilității". 
El se prevalează de faptul că 
actualul guvern condus de 
D. Senanayake a fost singu
rul guvern din istoria de 22 
de ani a Ceylonului indepen
dent, care și-a exercitat pînă 
la capăt mandatul de cincj 
ani, fără crize interne, fără 
dizolvarea fortuită a parla
mentului si organizarea de 
alegeri anticipate. P.N.U. își 
revendică unele îmbunătățiri 
în situația economică a țării 
(creșterea venitului național 
si sporirea producției proprii 
de orez care a dus la micșo
rarea necesităților de import

lovește puternic, în special 
în tineri.

Opoziția grupată în Fron
tul Unit învinuiește P.N.U. 
de conservatorism și de 
menținere a unor structuri 
învechite, acuzîndu-1, așa 
cum se exprima doamna 
Bandaranaike, că „frînează 
un veritabil progres econo
mic și social". Programul 
politic al Frontului Unit 
Ceylonez preconizează pro
clamarea țării republică, dez
voltarea sectorului de stat în 
economie, instituirea contro
lului național asupra băncilor 
străine, asupra comerțului in
tern și extern, precum și efec
tuarea unei reforme agrare, 
Frontul Unit își bazează pers
pectivele electorale pe dorin
ța unor largi mase de ceylo- 
nezide a se păși pe drumul 
unor reforme sociale mai a- 
dinci. Se remarcă, de aseme
nea, că personalitatea lui 
Sirimavo Bandaranaike, care 
în 1969 a fost prima femeie 
prim-ministru din lume și 
care e cunoscută și simpati
zată ca o figură progresistă, 
va juca un rol în desfășura
rea luptei electorale.

în orice caz, comentatorii 
din Colombo prevăd o înfrun
tare electorală strinsă în 
„Perla Ecuatorului". Opinia 
aproape unanimă este că nici 
unul dintre cei doi protago
niști nu-și va putea adjudeca 
o majoritate prea conforta
bilă.

E. K.

CASTELUL CONDAMNAȚI- 
LOR : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare), Floreas- 
ca (orele 10; 15,30; 18; 20,30).

HELGA : rulează la Miorița (o- 
rele 15; 17; 20).

JOCUL CARE UCIDE : rulează 
la Miorița (orele 10; 12), Grădina 
Buzești (ora 20), Progresul-Parc 
(ora 20).

DANSIND SIRTAKI : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Festival (orele 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45), Grădina 
Festival (ora 20).

AȘTEAPTĂ PlNĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Stadionul Dinamo (ora 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează Ia Modern (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,45), Are
nele Romane (ora 20).

FREDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Favorit (orele
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• MARȚI DIMINEAȚA, Ia 

Wuppertal s-au deschis lu
crările Conferinței științifice 
internaționale consacrate îm
plinirii a 150 de ani de Ia 
nașterea lui Friederich En
gels.

Organizată sub auspiciile 
municipalității, în orașul na
tal al genialului învățător, 
organizator și conducător al 
clasei muncitoare internațio
nale, conferința își propune 
— după cum sublinia în cu
vîntul de salut primarul 
general al Wuppertalului, 
Johannes Rau, — să aducă o 
contribuție Ia mai buna cu
noaștere și adîncire a unor 
probleme de larg interes din 
opera lui Engels.

La conferință participă de
legați din Anglia, Austria, 
Belgia, Elveția, Franța, Is
rael, Iugoslavia, Italia, O- 
landa, R.D. Germană, R.F. 
a Germaniei, Statele Unite, 
Ungaria și U.R.S.S.

Din România participă 
Nicolae Goldberger, prim- 
adjunct al directorului In
stitutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., care va pre
zenta comunicarea : „Friede
rich Engels și legăturile sale 
cu mișcarea muncitorească 
din România".

• PRIMUL MINISTRU AL 
CANADEI, Pierre Elliot Tru
deau, care se află într-o vizită 
oficială în Japonia, a declarat că 
țara sa este interesată intr-o 
normalizare a relațiilor cu R. P. 
Chineză. Trudeau a spus că gu
vernul canadian recunoaște R. P. 
Chineză drept singurul reprezen
tant legitim al poporului chinez.

• SURSE OFICIALE FRAN
CEZE, citate de agenția France 
Presse, au anunțat că unitățile 
militare franceze care operează 
în Ciad alături de forțele gu

vernamentale împotriva elemen
telor rebele din regiunea Ti- 
besti vor fi retrase în mod pro
gresiv, începînd din luna iulie, 
și nu vor mai fi înlocuite. E- 
fectivele acestor unități au fost 
evaluate la 2 300 de oameni, ele 
provenind în majoritate din e- 
lemente ale Legiunii străine.

• TRIBUNALELE DIN NICO
SIA și Limassol au reținut luni, 
în detenție preventivă pe timp 
de opt zile, peste 40 de persoa
ne care ar putea fi implicate în 
atacul săvîrșit sîmbătă împotri
va comisariatului poliției centra
le din Limassol.

Poliția continuă cercetări in
tense pentru regăsirea armelor 
furate în cursul atacului de sim- 
bătă.

Presa cipriotă afirma luni că 
cel puțin două grupuri teroriste 
operează in insulă, urmărind 
răsturnarea guvernului preșe
dintelui Makarios.

• LA TOKIO a sosit o dele
gație economică a Republicii De
mocrate Germane care urmează 
să aibă tratative cu oameni de 
afaceri și cu reprezentanți ai 
cercurilor industriale japoneze 
în vederea lărgirii schimburilor 
comerciale și economice dintre 
cele două țări. Delegația econo
mică a R.D.G. este condusă de 
Werner Lange, președintele Co
mitetului pentru promovarea re
lațiilor economice dintre Japonia 
și R.D.G.

• LA BURSA DIN NEW 
YORK, considerată drept ba
rometru al situației econo
miei americane, indicele va
loric a continuat să scadă, 
atingînd luni cel mai redus 
nivel din ultimii 8 ani : 
641,36 de puncte. Reducerea 
indicelui se apropie astfel de 
recordul stabilit la 18 de
cembrie 1962, cînd a fest de 
640,14 puncte.

David Rockefeller, preșe
dintele băncii americane 

Chase Manhattan Corp", a 
declarat că tendința con
stantă de reducere a cursului 
acțiunilor de bursă reflectă 
ceva mai mult decît „o în
grijorare economică propriu- 
zisă". „Cred, a afirmat el, că 
ea reflectă o indispoziție ge
nerală, incertitudine și îngri
jorare în legătură cu ceea ce 
se întimplă în războiul din 
Indochina, în lume".

• ALEGERILE COMUNALE, 
care au avut loc duminică în 
433 de localități din landul Sty
ria, au confirmat tendința de 
creștere a popularității Partidu
lui socialist în rîndurile electo
ratului austriac.

Socialiștii au obținut majori
tatea absolută a sufragiilor 
(50, 54 la șută), îmbunătățindu-și 
poziția în comparație cu alege
rile comunale din 1965. Această 
victorie electorală a fost reali
zată în principal în dauna Parti
dului populist.

• GUVERNUL PERUVIAN a 
anunțat preluarea de către stat 
a tuturor operațiunilor de co
mercializare a produselor in
dustriei de prelucrare a pește
lui. într-o declarație publicată 
la Lima se arată că, începînd 
cu data de 25 mai, aceste ope
rațiuni sînt efectuate de o a- 
genție guvernamentală instituită 
în acest scop.

• MARȚI S-A DESCHIS LA 
NISSA cel de-al II-lea festival 
internațional al cărții. Participă 
numeroși editori din Franța, 
precum și din alte 12 țări. La 
Palatul de Expoziții, unde are 
loc festivalul, sînt expuse circa 
500 000 de volume.

România participă cu un stand 
de carte de circa 250 de volu
me de toate tematicile și cu 15 
titluri de carte premiate în Ro
mânia pentru calitățile lor gra
fice și de conținut. ț

Rahova (orele 10; 15,30; 18), Grădi
na Rahova (ora 20,15).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î 
rulează la Progresul (orele 10; 
15,30; 18).
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10; 15,30; 18; 20,30), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

BĂNUIALA : rulează la Central 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19), Grădina 
Moșilor (ora 20).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Central (ora 21).

JOC DUBLU IN SERVICIU SE
CRET : rulează la Grivița (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30) Arta (orele 
10; 15,30; 18), Grădina Arta (ora 20).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Lumina (orele 
9,30—15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30), Vitan (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ : 
rulează laTimpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

OPERAȚIUNEA LEONTINE î 
rulează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,00; 18,30; 21), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gră
dina Expoziția (ora 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ î ru

lează la înfrățirea (orele 10; 15; 
17,30; 20), Drumul Sării (orele 10; 
15,15; 17,45; 20), Cotroceni (orele 
10; 15,30; 18; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Buzești (orele 10; 15,30; 18), 
Moșilpr (orele 10; 15,30; 18).

URMĂRIREA : rulează la Bu- 
cegi (orele 10; 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VIA MALA : iulează la Unirea 
(orele 10; 15,30; 18; 20), Grădina 
Unirea (ora 20).

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la Lira (orele 10; 15,30; 18).

MAI PERICULOASE DECIT 
BĂRBAȚII : rulează la Giulești 
(orele 10; 15,30).

AL 8-LEA : rulează la Giulești 
(orele 18; 20.30).

...SĂ UCIZI O PASĂRE CINTĂ- 
TOARE : rulează la Viitorul (orele 
10; 17; 19,30).

DOMNIȘOARA DOCTOR ! ru
lează la Ferentari (orele 10; 15,30; 
18; 20,15).

CĂLDURA : rulează la Pacea 
(orele 10; 16,45; 19,15).

IN FIECARE SEARĂ LA ORA 
11 : rulează la Crîngași (orele 10; 
16; 18; 20).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18),
Grădina Aurora (ora 20,15), Fla
mura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

CU MINE NU, MADAM : rulea
ză la Munca (orele 10; 16; 18; 20).

PRIETENI FĂRĂ GRAI : rulea
ză la Popular (orele 10; 15,30; 18;
20.15) .

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Cosmos (orele 10; 15,30; 18;
20.15) , Grădina Lira (ora 20).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Flacăra (orele 10; 16; 18;
20.15) .

MOLL FLANDERS : rulează la

PARADA COMEDIEI (Stan și 
Bran) (program nou) : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
9,45; 11,15; 13; 14,30), Program
pentru abonați ciclurile A și B 
dupăr-miaza.

MIERCURI. 27 MAI 1970

Teatrul de Operetă : CONTESA 
MARITZA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : TRAVESTI — ora 20 ;

(Sala Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 20 ; Teatrul de Come
die : COMEDIA ÎNTREBĂRILOR
— ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : PRIMARUL LUNII ȘI IUBI
TA SA — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : CIND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : O LUNĂ LA TARA
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
ROATA MORII — ora 16 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Str. Academiei): GU- 
LIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR — 
orele 15 și 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
se" (Sala SavQy) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30.

MIERCURI, 27 MAI 1970

e 17,50 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră a 17,55 Bule
tin de știri « 18,00 „Palatul vise
lor" — emisiune pentru pionieri 
(Interviziune) a 18,30 Tineri inter
pret de muzică populară & 18,45 
Galați și Brăila în luptă cu năva
la apelor ® 19,20 1001 de seri — e- 
misiune pentru cei mici „Peha- 
cek detectiv" e 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,15 Telecinemateca. 
„Ești totul pentru mine" • 21,15
Studio dans : „Duo" a 22,05 Ora 
editorului. Editura Junimea de la 
Iași q 22,40 Telejurnalul de noap
te • 23,25 închiderea emisiunii.
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