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ÎNTREGUL POPOR - 0 UNICĂ Ș! NECLINTITA HOTĂRÎRE:

TOTUL VA FI 
CUM A FOST, 

CUM NE-AM PROPUS 
......... SĂ FIE!

VIZITA TOVARĂȘULUI ': 
NICOLAE CEAUȘESCU- 
în județele Botoșani, Suceava,* 

Neamț și Bacău •
In cursul zilei de ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășii Emil Bodnaraș, Virgil Trofin, Emil 
Drăgănescu, Dumitru Popescu, Vasile Patilineț, și-a con
tinuat călătoria operativă de lucru în Moldova, în județele 
Botoșani, Suceava, Neamț și Bacău.
Miercuri, dis-de-dimineață, 

fel Iași mai stăruia încă atmos
fera sărbătorească în care ca
pitala Moldovei îl întîmpinase 
în ajun pe conducătorul parti
dului și statului nostru, tova
rășul Nicolae CeMișescu. De-a 
lungul bulevardului, mulți
mea care marți după-a- 
miază în întreprinderile vizita
te, în piața Palatului, vibrase 
la unison aclamînd pentru 
partid, pentru politica sa mar- 
xist-leninistă, se pregătește 
acum să-i conducă la plecare 
pe oaspeții dragi. Poate că mai 
bine d'ecît vorbele, imaginile 
vii surprinse de camerele de 
luat vederi ale 
sînt în"' măsură 
șeze măcar o 
fresca de neuitat 
mului popular, a 
bucuriei exprimate prin ges
turi, prin aclamații și, mai pre
sus de orice prin dorința 
firească a fiecăruia dintre 
zecile de mii de ieșeni de a 
fi cit mai aproape, de a oferi o 
floare, de a strînge mîna tova
rășului Nicolae Ceaușescu. în 
persoana sa, cei ce muncesc 
aduc un vibrant omagiu de 
tragoste și atașament forței 

conducătoare din patria noas
tră, nucleului de lumină si e- 
nergie care condensează în el 
voința hotărîtă a națiunii de a 
înainta spre viitorul luminos, 
stegarului încercat al poporu
lui, Partidul Comunist Român.

Stadionul „23 August*4 de pe 
dealul Copoului concentrează, 
în această însorită dimineață 
de mai, într-un unic chip, 
acela al însuflețirii, toate vîrs- 
tele. toate profesiile, 
categoriile sociale 
lui contemporan. 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășii Emil 
Virgil Trofin, Emil 
cu, Dumitru Popescu, Vasile 
Patilineț salută mulțimea care 
ovaționează. Comandantul 
gărzii de onoare prezintă ra
portul. Răsună acordurile so
lemne ale Imnului de Stat. 
După ce se înclină în fața 
tricolorului, președintele Con
siliului de Stat, comandantul 
suprem al forțelor noastre ar
mate, tovarășul Nicolae

televiziunii 
să înfăți- 
parte din 
a entuzias- 
căldurii, a

toate 
ale Iașu- 
Tovarășul 
împreună 
Bodaiaraș, 
Drăgănes-

Pretutindeni, în fabrici și uzine, în unitățile agricole, în 
orașele și satele vizitate, secretarul general al partidului ® 
nostru, ceilalți conducători de partid și de stat au fost întîm- 
pinați de întreaga populație cu dragoste și căldură, cu un ® 
vibrant entuziasm.

Se vizitează fabrica de tricotaje „Zimbrul" din Suceava

Ceaușescu, trece în revistă 
garda de onoare formată din 
militari, membri ai gărzilor 
patriotice și ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei. Adresîn- 
du-se celor de față, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aduce mul
țumiri pentru manifestarea 
călduroasă făcută pentru con
ducerea partidului, pentru par
tid, și urează cetățenilor muni
cipiului și județului Iași noi 
succese în activitatea Jor.

„întregul nostru popor - 
unică familie, o singură

voință !"
Elicopterul trece peste dea

lurile domoale și cîmpiile Țării 
de Sus, ale Moldovei care în 
această însorită dimineață de 
mai depun mărturie pentru

O

pehărnicia locuitorilor de 
aceste meleaguri.

Botoșani. Străvechiul oraș 
moldovenesc care a dat patriei’ 
mulți oameni de seamă, lumi-

Ps străzile Botoșanilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întâmpinat de populație cu vii aclamațU

noase figuri de cărturari și 
artiști, redimensionat în anii A 
noștri, a îmbrăcat și el hai
ne de sărbătoare. La sosire, 
oaspeții sînt întîmpinați de 9 
tovarășul Gheorghe Ghinea, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, de alți re- 9 
prezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat. într-o 
mașină deschisă, secretarul ge- 9 
neral al partidului străbate 
orașul pe străzile căruia, cu 
mic, cu mare, aproape întrea- 9 
ga populație a orașului a ieșit 
să-1 întîmpine.

Conducătorii de partid și de ™ 
stat vizitează Fabrica de con
fecții din oraș. Unitate pu- a 
ternică, cu o producție a- 
nuală de 200 milioane de 
lei. Cei 1 300 de salariați, 
în mare majoritate femei., ™ 
răspunzînd' chemării partidu
lui de a organiza mai £ 
bine activitatea de producție. 
vor obține în acest an un spor 
de producție în valoare de 9 
3 000 000 de lei față de 1969, 
exclusiv pe seama măririi 
productivității muncii. După 9 
studii sistematice, ei au trecut 
de la sistemul de lucru pe 
bandă la cel sincron.

Oaspeții apreciază pozitiv 
calitatea produselor și îi felici
tă pentru succesele dobîndite. 
Este grăitor pentru spiritul de 
răspundere ce animă colecti
vul, pentru maturitatea sa, 
faptul că în întreprindere a 
fost organizată o expoziție cu A 
fotografii și confecții necores- ” 
punzătoare. Gazdele nu s-au 

-«^sfiit să-i invite pe oaspeți să A 
viziteze această expoziție.

Inginerul loan Floareș, di- _
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Prins în încleștarea Oltului, Tîrnavelor, Hîrti
baciului, Cibinului și a cîtorva sute de pîrîiașe, 
în majoritate netrecute nici pe cele mai detai
late hărți, județul Sibiu a fost biciuit de ape pe 
întregul său teritoriu. în 5 locuri (Mediaș, Cop
șa Mică, Agnita, Dumbrăveni și Avrig), lovitu
rile au avut proporții de catastrofă. Ca să nu 
mai vorbim de cele 33 de mici localități a căror 
ieșire din anonimat se leagă de condițiile tra
gice ale inundațiilor. O estimare definitivă a 
pagubelor, aci, ca în întreaga țară, nu poate 
fi încă efectuată. Dar principalele daune sînt 
cunoscute. Tovarășul Richard Winter, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de partid ni le 
rezumă în cifre care nu au nevoie de comen
tarii : „25 de uzine, fabrici și secții de produc
ție au fost scoase total sau parțial pe termen 
mai scurt sau mai îndelungat din producție; 
circa 20 000 hectare însămînțate cu cereale, cu 
legume, plante tehnice, plantații cu vii și livezi 
sau acoperite cu iarba grasă a r~—:l 2 Xî>au acoperite cu iarba grasă

...într-adevăr, întreaga popu
lație a județului Sibiu s-a consti
tuit în aceste zile într-un detașa
ment de șoc angrenat armonic în 
marea armată constructivă a țării. 
Este impresionant și pilduitor 
faptul că în mai puțin de 24 de 
ore după ce a fost greu lovit de 
cel de al doilea val, Mediașul in
dustrial înscrie pe graficul econo
miei naționale o participare de 
peste 70 la sulă din capacitatea

pășunilor și fî-

nețelor au fost rupte de apele care în multe 
locuri vor bălti încă o vreme pe mii de hectare; 
zeci de construcții zootehnice, legumicole, secții 
de mecanizare și localuri administrative ale 
unităților agricole nu au scăpat de furia ape
lor; aproape 5 000 de case au fost cuprinse de 
valuri, peste 300 fiind complet distruse iar alte 
510 grav avariate. Comisiile de evaluare a pa
gubelor înregistrează încă de la primele calcu
le pierderi de sute de milioane de lei. Nu s-a 
înregistrat însă, ne spune interlocutorul nostru, 
nici o pierdere omenească și aceasta constituie 
în noianul de nenorociri care s-au abătut asu
pra județului nostru o puternică rază de lumi
nă, de optimism, trainică punte de legătură în
tre momentele de cumpănă și perioada de re
facere începută chiar din clipa cînd apele 
ne-au redat primii centimetri de teren. Căci în 
aceste zile oamenii, și numai oamenii hotărăsc 
totul".

sa normală. De asemenea, la 
Copșa Mică marea uzină „Carbo- 
chim“ a reintrat în fluxul indus
trial *al muncii după numai 14 ore 
de la retragerea apelor. La rfndul 
ei Agnita încă acoperită pe 
alocuri de mîlul Hîrtibaciului ra
portează ca unitățile industriale 
produc la capacitatea normală. 
Dumbrăvenii, Avrigul, Tîlmaciul 
se înscriu și ele pe același grafic 
rapid ascendent al refacerii. x

1

I

A
O jumătate de zi am plutit cu 

elicopterul pe deasupra județului 
al cărui cuprins oferea numai cu 
două zile în urmă tabloul dezo
lant al unei imense lagune. Dar 
și pe acela însuflețitor al unui 
vast șantier cu fronturi de lucru

PETRE DRAGU 
GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IV-a)

LUPTA CONTINUA
EROIC

PE FRONTUL APELOR

SITUAȚIA LA ZI
Nivelurile apelor pe rîurile din Maramureș, din bazinele 
Someșurilor, pe Crișuri, Jiu, Argeș, Ialomița se află în scă
dere, fiind sub cotele de inundații.
Apele Mureșului vor fi staționare sau în descreștere. 
Exceptînd Bîrzava și Timișul (creșteri ușoare), rîurile din 
Banat sînt în scădere.
în următoarele zile apele Oltului vor fi în scădere 
la Slatina de unde, pînă la vărsare, vor înregistra o 
tere.
Șiretul și afluenții săi, cu excepția zonei Șendreni 
Bîrladului, vor continua să scadă.
Prutul va înregistra creșteri de niveluri, mai accentuate 
la Ștefănești și Bivolari.
Nivelurile maxime ale noii unde de viitură pe Dunăre 
vor depăși cu 20—40 cm nivelurile celei anterioare. Ele 
se vor produce între 1—2 iunie în sectorul Baziaș și 10—15 
iunie în sectorul de vărsare al fluviului.

A BRĂILEI
pîno 
creș-

Și a

-GENEROZITATEA
NU ARE VlRSTĂ

_ __________________ T, _ Acolo unde apele nu mai 
rectorul general al Combina- 9 curg din cer și se retrag de pe 
tului textil, îi informează 
conducătorii de partid și 
stat că muncitorii Fabricii 
confecții au hotărît să supli- _ 
mentexe angajamentul anual 9 
cu 1,5 milioane lei, astfel in
cit pînă la sfîrșitul anului să 9 
dea peste plan o producție de

(Continuare în pag. a Il-a) ®

Pe 
de a 
de W

pâmînt, încordarea muncitorilor 
vîrstnici își afla alături efortul 
celor tineri. Încordarea comună 
pentru a porni în fabricile ar
delene inima mașinilor înecată 
de ape și năclăită de noroi. Pe 
străzile orașelor transilvănene, 
tinerii, absolvenții, 
proape copii, 
muri, desfundă 
ră case. După 
din Tg. Mureș,

, , uneori a- 
curăță caldarî- 
subsoluri, repa- 

Hundație 
6 000 de elevi

au ajutat la această treabă. în 
Dejul întunecat de ape, „brigă
zile luminii* — 50 de elevi ai 
Școlii de construcții din Cluj — 
în două zile au aprins lumina 
electrică din case. în uzinele 
bucureștene, străduința supli
mentară, îndoită, întreită, fără 
pauze și fără duminici, nu are 
vîrstă.

Cel care privește harta Insulei 
mari a Brăilei nu poate să refa
că întrutotul. imaginea reală a 
acestui fabulos teritoriu smuls 
definitiv de sub zăcătorile verzi 
ale apei. Palma aceasta de pă
mânt, cuprinzînd 72 000 hectare, 
pe care omul a curățat-o de pă
durile de stuf și sălcii seculare, 
așezînd-o luminoasă în mijlocul 
apelor, este — de cîțiva ani — 
sediul unor impresionante pro
ducții agricole, adevărate erupții 
ale solului care a răbdat sute de 
ani puterile întârziatelor descă
tușări cerealiere. Acum, cînd țara 
întreagă este, concentrată într-un 
dramatic efort de stăvilire a for
țelor deslănțuite ale apelor și 
cînd aproape întreaga suprafață 
arabilă a suferit mari pagube, am 
pătruns în inima acestui impor
tant, rezervor cerealier, în interi
orul căruia „insularii", cărora li 
s-au alăturat însemnate efective 
ale forțelor noastre armate, duc 
o neîntreruptă luptă de salvare 
și asigurare a insulei. Strânsă în
tr-un dig cu un perimetru de 
156 kilometri, ea cuprinde 41 de 
ferme a căror avere o constituie 
cele 5 500 hectare cultivate — 
culturi care, așa cum se extazia 
un șef de fermă sînt — „de o 
frumusețe de speriat". Mai multe 
zile muncile agricole au fost în
trerupte : o furtună puternică, 
însoțită de ploi abundente neîn
trerupte s-a abătut asupra insu
larilor. Comandamentul unic de

VIORICA TANASESCU GH. ISTRATE
(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU ! 
in judefele Botoșani, Suceava, Neamț șl Bacău

(Urmare din pag. TJ T

,5 milioane lei. Este aportul 
e care ei înțeleg să-l aducă, 
i consens cu întreaga noastră 
lasă muncitoare la efortul 
porit pe care, în aceste zile, 
ara ni-1 cere nouă, tu’turor. 
11 se înscrie în hotărîrea fer- 
nă, generată de profund pa- 
riotism a muncitorilor din în- 
reprinderile industriale ale 
udețului Botoșani de a realiza, 
n afara timpului normal de 
ucru, peste 700 000 .ore/om, 
:eea ce va face ca ei să obți- 
îă peste plan și peste angaja- 
nentele inițiale o producție de 
14 milioane lei.

O altă dovadă grăitoare a 
conștiinței civice ridicate la 
parametrii cei mai înalți o 
reprezintă faptul că datori
tă greutăților pe care le în
tâmpină colectivul Uzinei de 
reparații din Galați, din cau
za inundaților, Uzina de re
parații din Botoșani a preluat 
executarea, in această perioa
dă a unui număr de 11 sorti
mente de piese de schimb 
pentru tractorul U 650, 
în valoare de 4.8 milioane lei. 
Producția va fi executată în a- 
fara planului întreprinderii, în
deosebi în duminicile de pînă 
la sfîrșitul anului.

în drum sprb locul de deco
lare a elicopterului, în repetate 
rînduri. mașina deschisă în 
caro luase loc tovarășul Nicolae 
Ceausescu este înconjurată de 
mulțimea celor care îl aclamă, 
care mulțumește și în acest 
chip partidului pentru grija 
permanentă ce o poartă dez
voltării acestui județ tînăr care 
înaintează, cu toate pinzele sus, 
spre înflorirea sa.

înainte de/ plecare, adresîn- 
du-se celor prezenți. secretarul 
general al partidului le-a trans
mis un călduros salut din par
tea Comitetului CentFal al 
partidului, â Consiliului de 
Stat și a guvernului Republicii 
Socialiste România. „In scurta 
vizită pe care am făcut-o — a 
spus tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — ant văzut una 
din întreprinderile orașului. în 
cincinalul următor se vor mai 
construi multe alte întreprin
deri industriale, ceea ce va 
duce la dezvoltarea vieții eco
nomice și sociale, Ia ridicarea 
nivelului de viață al locuito
rilor județului. îmi exprim 
convingerea că.toți comuniștii, 
toți oamenii muncii vor depu
ne eforturi sporite pentru a 
realiza planul pe acest an, că 
vor face totul pentru a înfăp
tui sarcinile ce le revin din 
programul elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului no
stru. Vă doresc noi succese, 
multă sănătate, viață fericită 
tuturor".

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sint primite CU pu
ternice ovații, cu urale. Se 
scandează „P.C.R.-Ceaușescu“.

Vizita în județul Botoșani 
continuă. Elicopterul aterizea
ză pe o pajiște de lingă comu
na Bucecea. Sute de țărani co- 
operatori, intelectual i ta tea co
munei, bucuroși de oaspeți, îi 
înconjoară cu dragoste pe con
ducătorii de partid și de stat, îi 
aclamă îndelung.

Președintele cooperativei, 
Gheorghe Alexa, îi conduce pe 
oaspeți într-unul din sectoarele 
de bază, cel zootehnic. în 
prezent, cooperativa are B20 de 
bovine, iar pînă la sfîrșitul 
anului va ajunge la 930. Tova
rășul Ceaușescu se interesează 
de măsurile luate pentru asi
gurarea bazei furajere, de per
spectivele introducerii meca
nizării in sectorul zootehnic.

Discutând cu factorii respon
sabili ai comunei, secretarul 
general al partidului le atrage 
atenția că terenul comunei nu 
este judicios gospodărit, noile 
construcții ocupînd suprafețe 
mult mai mari decît ar fi fost 
necesar și recomandă Consiliu
lui să dezbată cu răspundere 
această problemă de mare im
portanță știut fiind că pămin- 
tul este avuția întregului po
por.

înainte de a se despărți de 
locuitorii comunei Bucecea, se
cretarul generai al partidului 
le-a spus :

„Am vizitat ferma zootehni
că a cooperativei dumnea
voastră. Am luat cunoștință de 
rezultatele bune, satisfăcătoare 
pe care le-ați obținut. Sper 
— de altfel și președintele 
cooperativei și șeful fermei au 
spus acest lucru — că produc
țiile viitoare 'vor fi mai mari. 
Două mii de litri de lapte, cit 
prevedeți, e bine ; dar trei mii 
e și mai bine. Cînd veți obține

atît vor crește și mai mult ve
niturile dumneavoastră.

Vă felicit pentru rezultatele 
obținute în creșterea produc
ției, a averii obștești, a bună
stării. Vă doresc ca în acest an, 
ca și în anii viitori, să obțineți 
rezultate și mai bune în dez
voltarea, în înflorirea coopera
tivei dumneavoastră. Vă do
resc multă sănătate și multă 
fericire" (APLAUZE PUTER
NICE. URALE ; SE SCAN- 
deazA „ceaușescu - 
P.C.R. !“).

...Suceava. Străvechea ceta- 
te dp scaun a Moldovei îl pri
mește astăzi pe secretarul ge
nerai al partidului înfățisîn- 
du-se privirilor ca un oraș 
modern, puternic, crescut fal
nic pe temelia puternică a in
dustrializării socialiste. Rod 
direct al politicii partidului de 
ridicare economico-socială a 
tuturor regiunilor patriei, de 
repartizare judicioasă a forțe
lor de producție, Suceava cu
noaște în anii noștri o ascen
siune impetuoasă, odinioară 
greu de conceput. Numai în
1969 s-au investit pentru dez
voltarea județului fonduri de 
aproape 830 milioane lei.

Intrată pe orbita industria
lizării, Suceava a devenit în 
ultimii ani un centru cu o 
producție diversificată. înce- 
pînd de la minereuri și prefa
bricate de beton și terminînd 
cu confecțiile și produsele in
dustriei lemnului. ,

La sosire, oaspeții sînt salu
tați de Emi] Bobu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid. Mii și mii de oa
meni aclamă îndelung, scan
dează numele secretarului 
general al partidului. Vedem 
reprodueîndu-se și aici, în noi 
ipostaze, secvențe din filmul 
memorabil al zilei de ieri, al 
primei părți din cea de azi a 
vizitei. Cu zimbete și flori, 
bucovinenii spun un emoțio
nant bun venit iubitului con
ducător a! poporului român. 
Ca și la locul aterizării elicop
terului, și in oraș primirea 
poartă pecetea dragostei șl z 
atașamentului față de partid, a 
încrederii depline în politica 
sa internă și externă. Poate că 
expresia cea mai grăitoare a 
sentimentelor ce animă pe ce
tățenii județului este inscrip
ția ce străjuiește intrarea în 
oraș : „întregul nostru popor 
— o unică familie, o singură 
voință

Se vizitează Fabrica de tri
cotaje „Zimbrul** — unitate 
modernă, Înzestrată cu utilaje 
de înaltă tennicitate. Inginerul 
șef. Mihai lord ache, arată că 
în cursul anului 1970 s-a trecut 
la extinderea întreprinderii 
urmînd ca pînă la 30 august, 
deci cu o lună mai devreme 
față de plan, să se mărească 
actuala capacitate cu încă un 
milion bucăți tricotaje. Este 
demn de consemnat că aici. în- 
deplinindu-se neabătut indica
țiile date de Congresul al 
X-lea, se acordă o atenție deo
sebită reducerii consumurilor 
specifice : prin perfecționarea 
procedeelor tehnologice, în
1970 se vor economisi 100 de 
tone de fire.

în ultimele zile, răspunzând 
chemării de a ne înzeci efor
turile pentru a depăși greută
țile pricinuite economiei na
ționale de calamități, muncito
rii de la „Zimbrul"-Suceava 
au hotărit să lucreze cu o ca
pacitate zilnică de 38 000 de 
bucăți în loc de 24 000.

Vizitând fabrica, conducăto
rii de partid și de stat sînt 
aclamați îndelung. Lăsînd 
pentru o clipă mașinile, mun
citorii fac o vibrantă manifes
tație, expresie a legăturii 
indestructibile dintre popor și 
partid, a fermității cu care 
întregul popor face zid în 
jurul partidului, a Comitetului 
său Central.

„Pentru prima dată în isto
ria ei, Suceavă produce fantă 
și oțel !“ — au fost primele cu
vinte, pronunțate cu mîndrie 
ce s-au auzit la întreprinderea 
de piese de, schimb. Aici se 
realizează piese turnate din 
fontă și oțel, piese din lami
nate de cele mai diverse tipuri.

Secretarul general al parti
dului, trecând prin secțiile de 
bază, ia cunoștință de procesul 
de producție și recomandă să 
se urmărească in mod con
stant, cu și mai mare atenție 
decît pînă acum, reducerea 
consumului de metal, o mai 
judicioasă folosire a mașinilor 
Totodată, arată tovarășul 
Ceaușescu, în întreprindere 
există condiții și forțe care fac

posibilă extinderea producției 
de piese de schimb și în alte 
sectoare ale economiei decît 
industria materialelor de con
strucții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ia cunoștință ou satisfacție de 
faptul că inimosul colectiv de 
aici, realizîndu-și angajamen
tele inițiale, înțelege să-și a- 
ducă o contribuție sporită la 
diminuarea pierderilor prici
nuite de inundații economiei 
noastre. El s-a angajat ca la 
producția globală și marfă să 
realizeze 4,5 milioane lei față 
de 2 milioane angajamentul 
inițial ; totodată, se vor pro
duce suplimentar 175 de tone 
piese de schimb.

Un scurt popas la noua și 
frumoasa casă de cultură din 
centrul orașului. Arhitectul 
Nicolae Porumbescu. autorul 
proiectului — unul dintre spe
cialiștii care au hotărît să se 
ducă acolo unde sînt foarte 
necesari și unde își pot valo
rifica din plin talentul și cu
noștințele — prezintă edificiul.

La plecare, in aplauzele en
tuziaste ale miilor de cetățeni 
prezenți. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„în cursul călătoriei pe care 
am făcut-o în aceste două zile 
în județele Moldovei, am vizi
tat și două dintre întreprinde
rile orașului dumneavoastră. 
Ele ne-au lăsat o impresie 
plăcută. Am constatat că în 
aceste unități se desfășoară o 
activitate rodnică, intensă.

De la ultima noastră vizită 
Ia Suceava, în orașul și jude- 

Forța și vitalitatea

Moldovei industriale

Pe străzile orașului Piatra Neamț, tovarășul Nicolae Ceaușescu este aclamat de mii și mH de oameni

Elicopterul survolează me
leagurile județului Neamț. Ți
nutul de la poalele Ceahlăului 
oferă ochiului priveliștea im
presionantă a așezărilor ce 
și-au schimbat structural în
fățișarea în anii noștri, a unor 
obiective economice importan
te, ridicate în anii socialismu
lui.

Așa cum arăta tovarășul 
Ștefan Bob aș, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid. Neamțul a beneficiat 
în ultimii trei ani de un volum 
de investiții de peste 2 miliar
de de lei, ceea ce reflectă grija 
permanentă a conducerii 
partidului ‘ și statului pentru 
înflorirea necontenită a unui 
județ tînăr. Noul peisaj in
dustrial, dezvoltarea intensivă 
și multilaterală a agriculturii, 
amploarea construcțiilor so- 
cial-oulturale, perspectivele 
care se deschid în viitorul 
cincinal atestă, o dată în plus, 
•justețea hotărîrii partidului și 
statului privind reorganizarea 
terttorial-administrativă a ță
rii. Activitatea desfășurată în 
această perioadă, transfuzia de 
energii umane și materiale, 
rod al grijii partidului pentru 
noile județe, au demonstrat și 
demonstrează cît de bine ve
nită, cit de judicioasă a fost 
această importantă decizie 
care a schimbat structurile so- 
cial-economice pe teritoriu! în
tregii noastre țări, a dat noi 
dimensiuni muncii și vieții oa
menilor. Un exemplu elocvent, 
a spus tovarășul Ștefan Boboș, 
îl constituie și județul nostru, 
Neamț. x

Este vizitată platforma in
dustrială Săvinești. Ing. Dumi
tru Belizna, directorul Centra
lei de fibre chimice prezintă 
oaspeților principalele sectoa
re ale Uzinei He fibre sinte
tice. în prezent, aici se 
realizează anual 15 000 tone 
de melană, 2 000 tone de fire 
r-eiton, 1 000 tone fibră relon 
și 1 000 tone fire cord. Numai 
în acest an, valoarea investi
țiilor la Săvinești, depășește 
290 milioane lei. Instalațiile 
modeme, de înaltă tehnicitate, 
multe dintre ele rod al gândirii 
tehnice românești, îngăduie 
obținerea unor produse de ca
litate, bine apreciate atît pe 
piața internă, cît și pe cea ex
ternă. Oaspeții apreciază re
zultatele bune obținute de ca
drele de cercetători de aici, 
strădania de a lega permanent 
cercetarea științifică de nece
sitățile producției.

Cadrele tehnice prezintă 
planurile de dezvoltare a plat
formei in următorii ani. Se
cretarul general al partidului 
indică să se ia din timp toate 
măsurile pentru ca investițiile 
să fie judicios folosite, să fie 
chibzuite in așa' fel ineît re
zultatul final să fie mai ief
tin și mai bun.

De-a lungul șoselei dintre 
Săvinești și Piatra Neamț, pe 
străzile frumosului oraș reșe- 
dihță de județ, tovarășul NI- Jț 
colae Ceaușescu este aclamat 
de mii și mii de oameni care 
au venit să-l salute cu dra
goste. întreaga populație tră
iește clipe de neuitat. Avem 
în fața ochiior tabloul Viu, 
concret a ceea ce în mod 
obișnuit numim legătura in
destructibilă dintre partid și 
popor. Simțim încă și încă o 
dală că oamenii văd in partid, 
în secretarul său general .che-, 
zășia îndeplinirii aspirațiilor 
poporului, a idealurilor sale, 
văd garanția sigură că Ro
mânia va fi eu fiecare an mai 
înfloritoare, că vom făuri 
prin muncă, prin eforturile 
noastre ale tuturor societatea 
socialistă multilateral dezvol
tată.

In aceste zile, demonstrînd 
o înaltă conștiință patriotică, 
dornici să-și aducă contribuția 
la efortul de refacere de pe 
urma calamităților în care 
s-a angajat întregul popor, 
oamenii muncii din județul 
Neamț și-au sporit angaja
mentele anuale hotărind să 
realizeze peste prevederile de 
plan sporuri în valoare de 200 
milioane lei la producția glo
bală. Totodată, ei s-au angajat 
să exploreze în continuare căi
le de sporire a aportului lor 
la efortul general.

Pe stadionul orașului, într-o 
atmosferă de mare însuflețire, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
a spus :

„In cadrul călătoriei pe care 
am făcut-o ieri și azi in mai 
multe județe din această parte 
a țării, am vizitat o serie de 
unități industriale. în județul 
dumneavoastră am vizitat una 
dintre întreprinderile fruntașe 
aflate pe platforma Săvinești. 
Ne-au făcut o bună impresie 
rezultatele obținute, felul cum 
Comitetul Județean de partid 
se preocupă de activitatea în 
această unitate și îndrumă 
munca oamenilor pentru în- 
făptuirea hntăririlor Congre
sului al X-lea.

Cunoașteți greutățile pe car»

(Continuare în pag. a 777-a)

țul dumneavoastră s-au petre- cinste.

eut multe transformări. în ea 
privește construcțiile, arhitec- 
ții au dovedit imaginație, au 
făcut lucruri bune Orașul de
vine tot mai modern, mai fru
mos. Am văzut, de pildă, casa 
de cultură. Ne-a făcut o impre
sie bună. Vă urea ea și activi
tatea ce se va desfășura în a- 
cest lăcaș să fie la înălțimea 
cerințelor populației.

La obținerea realizărilor de 
seamă înregistrate în oraș și 
în județ și-au adus contribuția 
— pe care vreau să o mențio
nez în mod deosebit —- Comi
tetul județean și municipal de 
partid, consiliile populare, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, ceilalți activiști. 
Adresez tuturor calde felicitări 
pentru munca depusă.

Urez locuitorilor din orașul 
șl județul dumneavoastră 
realizări și mai frumoase în în
deplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al parti- 
dului“.

Despărțirea conducătorilor 
de partid și de stat de cetățe
nii Sucevei a prilejuit o vi
brantă manifestare a stimei și 
înaltei prețuiri pe care o nu
tresc pentru conducătorul iu
bit al partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a deplinei adeziuni 
la politica internă și externă 
a partidului^ a hotărîrii tutu
ror de a munci în așa fel îneît 
în cartea de aur a hărniciei 
poporului român numele, stră
vechiului ținut să se înscrie, 
și de acum înainte, la loc de Cu mic, cu mare, cu emoție și bucurie locuitor» comunei Bucecea au ieșit în înfimpinarea oaspeților dragi
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
in județele Botoșani, Suceava, Neamț și Bacău

(Urmare din pag. a Il-a)

le avem datorită calamităților 
naturale abătute asupra unei 
părți a țării noastre ; cunoaș
teți și hotărîrea întregului po
por de a Ie lichida într-un ter
men cît mai scurt. La această 
măreață acțiune participă și 
oamenii muncii din județul 
dumneavoastră. Sînt convins 
că aportul lor va fi mare, că 
angajamentele pe care le vor 
lua în continuare vor fi pe 
măsura hărniciei și a atașa
mentului lor față de societa
tea noastră socialistă.

Am discutat astăzi și despre 
perspectivele dezvoltării jude
țului. Se vor face noi și mari 
investiții în industrie și în 
agricultură. Sarcina este de a 
depune toate eforturile pentru 
ca ele să fie realizate cu 
costuri cît mai mici.

Comitetul Centrat al parti
dului este convins că oamenii 
muncii din județul Neamț, din 
Piatra Neamț, vor ști și în vii
tor să facă totul pentru înde
plinirea cu cinste a sarcinilor 
ce le revin, pentru ridicarea 
bunăstării materiale a întregu
lui popor, pentru ridicarea pa
triei noastre pe culmi tot mai 
în arte".

Cuvintele secretarului gene- 
r au fost subliniate cu urale, 
Ld aplauze ce nu au contenit 
minute în șir.

Ultimul județ vizitat, Ba
căul, face aceeași entuziastă 
primire oaspeților dragi. Și 
aici, ca pretutindefni, se văd la 

.tot pasul semnele noului, se 
simte pulsul puternic al mun
cii creatoare pentru înfăp
tuirea sarcinilor ce revin jude
țului Bacău în acest ultim an 
al cincinalului. Măriurie stau 
cifrele care atestă o depășire 
a sarcinilor de plan cu 60 mi
lioane iei în lunile care au 

trecut din acest an. în adunări 
ce au avut loc în ultimele zile, 
oamenii mundii din județul 
Bacău au hotărît ca, peste an
gajamentele luate pentru 1970, 
să dea produse în valoare de 
76 milioane lei.

După vizitarea Uzinei de 
reparații tie avioane, conducă
torii de partid și de stat se 
op-'?sc la T.A.S. „Avicola**. A- 
ce”,tă întreprindere, care a 
luat ființă ca urmare a măsu
rilor inițiate de partid în ul
timii ani pentru dezvoltarea și 
modernizarea zootehniei, a ob
ținut rezultate bune, care s-au 
concretizat în obținerea, an de 
an, a unor realizări mereu su
perioare. în prezent, între
prinderea furnizează aproape 
25 milioane ouă anual.

Se vizitează hala unde au 
loc interesante experimente de 
creștere în baterii a păsărilor. 
Este apreciat sistemul de ba
terii cu trei nivele. La stația 
de sortare a ouălor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
automatizarea totală, care se 
poate obține prin investiții 
minime.

Ințelegînd profunda îndato
rire patriotică care, în aceste 
zile, îi cheamă pe toți oame
nii muncii să contribuie cu 
puteri sporite la înlăturarea 
cu un ceas mai devreme a 
daunelor aduse economiei 
noastre, la ajutorarea popu
lației zonelor calamitate, lu
crătorii de la I.A.S. „Avicola" 
s-au angajat să suplimenteze 
producția din 1970 cu 40 mi
lioane ouă si 1 000 tone carne 
peste plan. Este un anga
jament de onoare care va fi 
tradus în fapt.

După vizitarea întreprinde
rii, coloana oficială străbate 

din nou străzile orașului în 
aceeași atmosferă sărbăto
rească.

La plecare, pe aeroportul 
din Bacău, tovarășul Gheor- 
ghe Roșu, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
îl asigură pe secretarul gene
ral al partidului că activul 
de partid și de stat, comu
niștii, toți oamenii muncii din 
județul Bacău vor face totul 
pentru a îndeplini cu cinste 
sarcinile puse de partid.

în uralele celor prezențl, la 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Dragi tovarăși,

Doresc, în primul rfnd, să 
vă adresez dumneavoastră, 
tuturor locuitorilor municipiu
lui Bacău un salut călduros 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

La Bacău încheiem de fapt 
vizita pe care am făcut-o 
ieri și astăzi în această parte 
a țării. în județele prin care 
am trecut astăzi — Botoșani, 
Suceava, Neamț și Bacău 
— ca și în județele și lo
calitățile prin care am trecut 
ieri, am constatat cu multă 
satisfacție că oamenii muncii 
din industrie și agricultură, 
intectualitatea, tineretul, băr
bații și femeile sînt puternic 
însuflețiți de dorința de a 
face totul ca rănile provocate 
de inundații în unele din ju
dețele din această parte a ță
rii — și in general pagubele 
provocate în multe județe din 
patria noastră — să fie vinde
cate într-o perioadă cît mai 
scurtă, asigurîndu-se ca acti

vitatea ‘din industrie, din agri
cultură, din toate sferele vie
ții sociale sa se reia cît mai 
rapid în cele mai bune con- 
dițiuni.

Doresc să adresez calde fe

licitări tuturor locuitorilor 
din județele prin care am tre
cut pentru abnegația și hotă
rîrea cu care își îndeplinesc 
sarcinile trasate de partid și 
guvern.

Desigur, tovarăși, împreună 
cu celelalte județe ale țării, și 
județul Bacău — care a fost 
mai puțin afectat de inundații 
— și-a luat o serie de angaja
mente în scopul recuperării 

pagubelor provocate de catas
trofa naturală. Primul secre
tar al Comitetului județean 
de partid ne-a vorbit aici de 
cîteva zeci de milioane, dar 
noi apreciem că posibilitățile 
județului Bacău sînt mai 
mari decît angajamentele lu
ate. Sîntem convinși că orga
nizația de partid, comitetul 
județean, comuniștii, muncito
rii, țăranii, intelectualii, toți 
locuitorii din județul și mu
nicipiul Bacău își vor înzeci 
eforturile pentru a-șl aduce 
contribuția atît la recuperarea 
într-un termen scurt a pagu
belor provocate de calami
tățile naturale, cît și la înde
plinirea în cele mai bune con- 
dițiuni a planului pe acest an 
și, totodată, la pregătirea ur
mătorului plan cincinal.

Doresc să mulțumesc tutu
ror cetățenilor care în aceste 
zile și-au manifestat cu pu
tere dragostea și atașamentul 
față de partid, față de poli
tica șa marxist-Ieninistă. Toa
te acestea sînt dovezi grăitoa
re ale profundei încrederi și 
hotărîri cu care locuitorii 
Bacăului, ca de altfel toți lo
cuitorii județului prin care 
am trecut astăzi, întregul nos
tru popor, înfăptuiesc neabă
tut politica ințernă și ex
ternă a partidului ; ele expri
mă convingerea de neclintit a 
oamenilor muncii că politica 
Partidului Comunist Român 
corespunde pe deplin intere
selor națiunii noastre socia
liste (APLAUZE PRELUNGI
TE).

Doresc să vă adresez, în în
cheiere, cele mai calde urări 
de noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor ce vă revin pentru 

dezvoltarea județului dumnea
voastră și a patriei noastre so
cialiste. Vă doresc multă să
nătate și multă fericire.
(APLAUZE PUTERNICE, U- 
RALE; SE SCANDEAZĂ 
„P.C.R. — CEAUȘESCU").

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și 
de stat în județe din Moldo
va, întâlnirile cu oamenii mun
cii din fabrici, uzine, de oe 
șantiere, din agricultură, con
sfătuirile cu cadrele din activul 
de partid și de stat au consti
tuit o nouă și grăitoare dova
dă a puternicei legături din
tre partid și popor, a unității 
socialiste a întregii națiuni.

Marile manifestații popu
lare, șirul fără de sfîrșit al vi
brantelor demonstrații de dra
goste și prețuire față de se
cretarul general al partidului 
nostru comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimă în 
chip strălucit hotărîrea tutu
ror oamenilor muncii de a ur
ma cu încredere nestrămutată 
partidul, sub conducerea că
ruia vor fi biruite greutățile 
prin care trece țara în urma 
marilor calamități naturale din 
aceste zile, vor fi împlinite 
mărețele obiective stabilite oe 
Congresul al X-lea.

Poporul român știe că are în 
gloriosul nostru partid, în con
ducătorul său iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o călăuză 
sigură pe drumul luminos al 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

ION MĂRGINEANU 
GEORGE RADU 
CHIROVICI

Foto ■; A. PASAT și
A. ROSENTHAL
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in zonele lovite de inundații, în fabrici, pe ogoare,

MUNCĂ DIRZA PENTRU 
NORMALIZARE

Momentele deosebite prin care trece 
țara în aceste zile catalizează energii 
extraordinare, opunînd în toate județele 
eforturile constructive ale oamenilor, 
furiei destructive a apelor. Recuperarea 
pierderilor provocate de avarierea utila
jelor și construcțiilor industriale ca și a 
celor datorate inactivității a numeroase 
unități economice a devenit o cauză co
mună a întregii populații. Zeci de cores
pondențe telefonice și telexuri, care so
sesc din toată țara, comunică mereu alte 
fapte, semnificative pentru forța orîndui- 
rii noastre bazată pe această indestruc
tibilă unitate a întregului popor în jurul 
Partidului Comunist.

Zeci de specialișli sosesc la Satu Mare 
pentru a acorda asistență tehnică, ve
nind din toate județele. Sute de elevi se 
deplasează de la Cluj la Dej pentru a 
ajuta la înlăturarea urmelor inundațiilor. 
Cantități însemnate de materiale de con
strucții, de țevi, de cherestea sînt trimise 
de întreprinderi în zonele calamitate, 
peste tot lucrîndu-se într-o extraordinară

mobilizare a energiilor și posibilităților 
tehnice pentru "d se asigura cît mai re
pede necesarul comenzilor apărute în a- 
ceste zile de șoc. Hotărîrea de a asigura 
în cel mai scurt timp reluarea activității 
economice și sociale normale se manifes
tă cît se poate de concret: oră de oră 
alte întreprinderi anunță intrarea în func
țiune a unor secții sau chiar trecerea. ia 
producție cu întreaga capacitate. La Uzi
nele „1 Septembrie" din Satu Mare, unde 
alături de muncitori au participat la re
parații și familiile lor, au început să lu
creze sectoarele de prelucrări mecanice, 
sculărie, secția de întreținere, stația de 
cazane și instalațiile de degresare. Și-a 
reluat în întregime activitatea Fabrica de 
piele „Drum nou", lucrează 240 de ma
șini de la întreprinderea „Solidaritatea", 
majoritatea secțiilor întreprinderii de 
prestări a industriei locale și fabricii de 
vopsele. Fabrica de cărămizi, care a fost 
în întregime inundată si-a reînceput, de 
asemenea, activitatea.

1 500 de elevi, membri ai gărzilor pa
triotice, ayînd la dispoziție diverse utilaje, 
degajează străzile Sighișoarei de dărî- 
mături și mîl. Alături de muncitorii Com
binatului textil echipe speciale sosite din 
București, Brașov, lași și Tîrgu Mureș 
contribuie la repunerea în funcțiune a 
utilajelor. O parte din cele 57 de maga
zine inundate au fost redeschise. în ju
dețul Arad 97 de cooperative agricole 
desfășoară în aceste zile o intensă acti
vitate pentru evacuarea apei de pe cele 
23 324 hectare inundate. Majoritatea ani
malelor au fost readuse în satele din care 
fuseseră evacuate și în prezent se desfă
șoară intens vaccinarea lor.

...La această oră pretutindeni unde 
s-au retras apele munca de refacere se 
desfășoară în ritm intens. Oamenii ac
ționează animați de un optimism izvorît 
din încrederea lor în viitor, din hotărîrea 
de a nu ceda nici un pas din realizarea 
programului pe care țara npastră și l-a 
propus pentru anul acesta, pentru anii 
care vin.

--V '• VW* V fr y»,
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Ogoarele C.A.P. Luduș au fost greu afectate de inundații. Dar. 
imediat după retragerea apelor, mecanizatorii au și început pre

gătirea terenului pentru reînsămînțări

Foto: AGERPRES

SIBIUL — PENTRU MEDIAȘ

Tineri muncitori de la uzina „Balanța" Sibiu lucrează la cură

țirea și repararea mașinilor de canelat ale uzinei textile „Tîma- 
va“ din Mediaș (fotografia de sus). In același timp motoare 

electrice și tablouri de comandă ale mașinilor unelte de la 
„Automecanica" Mediaș sînt refăcute de tineri muncitori de la 

Uzina de piese auto-Sibiu (fotografia din dreapta)

Foto t O. PLEC AN
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Fabrica de conductori „Electromureș* a cunoscut urgia apelor. In prezent, după o revizie generală 
a utilajelor, ea a început să producă aproape de capacitatea normală. In paralel se lucrează și la 

darea in funcțiune a unei noi secții, de fir telefonic.
Foto : AGERPRES

INTIMPLĂRI OBIȘNUITE
RUTA

OCOLI

TOARE
Oltului 
terenul 

185 ha.

DIN ACESTE ZILE
NEOBIȘNUITE

NE-AM PROPUS SA FIE!

Apele umflate ale 
au inundat în luncă 
C.A.P. Curtișoara —__ ___
Undeva însă în mijlocul Oltu
lui pe o insulă au rămas izo
late 372 vite cu cei 16 paz
nici (îngrijitpri). O noapte în
treagă în Curtișoara nu a dor
mit nimeni. Două camioane 
cu cooperatori erau gata în 
orice moment să intervină. Te
lefoanele au fost eliberate 
pentru a se ține legătura cu 
comandamentul județean și 
cu o unitate de pontonieri.

A fost studiat terenul. 
După un ocol de 15 km s-a 
găsit în apropiere de Colibași 
un loc în care brațul apei este 
mai îngust. S-au adus obiec
tele necesare. Îngrijitorul 
Gheorghe Murgea s-a trans
format ad-hoc în barcagiu. 
Cu ajutorul celorlalți tineri 
îngrijitori Marcu Mihalache, 
Gheorghe Marin, Ion Angeru, 
Șerban Fior ea care nu au pă
răsit insula nici o zi, laptele 
este transportat pe celălalt 
mal în fiecare seară, unde este 
preluat de o mașină. O rută 
ocolitoare, riscantă. Dar ast
fel, de pe insula din 
locul Oltului 
de lapte — 
rește de la o 
îngrijirea pe 
cei 16 oameni — continuă să 
plece zilnic spre Slatina sau 
spre județele sinistrate unde 
copiii au aRta nevoie de el.

„Valurile se izbeau în gea
muri. De la inundarea curți
lor și pînă la ridicarea nivelu
lui apelor la 2 și 3 metri n-a 
trecut mai mult de o oră. To
tul s-a petrecut parcă fulgeră
tor ca și cînd s-ar fi revărsat 
un lac uriaș...".

Frații Cristei și Fănel Oni- 
ga, elevi la Liceul „Andrei Mu- 
reșanu" din Dej s-au speriat, 
dar și-au revenit repede. O 
decizie însă nu puteau să ia. 
Casa lor era în primejdie cu

serviciu, iar pe soție o știau 
bolnavă în 'casă.

— Pe aici, 
runcit fratele mai mare.

Spintecînd valurile 
cei doi s-au îndreptat spre 
casa vecinilor. Șuvoaiele se ju
cau cu ei cum vroiau. Cei doi 
temerari însă, înotînd unul a- 
lături de celălalt, sprijinindu- 
se și ajutîndu-se reciproc au 
ajuns la țintă. Au spart fe
reastra și s-au repezit în casa 
acoperită de ape.

Costel — a po-

înot,
/

deschise în fiecare incintă 
dustrială, pe fiecare metru patrat 
de teren agricol. Utilajele abia 
ieșite din lupta ( i apele virau cu 
maximă viteză spre rosturile lor 
productive normale : la transpor
tatul materialelor și materiei pri
me necesare secțiilor și atelierelor, 
la lucrările din vii, în livezi, la 
pregătirea ten urilor pentru noi
le însămînțări. Acum, mai mult 
ca oricînd, se evidențiază carac
terul armonios eficient al repar
tiției unităților industriale pe har
ta acestei Zone. Muncitorii din 
industrie acționează la locurile lor 
de muncă dar și în unitățile agri
cole la fel cum țăranii coopera
tori și mecanizatorii își împletesc 
eforturile de pe ogoare cu cele 
depuse în scopul normalizării rit
mului producției industriale. Ti
nerii de la „Sticla" Avrig, lucrea
ză în timpul liber la desecări pe 
terenurile cooperativelor agricole 
din localitate ; țăranii cooperatori 
din Dumbrăveni readuc în incin
ta topitoriei materia primă la a 
cărei salvare contribuiseră și ei ; 
harnice fete din comunele vecine 
Mediașului, înălbesc imensele ba
loturi de textile de la Fabrica 
Tîrnava.

Activiștii de partid județeni, 
membrii comandamentelor, di
rectori de întreprinderi, munci
tori, țărani cooperatori și toți cei
lalți cu care am stat de vorbă în 
aceste zile ne-au transmis, în fo
cul luptei fără precedent pe care 
o aveau de dus, sentimentul opti
mismului și mîndriei caracteristi
ce oamenilor care își cunosc mă
sura puterii. Ei sînt hotărîți să 
refacă totul folosind în cea mai 
mare proporție resursele umane 
și imateriale ale județului. Pen
tru' Mediaș, unde 262 de 
case au devenjt practic ne
locuibile într-o singură noapte 
(noaptea celui de al doilea val), 
proiectanții de la Sibiu au desfă
șurat pe, foile de calc perspecti
vele primului bloc de 60 de apar
tamente. A doua zi, constructorii 
au jSăpat fundația. Azi s-au tur
nat primele cupe de beton... Tot 
aici a fost terminată cu o lună de 
zile mai devreme, finisarea unui

alt bloc de 60 de aparta
mente. în vremea aceasta au
tocamioane transportă de la 
C. E. I. L. Sibiu și Tîlmaciu 
subansamblele celor 50 de locuin
țe în barăci-apartamente pe care 

- echipe speciale au și început să 
le monteze.

Este un timp în care oamenii 
se călesc la școala înaltelor viteze.

La „Tîrnava" unde fiecare ma
șină însumează cîte 6 000 de pie
se, unele dintre ele fine ca un 
mecanism de ceasornic, lucrează 
în aceste zile alături de specia-

EFORTURILE

ÎNZECESC
liștii unității și cei din Arad și 
București, echipe sosite din Sibiu 
și Cisnădie, alcătuite numai din 
maiștri și ajutori de maiștri, oa
meni ai înaltei calificări. Pentru 
ca în locul pastei miloase să re
învie cît mai curînd iureșul de 
argint al țesăturilor în întreprin
derile care au trimis ajutoare oa
menii lucrează cîte 12 ore și 
chiar 16 ore pe zi adică tei fel 
cu cei din întreprinderea sinis
trată.

Timpul liber s-a transformat 
în timp liber pentru producție. 
La Balanța, la U.P.A.S., la In
dependența și în atîtea alte 
locuri, tinerii readuc în stare de 
funcționare aparatele de măsură 
și control, 
trimise de 
calamitate, 
neficiară și 
bloc de' 60 
rele combinat 
roase lucrează 
lungite.

Același regim de muncă la 
Sibiu. O singură unitate de aici

motoarele electrice 
către întreprinderile 
La “ -----  ’
ea 
de

Copșa Mică, be- 
de proiectul unui 
apartamente, ma
de metale nefe- 
în schimburi pre-

a realizat într-un singur schimb 
o producție suplimentară de 
250 000 lei (valoarea salariului 
15 000 lei). 60 de tineri de la 
I.T.S. în frunte cu secretarul 
U.T.C. Umbrich Erhard, au pus 
în stare de funcționare autobu
zele întreprinderii de gospodă
rie orășenească din Mediaș. La 
Automecanica 30 de tineri de la 
U.P.A.S. conduși de tînărul in
giner Gheorghe Sorete, secreta
rul organizației U.T.C., au lu
crat cîteva zile și nopți pentru 
recondiționarea utilajelor scoase 
dih uz. 900 de elevi de la Școala 
de șoferi din Sibiu au extras din 
carieră peste 500 de' autooami- 
oane de piatră necesară drumu
lui avariat. Acum, constituiți în 
20 de echipe și-au împărțit ju
dețul în 7 trasee, toate ducînd 
către zonele agricole.

Aceste zone sînt și ele un 
vast șantier. Peste 10 000 de 
hectare vor trebui reînsămînțate, 
grajduri pentru 10 000 de ani
male se cer reconstruite sau re
parate, peste 1 000 de tractoare 
și alte mașini agricole trebuie 
demontate piesă cu piesă spre a 
fi redate agriculturii. în perime
trele neafectate mii de oamenț au 
ieșit la prășit ; alte mii efectuează 
legatul de vii, plivitul în- agri
cultură, stropitul în livezi, răsă- 
ditul în' grădinile de legume. în 
bazele de recepție se pregătesc 
și se repartizează semințe des
tinate reînsămînțărilor.

Sibiu. Ca în întreaga țară lo
vitura apei a fost năpraznică. 
Dar riposta oamenilor este și 
mai puternică. într-un ritm și 
cu o forță, numai în asemenea 
momente vădite la realele lor di
mensiuni, oamenii acestor locuri 
au și recuperat primele zeci de 
milioane din sutele reprezentînd 
pagubele pricinuite de ape. Cli
pă de clipă, eforturile se înze
cesc. Fiecare nouă victorie de
clanșează altele. Și astfel oa
menii de aici, animați de un înglt 
patriotism, de o profundă înțele
gere a fiecăruia din îndemnurile 
partidului, racordează economia 
Sibiului la sistemul de 
și străluciri pe care 
zintă România acestor 
matice, eroice.

energie 
îl repre-

PE OGOARELE JUDEȚULUI NEAMȚ

DACĂ ATUNCI N-AU

PUTUT SALVA TOTUL, *
ACUM REFAC TOTUL

DOI LICEENI
tot ce agonisiseră părinții 
ani de zile.

— Cu ce să începem P 
întrebat Fănel.

— Cu biblioteca. Cărțile 
distrug primele în apă. Să

în

a

mij- 
litri 

spo- 
prin

mii de 
producția 
zi la alta 
care o asigură

se
„ . -....... _r_. __ le

urcăm repede în pod — a fost 
de părere Costel.

In momentul acela, însă, de 
undeva din vecini a răzbit 
pînă la ei țipătul unei femei. 
Au înțeles imediat despre ce 
este vorba. In apropiere lo
cuiește familia lui Beniamin 
Sabadîș. Soțul trebuie să fie la ROMULUS LAL

La Dej, pentru sinistrați a fost organizată o tabără de Foto : AGERPREScorturi

După salvarea femeii, au 
revenit din nou. Cu ajutorul 
unei plute improvizate ei au 
reușit, apoi, învingînd furia 
apei care creștea și se agita, 
să scoată în afara pericolului 
hainele și celelalte lucruri 
care altfel, ar fi fost distruse 
de apă. S-au alăturat apoi 
altor echipe de salvare. De 
casa lor uitaseră. A treia zi, 
cînd apele s-au retras, i-am 
văzut în curte ștergîndu-și cu 
migală cărțile de noroi. Parcă 
nu se întîmplase nimic.

in 21 mai județul Neamț avea 
sub ape mai bine de 10 217 hec
tare. In retragere și silite să se 
retragă, după două zile, apele 
mai ocupau 4 000 de hectare. 
Urmează ziua de 24 mai în care 
din nou apele cîștigă aproxima
tiv 1 000 hectare. Un joc în care 
natura încearcă puterea omului. 
O luptă în care omul începe să 
cîștige. Zilnic sute de hectare 
sînt smulse apelor și pașii pentru 
cucerirea fiecărei palme de pă- 
mînt sînt de acum ireversibili. 
Pe tot mai multe locuri, sămîn- 
ța e pusă din nou sub brazdă. 
Unde nu pot pătrunde tractoare
le pătrunde omul cu sapa și tim
pul e prins din urmă. Hotărîrea 
ca întregul plan de produse a- 
gricole stabilit inițial să se reali
zeze și chiar să se depășească, 
mobilizează întregul județ.

Oriunde mergi, fie că treci 
prin zonele necalamitate, fie că 
iei firul Bistriței, Sucevei sau 
Moldovei întîlnești în cimp ace
eași muncă îndîrjită, e momentul 
concentrării de forțe mecanice și 
de brațe de muncă. La Gîrcina, 
Ocea, Rediu, Țibucani, Mărgi
neni, Podoleni, sate în care au și 
fost terminate înșămînțările, oa
menii, ca un adevărat furnicar, 
au ieșit la prașila sfeclei de za
hăr, florii soarelui și porumbu
lui, hotărîți ca în aceste cîteva 
zile să încheie aceste lucrări.

Ritmul cu care se muncește e 
impresionant. în zonele atinse de 
inundații se lucrează pe două 
fronturi. Pe terenurile mai ridi
cate se continuă întreținerea cul
turilor, iar pe cele mai joase, 
unde apa s-a retras, se însămin- 
țează sau se aerisește solul, se 
execută lucrări de drenaj și as- 
persiune, unde apa se incăpăfî- 
nează și mai stagnează. Ieri, la 
Sagna, 450 oameni grăbeau vră- 
șitul ultimelor hectare cu sfeclă 
de zahăr și floarea soarelui, din 
240 cite are cooperativa. Peste 
60 trecuseră la plantatul manual 
al cartofului, 80 și ceva intre 
care 42 tineri, constituiți în echi
pe lucrau la grădina de legume, 
iar alte cîteva zeci săpau un șanț 
de peste 500 m pentru desecarea 
unei porțiuni din grădina inun
dată.

Aceeași organizare a muncii la 
Rețea, Ion Creangă, Icușești, Ho- 
ria, unități în care apele au

1n- 
în 
o 

au 
de

inundat sute de hectare d-e teren 
agricol. La cooperativa agricolă 
din Tămășeni, unde furiei apelor 
i s-a alăturat cu două zile în 
urmă un vînt care a devastat 
solariile grădinii de legume, ten
siunea muncii e la fel de ridica
tă.

Se însămînțează și se reînsă- 
mînțează porumbul, cartoful, cî- 
nepa. Se pregătesc porumbul, car
toful și sfecla de zahăr. Se plan
tează și se replantează ardei și 
roșii in grădina de legume. 
menilor din brigăzile de cîm. 
s-au alăturat cei din zootehnie. *•

O echipă de %0 de tineri 
crează la refacerea solarului 
suprafață de două hectare; 
altă echipă de 50 de tineri 
preluat munca cea mai grea
săpare a canalelor pentru scurge
rea apei sau sprijină ipeoanizatorii 
la mutarea conductelor de asper- 
siune care funcționează în perma
nență.

Volumul de lucrări care se 
execută acum e mare. Pe lingă 
refacerea culturilor mîlite, reîn* 
sămînțarea celor distruse, înlătu
rarea buruienilor dezvoltate foar
te mult ca urmare a excesului de 
umiditate, evacuarea apei unde 
încă mai băltește se depun mari 
eforturi la consolidarea vechilor 
diguri, a malurilor subțiate de vii
turile apei. La Tupilați digul în 
valoare de peste 6 milioane lei 
executat în urmă cu cîțiva ani a 
rezistat la forțarea rîului Moldo
va. O fisură de cîteva zeci de 
metri amenința ieșirea apei din | 
albie. Impărțindu-se o part" pen
tru a executa lucrările de întreți
nere a culturilor necalamitate, 
altă parte pentru a reinsămînța, 
oamenii satului găsesc încă timn 
și resurse să consolideze digul, 
să-i evite ruperea care ar pune 
în pericol un pod în valoare de 
2,5 milioane lei, ar inunda cîteva 
sute de hectarq și ar izola alte 
1 500 ce nu ar mai putea fi lu
crate. Se cară bușteni, piatră și 
se taluzează pămîntul.

Toate aceste eforturi dotedesc 
încă o dată forța de orgatâjjpre 
puterea și energia de muncă a s 
oamenilor, hotărîrea lor de a vin
deca cît mai grabnic rănile cala
mității abătute și în acest județ.

N COȘOVEANU

VASILE KAVESCU

PE ȘOSEA,

IEȘIREA
DIN
SCHIMB

SOLIDARITATEA ȚARII
• • • • •

sprijin și

ÎN MIEZ

DE NOAPTE
...Comuna Pogoanele. Plouă 

puternic. Apa a ajuns la 80 
de cm și accesul pe șosea se 
făcea cu riscuri enorme. Dar 
un camion înaintează, se tî- 
rîie ca o reptilă. 160 de bu
toaie pline cu carbid se 
transportă de la Constanța la 
Bacău. înapoi nu se mai poate 
merge. Pericolul exploziei se 
află la fiecare pas. Mașina 
și-a pierdut echilibrul și bu
toaiele s-au răsturnat. Zeci de 
oameni au sărit în ajutor. Era 
ora 23. Și ploua. Și se mun
cea în maieu. Apa era rece. 
Pînă' la trei dimineața, pe 
ploaie torențială, oamenii au 
salvat 159 de butoaie în care 
se aflau peste 11 000 kg car
bid, cărîndu-le pe umăr, din 
puhoiul de ape. Se priveau, 
dar nu se mai recunoșteau. 
Teama, oboseala și o mare 
mulțumire că au putut fi de 
folos. Erau acolo tinerii trac
toriști Ion Banu și Grigore 
Vînt de la I.M.A. și mulți 
alții. Oamenii spun că la 
plecare, tînărului șofer, care 
trecuse prin grele încercări, 
îi dăduse o lacrimă. De recu
noștință.

L. POPESCU

Se înserase. L-am întilnit 
tocmai cînd ieșea pe poarta 
Uzinelor Textile Tîrnava din 
Mediaș. Purta un imens cio
rap negru îmbrăcînd gipsul 
ce-i proteja piciorul sting. 
N-am avut răgazul unei în
trebări. S-a întors brusc, fără 
să-și spună măcar numele.

L-am aflat însă de la cîțiva 
muncitori aflați în preajmă.

— E unul dintre tinerii noș
tri de nădejde, maistrul Gh. 
Matei. A ieșit tocmai din 
schimb. In ziua de 16 mai, în
tr-o simbătă, împreună cu 
alți tovarăși a participat la 
salvarea utilajelor întreprin
derii de sub năvala apelor. 
Atunci și-a fracturat piciorul. 
Cu toate acestea nu a lipsit 
nici o clipă de la datorie. 
Acum lucrează în schimburi 
de 12 ore pentru recuperarea 
utilajelor avariate de puhoi. 
E o muncă migăloasă, care 
cere multă răbdare. Trebu
iesc spălate, greșaie, de
montate, șterse. De aceste 
operații depinde într-o mă
sură mare nivelul pierderilor 
suportate de întreprindere de 
pe urma inundațiilor. Gheor
ghe Matei e în uzină de dimi
neață pînă seara. Muncește 
cot Ia cot cu ceilalți de parcă 
n-ar avea nimic.

M-am întors urmărind cu 
privirea silueta înaltă a tînă- 
rului ce se pierdea în noap
te. Mergea încet dar sigur, în- 
cercînd să-și potrivească pa
șii piciorului bolnav cu cel 
sănătos. Mi-am amintit în 
acel moment că apropiin- 
du-mă de el scrîșnise din 
dinți, sfredelindu-mă cu o 
privire iute. îmi reproșa par
că tentativa de a da atenție 
unui gest intrat, în aceste 
zile dramatice, în firea lu
crurilor.

TRAIAN GINJU

SPORTIVI FRUNTAȘI AU PLECAT
SPRE FRONTUL INUNDAȚIILOR

în cadrul unei adunări, sportivi 
fruntași din cluburile bucureștene, 
activiști ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport și 
ai Consiliului municipal București 
au hotărît să formeze brigăzi de 
muncă patriotică, care să ia parte 
la bătălia care se dă împotriva a- 
pelor.

Ieri dimineață a pornit spre 
Balta Ialomiței primul lot alcătuit 
din 75 de sportivi. La Stadionul 
23 August înainte de îmbarcarea 
în mașini, s-a format tradiționalul 
careu al brigadierilor. Deși nu 
poartă obișnuitul trening cu dun
ga tricoloră, ci un echipament 
special : salopete, cizme de cau
ciuc, lopeți, îi recunoaștem totuși 
pe maeștrii emeriți ai sportului 
Dumitru Pîrvulescu, Paul Ciobă
nel, George Corbeanu, Andrei 
Folbert, pe maeștrii sportului 
Gheorghe Valeriu, Mărgărit Blă- 
gescu, alături de numeroși alți 
sportivi de frunte, antrenori, spe
cialiști din cadrul cluburilor 
bucureștene. Gîndurile lor, sim
țămintele lor sînt exprimate sin
tetic, în cuvinte simple, de către 
campionul mondial 
Dumitru Pîrvulescu :

— Ne ducem să 
oamenilor aflați în 
Vrem să facem treabă, dorim ca 
toată lumea să fie mulțumită de 
noi. Și dacă va fi nevoie, plecăm 
pi în altă parte.

Cunoscutul fotbalist Feri Za- 
voda a ținut să adauge că spiri
tul de echipă, format în lupta 
sportivă, își spune acum cuvîn- 
tul, determinînd acest gest de 
solidaritate cu cei aflați în pri
mejdie. Sînt gînduri ce se des
prind și din telegrama pe care, 
înainte de plecare, brigada de 
muncă patriotică a sportivilor 
bucureșteni a trimis-o Comitetu
lui Central al partidului, tovară-

șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
„Vă asigurăm tovarășe secretar 
general — se spune în telegra
mă — că sportivii fruntași din 
orașul București vor depune toa
te eforturile pentru a contribui 
la acoperirea pierderilor provo
cate de întreruperea activității în 
unele întreprinderi, pentru a 
sprijini țărănimea în recuperarea 
pămînturilor inundate".

și olimpic

dăm ajutor 
primejdie.

ADRIAN VASILESCU

Angajamentul „Vom lucra aco
lo unde este nevoie, vrem din 
toată inima s-o facem" — a în
ceput să circule din prima zi a 
marei catastrofe ce s-a abătut a- 
supra țării, ca o ștafetă a solida
rității, ca o supremă dovadă de 
patriotism. Studențimea țării, a- 
cest tînăr detașament de viitori 
intelectuali a preluat-o, transfor- 
mînd-o în hotărîre. Și în zilele 
trecute am scris despre nume
roase colective studențești care 
au făcut atîtea gesturi generoa
se, umane, civice, dar mai cu 
seamă firești pentru vremurile pe 
care poporul le trăiește. Iată că 
se încolonează în eșalonul tine
retului studențesc pregătit să dea 
ajutorul, oriunde este nevoie, vii
tori specialiști ai ogoarelor.

La Institutul agronomic din 
București, decanatele și asociația 
studenților dețin zeci de inițiati
ve studențești formulate în scri
sori, telegrame, ori adunări. 
Marea dorință a studenților de 
aici este de a da țării un ajutor 
cit mai calificat. Știu că un ase
menea ajutor este extrem de ne
cesar acum cînd agricultura este 
atît de crunt lovită de ape. De 
aceea, toți studenții facultăților 
institutului sînt hotărîți să se 
constituie în brigăzi de speciali
tate și să lucreze în timpul prac
ticii, ca și pe întreaga perioadă a 
vacanței de vară, în zonele lovj- 
te de inundații. Se așteaptă soli
citările din județe și din partea 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii; Studenții anilor IV — 
medicină veterinară, zootehnie, 
agricultură, horticUltură au re
nunțat la excursia de studii care 
se face de obicei, iar suma — 
circa 200 000 lei — este depusă 
la fondul de ajutorare; timpul de 
excursie îl afectează muncii pa

triotice în localitățile sinistrate. 
Studenții Facultății de zootehnie 
au renunțat la biletele de odihnă 
în stațiuni cerînd ca valoarea în

GESTURI

STUDENȚEȘTI
bani să fie vărsată în același fond 
de ajutorare.

In plus, la sediul asociațiilor 
studenților din institut s-au a-

dunat sute de pachete conținînd 
mii de obiecte de îmbrăcăminte 
donate de studenți și care vor 
pleca cu un transport special 
spre județele sinistrate.

Nimic deosebit. Cei cîteva mii 
de studenți de la Agronomie își 
iubesc (ara și profesia și nu pot 
fi absenți cînd este nevoie de ei 
pe ogoare, în "fermele zootehni
ce, cu munca și sprijinul de spe
cialitate. Li se pare o chestiune 
de responsabilitate civică să-și o- 
noreze profesia în aceste condiții 
grele, să dea acum examenul dă
ruirii, cuvintele acestea le apar
țin, au fost cuprinse în tele
gramele și angajamentele lor.

c. s.

A

II
într-o hăinuță so

sită printre alte 
ajutoare din jude
țul Brașov pentru 
orașul Tîrnăveni, 
din județul Mureș, 
am găsit un bilețel :

„Cu toată dragos
tea îțd trimit cîteva 
lucrușoare care poa
te îți vor fi de folos 
ție, dragă și bună 
fetiță trecută prin 
necazuri greu de 
conceput. Dacă îmi 
ești colegă sau poa
te mai mică sau mai 
mare, te rog să știi 
că noi toți cei de 
aici te îmbrățișăm 
cu toată dragostea și 
îți dorim să fii și de 
acum înainte tot 
atît de curajoasă ca 
și pînă acum și

CINEVA 
RĂSPUNDE

exemplu pentru noi 
t—VJ. Nu știu ce aș 
pute^ să spun ca să 
te mingii. Simte tu 
inima mea caldă 
lingă tine și gîndeș- 
te-te că sînt gata 
oricînd să-ți vin în 
ajutor cu tot ceea ce 
ai să-mi ceri. Pe 
mine mă cheamă 
Petrie Manuela, sînt 
elevă în clasa a 
Vl-a A a Școlii ge
nerale de 10 ani nr. 
1 din orașul Râșnov, 
județul Brașov. Cînd 
ai să te liniștești în 
urma grelei încer
cări prin care treci, 
te rog scrie-mi la 
școală sau acasă : str. 
Ion Luca Caragiale 
nr. 269 orașul Rîș- 
nov, județul Brașov.

îți spun aceasta 
gîndindu-mă că poa
te ai nevoie de 
ceva cu care eu pot 
să-ți vin în ajutor. 
M-aș bucura mult 
dacă aș primi cît 
mai repede o veste 
de la tine ca să-ți 
trimit ceea ce crezi 
că-ți trebuie și te 
rog s-o faci ca și 
cum eu aș fi su
rioara ta“.

PETRIC MANUELA

Am transcris rîn- 
durile și am pus bi
lețelul la ’ * *
zunarul 
Cine îi 
punde ?

loc în bu- 
hăinutei. 
va răs-

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

pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, au sosit telegrame și mesaje 
de compasiune semnate de : HOUARI BOUMEDIENE, preșe
dintele Consiliului Revoluției, președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene Democratice și Populare, gene
ral maior YAKUBU GOWON, șeful Guvernului Militar Fede
ral, comandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii 
Nigeria, JOMO KENYATTA, președintele Republicii Kenya, 
TONKU ABDUL RAHMAN, primul ministru și ministru al 
afacerilor externe a Malayeziei, Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Austria.

PE ADRESA C.C. AL U.T.C.
Uniunea Tineretului de Eliberare din Vietnamul de sud : 

„Sîntem foarte miș-cați aflînd că inundațiile care s-au pro
dus în unele regiuni ale României au provocat mari pagube. 
Vă exprimăm dumneavoastră, și prin dumneavoastră popu
lației regiunilor sinistrate, sentimentele noastre de compa
siune și simpatie".

Organizația Unită a Tineretului Democrat din Cipru își 
exprimă mîhnirea profundă în legătură cu iparile distrugeri 
cauzate de inundații și urează tineretului și poporului român 
să învingă cît mai curînd dificultățile produse de aceste 
inundații catastrofale.

Prin telegrama trimisă, Cercul Federal al Tineretului Ger
man — D.B.JR. — din Republica Federală a Germaniei, se 
oferă să trimită un grup de 50—100 tineri specialiști și uti
lajele necesare lucrărilor de refacere a unora din. zonele 
sinistrate.

★ ★

• Printr-o telegramă adresată B.T.T., Conducerea Cercului de 
tineret a landului Rheinpfaltz, se spune : „Profund impresionați 
de catastrofa care s-a abătut asupra țării dv.} ne exprimăm 
compasiunea și vă rugăm să primiți contribuția noastră în spri
jinul operei de reconstrucție. Am hotărit să punem la dispoziție 
suma de 5 000 DM, care să fie folosită pentru refacerea unor 
construcții ale tineretului dintr-o zonă atinsă de inundații. Cercul 
nostru de tineret își exprimă convingerea că și în acest fel pu
tem contribui la consolidarea relațiilor existente între organiza
țiile noastre, încă din anul 1968“.

• Patrick Tordini, director adjunct al organizației de turism 
„NUSTRAV" din Londra, precum și Biroul de Turism pentru Ti
neret — „ORBITA" din Sofia, au trimis telegrame prin care își 
exprimă solidaritatea cu poporul nostru, cu tineretul român.

Secretarul general al O.N.U. 
U THANT, a donat, din Fondul 
Special de Urgență O.N.U., un 
prim ajutor de 15 000 dolari în 
echipamente și utilaje.

Guvernul austriac donează 
suma de 1 000 000 de șilingi pen
tru victimele inundațiilor din Ro
mânia. Această hotărîre a fost 
luată într-o ședință a guvernu
lui.

GUVERNUL REPUBLICII 
POPULARE MONGOLE a ho- 
tărît acordarea unui ajutor ma
terial în valoare de 1 000 000 
tugrici, constînd din 2 000 tone 
ciment, 2000 perechi bocanci și 
500 perechi cisme.

cu ajutoare transmise de Cru
cea Roșie a R.F.G., pentru 
populația sinistrată și pentru o- 
rașele greu lovite de inundații. 
De la Timișoara, caravana a luat 
drumul localităților Tg. Mureș, 
Tîrnăveni, Mediaș, Blaj, Sibiu, 
Brăila, Tulcea și spre alte zone 
lovite de calamitate. Ajutorul 
constă în instalații de filtrare a 
apei de băut, rezervoare și insta
lații aferente, îmbrăcăminte, în
călțăminte. Caravana este înso
țită și de un grup de specialiști 
germani care vor deservi utila
jele de filtrare a apei.

dațiilor, prin acordarea unei 
cantități de măsline în valoare 
de circa 5 000 dolari.

Reprezentanta firmei „Gioa- 
chino Veneziani" din Tx'ieste, 
Rodica Oanță, a depus la Am
basada țării noastre 
ca o contribuție la 
sinistraților suma de 
italiene.

din Roma, 
ajutorarea 
100 000 lire

Germaniei, 
a anunțat 

’ 1000, 
Firma

noastră, făcînd diverse donații 
ca : bărci, cabluri electrice, me
dicamente, îmbrăcăminte, ali
mente, citrice, bani. Iată cîțeva 
‘din aceste firme : „Eurotecni- 
ca“, „Montedisson", „Pirelli", 
„Le Petit", „Nymco", „Guțta- 
dauro", „Spina", „Ciatti" „Privi- 
tera". Donațiile totalizează peste 
25 000 000 lire italiene.

Gino — 50 000 lire italiene. Au 
fost donați, de asemenea, din 
partea firmei americane „Getex" 
— 1000 dolari, iar din partea 
firmei „Rudolf Ludwig și Artis" 
din R. F. a Germaniei — 5 000 
mărci vest-germane.

AJUTOARE 
SUPLIMENTARE

Delegația Republicii Austria, 
condusă de dr. Maximilian Fălbl, 
consilier ministerial în Ministe
rul Comerțului și Industriei, 
aflată la București pentru trata
tive în vederea încheierii acor
dului comercial de lungă durată 
pe 1971—1'975, precum și a pro
tocolului privind schimburile de 
mărfuri pe 1971. a depus la 
Banca Română de Comerț Exte
rior suma de 6 000 de șilingi ca 
ajutor pentru familiile care au 
avut do suferit de pe urma 
inundațiilor.

CONSILIUL 
MONDIAL AL PĂCII

Din R. F. a 
firma „Fritz Riess' 
că va depune, în contul 
suma de 10 000 mărci. 
„Trafilerie di metalli" din Ita
lia, parteneră comercială a în
treprinderii noastre „Metalim- 
port“, a acordat pentru spriji
nirea sinistraților 500 000 
italiene.

Două firme austriece — „Tur
moil" și „Schoeller Akmann" 
— au donat suma de 152 000 
șilingi.

Federația industriilor chimice 
din Belgia a lansat un apel că
tre membrii săi, spre a contri
bui la fondul de ajutorare a si
nistraților din România. Au fost 
colectate astfel medicamente în 
valoare de 51000 de franci bel
gieni.

lire

CRUCEA ROȘIE

Zilnic, organizațiile Crucii 
Roșii din diferite țări ale lumii, 
trimit avioane, camioane de 
mare tonaj sau trenuri încărca
te cu alimente, articole de îm
brăcăminte, obiecte gospodă
rești și instalații industriale —• 
contribuție la ștergerea urmelor 
calamităților naturale care și-au 
pus amprenta pe multe din lo
calitățile românești. în ultimele 
24 de ore, prin aeroportul inter
național „București-Otopeni" au 
sosit din Atena mari cantități 
de conserve din carne și legume, 
care au fost dirijate la cantinele 
unde iau masa sinistrații, sau 
spre depozitele ce îi aprovizio
nează cu produsele necesară a- 
limentației. Din Elveția au sosit 
10 tone de produse dietetice 
pentru copii, precum și un grup 
electrogen pentru producerea de 
energie acolo unde apele au dis
trus aceste instalații. De aseme
nea, din partea Semilunii Roșii 
din Turcia, au ajuns în țară ci- 
teva mii de kilograme de zahăr, 
făină, îmbrăcăminte și pături.

Prin punctul de frontieră Sta- 
mora - Moravița, a intrat o 
nouă caravană de autovehicule

SITUAȚIA DRUMURILOR
Starea căilor ferate, drumuri

lor naționale, aeroporturilor, pre
cum și a rețelei de poștă și tele
comunicații de pe teritoriul tării 
în ziua de 27 mai :

Căile ferate : Ploile căzute în 
ultimele zile, precum și noile 
inundații din unele zone ale ță
rii auxîngreunat munca de refa
cere a.drumurilor de fier distru
se de furia apelor. Cu toate e- 
forturile depuse pentru redarea 
lor in circulație, după cum a- 
nunță Departamentul căilor fe
rate, continuă să fie suspendate 
traseele Sighișoara-Daneș, Blaj- 
Podul Mureș, Ilia-Dobra. Neu- 
dorf-Radna, Mărișelu-Sărățel, 
Ileanda-Jibou, Ulmeni-Sălaj-Mi- 
reșul Mare, Cîmpulung pe Tisa- 
Frontieră, Bâcicoi-Frontieră, Sîn- 
georz Băi-Rodna Veche, Bistri- 
ța-Bistrița Bîrgăului, Cetatea de 
Baltă-Sovata, Baldovinești-Bar- 
boși, precum și pe liniile înguste 
Tg. Mureș-Band, Praid-Tg. Mu
reș,/ Crucișor-Șomcuța Mare, Satu 
Mare-Botiz și Altina-Agnita. Pe 
l'nia Berzovia-Oravița circulă 
numai trenurile de călători, cu 
transbordare în stațiile Tirol și 
Surtuc Banat.

Căi rutiere : Au fost redeschise 
drumurile naționale 11 orașul

Gheorghe Gheorghiu-Dej-Bacău 
și 12 A Ghimeș-Comănești. Pe 
aceste trasee nu pot circula to
tuși vehicule cu o greutate to
tală de peste 5 tone. Restricții 
pentru autovehiculele de mare 
capacitate — care depășesc 10 
tone — există și pe sectoarele 
DN 2 A Țăndărei-Vadu Oii. DN 
13 Bălăușcri-Tg. Mureș, DN 13 
A Sovata-Bălăuș^ri, DN 14 A 
Mediaș-Tîrnăveni și DN 17 Bis
trița-Vatra Dornei. Circulația 
autoturismelor este temporar in
terzisă pe DN 2 C Pogoanele- 
Amara și DN 24 Tecuci-Bîrlad. 
A fost întrerupt total traficul ru
tier pe sectoarele : DN 2 B Bră- 
ila-Șendreni, DN 2 F Bacău-Vas
lui, DN 5 C Giurgiu-Zimnicea, 
DN 7 Căciulata-Rîul Vadului, 
DN 13 Brașov-Rupea, DN 14 Me- 
diaș-Sighișoara, DN 14 B Teiuș- 
Blaj, DN 17 B Vatra Dornei-Po- 
iana Teiului, DN 22 Măcin-Isac- 
cea, (se circulă pe varianta oco
litoare Măcin-Horia-Cataloi-Tul- 
cea), DN 24 A Murgeni-Fălciu, 
DN j24 Tecuci-Șendreni (se cir
culă pe varianta ocolitoare Te- 
cuci-Ivești-Costache Negri-Pe- 
chea-Smirdan-Galați). DN 26 
Vlădești-Oancea. DN 54 Corabia- 
Tr. Măgurele (se circulă pe ruta 
ocolitoare Corabia-Vișina-Cili-

eni-Izbiceni-Lunca-Tr. Măgu
rele).

Aeroporturi : Datorită faptului 
că terenurile de aterizare și de
colare ale aeroporturilor din Si
biu și Satu Mare nu au devenit 
încă apte traficului. Direcția ge
nerală a aviației civile a dispus 
menținerea in continuare a res
tricțiilor de zbor.

P.T.T.R. : Muncind în condiții 
deosebit de grele, lucrătorii din 
acest sector au reușit să repună 
in funcțiune, intr-un timp foarte 
scurt, circuitele telefonice dip 
zona Rm. Vîlcea-Sibiu. De ase
menea, intre Brăila și Galați s-a 
dat în funcțiune încă un sistem 
de radio-releu, care permite spo
rirea traficului telefonic inter
urban. Comunicațiile poștale au 
fost restabilite, de asemenea, în 
totalitate pe raza județelor Iași, 
Vaslui și Galați. Rămin închise 
unitățile P.T.T.R. Alma și Culun 
(județul Sibiu), Nămoloasa (ju
dețul Galați), Vădeni (județul 
Brăila) și Odobasca ’
Vrancea). Menționăm, totodată, 
că în ultimele zile nu s-au putut 
asigura integral expedierile poș
tale în cîteva localități din ju
dețele Sibiu, Alba și Hunedoara.

(județul

(Agerpres)

Consiliul Mondial al Păcii în 
numele tuturor membrilor săi, 
a lansat un apel către toate co
mitetele naționale de apărare a 
păcii, prin care le solicită să ia 
măsuri de ajutorare, pe scară 
mondială, pentru refacerea și 
reconstrucția zonelor calamitate 
din România.

Firma 
Milano a 
nează o 
de carne ... _____ __ ______
lioane lire italiene, în semn de 
compasiune și solidaritate față 
de populația sinistrată.

Hans Joachim Zappel, 
Kassel, aflat într-o vizită

din 
do-

comercială „Star'* 
comunicat că mai 
cantitate dp conserve 
în valoare de 2.5 mi-

din
în

Pe adresa directorului general 
al întreprinderii de comerț ex
terior „Romagricola" s-a primit 
în ziua de 26 mai un telex din 
partea firmei „Dr. St. Spernath" 
din Miinchen. în care se arată : 
Deși am adus o contribuție fi
nanciară prin Crucea Roșie, 
pentru ajutorarea sinistraților 
din România, dorim să venim în 
sprijinul victimelor acestei ca
tastrofe și printr-Un*ajutor ma
terial direct. De aceea, vom ex
pedia imediat un transport cu 
6 cantitate însemnată de pături

Dl. Tauzer, de la firma aus
triacă „Scnoeller Bleckmann“ ' a 
expediat o ladă cu medicamente 
colectate de soția sa, care este 
medic la un spital din Viena.

Crucea Roșie suedeză a pus 
la dispoziția Crucii Roșii Inter
naționale de la Geneva o nouă 
sumă de 100 000 coroane venind 
astfel în ajutorul sinistraților de 
pe urma inundațiilor din Româ
nia. Totodată se anunță că patru 
camioane încărcate cu medica
mente, îmbrăcăminte și pături, 
în valoare totală de 350 000 co
roane, au plecat din Suedia 

' spre România. în zilele urmă
toare vor fi trimise alte trans
porturi cu obiecte de primă ne
cesitate.

CETĂȚENI STRĂINI

Episcopul George Kreutner 
și pastorul John Bortmans, 
cetățeni canadieni, originari din 
România, aflați temporar în ța-

Societatea „Ajutorul bisericii 
daneze" a comunicat majorarea 
sumei stabilite inițial, de la 
50 000 de coroane la 120 000 de 
coroane daneze, din care se vor 
procura și trimite în țara noas
tră 10 betoniere mobile, 4—5 ge
neratoare electrice de 220 volți, 
10 tone carne de porc conser
vată, precum și medicamente.

ORDINUL DE 
MALTA

Din partea organizației „Ordi
nul de Malta" s-au primit 34 de 
colete cu medicamente și 2 co- 
lete cu pături.

DONAȚII ALE 
MEMBRILOR 
CORPULUI 

DIPLOMATIC

PROVOCATE DE MMMII

Anunțind această acțiune, 
priritr-o scrisoare adresată Co
mitetului național pentru apă- 

k rarea păcii din țara noastră, se- 
/ cretarul general al Qonsiliului 

Mondial al Păcii, Romesh Chan-^ 
dra, transmite profunda compa-’ 
siune față de tragicele pierderi 
suferite de poporul român, față 
de victimele dezastrului.

România, a depus la Banca din 
Arad, ca un modest ajutor pen
tru sinistrați 500 de mărci 
R.F.G.

de lină, rufărie de corp, medica
mente, alimente 
altele.

pentru sugari și

FIRME ȘI OAMENI 
DE AFACERI

Proprietarul firmei „Commer- 
tial Credit" din Beyruth, 
M. Samman, a trimis următoa
rea scrisoare : „La puțin timp 
după declanșarea inundațiilor 
din România, am donat 1000 
dolari pentru ajutorarea sinis
traților. Venihd în București, in 
interes de afaceri, și văzind prin 
intermediul televiziunii române 
imagini zguduitoare din zonele 
lovite de catastrofalele inunda
ții, văzihd amploarea pagubelor 

țșî suferințelor pe care un mare 
numjir de cetățeni le înfruntă cu 
bărbăție am fost profund miș
cat.

Fiind unul dintre aceia care 
am avut fericirea să cunosc fru
musețile României, precum și 
ospitalitatea și virtuțile poporu
lui român, consider de datoria 
mea să sporesc contribuția mo
destă pe care o aduc la fondul 
pentru ajutorarea victimelor ca
lamităților naturale, cu încă 9 000 
dolari, ca o expresie a sentimen
telor pe care le nutresc pentru 
poporul român.

Administratorul delegat al fir
mei „Danex" din Atena, Nicolas 
Tjavouris, a trimis o scrisoare in 
care se arată : „Dat fiind legă
turile de arii pe care le am cu 
diversele firme din România, 
permiteți-mi să aduc și eu o 
contribuție la sprijinirea familii
lor care au^suferit datorită inun-

îmbărbătare pentru sini

(Urmare clin pag. 1)

La Brăila și Galați, alături de 
șepcile muncitorești, șepci de 
elevi ‘Se apleacă în același ritm 
peste*lopejile care ridică diguri. 
Nu, efortul încordat nu are vîr- 
stă în aceste zile. Nu, stăruin
ța, devotamentul, voința dîrză 
de a învinge sau a reface nu 
sînt împărțite pe generații. Pen
sionarii se întorc la munca 
de la căile ferate și din Insti
tutul „Dr. Cantacuzino", studen
ții din Ardeal — grupe_ de sal
vare, zi și noapte — sînt gata 
și pentru timpul ce urmează.; 
studenții din restul țării se vor 
îndrepta să muncească acolo 
unde va fi nevoie. Elevii școli
lor t.ehnice, profesionale își 
fructifică priceperea, califica
rea, mai repede decît ar fi de 
crezut ; la lași, viitorii construc
tori ai Grupului școlar, împăr- 
țiți îh brigăzi pe meserii — zi
dari, dulgheri, betoniști — por
nesc în satele județului unde a- 
lunecă terenul. Dejul a primit 
grupuri» complexe de profesii 
ale elevilor unui grup școlar 
tehnic din Cluj, care vor lucra 
la reconstrucție. Brigăzile de lă
cătuși, electricieni, instalatori, 
elevi ai școlilor profesionale 
din Rîmnicu Vîlcea vor pleca în 
curînd spre Ardeal și Moldo
va. Lipsa calificării precise nu 
sperie, nu împiedică pe nimeni: 
elevii claselor a Xll-a „Vasile 
Roaită", tot din Rîmnicu Vîlcea, 
au fost primii care au răspuns 
chemării de a munci cu lopata 
la ridicarea digurilor la coope
rativele agricole din jur.

Așadar, donatori de sîngedin 
ț>rima zi: de la liceele nr. 39

și „Matei Basarab" din Bucu
rești, de la cele din Rupea, Rîș- 
nov și „Tractorul" brașovean, 
pînâ la elevii din Suceava. Așa
dar, din primele zile mii, zeci de 
mii de uniforme : gestul, superb 
la început, aproape s-a unifor
mizat prin generalizare. Carne
tele școlare de C.E.C., banii 
de excursie pentru vacanță, dați 
pentru sinistrați pînâ la ultimul 
leu. în Bihor, pionierii întregu
lui județ au donat toate fondu
rile lor de excursii pe acest an.

• La Craiova, cîștigătorii disputa-

fiindcă cei mari aveau grijă de 
această bucurie. Acum, încear
că să și-o asume ei, pentru al
ții : copiii județului Constanța, 
cu consimțămîntul părinților, au 
chemat să petreacă pe litoral, 
în casele lor, ca invitați ai lor, 
7 000 de ............................
vite de 
vacanță, 
mai are 
banii, în w .
tru banchetul de bacalaureat : 
de -la Liceul din Miercurea Si
biului, pînâ la Liceul nr. 24 din 
București, elevii donează sini-

copii din județele lo- 
inundații.

nimeni,
inima să cheltuiască 
aceste zile grele, pen-

Și pînă la 
se pare, nu

părate pe banii din pușculiță, 
toate creioanele colorate și a- 
cuarelele, cărțile lor de povești. 
Plus haine. Și mai mult de cît 
orice dar, în buzunarul acestor 
haine, au scris cu 
caligrafie o vorbă, 
gîna bun : „Curaj 
gîr.dim Ta voi".

Școlarii și- eleviiT____  } din toată
țara știu că ei, colegii lor si
nistrați, adună din noroi cărți
le și rechizitele și tot ce au avut 
în școală. Știu, deci, de ce au 
nevoie. De la Școala generală 
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GENEROZITA TEA
NU ARE VÎRSTE

tului concurs „La șase pași de 
excursie", au depus la contul 
2 000 întreaga sumă a premiu
lui care i-ar fi plimbat prin 
întreaga țara. Copiii dăruiesc 
un premiu pentru care s-au lup
tat un an, tinerii își dăruiesc va
canța. Unii, locul vacanței. Vii
torii oțelari ai Hunedoarei, ele
vii ultimului an al liceului „O- 
țelul Roșu" au renunțat la locu
rile lor în taberele vacanței de 
vară pentru colegii din județele 
sinistrate. Vacanța, deci. Tinerii 
și copiii știu să se bucure de 
vacanță : mai bine-zis, învăța
seră să se bucure de vacanță,

strațîlor banii petrecerii de ră
mas bun școlar.

Tineri care renunță la o amin
tire durabilă o viață întreagă. 
Tineri, copii aproape, care re
nunță și la prăjitura de fiecare 
zi : elevii liceului de construcții 
din Timișoara au hotărit să re
nunțe la felul trei al meniului 
școlar, suma echivalentă dă- 
ruind-o copiilor care nu pot 
acum să mănînce o prăjitură în 
fiecare zi. Bomboane, ciocolată, 
păpușa, mingea lor cea mare 
sînt aduse de cei mai mici ge
neroși la centrele de donare. 
Școala generală nr. 5 din Capi
tală, primele ei clase, au dat 
copiilor sinistrați dulciurile cum

nr. 56 din București 
unei scoli din Satu

materialul didactic ; o 
fecționâm cu mijloace proprii, 
pentru voi, hărți, planșe, ma
chete". Alții string neobosit fier 
vechi, plante medicinale, sticle, 
borcane. E incredibil dar, nu® 
mai din sticle, borcane, școla
rii județului Botoșani au strîns 
150.000 lei pe care i-au depus 
imediat în folosul sinistraților.

Nu, generozitatea n-are vîr- 
stă. De fapt, s-a spus totdeauna 
că generozitatea e un atribut 
implicit al tinereții : dar s-a mai 
pus uneori la îndoială altruis
mul unei generații care n-a cu
noscut mari suferințe, care n-a 
trecut prin sfîșierile războiului, 
care nu cunoaște, deci, direct, 
durerea umană. Și care n-ar 
înțelege ce înseamnă sacrifi
ciul. Milioane de gesturi gene
roase ale tineretului au infir
mat toate aefeste îndoieli, mi
lioane de mîini au făcut fără 
să li se ceară ; milioane de 
glasuri cer sâ facă fără să li 
se spună, milioane de inimi 
bat la unison cu țara. Adică, 
adunate, o generație demnă de 
toată cinstea care, iată, nu se 
constituie prin ea însăși, ci 
prin unanimă, generală, totală 
solidaritate.

Printre persoanele din străi
nătate care s-au alăturat efortu
lui de ajutorare a populației din 
județele afectate de inundații, 
se numără și ing. Lucian Man- 
derd din Berlinul Occidental, 
proprietarul firmei „Mandero 
L. Co. K. G.“.

în telegrama adresată între
prinderii ,,ARCOM“ — cu care 
are relații contractuale — ing. 
Lucian Mandero spune : ,.Vă 
comunic că am depus la Banca 
din» Bad Morgentheim suma de 
5 000 mărci germane, cu rugă
mintea să o folosiți pentru aju
torarea zonelor calamitate.

Impresionat 
inundațiilor din 
sonalul firmei 
Bruxelles, a hotărit sâ vină in 
ajutorul sinistraților, neihtîr- 
ziat, contribuind cu 100 000 
franci, efectiv sau în alimente, 
după necesități.

de amploarea
România, per- 
,.Sybc*ra" din

ra noastră, au prezentat compa
siunea și solidaritatea lor - cu 
întregul popor român în fața 
grelei încercări la care a fost 
supus în ultima vreme ca ur
mare a inundațiilor catastrofale 
ce s-au produs asupra unor 
regiuni ale țării noastre și au 
donat suma de 1 000 dolari drept 
contribuție pentru * "" 
pagubelor aduse de

La ghișeele băncii continuă să 
se primească diferite sume de 
bani, in valută, din partea unor 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați în țara noastră.

Din partea unui grup de 
membri ai Ambasadei Franței 
s-au depus 550 franci elvețieni, 
850 șilingi austrieci, 30 dolari și 
100 mărci vest-germane. De ase
menea, din partea unor lucrători 
ai Ambasadei R. F. a Germa
niei s-au primit 340 mărci vest- 
germane.

înlăturarea 
calamități.

în afara unui ajutor în baniț 
Clubul diplomații Sportiv din 
București a hotărit să doneze 
două autoturisme uneia din re
giunile mai grav lovite de cala
mități.

Din partea firmei „Lurgi" (R.F. 
a Germaniei) a sosit o nouă 
scrisoare consemnind donarea 
sumei de 25 000 mărci pentru a 
fi folosită la ajutorarea popu
lației care a avut de suferit de 
pe urma catastrofalei revărsări 
a apelor.

Pe lîngă donațiile 
cetățeni austrieci de 
mână au făcut o nouă donație 
de 5 000 șilingi. Alți cetățeni 
austrieci au trimis colete cu îm
brăcăminte, încălțăminte și me
dicamente pentru sinistrați.

anterioare, 
origine ro- ■

★

Reprezentantul Firmei ..Rudolf 
Wolf" din Anglia. Brackembury, 
anunță că a luat cunoștință cu 
un profund regret de catastrofa 
ce a avut loc in România și își 
exprimă dorința de a contribui 
cu suma de 500 lire sterline, pe 
care a și remis-o Băncii Româ- 

‘ne de Comerț Exterior.

La întreprinderea „Navlomar" 
din București a sosit din partea 
Companiei libanfze de navigație 
maritimă „Dcmline". ale cărei 
nave fac curse regulate între u- 
nele porturi. din Levant și por
turile românești, o scrisoare în 
care se spune : Am urmărit cu 
adîncă îngrijorare calamitățile 
care au cauzat țăriî dv. pierderi 
enorme de vieți omenești și bu
nuri materiale, atrăgînd compa
siunea întregii lumi. Ca o mo
destă contribuție din partea con
ducerii și salariaților Compa
niei pentru ușurarea durerii u- 
nora dintre victime, punem la 
dispoziția autorităților române 
suma de 1 500 dolari.

Miercuri dimineața, la ghi
șeele Băncii Române de Comerț 
Exterior din Capitală s-au pri
mit noi donații pentru ajutora
rea populației din județele lovite 
de calamitățile naturale din 
partea unor cetățeni străini aflați 
în țară și a unor firme de peste 
hotare. Dintre cei care și-au 
adus contribuția în acest scop 
sînt : Rudolf Ludwig — 500
mărci vest-germane, Ciglioli

Mai mulți cetățeni de origine 
română din Elveția au donat 
1 000 franci elvețieni, precum și 
alimente) și îmbrăcăminte.

Reprezentantul lui ,-,Ro-Ame
rican Trading Company", Ma
rin Datcu, aflat actualmente 
în România și născut pe melea
gurile noastre a donat suma de 
100 dolari și unele obiecte de 
îmbrăcăminte — în foiosu] 
nistraților.

Aflînd despre calamitățile care 
s-au abătut asupra unor județe 
ale patriei, grupul celor 18’ingi
neri români din industria lem
nului care acordă asistență teh
nică în Iran pentru valorificarea 
masei lemnoase din bazinul fo
restier Neca oferă în favoarea 
sinistraților salariul lor pe o 
lună.

Grupul de practicanți vietna
mezi, din cadrul Direcției gene
rale de construcții 
Consiliului popular 
piului București, a 
contul 2 000, pentru 
populației sinistrate, 
loarea unei zile din

montaj a 
al munici- 
depus, în 
ajutorarea 
contrava- 

bursă.
(Aeerpres)

in folosul sinistraților
MARGARETA PÎSLARURecital

Serile „SCINTEII TINERETULUI

*I
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strafi

Numeroase firme italiene vin 
în ajutorul sinistraților din țara

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

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

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

ȚILOR DIN CALEA PLEV- 
NEI Nr. 61.

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

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

î
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CONT-2000
Miercuri 27 mai depunerile 

de pe întregul cuprins al țârii 
în contul C.E.C. 2000 se ridi
cau ia suma de 26 471 000 lei.

TIILEX U.T.C.
PRAHOVA

• TINERII JUDEȚULUI 
PRAHOVA au hotărit să vi
nă în sprijinul populației 
din zonele^ inundate cu suma 
de 1 milion lei. Muncitori, 
ingineri și tehnicieni din în
treprinderi, constituiți in 
brigăzi, s-au angajat să aju
te în timpul concediului de 
odihnă la repunerea în 
funcțiune a unităților in
dustriale afectate de inunda
ții.

SATU MARE
• IERI DIMINEAȚA a 

sosit în Satu Mare un grup 
de 10 tineri din Miercurea 
Ciue care au cerut să lucre
ze cite o săptămînă din con
cediul lor de odihnă pentru 
a grăbi repunerea în func
țiune a întreprinderii Soli
daritatea.

Tot ieri o brigadă de 25 
de tineri din localitatea 
Tășnad, județul Satu Mare, 
s-a angajat să reconstruiască^ 
o cantină a orașului.

IAȘI
• UTECIȘTII CLASEI A 

IV-A al Liceului industrial 
pentru construcții de mașini 
din Iași au cerut să efectue
ze muncă patriotică timp de 
două săptămîni, în perioada 
vacanței de vară, într-o u- 
zină care a avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

ÎN ZONELE AMENINȚATE 
LUPTA CONTINUĂ EROIC

• DOLJ
smulse stihiilor treptat, treptat, 
hectar cu hectar, căci bătălia 
pîinii, oricîte eforturi ar cere, 
trebuie cîștigată.

Pe a treia terasă a Dunării 
nu s-ar fi putut imagina 
vreodată că apa, atît de puțină 

9 Și prețuită în acest loc secetos 
— zona dunelor de nisipuri 
zburătoare — să acopere patru 

V sate, Godinelu, Zvorsca, Amărăști 
și Mîrșani, care nu au beneficiat 

• niciodată de vreo sursă de apă 
curgătoare. Dar iată, s-a întîm- 
plat. Apa freatică a țîșnit într-o 

• noapte în puhoaie din adîncul 
nisipurilor și într-o singură oră 
au fost distruse și avariate 43 de 
case și 1 200 hectare cultivate cu 
grîu, porumb, lucernă și legume, 
inundate. Uriașul șuvoi subteran 

“ străbate peste cîmpuri și sate a- 
proape 20 de kilometri lungime, 
îndreptîndu-se vertiginos spre 
cursul superior al Jiului pe sub 
asfaltul șoselei naționale Craio
va—Bechet—Port. Țăranii coo- 
peratori după ce au fost ajutați 

™ în primele zile să-și salveze bu
nurile de cîteva unități militare, 
sosite din Craiova, continuă acum 
să ducă o luptă dîrză cu apele. 
Au construit zeci de canale pen
tru scurgerea apelor în nisipuri, 

xr. au reînsămînțat cu piciorul tere- 
nul mai greu mecanizabil. Cele 
500 hectare situate în zona iz- 

® voarelor subterane ce abundă 
continuu spre suprafață vor fi

ION MARCOVICI

INSULA
MARE A
BRĂILEI
(Urmare din pag. I)

apărare și-a fixat sediul în zona 
comunei Salcia, în partea sudică 
a Insulei, acolo unde pericolul, 
datorită curenților și curgerii 
frontale a Dunării este mai mare.*

Problema nr. 1 este suprave
gherea, consolidarea și supraînăl- 
țarea coronamentului. S-a decre
tat astfel stare excepțională. 45 
de screpere, 30 autobasculante, 
7 dragline, 14 buldozere, 70 trac
toare utilitare, cărora de curînd 
li s-au alăturat încă 26 de scre
pere, 100 de autobasculante, 10 
excavatoare, 6 autoateliere, 4 so
nete mecanice precum și nenu
mărate nave-remorchere, șlepuri, 
șalupe etc, — se cumulează efoi
tului fizic al celor 5 000 de civili 
■și ostași, nemaisocotțnd locuitorii 
a 12 sate interioare ale Insulei, 
constituind la un loc un viu nu
cleu de forță care se opune furiei 
apelor. Cîteva sute de mii de 
saci de pămint și piatră, sute de

remorci și camioane cu fascine» 
palplanșe și pari au fost îngemă
nate ca o nouă căptușeală pe ta
lazurile interioare ale digului, a- 
colo unde talurile mari ale Du
nării rod cu furie tronsoanele 
suprasolicitate. în noaptea de 24 
spre 25 mai furia apelor a atacat 
cu violență maximă zonele Mă
rașu, Frecăței și Filipoiu. Pe ci- ; 
teca sute de metri dublura digu
lui a fost smulsă și s-a accentuat 
eroziunea coronamentului. For
țele reUnite — militari și civili — 
din comunele și fermele Mărașu, 
Măgureni, Frecăței, Lunca, Co-t 
rodușca și Stînca, cărora li s-au 
alăturat grupuri de ingineri spe
cialiști sosiți din toată țara, au 
reușit pînă spre ziuă să restabi
lească situația. Patrule duble ra
portează în permanență starea 
digului. Deși s-a făcut vreme fru
moasă, prognozele meteorologice 
sînt alarmante. Dunărea se umflă 
dincolo de cotele ei maxime. Ur
mează zile de veghe, de luptă și 
apărare a acestui „teritoriu de 
aur", unul dintre puținele care 
au fost și trebuie cu orice preț 
să fie smulse de sub magnetica 
prăbușire a apelor oarbe.

Astăzi încă 200 de elevi din 
comuna Mărașu și 123 de stu- 
denți bucureșteni s-au prezentat 
pe frontul de luptă împotriva 
inundațiilor care ar putea devasta 
Insula Mare a Brăilei.

Pînă acum 14 000 de oameni 
sînt concentrați în această vastă 
campanie împotriva apelor.



Presa străină despre calami

tățile naturale din România
Berlin

BERLIN. — Corespondentul 
Agerpres, Ștefan. Deju, transmi
te : într-o corespondență trimisă 
din București ziarului „Berliner 
Zeitung” se relatează că „Sute 
de mii de muncitori nu’ și-au 
îngăduit nici o duminică, pentru 
a sprijini țara lor în recupera
rea unei părți a pagubelor”. La 
rîndul său, cotidianul „Tribune" 
publică o corespondență intitu
lată „Milioane de oameni în 
luptă cu inundațiile", în care se 
subliniază că „numărul victime
lor și amploarea catastrofei ar 
fi fost cu mult mai mari, dacă 
nu ar fi intervenit cu toate for
țele, sub conducerea organelor 
de partid și de stat zeci de mii 
de bărbați și femei, oameni în 
vîrstă și tineri, civili și militari.

Tirana
„ZERI I POPULUT" t 

„POPULAȚIA A RESIMȚIT 
7LENAR GRIJA PARTIDULUI 

Șl GUVERNULUI"
TIRANA. — Ziarul „Zeri i 

popullit" evidențiază într-un e- 
ditorial că „in fața situației 
grave, întregul popor român și-a 
mobilizat forțele și luptă pentru 
a îndepărta pericolele create de 
calamitățile naturale. In aceste 
momente dificile, populația re
giunilor sinistrate a resimțit ple- 
nar grija partidului și guvernu
lui, precum și forța solidarității 
naționale, a întregului popor, 
care, într-un spirit de înalt pa
triotism, face totul pentru sal
varea regiunilor lovite de inun
dații". In încheiere, „Zeri i 
popullit" scrie : „în aceste mo
mente grele, poporul albanez, 
prieten credincios al poporului 
român, exprimă acestuia • senti
mentele sale de simpatie și de 
solidaritate frățească și condo- 
leanțele sale sincere familiilor 
victimelor".

Roma
„L’UNITA": „ANGAJAȚI 
ÎNTR-O LUPTA EROICĂ"

ROMA — întreaga presă ita
liană, posturile de radio și tele
viziune, continuă să informeze 
opinia publică despre evoluția 
inundațiilor din România — ne 
relatează din Roma corespon
dentul Agerpres, Nicolae Pui- 
cea. Se evidențiază mobilizarea 
excepțională de forțe împotriva 
calamităților, relevîndu-se mă
surile adoptate pentru a se pu
tea relua cit mai curind activi
tatea productivă. „Oamenii, 
scrie ziarul „L’Unita", sînt anga
jați într-o luptă eroică".

Londra
„TIMES" : „NICI CEL MAI MIC 

SEMN DE PANICA"
LONDRA. — Presa engleză 

continuă să țină la curent citi
torii despre inundațiile din Ro

jp e
ci MARȚI a avut loc la Bonn, 

sub auspiciile institutului „In- 
ternationes" și ale Ambasadei 
române în R. F. a Germaniei, o 
seară comemorativă „Lucian 
Blaga".

Au participat numeroși oa
meni de cultură, ziariști. După 
scurte cuvintâri rostite de dr. 
Gotz Fehr, director al institu
tului, și prof. Gh. Pușcaș, 
prim-secretar al Ambasadei ro
mâne, prof. dr. Liviu Rusu de 
la Universitatea din Cluj a 
vorbit despre opera lui Lucian 
Blaga.

Conferința a fost urmărită cu 
deosebit interes de asistență.

VOT TN SENATUL 
STATELOR UNITE

Senatul S.U.A. a aprobat 
miercuri, cu 82 de voturi con
tra 11, preambulul unui proiect 
de rezoluție care preconizează 
sistarea fondurilor destinate 
finanțării operațiunilor militare 
din Cambodgia. Această mă
sură va fi însă aplicată numai 
„în concordanță cu obiectivele 
declarate ale președintelui Sta
telor Unite de a evita implica- 

mânia — anunță din Londra 
Liviu Rodescu, corespondentul 
Agerpres. Intr-o corespondență 
din București, ziarul „Times", 
descriind atmosfera din țara 
noastră, arată : „în aceste două 
săptămîni, se remarcă faptul că 
nu se vede nici cel mai mic semn 
de panică”. Guvernul, se arată 
în corespondență, a îndreptat 
toate re’sursele naționale în ope
rații de salvare și ajutorare și 
întftaga națiune participă la e- 
fortul de a diminua consecințele 
dezastruoase, atît prin donarea 
unor sume din salarii cit și prin 
muncă activă. „Dramatismul, 
eroismul și solidaritatea au de
venit lozinca zilei" se mențio
nează în corespondență.

La rîndul său, cotidianul 
„Guardian" arată că întreaga 
forță umană disponibilă a fost 
angajată în operațiile de îndi
guire de-a lungul rîurilor um
flate și în acțiunea de trimitere 
de ajutoare regiunilor lovite de 
inundații.

Geneva
„NEUE ZURCHER ZEITUNG" : 

„SOLIDARITATEA SI UNITATEA 
DE VOINȚA"

GENEVA. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Ziarele elvețiene 
„Neue Ziircher Zeitung". „La 
Suisse", „Gazette de Lausanne", 
precum și televiziunea au pre
zentat în diverse materiale și e- 
misiuni eforturile eroice ale 
populației din țara noastră 
pentru combaterea inundațiilor. 
Astfel ziarul „Neue Ziircher 
Zeitung" remarcă mobilizarea 
maselor în vederea înlăturării 
efectelor inundațiilor. După ce 
schițează un bilanț al pierderi
lor umane și materiale, ziarul 
scoate în evidență spiritul de 
sacrificiu, „solidaritatea și uni
tatea de voință în lupta împo
triva urmărilor calamității”. In 
acest sens, sînt citate acțiunile 
de repunere în funcțiune a între
prinderilor lovite de furia ape
lor, afluența donațiilor și carac
terul de masă al muncii volun
tare.

GENEVA. — La Sediul din Ge
neva al Ligii Societăților de 
Cruce Roșie domnește în aceste 
zile o activitate febrilă legată de 
acțiunile întreprinse în vederea 
trimiterii de ajutoare populației 
din regiunile calamitate ale Ro
mâniei. într-o convorbire cu 
corespondentul Agerpres, Horia 
Liman, directorul Ligii societăți
lor de Cruce Roșie, J. P. Ro
bert Tissot, a declarat : „Solici
tudinea societăților de Cruce 
Roșie din întreaga lume la ape
lul adresat de noi a fost pur și 
simplu impresionantă. încă de 
pe acum afluența ajutoarelor 
este masivă". J. P. Robert Tissot 
a apreciat totodată măsurile 
luate de guvernul român pentru 
combaterea calamităților. „în a- 
semenea situații — a spus el — 
o primejdie suplimentară o con
stituie improvizația. Or, în Ro- 

,r

s c LI -t;
rea Statelor Unite în Cambod
gia după data de 1 iulie 1970 și 
de a încheia pînă la aceasta 
dată retragerea forțelor ameri
cane din Cambodgia".

Rezoluția urmează să fie su
pusă la vot în cursul săptămînii 
viitoare

ALGER : „ZILELE 
FILMULUI ROMÂNESC"

La Alger, în sala cinemato
grafului „El Mouggar", a avut 
loc spectacolul de inaugurare a 
„Zilelor filmului românesc". Cu 
acest prilej a fost prezentat 
publicului algerian filmul lui 
Ion Popescu Gopo „S-a furat o 
bombă", precum și docu
mentarul „Retezatul". în zilele 
următoare vor rula producții 
românești de prestigiu, ca „Răs
coala" și „Duminică la ora 6".

La spectacolul inaugural au 
participat oficialități algeriene 
și membri ai corpului diplomatic. 
A fost prezent Nicolae Șipoș, 
ambasadorul României la Al
ger.

în holul cinematografului se 

mânia s-a instituit din primul 
moment o conducere a operați
unilor de ajutor, s-a realizat o 
mobilizare masivă a populației 
pentru evitarea pagubelor și a- 
cordarea asistenței necesare si- 
nistraților. Aceasta este esențial 
și am fost foarte impresionat de 
uriașa operație întreprinsă în 
România în vederea ajutorării 
regiunilor calamitate".

Atena
ATENA — După ce ne infor

mează că un număr de oameni 
de afaceri, reprezentanți ai u- 
nor firme și simpli cetățeni 
greci se adresează ambasadei și 
agenției economice române din 
Atena, exprimîndu-și simpatia 
față de populația sinistrată din 
țara noastră, corespondentul A- 
gerpres la . Atena, Alexandru 
Cîmpeanu, menționează că zia
rele „To Vima", „Nea Politeia", 
„Vradini" și „Athens News" pu
blică relatări și informații des
pre inundațiile catastrofale.

Viena
VIENA — Presa și radiotelevi- 

ziunea austriacă informează pe 
larg opinia publică despre evo
luția situației din țara noastră, 
ca urmare a puternicelor inun
dații, informează corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu. Sub 
titlul „Al doilea val de inundații 
devastează România”, ziarul 
„Arbeiter Zeitung” publică un 
amplu reportaj evidențiind, în
tre altele, acțiunile eroice ale 
oamenilor muncii, pentru prote
jarea combinatului metalurgic 
de la Galați.

Reportajul publicat în „Arbei
ter Zeitung" este însoțit de o fo
tografie, înfățișînd pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vizita pe 
care a făcut-o în orașul Satu 
Mare, oraș greu lovit de furia 
apelor. La rîndul său, ziarul 
„Volksstimme" publică tele
grama C.C. al Partidului Comu
nist din Austria adresată C.C. al 
Partidului Comunist Român, in- 
formîndu-și cititorii și asupra 
situației din țara noastră în 
urma inundațiilor.

Helsinki
HELSINKI — Presa, radioul 

și televiziunea finlandeză conti
nuă să informeze pe larg despre 
situația inundațiilor din Româ
nia. Ziarele scot în evidență e- 
forturile depuse de întreaga 
populație pentru salvarea a ceea 
ce este posibil și pentru preve
nirea ruperii digurilor în jurul 
orașelor Galați, Brăila și alte 
orașe amenințate de furia ape
lor. Ziarul „Helsingin Sanomat" 
subliniază conducerea directă de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a activității de salvare a locali
tăților din zonele calamitate.

află o expoziție de fotografii 
infățișind aspecte ale realizări
lor din țara noastră.

• „APROXIMATIV 75 la sută 
din numărul deceselor a căror 
cauză este cancerul pulmonar 
ar putea fi evitate dacă fumă
torii ar renunța la țigarete în 
favoarea țigărilor de foi sau pi
pei" — a afirmat medicul ame
rican John Turner în fața par- 
ticipanților la cel de al 10-lea 
Congres internațional al can
cerului, ce se desfășoară în 
prezent la Houston.

Pe baza observațiilor făcute 
asupra unui număr de 5 416 
bolnavi, dr. Turner a ajuns la 
concluzia că procentul decese
lor la fumătorii de pipă sau de 
țigări de foi este mai mic decît 
la persoanele care fumează ți
garete. 1

COOPERARE ECONOMICA 
POLONO—FRANCEZA

• O DELEGAȚIE economică 
poloneză se află la Paris pen
tru convorbiri cu reprezentanți 
ai unor firme franceze în ve
derea dezvoltării cooperării in-

Convorbirile lui C. Mănescu
la Tananarive

TANANARIVE 27. — Trimisul special Agerpres. Nicolae 
Crețu, transmite: Ministrul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănescu, și-a încheiat vizita 
oficială în Republica Malgașă, ultima etapă a turneului între
prins într-o serie de țări africane.

La Tananarive, ministrul 
român, a avut întrevederi cu 
Calvin Tsiebo, vicepreședinte 
al guyernului, cu Jacques JRa- 
bemananjara ministrul mal- 
gaș al afacerilor externe, pre
cum și cu Victor Miadana, mi
nistrul finanțelor și al comer
țului. Intîlnirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prilejuind schimburi de vederi 
fructuoase și, totodată, stabi
lirea jaloanelor unei cooperări 
mai largi între România și 
Madagascar.

în acest sens, comunicatul 
dat publicității la sfirșitul vi
zitei menționează încheierea 
unor acorduri în domeniile 
comercial, economic și tehnic, 
precum și a unui acord de co
laborare culturală și științi
fică.

Comunicatul relevă că, pro-

Tendințe divergente 
în N.A.T.O.

ROMA 27. — Corespondentul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : După două zile de dezbateri Consiliul Ministerial 
al N.A.T.O. și-a încheiat, miercuri seara, sesiunea sa de pri
măvară ținută la Roma.

Atenția observatorilor poli
tici și a ziariștilor aflați în a- 
ceste zile în capitala Italiei a 
fost reținută mai ales de dis
cursurile generale rostite de 
șefii delegațiilor în prima zi a 
întrunirii, discursuri care pun 
în evidență tendințe net diver
gente asupra modului de a se 
concepe destinderea și asupra 
eventualelor inițiative de în
treprins pentru a se ajunge la 
soluționarea problemelor ce 
privesc în primul rînd Europa. 
S.U.A., susținute de Portugalia 
și Grecia, au insistat asupra 
trecerii acestei probleme pe 
planul al doilea și au susținut 
că N.A.T.O. trebuie să se pre
ocupe în primul rînd de pro
bleme militare, ceea ce contra
vine în mod evident tendințe
lor manifestate pe continentul 
european în favoarea destinde
rii și cooperării. Reprezentanții 
unui alt grup de state (Italia, 
Anglia, Belgia, Norvegia și Da
nemarca) au arătat că acordă 
interes problemei destinderii 
pe continentul european și au 
încercat să definească o proce
dură în scopul dezvoltării rela
țiilor Est-Vest și a premizelor 
pentru ținerea conferinței secu
rității europene. Un al treilea 
grup de țări (Canada, Luxem
burg, Olanda și altele), recu- 
noscînd importanța dezvoltării 
contactelor și colaborării între 
state cu orînduiri social-politi- 
ce diferite au condiționat pro
gresele în această direcție de 
„o pregătire amănunțită".

dustriale bilaterale. Delegația 
prospectează, după cum rela
tează agenția P.A.P., posibilită
țile existente în cadrul unor 
tratative pe care le poartă cu 
reprezentanți ai firmelor din 
opt ramuri industriale.

Pe lingă aceste convorbiri 
referitoare la cooperarea in
dustrială, partea poloneză pros
pectează, potrivit agenției ci
tate, și modalitățile de sporire 
a exportului întreprinderilor 
constructoare de mașini polo
neze în Franța.

DEZACORD LA REUNIUNEA 
C.E.E. DE LA LUXEMBURG
• LUNI și marți s-a desfă

șurat la Luxemburg o reuniune 
a miniștrilor agriculturii din 
țările membre ale C.E.E. Nici 
de data aceasta, „cei șase" n-au 
reușit să ajungă la un acord 
asupra principalelor probleme 
de pe ordinea de zi : organiza
rea unei piețe comune a pește
lui șî a plantelor textile (in și 
cîilepă). Delegația vest-germai- 
nă s-a opus din nou reglemen
tării la nivel comunitar a „mi
cilor producții agricole", regle
mentări pe cace le consideră 
inutile și costisitoare. După ce 
au adoptat prețurile la diverse 
produse pentru viitoarea cam
panie agricolă, miniștrii au sta
bilit o nouă reuniune pentru 
zilele de 8 și 9 iunie. 

cedînd la o amplă trecere în 
revistă a situației internațio
nale, cei doi miniștri de exter
ne au putut constata o identi
tate de vederi asupra unui 
mare număr de probleme ac
tuale, subliniindu-se, totodată, 
faptul' că diferențele de opțiuni 
ideologice nu trebuie să con
stituie un obstacol în calea 
instaurării unor relații priete
nești între țări cu sisteme so- 
cial-politice diferite, s-a afir
mat atașamentul celor două 
țări față de principiile inde
pendenței și suveranității na
ționale, precum și hotărîrea 
de a respecta dreptul impre
scriptibil al fiecărui stat de 
a-și hotărî singur soarta, fără 
nici un amestec din afară.

Ministrul de externe al Ro
mâniei a părăsit Tananarive, 
îndreptînduse spre patrie.

Ministrul de externe al Ita
liei, Aldb Moro, a declarat că o 
politică de destindere „trebuie 
continuată' atît prin dezvolta
rea relațiilor bilaterale, cit și 
prin contacte, explorări și ne
gocieri în domenii privind mai 
direct problemele securității. 
Italia, a spus Moro, consideră 
că pentru a se ajunge la confe
rința în problemele securității 
europene nu trebuie purtate 
negocieri de la bloc Ia bloc, cu 
toate că blocurile există, și că 
la efortul general trebuie atra
se atît țările neutre cit și cele 
neangajate".

Ministrul afacerilor externe 
al Franței, Maurice Schuman, 
a reafirmat opoziția fermă a 
țării sale față de conceperea 
conferinței securității europene 
ca o întîlnire între blocuri și 
a subliniat că fiecare stat tre
buie să participe la această 
conferință cu o individualitate 
distinctă, pentru a demonstra 
că îrrtpărțirea Europei nu este 
iremediabilă. Reprezentantul 
francez a scos, totodată, în e- 
vidență necesitatea folosirii 
contactelor bilaterale. Schu
man a supus unei critici aspre 
politica Statelor Unite în In
dochina și îndeosebi interven
ția în Cambodgia.

Acord româno — 
sovietic privind 

realizarea unei cen
trale nuclearo- 

electrice in România
MOSCOVA 27. — Cores

pondentul Agerpres, Lauren- 
țiu Duță, transmite: în urma 
tratativelor purtate, la 26 mai 
a fost semnat la Moscova a- 
cordul între guvernul Republi
cii Socialiste România și gu
vernul Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, privind 
colaborarea în realizarea unei 
centrale nuclearo-electrice de 
tipul ,yVER“ in Republica 
Socialistă România.

Acordul a fost semnat, din 
partea română, de Adrian 
Georgescu, prim-vicep re ședin
țe al Comitetului de Stat pen
tru energia nucleară al Repu
blicii Socialiste România, iar 
din partea sovietică de I. V. 
Arhipov, prim-locțiitor al pre
ședintelui Comitetului de Stat 
pentru relații economice ex
terne al U.RS.S.

LUCRĂRILE CONGRESULUI

COMSOMOLULUI
Cuvintul de salut rostit de tovarășul ION ILIESCU, 

prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

La Moscova continuă 
lucrările Congresului al 
XVI-lea al Comsomolu- 
lui.

în ședința de miercuri 
dimineața a luat cuvîn
tul conducătorul dele
gației Uniunii Tineretu
lui Comunist din Româ
nia, tovarășul ION 
ILIESCU, prim secretar 
al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele 
tineretului.

Îmi face o deosebită plăcere 
să vă transmit, în numele Uniu
nii Tineretului Comunist, al în
tregului tineret român un cald 
salut tovărășesc și să adresez 
urările noastre de deplin succes 
celui de al XVI-lea Congres al 
Comsomolului leninist, mesajul 
de prietenie și solidaritate fră
țească al tineretului român.

Desfășurîndu-și lucrările la 
scurt timp după aniversarea 
centenarului nașterii lui V. I. 
Lenin — genial continuator al 
operei lui Marx și Engels, exem
plu de gîndire creatoare și cute
zanță revoluționară, fondator al 
partidului comunist și al statului 
sovietic, conducător al proleta
riatului în revoluție — cel de al 
XVI-lea Congres al Comsomolu
lui leninist capătă o semnificație 
deosebită în viața tineretului so
vietic și a organizației sale re
voluționare.

Tineretul României socialiste 
urmărește cu viu interes și pro
fundă simpatie munca creatoare 
a oamenilor sovietici, contribu
ția activă a tineretului sovietic 
— educat de Comsomolul leni
nist — la progresul si înflorirea 
patriei sovietice, se bucură din 
inimă de realizările remarcabile 
pe care Uniunea Sovietică le 
obține pe drumul construirii co
munismului. în dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii, în cu
cerirea spațiului cosmic și ridi
carea bunăstării materiale a în
tregului popor.

În continuare, vorbitorul s-a 
referit la activitatea tineretului 
român, a organizației sale revo
luționare.

în momentul de față întregul 
popor român desfășoară o amplă 
activitate creatoare pentru trans
punerea în fapte a programului 
elaborat anul trecut de Congre
sul al X-lea al P.C.R., care va 
asigura un nou și important pas 
înainte în modernizarea econo
miei socialiste, în dezvoltarea 
forțelor de producție pe întreg 
teritoriul țării, în întărirea și 
perfecționarea relațiilor de pro
ducție, în dezvoltarea multilate
rală a întregii vieți sociale și 
spirituale a poporului nostru.

Tineretul patriei noastre, care 
se bucură din plin de transfor
mările profunde pe care le-a 
cunoscut țara în anii socialis
mului, de rezultatele procesului 
de industrializare, ale dinamis
mului vieții economice și socia
le, ale pătrunderii larg în mase 
a științei și culturii, ale generali
zării învățămîntulul obligatoriu

Inundațiile din Ungaria, Iugoslavia, 
Bulgaria și Cuba

BUDAPESTA 27 — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : După cum 
anunță comunicatele Oficiului 
național al apelor din Ungaria, 
miercuri la prînz unda de vii
tură a Tisei a atins la Szeged 
cel mai înalt nivel înregistrat 
vreodată în această localitate : 
923 cm. cu 650 cm peste cota 
de inundații. în zilele urmă
toare se așteaptă ca nivelul a- 
pelor să ajungă la 940—950 cm. 
Orașul se află în permanentă 
stare de alarmă. La consolida
rea digurilor și barajelor, atît 
la Szeged cit și la Szolnok, la 
Tiszafured și Mako, ca și în 
numeroase localități de pe 
cursul mijlociu al Tisei și de 
pe Mureș au lucrat miercuri 
peste 40 000 de persoane.

BELGRAD 27 — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Unda de viitură a 
apelor Tisei va atinge culmi
nația pe teritoriul Iugoslaviei 
mai înainte decît era prevă
zut — s-a comunicat miercuri 
din partea comandamentului 
voievodinean de apărare împo
triva inundațiilor. De-a lungul 
malurilor, aproape 10 000 per
soane lucrează febril, zi și 
noapte, pentru înălțarea digu
rilor, pentru ca acestea să re
ziste culminației viiturii aștep
tate acum centru începutul 
săptămînii viitoare. La coman
damentul de apărare împotriva 
inundațiilor predomină optimis
mul : se apreoiează că în urma 
lucrărilor care s-au efectuat în 
ultimele 10 zile, unda de viitură 
de pe Tisa îi va găsi pregătiți.

Pericolul de inundații își a- 
nunță prezența pe cursurile in

de 10 ani și extinderii învăță- 
mintului de toate gradele se ma
nifestă totodată ca o forță activă 
a societății noastre, profund an
gajat în efortul general al între
gului popor îndreptat spre înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului și statului nostru de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — sublinia că „în tot 
ce s-a înfăptuit în acești ani in 
România, sub conducerea partij 
dului comunist, este încorporată 
și munca generațiilor tinere, 
participarea activă la eforturile 
generale ale întregului popor 
constituind expresia cea mai 
concretă a patriotismului fier
binte ce animă tineretul nostru".

în lupta cu calamitățile natu
rale produse de puternice inun
dații care au avut loc în zilele 
din urmă în țara noastră și care 
au produs mari pagube materiale 
economiei naționale, localităților 
și cetățenilor ( din aproape toate 
județele țării, s-au manifestat 
din plin trăsăturile înaintate ale 
tinerilor noștri muncitori, ță
rani, intelectuali, elevi și stu- 
denți care au dat adevărate do
vezi de eroism, spirit de sacri
ficiu și solidaritate umană, de 
o mare noblețe sufletească.

Educînd tineretul în spiritul 
concepției științifice, materialist
dialectice despre viață și socie
tate, al patriotismului socialist, 
organizația noastră cultivă tot
odată înaltele sentimente de soli
daritate internaționalistă cu for
țele .revoluționare, progresiste 
din lumea contemporană. Spri
jinind activ politica externă a 
partidului și statului nostru, U- 
niunea Tineretului Comunist 
dezvoltă relațiile sale cu orga
nizațiile de tineret din toate ță
rile socialiste, văzînd în aceasta 
contribuția proprie a tineretului 
la cauza întăririi prieteniei din
tre popoarele noastre, a unității 
și coeziunii sistemului socialist 
mondial — factor esențial al for
țelor, revoluționare, antiimperia- 
liste contemporane.

Uniunea Tineretului Comunist 
întreține’relații de colaborare cu 
aproape toate organizațiile co
muniste de tineret și folosește 
toate posibilitățile pentru conso
lidarea și dezvoltarea legăturilor 
frățești, de solidaritate cu aceste 
organizații — cele mai comba
tive detașamente ale mișcării de 
tineret contemporane. în același 
timp, ea dezvoltă relații cu or
ganizații de tineret de diferite 
orientări politice și ideologice, 
în special din țările Europei — 
pe platforma interesului comun 
pentru promovarea unui climat 
de destindere, de pace și secu
ritate pe continentul nostru.

★

(De la L. DUȚA, coresponden
tul Agerpres) :

La invitația C.C. al Comsomo
lului, tovarășul Ion Iliescu, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui, a avut o întîlnire cu activul 
Comsomolului din orașul Mîtișci 

ferioare ale Timișului, Begăi și 
Bîrzavei. Și aici se lucrează in
tens pentru prevenirea revăr
sării apelor.

• Creșterea apelor Dunării 
în prima jumătate a lunii apri
lie a avut ca urmare inunda
rea porturilor din Lom, Orea- 
hovo .și Nicopole, periclitînd de 
asemenea, orașul și împrejuri
mile Vidinului în Bulgaria.

Acum apele Dunării sînt din 
nou în creștere. în lupta. împo
triva eventualelor inundații au 
fost adoptate măsuri grabnice de 
•întărire și înălțare a digurilor, 
în vederea eventualelor bătălii 
cu apele se face stocarea de saci 
cu nisip și pietre.

HAVANA 27 (Agerpres) în 
Cuba, grav lovită de recentul 
uragan, care a provocat mari 
inundații în mai multe provin
cii, serioase pagube agriculturii 
și moartea a 8 persoane, se iau 
măsuri urgente pentru lichida
rea urmărilor sinistrului.

în regiunile calamitate au 
plecat brigăzi de voluntari și 
unități militare, se acordă asis
tență medicală sinistraților, se 
dezinfectează sursele de apa 
potabilă și se vaccinează popu
lația pentru prevenirea epide
miilor. Zi și noapte, in provin
ciile respective se aduc ali
mente, îmbrăcăminte, medica
mente, materiale de construcții 

în raionul Media Luna (pro
vincia Oriente), cel mai grav 
lovit de inundații, s-a terminat 
refacerea podurilor peste rîu- 
rile revărsate și sînt în curs de 
reparare liniile telefonice și de 
transport a energiei electrice.

Uniunea Tineretului Comunist 
iși manifestă în mod constant 
solidaritatea activă cu lupta or
ganizațiilor și mișcărilor de ti
neret de pretutindeni împotriva 
imperialismului, neocolonialis- 
mului, pentru afirmarea dreptu
lui popoarelor lor la dezvoltare 
de sine stătătoare, împotriva tu
turor formelor de amestec în 
treburile interne și de presiuni 
de orice fel din partea puterilor 
imperialiste.

România a acordat și acordă 
întregul său sprijin material, mi
litar, politic și diplomatic cauzei 
drepte a poporului vietnamez. 
Vorbitorul a arătat mai departe 
că tineretul român a condam
nat cu vehemență agresiunea 
S.U.A. împotriva popoarelor In- 
dochinei, manifestîndu-și de
plina solidaritate cu aceste po
poare și că, totodată se pronunță 
consecvent pentru soluționarea 
pe baze politice a conflictului 
din Orientul Apropiat, în spiri
tul rezoluției Consiliului de 
Securitate, pentru retragerea 
trupelor israeliene din teritori
ile ocupate, pentru respectarea 
dreptului la existență, dezvoltare 
independentă și integritate teri
torială a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, pentru rezolvarea 
problemei populației palestiniene 
potrivit intereselor sale legitime.

In încheiere tovarășul Ion Ili
escu a spus :

Organizația noastră dă o înaltă 
prețuire relațiilor tradiționale 
de prietenie statornicite între U- 
niunea tineretului Comunist și 
Comsomolul leninist. Ne expri
măm convingerea că relațiile
noastre vor cunoaște o con
tinuă întărire și dezvoltare
— pe baza stimei, respectu
lui și încrederii reciproce,
contribuind astfel la cauza
prieteniei dintre țările și popoa
rele noastre. Noi am constatat 
cu satisfacție că la recenta întîl
nire a conducătorilor partidelor 
noastre a fost exprimată dorinț 
comună de a întări și dezvolta 
în continuare legăturile de prie
tenie și colaborare dintre parti
dele și țările noastre.

Poporul și tineretul nostru au 
cinstit într-un cadru larg cente
narul nașterii lui V. I. Lenin. în 
întreaga țară s-au desfășurat, pe 
baza hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., nume
roase manifestări teoretice, ști
ințifice, culturale, s-a desfășurat 
o bogată activitate publicistică. 
Cu acest prilej s-a încheiat pu
blicarea integrală în limba ro
mână o operelor complete ale 
lui Lenin. Vă rog să-mi permi
teți, ca în semn de prietenie și 
stimă față de Comsomolul leni
nist, să ofer în dar prezidiului 
Congresului un set cu această 
ediție a operelor complete ale 
lui Lenin în limba română.

★

fi al uzinei constructoare de ma
șini din această localitate.

în fața numeroșilor tineri adu
nați la Casa de cultură a uzinei, 
tovarășul Ion Iliescu a prezentat 
expunerea „Ideile leninismului și 
mișcarea de tineret din România'",

ORIENTUL 
APROPIAT 

i' • Reuniunea 
i[ Parlamentului 
i[ libanez
C La Beirut a avut loc o reuniu- 

ne a Parlamentului consacrată e- 
k xaminării situației din sudul țării 

Și a raporturilor dintre autorită-
> țile libaneze și forțele de coman- 
j do palestiniene. Reuniunea, carac-

> terizată prin dezbateri aprinse, s-a 
desfășurat pe fondul grevei ge
nerale declanșate marți la apelul 
imamului Noussa Sadre, lider al 
comunității șiite, în semn de soli
daritate cu populația din sudul 
țării, care a început să se refu-

b gieze în nord din cauza acțiuni- 
i lor militare de Ia frontiera cu 

Israelul.
. în cadrul dezbaterilor, relatea- 
l ză agențiile de presă, ministrul 
r de interne, Kamal Jumblatt, și 
r mai mulți deputați reprezentînd 
r populația din sud au propus ca 

țările arabe din Africa de nord 
să trimită unele efective la fron
tiera dintre Liban și Israel.

Parlamentul nu a adoptat nici
> o hotărîre în legătură cu această 
/ propunere, dar a aprobat alocarea

sumei de 30 milioane lire libane
ze (10 milioane dolari) pentru ac- 

£ țiuni de protejare a regiunilor 
J situate la granița cu Israelul, 
f Dezbaterile parlamentare con- 

tinuă.

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

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

MOLL FLANDERS : rulează la 
Rahova (orele 10; 15,30; 18), Grădi
na Rahova (ora 20,15), Popular 
(orele 10; 15,30; 18; 20,15).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î 
rulează la Progresul (orele 10; 
15,30; 18), Crîngașl (orele 10; 16; 
18; 20).

PARADA COMEDIEI (Stan și 
Bran) (program nou) : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 
9,45; 11,15; 13; 14,30; 16,30), Program 
pentru abonați ciclurile A și B 
după-miaza.

Opera Română : SEARA VIENE- 
ZA — ora 19,30 ; Teatrul de Ope-

[Qrnema
MARILE VACANTE : rulează Ia 

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

VÎNATORUL 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 7 : rulează la Doina (orele 
11,30; 13,45).

O FATA FERICITA : 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).

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).

DANS!ND 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 PINA 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 la Modern (orele 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20,45), Are
nele Romane (ora 20).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la FaVorit (orele 
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 FANTASTICA : 
rulează JaTirnpuri Noi (orele 9—21 
în continuare).

OPERAȚIUNEA LEONTINE ! 
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 1N IARBĂ î ru
lează la înfrățirea (orele 10; 15; 
17,30; 20), Drumul Sării (orele 10; 
15,15; 17,45; 20), Cotrocenl (orele 
10; 15,30; 18; 20).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA : ru
lează la Buzești (orele 10; 15,30; 18), 
Moșilor (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 : rulează 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 DEClT 
BĂRBAȚII : rulează la Giuleștl 
(orele 10; 15,30).

AL 8-LEA : rulează la Giuleștl 
(orele 18; 20,30).

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

GHICI CINE VINE LA CINĂ 7 
rulează la Ferentari (orele 10; 
15,30; 18; 20,15).

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

RĂZBUNĂTORUL î 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).

REPUBLICA FETELOR : rulea

retă ; MY FAIR LADY — ora 
19,30 ; Teatrul Național J. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) ; HEI- 
DELBERGUL DE ALTADATA — 
ora 20 ; (Sala Studio) : O FEMEIE 
CU BANI — ora 20 ;t Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 20 ; Teatrul Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio): PURICE- 
LE ÎN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : DOI PE UN BALANSOAR
— ora 20 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru) : BĂRBAȚI FĂRĂ 
NEVESTE — ora 19,30 ; Teatrul 
Giulești ; OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : VIAȚA... O 
COMEDIE — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : PIATRA DIN CASĂ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" • 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PACALA
— ora 16 : Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. .Victoriei) : O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 17 ; NOCTURN I
— ora 21,30 ; (Str. Academiei) ; 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) :

LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIAȚA. MUZICA ȘI NOI — ora 20.

JOI, 28 MAI 1970
PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii 

Microavanpremieră • 17,05 Bule
tin de știri • 17,10 Emisiune în 
limba maghiară a 17,40 Film se
rial „Oliver Twist" (XI) • 18,05 
Mult e dulce și frumoasă — emi
siune de conf. dr. Sorin Stati o 
18,30 Actualitatea în economie © 
18,50 Cadran internațional © 19,20 
„1001 de seri" — emisiune pentru 
cei mici „Săritorul" 19,30 Tele
jurnalul de seară © 20,20 Anun
țuri — publicitate a 20,30 Teatru 
scurt : „Lada" de Ion Sava • 21,05

Călătorie în lumea desenului a- 
nimat. Prezintă criticul B. T. Rî- 
peanu • 21,35 „între soare și 
ploaie" — reportaj de Iile Nedelcu 
• 21,50 Antologie poetică. Ver
suri de Mihai Emin eseu în inter
pretarea actorilor Emil Botta, Ni
colae Brancomir, Carmen Stă- 
nescu, Marcela Rusu, Constantin 
Bărbulescu • 22,10 Muzicorama 
TV. — revista actualităților de 
muzică ușoară • 22,40 Telejurna
lul de noapte • 23,00 Închiderea e- 
misiunii programului 1.
PROGRAMUL II
• 20,20 Concert simfonic • 2J.30 

Filme documentare • 21,50 Ac
tualități literare. • 22,05 Film se
rial : „Rocambole" — reluarea epi
sodului II • 22,50 închiderea emi
siunii programului II.
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