
Proletari din toate țările, uniți-vă!

MARILE BÂTÂLI
IN PRIMA URGENȚĂ:

NERVUL VITAL 
AL ECONOMIEI

IN PAGINA li-a, reporterii noștri prezintă sec* 
vențe din lupta dîrză dusa zi și noapte de oa
menii muncii pentru repunerea grabnica în func
țiune a marilor artere de comunicație, acest nerv 
vital al economiei noastre naționale.

ALE ZILE
Recuperarea pagubelor lâsate de calamități, 

facerea obiectivelor distruse sau avariate, per 
ca viața să reintre pe făgașul normal, iată obie 
vele prioritare ce concentrează astăzi efortul în1 
gil noastre națiuni. Și pe acest front tînăra ge 
rație face dovada înaltelor sale virtuți patrioti

VIZITA TOVARĂȘULUI
REPORTERII NOȘTRI TRANSMIT 

DE PE FRONTUL RECONSTRUCȚIEI

NICOLAE CEAUȘESCU
• TERMENE EROICE

In județul ialomița
TiRNĂVENI: „in 
august totul va 
arata ca înainte 

de 13 mai"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu to

varășul Paul Niculescu-Mizll și Iile Verdeț au fă
cut ieri o vizită de lucru în județul Ialomița. Se
cretarul general al partidului și ceilalți condu
cători de partid și de stat au vizitat lucrările ce 
se desfășoară în fncinta îndiguită Borcea pentru 
a stăvili apele Dunării în creștere, precum și în
treprinderi industriale, unități agricole de stat șl 
cooperatiste, au stabilii la fața locului măsurile 
ce trebuie luate în continuare pentru apărarea 
de inundații, pentru ridicarea activității econo
mice la nivelul și cerințele Impuse acestui ultim 
an al cincinalului. Mii și mii de oameiii au în
tâmpinat pe conducătorii de partid și de stat cu 
un puternic entuziasm, i-au aclamat îndelung, 
exprimîndu-și dragostea, încrederea nețărmurită 
față de Partidul Comunist Român, hotărirea lor 
fermă de a contribui cu toate forțele la recupera
rea grabnică a daunelor pricinuite de calamități, 
pentru a îndeplini planul pe acest an, asigurînd 
astfel o temelie trainică viitorului cincinal.

Acum, cînd așternem pe hîr- 
tie reportajul acestei zile, cînd 
ne străduim să selecționăm 
din nesfîrșitul șir al faptelor, al 
impresiilor pe cele mai grăi
toare, ni se impune o puternică 
imagine: aceea care înfăți
șează poporul nostru ca o u- 
nică și trainică familie, sudată 
prin voința unanimă de a 
munci cu dăruire, cu abnega
ție pentru progresul neîntre
rupt al patriei, prin dragostea 
profundă și nețărmurita încre
dere In partidul nostru comu
nist, în secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
De-a lungul digurilor ce se ri
dică în calea apelor Dunării, 
în halele uzinelor modeme, 
care ridică la putere fertilita
tea din totdeauna a Bărăganu
lui conferindu-i dimensiunea 
Industrială, în fermele coope
rativelor agricole de producție 
și a întreprinderilor de stat,

pe schelele șantierelor pe care 
se desenează cu beton și oțel 
viitoarea hartă a județului Ia
lomița, pe tot traseul străbă
tut în timpul vizitei am sim
țit bătăile unei uriașe și gene
roase inimi, inima poporului 
român. Inimă, al cărei puls s-a 
simțit cu aceeași intensitate în 
Transilvania și în Maramureș, 
în Moldova și în Muntenia. în 
toate ținuturile care, în ulti
mele săptămîni l-au primit pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru.

Țara întreagă asigură parti
dul, prin secretarul său gene
ral, — iar asigurarea poartă 
un nume concret : Munca — 
că tot ceea ce ne-am propus 
înainte ca forțele oarbe ale 
naturii să se dezlănțuie, că tot 
ceea ce am vrut să înfăptuim 
în acest ultim an al cincinalu
lui vom înfăptui.

In lanurile de grîu ale I.A.S. Dragalina

Mureșul — un județ aliniat în ulti
mul sfert de veac la zonele de puternică 
înflorire economică și social-culturală 
ale țării. Un județ cu pregnante pre
zențe în istoria veche și nouă a Româ
niei. Un județ oare trăiește în ultimele 
săptămîni realitatea tragică, de a se 
număra printre zonele cele mai greu 
lovite de calamități. O primă estimare 
a pagubelor înregistrate aici contura 
cifra de un miliard lei. 40 de unități 
industriale cu 114 secții și-au încetat, 
temporar, activitatea ; 5 499 de case din 
149 de localități au fost inundate, dis
truse sau grav avariate; 119 530 hec
tare s-au afiat sub ape. La Tîrnăven?, 
din totalul de 131 de străzi mai mult de 
jumătate (73 cu 1 000 locuințe) au fost 
inundate, 127 de case au fost dărâmate, 
iar 222 grav avariate.

Dar aici, în orășelul puternic indus
trializat, a cărui populație se mîndrea 
că făcea parte, în marea ei majoritate, 
dintr-un puternic detașament muncito
resc, cel mai greu au fost lovite fabri
cile și uzinele. Sînt de-a dreptul zgu
duitoare cifrele însorise pe coloana „pa-

Foto : O. PLECAN

gube materiale" în dreptul unităților 
industriale ale orașului. Fabrica de 
cărămidă și țiglă : 263 000 lei ; Fabrica 
de geamuri : 2 800 000 lei ; Cooperativa 
Tehnolemn : 8 milioane ; Cooperativa 
Prestarea: 416 000 lei; întreprinderea

PETRE DRAGU ’
GH. FECTORU

(Continuare în pag. a IV-a)

BARAGAN 
AGRICULTURĂ + INDUSTRIE
Bărăganul, vatra de .pline a 

țării, ținut al lanurilor nesfâr
șite, ipostază solară a pămân
tului românesc, trece, în anii 
socialismului, prin spectacu
loasă prefacere. Orizontala 
cîmpie și-a cîștigat dreptul la 
cea de-a treia dimensiune, cea 
care îi conferă, alături de atri
butele roadelor pământului, și 
pe acelea ale retortelor chi
miei. ale halelor industriale.

La Călărași s-au ridicat noi 
întreprinderi ale industriei 
chimice, industriei ușoare și 
materialelor de construcții. La

Fetești a intrat nu de mult în 
funcție o modernă fabrică de 
conserve. La Slobozia, pe lîngă 
noua fabrică de ulei, care 
valorifică bogăția de materii 
prime din județ, se ridică două 
noi întreprinderi: o filatură de 
bumbac care va produce 4 600 
tone fire pe an și Combinatul, 
de îngrășăminte chimice cu o 
capacitate de 600 000 tone a- 
nual, și altele pentru care s-au 
investit an de an sume tot mai 
mari. Numai în acest an, pen
tru dezvoltarea economică a 
județului s-au investit peste 2

miliarde lei, sumă de aproape 
două ori mai mare decît cea 
investită în 1969. Realizarea 
acestor mari obiective indus
triale, la care se vor adăuga 
construcțiile viitorului cinci
nal, vor spori, în 1975, pro
ducția globală a județului de 
2,1 ori față de cea realizată la 
sfîrșitul anului trecut. Aceste 
modeme obiective industriale, 
de mare importanță pentru e- 
conomia națională, ridicate în 
această zonă sînt expresia vie 
a preocupării partidului și 
statului nostru de a asigura 
dezvoltarea multilaterală, ar
monioasă a tuturor județelor 
și localităților țării, de a repar
tiza proporțional forțele de 
producție și a valorifica plenar 
forța de muncă pe întregul te
ritoriu, de a ridica din punct 
de vedere economic, social, 
cultural toate județele țării.

E o dimineață caldă, cu soa
re văratic, cum nu ne-a fost 
dat să mâi avem în această 
lună mai. încă de la primele 
ore tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid 
și de stat se îndreaptă spre 
meleagurile Ialomiței. Sub

ochiul de lumină al ferestrelor 
elicopterului, totul se vede 

• foarte bine : cîmpii întinse, în
văluite în verdele crud al griu
lui și porumbului.

Pe măsură ce ne apropiem 
de pămînturile ialomițene,' a- 
par ici-colo, pe câmpurile pli
ne de rod, ochiuri’ de apă, mai 
mari, tot mai mari, pînă cînd 
cuprind în viitoarea" lor sate, 
șosele, livezi.

Lunca, Brăilița, Piua Petrii 
— trei sate se succed aproape 
unite de. apele Ialomiței. refu
zate de prea plinul Dunării.

Elicopterul aterizează chiar 
în această zonă, pe un dru
meag înălțat, unde apele nu au 
putut ajunge. Sîntem în fața 
sediului fermei nr. 4 a între
prinderii agricole de stat Vlă- 
deni — mare unitate de pro
ducție, ale cărei pămînturi se 
află în zona îndiguită dintre 
Dunăre și Brațul Borcea.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat au sosit aici tovarășii Va- 
sile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R., I. Ma-nț, secretar ge

neral al Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, inginerul 
Valentin Georgescu, directorul 
I.A.S.

Secretarul general al parti
dului se interesează de măsu
rile care au fost luate pentru 
apărarea acestei incinte îndi- 
guite, de situația actuală.

Se pornește de îndată la 
bordul unei șalupe, ]a cerce
tarea stării digului care îm- 
prejmuiește ogoarele între
prinderii, ferindu-le de năvala 
apelor.

Cît vezi cu ochii, de-a lun
gul malului Borcei, mii și mii 
de saci de polietilenă plini cu 
nisip sau pămînt, stivuiți cu 
grijă, în unele locuri depășind 
înălțimea de 1 metru. De fapt, 
digul adevărat, nu se mai 
vede, apele sînt demult la 
înălțimea sa. De cîteva zile, 
cota undelor Borcei este de 714 
centimetri, cea mai înaltă cu
noscută pînă acum.

în unele locuri, pe dig, se 
lucrează. Vîntul puternic care 
a stârnit valuri grele zilele

(Continuare în pag. a 111-a)

. TOVARĂȘEI

• IOI\I GHEORGHE MAURER 

Z S-A ÎNTORS DE LA MOSCOVA

PE FRONTUL

Vineri seara s-a înapoiat de 
la Moscova tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România,
care, potrivit înțelegerii dina- 
inte stabilite, a avut o întâlni
re cu președintele Consiliului
de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, pentru a avea con
vorbiri privind dezvoltarea în 
continuare a colaborării și
cooperării economice dintre 
Republica Socialistă România
și U.R.S.S.

£ împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-au înapo
iat tovarășii Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comitetu

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii

lui de Stat al Planificării, și 
Alexandru Boabă, miniștri, 
consilieri și specialiști.

Ilie Verdeț, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Leonte Răutu, ■ Mihai 
Marinescu și Ion Pățan, vice
președinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri și alte per
soane oficiale.

Erau de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei. ★

La plecare pe aeroportul 
Vnukovo, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și persoa
nele care l-au însoțit, au fost 
conduși de tovarășii Alexei 
Kosîghin, Dmitri Poleanski, 
Leonid Iliciov și de alte ofi
cialități.

Au fost prezenți ambasado
rul României la Moscova, Teo
dor Marinescu, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

EE3E3 
SITUATA LA ZI 
O Pe Dunăre, nivelurile 
apei continuă să crească 
pe tot parcursul românesi

• In sectorul Baziaș și 
Cerna Vodă-vărsare, apele 
au crescut cu 1—2 cm. fată 
de ziua precedentă iar în 
rest cu 10—15 cm.

De la TURNU SEVERIN 
trimisul nostru special 

transmite;

Turnu Severin întîmpină cu 
liniște și încredere deplină creș
terea ușoară, dar consecventă, a 
cotelor Dunării. Se așteaptă ca 
celor 816 cm cit s-au înregistrat 
vineri să li se adauge alți cîțiva 
zeci, însă nimeni nu se gîndește 
că asta ar putea afecta serios 
cursul vieții sale normale. în port 
apa a sărit peste marginea cheiu
lui și un gard din metal vopsit în 
verde a rămas deasupra ca un fel 
de geamandură liniară — însă 
activitatea continuă ritmic.

SLOBOZIA : Tineri din detașamentele de pregătire militară dau onorul comandantului su
prem al Forțelor noastre armate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Hotărirea privind unele măsuri de ajutorare a populației și coope
rativelor agricole care au suferit de pe urma calamității, 

a fost primită

CU SATISFACȚIE, 
CU RECUNOȘTINȚĂ

• „O nouă dovadă a ceea ce am simțit in permanență in aceste zile: grija, 
sprijinul deosebit al partidului11 • „Ne este greu, dar cind 

te înconjoară atita omenie, orice durere se vindecă11.
Vestea că cei sinistrați 

vor primi ajutoare bănești 
pentru a-și reface locuin
țele distruse s-a răspîndit 
în Deva — oraș puternic 
lovit de furia apelor — cu, 
iuțeala fulgerului. în noul 
cartier Dacia, unde sînt 
găzduite acum numeroase 
familii ale căror locuințe 
au fost devastate de viitu

ra Mureșului, oamenii s-au 
adunat pilcuri, pâlcuri in 
jurul blocurilor. S-au 
strâns astfel adeseori în 
ultimele zile pentru că, re
memorând împreună cli
pele dramatice prin care 
trecuseră, fiecare căuta, la 
ceilalți, o alinare. S-au 
strâns și ieri la fel dar din 
cu totul alte motive, pen

tru că fiecare ținea să îm
părtășească și celorlalți 
bucuria, mângâierea pe care 
au găsit-o în lectura Hotă
rârii Comitetului Central al 
Partidului.

Ziarul circulă din mână 
în mână, fiecare subliniază 
ceea ce îl interesează, ceea 
ce i se pare mai important, 
ceea ce privește nemijlocit

situația sa personală. In 
mod deosebit oamenii se 
opresc asupra prevederii 
potrivit căreia vor benefi
cia de dreptul de a decide 
ca în locul vechilor case; 
■acum dărîmate de ape. al 
vechilor proprietăți — dacă

T. MIRONESCU
(Continuare în pag. a V-a)

înainte de vărsarea în Dunăre, 
rîul Topolnița s-a înălțat acum 
pînă aproape de traversele po
dului pe care trece calea ferată, 
însă și aici, în raza comunei Și- 
mian, oamenii au luat toate mă
surile care puteau fi luate într-un 
asemenea, moment. Cele 20 de 
case din partea dreaptă a șose
lei, unde apele au invadat curți
le și grădinile, au fost evacuate, 
iar familiile lor s-au mutat vre
melnic pe la ..neamuri". S-au 
adus ieri, alaltăieri zeci de ca
mioane cu pămînt și au fost răs
turnate în marginea șoselei pen-

DUMITRU MATALA
(Continuare în pag. a IV-a)

• O rupere de nori în zo
na localității Hichișul de Jos 
a provocat o noua viitură pe 
valea Salcăi, care a pătruns 
pe artera principală a mu
nicipiului Dej. Au fost inun
date mai multe străzi, case 
și instituții.

• Apele râurilor din Mara
mureș din bazinele Someșu
lui, Crișurilor, din Banat și 
sudul Carpaților Meridionali 
au continuat să scadă cu 
excepția rîurilor Caras și Ne- 
ra care și-au ridicat nivelu
rile în jurul cotelor de inun
dații.

• Sînt în scădere opele 
Mureșului, Oltului, Șiretului 
și Prutului.
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lăsînd la lumină rănile provocate, adie reconfor

tant briza reconstrucției. Sute, mii de oameni
sînt angajați cu întreaga lor energie, greu con'
fruntată în aceste săptămîni, la refacerea căilor
de comunicații avariate.

AFLAȚI LA FAȚA LOCULUI, REPORTERII

MUNCII ÎNCORDATE, TENACE, CE SE DES-

PE CARNETUL E REPORTER

FAȘOARA PE ACESTE ȘANTIERE.

ZIARULUI TRANSMIT SECVENȚE ALE

MARILE BĂTĂLII APELE

Linii de

tensiune
umana

Pretutindeni, acolo unde apele s-au retras

forță sub 
înalta

Furia distrugătoare a apelor nu 
pruțat nici marile , artere ener- 
ice. Pentru scurtă vreme nă- 
a puhoaielor a izbutit să în- 
rupă fluxul de energie și lu
nă din județele calamitate. Ne 
ăm la cîțiva kilometri spre sud 
comuna lleanda, județul Să- 

. în dreptul comunei Rus,. li-
i de 110 kilovolți care leagă 
ujul de Baia Mare traversa
cîteva locuri cursul plin de 

mandre al Someșului. Viitura 
praznică din noaptea de 13-14
ii a distrus complet linia pe a- 
ste porțiuni. Stîlpii metalici de 
:ste 25 m înălțime au fost frînți
niște bețe de chibrituri, smulși 

n puternicele fundații de be- 
n, răsturnați și tîrîți Ia zeci de 
etri distanță. în fața între- 
inderii de rețele electrice și a 
itreprinderii Electromontaj din 
luj, se iviseră dintr-o dată pro- 
eme deosebit de dificile. Era 
îrba mai întîi de repunerea sub 
■nsiune a abonaților calamități 
e inundații, și în unele locuri 
e alunecările de teren ; de re- 
icerea liniilor de 15 kilovolți 
ire alimentează localitățile ru
de și mai ales de repunerea 
lăcar parțială în funcțiunea li- 
iei de înaltă tensiune Cluj-—Baia 
4 are a cărei inactivitate ar fi 
aralizat o serie de unități in- 
ustriale maramureșene.
Eforturile eroice neîntrerupte 

Ie muncitorilor, tehnicienilor și 
nginerijor de la I.R.E. și Elec- 
romontaj Cluj au asigurat pune- 
ea sub tensiune a peste 5 000 din 
:ei 6 400 de abonați din orașele 
ovite de ape.

Tovarășul Deac Nicolae. ingi- 
îer șef adjunct la I.R.E.-Cluj, ne 
nformează că liniile de distri
buție rurală de 15 kilovolți au 
ost de asemenea repuse aproa- 
oe integral în funcțiune. In- 
rruntînd mîlul și umezeala, pe
ricolul permanent al electrocu
tării, echipele îndrumate de in
ginerul Balotă și conduse de 
maiștrii Costin și Munteanu, de 
șefii de echipă Tălmaș, Ghițan 
și Mureșan, pionierii și pompierii 
militari au izbutit să reconecleze 
la rețea 235 din cele 250 de lo
calități. Se lucrează în conti
nuare intens la conectarea unor 
localități din județele Bistrița- 
Năsăud (Cociu, Purcăreni) și Să
laj (Mesteacăn, Luminiș etc.), a 
căror poziție face deosebit de 
dificilă pătrunderea echipelor de 
lucrători în special datorită șu
brezeniei terenului și blocării cu 
mîl a căilor de acces.

O luptă titanică, deosebit de 
dramatică și de riscantă, au sus
ținut muncitorii, maiștrii și in
ginerii de la Electromontaj și 
I.R.E.-Cluj pentru redarea par
țială în funcțiune a liniei de 110 
kilovolți dintre Cluj și Baia 
Mare. Stîlpii distruși din zona 
comunei Rus trebuie înlocuiți. și 
aceasta în condițiile neînchipuit 
de grele pe care le presupune 
manevrarea unor piese și mate
riale grele pe pămîntul înmuiat 
de ape, pe drumurile incerte, 
înăbușite de mîl. Tronsoane de 
2 tone greutate au fost transpor
tate peste Someș cu ajutorul 
pontoanelor tractate — ingenioasă 
și riscantă soluție aparținînd pon- 
tonierilor militari.

De ieri Maramureșul primește 
lumina și energia necesară pe 
aici, prin această linie provi
zorie, realizare a cărei impor
tanță capitală e subliniată de 
primejdioasele alunecări de teren 
care amenință cealaltă linie de 
alimentare a Maramureșului, li
nia de 220 kilovolți din Luduș 
și Baia Mare.

Orașul Dej

recepție
„Cred — îmi mărturisea Re

mus Bujor, secretarul comitetu
lui de partid al Depoului C.F.R. 
Dej — că toți cei care în ciuda 
unor necazuri personale mari, 
muncesc zi și noapte în condiții 
dramatice, pentru refacerea rapi
dă a căilor de comunicație, 
normalizarea vieții publice, de
finesc laolaltă un simbolic erou 
socialist, cu inepuizabile posibi
lități de a lupta, a îmbărbăta, 
a crede".

Sînt citați comuniștii M. Rusu, 
p. Danciu, P. Tiberiu, utecîștii 
Vasile Călincan, A. Goleac, V.

CE NE-AU LĂSAT

• Inundațiile au întrerupt circulația pe 
distanțe ce însumează aproape I 500 km.

• 25 de poduri feroviare distruse sau 
avariate.

• In peste 50 de stații C.F.R. instalațiile 
bloc de semnalizare și centralizare electro- 
dinamică au fost avariate.

• Au fost distruse și avariate aproape 
600 km din traseele de telecomunicații.

• Legături întrerupte cu circa 13 000 de 
posturi telefonice din rețeaua telefonică ur
bană.

• La 58 de oficii și 83 de consilii popu
lare a fost afectată de inundații legătura 
telefonică iar legătura poștală la 80 de lo
calități.

• 440 km de șosea pe drumurile națio
nale degradată.

• 38 de poduri rutiere avariate parțial 
sau distruse complet.

NERVUL
Drumul national 13 A : în 
porțiunile afectate de inun

dații, se lucrează intens

Tîrnave din orașele Blaj și MediașLucrări de refacere la podurile peste

de 
de 
și 
Și

Lupuleac și mulți, mulți alții. 
Mecanicul Simion Oros, de pildă, 
a salvat de furia apelor, o lo
comotivă, plasînd-o cu prețul 
unor manevre aparent imposibi
le, pe bascula cîntarului de 
mărfuri. loan Mureșan a reușit, 
riseîndu-și viața, să întrerupă la 
timp niște contacte electro- 
dinamice expuse exploziei. Cînd 
a pornit în misiunea pe care 
și-a dictat-o singur, apele atin
seseră un metru, iar cind s-a 
întors erau de peste doi... E- 
roism, muncă în asalt, pentru re
facerea arterelor, circuitului de 
oțel și beton ale orașelor. Cefe
riștii ca și cei de la Drumuri 
și poduri, poștă și telecomunica
ții, împreună cu cetățenii, gărzi 
patriotice, efective ale armatei, 
cooperatori din comunele Milca 
și Cuzdrioara, elevi de la Li
ceul nr. 2, de la Liceul econo
mic și Școala profesională 
construcții, ajutați de echipe 
voluntari, folosind materiale 
agregate trimise de. la Cluj 
din Capitală, continuă să desfă
șoare un mare volum de muncă. 
Linia ferată spre Baia Mare, 
fracturată în mai multe locuri, 
a fost parțial refăcută. Loco
motivele, garniturile de vagoane, 
instalația de centralizare elec
tronică sînt din nou „la post". 
Se lucrează încă la terasamente 
în punctele triaj Mureșul Mare, 
Ciocman, Letca. Aici, ca și în 
activitatea de refacere a drumu
rilor și șoselelor, a celei spre 
Baia Mare și Bistrița, la kilo
metrul 1 și 5, în dreptul cartie
rului C.F.R.. străzile 1 Mai, Mi
hail Kogălniceanu, unele căi de 
acces spre oraș, podul de pe 
Someș, termenele de redare în 
folosință vor fi mult anticipate. 
Tendință generală cu efecte eco
nomice directe. Tendință ce se 
sprijină pe mobilizarea perma>- 
nentă a tinerilor — care, îmi 
relata Ion Moldovan, prim secre
tar al comitetului municipal 
U.T.C. — aruncă în luptă tot en
tuziasmul și vioiciunea vîrstei 
pe ceasurile afectate în fiecare zi 
peste program de către ceferiști, 
pe aportul gărzilor patriotice, 
pe ajutorul specialiștilor veniți 
din toată țara.

Acum două săptămîni, cînd 
apele atinseseră în oraș nivelul 
incredibil de 8 metri, toate căi
le de comunicații telefonice au 
fost rupte. Ajutați de ostași, o 
echipă de lucrători de la Ofi
ciul P.T.T.R., compusă din 
I. Stan, St. Mureșan și alții, au 
reușit să asigure pr intr-un cablu 
ce trecea pe si^j ape, legătura 
spitalului cu orașul. In sala ghi- 
șeelor de C.E.C., ne relata 
N. Mureșan, șeful oficiului, sînt 
improvizate zeci de cabine tele
fonice suplimentare. în curînd, 
întreaga circulație de telecomu
nicații va fi „pe recepție*4.

AL ECONOMIEI

Lemnul pen
tru viori va

călători
din nou

veștile pierderilor 
zile teribile m-au

La întreprinderea forestieră 
‘din Reghin, birourile sînt pus
tii. Toată lumea in frunte cu 
directorul se află „pe teren". 
„Muncim pentru recuperarea 
pagubei de 28 milioane lei" mi 
s-a spus. In prima clipă cifra 
mi s-a părut neînsemnată și mă 
crispez cînd îmi dau seama în 
ce măsură 
din aceste __  ...
obișnuit pină la insensibilitate 
cu asemenea cifre.

Apoi înțeleg încetul cu înce
tul că cifra singură nu exprimă 
decît foarte palid proporțiile 
catastrofei de aici. Căci apa cu 
nume de cîntec, Gurghiul, și a- 
fluenții ei — Istriceul, Fîncelul, 
Tisieul, Secueul — au distrus 
aproape întreaga rețea de căi 
ferate și de drumuri forestiere 
pe care pîi^ă de curînd coborau, 
din inima munților, lemnul de 
celuloză pentru Dej. Zărnești și 
Suceava, lemn de mină pentru 
Moldova Nouă, Anina. Oravi- 
ța și Petroșani, mangalul de 
Bocșa pentru fonta de la Vlă- 
hița, buștenii de gater, fagul și 
stejarul pentru Combinatele 
prelucrare a lemnului de la Re
ghin. Gherla și Blaj. Odată cu 
lemnul dinspre Lăpușna cobo
rau hîrtia și cărbunele, fonta 
și viorile. Acum, producția în
treprinderii forestiere este imo- 
bilizată în întregime. Viclene și 
violente apele munților au pul
verizat aici 14 kilometri de ca
le ferată forestieră. 164 km de 
drumuri și teleferice, 100 km de 
linii telefonice. Aproape totul 
trebuie luat de la'început. .

Și, după secunda de tăcere 
în fața nenorocirii, oamenii de 
aici au început calm, metodic, 
organizat să ia totul de la înce
put. Potrivit unei planificări ri
guroase, cu termene precise și 
dure pentru fiecare obiectiv. O 
mie de muncitori, conduși de 
ingineri și tehnicieni de la I.F. 
și de la întreprinderea de con
strucții forestier.e din Brașov au 
urcat către munți în locuri unde 
acum este greu de ajuns chiar 
și cu piciorul, și au atacat si
multan toate punctele atinse 
de calamitate. încetul cu înce
tul, în schimbul unor eforturi 

inimaginabile, însemnele crea
ției omenești sînt smulse natu
rii. Cea dinții a fost refăcută, 
în parte, linia telefonică. Apoi, 
porțiune cu porțiune, linia 
principală C.F.F. Reghin—Lă
pușna — care va fi redată in
tegral în funcțiune la sfirșitul 
acestei săptămîni — și primii 
30—40 de kilometri de drum 
auto. Acum cîteva zile cei din
ții bușteni de după dezastru au 
coborît la Reghin. Deocamdată, 
este puțin — abia a 10-a parte 
din capacitatea de producție a 
întreprinderii. Dar procentul 
crește treptat : în 2—3 luni va 
ajunge la 70—80 la sută.

Va trebui timp, vor trebui e- 
forturi imense. Unele porțiuni 
de drum forestier nu vor putea 
fi terminate decît în 1971. Pier
derile vor fi recuperate cu greu, 
livrările către beneficiari se vor 
face cu prețul unor sacrificii 
aproape sîngeroase. Dar se lu
crează calm, metodic, organizat 
— și nu poți să nu vezi în asta 
minunatul fel de răzbunare a ra
țiunii și puterii omenești, îm
potriva stihiei.

Cînd „nici
la telefon

nu se putea
vorbi!"

asalt la

Cînd în seara zilei de 14 mai 
apele au inundat municipiul 
Alba Iulia, echipele de inter
venție ale Direcției județejie de 
poștă și telecomunicații 
pregătite să remedieze 
defecțiuni. Nimeni nu 
stare la acea oră să 
proporțiile acestora.

După patru ore de ___  ..
ușa de intrare în grupul elec
trogen. apele au început să se 
infiltreze printre sacii cu pă- 
mînt și pietriș. ‘Litru cu litru, 
apa era evacuată. Timp de trei 
zile a stat în cabină Augustin 
Sicoe veghind la buna funcțio
nare a grupului electrogen ca
re nu s-a oprit nici o secundă. 
Afară, furia apelor a întrerupt 
toate legăturile telefonice. Ca
blurile și stîlpii au devenit ne
putincioase în fața valurilor. 
După numai cîteva ore, prin e- 
forturi incredibile a fost insta

erau 
primele 
era în 
estimeze

lat un cablu provizoriu cu un 
singur circuit. Comitetul jude
țean P.C.R. și comandamentul 
județean contra inundațiilor 
primeau prima legătură. Au ur
mat altele — cu pompierii, ma
ternitatea și spitalul.

încercările disperate de a lua 
legătura cu localitățile din ju
deț rămîneau fără rezultat. Li
niile interurbane Alba Iulia — 
— Blaj, Alba Iulia—Mihalț și 
Sebeș—Blând’ana erau avariate. 
Zeci de kilometri de cabluri 
trebuiau întinse prin apa ce de
pășea un metru. S-au improvi
zat plute care în fața vin tul ui 
și valurilor erau adevărate ju
cării. Peste 30 de kilometri de 
cabluri și fire de legătură au 
fost înlocuite în asemenea con
diții. Pentru . acești oameni 
prezenți zi și noapte la postu
rile lor, pentru oamenii care 
înotau cu o mînă și cu cea
laltă trăgeau cablul, somnul a 
devenit o noțiune abstractă.

Și în timp ce Voicu Nicolae, 
loan Jica și Pavel Ivancu să- 
vîrșeau adevărate acte de e- 
roism, devenite în aceste zile o 
adevărată rațiune a existenței, 
familiile lor luptau cu dispera
re să se salveze din casele în
conjurate de apă.

Cu sprijinul celor 29 de mun
citori veniți din Dolj, Cluj 
Tîrgu Jiu, au fost refăcute 
țelele și înlocuite aproape 
de aparate telefonice. După 
mai 4 zile de la începerea inun
dațiilor. toate legăturile telefo
nice ce aparțin Direcției jude
țeni de poștă și telecomunicații 
Alba, funcționau. Atunci tinerii 
Maria Tanasciuc, Ion Mîrza și 
loan Popa au rostit pentru pri
ma dată după zeci de ore de 
muncă cuvîntul odihnă.

Și
re- 
400 
nu-

tronsoanele

• Departamentul Căilor Ferate comunică re
deschiderea sectorului Alti.na—Agnita (prin a- 
ceasta a întregii linii Sibiu—Agnita). Tirimia— 
Miercurea Nirajului și Eremitul—Praid (de pe 
linia Tg. Mureș).

• Pe mai bind de 85 la sută din lungimea 
drumurilor naționale care au fost inundate în 
această perioadă, a fost restabilit traficul rutier. 
Au mai fost redate circulației arterele DN 13 
Măieruș—Rupea și DN 14 D Teiuș—Blaj. Se men
țin restricțiile de tonaj (pentru autovehiculele a 
căror greutate depășește 10 tone) pe rutele 
DN 2 A Țăndărei—Vadu Oii (accesul spre Con
stanța se poate face prin Călărași—Ostrov sau 
Brăila—Măcin), DN 13 Bălăușeri—Tg. Mureș, DN 
13 A Bălăușeri—Sovata, DN 14 A Mediaș—Tîrnă
veni și DN 17 Bistrița—Vatra Dornei. Pe sectoa-

rele DN 11 oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej—Bacău 
și DN 12 A Ghimeș—Comănești, este permisă 
numai circulația vehiculelor a căror greutate to
tală nu depășește 5 tone.
• Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor 

informează că pe teritoriul țării au rămas în
chise numai oficiile P.T.T.R. Vădeni, județul 
Brăila, Totoi, județul Alba și Tîrnava, județul 
Sibiu. Din totalul de circa 12 400 posturi telefo
nice, întrerupte în această perioadă, pînă în 
prezent s-au restabilit 10 320. In localitățile Dej, 
Aloa Iulia și Deva s-au repus în funcțiune toate 
circuitele abonaților ale căror imobile nu au su
ferit avarii grele. Deservirea poștală este asi
gurată aproape in totalitate în zonele calamitate.

(Agerpres)

Poduri între

oameni
• De miine, intre

Teiuț fi Blaj
*e circulă nor
mal

...Aici au fost două poduri, pe 
unul treceau trenuri, pe celălalt 
autovehicule. Sint două săptă
mîni de cînd năvalnica furie a 
rîului a croit la Podu Mureș, în 
județul Alba, încă o cale, ana
poda, apelor sale de nestăvilit, 
rupînd magistrala feroviară Te
iuș—Blaj, tăind în același timp 
și legătura rutieră pe drumul 
național 14 B, la km 4+500. La 
14 mai, ora 12, prima undă pu
ternică de viitură a Mureșului 
asalta amenințător calea ferată, 
între km 400 și km 404. Au în
ceput imediat operațiuni de apă
rare. Dar puhoaiele au fost mai 
puternice. La cîteva ore supra
veghind podul mic de la km 
395+550 picherul dădea semna
lul de alarmă. Zidurile de gardă 
de la capetele podului erau adine 
roase de șuvoaie. Este anulat 
urgent trenul personal 3 322, ce 
urma să plece din stația Teiuș 
la ora 16 și 2 minute. Circulația 
pe magistrala feroviară se între
rupe astfel în ambele direcții. In 
scurt timp, pe o distanță de 
60 m din zpna podului mic și
nele se arcuiesc suspendate dea
supra apelor pe un gol unde te- 
rasamentul fusese spălat piatră 

cu piatră. în apropiere, către po
dul mare, încă o spărtură de 
20 m lungime, pe toată înălți
mea de peste cinci metri a te- 
rasamentului. Alături, imaginea 
similară a dezastrului, pe șosea : 
podul mic — total distrus, o dată 
cu două sectoare de terasament 
complet inundate, însumînd pe 
distanța de 110 m un gol de 
peste 6 000 metri cubi de ba
last...

La 19 mai, trecerea undelor 
de viitură în jos, scăderea ape
lor, însemna debutul febril al 
lucrărilor de refacere. Erau fi
nalizate ultimele proiectări și
măsurători, se făcuseră pregă
tirile de atacare a lucrărilor
pentru reclădirea celor două
poduri. Cu maximum de rapi
ditate militarii au întins peste
apă un pod de pontoane și pri
ma legătură între Teiuș și Blaj 
aceasta a fost.

S-a lucrat și se mai lucrează 
încă Ia Podu Mureș, zi și noap
te, fără întrerupere. în’ schim
buri prelungite. Militari, lucră
tori ai Direcției de drumuri și 
poduri Cluj, ai Șantierului de 
construcții căi ferate Petroșani 
s-au întîlnit aici, în același in
tens efort de muncă, eroic sus
ținut, pentru grabnica recon
strucție a celor două poduri, 
alături de muncitorii secției 
drumuri și poduri din Alba Iu
lia.

Oră de oră s-a muncit la po
duri, pe ploaie, pe vînt, într-o 
desfășurare de forțe umane de 
neînvins. Rînd pe 
amenajat rampele 
s-au umplut culeii de pod 
piatră — 
piatră și 
în luptă 
pilonii, 
arcadele

clădit 
bătut 
peste

rînd, s-au 
de intrare, 

cu 
mii de metri cubi de
de ciment s-au 
cu apele. S-au 
s-au așternut 
deschiderilor grinzile,

metalice, podine- 

le, șinele. Șl iată, azi, poa
te chiar acum, cînd citiți 
ziarul, sau poate la noapte, con
structorii efectuează ultimele 
operații pentru ca de la Teiuș 
la Blaj, pe calea rutieră și pe 
magistrala feroviară, duminică 
să se poată circula NORMAL. 
In condiții obișnuite, pînă la 
acest moment ar fi trebuit să 
treacă luni de zile...

Calea pe
care vine

*•pimea și

sarea

sau autobu- 
vital pentru 
ruinați de

dintre pri-

Poate că niciodată denumirea 
de „artere" care se dă în mod 
curent căilor de comunicație nu 
a fost mai sugestivă ca în aceste 
zile. De-a lungul șoselelor și 
drumurilor de fier, peste poduri 
și viaducte nu trec numai ca
mioane, basculante 
ze ; trece singe 
locurile și oamenii 
furia apelor.

La Reghin, unul
mele orașe greu încercate de pe 
firul Mureșului (întregul cartier 
industrial inundat, pierderi de 
peste 61 milioane lei), valurile 
au distrus o porțiune a șoselei, 
naționale la Iernuțeni, și au 
avariat grav podul de peste 
Gurghiu din cartierul Ierbuș. în 
duminica aceea, uitind de pro
pria lor nenorocire, sute de ti
neri localnici s-au îndreptat că
tre aceste locuri ca să înlăture 
cit mai în pripă efectele dezas
trului. Căci, era singurul drum 
prin care puteau trece atunci 
transporturile de pîine și de apă 
destinate celor din Tg. Mureș, 
Sighișoara și Tîrnăveni. S-a 
muncit drăcește, in tăcere, în 
ciudă. 40 de șoferi de la Auto
baza I.T.A., tineri toți, au făcut 
în cîteva ore, cu basculantele lor 
cite 4—5 curse de 56 kilometri 
pînă la cariera Stinceni, pentru 
a aduce cele 1 ooo de tone de 
piatră necesară consolidării șo
selei. Oamenii erau nedormiți 
de cîteva zile. Erau aceeași care 
în noaptea tragică din 12 spre 
13 mai cînd apele năvăliseră în 
Reghin, se puseseră în mai puțin 
de o oră la dispoziția întregului 
oraș. Erau aceeași care fără 
răgazul unei vorbe sau al unei 
țigări, transportaseră în zonele 
inundate barăcile și plutele pen
tru salvarea oamenilor și a bu
nurilor lor iar apoi puseseră în 
siguranță făina din moara 
„Steagul roșu", și piinea din fa
brică și mobila de la ILEFOR, 
și alimentele din depozitul din 
ICIA, și păsările de la I.A.S., 
iar apoi transbordaseră munci
torii peste ape, iar apoi munci
seră ore în șir la refacerea pă
durilor, iar apoi... Erau printre 
ei tineri ca Justinian Porav și 
Dumitru Mureșan care nu cobo- 
riseră cile două zile și două 
nopți de la volan. Și totuși, în 
timpul acela au fost la datorie 
și au făcut — ca și Aurel Piță, 
ca și Zaharia Brașoveanu ca și 
mulți alții — cite 4 și 5 curse 
cu mașina încărcată cu piatră 
pentru șosea. Deși norma cu
rentă, norma „posibilă" la o a- 
semenea distanță este de numai 
două curse.

Intr-o singură zi artera vitală 
către Tg. Mureș, Sighișoara și 
Tîrnăveni, artera pe care tre
buia să se scurgă piinea și apa 
celor de acolo, deci însăși viața 
lor, a fost readusă la viață.

Reportaj realizat de : 
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trecute a erodat stăvilarul 
înălțat de oameni, dar breșele 
se astupă repede, printr-o 
muncă fără istov, de zi și 
noapte, în care sînt concentra
te mari forțe umane și mate
riale — lucrători din întreprin
deri, ostași, mașini puternice. 
Pretutindeni domnește calmul, 
ordinea, hotărîrea.

Ce apără cu atîta îndîrjire 
cei din Vlădeni ? O simplă 
privire panoramică in spatele 
acestui dig te face să- înțelegi 
totul. Imense întinderi culti
vate ~ peste 12 000 hectare, 
aflate cu eițiva metri sub ni
velul apelor care lovesc digul; 
sînt amenințate de furia re
vărsărilor. Sînt pămînturi noi, 
scoase de sub ape cu doar 
cîțiva ani în urmă, pămînturi 
mănoase, care anul trecut au 
dat rod bogat. Brațul enorm al 
digului dinspre Borcea — 
peste 23 de kilometri, apără
1 300 hectare cu grîu — și nici
odată nu ne-a emoționat mai 
mult unduirea sa în adierea 
primăvăratică — cîteva alte 
mii de hectare de porumb,
2 900 cu floarea-soarelui, 700 
cultivate cu orz, alte 700 cu 
ovăz. Ca un braț de mamă 
apărîndu-și copilul se întinde 
acest dig — în fiecare lopată 
de pămînt, fiecare sac adus, 
fiecare par înfipt în apă a în
semnat truda de zi și noapte 
a oamenilor 'care înțeleg să 
ocrotească avuția țării, așa 
cum ar ocroti viața propriului 
lor copil. Și această luptă grea, 
eroică, se duce de 90 de zile 
și 90 de nopți, de cînd Du
nărea și Borcea au prevestit 
amenințarea.

Zona Vlădenilor este, din 
toate cele 100 000 hectare ame
nințate de ape în incinta în- 
diguită dintre fluviu și Borcea, 
cea mai periclitată. Dar din 
cuvîntul plin de siguranță al 
tovarășului Spiru Cristache, u- 
nul din cei care compun co
mandamentul de șoc al luptei, 
din certitudinea cu care ne 
vorbea despre recoltele mari 
ce se vor obține în zona astăzi 
amenințată, am înțeles că oa
menii acestei lupte sînt 
hotărîți pînă la ultima pică
tură de energie să nu cedeze 
apelor nici un spic de grîu, 

Se lucrează la Gura Săltavei, 
la fel, la Țipirigelu. la Repe- 
joru, oriunde digul se află mai 
puțin sigur. La unul din a- 
ceste puncte, șalupa pe care 
se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu acostează. Munci
tori, ostași, femei și bărbați se 
opresc o clipă cîfn lucru și sa
lută cu toată dragostea, cu 
zimbete vădind un puternic 
optimism, pe secretarul gene
ral al partidului, care se 
oprește ]a mulți dintre ei, le 
spune cuvinte de îmbărbătare, 
elogiindu-le efortul, izvorit 
dintr-un. profund patriotism, 
de a salva bogatele recolte pe 
care le vestesc aceste pămîn
turi pentru a căror renaștere 
s-au cheltuit atîta trudă și 
bani, indică măsurile care tre
buie luate în continuare.

— Cum merge, tovarăși ? îi 
întreabă tovarășul Ceaușescu.

— Bine, tovarășe secretar 
general!

— Vom reuși să apărăm pă- 
mîntul, să stăvilim apele ?

— Reușim, reușim !
— Așa tovarăși! Trebuie să 

le stăvilim, să fim mai puter
nici decît ele. Se cere muncă, 
e nevoie de eforturi, pentru a 
;salva recolta. Ar fi păcat să o 
lăsăm pradă apelor. E o re
coltă frumoasă. Vă felicit pen
tru eforturile depuse și vă do
resc succes în această grea bă
tălie pe care o duceți!

Și, ca o confirmare a celor 
spuse, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată spre grîul din 
apropiere, intră în lan, obser
vă că paiul a dat în spic vîn- 
jos. De pe aceste ogoare, anul 
trecut s-au obținut producții 
frumoase care au adus între
prinderii locul II pe țară și 
beneficii suplimentare de 1,5 
milioane lei. Secretarului ge
neral al partidului i se comu
nică hotărîrea lucrătorilor 
I.A.S. de a se recolta foarte 
rapid orzul, pentru ca ogoare
le să poată fi recultivate cu 
porumb. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază această 
inițiativă, le urează succes în 
realizarea ei.

De secretarul general al 
partidului se apropie apoi co
mandantul trupelor care ajută 
la înălțarea digului, generalul 
maior Gheorghe Briceag. Un 
raport scurt, precis, în care se 
întrevăd imensele eforturi de
puse de bravii ostași, voința 
lor neclintită de a fi alături 
de întregul popor și în aceste 
momente de încordată luptă.

„Transmiteți ostașilor felici
tări — spune comandantul 
suprem al Forțelor noastre ar
mate. Au lucrat bine. Le do
resc succes în această bătălie . 
„Servim Republica Socialistă 
România11, răspunde generalul. 
Urale puternice au însoțit a- 
ceste cuvinte, care au conti
nuat nesfirșite pînă cînd eli
copterul și-a luat din nou 
zborul, îndreptindu-se spre 
alte așezări ale Talomiței, spre 
orașul din sudul județului — 
noul și puternicul centru in
dustrial Călărași.

Aparatul de zbor, la bordul 
căruia se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, aterizează în zona indus
trială a Călărașilor. Mii de 
oameni ai muncii din oraș și 
din comunele aproapiate, a- 
flînd de vizita secretarului 
general al Partidului, au ve

nit aici să-i întîmpine. Este o 
atmosferă entuziastă. Primul 
secretar al Comitetului mu
nicipal Călărași al P.C.R., 
Ion Sinișteanu, rostește un 
cuvînt de bun sosit.

Oaspeții sînt invitați să 
viziteze Combinatul de hîr- 
tie șl celuloză, mare unitate 
industrială care folosește pa
iele ca materie primă.

La intrarea în Combinat, 
conducătorii de partid și de 
stat sînt salutați de sute de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni care fac oaspeților o căl
duroasă primire. Prin inter
mediul unei machete oaspeții 
sînt informați despre cele mai 
recente lucrări de investiții 
ce se fac în unitățile combi
natului, pentru ca din anul 
viitor el să atingă capacitatea 
proiectată — 50 000 tone celu
loză, 66 000 tone hîrtie, 8 600 
tone alte produse.

Se vizitează fabricile de 
celuloză și hîrtie. Aproxima
tiv 180 000 tone de paie se 
transformă anual în celuloză 
și hîrtie, economisindu-se cir
ca 300 000 mc lemn de răși- 
noase. întregul proces de fa
bricație este automatizat. De 
la pupitrul de comandă este 
urmărită și dirijată fază cu fa
ză complicata metamorioză. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de stadiul unor 
lucrări de investiții, de/ cali
tatea produselor. Directorul 
general al combinatului, Va- 
sile Manole, informează pe 
oaspeți că harnicul colectiv 
al acestei unități este hotărît 
să lucreze cu eforturi sporite 
în această perioadă, ca prin 
muncă susținută să contribuie 
și el la recuperarea rapidă a 
pierderilor provocate de inun
dații. Angajamentele chimiș- 
tilor de aici prevăd ca anul 
acesta să realizeze în plus fa
ță de plan și de angajamentul 
inițial o producție globală de 
2,8 milioane lei.

După vizitarea sectorului 
turnătorie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, remareînd defici
ențele existente aici, indică 
luarea neîntîrziată a unor 
măsuri energice pentru a se 
organiza mai bine procesul de 
producție, a se folosi mai ju
dicios forța de muncă, a se 
gospodări mai bine utilajele, 
materia primă, parcul auto.

Pentru înfăptuirea acestor 
măsuri, o contribuție hotărâ
toare trebuie să aibă organiza
ția de partid, toți comuniștii, 
comitetul de direcție

Adresîndu-se muncitorilor 
prezenți, tovarășul Ceaușescu 
întreabă: „.Se poate, tova
răși ?“

„Se poate, tovarășe secre
tar general1* — răspund cu 
toții. „Vă asigurăm că vom 
munci cu toate forțele!“.

După vizitarea Combinatu
lui coloana mașinilor oficiale 
străbate principalele artere 
ale orașului îndreptîndu-se 
spre Fabrica de confecții. Pe 
întregul traseu conducătorii 
de partid și de stat sînt sa
lutați cu multă căldură de 
populația orașului, care cu 
mic cu mare aclamă îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul său 
general.

Se vizitează Fabrica de 
confecții. Intrată în funcțiune 
acum 8 ani cu numai 300 de 
muncitori, ea s-a dezvoltat 
continuu ajungînd astăzi să 
lucreze cu peste 2 600 de lu
crători. Anual fabrica reali
zează o producție globală de 
320 de milioane lei, multe din 
confecțiile fabricate aici fiind 
destinate exportului, în țări 
ca U.R.S.S., R.F.G., Canada, 
S.U-A., Iugoslavia, Franța, 
Italia.

însoțiți de directorul între
prinderii, Constantin Vasila- 
che, oaspeții vizitează princi
palele secții de producție. 
Scurte popasuri la unele 
locuri de muncă prilejuiesc 
discuții asupra calității pro
duselor și preocupărilor ac
tuale de creștere a producției. 
Oaspeții sînt informați că în 
primele 4 luni ale anului co
lectivul fabricii și-a depășit 
sarcinile xie plan, iar în ulti
mele zile angajamentele ini
țiale luate în întrecerea so
cialistă au fost suplimentate 
cu 6 milioane lei la producția 
globală a unității. Directorul 
întreprinderii arată că pentru 
a veni în sprijinul populației 
sinistrate din zonele calami
tate, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii fabricii, vor lucra în 
schimburi prelungite, în zile
le de repaus pentru a realiza 
cît mai multe confecții. în a- 
fară de aceasta, contribuția 
bănească a întregului colectiv 
destinată ajutorării sinistrați- 
lor se ridică la peste 830 000 
lei. Se discută despre eficien
ța economică a întreprinderii, 
despre relațiile dintre fabrică 
și combinat ; se iau în dezba
tere problemele ridicate de 
perspectivele dezvoltării fa
bricii.

în încheierea vizitei, secre
tarul general al partidului 
felicită pe lucrătorii fabricii 
pentru succesele obținute, u- 
rîndu-le noi realizări în pro
ducție.

De la Călărași, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de 
stat, se îndreaptă spre Slobo
zia. De o parte și de alta se 
întind cît vezi cu ochii lanuri 
de grîu, tarlale de porumb și 
floarea-soarelui — culturi vi
guroase ale acestor meleaguri, 
care și în anul acesta promit 
recolte bune.

Conducătorii de partid și de 
stat intră în unul din lanurile 
de grîu ale întreprinderii a- 
gricole de stat — Dragalina, 
una dintre cele mai puternice 
unități cerealiere din această 
parte a țării. Luînd în mîini 
cîteva spice de grîu, tovară
șul Ceaușescu își exprimă 
convingerea că recolta va 
fi îmbelșugată. Se subli
niază necesitatea luării unor 
măsuri eficiente pentru a se 
organiza în cele mai bune 
condiții munca de recoltare în 
întreg județul, pentru a se e- 
vita orice pierdere de recoltă.

în drum spre Slobozia, con
ducătorii partidului și statu
lui vizitează Complexul de 
creștere și îngrășare a anima
lelor al întreprinderii agrico
le de stat — Ciulnița. Aceas
tă unitate zootehnică moder
nă este numită de specialiști 
„fabrica de carne a 
Bărăganului". Anual, de 
aici se livrează către 
populație 4 000 tone de carne 
de taurine. însoțiți' de directo
rul întreprinderii agricole de 
stat — Ciulnița, Ion Timiș, 
oaspeții vizitează grajdurile 
complexului, unde anual sînt 
îngrășate peste 8 500 de tauri
ne.

în discuția avută cu cadrele 
de conducere, tovarășul 
CeaușeSeu atrage atenția asu
pra faptului că sectorul de în
grășare trebuie să devină ren
tabil. Indicînd măsurile care 
trebuie luate pentru dezvolta
rea sectorului și rentabilizarea 
sa, secretarul general al parti
dului își exprimă convingere^ 
că specialiștii, colectivul de 
muncitori vor face totul ca 
ferma să devină o unitate 
bună.

Una dintre cele mai puter
nice cooperative agricole de 

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,
Doresc în primul rînd să vă 

adresez dumneavoastră, locui
torilor orașului Slobozia și ai 
întregului județ Ialomița, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
urale).

Am vizitat astăzi lucrările 
ce se desfășoară de mai multe 
zile pe malul Dunării pentru 
a face față apelor în creștere 
ale fluviului. Am rămas foarte 
plăcut impresionați și sîntem 
satisfăcuți de hotărîrea, abne
gația și eroismul cu care oa
menii muncii, ostașii, membrii 
formațiunilor patriotice și ti
neretul din detașamentele de 
pregătire militară, — inclusiv 
studenții veniți din București 
— acționează pentru a asigura 
consolidarea și înălțarea digu
rilor pentru a salva de la i- 
nundație zeci de mii de hec
tare, pentru a apăra recolta. 
Sînt convins că lucrările rea
lizate, munca pe care o des- 
fășurați vor fi încununate de 
succes, că și în acest județ — 
ca, de altfel, și în alte părți 
ale țării — vom reuși să fa
cem față situației, să învin
gem pericolele pe care le pro
voacă furia apelor. (Aplauze 
puternice).

Cunoașteți că am avut —■, și 
avem încă — inundații în 
multe zone ale patriei noas
tre ; acestea au provocat pier
deri deosebit de grele, atît 
populației din orașe și sate, cît 
și întreprinderilor, unităților 
agricole, economiei noastre 
naționale. Dar trebuie să men
ționez că datorită măsurilor ce 
s-au luat, muncii eroice desfă
șurate zi și noapte de zeci și 
sute de mii de cetățeni ai pa
triei noastre, s-au evitat pier
deri și mai mari. De aceea, 
doresc să adresez și cu acest 
prilej, mulțumiri și felicitări 
atît celor care în zona Dună
rii continuă să se lupte cu a- 
pele, cît și celor care în în
treaga patrie au desfășurat o 
muncă titanică zăgăzuind, în 
măsura posibilului, stihiile na
turii. (Aplauze puternice, pre
lungite).

producție din județ este cea 
din comuna Gheorghe Lazăr. 
Cooperativa are douăzeci de 
ani de viață ; douăzeci de ani 
care au demonstrat limpede 
ca lumina țăranilor de aici ca- 
și cele din întreaga țară că 
drumul arătat de partid, dru
mul înfrățirii ogoarelor, al 
agriculturii cooperatiste este 
drumul belșugului, al înfloririi 
satelor, al conectării ia marele 
circuit ai civilizației socialiste.

Cîteva cifre: cooperativa 
are 4 200 de hectare dintre 
care 3 800 teren arabil. Anul 
trecut, ea a obținut 4 200 kg 
porumb și 2 500 kg grîu la hec
tar. Veniturile cooperativei au 
fost de 25 milioane lei, coope
ratorilor revenindu-le 32 lei la 
ziua-muncă.

Președintele cooperativei. 
Eroul Muncii Socialiste, Nico
lae Andrei, dînd glas hotărîrii 
țăranilor cooperatori, infor
mează că ei și-au suplimentat 
do curînd contractele cu sta
tul și vor da, suplimentar, 400 
de porci îngrășați.

în timpul vizitării coopera
tivei, tovarășul Ceaușescu a 
recomandat extinderea coope
rării cu întreprinderile agricole 
de stat, arătînd că. în acest fel. 
rezultatele pot fi și mai bune.

La sfârșitul vizitei, conducă
torii de partid și de stat sînt 
înconjurați din n-ou cu multă 
căldură de țăranii cooperatori 
din comună. Adresîndu-se ce
lor prezenți. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu felicită pe coopera
tori cu prilejul împlinirii a 20 
de ani de la înființarea coo
perativei și pe președintele ei, 
care, de la înființarea coope
rativei, conduce această unita
te fruntașă a agriculturii țării 
noastre. Apreciind rezultatele 
bune -»obj4nute în creșterea 
producției agricole și zootehni

Desigur, tovarăși, nu are rost 
să vorbim doar despre ceea ce 
a fost. Fără îndoială, alta ar 
fi fost situația dacă am fi avut 
o primăvară bună. Dar, răs- 
punzînd într-un singur glas, 
într-o deplină unitate de vo
ință și de acțiune, întregul 
nostru popor luptă în conti
nuare pentru a stăvili apele, 
pentru a înlătura pagubele 
provocate, a reface locuințele, 
întreprinderile, instituțiile, 
cooperativele, pentru a asigu
ra desfășurarea normală a ac
tivității. Menționez că, de pe 
acum, cea mai mare parte a 
întreprinderilor, cooperativelor 
și instituțiilor din zonele care 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, și-a reluat acti
vitatea ; multe din ele lucrea
ză cu întreaga capacitate. 
(Aplauze puternice, prelungite) 

întregul nostru popor a răs
puns chemării partidului, aju- 
tind la refacerea grabnică a 
bunurilor distruse, la reluarea 
cursului normal al activității, 
la ajutorarea celor care au fost 
loviți de calamități. S-au strîns 
sute și sute de milioane de lei, 
s-au donat îmbrăcăminte, ali
mente ; mii și mii de oameni 
au mers în localitățile sinistra
te spre a contribui la repu
nerea în producție a unităților 
de producție. Vor începe în 
curînd, chiar în zilele urmă
toare, lucrările de reconstruc
ție a locuințelor. Așa cum ați 
văzut din Hotărîrea publicată 
astăzi în presă, printre celelal
te măsuri adoptate s-a hotărît 
ca 5 000 de apartamente să fie 
construite peste plan, din con
tribuția statului, în orașele 
care au avut de suferit. (A- 
plauze puternice. urale ; 
se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu ! ‘).

Desigur, tovarăși, și pînă a- 
cum, în întreaga noastră acti
vitate, în toate rezultatele ob
ținute în construcția socialistă, 
in creșterea bunăstării po
porului s-au evidențiat unitatea 
și hotărîrea de muncă a na
țiunii noastre socialiste; a- 
ceastă unitate nu s-a manifes
tat însă niciodată cu atîta tă
rie — aș putea spune — ca în 
aceste zile grele. Aceasta este 
o dovadă a nivelului î" ' 

ce In toate sectoarele coopera
tivei. secretarul general al 
partidului urează țăranilor

ADUNAREA POPULARĂ
DE LA SLOBOZIA

După vizitarea. cooperativei 
agricole de producție din co
muna „Gheorghe Doja“. con
ducătorii de partid' și de stat 
se îndreaptă spre reședința ju
dețului — Slobozia. De-a lun
gul străzilor orașului, împodo
bite cu steaguri roșii și trico
lore, mii și mii de cetățeni 
aclamă, ovaționează pe secre
tarul general al partidului. 
Dintr-o mașină deschisă, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Miz'l și Ilie Vcrdeț. răs
pund aclamațiilor populației.

Îiî piața centrală a orașuhii, 
oaspeții sînt salutați cu același 
entuziasm de un mare număr 
de cetățeni de toate profesiile, 
de toate vîrstele. Se află aici 
militari, membri ăi gărzilor 
patriotice, ai detașamentelor 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei,, care pre
zintă onorul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

într-o atmosferă de puterni
că însuflețire are Ioc apoi o 
adunare populară. Apariția se
cretarului general a[ partidu
lui -la tribuna amenajată în 
piață,-, este întîmpinată cu ura
le și ovații. Se scandează: 
,.P.C.R.11. „Ceaușescu1*.

Deschizind adunarea, tova
rășul- Vasiie Marin, prini-se- 
cretar al Comitetului jude- 
țean-Ialomița al . P.C.R., a sa
lutat în. numele tuturor locui

conștiință a națiunii noastre 
socialiste, a hotărîrii întregului 
popor ca, strîns unit în jurul 
partidului, să facă totul pentru 
a învinge orice greutăți, pen
tru a asigura edificarea în ritm 
tot mai intens a socialismului, 
victoria comunismului în 
România. (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează; 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Avem convingerea că, dato
rită măsurilor luate, angaja
mentelor asumate de clasa 
muncitoare, de țărănime, de 
intelectualitate, de bărbați, fe
mei, tineri și vîrstnici de a 
asigura prin muncă intensă o 
producție sporită, recuperarea 
pierderilor din unitățile care 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor, sarcinile de plan 
pe acest an vor fi în întregime 
realizate în industrie ; avem, 
de asemenea, perspective ca 
prin muncă intensă și în agri
cultură, cu toate greutățile 
provocate de calamitățile na
turale, să obținem o recoltă 
bună. Sîntem încredințați că 
lucrătorii din agricultură, 
cooperatorii, inginerii, vor face 
totul pentru a recupera pagu
bele și a asigura o bună recol
tă în acest an. (Aplauze puter
nice ; urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !**).

Am vizitat în județul dum
neavoastră două întreprinderi 
industriale, precum și o între
prindere agricolă de stat și o 
cooperativă agricolă. Am con
statat că și în acest județ — 
ca de altfel în întreaga țară — 
oamenii muncii desfășoară o 
activitate însuflețită, piină de 
elan, pentru a-și îndeplini o- 
bligațiile, pentru a contribui 
la învingerea greutăților pro
vocate de calamități. De ase
menea, am constatat cu bucu
rie că lucrătorii din agricultu
ră, cooperatorii au obținut re
zultate bune, că, în general, pe 
cîmpiile Bărăganului, recolta 
se prezintă bine. Avem con
vingerea că oamenii muncii 
din județul Ialomița — munci
tori, țărani și intelectuali — 
își vor aduce din plin contri
buția Ia realizarea planului pe 
acest an. la învingerea greută
ților, și — în acest fel — la 
asigurarea mersului înainte al 
patriei noastre socialiste. 

cooperatori din comuna 
Gheorghe Lazăr noi succese, 
în activitate.

torilor din județ prezența 
conducătorilor de partid și 
de stat pe meleagurile Ialo- 
miței. „Vizita dumneavoastră, 
tovarășe Ceaușescu, în jude
țul nostru demonstrează încăo- 
dată, în mod convingător, 
grija permanentă a conduce
rii încercatului nostru partid 
față de destinele țării, față 
lie prezentul și viitorul po
porului român, capacitatea și 
forța inepuizabilă a partidului 
nostru de a ne mobiliza pen
tru învingerea greutăților și 
asigurarea mersului mereu 
înainte pe drumul edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, în patria noas
tră. Cu un înalt umanitarism 
și cu o deosebită conștiință 
patriotică, toți locuitorii Ialo- 
miței s-au integrat în marele 
efort general pentru ajutora
rea zonelor calamitate, acor- 
dînd, circa 35 milioane lei. în
semnate cantități de produse 
agroalimentare, confecții și 
încălțăminte. Pentru înfăptui
rea integrală a sarcinilor din 
ultimul an al cincinalului, 
muncitorii, inginerii și tehni-' 
cienii unităților economice 
din județ au hotărît să reali
zeze suplimentar peste anga
jamentul inițial pe acest an, 
10 milioane lei la producția 
marfă industrială, iar la pro
dusele destinate pieții interne 
— 5 milioane lei. Lucrătorii 
din unitățile agricole, anali-

(Aplauze puternice, urale). Do
resc să adresez felicitări tutu
ror muncitorilor din județul 
Ialomița, țăranilor cooperatori, 
lucrătorilor din agricultură, 
intelectualilor, și să le urez noi 
succese în activitatea lor. 
(Aplauze puternice, urale).

Firește, tovarăși, în aceste 
săptămîni ne-am concentrat 
mult atenția și eforturiîe pen
tru învingerea greutăților pro
vocate de calamitățile natura
le. Dar, totodată, ne-am preo
cupat și ne preocupăm ca a- 
ceste greutăți, aceste calami
tăți, să nu influențeze activi
tatea din celelalte părți ale 
țării. Dimpotrivă, căutăm să 
organizăm în așa fel munca 
îneît, în ansamblu, să asigu
răm desfășurarea în condiții 
cît mai bune a activității eco
nomice și sociale.

Facem acest lucru convinși 
că succesele pe care Ie obținem 
în construirea socialismului, 
în ridicarea bunăstării po
porului nostru, reprezintă o 
contribuție concretă la dezvol
tarea și întărirea sistemului 
mondial socialist, la creșterea 
influenței socialismului în în
treaga lume. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Preocupîndu-ne în mod sus
ținut de dezvoltarea construc
ției socialiste în patria noas
tră, noi am considerat și con
siderăm, totodată, necesar să 
ne aducem contribuția activă 
la dezvoltarea colaborării cu 
țările socialiste, cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
mișcarea antiimperialistă. Du
pă cum cunoașteți, chiar în a- 
ceastă perioadă am avut în 
București multe întîlniri cu 
șefi de state, cu reprezentanți 
ai altor țări, cu conducători și 
delegați ai altor partide și miș
cări de eliberare națională ; 
am mers, de asemenea, la 
Moscova, considerînd că nu 
putem neglija problemele in
ternaționale, chiar în condițiile 
greutăților pricinuite de inun
dații. Dimpotrivă, tocmai da
torită faptului că există o a- 
semenea situație, trebuie ’ să 
dezvoltăm o activitate inter
națională mai intensă, convinși 
că solidaritatea și unitatea tu
turor popoarelor, a tuturor 
forțelor progresiste constituie o 

zînd posibilitățile de care dis
pun s-au angajat să dea su
plimentar la fondul de stat 
mari cantități de produse a- 
groalimentare. Harnicii noștri 
meșteri ai ogoarelor folosesc 
în aceste zile orice oră priel
nică pentru recuperarea pa
gubelor pricinuite de revărsa
rea apelor pe cele 28 000 hec
tare teren arabil, care au fost 
inundate în județul nostru. 
Profund recunoscători grijii 
ce ne-o purtați, exprimîn- 
dU-ne încă o dată marea bu-. 
curie de a vă avea în mijlo
cul nostru, vă asigurăm iu
bite tovarășe Ceaușescu că 
vom investi toată puterea și 
capacitatea noastră de muncă 
în scopul realizării și depăși
rii planului și angajamentelor 
suplimentare asumate pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce ne-au 
fost încredințate de partid".

Luînd cuvîntul în numele 
muncitorilor și specialiștilor 
din cadrul șantierului Com
binatului de îngrășăminte a- 
zotoase din Slobozia, maistrul 
constructor Emilian Dicu, a 
spus printre altele : „Pentru 
colectivul nostru de muncă, 
ca și pentru toți oamenii 
muncii din județul Ialomița 
vizita dumneavoastră, tova
rășe secretar general al par
tidului, are semnificații mul
tiple și profunde. Cunoaștem 
preocuparea conducerii parti
dului pentru dezvoltarea ar
monioasă a țării și în special 
a județelor odinioară rămase 
în urmă. Cunoaștem că jude
țul Ialomița se bucură de o 
deosebită atenție din partea 
dumneavoastră personal. Co
muniștii, toți lucrătorii șan
tierului nostru vă asigură, iu
bite tovarășe Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nici un 
efort, că vom munci mai mult 
și mai bine pentru a da cît 
mai repede în folosință acest 

garanție a mersului înainte, a 
asigurării păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Noi nu am uitat nici în a- 
ceste zile că în diferite părți 
ale globului pămîntesc conti
nuă războiul, că este necesar 
să acționăm, să facem totul 
pentru a se pune capăt politi
cii de dominație și dictat, co
lonialismului, pentru a impu
ne în viața internațională re
lații de colaborare și înțele
gere, principiile deplinei ega
lități în drepturi, ale respec
tării independenței și suvera
nității naționale, dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî 
soarta așa cum o dorește. Sîn
tem convinși că aceste princi
pii vor triumfa. (Aplauze pu
ternice).

Imbinînd preocupările na
ționale cu cele internaționale, 
partidul și poporul nostru își 
îndeplinesc astfel atît obliga
țiile față de ele înșile, cît și 
față de mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, 
de cauza socialismului, a păcii 
și progresului în lume. în felul 
acesta demonstrăm că între 
interesele naționale și solida
ritatea internațională există o 
strînsă unitate, că numai îm- 
binînd în mod armonios preo
cuparea față de problemele 
naționale — asigurînd crește
rea bunăstării și dezvoltarea 
socialismului în propria țară 
— cu solidaritatea internațio
nală, noi ne facem datoria de 
detașament al mișcării comu
niste, al forțelor păcii din în
treaga lume.. (Aplauze puter
nice).

Doresc să aduc, și cu acest 
prilej, mulțumiri tuturor sta
telor care, în aceste zile, și-au 
exprimat simpatia față de po
porul nostru, au oferit, sub di
ferite forme, ajutor ; doresc să 
mulțumesc, de asemenea, tutu
ror organizațiilor internațio
nale care ne-au dat sprijinul 
lor, cetățenilor din diferite țări 
ale lumii care au trimis aju
toare pentru sinistrații din 
România. în toate acestea noi 
vedem o manifestare a simpa
tiei și stimei de care se bucură 
poporul nostru în rîndul celor
lalte popoare ale lumii, pentru 
politica sa de prietenie și co
laborare cu toate națiunile, 
pentru politica sa de pace. 
(Aplauze puternice, urale).

Exprimînd mulțumirile noas
tre tuturor celor care ne-au 
ajutat și ne ajută, îi asigurăm 
de simpatia și solidaritatea 
noastră. Poporul român este 
și va fi întotdeauna pentru 
prietenie și pace cu toate po

important obiectiv. Ne a 
jăm, totodată, să accelerăm 
mul lucrărilor pentru a d 
exploatare înainte de ter 
cele două\ obiective import 
ce vor intra în producție ] 
la sfîrșitul acestui an — 
brica de produse lactate 
Filatura de bumbac din » 
bozia".

Noi, intelectualii, a spus 
cuvîntul său profesoara 1 
toria Radu, de la liceul 
localitate, participăm din 
sufletul alături de între 
nostru popor la recupera 
pierderilor pricinuite de fu 
naturii. Ne mobilizează en 
zia&mul, dîrzenia și umanisir 
înalta conștiință civică și tă 
pe care ne->o dă Partidul ( 
munist Român, neobos 
dumneavoastră muncă, toi 
rășe Nicolae Ceaușescu. 
aceste zile, cînd întreaga ța 
întregul nostru popor și- 
conjugat forțele pentru st 
vilirea naturii dezlănțui 
pentru a da curs dezvoltă 
normale a vieții, răspunde 
faptic și cu energie, fără pr 
get chemării partidului.

Salutul muncitorilor, tehr 
cienilor și inginerilor de 
Fabrica de uleiuri comestibi 
din Slobozia, a fost adus ( 
ing. Mircea Popel, director 
fabricii. „Colectivul nostru - 
a spus vorbitorul — a reuș 
să stăpînească bine utilaje, 
și agregatele și să atingem î 
scurt timp parametrii proiec 
tați. Situația deosebită din ul 
tima vreme a determinat eu 
lectivul fabricii noastre, Cc 
față de angajamentul iniția 
de a realiza 5 milioane lei 1; 
valoarea producției globale 
să-și majoreze acest angaja
ment cu încă 3 milioane".

Primit cu îndelungi aplauze 
cu urale puternice a luai 
cuvîntul tovarășul NICOLAI 
CEAUȘESCU.

poarele lumii. (Aplauze pu
ternice).

în încheiere, vă urez încă o 
dată, dumneavoastră, locuito
rilor orașului Slobozia — loca 
litate care începe să devină 
o frumoasă capitală de județ
— tuturor locuitorilor județu
lui Ialomița, noi succese în 
muncă ! Vă doresc multă sănă
tate ș» fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite ; urale ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R. !“).

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării populare, primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid arată că oamenii 
muncii de pe aceste melea
guri, în frunte cu comuniștii, 
nu vor precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea în mod 
exemplar a angajamentelor 
luate) în producție de toarte co
lectivele din industria și agri
cultura Ialomiței pentru ca și 
acest județ să-și aducă o con
tribuție substanțială la recu
perarea pagubelor provocate 
de calamitățile recente din 
țara noastră, la realizarea in
tegrală a planului pe 1970.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entu
ziasm.

★
Vizita tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, a celorlalți condu
cători de partid și de stat în 
județul Ialomița, asemenea ce
lorlalte întîlniri din aceste zile 
de pe cuprinsul patriei, a pri
lejuit o nouă și vibrantă ma
nifestare a unității de monolit 
a națiunii noastre socialiste 
în jurul partidului comunist, 
a Comitetului său Central, 
demonstrat plenar forța orîn- 
duirii noastre socialiste.

Din munca și roadele ei, 
din abnegația celor care pun 
stavilă apelor, a celor care pe 
ogoare și în uzine se strădu
iesc, zi și noapte, să dea țării 
valorile materiale de care ea 
are atîta nevoie, din angaja
mentele reînnoite ale acestor 
zile, desprindem hotărîrea 
de neclintit a tuturor fiilor a- 
cestui pămînt de a munci in 
așa fel îneît și ultimul an al 
cincinalului să fie încheiat cu 
succes. Este încă o dovadă a 
spiritului de responsabilitate, 
a înaltului patriotism al con
structorilor României Socia
liste.

ION MĂRGINEANU 
GEORGE RADU CHIROVlCî 
STELIAN CONSTANTINESCU

Eofo ; A. PASAT și 
A. ROSENTHAL
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LUCREȚIA LLSTIG 
MARIETA VIDKAȘCU
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C.L.F. :

înainte de

harnicii 
credeau

special, ce trebuie de- 
ea să rămînă numai o .
îndemnat să stăruim, 
județul Mureș, asupra

0 M MAI MARE DE 10.
zwn AR EXISTA

(ELEVII SIGHIȘOAREI LOVITE, AR MERITA-O)
Nu, n-am fost în acele zile 

cumplite acolo. Cind am ve- 
nit în orașul cu turnuri, Tir- 
nava Mare, după demonstra
ția-! de forță incredibilă, se 
retrăsese între maluri, cu o 
înfățișare deplorabilă. E soa
re, un praf uscat plutește 
peste tot. Zadarnic însă, nu te 
pot amăgi. Apa, în furia ei 
distructivă, a avut vanitatea 
să lase în urmă răni adinei, 
dureroase, deschise. Le-am vă
zut. Oamenii vor să tacă, să-și 
consume interior durerea, să 
refacă. Respecțindu-i, am pri
vit, am înregistrat, urrnînd 
totuși un itinerar iu intrat în 
obișnuința noastră de repor
teri.

Sediul comitetului munici
pal U.T.C. la ora 8 dimineața. 
Scenele se succed rapid. To
varășul Petre Eftimie scrie o 
scrisoare „bătrînilor", să-i li
niștească. N-a avut timp pînă 
acum s-o facă fiindcă „n-a 
pus geană peste geană11 nopți 
în șir. Intră tovarășul Flans 
Wellmann, deputat în M.A.N., 
directorul Liceului nr. 2 din 
cetate, neatins de ape. „Azi 
ieșim. Tot acolo. Elevii sînt 
zdrobiți de oboseală. Ei nu 
• un, dar îi văd. Cind îi lă- 

>m să se odihnească ? După 
planul operativ, se convine că 
sîmbătă după-amiază și dumi
nică toată ziua va fi somn o- 
bligatoriu". De luni, totul se 
ia de la capăt.

Liceul nr. 1. Apele l-au în
semnat nemilos. Sintetic spus: 
pagube în jur de 300 000 lei. 
O săgeată, desenată școlăreș
te, arată nivelul apelor în cla
se, la 13 mai. A doua inun
dație n-a mai fost consemna
tă. Acum, dimineața, popu
lată de elevi, clădirea nu ni 
se mai pare atît de rece, atît 
de tristă. Se învață. Chiar și 
acolo unde apa a atins 3—*4 
metri înălțime. Dar^iu dispă
rut laboratorul de* chimie, 
muzeul de științe naturale, 
baza sportivă, arhiva. In cla
sele de la parter, parchetul 
prezintă tumori, băncile sînt o 
ruină, la căldura sobei se usu
că zidurile, cataloage, acte. 
Dar elevii au uniforme impe
cabile, și ritualul zilei de școa
lă este imperturbabil.

Aflăm cîte ceva din ce a 
fost și din ce este, dar pe să
rite. Pentru a cita oară auzim 
astăzi ■■ „nui fost nevoie de 
mobilizare"? Nu, n-a fost ne
voie. De două săptămîni, ele
vii și profesorii fac două 
schimburi pe zi: unul de în
vățătură și unul de muncă. 
S-a scos mi Iul, spălat

pardoselile și băncile, s-a cu
rățat curtea. Se dau teze, a 
terminat clasa a Xll-a, elevii 
acestora primesc consultații, 
se iau note bune. A venit și 
a doua inundație, și totul a 
fost luat de la început. S-a 
renunțat la banchetul de ab
solvire și la tradiționalele se
renade, la tablourile de adio, 
iar hanii au fost împărțiți în
tre doi colegi care n-au rămas 
cu nimic acasă. Cei de la in
ternat învață pe grupe: o 
parte din manualele lor le-au 
dat colegilor externi care nu 
le mai au. Și încă mai rămî- 
ne putere pentru cîteva cea
suri de ajutor pe la colegi 
care au trebuit să-și scoată 
totul în stradă^ să curețe casa, 
lucrurile de apă și mîl. Și 
încă mai rămîn rezerve sufle
tești pentru gesturi de mare 
frumusețe : clasa a XI-a B se 
împarte între școală, cei 12 
colegi sinistrați și casa diri
gintei, profesoara Paraschivâ 
Bujakcr, greu lovită de inun
dație. Au fost dezgropate pînă 
și florile din grădină, „pentru 
că tovarășa profesoară le iu
bește atît de mult". Facem o 
legătură, poate stîngace : cînd 
apa a cuprins toată casa pro
fesoarei, singurul lucru pe 
care l-a salvat a fost, pachetul 
cu caietele de teze ale elevi
lor săi.

Și în final: în aceste zile 
au dispărut acei lasă-mă să te 
las, comozii, indiferenții; ni
mănui nu i-ar trece prin min
te să-și ceară scuze că n-a pu
tut învăța, — schimbul I e 
schimbul I, schimbul II e 
schimbul II.

Numai 3 școli n-au fost 
lovite de ape. Școlile generale 
nr. 1, 2, 3, 4 se refac. Deși 
formula „se refac" spune 
foarte puțin. Ai impresia că 
ridicarea unei școli din teme
lii ar cere mai puține efor
turi. Cele două inundații au 
fost neiertătoare. Numai la o 
primă evaluare, Școala gene
rală nr. 2 are pagube de 
400000 lei. De afară nu vezi 
mare lucru: bănci bune de a- 
runcat, echipamentul pionie
resc pus la uscat, noroi, sem
nul apei pe zid. Dar înăun
tru ? înăuntru, clase în care 
nu se mai învață. Singurele 
mărturii ale vechii destinații • 
tabla, cuierul, tabloul lui Vlad 
Țepeș rămas ca prin minune. 
Și îți vine să spui, precum 
poetul: Unde ești tu, Țepeș 
Doamne cu-a ta ceată de vi
teji... Vitejii erau de față. 
Cam mici — elevi în clasa a 
Vl-a — dar destul de voinici

pentru a căra nămol, pentru 
a spăla și curăța totul în jur. 
Și ei, tot în două schimburi 
lucrau: dimineața școala,
după amiază muncă, sau in
vers. Ceata de viteji e mult 
mai numeroasă. Le-au sărit în 
ajutor elevii din Albești și He- 
tid. Vin din comunele lor, 
după ore, elevi de-a VIII-a 
și a IX-a, uteciști, în ajutorul 
pionierilor de la Școala gene
rala nr. 2, cea mai lovită. Își 
plătesc singuri transportul, 
mai aduc cîte ceva copiilor 
pentru că, aici, la școala asta 
sînt cei mai mulți elevi sinis
trați.

După amiaza, la orele 15. 
Locul de întîlnire: Școala 
profesională „Nicovala". In 
fiecare zi, sînt prezente aici 
brigăzile de muncă patriotică 
ale elevilor — de fapt, toți e- 
levii școlilor care n-au avut 
de suferit. Comenzile sînt 
scurte, precise. Elevii se gru
pează și pornesc unde au fost 
și ieri și alaltăieri, de două 
săptămîni, să ajute : Comoina- 
tul textil, depozitele O.C.L. și 
ale cooperativelor de consum, 
Întreprinderile „Lemetea" de 
panificație, pe strada Gării, 
terenul de sport Voința, la fa
miliile unor bătrîni — unde 
este tievoie. Auzim: „avem 
nevoie de 50 de elevii", „nu 
ne puteți trimite elevi să ne 
ajute ?" ; „astăzi ne sînt nece
sare fete, sînt de făcut lucruri 
mai migăloase". Cînd trec pe 
stradă elevii, în ținuta de lu
cru — citiți: plină de noroi 
— se știe. sînt cei de la „Ni
covala" și Liceul nr. 2, che
mați, așteptați. Unde n-au lu
crat și ce n-au făcut ? Au că
rat mîncare și apă, au salvat 
hătrini, au degajat străzile de 
noroi, recondiționează măr
furi... Aveți dreptate, tovarăși 
directori: „nu există el, ea, 
care s-au distins". Diploma 
de onoare trebuie să fie co
lectivă !

Tovarășul Emil Giurgiu, di
rector , al Liceului nr. 1 : 
Sînt momente în viață cînd o- 
mul se reduce la esența lui. 
Am trecut printr-un asemenea 
moment, și elevii noștri au 
dovedit că la ei, în esență, 
primează sentimentul datori
ei. Ca dascăli i-am tot dădă
cit, i-am tot certat pentru o 
notă, pentru o rochie mai 
scurtă, pentru atitudinea ne
cugetată. Ne-au servit o lec
ție. Ne-am reconsiderat păre
rea despre elevi.

>}
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JUDEȚUL VRANCEA

Familiile de sinistrați din

Satu Mare au asigurate

condiții de cazare în cortu

rile trimise de donatori. In

imagine : familia lui Ale

xandru Căsut de la Grupul

școlar forestier

Foto: AGERPRES

SOLIDARITATEA TARII
—

sprijin și îmbărbătare pentru sinistrați
0 DATORIE

PENTRU
SEMENI

TINERII de la Șantierul 
din Galați au hotă-

•
rît, în adunarea lor să vină 
în ajutorul sinistraților cu 
10.000 lei din fondurile organi
zației. Cei de la platforma com
binatului siderurgic, întîlnindu- 
se într-o scurtă consfătuire, au 
decis să pună la dispoziția lo
calităților calamitate o sumă de 
185.000 lei din fondul organi
zației lor. Elevii Școlii profesio
nale a Combinatului siderurgic 
Galați vor dărui, din bursele lor, 
10.000 lei pentru elevii din școli
le ce au suferit de pe urma 
inundațiilor. Studenții Institu
tului politehnic din Galați au 
hotărît în unanimitate să strîn- 
gă, prin economisirea energiei 
electrice și a altor acțiuni de 
gospodărire în cadrul căminului 
unde locuiesc, 350.000 lei cu 
care să vină în ajutorul sini
straților. (I. CHIRIC).

„AV

Continuînd acțiunea de re
mediere a pagubelor prici
nuite de inundații, 
constituiți în brigăzi 
muncă patriotică au 
buit la :

tinerii 
de 

contri-

drum 
de 5

• repararea unui 
forestier pe distanța 
km pentru asigurarea scoa
terii materialului lemnos 
din pădure, ce constituie ma
teria primă pentru fabricile 
de cherestea. Au participat 
tineri din comunele Mera, 
Reghin și Lacul Baban ;

• recuperarea 
țe în comunele 
Reghin, Mereju 
Baban ;
• colectarea a 

vechi și 2 735 sticle și borca
ne ;

• strîngerea de îmbrăcă
minte în valoare de 50 229 lei. 
S-au remarcat' tinerii din 
Focșani, care au predat îm
brăcăminte în valoare de 35000 
lei, din Răcoasa, Vidra etc.

a 10 pode- 
Andreiașu, 
și Lacul

27 tone fier

JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NASAUD

• Peste 1 000 de tineri din 
orașele Bistrița și Năsăud lu
crează la curățirea bazinelor 
de acumulare a apei potabile 
?i la refacerea zonelor verzi, 
n aceste acțiuni se disting 

elevii liceelor nr. 1 și 2, liceul 
economic și Grupul școlar sa
nitar din Bistrița, care zi de 
zi, constituiți în brigăzi per
manente prestează un mare 
volum de muncă.

Cind au năvălit apele, gindul elevilor din Păuliș a fost la școală. Au salvat ceea ce s-a putut și 
au depozitat materialele la loc sigur Foto : GH. CUCU

• CONTRIBUȚIA TINERI
LOR din județul Ilfov pentru 
zonele calamitate se ridica, în 
urmă .cu _ cîteva zile, la aproa
pe un milion lei constînd din 
600.000 lei fonduri proprii ale 
comitetului județean, ale comi
tetelor U.T.C., salariile activiști
lor pe o lună, de zile, acțiuni 
de muncă patriotică, culturale, 
iar 400 000 lei reprezentînd va
loarea obiectelor și a produse
lor pe care le vor preda tinerii 
din județ. (I. LEPĂDAT).

• ..CETĂȚENI AI JUDEȚU
LUI MUREȘ, oamenii muncii 
din Buzău sînt alături de voi". 
Inscripția am întîlnit-o pe o- 
bloanele unui convoi de autoca
mioane care porneau, cu cîteva 
zile’în urmă, din Buzău — județ 
lovit șî el de furia apelor — 
spre județul Mureș. Era al doi
lea eșalon cu această destinație.

— Judeul nostru, ne spune to
varășul Sandu Constantin, se
cretar cu problemele organiza
torice la comitetul județean al 
P.C.R., își aduce contribuția la 
înlăturarea efectelor marilor 
distrugeri cu suma de 2.148.233 
lei consemnată la bancă în con
tul 49806, cu peste 99.500 lei de
puneri în contul 2 000. în afară 
de bani, țărănimea noastră a tri
mis maramureșenilor 193 862 kg. 
grîu, 249 528 kg. porumb, 38.949 
kg fasole uscată. Tinerii, popu
lația județului nostru au adus 
la centrele de colectare 4 556 
perechi pantofi pentru femei, 
copii și bărbați, 80.127 bucăți o- 
biecte de îmbrăcăminte, 1548 
metri pînză și stofe, 10.873 kg 
alimente, 153.916 ouă etc. Nu
mai fabrica de confecții din Rm. 
Sărat a donat, de pildă, 5 000 
bucăți confecții. (LIDIA PO
PESCU).

„Avem apă“ expresie stranie în 
aceste clipe, cînd apa nu mai 
încape în albia multiseculară a 
Mureșului, revărsîndu-se furioasă 
și învolburată peste mal, mătu- 
rînd tot ce întîlnește în cale ; 
clădiri, garduri, pomi, vietăți. 
Dar apa aceasta murdară și cle
ioasă, otrăvită și urîtă nu este de 
nici un folos omului, aducîndu-i 
doar spaimă, dezastru și tragedii. 
Apa de băut, apa cea curată și 
bună, locuitorii Iliei și-au adus-o 
în cisterne tocmai de la Deva, 
de la zeci de kilometri, devenind 
un hun rar pe care l-au drămuit 
picătură cu picătură.

Acum Ilia are din nou apă po
tabilă. Gălețile se perindă neîn
trerupt prin fața rezervorului. 
Una, zece, o sută. Apa are limpe
zimea cristalului. Nici unul nu 
îndrăznește însă să bea. Cum 
poate face acest lucru cînd văd 
cu ochii lor că fui tunul o aduce 
din Mureș ? Unul din maiștrii 
care o prepară își umple un 
pahar și îl golește pe gît. Beau 
și oamenii. Fiecare ia, cîte un 
pahar. Apa e rece, parcă-i de 
izvor. N-are gust. Nu are miros. 
Nici o dată în satul lor nu s-a 
găsit o apă atît de bună. Cîțiva 
mai sorb cîte un pahar. își iau 
gălețile și pleacă. Vor mai veni 
încă o dată. Vor aduce și vecinii. 
De două săptămîm i-au dus do
rul... Instalația de purificare a 
apei a sosit miercuri dimineața 
din R. F. a Germaniei. Poartă 
însemnele Crucii roșii. După 30 
de minute de la sosire a și oferit 
locuitorilor primele cantități de

apă potabilă. într-o oră.produce 
4 000 litri, atît cît este suficientă 
Iliei. ,

Locuitorii acestui sat grav dis
trus de apele Mureșului simt 
permanent și concret ajutoarele 
care le sosesc din țară și de 
peste hotare. La spital au venit 
însemnate cantități de lapte praf, 
praf de mere, cremă de fructe, 
medicamente etc.

Unitățile comerciale ale satului 
au devenit centre de ajutorare a 
sinistraților. La magazinul de 
pîine l-am întîlnit pe cooperato
rul Ion Bana, a cărui gospodărie 
a fost năpraznic lovită de ape. 
Venise să-și ridice ajutoarele pri
mite din partea statului. La ple
care avea în sacoșă 40 kg făină 
albă, 24 kg mălai, 4 kg zahăr, 20 
kg brînză, 240 ouă. De aici a 
trecut drumul la cofetărie, unde 
avea repartizate 48 kg lapte, apoi 
la unitatea de legume-fructe de 
unde a ridicat fasole, ceapă, ri
dichi, gulii, salată etc. Alimen
tele necesare familiei îi sînt asi
gurate pentru o bună parte de 
vreme. înainte sau în urma lui pe 
același drum au trecut toți locui
torii satului.

Teodor Vasiu, primarul comu
nei, ne informează că pentru aju
torarea sinistraților din fondurile 
centralizate ale statului au fost 
expediate la Ilia 4 000 kg făină 
albă, 3 500 kg mălai, 40 000 ouă, 
600 kg zahăr, 10 000 litri lapte, 
3 000 kg brînză, mari cantități de 
fasole, legume etc. Totodată au 
fost distribuite alimente donate

de către cetățeni ai municipiului 
Hunedoara. Cu cîteva zile în 
urmă, 180 de familii au primit 
pături din cele donate țării noas
tre de către S.U.A., precum și 
alte numeroase obiecte de îmbră
căminte, donații ale locuitorilor 
din județ. Printre acestea se nu
mără 400 rochii, 75 paltoane, 110 
fuste, peste 100 perechi panta
loni și costume bărbătești, sute de 
perechi de încălțăminte. Joi s-au 
distribuit noi articole de îmbră
căminte. Fiecare locuitor al satu
lui constată cu recunoștință că în 
aceste momente de grea încerca
re nu este lăsat singur, că este 
înconjurat de zeci de prieteni 
invizibili care se străduiesc să-i 
aline suferințele. Acest fapt îi dă 
vigoare, încredere, speranțe.

• Un număr de I 320 de ti
neri alcătuiți în 22 de brigăzi 
de muncă voluntar-patriotică 
lucrează la repunerea în func
țiune cu întreaga capacitate a 
Fabricii de cherestea de la 
Ilva Mică, Susenii Bîrgăului, 
Bistrița Bîrgăului și Topito
ria de cînepă din orașul Bec- 
lean.
• Un aport deosebit îl a- 

duc elevii de la Liceul și 
Școala de mecanici agricoli 
din Beclcan. Șase brigăzi de 
muncă voluntar-patriotică 
lucrează la refacerea liniei 
ferate de la Sieu Măgheruș 
și alte 38, cuprinzînd peste 
2 780 de tineri, la refacerea 
drumurilor, podurilor și po
dețelor avariate de ape.

A

AL. bALGRĂDEAN

JUDEȚUL IALOMIȚA

• Activul U.T.C. de la 
Combinatul chimic Călărași 
va depune 105 000 lei pentru 
ajutorarea sinistraților.

• Tinerii de pe Șantierul 
național al tineretului, Pie- 
troiu—Ștefan cel Mare vor 
construi prin muncă volun
tar-patriotică 50 de case în 
orele libere.

CONTUL 2000
Potrivit datelor centralizate, la Casa de Economii și Con« 

semnațiuni, la 29 mai, SUMA TOTALA A DONAȚIILOR DIN 
ÎNTREAGA TARĂ IN CONTUL C.E.C. 2 000 SE RIDICA LA 
37 420 000 LEI.

Fațu de zilele precedente depunerile în „Contul omeniți" 
au marcat o creștere în municipiul București de 1 068 950 
lei, iar în județul Arad de 372 990 lei, Cluj — 289 750, Bihor 
221 820 și Timiș 210860 lei.

Depunerile sătmărenilor — oamenii cei mai greu loviți de 
calamitățile care s-au abătut asupra țârii — se ridică la 
795 000 lei.

AJUTOARELE SÎNT DISTRIBUITE
In Satu Mare continuă să fie 

distribuite însemnate cantități de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, pă
turi și corturi familiilor rămase 
fără adăpost. Pînă acum au pri
mit asemenea ajutoare majorita
tea familiilor sinistrate din între
prinderi. Astfel, la Fabrica „1 
Septembrie", unde sute de mun
citori au rămas numai cu ceea 
ce aveau pe dînșii în ziua catas
trofei, s-au distribuit primele aju
toare sosite chiar atunci din mu
nicipiul Craiova. Sardi Geza, cu 9 
copii, primește îmbrăcăminte pen
tru toți membrii familiei; de ase
menea, i se repartizează un cort 
familial. In aceeași zi a primit 
ajutoare și familia lui Comaroni 
loan, cu 3 copii care își datorea
ză viața unui șofer necunoscut. 
„Ajutorul pe care îl primesc azi 
— spune Elisabeta Trifan, de la 
aceeași întreprindere — are o va-

loare umană care nu se poate cal
cula. Nici nu puteam bănui vreo
dată că eu, cu întreaga familie, 
împreună cu părinții bolnavi pe 
care îi îngrijesc, să fiu înconju
rată de toată simpatia și spriji
nul din partea unor familii necu
noscute. Mulțumesc la toți pentru 
ajutorul primit în aceste zile".

La Combinatul 1 Mai am întîl
nit două autocamioane cu obiec
te pentru sinistrați, venite din 
București. Erdei Irina, cu 5 co
pii, primind tot ceea ce are ne
voie pentru ea și întreaga familie, 
nu-și putea stăpîni lacrimile, gîn- 
dindu-se la aceia care în aceste 
momente i-au acordat ajutor.S-au' 
distribuit și aici corturi familia
le, cîteva sute de pături și paturi 
pliante primite din străinătate.

Primirea primelor pachete cu 
îmbrăcăminte, venite de la Timi
șoara și Oradea, a avut loc și la

întreprinderea textilă Ardeleana. 
Aici stau de vrobă cu Maria Cod- 
rea, cu 6 copii, care tocmai pri
mise coletul cu îmbrăcăminte și 
încălțăminte. Familia Horotan 
Petru, cu doi copii, care a stat 
pe strada Gutinului nr. 3, stradă 
din care nu au mai rămas în pi
cioare decît cîteva case, primește, 
printre primii, un cort familial 
împreună cu paturile pliante co
respunzătoare. Tot în aceste mo
mente se repartizează corturi și 
familiilor Marcu Maria, care are 
părinții bolnavi, și Carol Lovas 
care lucrează împreună cu soția 
la secția de croit a fabricii. '

Pînă acum s-au distribuit fa
miliilor sinistrate din Satu-Mare 
toate cele 150 de corturi primite. 
Peste cîteva zile se așteaptă al 
doilea lot de corturi familiale, 
pături și paturi pliante.

CRISTEA MIRCEA• ••••••••••
TERMENE EROICE

(Urmare din pag. 1)
de industrie locală : 736 000 lei ; Filiala 
U.J.C.C. : 5 250 000 lei ; întreprinderea 
de gospodărie orășenească : 4 milioane 
lei; Autobaza I.T.A. : 1 100 000 lei;
Unitatea de panificație : 1 310 000 lei; 
O.C.L. : 12 600 000 lei ;
624 000 lei.

O coloană statistică pe care 
muncitori ai acestor locuri jnu 
că vor fi nevoiți vreodată să o comple
teze. De pildă, marele Combinat chimic 
se pregătea să raporteze,

ivirea calamității, obținerea unui bene
ficiu de 8 milioane lei. Dar aici, din 
păcate, cifra sub semnul căreia se des
fășoară activitatea de acum, eșalonată 
pe mai multe luni, este cea care con
semnează în dreptul „pagubelor" suma 
de 340 milioane lei. Această cifră — 
ca și celelalte — precum și eforturile, 
de un caracter 
puse pentru ca 
amintire ne-au 
vorbind despre 
Tîrnăvenilor.

(Agurpre»)

--------- 4

DE LA TURNU
SEVERIN

„Orașul nostru, ne spunea to
varășul Teodor Mihu, secretar al 
comitetului de partid Tîrnăveni, 
s-a încadrat în dinamica înaltă 
a refacerii, specifică județului, 
întregii țări. în timp ce pompele 
de evacuare a apelor din cartie
rele inundate nu-și încetează 
giua și noaptea activitatea, în 
timp ce sînt rezolvate probleme
le de cazare și aprovizionare, în

distribuie în fluxse
ajutoarele în alimente

timp ce 
continuu 
și obiecte, primite din țară și 
străinătate, în unitățile industri
ale se normalizează activitatea 
de producție. De pildă, Fabrica 
„Hercules" și-a reluat deja acti
vitatea, angajamentul colectivu
lui de muncă constînd în recu
perarea consecințelor stagnării 
și în realizarea suplimentară ft

100 000 țigle șl 100 000 cărămizi. 
La fel, colectivul Fabricii de gea
muri a pus în acțiune toate li
niile tehnologice, hotărît să dea 
peste plan 130 000 m.p. geam tras 
și laminat precum și 200 000 bu
telii. Cu două zile în ur
mă și-au început activitatea 
atelierul mecanic din cadrul 
Combinatului chimic. Ieri, la 
secția sulfat de aluminiu s-au

înregistrat primele reacții chi
mice ale noului ciclu productiv. 
Ieri-noapte la orele 3,30, secția 
de oxigen a reintrat în funcțiune. 
Pînă ieri la orele 8 se și expe- 
diaseră 210 m.c. Dar, la Combi
natul chimic problemele sînt 
mult mai complexe. Pentru că 
aici..."

Pentru că aici, apa a făcut ra
vagii inimaginabile. Ele nu pot 
fi descrise. Trebuie văzute... Tre
buie văzută dantelăria apocalip
tică de metal și beton armat din 
ceea ce a fost hala de răcire a 
carbidului. Trebuie văzută ma
gazia de produse finite, acum o 
grămadă informă de moloz...

De la directorul general și pînă 
la ultimul om pe care l-am în
tîlnit, făcînd de pază, seara, la 
cazanul cu focul redus la mi
nimum, s-ar cuveni consemnați 
cu toții pentru eroismul cu care 
au înfruntat apele, pentru dîrze- 
nia cu care au trecut la refa
cere, pentru optimismul bărbă
tesc incredibil cu care se încă- 
pățînează să spună, dîh mijlo
cul ruinelor, că întreprinderea 
lor își va relua în întregime ac-

tivitatea la niște termene, ele în
sele incredibile : ultimul dintre 
cele cinci cuptoare ale secției de 
carbid : 5 iulie, secțiile de oxid 
de zinc : 1 iunie, PVC : 15 iunie, 
acid sulfuric : 10 iunie, bicromat: 
în 2 etape — 5 și 20 iunie, clor: 
10 iunie, faianță și gresie : 1 
august !

De ce am încheiat această enu
merare intr-un semn al excla- 

.mării ? „Pentru că, ne spune 
tovarășul TEODOR SPINEANU, 
secretarul comitetului de partid 
al Combinatului chimic nu ne-au 
lovit doar apele. Aici, ne aflăm 
și pe locul unei uriașe explozii. 
Ca să-i înțelegeți proporțiile, fa
ceți următorul calcul : un kilo
gram de carbid dezvoltă in con
tact cu apa o putere explozivă 
(acetilenă) de 76 kg forță pe 
cm.p. La data inundației, in in
cinta atinsă de viitură se aflau 
peste 320 000 kg care au trans
format în ruine halele din jur".

Și aceste ruine, înlăturarea 
lor, înlocuirea mormanelor de 
metal recuperabil doar în topi
torii cu geometria riguroasă a 
profilelor de hale și agregate, 
reprezintă numai o parte din vo
lumul lucrărilor ce se impun a 
fi întreprinse. Fiecare centime
tru al instalațiilor scăpate de 
sfera exploziilor dar nu și de 
neiertătoarea Tirnavă va trebui 
curățat, supus aparatelor de

măsură și control, deci redat 
producției cu precauții de... 
chimiști.

Și totuși, respectarea terme
nelor pe care oamenii înșiși și 
le-au impus are garanția dirze- 
niei a 4 000 de chimiști, de ostași 
ai eroicei noastre clase munci
toare. Ei și-au dat măsura pu
terii de luptă, a forței morale în 
înfruntarea directă cu apele. Se 
pot scrie volume întregi despre 
acele zile, despre hotărîrea cu 
care a acționat oonducerea uni
tății (director general Romulus 
Cîmpeanu), despre actele de 
eroism ale tinerilor muncitori 
„anonimi" (tractoriștii Mihai 
Petru și Cîmpeanu loan au sal
vat zeci de oameni) sau ale meș
terilor cu reputație (Iosif Diker, 
asemenea unui căpitan de vapor, 
n-a părăsit hala periclitată de
cît atunci cînd și-a văzut la adă
post și ultimul din cei 36 de oa
meni din secție). Dar în aceste 
zile oamenii nu au timp să se 
gindească la ceea ce a fost. Chiar 
și cei care vin la lucru din gos
podăriile pustiite de ape, lucrea
ză zi-lumină (expresie consa
crată în această săptămină la 
Tîrnăveni) cu un singur gînd : 
TERMENELE.

Am părăsit Tîrnăvenii, păs- 
trînd imaginea acestor oameni, 
gîndurile lor concentrate în cele 
ci-teva cuvinte pe care Tu le-a

spus inginerul BUJOR ROȘCA, 
directorul grupului • industrial 
chimic Tîrnăveni : „Acum ară
tăm așa cum arătăm — ca după 
un cataclism. Dar apele s-au dus 
și noi am rămas. Față în față 
cu ruinele, cu tăcerea insuporta
bilă a Combinatului, față în față 
cu conștiința noastră și cu ce
rințele țării. (Carbidul și sulfa
tul de aluminiu sînt produse nu
mai de noi). Uimirea unora față 
de teynenele pe care ni le-am 
impus, încrederea și compasiunea 
altora, sînt poate atitudini fi
rești. Dar noi știm un lucru : 
aici, în august, totul va arăta ca 
înainte de 13 mai...

P.S. în cursa eroică spre a- 
tingerea acestor termene, chi- 
miștii din Tîrnăveni nu sînt sin
guri. Cu două zile în urmă pro- 
iectanți ai filialelor din Sibiu 
și Cluj, de la IPRAN și IMNR, 
veniți aici cu planșete și penițe, 
au și predat proiectele refacerii. 
Ieri la amiază, o echipă de spe
cialiști ploieșteni1 și-au oferit 
serviciile. Alba lulia, Comarni
cul, Alejdul, Turda, pregătesc 
cantitățile de cărămidă refrac
tară și antiacidă. Comitetul oră
șenesc de partid a îndrumat 
spre combinat peste 500 de mun
citori necalificați care să spri
jine deschiderea rapidă a fron
turilor de lucru.

(Urmare din pag..I)
tru protejarea porțiunii care ar 
putea fi eventual inundată. Apoi 
tinerii comunei l-au tasat, l-au 
înălțat frumos ca pentru niște ră
saduri cu flori.

Dar poate că cele mai eloc
vente dovezi ale calmului și hotă- 
rîrii cu care se acționează aici, 
în aceste zile, sînt faptele j de 
muncă de pe marele Șantier al 
Porților de Fier. Ritmul de lu
cru este chiar mai intens decît 
în alte zile. Joi, cota apelor în 
lacul de acumulare a fost de 
50,62 metri. Ieri era de numai 
50,80 metri. Diferențele sînt deci 
de ordinul centimetrilor, însă 
înălțimea digurilor care au fost 
supraînălțate rapid în amonte 
și în aval de baraj a ajuns la 
54 de metri și jumătate, debi
tul de apă era de 13.520'*mc 
pe minut, iar ieri, de 13 820. 
Barajul este pregătit să primească 
însă în mod normal peste 15000 
metri cubi, iar prin înălțarea di
gurilor va putea prelua pînă la 
16 000 mc, cantități care sînt es
timate însă să se producă o dată 
la 100 de ani.

Și aceasta nu este încă totul. 
S-au luat măsuri de precauție cu 
totul excepționale. Sus pe dig un 
muncitor care este încadrat în- 
tr-un serviciu permanent de su
praveghere, urmărește neîntrerupt 
evoluția situației și raportează 
din două în două ore modifică
rile. Alături, lîngă el, niște saci 
cu argilă stau gata pregătiți. Sînt 
cîțiva din cei 1 300 de saci care 
vor servi la gîtuirea eventualelor 
infiltrații ale apei. Așa cum vor 
servi și bei 30 000 mc de aroca- 
mente, pregătiți și ei.

Și în aceste condiții se lucrează 
în continuare, intens. Miercuri, de 
pildă, s-a înregistrat cea mai 
mare cantitate de beton turnat la 
baraj: 2 518 metri cubi în 24 de 
ore. Este o cifră record, vn exis
tența șantierului, cea mai înaltă 
cotă a efortului uman, cotă pe 
care apele nu o vor atinge nici
odată.

|
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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 : NE WIN, președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii Birmane ; TOMOMI NARITA, pre
ședintele Partidului Socialist din Japonia ; WILLIAM KASH- 
TAN, secretar general al P.C. din Canada ; RUBEN D. SOU
ZA, secretar general, șeful delegației Partidului Poporului 
din Panama care ne vizitează țara ; NORODOM SIANUK, 
șeful statului cambodgian.

Vineri dimineața a avut loc 
la reședința 
Cehoslovaciei 
solemnitatea 
decorații, conferite de pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, generalul de ar-

ambasadorului 
din București 

înmînării unor

mată Ludvik Svoboda, unor 
generali și ofițeri superiori ro
mâni, pentru contribuția adusă 
la eliberarea Cehoslovaciei de 
sub jugul fascist și la întărirea 
prieteniei dintre armatele ro
mână și cehoslovacă.

Vineri a plecat la Lenin
grad delegația Uniunii Ti
neretului Comunist condusă 
de tovarășul Ion Popescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care participă la întîlnirea 
mondială a tineretului con
sacrată centenarului naște
rii lui V. I. Lenin cu tema : 
„Lenin și lupta tineretului 
pentru pace, independență 
națională, democrație și 
progres social".

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-O- 
topeni, erau de față Gheor- 
ghe Stoica, secretar al C.C. 
al U/T.C., activiști ai C.C. 
al U.T.C. și ai Comitetului 
Executiv al U.A.S.R.

SPRIJIN INTERNATIONAL 
ACORDAT ROMÂNIEI

• SOSIREA PRIMEI PĂRȚI A 
DONAȚIEI ACORDATE DE 
CRUCEA ROSIE SOVIETICĂ 
Șl A ALTOR ORGANIZAȚII.

După cum. s-a anunțat, în semn 
de caldă solidaritate cu poporul 
român greu încercat în aceste 
zile, Crucea Roșie Sovietică a- 
cordă un ajutor în valoare de 
50 000 de ruble în vederea înlă
turării urmărilor grave ale cala
mităților naturale care s-au a- 
bătut asupra țării noastre.

O primă parte a acestei dona
ții frățești a sosit vineri dimi
neața, pe calea aerului. Pe aero
portul internațional „București- 
Otopeni" a aterizat un avion so
vietic „AN-12“, avînd la bord 
t 000 kg de diverse medicamente 
șî 11 000 kg de produse alimen
tare.

în cursul aceleiași dimineți au 
mai sosit, din partea Crucii Ro- ' 
șii Daneze, peste 11 000 kg de 
medicamente, echipament medi
cal, precum și produse alimen
tare.

Crucea Roșie Britanică a lan
sat, prin intermediul televiziunii 
un apel pentru strîngerea . de 
fonduri in valoare de 50 000 lire, 
pentru sinistrații din România.

Crucea Roșie Olandeză a făcut 
o donație suplimentară, în valoa
re de 14 000 florini, cinstind din 
400 000 pastile pentru purifica
rea apei și 1 000 pachete cu di
verse obiecte pentru copii..

Crucea Roșie Islandeză a do
nat o tonă de lapte praf.

Din partea Crucii Roșii Tuni
siene au fost oferite, în folosul 
sinistraților, 1 500 de pături.

în același timp, Secțiunea de 
tineret a Crucii Roșii Canadiene 
donează 2 000 dolari.

Secretarul general al Societă
ții „Ajutorul Bisericii Daneze", 
Viggo Moellerup, a făcut cunos
cut că va mai dona 80 000 
de vaccin Tab, în valoare 
200 000 coroane daneze.

„Ajutorul Bisericii Norvegie
ne" a comunicat că donează 66 
tone de alimente conservate.

După un prim ajutor, Societa
tea „Șecours Adventiste" a mai 
donat filtre pentru apă și gene
ratoare electrice.

cmc 
de

Directorul general al firmei 
„Boehler" din Austria, dr. Adolf 
Bayer, a trimis, la Agenția 
noastră economică din Viena. un 
CEC în valoare de 20 000 de și
lingi în vederea sprijinirii re
giunilor lovite de calamitățile 
naturale.

Șeful reprezentanței la Bucu
rești a firmei„Hoechst“ din R. F. 
a Germaniei. H. Schmahl a co
municat că firma sa donează 
medicamente și alte articole de 
strictă necesitate pentru popu
lația sinistrată din țara noastră, 
în valoare totală de 65 000 mărci.

Domnul Bertsch, directorul 
firmei „Maschincn Export und 
Finanzag“ din Zurich, a donat 
10 000 l'ranci elvețieni, angajîn- 
du-șe, totodată, să trimită ' spe
cialiști pentru repunerea în 
funcțiune, în mod gratuit, a ma
șinilor pe care le-a livrat și in- 

’ stalat in România, și care au fost 
avariate în urma inundațiilor.

Denis Patrichios Broker din 
Grecia a donat 300 dolari S.U.A.

Rildy Sternberg, proprietarul 
unei ferme daneze, a făcut o do
nație de 500 lire sterline.

Compania de navigație „Hel
lenic Lines" din Pireu, cu care 
întreprinderea „NAVLOMAR" 
colaborează de mai mulți ani in 
domeniul transporturilor maritim 
me, a făcut cunoscut că donează 
în folosul victimelor calamități
lor naturale care s-au abătut a- 
supra țării noastre suma 
2 000 dolari.

La rindul său, Compania 
riană „Alitalia" a hotărît 
transporte gratuit ajutoare des
tinate sinistraților din România.

La Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România s-a 
primit un cec în valoare dc 
10 000 franci elvețieni, reprezen- 
tind contribuția conducerii Băn
cii Reglementelor Internaționale 
din Basel la ajutorarea sinistra
ților.

Firma „Salzgitter Industrie- 
bau" din R. F. a Germaniei, care 
colaborează pe plan economic 
cu țara noastră, a oferit, in spri
jinul unor întreprinderi afectate 
de inundații, suma de 25 000 
mărci.

de

ae-
să

nea noastră pentru tragicele 
pierderi. în semn de solidaritate 
cu națiunea dumneavoastră vă 
punem la dispoziție 24 000 dc se
ringi, o dată cu cele mai bune 
urări pentru revenirea rapid# la 
normal în regiunile devastate".
• DIN PARTEA UNOR CETĂ

ȚENI DE ORIGINE ROMÂNA.
Cetățeanul de origină română, 

Gheorghiță Malița, stabilit la 
Goteborg (Suedia), a anunțat că 
va trimite . 600 coroane suedeze 
pentru ajutorarea sinistraților 
din regiunile calamitate. De ase
menea, el a muncit voluntar la 
încărcarea a trei mașini cu îm
brăcăminte destinată țării noas
tre din partea Crucii Roșii Sue
deze. Tot din Suedia un grup de 
cetățeni de origină română au 
donat 1120 coroane suedeze.

Din inițiativa a numeroase 
persoane de origină română, sta
bilite de mulți ani . în Marea 
Britanie, s-au creat comitete de 
ajutorare carte au lansat apeluri 
și au colectat pînă acum însem
nate cantități de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, lenjerie, alimente, 
pentru a fi trimise în regiunile 
calamitate, precum și sume de 
bani pentru a fi depuse în Con
tul 1 000. Astfel, într-o scrisoare 
adresată ambasadei. Mihail Cîr- 
ciog își exprimă sentimente de 
profundă îngrijorare pentru tra
gedia care a lovit țara noastră, 
alătarînd un cec de 100 de lire 
și anunțînd că va trimite, de a- 
semenea, îmbrăcăminte și ali
mente pentru victimele inunda
țiilor.

Zeno Dragan din Italia, origi
nar din țara noastră, a donat 
medicamente in valoare de 
200 000 lire italiene.

Mai mulți cetățeni de origină 
jomână din Venezuela au donat 
1 300 dolari și 20 colete cu îm
brăcăminte, medicamente, ali
mente.

le-au avut — să se mute 
' în apartamente noi, în 

blocuri pe care statul le 
construiește și pe care li le 
oferă fără
de plată, 
personală, 
ză faptul ca 
pas înainte î 
gradului de confort, 
trucît mulți locuiseră în 
căsuțe mici, așezate — cum 
s-a văzut — în zone 
culoase, 
lovite de inundații, 
forțele lor, oricît de 
gospodari ar fi, nu se pot 
măsura cu ritmul rapid în. 
care reușește statul să con
struiască blocurile noi, ast
fel îneît viața lor va re
veni mult mai repede la 
normal. Bucuria vine și de 
acolo că, și în situația în 
care fostele locuințe pro
prietăți personale ar fi va
lorat mai puțin, statul nu-i 
obligă să plătească nici un 
leu diferență.

— Cînd m-am întors în 
locuința mea de pe strada 
Grigorescu nr. 13, ne spu
ne pensionara MARIA RO
TEA, și am văzut că nu a 
mai rămas în picioare decît 
un perete, am plîns amar
nic. Mă întrebam deznă
dăjduită : unde o să tră
iesc de-acum încolo ? Dar 
iată, mă încearcă și-acum 
lacrimile de emoție. Celor 
ce am pierdut casele, par
tidul ne dă alte case. De 
fapt mie mi s-a și oferit 
un loc în care m-am adă-

nici un fe! 
ca proprietate 
Ei comentea- 

i un mare 
în sporirea 

în-

peri-
predispuse a fi 

Apoi, 
buni

• CONTRIBUȚIA 
ME.

UNOR FIR- • LA AMBASADA ROMÂNĂ 
DIN LONDRA.

făcut donații 
et Fils", „B.

postit. Nici nu știu cum să 
mulțumesc. Cuvintele nu 
pot să răsplătească atita 
omenie...*.

Alături, mai mulți cetă- 
discută, fac calcule, 
î cu părerea că sta

tul face un efort imens, că 
alături de celelalte ajutoa
re, noua Hotărîre adaugă în 
sprijinul cetățenilor sinis- 
trați sume considerabile. 
„Nici nu știi ce să spui,

văduvă, locuia cu chirie In
tr-o casă de pe strade âtâ- 
hai Viteazu nr. 14. Locuin
ța i-a fost distrusă de ape. 
Acum se numără printre 
cetățenii cărora li se atri
buie, potrivit Hotărîrii, cu 
prioritate, apartamente 
construite de stat. „Am doi 
copii, ne-a spus ea. Nu sînt 
atît de mici îneît să nu pri
ceapă. Și totuși, o să îe vor
besc de aceste zile, de aces-

mo-

Cu satisfacție,
cu recunoștință

cum să-ți rostești mai bine 
gindurile, ne-a declarat 
CORNEL SIVEA, care do
micilia pe strada Matei 
Corvin nr. 51. într-un imo
bil acum distrus. După 
ce eram bucuroși că am 
scăpat cu viață, statul ne
vine și mai mult în ajutor, 
ne dă posibilitatea să op
tăm pentru mutarea în 
blocurile nou construite, că 
ni se oferă apartamente 
care vor deveni proprietate 
personală. Este mai mult 
decît impresionantă această 
nouă dovadă a grijii parti
dului, a sprijinului său pe 
care l-am simțit și-1 simțim 
în permanentă".

IULIANA PETER, femeie

ANUNȚ
I.C.S. „VICTORIA" cu se

diul în București, str. Acade
miei nr. 2, sector 4, selecțio
nează prin concurs, în pe
rioada 10—30 iunie 1970, zil
nic între orele 7—15,30, tineri 
pentru a fi calificați, prin 
școala profesională comercia
lă, cu durata de 2 ani, în ur
mătoarele meserii :

vînzători produse textile- 
încălțăminte

vînzători produse metalo- 
chimice
vînzători aparate și produ
se electromecanice.

Candidații trebuie să înde
plinească următoarele con
diții :

PRONOSTICUL 
ZIARULUI NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT 

Nr. 22

te dovezi de grijă, de ome
nie, cîte zile voi trăi o să-i 
învăț să mulțumească și să 
iubească mai mult decît 
orice partidul care nu ne-a 
lăsat pe drumuri...".

★
Și în municipiul Tg. Mu

reș, un alt oraș puternic 
calamitat, locuitorii, ro
mâni, maghiari, germani, 
au luat cunoștință cu un 
sentiment de mulțumire, de 
impresionantă recunoștință, 
de noile măsuri pe care 
conducerea partidului și 
statului le-au luat în ve
derea ajutorării familiilor 
sinistrate. Printre cei care 
au ținut să-și împărtășească 
gindurile s-au aflat și doi

• • • •

frați. ION GHERGHELY> 
muncitor la
de Utilaj pentru industria 
ușoară i „Locuiam împreu
nă cu mama. Calamitatea 
ne-a distrus locuința. Dar 
nu am rămas nici un
ment fără sprijin. în pre
zent locuim temporar aici, 
la Școala generală nr. 4, a- 
daptată în întregime pen
tru cazarea sinistraților; 
Hotărirea privind noul 
ajutor pe care ni-1 acor
dă statul, faptul că ni 
se acordă apartamente, în 
locul vechilor căsuțe distru
se, ne întărește și mai mult 
încrederea că situația noas
tră se va restabili într-un 
timp scurt, că viața noastră 
va reintra în normal".

IOSIF GHERGHELY, ti
nichigiu la Uzina de repa
rații auto: „Sîntem con- 
știenți în același timp de 
efortul de reconstrucție pe 
care trebuie să-Ț realizeze 
statul nostru. Ne exprimăm 
mulțumirea și recunoștința 
față de hotărirea partidului 
și statului nostru".

Gînduri și sentimente pe 
care le nutresc unanim toți 
cei cărora, aflați în momen
te grele, li se întinde brațul 
puternic, generos al parti
dului, toți cetățenii țări? 
care văd în noua Hotărîre 
încă o ilustrare a unei vi
brante realități : ÎN CEN
TRUL POLITICII PARTI
DULUI NOSRTU STA ÎN 
PERMANENȚA OMUL.

El Mundial’70“
Ultimul test al selecționatei 

de fotbal a României

Din Franța au
firmele : „Morey ei rus , „i>. 
Masa", „Generalexport Interna
tional", prima 2 000 franci, iar 
ce1 raite cîte 500 franci. „Societe 
pansienne d’expansion chimi- 
que" a oferit 15 kg medicamente.

Firmele belgiene „Antigon", 
„Abradise", „Gylstorff", precum 
și unii oameni de afaceri bel
gieni, au dăruit în folosul sinis
traților 37 500 franci belgieni, iar 
din Anglia „Dominions Export . 
Co. Limited", „Taylor Woodrow" 
și „Rudolf Wolss“ cite 500 lire 
sterline, firmele „Rutzou Ltd.“, 
„A. J. Mills and Co. Ltd.", „Pol- 
shon Produce" și „Romanian 
Carpets" cite 100 lire sterline.

Alte firme din S.U.A. — „Tos
cany" și „Watson" — au venit 
in ajutorul populației greu încer
cate în urma revărsării apelor cu 
suma de 5 000 dolari și respectiv 
1 000 dolari.

Au comunicat, de semenea, că 
donează in același scop firmele : 
„Besanger“ și „Oxyde“ din O- 
landâ — 1 000 și respectiv 2 500 
de florini ; „George Franghistas" 
din Grecia — 5 000 de dolari 
S.U.A. ; „Kemi" din Danemarca 

■— polivitamine în valoare de 
15 000 coroane daneze ; „Express 
Internationale Spedîtion" din 
Austria cu 500 de dolari ; „La
med", „Ishung" și „Egonia" din 
Israel — prima cu 5 500 de lire 
israeliene, celelalte cu cîte 1 000 
de dolari S.U.A. ; iar „Industrial 
Services Ltd." cu 1 000 de pături; 
„Australian Farmers Co." din 
Anglia, cu 1000 kg medicamen
te ; „Cav" din Italia cu 1 mi
lion lire italiene. Tot din Italia, 
cunoscuta firmă „Fiat“ pune la 
dispoziție trei autovehicule uti
late special pentru drumuri acci
dentale.

Pe adresa directorului între
prinderii de comerț exterior 
„Fructexport" au sosit noi co
municări în legătură cu sume, 
în valută, donate de unii dintre 
clienții externi ai întreprinderii. 
Astfel firma „Simsa“ din Anglia 
a donat 250 lire sterline, firma 
„Vijver"' din Olanda — 1 000 do
lari, firma „Wulff" din R. F. a 
Germaniei — 3 000 mărci vest- 
germane.

La întreprinderea „Tehnoim- 
port" s-a primit un telex din 
partea firmei „Gevaert Agfa" 
din Belgia in care se spune : Am 
aflat din ziare despre catastro
falele inundații din țara dv. și 
dorim să vă exprimăm sincera 
noastră simpatic. Direcția noas
tră dorește să contribuie la aju
torarea sinistraților și dorește să 
vă trimită un transport de filme 
medicale „Roentgen". în valoare 
de circa 1 000 dolari.

Firma de import-export „Man- 
dero" din Berlinul occidental, 
care a donat zilele trecute 5 000 
Clarei pentru sinistrații din Ro- 
riânia, a donat în același scop 
îmbrăcăminte în valoare de 1500 
Hl&tcI.

La Ambasada română din Lon
dra se primesc zilnic scrisori din 
partea unor firme care au legă
turi comerciale cu țara noastră 
sau a unor simpli cetățeni, în 
care se exprimă alese sentimen
te de solidaritate umană. Din 
partea firmei „Gillette Industries 
Ltd", directorul pentru export, 
Bernard Petre, scrie : „Transmi
tem poporului român compasiu-

PRIN PUNCTUL DE FRON
TIERĂ STAMORA — MORA- 
VIȚA, continua să sosească noi 
ajutoare din partea unor orga
nizații de Cruce Roșie, firme 

• și întreprinderi străine. Auto
camioane de mare tonaj din 
Republica Federală a Germaniei 
au adus vineri 7 000 de trenin
guri, cîteva sute de pături din 
lină, mari cantități de antibio
tice, plasmă, gamaglobulină. 
băuturi nutritive, aparate pentru 
transfuzii și alte instrumente 
medicale. în aceeași zi, au mai 
sosit transporturi cuprinzînd ar
ticole vestimentare și încălță
minte — din Austria și Suedia, 
precum și peste 2 000 kg de lapte 
praf — din Olanda.

(Agerpres)

— să aibă domiciliul sta
bil în București ;

— să împlinească pînă la 
31 decembrie 1970, vîrsta de 
18 ani;

— să fie absolvent a 8 cla
se generale.

La concurs, candidații vor 
prezenta următoarele acte :

— copie de pe actul de naș
tere ; k

— copie de pe actul de 
studii.

Candidații se vor prezenta 
la sediul întreprinderii, îm
preună cu părinții lor, în ve
derea încheierii contractului 
de ucenicie.

Drepturile elevilor sînt ce
le acordate de dispozițiile în 
vigoare.

Imformații suplimentare se 
pot obține la Biroul personal 
și învățămînt, telefon 16.77.84.

Chimia Suceava — 
Ceahlău] P. Neamț

Dunărea Giurgiu —
Poiana Cîmpina 

Metrom Brașov —
Oțelul Galați 

Progresul Brăila —
Flacăra Moreni 

C.F.R. Timișoara —
Metalul Tr. Severin 

Chimia Rm. Vîlcea —
C. S. M. Reșița 

Atalanta — Como 
' Ternana — Reggina 
Catanzaro — Varese 
Perugia — Mantova 
Piacenza — Monza 
Reggiana — Genoa 
Ternana — Foggia

1
X

1
1
1
2
1
1
1
2
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1
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• Selecționata de fotbal a 
României și-a încheiat pregăti
rile în vederea turneului final 
al campionatului mondial. Fot
baliștii români au susținut la 
Guadalajara un meci de verifi
care în compania echipei „Oro", 
pe care au învins-o cu scorul 
de 4-1 (1-1). Scorul a fost deschis 
de gazde în minutul 5 prin Jua
rez.

în continuare, fotbaliștii ro
mâni au controlat jocul, mareînd 
prin Lucescu (2), Dumitrache și 
Nunweiller. Antrenorul Nicules- 
cu a aliniat următoarea forma
ție : Răducanu (Adamache). Săt- 
măreanu, Lupescu, Dinu, Moca- 
nu, Ghergheli (Dumitru). Nun
weiller. Dembrovski, Tătaru, 
Dumitrache, Lucescu.

• In legătură cu canicula care 
se menține în Mexic, antrenorul 
englez. Mercer, de la Manche
ster City, care se află aici în ca
litate de turist, a declarat că 
timpul călduros constituie ina
micul nr. 1 pentru multe echi
pe europene. „De cînd mă aflu 
în Mexic — a spus el — trebuie 
să port neapărat pălărie pentru

MERIDIAN
9 Ion Tiriac s-a calificat în 

optimile de finală ale Campio
natelor internaționale de tenis 
ale Franței. Jucătorul român l-a 
învins în trei seturi : 6—2, 9—7, 
6—3 pe englezul Gerald Battrick.

• Tradiționalul concurs inter
național de atletism pentru pre
miul ziarului „Narodna Mladej" 
va avea loc sîmbătă și duminică 
la Sofia. La concurs vor parti
cipa peste 150 de atleți și atlete 
reprezentînd 15 țări printre care

România, Iugoslavia, Grecia, 
U.R.S.S., Suedia și Polonia.

• Campionul european de box 
la categoria „grea", spaniolul 
Jose Urtain, a repurtat cea de-a 
31-a victorie consecutivă. în 
meciul desfășurat la Bilbao, el 
l-a făcut k.o. în prima repriză 
pe vest-germanul Brun Holz. 
Urtain se va întîlni la 19 iunie 
la Barcelona cu Jurgen Blin 
(R. F. a Germaniei), în joc fiind 
pusă centura continentală.

a evita o insolație“. Marko, an
trenorul echipei Cehoslovaciei, 
a spus că, din cauza căldurii ex
cesive, jucătorii săi au pierdut 
din greutate și se resimt foarte 
mult. Căpitanul echipei Româ
niei, Mircea Lucescu, a declarat 
că suferă din cauza căldurii și 
că nu are poftă de mîncare. Lu
cescu a arătat că de la sosirea 
sa la Guadalajara și pînâ in 
prezent a slăbit 4 kg.

• înainte de a părăsi Bogota, 
pe calea aerului, fotbalistul en
glez Bobby Moore, acuzat că ar 
fi furat o brățară de aur cu dia
mante, a ținut o conferință de 
presă. Căpitanul echipei Angliei 
a spus printre altele : „Voi avea 
în permanență legătura cu auto
ritățile columbiene așa cum 
le-am promis pentru a descoperi 
pe acela care a furat brățara. 
Acuzația care mi se aduce este 
complet nefondată".

Apoi, Moore s-a urcat într-un 
avion al unei companii argen- 
tiniene, ’ ' ’ ’ ’ ’ ’
Mexico.

plecînd la Ciudad de

fost stabiliți arbitrii 
conduce jocurile din ca-

o Au 
care vor 
drul optimilor de finală. Meciul 
România—Anglia, care va avea 
loc la 2 iunie, va fi arbitrat la 

i centru de Vital Laroux (Belgia), 
ajutat de Roger Machin (Franța) 
și Diego de Leo (Mexic). Ca re
zervă a fost trecut Ferdinand 
Marschall (Austria). La jocul 
România—Cehoslovacia a fost 
desemnat ca arbitru de centru 
De Leo (Mexic), ajutat de Lo- 
raux (Belgia) și Em'sberger (Un
garia). Rezervă a fost trecut 
Machin (Franța). Meciul Româ
nia—Brazilia va fi condus de 
Marschall (Austria) la centru, a- 
jutat de Baretto Ruiz (Uruguay) 
și Loraux (Belgia). Figurează ca 
rezervă Machin (Franța).

Arbitrul român Andrei Rădu- 
lescu va fi „tușier“ la meciurile 
Suedia—Israel (7 iunie la Tolu
ca) și Suedia—Uruguay (10 iu
nie la Puebla).

PEIMTRU
TEMWL DV.

L0BEI&

Qmemo
MARILE VACANTE : rulează Ia

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

VÎNĂTORUL DE CĂPRIOARE î 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; 18,4&;21.15) .
TONY, ȚI-AI IEȘIT DIN 

MINȚI ? : rulează la Doina (orele 11,30; 13,45).
O FATA FERICITA : rulează la Doina (orele 16; 18,15; 20,30).
ACȚIUNEA „VULTURUL4* î ru

lează la Feroviar (orele 9; 11,15 • 13,30; 16; 18,15; 20,30), Tomis (orele
9.30— 15,30 în continuare ; 18), Grădina 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).

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

AȘTEAPTĂ PInA se întune
ca ; 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), Arenele 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).

BANUIALA : 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 (orele9.30— 15,45 în continuare ; 18,15; 
20,30), Vitan (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20).CĂLĂTORIE FANTASTICA I 
rulează laTirnpuri 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 IARBA î ru
lează la înfrățirea (orele 10; 15; 
17,30; 20). Drumul Sării (orele 10; 
15,15; 17,45; 20), Cotroceni (orele 10; 15,30; 18; 20).

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

URMĂRIREA : rulează la Bu- 
cegl (orele 10; 15,30; 18), Volga (o- 
rele 10; 1G; 18,15; 20,30), Grădina Bucegi (ora 20,15).

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

rulează la Lira (orele 10; 15,30: 18).MAI PERICULOASE DECÎT 
BĂRBAȚII : rulează la Giulești (orele 10; 15,30).

al 8-LEA : rulează la Giulești (orele 18; 20,30).
...SĂ UCIZI O PASARE CINTA- 

toare : rulează la Viitorul (orele 10: 17: 19.30).
GHICI CINE VINE LA CINA? 

rulează la Ferentari (orele 10; 
15.30: 18; 20,15).

OSCAR : rulează la Pacea (orele 10; 16.45; 19,15).
RĂZBUNĂTORUL : rulează la Aurora (orele 9; 11; 13; 16; 18),

Grădina Aurora (ora 20,15), Fla
mura (orele 11; 16; 18,15; 20,30).

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

REPUBLICA FETELOR : rulea
ză la Grădina Lira (ora 20).

IUBITA LUI GRAMINIA : rulează 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 IN NEGRU : 
rulează Ia Progresul (orele 10: 
15,30; 18), Crîngași (orile 10: 16; 18: 20).

PARADA COMEDIEI (Stan și 
Bran) (program nou) : rulează la 
Cinemateca (Sala Union) (orele 9.45; 11,15; 13: 14.30). Program
pentru abonați ciclurile A si B dimă-amiaza.

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la Cosmos (orele 10; 15,30; 18; 20,15).

8IMBATA, 30 MAI 1970
PROGRAMUL I
• 17,00 Deschiderea emisiunii. Microavanpremieră 0 17,05 Buletin de știri 0 17,10 Emisiunea în 

limba germană • 18,05 Bună seara, fete Bună seara, băieți ! • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei miei • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 Tele-enciclopedia • 21,00 Reportaj TV. • 21,20 Film 
serial „Rocambole" (IV) • 22,00 
Tele-cine-recital nr. 4 • 22,35 Te
lejurnalul de noapte • 23,00 „Of, 
inimioară". Margareta Xenopol și cîntecele, sale • 23,25 închiderea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

0 20,00 Joc și cîntec românesc 
de pe plaiul strămoșesc • 20,30 Arte frumoase. Interviu cu pre
ședintele Asociației internaționale 
a criticilor de artă 0 20.45 Mozaic 
cinematografic e 21,15 Seara me
lomanului. Pianista suedeză înger 
Wikstrom. Orchestra de cameră 
din Mtînchen. Dirijor Hans Stadl- 
mair • 22,30 Film serial „Rîul în
tunecat" (VI) e 23,05 închiderea 
emisiunii programului II.

SÎMBĂTĂ, 30 MAI 1970
Teatrul de Operetă : SUZANA

— ora 16 ; ȚARA SURÎSULUI — 
ora 20 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CAMERA DE ALĂTURI — ora 20 ; 
(Sala Studio) : CINE EȘTI TU — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : DISPARIȚIA LUI GALY GAY — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : HARFA DE IARBA— ora 20 ; Teatrul Mic : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara4* (Bd. 
Magheru) : ClND LUNA E AL
BASTRĂ — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : O LUNĂ LA ȚARA — ora 
20 ; Teatrul Giulești : ACEȘTI ÎN
GERI, TRIȘTI — ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : MAZEL- TOV — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : VIAȚA... O COMEDIE
— ora 19,30 ; (la Teatrul de vară„Herăstrău") : FLOARE DE
CACTUS — ora 20 ; Studioul 
I.A.T.C. : ASTĂ SEARĂ, SE IMPROVIZEAZĂ — ora 20 ; O SCRI
SOARE PIERDUTĂ — ora 15 ; 
Teatrul „Ion Creangă": ROATA 
MORII —ora 9,30; TOATE PÎNZE- 
LE SUS—ora 16; Teatrul „Țăndări
că" (Cal. Victoriei) : O POVESTE 
CU CÎNTEC — ora 17 ; (Str. Aca
demiei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 17 ; Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ 

— ora 19,30; (Cal. Victoriei) : 
NICUȚA LA TĂNASE — ora 1^30 ; Ansamblul U.G.S. : BALA
DA OMULUI — ora 18.



djeipe
Tratativele româna - sovietice

MOSCOVA 29 (Agerpres) La 
29 mai, Ia Kremlin, între Ion 
Gheorghe Maurer și A. N. Ko- 
lîghin au avut loc tratative, la 
care au participat :

Din partea română: Gheor
ghe Radulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Maxim Berghianu, 
dintele Comitetului de Stat al 
Planificării al Republicii Socia
liste România, Alexandru Boabă, 
ministrul industriei chimice, 
Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al Republicii Socialiste 
România, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică. 
Alexandru Albescu, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Cornel Mihulecea, adjunct al 
ministrului industriei construcții
lor de mașini, Ion Lăzărescu, ad
junct al ministrului industriei mi
niere și geologiei, Constantin Du- 
mitrașcu, secretar permanent ad
junct al Comisiei guvernamentale 
pentru dotarea cu echipament 
de calcul și automatizarea prelu
crării datelor, și alte persoane 
oficiale.

Din partea sovietică : ] 
Baibakov, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat ’ 
U.R.S.S., V. V.
Kuzmin și N. .-x v/ouiensKi, 
locțiitori de miniștri ai U.R.S.S., 
L. P. Malkevici. vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R S.S.

Miniștri

preșe-

N. K.
al 

i al

al Planificării al 
Krotov, M. R. 

N. Â Obolenski,

pentru relații economice 
terne, și alte persoane oficiale.

La tratative a participat, de 
asemenea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică.

în cursul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, prietenească, au 
fost examinate probleme ale dez
voltării și adîncirii în continuare 
a colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică. Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, și 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu schimbul de păreri 
care a avut loc și încrederea în 
dezvoltarea continuă și neîntre
ruptă a colaborării economice și 
telmico-științifice dintre cele 
două țări.

MOSCOVA 29 ^Agerpres). — 
Guvernul sovietic a oferit un de
jun în cinstea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România.

Din partea romană au partici
pat tovarășii : Gheorghe Radules
cu, Maxim Berghianu, Alexandru 
Boabă, Nicolae Agachi și alte 
persoane oficiale.

Din partea sovietică au parti
cipat tovarășii : Alexei Kosîghin, 
Dmitri Poleanski, Nikolai Baiba
kov, miniștri.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească. 
Ion Gheorghe Maurer și Alexei 
Kosîghin au rostit toasturi.

□as

CAMBODGIA. — Soldați ai 
trupelor interventionist© pâ- 
trunzînd în orașul Snoul, 

complet distrus
Lupte violente 
în Cambodgia

O SESIUNE Șl CiTEVA
REFLECȚII

în perioada 16—21 mai 
q.c. a avut loc ia Kato
wice, în Polonia, sesiunea 
Comitetului Executiv al 
F.M.T.D. ia care a partici- 

a

Vasile Nicolcioiu

Gat și o delegație 
.T.C. din România.

Aparent solitar, luminat dis
cret, dar destul de puter
nic ca să-ți atragă privi

rea, „turnul florilor" ne confir
mă sosirea la Katowice. Ne 
aflăm în regiunea Sileziei care 
ocupă un Ioc de frunte în geo
grafia, economia, cultura și is
toria țării. Citeva mișcări exe
cutate cu măiestrie și 
se pierde printre a.L. 
și cîteva

Dizolvarea 
parlamentului 

britanic

Presiunea exercitată de forțele de rezistență populară din 
Cambodgia asupra pozițiilor deținute de trupele administra
ției de la Pnom Penii s-a accentuat în ultimele 24 de ore în 
trei sectoare — la Prey Vieng, pe plantațiile franceze de cau
ciuc de la Chup și în regiunea orașului Kompong Cham. 
transmite agenția France Presse.

De la bordul avionului, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, ION GHEORGHE MAURER, 
a adresat președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN, o telegramă in care se 
spune :

„Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice vă transmitem mulțu
miri cordiale pentru primirea prietenească și ospitalitatea de 
care s-a bucurat delegația guvernamentală română in timpul vi
zitei sale în țara dumneavoastră.

Folosim și acest prilej pentru a adresa poporului frate sovie
tic cele mai sincere urări de noi succese în construcția comu
nismului în patria sa.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie dintre po
porul român și poporul sovietic se vor dezvolta și în viitor spre 
binele țărilor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume“.

Apel la solidaritate umană 
cu victimele inundațiilor •>

din România

LONDR A 29 (Agerpres). — 
Cel de-al 18-lea parlament 
britanic din acest secol a fost 
dizolvat vineri, după exact 4 
ani, o lună și 11 zile de 
legislatură, eveniment ce 
marchează deschiderea oficia
lă a campaniei electorale bri
tanice. Sfîrșitul actualei legis
laturi intervine cu cîteva luni 
înainte de termenul limită : 
premierul britanic a conside
rat util pentru viitorul Parti
dului laburist să profite de 
actuala conjunctură favorabi
lă, devansînd data alegerilor 
generale, care au fost fixate 
pentru 18 iunie.

în timpul campaniei elec
torale, peste 1 600 de candi
dați din cele 630 de circum
scripții se vor strădui să atra
gă sufragiile a aproximativ 40 
milioane de alegători britanici. 
Ei își vor preciza, de aseme
nea, atitudinea față de pro
blemele majore ale țării, dat 
fiind că programele electora
le publicate de. conservatori 
marți, de laburiști miercuri și 
de liberali joi sînt considerate 
destul de neelocvente.

La Prey Vieng au loc cele mai 
violente lupte. Pe plantațiile de 
cauciuc de la Chup forțele de 
rezistență populară au lansat joi 
seara un puternic asalt precedat 
de un intens bombardament de 
mortiere. La Kc-mpong Cham 
trupele administrației Lon Noi și 
cele americano-saigoneze, spriji
nite de aviație — arată agenția 
citată — fac fața cu greu asaltu
rilor forțelor patriotice khmere, 
în ceea ce privește evoluția osti
lităților din alte regiuni, un pur
tător de cuvînt militar al regimu
lui de la Pnom Penh a furnizat 
presei următoarea situație : la 
Prek Lak trupele generalului Lon 
Noi s-au retras de pe plantații
le de cauciuc „datorită upei pre
siuni foarte puternice a forțelor 
rezistenței populare", orașele Kra- 
tie și Stung Treng, precum și 
districtul Taring Krasang, situat 
la nord de capitală se află sub 
controlul forțelor populare de re
zistență.

teritoriul cambodgian a fost des
chis încă un „Front de opera
țiuni militare". Peste 10 000 de 
soldați din infanteria marină, tru
pe de desant și din alte genuri 
de arme au lansat o ofensivă în 
partea de sud-est a Cambodgiei, 
într-o regiune situată la aproxi
mativ 15 km de localitatea Ta
keo.

Știrile transmise din Bangkok 
de agențiile americane de presă 
informează că o delegație mili
tară tailandeză, condusă de co
mandantul suprem al forțelor te
restre, a plecat la Pnom Penh. 
Șurșe din capitala cambodgiana 
apreciază că delegația tailandeză 
va examina aspectele concrete 
ale ajutorului militar tailandez ce 
ar urma să fie acordat regimului 
Lon Noi.

PNOM PENH 29 (Agerpres). 
în Cambodgia au fost dislocate 
noi unități saigoneze, anunță a- 
gențile de presă. Corespondentul 
agenției U.P.I. relatează că pe

VIENTIANE 29 (Agerpres). — 
Postul de radio Pathet Lao infor
mează despre intrarea pe terito
riul Laosiilui a unor trupe tailan- 
deze, care alături de cele ameri
cane, sud-vietnameze și ale gu
vernului regal de la Vientiane, 
participă la o amplă operațiune 
militară în provincia Champassak.

GENEVA 29. — Corespon
dentul Agerpres, Iloria Liman, 
transmite : Liga societăților de 
Cruce Roșie, Crucea Roșie elve
țiană, Uniunea internațională de 
protecție a copilului și Organiza
ția ,„Copiii lumii" au adresat prin 
intermediul presei un apel în 
care se spune printre altele : 
„Inundațiile fără precedent care 
au devastat România și care con
tinuă să amenințe țara au susci
tat simpatia întregii lumi... Dată 
fiind gravitatea dezastrului, Liga 
societăților de Cruce Roșie re
înnoiește apelul său urgent adre
sat societăților membre, pentru 
ca nevoile a peste 260 000 de oa
meni, rămași fără adăpost, să fie 
acoperite".

Vineri după-amiază, în sala 
cinematografului Palatului Națiu
nilor, redactori ai presei, radio
difuziunii și televiziunii dintr-un 
mare număr de țări au asistat 
tulburați la proiectarea unui film 
documentar realizat de televiziu
nea română, despre inundațiile 
din România. în continuare, am
basadorul Ion Datcu, șeful misiu
nii permanente a României pe 
lîngă Oficiul O.N.U. de la Ge
neva, a mulțumit secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant, orga
nizațiilor internaționale, Ligii so
cietăților de Cruce Roșie, Crucii 
Roșii elvețiene și presei pentru 
solicitudinea arătată față de 
populația sinistrată din țara noas
tră. El a făcut o prezentare a 
proporțiilor calamităților care 
s-au abătut asupra României și a 
descris eforturile poporului român 
pentru ajutorarea victimelor și 
refacerea economică.

Luînd cuvîntul în continuare, 
directorul Biroului operațional de

ajutoare al Ligii societăților de 
Cruce Roșie, Jean Pierre Robert 
Tissot, a apreciat că inundațiile 
din România constituie cea mai 
gravă catastrofă cunoscută pînă 
acum în Europa. El a informat 
pe reprezentanții presei că aju
toarele venite din partea societă
ților naționale de Cruce Roșie 
din 30 de țări — un adevărat 
lanț al solidarității umane — au 
atins pînă acum valoarea de 4 
milioane franci elvețieni.

Claude Levy, secretar general 
al Uniunii internaționale pentru 
protecția copilului, a insistat asu
pra necesității de a veni în spri
jinul copiilor afectați de calami
tăți. în expunerea ei, Madeline 
Chevaliaz, trimisa specială a 
Uniunii internaționale pentru 
protecția copilului, a evocat sce
nele dramatice Ia care a asistat 
cu prilejul vizitării regiunilor ca
lamitate.

A luat apoi cuvîntul președin
tele organizației „Copiii lumii", 
Paul Chaudet, fost președinte al 
Confederației elvețiene, care a 
subliniat necesitatea intensificării 
apelurilor pentru înlăturarea con
secințelor inundațiilor.

Secretarul general adjunct al 
Crucii Roșii elvețiene, Jean 
Pascallis, a precizat că Crucea 
Roșie elvețiană, împreună cu or
ganizațiile Caritas, Copiii lumii, 
întrajutorarea protestantă elve
țiană și întrajutorarea muncito
rească elvețiană, au adresat un 
apel comun, iar afluența care se 
manifestă la conturile de C.E.C. 
deschise de cele cinci organizații 
ilustrează participarea sinceră a 
populației la suferințele sinistra- 
ților din România.
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țională, țărănimea, organizațiile 
și mișcările sindicale, de femei, 
de tineret și studențești, toate 
forțele revoluționare, democra
tice și progresiste prin amploa
rea și intensitatea luptei lor 
sînt capabile să determine so
luționarea problemelor funda
mentale în interesul popoare
lor, cauzei păcii și securității 
internaționale. în strînsă legă
tură cu aceasta, trebuie să se 
pornească și de la creșterea ro
lului mișcării de tineret și stu
dențești, de la transformările 
produse în cadrul acesteia, de 
la activizarea și maturizarea 
unor largi forțe politice și so
ciale de tineret. în lărgirea co
laborării, F.M.T.D. trebuie să 
pună în valoare aceste noi rea
lități, să lărgească contactele, 
pe baza unor criterii rezonabile 
și constructive, cu mișcări de 
cele mai diferite orientări po
litice.

Delegația noastră, în inter
venția sa, a subliniat că este 
necesar ca lupta împotriva im
perialismului și reacțiunii, pen
tru dreptul sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
destinele, iară imixtiuni și a- 
inenințari, pentru statornicirea 
intre state a unor relații baza^ 
te pe respectarea independenței 
și suveranității naționale, de
plinei egalități în drepturi, în
făptuirea securității europene, 
dezarmarea generală, desființa
rea blocurilor și bazelor mili
tare, apărarea păcii și 
rității internaționale, pe 
acele probleme, specifice 
retului, trebuie să reprezinte 
obiective esențiale ale Federa
ției, ale tinerei generații de 
pretutindeni.

O atenție deosebită s-a acor
dat schimbului de păreri asu
pra îmbunătățirii statutului, 
structurii și formelor de activi
tate ale F.M.T.D. Rclevînd ceea 
ce e pozitiv în activitatea Fe
derației, multe delegații au ex
primat părerea că se impun 
măsuri elective pentru a înlă
tura fenomenele negative, ast
fel ca F.M.T.D. să poată contri
bui cu succes la dezvoltarea 
colaborării bi și multilaterale, 
la întărirea unității de luptă a 
tinerei generații.

Acționînd în spiritul con
structiv ce a caracterizat **i- 
totdeauna prezența și activita
te* U.T.C. la F.M.T.D., delega
ția noastră a făcut propuneri 
concrete de natură să sporeas
că eficiența muncii F.M.T.D., 
să ducă Ia îmbunătățirea struc
turii sale, Ia asigurarea în or
ganismele executive a unei largi , 
reprezentări politice și geogra
fice și în general a unui cli
mat favorabil dezbaterilor vii, 
a unui dialog permanent, pur
tat într-o atmosferă de stimă 
și încredere reciprocă.

Recenta sesiune a Comitetu
lui Executiv, prin dezbaterile, 
ideile și propunerile formulate, 
a creat premizele unei pregă
tiri intense a viitoarei Adu
nări Generale, pe care o dorini 
ca o etapă nouă în întreaga 
activitate a F.M.T.D.

în peisajul Sileziei care a 
cunoscut puternice frămîntări 
de-a lungul istoriei, în labirin
tul minelor luminate nu numai 
de fascicolele lămpilor, ci și de 
noblețea oamenilor și pasiunea 
muncii, sub cerul acoperit de 
fumul de cărbune, dar luminat 
de scinteierea furnalelor, simți 
spiritul laborios și forța crea
ției dornice să slujească eter
nei aspirații spre progres. Cu 
aceste gînduri am părăsit Sile- 
zia, cu aceste gînduri și speran
țe am plecat de la o reuniune 
a celor care trebuie să dove
dească întotdeauna că reprezin
tă tînăra generație.

cînd Lenin a petrecut aici mul
te zile, menținînd legăturile 
sale cu numeroși revoluționari 
și militanți și continuînd să 
elaboreze tactica și strategia 
cuceririi puterii de către cei 
care și-au făurit istoria luptînd 
pentru libertate socială și na
țională.

Evocînd cea de-a 25-a ani
versare a victoriei asupra fas
cismului, reprezentanții tinere
tului și-au exprimat hotărîrea 
de a-și uni forțele pentru a 
bara calea unei noi conflagra
ții, a unei noi confruntări ni
micitoare. într-una din zile am 
vizitat locurile prin care cu 30 
de ani în urmă au început să 
fumege cuptoarele morții.~ Os- 
vieciin. Un loc în care tăcerea 
e deplină.. îndoliat după cele 4 
milioane de ființe care au pie
rit aici, care au visat liberta
tea, unul din cele 3 cuvinte de 
pe poarta metalică, dar pe care 
n-au redobîndit-o niciodată. 
Tăcere, dar în același timp re
voltă. Revoltă și hotărîrea de 
a împiedica distrugerea ființei 
umane.

în sesiunea Comitetului Exe
cutiv, delegația noastră subli
nia că poporul și tineretul ro
mân sărbătoresc 25 de ani de 
la victoria împotriva fascismu
lui cu satisfacția și mîndria de 
a-și fi adus o însemnată con
tribuție materială și de sînge 
9a obținerea acestei victorii, 
alături de celelalte popoare, de 
toate forțele progresiste, anti
fasciste, România fiind conside
rată cea de-a patra forță în ca
drul coaliției antihitleriste în 
ce privește efectivele angajate 
pe frontul antifascist.

Dezbaterile au prilejuit o a- 
firmare viguroasă a solidarită
ții tinerei generații cu lupta 
poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane, condam- 
nîndu-se totodată cu energie 
noile acțiuni agresive ale 
S.U.A. împotriva popoarelor 
indochineze. Delegația U.T.C. 
arăta că tineretul român, spri
jinind poziția țării noastre pri
vind situația din Indochina și 
salutind recunoașterea de către 
România a Guvernului Regal 
de Unitate Națională de sub 
conducerea Frontului Național 
Unit din Cambodgia, își reafir
mă, deplina solidaritate cu lup
ta poporului vietnamez, a po
poarelor din Laos și Cambod
gia împotriva agresorilor ame
ricani. a oricărei încălcări a 
libertății si independenței na
ționale. fiind hotărît să acorde 
întregul sprijin politic, mate
rial și moi al pînă la victoria 
finală.

Lucrările Comitetului Execu
tiv au prilejuit o amplă dezba
tere asupra problemelor funda
mentale legate de platforma și 
programul politic al F.M.T.D. 
Participanții au reținut cu sa
tisfacție diversitatea punctelor 
de vedere exprimate, preocupa
rea comună ca F.M.T.D. să în
deplinească un rol activ în 
mișcarea de tineret. Ideile și 
pozițiile pot fi diferite, chiar 
contradictorii, însă este 
tară dorința comună de 
căile de îmbunătățire a 
lății F.M.T.D.

Delegația română, ca 
meroase alte delegații, 
vat necesitatea ca în documen
tele Federației, în activitatea 
sa, să se țină seamă de trăsătu
rile epocii contemporane, cînd 
cele 14 țări socialiste, clasa 
muncitoare internațională, par
tidele comuniste și muncito
rești, mișcările de eliberare na-

_ vi mașina 
arbori, flori 

complexe estivale. 
Am avut impresia ca deja ne 
îndepărtăm de oraș, cînd prie
tenii polonezi ne anunță că sîn- 
tem în mijlocul parcului sile
zian. în puternica regiune in
dustrială a Silezei, cu o popu
lație de peste 2 milioane și ju
mătate de locuitori, care deține 
90»/» din producția de cărbune, 
80% din metalurgie, 50% din 
energia electrică, 49% din pro
ducția chimică, exemplele pu
țind fi continuate, parcul sile
zian de cultură, cu întinderea 
sa de 600 de ha, cu policromia 
peisajului, cu numeroasele in
stalații pentru jocuri distracti
ve, cu grădinile japoneze și 
simfonia fîntînilor arteziene, 
reprezintă o adevărată „oază", 
plămînul verde al acestei 
giuni, care dă oxigen 
harnicilor muncitori 
leziei.

Deși puțin obișnuit 
reuniuni internaționale, cadrul 
creează o ambianță plăcută, îm
bietoare, care, înainte de toa
te, generează optimism și spe- 
ranțe-

Aici și-a început lucrările 
Comitetul Executiv al Federa
ției Mondiale a Tineretului De
mocrat. La sesiune participă 
reprezentanți a 45 de organi
zații de tineret din toate con
tinentele.

Printre punctele prevăzute la 
ordinea de zi figurează acțiu
nile de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez, a popoa
relor indochineze împotriva a- 
gresiunii americane, centenarul 
nașterii lui V.I. Lenin, cea de-a 
25-a aniversare a victoriei^ asu
pra fascismului și pregătirea 
celei de-a VlII-a Adunări Ge
nerale a F.M.T.D.

Tinerețea o asociezi aproape 
întotdeauna cu spiritul activ, 
dinamic. Un asemenea spirit a 
stimulat și dezbaterile din ca
drul Comitetului Executiv.

Delegații au ținut să-și adu
că omagiu! lor genialului teo
retician, gînditor și revoluțio
nar marxist, V.I. Lenin, conti
nuator al lui Marx și Engels 
care, îmbogățind patrimoniul 
teoriei, tacticii și strategiei re
voluționare a clasei muncitoare, 
a dat un exemplu strălucit de 
puternic spirit creator, făcînd 
ca forța creației să triumfe în 
lupta cu dogmele, rigiditatea și 
închistarea. în cadrul întîlnirii, 
delegația noastră, ca și alți re
prezentanți, arăta că supremul 
omagiu care poate fi adus lui 

jjLenin, cu prilejul centenarului 
«nașterii sale, este.sporirea efor
turilor pentru întărirea unită- 

și intensificarea luptei tine- 
generații, alături de popoa- 
pentru împlinirea aspirației 
libertate socială și naționa- 
împotriva imperialismului, 

reacțiunii și războiului.
într-o dimineață ni s»-a ofe

rit prilejul să vizităm o mică 
localitate din Polonia, Poronin, 
nu departe de Zakopane, pier
dută în munți, care amintește 
de perioada anilor 1913—14,

. i re- 
și forță 
ai Si-

pentru

secu- 
lîngă 
tine-

și cu membri ai

la Tîrgul interna-

semnat al șefului statului spa
niol, precum 
guvernului.

• LA INVITAȚIA țetlilui sta- 
tului major al marinei franceze, 
amiralul Storelli, Ia Paris a so
sit joi în vizită amiralul Flotei 
S. G. Gorșkov, comandantul su
prem al Flotei Maritime Mili
tare a Uniunii Sovietice, infor
mează agenția TASS. în aceeași 
zi, el a fost primit de Michel 
Debre, ministru de stat însăr
cinat cu apărarea națională a 
Franței.

• MIȘCĂRILE SEISMICE ca
re au zguduit o serie de regiuni 
din Republica Sovietică Socialis
tă Autonomă Daghestan 
au încetat încă, 
vetskaia Rossia" 
centrul seismic „ ______ _
a fost înregistrat la 28 mai 
un nou cutremur, care, la 
epicentru, a provocat distru
geri. Descriind consecințele seis
mului în localitățile Kumtorkala,. 
Zabutî, Korkmas-Kala, precum 
și lucrările intense de recon
strucție, ziarul anunța că guver
nul R.S.F.S.R. a adoptat o hotă-

rîre specială privind măsurile 
suplimentare de ajutorare a 
Daghestanului.

• VINERI, 
țional de la Budapesta a avut 
loc „Ziua României". Cu acest 
prilej, pavilionul țării noastre 
a fost vizitat de cadre de con
ducere ale întreprinderilor de 
comerț exterior ungare, specia
liști unguri și străini sosiți la 
Budapesta,

M. Sharp la Belgrad

nistru Harold Wilson într-un 
interviu acordat rețelei de tele
viziune B.B.C. El a adăugat că 
după încheierea tratativelor cu 
„cei șase“, parlamentul este or
ganul îndreptățit să se pronun
țe pentru sau contra aderării 
la Piața comună.

salu- 
a găsi 
activi-

și nu- 
a rele-

nu
Ziarul „So- 
scrie că la 
„Mahacikala“

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., WILLIAM ROGERS, 
a sosit joi seara la Madrid pen
tru a discuta cu reprezentanții 
guvernului spaniol problema vii
torului bazelor militare ameri
cane din Spania și eventuala ex
tindere a cooperării hispano-a- 
mericane. In timpul vizitei sale, 
care va dura 22 de ore, Rogers 
va avea întrevederi cu genera
lul Franco, cu prințul Juan Car
los de Bourbon, succesorul de

• VINERI DIMINEAȚA au 
început la Belgrad convorbirile 
oficiale dintre ministrul de ex
terne a!
Sharp și secretarul de stat pen
tru
R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepa- 
vaț. Convorbirile, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, des
chisă, 
amiază.
expus 
asupra principalelor 
internaționale printre care un 
Ioc important a revenit securi
tății și colaborării europene, 
situației din Orientul Apropiat 
și Indochina. Ambele părți au 
subliniat rolul și importanța 
Organizației Națiunilor Unite.

Tot vineri, președintele Iosip 
Broz Tito l-a primit pe minis
trul de externe canadian și a 
avut cu el o convorbire prie
teneasca.

• VINERI, IN CAPITALA 
AUSTRIEI a avut loc cea de-a 
12-a ședință de lucru a convor
birilor sovieto-americane cu 
privire la limitarea cursei înar
mărilor strategice. Următoarea 
întîlnire a reprezentanților ce
lor două țări este programată 
pentru marțea viitoare.

Inundațiile din
Iugoslavia și Ungaria

Canadei, Mitchell
afacerile externe al

au continuat după 
Cei doi miniștri și-au 

punctele de vedere 
probleme

• PROIECTUL INTRĂRII 
Marii Britanii în Piața comună 
nu va fi supus unui referen
dum, a reafirmat primul mi

OPERAȚIUNEA I.O.S."
„Vor fi necesare 18 luni 

pentru ca societatea «In
vestors Overseas Service» 
(I.O.S.), să recapete o for
mă operațională. Dificul
tățile actuale se daioresc 
cheltuielilor necontrolate 
și unei proaste conduceri. 
Cred că aceasta a fost o 
greșeală. Vom proceda la 
schimbări masive în con
ducere, care vor include 
un mare număr de demi
sii". Cuvintele de mai sus 
au fost rostite joi la New 
York de magnatul ameri
can John King care a ho- 
tărit să declanșeze opera
țiunea de salvare de la 
un faliment total a socie
tății I.O.S., în realitate un 
adevărat imperiu finan
ciar. în schimbul fon
durilor puse la dispoziție, 
magnatul din Denver va 
obține controlul asupra 
acestei societăți.

„Investors Overseas 
Service" devenise in ulti

mul deceniu cea mai im
portantă societate din lu
mea finanțelor occidenta
le care se ocupa cu spe
cularea unor instrumente 
de investiții. în peste 100 
de țări au fost plasate zeci 
de milioane de acțiuni ai 
căror cumpărători erau a- 
sigurați că vor obține be
neficii importante. La 
sfîrșitul lunii trecute, 
„balonul de săpun" repre
zentat de acțiunile I.O.S. 
s-a spart. Totul a por
nit din Canada unde s-a 
aflat că „Ontario Secu
rities Comission". orga
nism care controlează 
tranzacțiile financiare, a 
hotărît, în urma unei in
specții făcute în registre
le biroului canadian al so
cietății I.O.S., să nu mai 
permită negocierea ac
țiunilor acesteia Ia bursă. 
Știrea s-a răspîndit cu re
peziciune și a urmat o a- 
devărată degringoladă. O

bancă elvețiană care a o- 
ferit spre vînzare centra
lei din Geneva a societă
ții 30 000 de acțiuni emi
se de I.O.S. s-a trezit in 
fața unui refuz. în numai 
citeva zile cursul acțiuni
lor s-a prăbușit cu a- 
proape 50 la sută la New 
York, Londra, Tokio și 
Melbourne.

într-o încercare dispe
rată de a readuce socie
tatea pe „linia de plutire", 
Bernard Cornfeld, direc
torul I.O.S., a sosit la în
ceputul lunii Ia Frankfurt 
pe Main unde a ținut. o 
conferință secretă cu Erich 
Mende. Avocat abil, Men- 
de a încercat în zilele ur
mătoare să liniștească pe 
cei 300 000 de investitori 
vest-germani care se gră
beau să scape de acțiuni
le acestei societăți, afir- 
mînd că cele ce se pe
treceau la bursă se da
torau numai unei „con-

juncturi nefavorabile tre
cătoare". Apelul nu a 
avut însă rezultatul scon
tat întrucît a apărut un 
element nou. Presa vest- 
germană a dezvăluit că 
cele două societăți ano
nime create de I.O.S. cu 
fondurile obținute 
acționari, „I.O.S. 
gement" și „I.O.S. 
ted" înregistrează 
pierderi. Panica . 
mai putut fi împiedica
tă, la bursa din Miinchen 
acțiunile celor două so
cietăți scăzînd de la 114 
la 36 de mărci și respec
tiv de Ia 55 Ia 16 mărci, 
în fața situației create, 
Cornfeld, „marele patron 
și fondator" al compa
niei, și-a prezentat de
misia.

John King, președinte
le societății nord-ameri- 
cane „Ring • Resourcese 
Company" s-a angajat 
să pună la dispoziție 40

de la 
Mana- 
Limi- 
mari 

nu a

milioane 
susținerea 
I.O.S. în 
chefului 
control al acestei so
cietăți. Campania propa
gandistică în vederea sal
vării societății I.O.S. se 
află în plină desfășurare. 
King dă permanente asi
gurări privind solvabili
tatea firmei și a acțiuni
lor ei, într-o încercare e- 
videntă de a recîștiga 
măcar o parte a capita
lurilor retrase de 
nari. „Fondurile 
sînt solide, numai 
ducerea ei s-a aflat 
ficultate" — a spus

Rămine insă de
dacă aceste asigurări vor 

‘'avea rezultatele scontate.

dolari pentru 
acțiunilor 

schimbul pa- 
de acțiuni de 

al acestei

acțio- 
firmel 

con- 
în di- 
el. 
văzut

P. NICOARÂ

Interviul

sahinsahului Irar'ui

r
• ÎNALTUL COMANDA

MENT al armatei uruguayene 
s-a reunit de urgență în pre
zența ministrului apărării, 
generalul Antonio Francese, 
și a ministrului de interne, 
generalul Cesar Borda. Reu
niunea este pusă în legătură 
cu veștile privind intensifi
carea acțiunilor de guerilă în 
unele regiuni ale țârii.

O știre de ultimă oră anun
ță că un grup de comando al 
organizației „Tupamaros" a 
atacat în zorii zilei de vineri 
centrul de instrucție al unei 
unități de marină din apro
pierea capitalei uruguayene 
de unde a sustras o cantitate 
apreciabilă’ de arme și muni
ții. Potrivit unui comunicat 
oficial, grupul de guerilă cu
prindea 40 de combatanți.

BELGRAD 29. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: După două 
zile de soare, în numeroase re
giuni ale Iugoslaviei a început, 
din nou, să plouă; plouă mărunt, 
cu intermitențe. Specialiștii apre
ciază însă că aceste precipitații 
nu vor influența sensibil nivelul 
apelor interioare, aflat în scădere 
treptată. Totuși, pe cursul infe
rior al Tisei, ca și pe Dunăre, 
apele continuă să crească. La 
Senta și Canija, situația este cri
tică, dar nu disperată — comu
nică Comandamentul voievodi- 
nean de apărare împotriva inun
dațiilor. Paralel cu acțiunea de 
întărire și supraînălțare a digu
rilor, s-au format echipe speciale 
de intervenție. Elicopterele pa
trulează deasupra zonelor pericli-

tate de invazia apelor. Populația 
unor sate a fost evacuată. Mii de 
cetățeni sînt vaccinați; principa
lele surse de apă potabilă sînt 
dezinfectate. Se întreprind toate 
măsurile omenești posibile pentru 
prevenirea inundațiilor.

Rezultatele alegerilor
din Ceylon

Rezultatele oficiale 
ale alegerilor parlamen
tare din Ceylon, comu
nicate de postul de ra
dio Colombo, consem
nează victoria categori
că obținută de Frontul 
Unit, care dispune în 
noul parlament de 115 
din cele 157 de mandate.

Formațiunile politice care 
compun Frontul Unit au obținut 
următoarele rezultate: Partidul 
Sri Lanka Freedom, condus de 
d-na Sirimavo Bandaranaike, dis
pune de 90 de mandate, iar par
tidelor comunist și Lanka Sama 
Samaj le revin, 6 și respectiv 19 
locuri.

Partidul de guvemămînt al 
premierului Dubley Senanayake 
dispune de numai 17 locuri> Par
tidul federal de 13 mandate, in
dependenții de 6.

După anunțarea oficială a re
zultatelor alegerilor parlamentare 
din Ceylon, d-na Sirimavo Ban- 
daranaike, liderul partidului Sri 
Lanka Freedom, a făcut vineri 
dimineața o vizită guvernatorului 
general William Gapollawa, Care 
i-a cerut să formeze noul guvern 
al țării.

După această întrevedere, noul 
premier desemnat a început con
sultările cu liderii formațiunilor 
politice care compun Frontul U- 
nit și cu alte personalități ale vie
ții politice, în vederea formării 
noului cabinet.

Configurația viitorului guvern 
ceylonez va fi cunoscută la 31 
mai, iar noul parlament se va în
truni în prima sa sesiune la 7 
iunie pentru a acorda votul de 
învestitură.

BUDAPESTA 29. — Cores
pondentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : Dacă în ulti
mele două zile la Budapesta ni
velul Dunării a scăzut cu aproa
pe un metru, pe cursul mijlociu 
al Tisei, și, în special la Szeged, 
nivelul apelor crește într-un ritm 
rapid. Vineri, unda de viitură a 
atins aici 932 cm, depășind cu 
mult cota de inundație. Lupta 
pentru apărarea orașului continuă 
fără încetare cu participarea a 
mii și mii de oameni. Se înalță 
și se consolidează neîncetat digu
rile. După toate probabilitățile 
în următoarele 3—4 zile unda de 
viitură va atinge cota maximă de 
aproximativ 1000 cm. Vineri 
după-amiază s-a anunțat că în 
mai multe localități apele Tisei 
au străpuns barajele și digurile. 
Forțe însemnate au fost mobili
zate la construirea rapidă a unor 
diguri suplimentare de apărare.

o ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat radioteleviziunii franceze, 
șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, 3 vorbit despre 
rolul uriașelor zăcăminte petro
lifere în procesul de dezvoltare 
industrial-economică a țării. Re- 
ferindu-se Ia negocierile care au 
loc între Iran și consorțiul pe
trolier occidental care acționea
ză în această țară, șahinșahul a 
precizat că partea iraniană cere 
extragerea și comercializarea 
unei cantități sporite de țiței.

Răspunzînd unei întrebări re
feritoare la poziția Iranului în 
conflictul din Orientul Apropiat, 
Mohammad Reza Pahlavi a a- 
mintit că țara sa sprijină re
zoluția Consiliului de Securitate 
al O.N.U. din 22 noiembrie 1967. 
în legătură cu aceasta, șahin
șahul a arătat că este de necon
ceput ca în epoca actuală să 
poți accepta principiul anexiu
nii unor teritorii 
mată, menționînd 
tul Israelului la 
securitate.

prin forța ar- 
totodată drep- 

existență și

• POTRIVIT DATELOR OFI
CIALE comunicate la Delhi, la 
1 februarie a.c. populația In
diei era de 543 877 000 locuitori. 
Se menționează că numai în 
cursul lunii ianuarie 1970, popu
lația țării a crescut cu 1 136 519 
locuitori.

înscenare la Pretoria
Autoritățile de la Pretoria au anunțat redeschiderea procesului 

intentat celor 22 de patrioți africani sub acuzația de a fi desfășurat 
o activitate antiguvernamentală. Ei au fost arestați în urmă cu 
peste un an și deferiți justiției în baza legii pentru „suprimarea 
activității comuniste".

Procesul înscenat la Pretoria patrioților africani a stîmit un val 
de proteste în rîndurile opiniei publice ; au ăvut loc manifestații 
în cadrul cărora s-a cerut punerea lor în libertate. La 18 mai, stu
denții de la instituțiile de învățămînt superior din Johannesburg 
au cerut eliberarea celor 22 de persoane și scoaterea procesului de 
pe rol. Poliția sud-africană a intervenit cu brutalitate, arestînd 357 
de manifestanți. Ulterior, studenții și profesorii de la alte institu
te de învățămînt superior din Republica Sud-Africană au hotărît 
să declare grevă generală de protest împotriva arestării unor par- 
ticipanți la acțiunile de la 18 mai și pentru eliberarea celor 22 de 
patrioți africani. După ce greva a fost interzisă de guvernul Ver- 
voerd, în instituțiile de învățămînt superior au avut loc mitinguri 
și demonstrații de protest.
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