
PE CARNEȚEL DE REPORTER

MARILE BĂTĂLII
ALE ZILEI Marți dimineața, tovarășul 

Nicolas Ceausescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român,'președintele Con

Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU
a acordat un interviu televiziunii francezi

siliului de Stat al Republicii rora le-a acordat un interv 
Socialiste România, a primit filmat, pentru canalul I șic: 
pe ziariștii francezi. Claude naiul II în culori, al Telev 
Manuel și Glaude Brovelli, că- ziunii franceze.

• Cele 11 întreprinderi săt

mărene se apropie cu pași 
repezi de parametrii atinși 
inainte de 13 mai

• Parai»! cu refacerea, bătălia 
se dă pentru recuperarea 

pagubelor produse de stag
narea producției

• „în clipa aceea grea am 

ințeles intreaga semnificație 

a cuvintului pe care l-am 
auzit atit de des; SOLI

DARITATE"

Proletari din toate țările, uniti-vă!

Puternic stimulent 
pentru dezvoltarea 

zootehniei
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Recenta Hotărire a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste România pri
vind Îmbunătățirea prețurilor de cumpă
rare a animalelor și a produselor anima
liere, precum și alte măsuri de stimulare

a zootehniei, continuă să stirnească un tot 
mal puternic ecou in rîndul masei de oa
meni ai muncii, lucrători ai ogoarelor, 
membri cooperatori, țărani individuali, să 
Întrunească adeziunea lor unanimă.

REFACERE, BRIGADA „DUNĂREA" I

TRANSMITE: OAMENII
Vom produce mai mult, 

vom livra statului 
cantități sporite de produse

NORMALIZARE ÎNFR UNTA
In rîndurile noastre, ale celor 

preocupați zi de zi de creșterea 
animalelor, recenta hotărire a ră
sunat ca o chemare, ca un îndemn 
de a produce mai mult, de a li
vra- către fondul central cantități 
sporite de came, lapte, ouă, de 
a satisface cerințele pieței într-o 
măsură mai mare. Hotărîrea do
vedește ou prisosință grija parti
dului și guvernului nostru de a 
crea condiții necesare dezvoltă
rii tuturor sectoarelor de pro
ducție, de a realiza un echilibru 
cît mai favorabil între toate sec
toarele în așa fel îneît să se men
țină o creștere reală și continuă 
a nivelului de trai al populației. 
Desigur, ridicarea prețurilor de 
cumpărare de către unitățile con
tractante reprezintă pentru noi 
posibilități sporite de a dezvolta 
sectorul zootehnic, generează 
creșterea spiritului de răspundere 
în muncă a fiecărui cooperator. 
Din calculele noastre reiese că 
prin îmbunătățirea preturilor de 
vînzare C.A.P. Tudor Vladimires- 
cu va avea pînă la sfîrsitul anu
lui un eîșiig de circa 175 000 lei. 
Această sumă ne va permite să 
extindem mecanizarea în graj
duri, să ne formăm o bază de 
furaje mai bună pentru ridicarea 
productivității animalelor, ceea 
ce înseamnă cantități sporite de 
carne, lapte si ouă. Astfel, în li
mitele realizării sarcinilor pînă la 
sfîrșitul anului — de 1 100 tauri
ne — cooperativa Tudor Vladi
mirescu va livra la alte coopera
tive agricole de producție peste 
plan 40 de capete tineret taurin 
pentru îngrășare. Acesta este doar

un exemplu. Recenta hotărire va 
crea un nou avînt în dezvoltarea 
zootehniei cooperatiste, va condu
ce fără îndoi iU la o mai bună 
satisfacere a cerințelor pieții, ’a 
consumului de produse anima
liere.

VEGHE Șl
MUNCA

MIRCEA TACCIU

DELTA DUNĂRII:

In aceste

Se lucrează la consolidarea di
gului de 'apărare a orașului 

Giurgiu

FLUVIUL

PENTRU CA RECOLTELE SA FIE LA NIVELUL
MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR

(II „DREPTUL

NEPREȚUIT

ZILE ■■■■■■■■■■■a
Anul acesta, în fața celor 330 000 de elevi care absolvă școa-

PAGINI
DE ISTORIE DRUMURI

INTELECTUALDUMITRU ALMAȘ

Ia generală stau larg deschise 10 000 de drumuri în viață. Op
țiunea nu e simplă. Dar, pentru a alege în deplină cunoștință 
de cauză și cît mai realist, ei — și mai ales părinții lor — 
reusesc să depășească înainte de toate prejudecata conținută 
in întrebarea : INTELECTUAL CU ORICE PREȚ ?

lacome, apele au mușcat dureros din avuția țârii, din zes
trea uzinelor și fabricilor, intrerupîndu-le activitatea productiva, 
provocîndu-le pagube imense. Circa 250 de întreprinderi, prin
tre care uzine și combinate de importanța republicana au sufe
rit distrugeri sau avarii însemnate, activitatea productiva fiin- 
du-le greu afectata pe zile sau sâptâmîni întregi. Cu aceeași 
dîrzenie cu care i-au împotrivit, în acele ceasuri și zile de 
crîncenâ încleștare, furiei oarbe a naturii dezlănțuite, salvînd 
de la distrugeri bunuri materiale, diminunînd pe cît posibil 
daunele, imediat după retragerea apelor s-a trecut la refacerea 
grabnica a capacităților de producție pentru ca munca, viața 
sâ-și recapete pulsul normal, sâ reintre pe fâgașul firesc. Ău 
început orele, zilele, nopțile refacerii cînd muncitori, specialiști, 
unii acum pensionari — sau chiar membri de familie, la care 
s-au adâugat elanul și dîrzenia brigăzilor de tineret, au declan
șat O nouă lupta. CU timpul, pentru recuperarea cu un ceas mai 
devreme pentru producție a capacităților de fabricație. în mun
ca lor acești oameni au simțit tot timpul solidaritatea întregii 
țâri materializațâ prompt prin trimiterea de materiale, repara
rea mașinilor și utilajelor, trimiterea de echipe de specialiști 
care sâ ajutejn ampla acțiune de refacere. 'Pas cu pas activi
tatea re'.ntrâ în normal. Deja m uite din secțiile și întreprinderile 
afectate produc acum ia capacitatea atinsa înainte de 13 mai, 
în altele procentul de recuperare crește de la o zi la alta.

SECVENȚE DIN ACEASTA ACTIVITATE TITANICA VA PRE
ZINTĂ AZI REPORTERII NOȘTRI IN PAGINA A III-A.

Acalmie. Dunărea crește, sca
de, după ce scade crește iar și 
uite așa. Este un bizar joc de-a 
baba oarba, în care supraveghem 
cu atenție apa în curgerea ei mo
notonă, plicticoasă, aceeași în 
fiecare zi. Aceeași cu mici ex
cepții. Cu excepția unui centi
metru mai sus sau mai jos, pe 
mira din fața căpităniei din Tul
cea unde apa depășește cînd cu 
30 cînd cu 40 cm. cota de inun-

(Continuare în pag. a ll-a)

Dr. LIV1U GRIGORESCU
șeful fermei zootehnice nr. 1 

C.A.P. comuna Tudor
Vladimirescu, județul Galați

AL NOSTRU,
AL TUTUROR

I

A CUM, FIECARE 
CUPĂ E DE

EXAMENELE 
STUDENȚEȘTI

PE FRONTUL APELOR

SITUAȚIA LA ZI

Datorită măsurilor eficien
te și operative care s-au luat 
din timp, în cîmpia Vingăi și 
în cimpia Timișului amplitu
dinea inundațiilor n-a fost a- 
tit de mare. Totuși există în
semnate suprafețe din albia 
majoră a Mureșului in zona 
Periam-Cenad, alte suprafețe 
situate între rîurile Bega, A- 
ranca și Timiș, care au fost 
inundate, în multe locuri da
torită mai ales precipitațiilor 
căzute în cantități excesive 
sau pinzei de ape freatice ca
re a urcat mult spre supra
fața «olului. Pînă ieri, in ju
dețul Timiș erau identificate 
ca inundate peste 39 300 de 
hectare, flin oare 27 745 ha o- 
cupate cu culturi agricole. în 
toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste se lucrea
ză zi și noapte pentru reciș- 
tigarea terenurilor furate de 
ape. pentru consolidarea di
gurilor, pentru întreținerea și 
însămințarea culturilor.

Ieri, la Cooperativa agrico
lă de producție „Recolta'4 din 
Lovrin a fost o „zi plină-1. 
Două sute șapte zeci de coo
peratori au lucrat la răritul 
sfeclei, pe 7 hectare, la plan
tatul. ardeilor pe 3 hectare, la 
săpatul roșiilor pe 8 hectare 
în cimp și pe 3 hectare in so
lar. Alții au recoltat, sortat și 
expediat spre piețele Timi
șoarei peste 2 600 kg ceapă 
verde, 200 kilograme salată 
verde și aproape 1 000 de gu- 
lioare. Concomitent, ne spu
nea tovarășul FRANCÎSC 
BERGER — președintele coo
perativei, sint săpate canale 
de scurgere a apei stagnată 
pe cele 80 de hectare. Dato
rită situației grele prin care 
trece agricultura țării noas
tre. răspunzind chemării Co
mitetului Executiv al UNCAP

EL1SEI TARȚA

(Continuare în pag. a H-a)

S-AU SCRIS

Străbatem una clin cele mai 
grele încercări din cîte i-a fost 
dat poporului român să trăiască.

Poate mai mult ca alte po
poare știm ce este nevoia. Ne-a 
învățat viața, istoria. Au, n-am 
avut noi parte de atîtea și atîtea 
pustiiri, de-a lungul veacurilor ? 
Au, nu sîntem noi urmașii celor 
care, în vremea năvălirilor, năs
cociseră carul cu două oiști, 
pentru a se feri mai ușor de pri
mejdie ? Dar le-am trecut pe 
toate și am rămas aici. Aici pe 
acest pămînt ca să ne ridicăm 
iară, ca să reînviem ca mitolo
gica pasăre Phoenix, mereu re
născută din propria-i cenușă.

Marea durere pe care o trăim

azi ni-i pricinuită de uriașele 
pierderi suferite în curs de o ■ 
jumătate de lună. în bătălia cu g 
Stihiile lichide am înregistrat — 
pagube incalculabile. Am înre
gistrat însă și un cîștig : verifi- ® 
carea imensei, neclintitei solida- ■ 
rități umane, frățietatea sinceră, g 
deschisă, dăruitoare a tuturor ce- _ 
lor care trăim pe acest sfînt pă- " 
mint al României. Marea calami- ■ 
tate prin care am trecut și ale ■ 
cărei consecințe le vom simți timp g 
îndelungat ne-a pus la o grea în- 
cercare întreaga coeziune națio- " 
nală și umană. Spunem, cu o ■ 
veche zicală : apa trece, pietrele ■

(Continuare în pag. a IV-a)

• Ieri, ploile au depășit pe alocuri 10—15 litri pe metru pătrat.
• Pe cursurile de apă nu se anunță noi viituri.
• Vremea rămîne favorabilă precipitațiilor sub formă de averse.
• Toate rîurile interioare în scădere. Se mențin peste cotele de 

inundații, în zonele - inferioare, Mureșul, Șiretul, Prutul.
• Viitura pe Tisa întîrzie. Pe Dunăre unda se deplasează mai re

pede. La Brăila-Gal.ați, culminația la 6—7 Iunie !
• ' Staționare luni, apele în Deltă au început marți să cțeăscă din 

nou.
• Viteza vin tu lui la Sulina, 13 metri pe secundă. Valurile pun 

digurile în primejdie.
• Din satele Mila 23 și Par di na, elevii au fost evacuați.

Au început examenele. Un 
prilej pentru a descifra, împre
ună cu studenții, semnificațiile 
profunde pe care le implică acest 
moment din viața universitară. 
Esențial este : dacă răspunsurile 
studenților confirmă sau nu o 
temeinică. pregătire de speciali
tate.

Ne aflăm la Institutul politeh
nic din București. Pe culoarele 
Facultății de electronică și tele
comunicații, un grup de studenți 
este în așteptarea colegilor care 
trebuie să iasă din examen. Pro
fităm de o scurtă pauză pentru 
a sta de vorba cu profesorul 
examinator dr. ing. Vasîle Cătu-

neanu, decanul facultății. îl ru
găm să ne relateze primele im
presii despre examenul de „Ma
teriale, piese și tehnologia apa
ratelor electronice'4, pe care-1 
susțin . studenții anului III A, 
grupa 431.

—- Acest prim examen de 
electronică aplicată, spre deose
bire de altele care vor urma, 
necesită o pregătire practică 
continuă, pentru că studenții 
execută o serie întreagă de lu
crări de laborator, probe de con-

Prin recenta Hotărire 
partidului și guvernului 
transpun în fapte noi 
suri privind stimularea dez
voltării sectorului zootehnic. 
Acestea vin după părerea 
nea să asigure ferma înde
plinire a programului națio
nal de dezvoltare a zooteh
niei, de creștere a produc
ției animaliere prevăzută de 
Congresul al X-lea, in condi
țiile in care după cum știm 
cu toții, calamitățile naturale 
au provocat pierderi mari și 
în acest sector. După cum 
reiese din Hotărire, în cadrul 
acțiunilor camplexe de refa
cere in toate domeniile de 
activitate statul își asumă o 
mare parte din fondurile ne
cesare stimulării producției 
zootehnice. Este firesc ca noi, 
toți oamenii munci, să con
tribuim la cointeresarea ma
terială a producătorilor din 
acest sector dat fiind că 
printr-o asemenea contribu
ție stimulăm de fapt o mai 
bună aprovizionare a popu
lației cu carne, lapte și alte 
produse derivate. Apreciez 
că în aceste condiții, majo
rarea prețurilor cu amănun
tul este aproape simbolică, 
creșteri fiind numai la spe
cialități și carne de calitate 
superioară. Sortimentele de 
carne cele mai des căutate, 
care intră în consumul zilnic 
ca și slănina, untura, untul, 
smîntîna, rămin la prețuri 
neschimbate. Prin Hotărire 
se stabilesc deci raporturi e- 
chitabile între consumatori 
pe de o parte și producători 
clin sectorul zootehnic pe de 
altă parte ceea ce va deter
mina creșterea producției a- 
gro-alimentare, aproviziona
rea consecventă a întregii 
populații —- și asta este foar
te important, — un cîștig si
gur al nostru, al tuturor.

VIRGIL SUCIU, 
tehnician la Uzina de repara

ții auto Tg. Mureș

a 
se 

mâ-

ț SÂ DISCUTAM
DESPRE TINEREȚE. 

EDUCAȚIE,

W
IN FAȚA A 330 000 DE ELEVI 

STAU DESCHISE 10000 DE

PRIMA OPJIUNE

învățămîn tul nu e un scop în 
sine : el pregătește. — prin in
strucțiune — pentru acțiune. O 
acțiune viitoare, dar deloc în
depărtată : munca. Așadar, în
cheierea primului capitol al a- 
cestei instrucțiuni, școala gene
rală, impune pentru întîia oară 
o opțiune : încotro ? Adică de 
aici înainte, spre ce muncă ? 
Firește, alegerea și mai ales de
cizia sint extrem de grele din 
cauza încărcăturii de răspun
dere. Răspunderea față de vii-

tor. Un viitor personal și colec
tiv, al fiecăruia și al societății. 
Ceea ce înseamnă că echilibrul 
dintre dorințe, aptitudini și ne
cesitate — individuală și socia
lă — e obligatoriu. Căci reali
zarea lui depinde nu numai de 
o bună orientare — prezentă -- 
a adolescentului, ci și de o ar
monioasă integrare — viitoare 

în 
are
ve- 
Fi-

— a tînărului. Integrare 
muncă și viața socială, care 
cerințele ei obligatorii în 
derea progresului general, 
nele clasei a VIII-a este deci o

răscruce importantă pentru cei 
care se află în fața ei. Traiec
toria aleasă de către absolvenți 
acordă însă acestui moment un 
interes general: parcurgem deci 
o epocă dinamică, a progre
sului tehnic și științific, trăim 
intr-ox societate care-și pregă
tește un tineret în stare să 
participe activ la acest progres. 
Pregătește pe fiecare în parte,

VIORICA TANASESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Jn timpul examenului anului III A al Facultății de mecanică de la 
Institutul politehnic București

Foto: C. CIOBOATA
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OAMENII
INFR UNT A

BRIGADA

„DUNĂREA"
Puternic stimulent 
pentru dezvoltarea

FLUVIUL
DE LA ISLAZ
LA VADU-OII
De aproape douăzeci de zile, 

■ațiile .hidrologice de. pe Du- 
ăre înregistrează creșteri 
□ntinue ale apelor fluviului 
i wt de atîteazile și nopți oa- 
ienii din vecinătatea lui ve- 
liează neîntrerupt, fac calcu- 
a, iau masuri ca apele să nu 
ntineze uriașele valorizdin a- 
este zone, realizate cu atîta 
rudă. O vizită de-a lungul 
dunării, de la Islaz la'Vadu 
Iii — oferă imaginea unei 
nunei eroice de apărare împo
ri va navalei apelor, desfășu
rată de' muncitori, țărani coo
peratori, lucrători din LA.S., 
'ărora li s-au alăturat, acolo 
unde S-a Simțit nevoia, mii de 
Dstași. La Islaz, unde apele 
Dunării amenințau sa sileas
că Oltul să-și întindă albia 
peste sat. locuitorii au ridicat 
în numai cîteva zile un dig de 
peste fi km., apărind astfel a- 
vuția obștească și.pe cea per
sonală. în două rinduri. apa a 
reușit să-și creeze, breșe năvă
lind peste sat. dar hotărîrea 
promptă a oamenilor, curajul 
cu care -au înfruntat-o. ,a obli
gat-o să-și reia cursul .in mai
că. Digul .se află .acum., in 
fază de finisaj și făuritorii lui 
sînt hotărîți să-1 facă și mai 
trainic.

La Tr. Măgurele, apele s-au 
ridicat la 719 cm., apițfape de 
coronamentul digurilor. în 
gara portuară, singura de pe 
Dunăre unde traficul se des
fășoară normal, apa a ajuns 
la .scara clădirii. Do o parte și 
de altă’însă se ridică, văzînd 
cu ochii, un dig care vă stă
vili puhoaiele. Un al doilea 
dig încinge ca o redută Com
binatul de îngrășăminte chimi
ce. Sînt deschise doar căile de 
acces, dar' alături sînt pregă
tiți mii de saci cu pămînt și 
alte materiale care la nevoie 
vor bara calea apelor.

Tn cealaltă extremă. între 
Zimnicea-Năsăud, s-au ridicat, 
de asemenea, stavile trainice. 
Oamenii din această zonă, aju
tați de zeci de mașini, trac
toare și alte utilaje, stăpînesc 
cu siguranță forța apelor. A- 
ceeași muncă eroică se desfă

șoară la Giurgiu. Un.dig -cu 
peste 100 cm. mai înalt decît 
cea mai ridicată cotă înregis
trată aici de -Dunăre, adăpos
tește Șantierul naval, Fabrica 
de zahăr, cartierul Slobozia. 
La Călărași, deși orașul este 
situat ceva mai sus față de co
tele maxime prevăzute, pentru 
evitarea oricărei surprize, gos
podarii orașului au luat mă
suri de siguranță. în zona par
cului, a portului și silozului 
s-a ridicat un dig din saci cu 
nisip si pămînt, care depa- 
.șește nivelul maxim prevăzut 
al apei. Situația este mai grea 
în incinta Borcea. în zona în- 
diguită Borcea de Jos, com
partimentul III, apa s-a ridi
cat aproape de coronamentul 
digului. Aici însă, ca pe întreg 
traseul vizitat, se găsesc oa
meni hotăriți să nu cedeze nici 
o palmă de pămînt apelor. în
cercările grele prin c^re au 
trecut de nenumărate ori în 
această primăvară, măsurile 
luate și experiența căpătată 
în lupta cu apele le dă noi pu
teri în această luptă.

(Agerpres)

INSULA MARE I 

A BRĂILEI:

Privitorului neobișnuit cu tarî- 
mtirile dinspre gurile Dunării și 
care ar zăbovi zilele acestea a- 
lături de miile de efective uma
ne, cure, într-un efort înfrigurat, 
au creat pe centura digului de 
156 km. un șantier pentru supra
viețuirea Insulei Mari a Brăilei 
— totul i s-ar părea inutil și ab
surd. Fiindcă Dunărea, aparent, 
e staționară.

Dar toată suflarea Insulei știe 
că vericolul plutește pe dede
subt. că monștrii nev.ăzuți ai apei 
vin de-abușelea, întunecând cu 
ambițiile lor frunțile atâtor oa
meni care păzesc ființa fragilă a 
acestui imens teritoriu de cul
turi.

Acum cîteva zile, comanda
mentul unic de apărare, stabilit la

Răspunsul nostru:

BECHET
CORABIA:

Se înalță digul brăilean in zona »,La \ arsatură

Bechet — Corabia : un front 
al tinereții nemăsurat de aprig. 
Oltenia trimite mereu mai mul-, 
te ajutoare. Tinerilor din Bechet, 
Sadova, Corabia, Dăbuleni li 
s-au adăugat elevi, muncitori, 
studenți și profesori din Craio
va. Holdele din baltă vor fi sal
vate. Pe digul Potelti—Corabia 
alte sute de tineri din județul 
Olt stau de strajă apelor. Deta
șamentele ■ formate clin elevii li
ceului teoretic și economic din 
Corabia, din tineri cooperatori 
din Gura Padilii, Potelu, Celei, 
Grujdiboc au „acoperit" cu vigi
lența lor fiecare metru de dig 
din cei peste 30 kilometri. 3 500 
de saci1 cu nisip au fost depozi
tați în punctele slabe, care nu 
au în față o pețdea de protec-

A

PRODUCT»

ție. De pildă la Gîrla Celei, ia 
stafia principală de pompare 
Vilcovia și în apropiere de cana
lul principal care va deservi sis
temul de irigații Sadova — Co
rabia. Aici, Dunăfea crește sim
țitor. Intr-o singură zi, la Cora
bia s-a înregistrat o creștere de 
12 cm. apoi de J7 cm. Portul 
orașului se află* sub apă. Dadă 
apele continuă să-și ridice co
tele. căpitănia portului și între
prinderea NAVROM vor trebui 
evacuate. S-au .luat măsuri de 
salvare ă silozului aflat în port. 
Ferestrele de la parter și demisol 
au fost zidite, mașinile electro
motoare, elevatoare au fost ridi
cate și urcate la primele celule.

La secția de vi n-alcool (cu o 
capacitate de producție de peste

zootehniei

SUPLIMENTARE

fi favorizată urgentarea con
strucțiilor, la noi, a complexului 
interoooperatist cu o capacitate 
de 500 vaci cu lapte.

Toate acestea dovedesc spiritul 
realist al hotărîrii, eficiența ei 
economică pentru unitățile agri
cole, pentru fiecare țăran coope
rator în parte. Prevederile hotă- 
rîrii constituie pentru fiecare 
dintre noi un imbold în activi
tatea de intensificare a produc
ției, de dezvoltare a zootehniei, 
ca important sector al agricul
turii noastre socialiste.

Galați: In zona Șantierului naval
Foto : IONEL BARBIERU

Salcia.- îhtfumt înti^-o ședință de 
analiză și studiu a situației exi
stente la acea oră, a identificat 
punctele nevralgice ale digului 
care au mai rămas descoperite, 
reorganjzînd. totodată, în funcție 
de pericolul iminent, sectoarele 
și forțele de intervenție necesa
re. în urma acestor măsuri, luni 
s-a putut raporta că întreaga cen
tură de siguranță a Insulei Mari 
a fost consolidată prin supraînăl- 
țarea coronamentului în punctele 
avariate.

Peregrin pe frontul de luptă 
dintre om și apele Dunării, re
porterul a consemnat în bloc- 
notes-ul/său că ultima zi de pri
măvară a ridicat, în continuare, 
deasupra Insulei Mari, duhul a- 
memnțător al apei. Sutele de oa
meni aplecați pe uneltele lor zi
ditoare de stavile colosale m-au 
încredințat — de fapt încredin- 
țîndu-se mai întîi pe ei înșiși — 
că puhoaiele Dunării nu vor tre
ce. devastatoare, peste digul con- 
solidat de ei. Duminică s-au de
pus eforturi mari în zonele cu 
garda minimă sub un metru. La 
Salcia am stat de vorbă cu cei 8 
scafandri care au pipăit cu mti- 
nile lor breșele subacvatice prin 
care apa a încercat, nevăzuta, să 
declanșeze dezastrul. Caporalii 
Lucian și Jean Hotei, frați ge
meni, militari în termen, brăileni 
de baștină, închingați în bizarul 
lor veșmînt de scafandri autonomi, 
îmi desenează în vorbe și gesturi 
pericolul pe care l-au înfruntat 
acolo, sub straturile instabile ale 
apei. Costumul amîndurora e 
sfîsiat de crengile, așchiile și str- 
mele îngropate la călctiul digu
lui. In cîteva zile ei au astupat cu 
saci de pămînt pragurile îngro
pate sub apele aducătoare de 
primejdii. Ieri 
cei 2 800 metri 
solidați aici în 
urmare a unui 
de alunecare
15—16. Iptrucît grupurile elec
trogene nu mai puteau furniza

seară, am călcat 
liniari de dig con- 
ultimele zile, .ca 
periculos fenomen 
între kilometrul

un curent dg b- ițifensițate sufi
cientă, s-a lucrat tot timpul sub 
lumina farurilor de la tractpa^e.

Stau în incinta stației telefo
nice a comandamentului și ur
măresc carnetul în care radiote
legrafistul lanis Zdrolidis con
semnează radiogramele zilei, care 
curg din toate zonele de lucru : 
Mărașu — executat banchetă pe 
2 100 m.l. și supraînălțat coro
namentul pe 7 500 m.l.; Tit- 
cov —■ astupat canalul 
2 500 m.l. în care 
rut w 
49 ; Filipoiu 
înălțarea coronamentului 
1 000 m l. Extrag, pentru mine, 
alte cîteva cifre cumulate, pe care 
digul se sprijină cu fermitate . 
s-au executat pînă la această oră 
67 000 m.l. banchete, 45 000 m.l 
supraînălțări, 28 000 m.c. terasa- 
mente, 11 000 m.l. consolidări etc. 
Insula este acum un cuib așezat 
cu fermitate între apele tulburi 
ale Dunării. Duminică, cei 123 de 
studenți și-au luat rămas bun de 
la ostașii și lucrătorii masați în 
zona Mărașu. Studentul Gheorghe 
Roman, la plecare, mi-a spus :

— Oricum, un pumn în gura 
Dunării tot am pus și noi în a- 
ceste patru zile...

Exprimîndu-și mulțumirea pen
tru calitatea excepțională a lucră
rilor efectuate de detașamentul 
studenților, Ion Diacomatu, se
cretar al Comitetului municipal 
de partid-Brăila, îmi mărturisește, 
totodată, regretul că cele patru 
zile n-au putut fi mai multe: 
dar sesiunea, consimte el, e în 
fond, tot atit de importantă ca și 
bătălia cu apele. Duminică gărzi
le patriotice din insulă s-au re
tras către sectoarele lor de pro
ducție. A mai rămas totuși un 
efectiv de cel puțin 12 000 de 
oameni care continuă tn același 
ritm supravegeherea, consolidarea 
și supraînălțarea coronamentului 
digului, acolo unde garda minimă 
indică pericol de rupere.

pe 
au apă- 

grifoanele de la kilometrul 
executat supra- 

pe

10 tone distilat din vin în 24 de 
ore) ușile halelor au fost închi
se,"' iat muncitorii sînt instruiți 
în vederea demontării • electro
motoarelor și altor utilaje și ri
dicarea lor pe terase.

O altă unitate de producție 
care gr putea ,fi afectată e în
treprinderea forestieră Rm. Vîlr 
cea care posedă aici, în zonă 
inundabilă, secția de talaj. Ma
terialul lemnos a fost scos din 
uzină, și ridicat pe terasă, ’parte W 
din el. s-a expediat către alte 
unități forestiere. Muncitorii 
care deservesc această secție au W 
fost deja instruiți pentru a inter
veni operativ la demontarea 
Utilajelor și ridicarea, lor pe te- 
rasă..

„Nu ne considerăm scutiți de 
unele surprize, ne declară tova- 
rășiil Mircea Florea, președintele 
Consiliului popular orășenesc 
Corabia. Pe dig se face perma- 
nent de ^erv'ieiu. „Patrulele" suw 
pravegheâză si semnalizează 
eventualele infiltrații. Toate uni- W 
tățile C.A.P. au un plan precis- 
cu qe fotțe . și/, unelte, să- inter- 
vină. O.F.G.A.Î.F. și T.C.I.F. au W 
toți muncitorii mobilizați în ve
derea intervenției cu toate mij- a

■ toacele (le care dispun. Conti--W. 
nuăm să depozităm pe dig saci 
cu nisip. Gărzile patriotice sînt A 
în stare de alarmă. Toate forțele 
de care dispunem în oraș în 
maximum o oră, o ora și jumă- A 
tate sînt în stare să ajungă la 
locul stabilit, gata de interven- 
ție. •

Un front de sute de kilometri. 
Un front pe care tineretul luptă 
cu o dîrzenie cel puțin egală cu w 
cea a fluviului.

V. RĂVESCU •

Situată în perimetrul unei bo
gate zone de pășuni și finețe 
naturale, cooperativa noastră a- 
gricolă dispune de foarte bune 
condiții pentru creșterea anima-

A lelor. Fapt dovedit și de efecți- 
vele existente, de producțiile ob
ținute și, mai ales, de cele pe 

• care le putem obține în perspec
tivă. Avem in proprietate ob
ștească aproape 700 bovine din 
care mai mult de jumătate sint 
vaci cu lapte ; aproape 1 000 de 
oi. un mare număr de porci și 

. păsări? în anul trecut, mai bine 
de 50 la suta din veniturile bă
nești au fost realizate prin valo
rificarea produselor acestor efec- 

A tive de animale. De asemenea 
în primele-'cinci luni ale acestui 
an, ponderea sectorului zooteh- 
nic s-a materializat prin valori- 

" ficarea a peste 60 000 litri lapte
de vâcă și oaie, prin livrarea a 
peste 2 000 kg carne.. Recenta 

1 Hotărîre, de care am luat cunoș
tință cu'vie satisfacție, ne creea
ză convingerea că vom putea ob
ține, și trebuie aă obținem, rea
lizări cu mult superioare in sec
torul zootehnic.

Această convingere este d'e 
fapt concluzia la care am ajuns- 
în urma dezbaterii operative pe 
care am avut-o jeri la amiază 
cu îngrijitorii de animale. Cal
culul' efectuar. pornind de la ci
frele atit de stimulatoare pe care 
ni le oferă recenta hotărire, au 
scos în evidență faptul ca pină 
la sfîrșitul -acestui an prin va
lorificarea . producției obținute, 
producție pe care am hoiarit să. 
o suplimentăm cu peste. 100 000 
litri lapte față de prevederile 
inițiale cuprinse în planul coo
perativei. vom realiza un venit 
suplimentar de circa 100 000 iei. 
O sumă care ne va permite pro
curarea unui număr sporit de a- 
nimăle din cele mai valoroase 
rase, crearea unor condiții mai 
bune de adăpostire și hrană' și 
în mod implicit sporirea produc
țiilor și deci, a/veniturilor oljți- 
nuie din aeeât principal sector ăl . 
cooperativei noastre agricole. A- 
eesțe avantaje se vor răsfrînge 
direct asupra veniturilor obținu -

- te .de către membrii cooperatori. 
Venituri cărora 11 se adaugă cîș- 
tigurile superioare obținute prin 
aplicarea prevederilor recentei 
hotăriri în condițiile valorificării 
produselor zootehnice, provenite

■ de la animalele din proprietate 
proprie. De pildă. în satul nos
tru, peste 200 de cetățeni care 
au vaci cu lapte și au contractat, 
o parte din producția obținută,

> vor realiza potrivit unui calcul 
aproximativ, venituri, suplimen
tare de peste 50 000 lei. Trebuie 

* adăugat că, în noile condiții, va

GH. ISTRATE

MATEI BIMEL 
președinte al C.A.P. 

din Pianul de Jos — Alba

Și producătorii

individuali

vor spori
livrările

Ca de altfel in toate locali
tățile situate în zona de munte 
a județului Mureș, și la Stin- 
ceni sint largi posibilități pentru 
dezvoltarea creșterii animalelor. 
Anul trecut, peste 150 de familii 
de țărani au contractat și predat 
statului un mare număr de ani
male, însemnate cantități de 
lapte de vacă și de oaie, lină și 
alte produse. Recenta hotărire, 
care vine să îi cointereseze ma
terial în continuare, a trezit, 
precum era și de așteptat, un 
viu interes. Cosma Petru, unul 
dintre sutele de producători indi
viduali care iși valorifică toate 
produsele, prin contracte înche
iate cu statul, ne declara : „In 
acest an, numai pină acum, in 
afară de lapte și lină am predat 
și doi viței și in continuare voi 
contribui intr-o și mai mare mă
sură la creșterea livrărilor pentru 
fondul de stat. Prin majorarea 
prețurilor de cumpărare la ani
male și la produsele animaliere, 
hotărîrea partidului ne îndeamnă 
să ne preocupăm și mai mult de 
creșterea bovinelor, ovinelor și 
porcinelor. Prima în bani de 300 
pină la 500 lei pentru junincile 
la intiia fătare și scutirea de im
pozite pentru atitea vaci cîți viței 
se contractează, sint ajutoare pe 
care merită să le prețuim cum 
se cuvine. Acestea mă privesc și 
pe mine pentru că eu livrez mai 
ales tineret bovin".

Un alt,, producător. Petru 
Uzică, adăugă : „Intr-adevăr, a- 
jutoarele sint mari. Și eu am 
livrat anitl acesta doi viței. Me
rită să ne îngrijim de creșterea 
animalelor pentru că pe lîngă 
prețurile mai mari cu care 16 
vom livra, ni se asigură contra 
cost, la preț de stat, porumbul 
necesar pentru întreținerea lor. 
Mulțumind pentru noile ajutoare, 
asigurăm in același timp condu
cerea partidului și guvernului 
că alături, de ceilalți lucrători din

Comuna Ceatalchioi aflată sub 
apă

agricultură, contribuția noastră 
pentru dezvoltarea sectorului 
zootehnic va fi de aici înainte și 
mai mare".

La Stinceni, în planul de eon* 
tractări al acestui an erau pre* 
văzute printre altele 130 de 
capete tineret bovin, plan care a 
fost îndeplinit în întregime pînă 
în prezent. Țăranii din localitate 
s-au angajat să mai livreze pînă 
la sfîrșitul anului încă 15 capete 
tineret bovin, bovine adulte și 
porcine, lapte de vacă și de oaie, 
lină și al le produse animaliere 
in cantități sporite.

CORNEL POGACEANU

Gîndul unui
cumpărător

Hotărîrea privind îmbunătă
țirea prețurilor de cumpărare 
a animalelor și produselor ani
maliere precum și alte măsuri 
de stimulare a dezvoltării zoo
tehniei, am? primit-o cu un de
osebit interes atît eu cit și cei
lalți constructori de pe șantie
rul de construcții din Deva. Am 
studiat cu atenție și am discu
tat îndelung pe marginea ei 
cu tovarășii mei de muncă. Pă
rerea noastră, a tuturor, e că 
ea va determina o creștere sub
stanțială a efectivelor de ani
male, a producției animaliere 
în general deci și o mai bună 
aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare. Oricine 
trebuie să-și dea seama că sta
tul nu putea suporta integral 
fondurile pe care le atribuie 
suplimentar producătorilor
pentru acoperirea cheltuielilor 
de producții, că în mod logic o 
parte din acestea trebuie să le 
acoperim noi, consumatorii. 
Dacă privim cu atenție obser
văm însă că măririle de pre
țuri sînt mai mult simbolice, 
ele nu afectează salariul reali
zat prin muncă. După calculul 
pe care l-am făcut rezultă că 
voi cheltui pentru procurarea 
.cărnii și a laptelui cîțiva zeci 
de lei în plus c6ea ce reprezin
tă destul de puțin față de cîști- 
gul meu lunar.

După noile prețuri, costul 
litrului de lapte a crescut cu 
0,20 lei o mărz.e aproape im
perceptibilă. Pe piață, o parte 
dintre producătorii individuali 
îl vînd de ani de zile cu 3,50 lei. 
Deci mărirea cu 0,20 lei nu 
numai că nu ne diminuează cîș- 
tigurile. ba dimpotrivă ne a- 
duce avantaje. Cointeresînd 
pe țărani să livreze mai mult 
lapte la fondul de stat magazi
nele vor fi mai bine aprovizio
nate, descurajînd tendința u- 
nora de urcare a prețurilor. In 
această situație noi vom cîștiga 
pentru că laptele îl vom găsi în 
cantități mai mari în unitățile 
comerțului de stat.

Nu trebuie apoi uitat faptul că 
mărirea se aplică îndeosebi la 
sortimentele de carne de calitate 
superioară și specialități. La 
sortimentele de carne1 solici
tate permanent îri gospodăriile 
noastre ca și lâ slănină, untură, 
subproduse, unt, smintînă 
care formează baza consumul 
zilnic, prețurile se vor menține ț 
în continuare aceleași. Asta . 
vine să demonstreze încă o 
dată'că marea masă a oameni- ... 
lor muncii nu va fi afectată de , 
mărirea nrețurilor. De o mare 
importanță mi se pare de ase- .. 
menea, prevederea din Hotărîre , 
care trasează întreprinderilor 
Ministerului Industriei Alimen
tare. celorlalte unități producă- ‘ 
toare, sarcina de a livra la fon- = 
dul pieții cantitățile de carne 
și produse lactate prevăzute la 
planul de stat, de a asigura 
aprovizionarea unităților co- A 
merciale cu sortimentele mai 
ieftine în proporție stabilită ' 
prin plan și de a exercita un 
control permanent așupra res
pectării stricte la toate produ
sele, a calității prevăzute în 
normele legale.

SIGISMUND SZABO 
zidar, Șantierul de construcții 
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dafie și unde zilele viitoare vor 
adăuga, probabil, acestei cote 
tncă 10 sau 15 .centimetri. Nici 
vorbă, vom, avea cu cine să ne 
batem. Dar trebuie să recunosc, 
oamenilor din această curbă pli
nă de combativitate a fluviului 
de la Tulcea șt pînă la gurile de 
vărsare la Chilia' și Salina, la 
Sf. Gheorghe, de-a lungul bra
țelor pe malurile eărfiia șînt ati- 
tea așezări,- sate și . comune, cal
mul imperturbabil^ st.ăpînirea de 
sine îh lupta cu undele tulburi', 
tulburi nu numai pentru că duc 
spre mure zeci de mii de tone 
de aluviuni îiv suspensie, ci pen
tru că atentează la liniștea noas
tră, la hrana, la sănătatea, la vii
torul nostru.

intern, așadar, calmi. Nici o 
palmă de pămînț rfu este cedată 
Iu voia întâmplării, înainte de a 
constata, tece, lucid că orice e- 
fort a devenit de prisos. Sînt a- 
ftțea zile și nopți de când apa iz
bește agresiv, se insinuează cu 
perfidie, clipocește insidioasă, 
subminează un taluz ici, dincolo 
altul, izbutește să-și subordoneze 
incintele apărate; 65 000 hectare 
țină duminică, pășuni întinse,

păduri, pămînturi arabile, culturi. 
Patru irtcințe stuficole și una pis
cicolă erau la sfîrșitul săpțămînii 
trecute pierdute. Numărul per
soanelor evacuate trecuse de 
7 000. 30 de localități erau inun
date. 2 745 de casc fuseseră ata
cate de ape, peste 10 000 de a- 
nimale rămăseseră încă în zone
le primețduite la Pardina, la Rus
ca, la Carasuhat, la Gorgova. Dar 
alte 20 000 au fost evacuate, noi

Deltă la sfîrșitul săptămânii vii
toare. Digul de apărare al orașu
lui a fost terminat. Pentru orice 
eventualitate, pragurile locuințe
lor și ale instituțiilor publice din 
apropierea falezei au fost închi
se cu un parapet zidit din cără
midă iai la intrare sînt depo
zitați saci plini cu pămînt. In a- 
ceastă liniște copleșitoare care se 
lasă peste oraș, așa cum se lasă 
peste toată Delta Dunării, liniște

plimbările îndrăgostiților de pe 
faleză au fost înlocuite cu patru
larea echipelor de supraveghere 
alcătuite din uteciști. Sînt cerce
tate periodic obiectivele unde or
ganizația municipală își va con
centra forțele în caz de alarmă : 
porțiunea de dig dintre faleză și 
ferma horticolă, pompa de apa 
pentru alimentarea municipiului, 
digul ce protejează fabrica pentru 
industrializarea peștelui și por-

DELTA DUNĂRII '

incinte agricole îndiguite, adică 
toate, alte două stuficole și 8 
piscicole sînt intacte, liniile tele
fonice și electrice nu au fost În
trerupte, deși cîteva microcentra- 
le din Deltă au avut de suferit 
de pe urma inundației. Și ceea 
ce este mâi presus de orice, nu 
există, și am certitudinea că nici 
nu vor exista, victime omenești.

Dar trăim, și este normal sa fie 
așa, cu gîndul la viitura Dunării 
care va trece prin Tulcea spre

VEGHE Șl MUNCA
vibrînd de încordare, la comisia 
județeană de apărare împotriva 
inundațiilor se adoptă ultimele 
hotărîri, se cîntăresc pentru ulti
ma oară șansele fiecărui post de
fensiv, se fac aprecieri asupra 
împrejurărilor neprevăzute, dar 
absolut posibile și se stabilesc di
recții de intervenții ale colective
lor care sînt angajate în luptă.

Duminica orașului a arătat alt
fel decit de obicei. In întreprin
deri s-a lucrat. După amiază,

țiunea cuprinsă între fabrică și 
U.C.R.N.T., amenințată în cazul 
unei ploi torențiale de apele ce 
se scurg din zona de est a ora
șului.

A fost o altfel de duminică și 
în Deltă. La Sulina, 250 de tineri 
au lucrat la consolidarea diguri
lor, la evacuarea bătrînilor din 
casele cu temelii șubrezite de 
ape, 35 de tineri au înălțat digu
rile de la pepiniera Ohretin, alți 
60 au reparat digul de la Crișani,

alții au ajutat la evacuarea sate
lor Mila 23, Caraorman, Băltenii 
de Jos.

A fost o altfel de duminică 
pentru tinerii din întregul județ. 
La Dorobanții, Ciucurova, Greci, 
Mihai Bravu, Baia, Mihail Kogăl- 
niceanu, Casimcea, Niculițel, Fre- 
căței, Saricioî, Valea Nucarilor, 
sute de tineri au ieșit la întreți
nerea culturilor, au strins plante 
medicinale în valoare de mii de 
lei, au lucrat în exploatările mi
niere de la Somova și Mahmudia, 
au adunat și predat fier vechi, 
sticle și borcane, obiecte de ma
ximă necesitate pentru sinistrați, 
au cărat piatră pentru repararea 
șoselelor rupte de ape, la Lunca- 
vița au cosit lucerna. Este* acal
mie, doar cînd privești apele flu
viului. O acalmie mincinoasă și 
asta de mîine, poimîine va începe 
și ea să se schimbe. Dunărea va 
crește, va crește mereu timp de 
două săptămâni, dar în tot timpul 
acesta nimeni nu va sta și nu o 
va privi cu brațele încrucișate. 
In județul Tulcea, pe uscat ca și 
în Delta Dunării, zeci de mii de 
oameni, tineri și vîrstnici, duc 
lupta pe două fronturi. Veghează 
și muncesc.

ACUM, FIECARE CLIPĂ
8 E DE NEPREȚUIT

U

(Urmare din pag. I)

sintem hotăriți ca înzecindu- 
ne eforturile în muncă să 
contribuim prin rezultatele 
obținute în producție lă dimi
nuarea pagubelor din. agricul
tură. In acest sens ne-am an
gajat să livrăm în plus față 
de sarcinile inițiale 13 tone 
porumb, 20 tone de grîu, 50 
tone sfeclă de zahăr și 2 va
goane lapte. Avem disponi
bile pentru replantare în gră- ' 
dinile cooperativelor agricole 
din zonele calamitate 6 000 
bucăți răsaduri de roșii gata 
repicate“.

Aceeași atmosferă de mun
că intensă am întîlnit-o și în 
cooperativa agricolă din Jim- 
bolia. Alături de vîrstnici, cei 
97 de cooperatori uteciști e- 
rau prezenți la activitățile ce 
se desfășurau în toate sectoa
rele unității. Răritul sfeclei 
se executa pe ultimele supra
fețe. Profitînd de vremea bu
nă, de pe 40 de hectare s-a 
recoltat finul. Cu trei moto- 
pompe, de cîteva zile, tinerii 
mecanizatori IOAN BULGAR 
și MIHAI ANTON deversau 
în canalul Jimbolia-Checea 
apa ce băltea încă pe 80 de 
hectare. 4

în grădina de legume, prin-

tre harnicii legumicultori 
i-am intilnit pe ROZALIA 
VARGA, IOSIF CAZIM1R, 
IRINA ACSI. TEREZIA MU- 
REȘAN, care prășeau cultu
rile de rădăcinoase și varză 
timpurie. La sere, de unde au 
și luat drumul piețelor 50 de 
tone roșii și 8 tone castraveți, 
tinerele ELENA DOROBOTÂ 
și ELENA HORGA adunau 
și așezau în lădițe reoolta a- 
celei zile.

în "Periam — așezare din 
vecinătatea Mureșului eva
cuată cu cîteva zile înainte 
— locuitorii s-<iu reîntors și 
la cooperativa agricolă de 
producție se muncește din 
răsputerd pentru recuperarea 
rămînerilor în urmă. Sînt 
prezenți la muncă peste 400 
de membri cooperatori.

„Sfecla de zahăr, în supra
față de 140 hectare a fost pră
șită o dată pe 100 hectare și 
de doua ori, concomitent cu 
răritul, pe 60 hectare — ne 
spunea inginerul DUMITRU 
CROITORU. președintele u~ 
nității. Cu două cositori și 50 
de cosași recoltăm lucerna. 
Pentru a folosi fiecare oră 
prielnică în scopul terminării 
grabnice a lucrărilor de între
ținere, lucrează și 18 atelaje 
cu cai la prășirea a doua oară

» celor 34 hectare de cartofi 
rămase în cultură. Trei sape 
rotative lucrează la porumb 
și o dată cu zvîntarea terenu
rilor unde a băltit apa se va 
termina semănatul porumbu
lui și al soiei. Pentru scurge
rea apelor de pe 36 hectare 
sfeclă furajeră și sfeclă butași 
lucrea I patru motopompe.

In județul Timiș, fie că stau 
de veghe pe diguri sau con
solidează talazurile, fie că 
lucrează la evacuarea apei de 
pe culturi, fie că execută lu
crări de întreținere sau reîn- 
sămințări urgente pe supra
fețe zvîntate, cooperatorii au 
înțeles că sprijinul cel mai e- 
ftcace. solidaritatea cea mai 
înaltă cu cei din zonele cala
mitate constă în sporirea la 
maximum a recoltelor. Conș- 
tienți de faptul că dacă bătă
lia cu apele dezlănțuite a ce
rut calm, curaj. îndrăzneală, 
lupta pentru, piine și legume, 
zahar și ulei, carne și la’pte, 
pretinde în plus lucrătorilor 
din agricultură perseverență 
solicitînd din plin in fiecare 
zi forțele oricărui om apt de 
muncă, cooperatorii și meca
nizatorii fac acum totul pen
tru ca recoltele să fie la nl- 
velul maxim al posibilităților.

4
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• La Deva, în cartierele care au fost inundate 
s-a reaprins lumina electrica ! • După zile și 
nopți de eforturi neîntrerupte, unitățile de ex
ploatare și industrializare a lemnului din Zăr- 
nești, Apața și Codlea, puternic avariate de 
ape, lucrează din nou, cu întreaga capacitate I

• 30 de sectoare de exploatare, 4 de mecani
zare și transporturi forestiere și 15 fabrici au 
fost repuse în funcțiune la capacitatea totală, 
în industria lemnului • Alte 164 de sectoare de 
exploatare, mecanizare și transporturi și 30 uni
tăți lucrează cu 40—80 la sută din capacitate
• Eforturi neîntrerupte pentru refacere se de
pun și la cele 20 sectoare de exploatare și 
4 fabrici care rămîn încă inactive.

• Pînă ieri, din cele 59 întreprinderi ale indus
triei ușoare care-și întrerupseseră activitatea, 
55 și-au .reluat procesul de producție • In in
dustria alimentară și-au reluat activitatea 3 din 
cele 19 secții scoase din funcțiune e De la 
Poștă aflăm : legăturile telefonice au fost resta
bilite pe întreg teritoriul țării, e Din 12 349 

. circuite scoase din funcțiune, mai rămîn închise 
doar 499 de posturi.

PAS

PRODUCȚIA IȘI k SE LU
RECAPĂTĂ PULSUL F CREAZA

ZAGNA
VADEN

' CU PAS, MARILE
ALE ZILEI „Emailul Roșu‘-Mediaș. Mî

lul, recentul dușman al mași
nilor, este îndepărtat din 
hala cuptoarelor de coacere 

a vaselor; emailate.

Potrivit unor evaluări încă 
incomplete, pagubele provocate 
de calamitățile din luna mai în 
județul Satu Mare se cifrează 
la sute de milioane lei. Impe
rativul suprem al fiecărei ore, 
al fiecărei clipe din aceste zile 
fierbinți poate.fi formulat în 
cîteva cuvinte care stau' acum 
pe buzele fiecărui om al muncii 
din județ ; „Toate forțele și re
sursele noastre pentru restabi
lirea rapidă a pulsului normal 
al v ieții economice și sociale".

Concentrarea la maximum a 
eforturilor tuturor muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor și 
funcționarilor sătmăreni, spriji
nul oportun și eficace acordat 
de numeroase întreprinderi din 
țară și de ministerele, de resort, 
de unele firme de peste hotare, 
activitatea volur.tar-patrioticâ 
desfășurată fără odihnă de toa
te categoriile de tineri din ju
deț au avut drept rezultat re
facerea in mare măsură a ca
pacității de producție în între
prinderile calamitate. Majorita
tea celor 11 întreprinderi săt
mărene lovite de furia apelor 
se apropie cu pași repezi de pa
rametrii productivi atinși înain
te de sinistru, suma produse
lor finite tealizate zilnic se a- 
propie, valoric, de cea înregis
trată anterior inundațiilor.

Unitățile Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului produc la ora actuală 
cu peste 70 la sută din capaci
tate. Fabrica de piele „Drum 
Nou" și Uzina de reparații auto 
lucrează deja cu întreaga capa
citate ; aici bătălia se dă acum 
pentru recuperarea pagubelor 
produse de.stagnarea producției. 
Se lucrează neîncetat, mulți din
tre muncitori lăsînd pe planul 
al doilea refacerea propriilor 
gospodării afectate de dezastru, 
dăruindu-și în totalitate energia 
producției.

La Fabrica „Solidaritatea" — 
în întregime inundată — crește 
de la o zi la alta numărul ma
șinilor puse în funcțiune, al ce
lor care au început deja efec
tiv să producă."

Tovarășul Romaniuc Radu, 
directorul fabricii ne spune : 
„Deși spațiile productive au 
stat nu mai puțin «le trei zile 
sub apă —.care a atins 150—170 
cm. înălțime — activitatea de 
refacere lâ care a participat zi 
și noapte țot colectivul de pro
ducție ca și sprijinul acordat 

u generozitate de colective de 
specialiști din Oradea, Suceava 
Miercurea Ciuc, București de 
brigăzile de tineri din orașul 
nostru au făcut ca aproape 300 
dintre cele 838 de mașini să 
funcționeze din plin. Pentru a 
recupera nerealizarea planului 
se lucrează în trei schimburi, 
ri și noapte, la toate mașinile 
repuse în funcțiune".

Budi Elvira, secretara Comi
tetului U.T.C. din fabrică ne 
vorbește despre eroismul civic 
al tinerilor, aflați de la început 
în primele rînduri ale activită
ții de refacere.

„Lor li se datorează faptul 
că toate cele 838 de mașini sînt 
actualmente curățate și unse, 
că acelea care nu sînt încă în , 
funcțiune sînt totuși in curs de 
rodaj și vor produce în scurtă 
vreme. Deși 250 dintre salariați 1 
au suferit pagube materiale, i 
și-au văzut distruse sau avaria- , 
te propriile locuințe, toți au 
fost prezenți cu aceeași hotărî- 
re în munca de refacere a fa- 1 
bricii. Ion Izvoranu, Ana Sfîr- l 
țog, Klara Gamboș, 
Balogh — sute de 
tori au fost și sînt 
ple vii de 
Trebuie să 
terminăm 
constituim
merg să dea ajutor celor per
sonal afectați de calamități".

Vizităm si l.lX „1 Septem
brie", la fel de greu lovită de 
dezastru. Și aici constatăm ace-

eași neîntreruptă efervescentă 
creatoare, aceeași neobosită ac
tivitate de recuperare a pagu
belor, de reintegrare a între
prinderii în circuitul economic. 
Muncitorii spală și. curăță, re- 
asamblează acele produse fini
te care sînt recuperabile. Au 
fost deja recondiționate și ex
pediate beneficiarilor peste 
1 000 de mașini de gătit cu gaze 
.și circa 150 sobe de încălzit cu 
combustibil solid.

Secțiile de sculărie, prelu
crări mecanice, table laminate 
și țevi au început să producă, 
încununînd eforturile cotidiene 
aie colectivului de muncitori.

Directorul întreprinderii, A- 
dalbert Nyegryoi și ing. St. Ha- 
giac care ne însoțesc ne vor
besc despre sprijinul interna
țional acordat de firmele 
„Moneta“ din Milano și „Fero- 
emails" din Rotterdam, ai căror 
specialiști au participat efectiv 
la curățarea și verificarea unor 
utilaje, despre pasiunea cu care, 
în schimburi de 12 ore. munci
tori ca Horvath Joszef, Szahn 
loan, Pîriu Uie, Tioancă loan, 
Pașca lacob, Szolomaier Vasile 
•și ceilalți participă la munca 
de refacere. Remarcabilă 
este și activitatea echipelor de 
lăcătuși conduse de Haier Iosif 
și Mendrea Cornel, precum și 
a celei de electricieni condusă 
de Kiss Vasile. aflate încă in 
cursa'pentru verificarea și refa
cerea inimii și arterelor elec
trice ale uzinei. Singura mare 

' problemă o reprezintă secția de 
emailaj care nu va putea func
ționa decît în jurul zilei de 
15 iunie. Aceasta deoarece, deși 
cuptoarele au fost refăcute, pe
rioada de uscare și încălzire la 
temperatura de lucru de 1000Q— 
1500° este de circa 10—15 zile. 
Pînă atunci vor produce în con
tinuare piesele și ansamblele 
care nu necesită emailare.

OV. PĂUN

dăruire 
vă spun 
de

în

Alexandru 
alți munci- 
incă exem- 
comunistă. 

că după ce
muncit aici, 

grupuri care
ne

„în dimineața zilei de 15 mai 
— povestește tovarășul Emil 
Buzan, secretarul comitetului de 
partid de la Întreprinderea tîrg- 
mureșeană Electr o-Mureș —, 
cînd am reintrat pe porțile fabri
cii după două zile de inundații, 
nu mi-a venit să-mi cred ochi
lor. Ceea ce vedeam era un relief 
inform, într-o singură culoare : 
aceea a mitului. Mîlul se insi
nuase peste tot: în măruntaiele 
pieselor finite și ale semifabrica
telor din magazii, în rețelele de
licate ale motoarelor electrice, în 
conductele subterane, in ziduri. 
La o primă vedere pagubele în
treceau suina de 12 milioane lei, 
fără să mai punem la socoteală 
stagnarea producției. Cel dinții 
gînd al meu a fost că nici într-o 
lună n-o să ne punem pe pi
cioare^.".

$i iată, la numai două săptă
mâni de la ziua acelei revelații 
sumbre, intru, pe poarta Electro- 
Mureșului și în fața mea se des
chide uzina așa cum o văzusem 
cu 3 ani în urmă, cînd mai tre
cusem pe aici și apele Mureșului 
murmurau liniștite între maluri.

Dar cum s-a ațuns aici?
„A fost neînchipuit, de greu — 

își amintește maistrul secției tur
nătorie, Szeksly Geza. — Din 
prima oră , a primei dimineți 
n-am știut ce înseamnă odihna. 
Am cărat nămolul bucată cu bu
cată, am spălat motoarele, am a- 
dus nisip nou în locul celui 
desfigurat de apă, am demontat 
și spălat, am uscat și am montat 
la loc motoarele electrice și ma
șinile sub presiune. Ne simțeam 
ca pe front. Și am avut uriașa 
satisfacție de a fi prima secție 
din întreprindere care a reintrat 
in producție la întreaga capa- 
citate. După numai 5 zile..."

REFACERE,
NORMALIZARE

Lucrări de refacere la Combinatul textil Sighișoara

„La noi — spune Kiss Alexa, 
unul din maiștrii de schimb ai 
secției strungărie — necazul cel 
mare a fost că apa a produs ra-

<1
TG. MUREȘ J
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vagii ascunse, tulburînd adine 
inimile complicate ale mașinilor. 
Noi am făcut tot ce am putut. 
Am scos apa și mîlul, am demon
tat și am uscat motoarele, ba am 
ajutat și prin alte locuri: la ma
gazia centrală, la magazia de 
materiale... Dar la mașinile noas
tre era vorba de defecțiuni din
tre care multe ne depășeau. Și 
în clipa aceea giea am simțit noi 
înșine, omenește, concret, înțele
sul minunat al acelui cuvînt pe

care de la o vreme l-am auzit și 
l-am citit atît de des: solidari
tate. Ne-au venit în ajutor ingi
neri, tehnicieni și muncitori de 
înaltă calificare din întreprinde
rile bucurcștene : de la Automa
tica, de la Electroaparataj, de\la 
Electromagnetica, de la F.C.M.E., 
de la I.F.M.A., de la U.M.E.B. și 
altele. Erau electricieni, mecanici 
de întreținere, lăcătuși-montatori. 
Meseriile de care era cea mai 
multă nevoie. Erau peste 120 de 
oameni și au muncit într-un fel 
de necrezut, cite 15—16 ore pe 
zi, scrîșnind de oboseală. Așa in
cit prima noastră mașină, cu care 
a pornit noua viață a secției, a 
început să pulseze în ziua de 
20 mai, și apoi a doua, și a treia 
și încetul cu încetul am ajuns a- 
proape de capacitatea normală de 
producție. Cum le-am putea mul
țumi vreodată oamenilor ace
lora ?"

Dar undeva, dedesubtul acestei 
imagini, catastrofa de acum două 
săptămâni a lăsat sechele perfi
de. Cîteva mașini dintre cele 
mai pretențioase mai au încă ne
voie de îngrijiri complicate. Alte
le, deja puse în funcțiune, se o- 
presc din cînd. în cînd, neputin
cioase. Se ard transformatoare
le, se opresc pompele de apă ale 
strungurilor. Atelierul de întreți
nere lucrează din greu. Ai zice 
că din memoria mașinii durerea 
dispare mai greu decît din cea a 
omului. E încă mult de făcut, sînt 
încă necesare eforturi, mari con
centrări, nesomn, spirit de sacri
ficiu. Dar atunci cînd mecanicul 
șef, ttnărul inginer loan Muntea- 
nu, îmi spune: „Peste o săptăml- 
nă urmările inundației vor dis
pare complet din punct de ve
dere funcțional", înțeleg că ma
șinile, operă a minții și a mîinii 
omenești, vor trebui sa se supună 
și de data aceasta.

r DEJ
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ÎNCĂ ÎN APA
In incinta Fabricii de conser

ve Zagna-Vădeni din ul
Brăila — una dintre ce ai
mari din țară — încă nu se 
poate pătrunde decît încălțat cu 
cisme înalte 
mai persistă 
împrejurimile 
secții, acolo 
trebui să se 
conservarea . „ 
scade cu fiecare zi, la 1 iunie, 
apa mai atingea în hale 60 cm. 
Este a 10-a zi de cînd fabrica 
s-a oprit, de cînd o bună parte 
din. utilajele sale și o cantitate 
de peste 8 milioane de cutii din 
tablă — ambalaj pentru conser
ve — zac în apă. Pagubele esti
mative se apropie de un milion. 
Colectivul fabricii a făcut la 
timpul potrivit tot ce era ome
nește posibil pentru a evita pa
gubele. Și a reușit în mare 
parte. Toate motoarele electrice, 
materia primă, o mare cantitate 
de ambalaje au fost scoase din 
zona periculoasă și protejată de 
inundații. Milioanele de cutii- 
ambalaje însă au rămas la locu
rile lor expuse ruginii.

După inundarea fabricii s-ar 
fi părut că nu mai era nimic de 
făcut aici. Oamenii însă au ră
mas la posturi.

— Erau vreo 16 tineri cura
joși și plini de conștiinciozitate, 
ne relatează tov. inginer Bozga, 
directorul fabricii. In fruntea lor 
se afla tov. Mihai Manea, secre
tarul organizației de partid și tî-

de cauciuc. Apa 
nu

sale
unde acum 
lucreze febril la 
legumelor. Deși

nunuzi 
ci și

in 
în 
ar

SEBASTIAN COSTIN

In urma eforturilor deosebi
te, peste 90 la sută din obiecti
vele industriale ale orașului 
Dej au început că producă la 
întreaga capacitate.

La Combinatul de celuloză 
și hîrtie, întreprinderea indus
trială Bobîlna, Salina Ocna 
Dej, Fabrica de conserve, cea 
de mobilă, liniile tehnologice 
funcționează normal. Un lot de 
219 mașini de cusut, realizat la 
întreprinderea Bobîlna au și 
fost expediate în R.D.G- La 
Fabrica „11 Iunie" s-au obținut 
peste plan cîteva zeci de tone 
de produse alimentare. Se lu
crează peste tot cu dîrzenie și 
luciditate. Ultimele recondițio- 
nări, refaceri în urma pagube
lor pricinuite de inundății se 
desfășoară în ritm susținut la 
Fabrica de produse refractare 
și Fabrica de sucuri. într-o 
discuție avută ieri cu cîțiva 
secretari U.T.C. pe întreprin
dere Aurel Munteanu, Gheor
ghe Mureșan, Nicolap Ilieș am 
aflat că peste tot domnește în
crederea, optimismul, că cifre
le de plan sînt atinse în mod 
constant. La ridicarea cotei 
entuziasmului, a dăruirii, con
tribuie și substanța ultimei 
Hotărîri de partid, privind a- 
jutorarea sistematică a zonelor

ÎN AVANPOSTURILE BĂTĂLIEI

TIN
calamitate, larg comentată și 
dezbătută la Dej.

„în primele rînduri ale bă
tăliei pentru refacerea rapidă 
a obiectivelor industriale — 
îmi mărturisea Gh. Rada, se
cretar al Comitetului munici
pal de partid Dej — se situea
ză tinerii. Uteciștilor din mu
nicipiu care fac în aceste zile 
o emoționantă risipă de ener
gie, li se alătură colegii din 
Cluj, din comunele învecinate".

Citez cîteva nume : Nicolae 
Cișmaș, Vasile Ilea, Paul Rata, 
loan Timar. Cu toții, în frunte 
cu comuniștii, alături de cei
lalți cetățeni muncesc pentru 
suplimentarea producției, pen
tru a reda întreprinderilor a- 
fectate dimensiunile specifice 
rentabilității economice maxi
me. Duminică, tot Dejul a 
ieșit inveștmîntat în haine de 
lucru. La întreprinderi au fost 
prezenți în plen, efectivele de 
muncitori, cadre tehnice și de 
conducere. S-a realizat numai 
ieri o producție de cîteva mi
lioane de lei.

La Fabrica „11 Iunie" un nu
măr de peste 200 elevi din 
Cluj dădeau ieri o mînă de a- 
jutor la zugrăvirea halelor de 
producția Am întîlnit aici un 
grup de uteciste. Mi-au relatat 
că doresc ca reamenajarea

tetică a locurilor de muncă să 
constituie nu numai o acțiune 
în sine, ci și un act simbolic. 
L-am întîlnit în preajma între
prinderii, în timp ce efectua un 
transport suplimentar, și pe 
șoferul de autobasculantă Mi
hai Vilț de la I.R.T.A. CLUJ 
care împreună cu alți colegi 
ajută de peste două săptămîni 
la refacerea Dejului industrial. 
Rezultatele economice deose
bite, realizate aici, se datorea
ză și ajutorului acordat de că
tre centralele industriale pe 
ramuri din Cluj și București.

Au sosit de peste tot echipe 
de specialiști, montatori, me
canici. „Carbochim“ Cluj ajută 
Combinatul de celuloză. Com
binatul chimic din Turda spri
jină Fabrica de produse re
fractare.

în întreprinderile clujene se 
refac rapid instalații și agre
gatele sinistrate. în aceste zile 
la Dej eforturile au un numi
tor comun,-, căldura solidarită
ții umane.

nărui inginer Eugen Covrig, șe
ful seefiei producție. Odată cu 
creșterea apei, ambalajele noas
tre, in valoare de milioane de lei, 
se ridicau ji ele plutind in voia 
valurilor, gata de a fi minate 
spre Dunăre. Au fost necesare 
eforturi extraordinare — efor
turi de zile și nopți ca lăzile, bu
toaiele, cutiile să fie acoperite 
cu saci cu. nisip, imobilizate și 
astfel salvate. De atunci fabrica 
nu a fost părăsită nici un mo
ment, toată lumea acționează în 
vederea repunerii ei în funcțiune.

Pe cei despre care ne vorbea 
tovarășul director, i-am întîlnit 
într-adevăr și ieri la datorie, in 
apa pînă peste genunchi, nu în 
fața instalațiilor, ca de obicei, ci 
pe plute, recuperând materialele 
neafectate, forțînd retragerea a- 
pei. Tinerii mecanici Florentin 
Călin și Gheorghe Gohineamt, 
tehnicienii Dumitru Turcu și 
Carol Szabo, electricianul Titu 
Lungu alături de mulți alți lu
crători, scoteau din apă cutiile 
și borcanele cu producția finită 
— care fusese gata pentru a fi 
expediată unităților beneficiare, 
verificau fiecare bucată în parte, 
le curățau cu atenție și le ream- 
balau în lăzi corespunzătoare. 
Ele nu au avut de suferit. A- 
proape jumătate din cantitatea 
de 700 tone de cutii de conserve 
acoperite de apye a fost recupe
rată, în ultimele zile operația 
continuînd fără întrerupere. O 
altă echipă de tineri, în frunte cu 
energicul șef al fabricii, ■ tov. E- 
nache Mocuță iau cu asalt fiecare 
instalație pe care o eliberează a- 
pele, o spală, o verifică, îi reme
diază stricăciunile, pentru ca la 
momentul oportun ele să intre 
din nou în producție.

Sînt minuțios pregătite în a- 
celași timp materialele, piesele 
de schimb necesare remontării 
motoarelor electrice și eventua
lelor reparații. După aprecierile 
de la fața locului, această situație 
se va mai prelungi 4—5 zile, 
după care apa va lăsa cîmp 
deschis de acțiune muncitorilor.

— De cit timp veți avea avoi 
dv nevoie pentru pornirea fabri
cii ?

— 7—8 zile, apreciază tov. 
inginer Bozga,' interval extrem 
de scurt dacă ținem seama de 
perioada lungă în care instalațiile 
au fost acoperite de ape. Ne 
vom desfășura toate forțele 
astfel incit să recuperăm. în în
tregime producția pe care am 
pierdut-o prin staționarea; fabri
cii. . ■<

Și, fără îndoială că ei vor reuși. 
Cu sprijinul comitetului jude
țean de partid, au fost luate încă 
de pe acum, pe baza unui plan 
minuțios întocmit, toate măsurile 
ca aprovizionarea, cu materie 
primă să se desfășoare în condi
ții optime, ca fabrica să se bucu
re în acest sens de ajutorul o- 
perativ și complet al unităților . 
de transport, iar munca să se. 
desfășoare în trei schimburi în 
toate secțiile fabricii.

A. BARSAN ROMULUS LAL

es-
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MUREȘ

GALAȚI

BIHOR TELEORMAN

COVASNA
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econo- 
printre 
de în-
Măgu-

muncă 
fier 

i de 
10

prezent au realizate
peste 30 000 de bucăți.

Aproape 400 de tineri 
participat la lucrările 
pe terenurile

au 
de 

inundate

■ ■■■■■■■■■■IB r *

In municipiul Tîrgu-Mu- 
reș, 9 400 de tineri au fost 
prezenți în ultimele două 
zile la refacerea secțiilor 
unor întreprinderi indus
triale avariate. La Combi
natul textil din Sighișoara, 
precum și în alte 13 uni
tăți comerciale din oraș, 
circa 1500 de tineri au 
participat la repunerea în 
funcțiune a utilajelor și Ia 
recondiționarea mărfurilor 
afectate de inundații. La 
Luduș, 300 de tineri au fost

angajati la repararea 
bricii de zahăr din locali
tate. In comunele Bălăușe- 
ri, Nica și Zagăr un mare 
număr de tineri au acțio
nat la refacerea liniei fe
rate din această zonă.

Trei brigăzi de muncă 
patriotică de la școala pro
fesională Beiuș, formate 
din 120 de tineri, participă 
zilnic în această perioadă 
la fabricarea de cărămidă. 
De la 28 mai și pînă în

5 000 de tineri din Județ 
au colectat prin 
patriotică 125 tone 
vechi, au curățat 2 000 
hectare izlaz, au reparat 
podețe.

aparținînd
Brateș, Catalina, Chichiș, 
Boroșneul Mare, Sînzieni. 
1 400 de elevi au replantat 
și plivit culturi agricole la 
C.A.P. Tîrgu Secuiesc, Ba- 
raolt șî Sfîntu Gheorghe.

500 000 lei este valoarea 
muncii depuse de 8 000 de 
tineri în unitățile 
mice din județ 
care : Combinatul 
grășăminte Turnu 
rele, Schela Videle, Țesăto-

ria Teleorman. De aseme- 
menea, 18 000 de tineri au 
prestat diverse activități 
agricole, cositul și trans
portul furajelor, prășitul 
și întreținerea unor culturi, 
ia C.A.P. înfrățirea. 
Măgura, Mîrzănele 
tele.

MARAMUREȘ

DÎMBOVIȚA

Piatra, 
și al-

Sute de tineri au 
voluntar la Uzina 
nică Moreni, E.M. Șotînga, 
I.M. Mija, Bucegi, Pucioa
sa, „Steaua electrică" Fi- 
eni. Numai la Uzina meca
nică Moreni, în contul 
gațamenteior 
357 de tineri 
producție în 
90 000 lei.

lucrat 
meca-

an-
suplimentare, 
au realizat o 

valoare de

Printre miile de oameni 
care în aceste zile lucrează 
eroic pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de 
revărsarea apelor se află 
numeroși tineri. Numai la 
centrala minelor și meta
lurgiei neferoase din Baia 
Mare 3 100 tineri participă 
zilnic la acțiunile de refa
cere a unităților afectate 
de ape. 500 de tineri din 
orașul Cavnic au lucrat su
plimentar la exploatarea 
minieră locală, ciînd peste 
plan 300 tone de minereu. 
La Baia Sprie alți 850 ti
neri au scos la suprafață 
peste 1000 tone minereu 
realizînd economii în va
loare de 250 000 lei.

■

■
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Cep Dezideriu, de la întreprinderea „Clujana" face parte dintre 
tehnicienii veniți la Alba Iulia pentru a da ajutorul necesar re- 
punerii în funcțiune a utilajelor electrice ale Fabricii de incăltâ- 

minte „Ardeleana"i

poate.fi
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I
Ce rețin elevii din stagiunea actuala hueureșfeane ? 

Ca spectacole ou voiut, ee teatre cunosc, către ce 
piese se îndreaptă opțiunile Ier? Un sondaj recent j 

constatam x

xaloarea socială** — precizează 
Bogdan Nisipeanu.

•factuot ne-a do* prilejul să

VIE nemulțumire fața de 
ABSENTA DIN REPERTORIUL 
TEATRELOR, A PIESELOR Șl 
AUTORILOR REPREZENTATIVI 
Al DRAMATURGIEI CLASICE. 
CE-AȚI VREA SA VEDEȚI PE 

SCENA ?

DIVERTISMENTUL ACCEPTAT, 
NU SCADE NECESITATEA UNUI 
TEATRU CU UN ÎNALT CONȚI

NUT DE IDEI

Din 1.35 de elevi, pentru 44 
spectacolul de teatru este o mo
dalitate de destindere, 45 optea
ză categoric pentru un teatru — 
stimulator al gîndirii, în timp 
ce ceilalți 46 conferă teatrului 
dubla calitate, de stimulator al 
gîndirii și spectacol-divertis- 
ment. Un procentaj ce ne poate 
mulțumi; neintenționînd să ne
găm necesitatea teatrului de di
vertisment — efectul reconfor
tant al unei comedii este o bine
venită relaxare după o săptămî- 
nă de concentrare intelectuală, 
remarcăm în plus că, în spațiul 
preferințelor, teatrul în viziune 
distractivă este subordonat tea
trului de „categorie grea“.

Explicațiile care însoțesc a- 
ceste opțiuni exprimă < un real 
atașament ăl elevilor față de

pentru a nu-și frămînta mintea. 
Prin modalitate de destindere 
ei înțeleg comedia — „o exce
lentă formă de tratare a proble
melor serioase, grave**. Două 
treimi dintre cei chestionați do
resc, aflîndu-se în stal, să gin-

Un lung șir de autori se des-
Îirinde din răspunsuri. Numele 
or vorbește de la sine. Și, întru- 

cît repertoriile teatrale, sînt fap
te de artă ce se refuză concesii- 

. lor în favoarea succesului facil 
și monotoniei, prin adunare al-

tinerilor noștri interlocutori. 
Lor li se pare — de altfel și 
nouă — că în piesele drama
turgilor noștri nu-și prea află 
locul viața tineretului.

„Moartea ultimului golan**, 
„Primarul Junii și iubita sa“ se 
pot considera piese despre tine
ret ? Oricîte calități ar avea 
— critica nu le-a. găsit prea 
multe ’ — trebuie să recunoaș
tem că ele sînt departe de a sa
tisface chiar exigențele interlo
cutorilor noștri! Tineretului îi 
place, firește, comedia, dar 
„Domnișoara din. Sighișoara**,

In fata scenei de teatru
ELEVII

teatru.
— Vreau 

care să-mi 
conving de 
Mihaela Ceaușescu, 
X-a,'

— Teatrul — un univers r 
care nu-1 cunosc la 17 ani și nu-1 
voi cunoaște nici la 70. Un mod 
de a cunoaște oamenii. Acolo 
pot să aflu, să gindesc, să-mi pun 
întrebări, să răspund — Nîri- 
peanu Bogdan, clasa a X-a.

Entuziasmul vîrstei este dublat 
de un remarcabil spirit de dis- 
cernămint ; pînă și acei elevi 
care văd în teatru o destindere 
neagă o identificare a acestuia 
cu umplerea unei seri libere și

al văd un teatru 
spună ceva, să 
unele adevăruri 

clasa
mă

a
pe

dească („nimic nu este mai •- 
dihnitor decît să gîndești la o 
piesă, după o altfel de gîndire 
la orele de curs“, spune Sanda 
Caner — clasa a IX-a), vor să-și 
lărgească cunoștințele de viață 
sau din domeniul valorilor lite
raturii dramatice, vor să vadă 
piese generate de actualitate 
„care tratează situații moder
ne, fără ca prezentarea lor să 
fie încărcată de amănunte ne
semnificative care să le scadă

CRONICA PLASTICĂ
Din expoziția cenaclului stu

dențesc „Ștefan Luchian“ de la 
Iași nu putem remarca nici p 
lucrare. Nu pentru că am ne
dreptăți pe cineva, ci pentru că 
pur simplu amorfitatea lucră
rilor ne impune aceasta. Lucră
rile, în special de artă decorati
vă (pictură pe sticlă, metal bătut 
și panouri textile) care vădesc un 
discutabil nivel profesional (im
plicit și artistic), par făcute de 
una și aceeași mînă, devenită un 
fel de instrument docil, sever și 
neabil dirijat de către un „mae
stru". Fără să-și fi propus-o în
treaga expoziție este o ilustrație 
Mii-generis a temelor folclorului

să le asociem unui artizanat de 
un anumit nivel și nu unei re
evaluări artistice de substanță.

Faptul ne obligă să insistam 
dincolo de o adecvare sau ina- 
decvare profesională. Ne obligă 
să insistăm deoarece un cenaclu 
nu-și propune să lanseze „genii", 
dar își propune oricum să cul
tive personalități, sau mai bine 
zis personalitatea fiecărui com
ponent al grupului, fapt infirmat 
în acest caz într-un mod cate
goric. Un cenaclu este în bună 
măsură o posibilitate specifică 
de a dezbate idei, un mijloc spe
cific de confruntare, de clarifi
care a unor viziuni. Sîntem con-

literar. Titlurile pe care nu ne 
mai ostenim sa le înșirăm aici Cu
prind întreg repertoriul l 
lor și baladelor românești, 
dent nu „programul", întru totul 
lăudabil, este de vina, ci în pri
mul rînd abordarea lui într-o 
manieră simplistă și neelevată, 
implicit coborîrea și „degradarea** 
lui. Expoziția ne propune o lume 
de zmei, de Ilene Cosînzene, de 
Feți Frumoși etc. care se „iau" 
în serios. Și toate sînt ..narate** 
cu dulcegărie, cu q grijă inex
plicabilă și deconcertantă pentru 
autenticitatea temei, mai bine 
zis a unui text literar, respec
ți nd ca într-o erminie un număr 
de personaje prestabilit, sau co
dificarea riguroasă a unei „scene*.

Din arta populară au mai ră
mas ,,crîmpeie“ de stilizări și 
tehnicile propriu-zise (pictură pe 
sticlă, cusături aplicate pe suport 
textil,), care ne fac mai degrabă

repertoriul bashie-
Evi-

vinși că în rîndul celor peste 50 
de expozanți se vor fi găsind și 
talente autentice, structuri artisti
ce capabile să se afirme cu per
sonalitate și cu îndrăzneală. Este 
greu de spus în ce măsură în
drumarea de care au beneficiat 
membrii cenaclului a contribuit 
la aplatizarea și uniformizarea 
lor. Spunem aceasta întrucît a- 
cest cenaclu ne-a arătat mai de 
mult, tot în București, și o altă 
față a sa, alte posibilități pe care 
le înregistrasem ca interesante și 
deosebit de promițătoare.

cătuiesc oglinda stagiunii, ne-am 
propus să urmărim în paralel 
doleanțele elevilor și materiali
zarea lor în stagiunea actuală.

Shakespeare — este cel mai 
des propus (mereu cu specifica
rea „desigur, bine pus“).

Tn actuala stagiune : Othello 
(pe care însă chiar elevii îl 
considera un Shakespeare eșuat). 
Insistent solicitați : Moliere, 
Goldoni, Goethe, Pirandello (la 
Casandra — într-adevăr „Astă 
seară se improvizează*4), Cor
neille sau Racine (găsim firea
scă dorința elevilor de-a lua 
contact cu marele teatru clasic), 
anticii greci, Cehov, Shaw, Sar
tre, Garcia Lorca, Gogol, Sa
royan, De Fillipo, Giraudoux, 
Maiakovski, Ben Jonson. Șînt 
nume care nu apar pe genericul 
stagiunii în curs. în schimb se 
reiau la infinit, în numele unei 
ciulei comodități a succesului fa
cil : „Cînd luna e albastră**, 
„Vijelie în crengile din Sassa
fras. „Carlota**, „Cursa de șoa
reci**, „Viraj periculos** și multe 
altele.

Dramaturgia originală se evi
dențiază clar ca un centru de 
greutate in preocupările elevi
lor. Ei vor să vadă Blaga, in
sistent un alt Caragiale decît 
„D’ale Carnavalului** (de altfel, 
foarte apreciat, dar mult prea 
puțin pentru opera marelui dra
maturg), vor să vadă Camil Pe
trescu (de la „Jocul ielelor** și 
mai de demult „Act venețian**, 
acest original dramaturg, căruia 
i se ridică mereu osanale, e 
uitat de scenele bucureștene), 
Kirițescu (a trecut atîta vreme 
de la „Gaițele** îneît o nouă 
montare ar fi cu adevărat 
„nouă** și nu numai „Gaițele** îi 
poartă semnătura). G. M. Zam- 
firescu (este aproape incredibil 
că nici una dintre piesele sale 
n-a interesat teatrele, în schimb 
„Comedia 
palidă a 
fost mai 
cel puțin 
îl iubesc ] 
lui Sebastian sînt piese în care 
mă regăsesc și cred că orice a- 
dolescent iubește lumea asta 
aparte și apropiată de noi, a 
pieselor lui“ — Mihaela Vași- 
Jiu — clasa a IX-a. Rămînem 
deci în așteptarea „Stelei fără 
nume** de la Teatrul de Comedie.

„comedie muzicală** neintere
santă și cu un vulpr pretext 
literar este exact ce nu i se 
poate recomanda! Iar „Emi- 
nescu și Veronica** este o piesă 
pentru tineret numai pentru 
faptul că se joacă la Teatrul 
pentru copii și tineret ?

Ajungem la un punct ^impor
tant al anchetei noastre.r Există 
în București un teatru al tine
retului (e drept, și pentru copii) 
care se numește „Ion Creangă*4. 
Ne-a interesat ce loc ocupă a- 
cest teatru în preocupările cul
turale ale celor cărora le este 
destinat. Deci :

am reținut un om, ud regizor, 
o concepție despre lume și oa
meni — pe toate le întrunește 
regizorul, omul Lucian Pintilie. 
Opera lui Caragiale îmi era cu
noscută și totuși am fost entu
ziasmată de concepția lui Pinti-. 
lie“ — (Sorina Cartianu, clasa 
a IX-a)

„M-a impresionat 
turnul Eiffel*, __ __ _____
de idei, fiecare prag spre o și 
mai adincă meditație** (Simion 
Eftimie clasa a IX-a).

Am remarcat ascuținea obser
vației critice în răspunsul Mi- 
haelei Vasiliu clasa a IX-a : 
„Victimele datoriei** este specta
colul din care am reținut o idee 
interesantă. In contextul unei 
lumi conformiste un om este 
propria sa victimă, a datoriei 
impuse de a se integra în a- 
ceastă lume. Fiecare 
cinci personaje este 
aceluiași personaj 
— interpretat de 
Ogășanu — de fapt 
datorie, de care încearcă să se 
salveze, cînd în puritatea copi
lăriei, cind în lumea pură a fi
lozofiei. A fost un spectacol în 
care nu subiectul conta, ci a- 
ceastă dezbatere, și faptul că se 
lasă înțeleasă de public printr-o 
maximă 
ala**.

Sau o 
propusă 
clasa a

PAGINI DE ISTORIE
I 

jsionat „Nu sînt g 
l“, cu multitudinea Ș

I I
■5 de grele pierderi. Vom folosi 

această lecție tragică, această
Ș nemăsurat de scumpă experien- 
Jî ță. înregistrăm învățămintele in 
55 memoria noastră și a istoriei. Și 
§ ne bucurăm că în nenorocire, în 
§ viiturile năpustite asupră-ne, 

ne-am simțit brațele, cugetele 
frățești. Că am strîns mai tare 
pumnii pe unelte și că umerii 
noștri, indiferent vîrsta, sexul 
sau naționalitatea, 
turi, cimentați într-un bloc spi
ritual, încordați Într-u6 efort 
comun de o inestimabilă valoa
re. Durerea și primejdia ne-a 
unit, ne-a umanizat. Calamitatea 
asta ne-a arătat ce uriașe-s for-

(Urinare din pag. I)

C. R. CONSTANTINESCU

•) Expoziția de artă decorati
vă a cenaclului „Ștefan Luchian" 
— Sala Kalinderu, str. dr. Sion 
nr. 2.

• • • • •

CUNOAȘTEȚI TEATRUL „ION 
CREANGA"? CE PĂRERE AVEȚI 
DESPRE STAGIUNEA IUI?

că nu le-a atras 
atenția. Mihaela 
„Cred că e vina 

a pieselor din care 
repertoriul.. 

sînt „Roata vieții*

5 elevi îl cunosc din presă, 
30 îl consideră exclusiv' pentru 
copii („Am fost acolo în fra
gedă pruncie și atunci mi-a plă
cut !“), iar ceilalți 100 (!) nu pot 
spune decît 
prin nimic 
Ceaușescu : 
teatrului și
se alcătuiește 
(piese care 
„Poveste ««terminată**, „Cocoșe- 
lul neascultător**, „Toate pînzele 
sus**, „Mușchetarii măgăriei 
sale**, „Eminescu și Veronica** 
— n.n.). Nu știu care sînt piesele 
pentru tineret ale acestui tea
tru : C'ocoșelul răsfățat sau co
coșat ?

i zorilor** — lucrare 
lui M. Ștefănescu a 
tentantă). Și, în fine, 
70 la sută dintre elevi 
pe Sebastian : „Piesele

TINERII SPECTATORI 
UNEORI MAI 
CIT E CAZUL 
TUNCI CIND 
ȚINE MĂCAR
DEZBATERE PASIONANTA

GENEROȘI DE
ȘI, ANUME, A- 
O PIESA CON- 
IN PREMISE O

VIATA SI TRASATURILE MO
RALE ALE TINERELOR GENE
RAȚII SÎNT PREZENTE, CÎND 
SÎN’T, ÎN COPII EXTREM DE 
PALIDE Șl SCHEMATICE.

Problemele actualității sîiit 
larg dezvoltate în propunerile

Răspunsurile la întrebarea :
Ce ați reținut dintr-un spec

tacol de teatru recent văzut ? 
dovedesc că ei știu să-și explice 
— adesea cu obiectivitate și 
spirit analitic — calificativul, 
bun, pe care-1 acordă cu destulă 
greutate. Și cu atît mai mare 
trebuie să fie seriozitatea cu 
care teatrele vin la întîlnirea 
cu acești tineri spectatori.

„Mă amuză „Puricei® în ure
che**, mă impresionează „Vlaicu 
Vodă**, mă emoționează inteli
gența lucidă a Ecaterinei 
Oproiu și rid cu poftă la pie
sele lui Mirodan. Pot spune că• •••••

dintre cele 
o fatetă a 

principal 
excelentul 
a ideii de

i

concentrare intelectu

altă analiză interesantă 
de Georgiana Punea 
X-a : „De curînd am

înșelat așteptările

vizionat un spectacol care pro
mitea să fie interesant dar care 
mi-a
„Crimă și pedeapsă**. Ca mon
tare mi-a plăcut, scenografia a 
rezolvat simplu atîtea tablouri 
complicate, jocul actorilor e în 
parte destul de bun, atmosfera 
complicată, plină de idei, de fi
lozofie. Dar există un „dar**. 
Raskolnikov întruchipat de Ște
fan lordache reușește să im
prime cîteva din filozofiile lui 
(uneori ale unui om cam anor
mal) care-țî lasă un gust amar. 
Să nu credeți să am început să 
critic romanul, nu, pur și sim
plu spectacolul în sine.**

rămîn. De data asta se pare că 
și pietrele s-au clintit din loc. Și 
dealurile s-au mișcat, muiate de 
apă. Oamenii însă au rămas, ră
mîn și vor rămîne aici, să drea
gă tot ce-au stricat nahlapii 
smintiți, ieșiți din matcă și din 
fire, vijelios peste maluri.

Nimeni n-ar fi avut curaj să 
facă o atare colosală, demen
țială experiență socială, psiholo
gică și umană. Natura însă în 
oarba-i dezlănțuire a făcut-o. Noi 
am. îndurat-o. Cu grele, cu imens
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g țele naturii, dar și ce înseamnă 

i a 
li se opune. Plătim scump aceas
tă descoperire. Foarte scump. 
De aceea o vom păstra cu grijă, 
cu scumpătate. Știm că există și 
ne întemeiem pe dînsa zilele, 
lunile și anii care ne așteaptă. 
Ne așteaptă să refacem totul, la 
loc, cum a, fost și mai bun, mai 
frumos, mult mai bun și mai 
frumos. Amintesc o vorbă a lui 
Petru Rareș, pe care a pome
nit-o și N. Iorga într-un ceas 
de grea primejdie: „vom fi ceea 
ce am fost și mai mult decît 
atît“. Știm acum mai bine ca 
înainte de puhoaie, ce preț are 
acest pămînt. Știm acum, mai 
sigur ca înainte de mai 1970, că 
omul rămîne pe loc chiar cînd

au stat ala

g țele naturii, aar și ce mseami 
Ș dîrzenie umana, cînd cutează 
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pietrele sînt minate la vale de-o 
forță dezlănțuită și absurdă.

E cutremurător de impresio
nant să vezi oameni cum se-ntorc 
la casele lor, la ulița lor, la școa
la și căminul cultural și le cu
răță de nămol sau plănuiesc 
cum să le refacă mai solide, mai 
frumoasa mai bune.

Toate cele ce se vor întîmpîa 
mîine, în lunile și în anii ce 
vor veni, se vor bizui pe uriașa, 
pe neclintita forță morală a oa
menilor noștri, a tineretului nos
tru generos și eroic, a noastră, a 
tuturor care punem la temelia 
structurii noastre spirituale toate 
învățămintele dureroase de azi, 
ca să cultivăm și să facem să 
rodească marile încrederi în ziua 
de mîine. Sîntem încredințați că 
de-aici nu ne clintește nimeni 
și nimic. Că valea asta, cu 
toata înfățișarea-i dezolanta de 
azi, mîine-poimîine va fi iar cea 
mai frumoasă vale din lume. Și 
dealul acesta și muntele acesta 
și rîul acesta va fi cel mai priel
nic, mai util, mai primitor, mai 
drag din lume. Desigur ca isto
ric mă cutremur c-ani fost părtaș 
și poate cronicar al acestei cala
mități unice în istorie. Simt și 
trăiesc și plîng toată tragedia 
momentului. Dar, cumva, ma 
cearcă și o undă de mîndrie : 
am trăit cea mai grea probă, o 
cataclismică probă de rezistentă, 
de curaj, de spirit de sacrificiu, 
de eroism. Deși calamitatea ne-a 
produs cumplite ră^i pe aproape 
tot trupul țării, răni hidoase acolo 
unde noi și strămoșii noștri ridi
casem poduri și uzine și case și 
biblioteci și școli, semănasem 
holde și flori, totuși, pînă la 
urmă, noi, oamenii am biruit și 
vom birui definitiv. într-un fel, 
cu totul nedorit, revărsările din 
mai 1970 au verificat tăria mo
rală și patriotică, solidaritatea 
civică, unitatea socială și poli
tică a poporului nostru. Și tot 
ca istoric pot să spun ca vom 
ști să exploatăm biruința asupra 
naturii. Pentru că și societatea

noastră este unică în istoria 
pînă în acest veac : societatea 
socialistă. O societate puternică, 
minunat și hotărî t condusă, o 
societate a solidarității umane. 
Catastrofa ne-a găsit și ne-a do
vedit puternici, strîns uniți în 
jurul partidului nostru drag. Și 
putem fi mîndri, cu toții mîndri 
că refacerea la care am pornit 
din prima clipă a retragerii ape
lor o vom duce la bun sfîrșit, o 
vom desăvîrși, în primul rînd 
datorită regimului nostru socia
list, sistemului nostru economic, 
social și politic, conducerii noas
tre înțelepte. A doua zi după 
potolirea apelor am și pornit, 
organizat, metodic, încrezători în 
noi, să înălțăm la loc ceea ce 
apele au distrus.

Efortul și succesul reconstruc
ției este și va fi încă o dovadă, 
o mare și nedezmințită dovadă că 
socialismul apăra și știe să apere 
oamenii, ocrotește și știe să ocro
tească valorile materiale și spi
rituale ale poporului, învinge și 
știe să învingă orice obstacol. 
Tineri, aveți încredere în ziua 
de mîine. Cronicile vor vorbi de 
bravii oameni care au știut să se 
bată cu puhoaiele, în mai 1970. 
Rezistența noastră, exemplul nos
tru eroic vor însufleți, vor : 
pildui generațiile viitoare. Tineri, 
să ne întoarcem la vetrele răvă
șite ! Să așezăm pumnul de ce
nușă rămasă drept talisman și să . 
refacem vechea vatră, mai nouă, 
mai frumoasă. Să ocrotim și să ' 
reînălțăm toate zidurile, acolo 
unde au fost, acolo unde ne-am 
născut și am trăit. Să ajutăm să 
se refacă toate fabricile distruse. 
Să îngrijim tofi arborii rămași și 
să plantăm alții noi : arborii ge
nerației noastre și ai celor ce j 

vor veni. Să răsădim mereu alte^ 
flori, ca să coloreze pămîntul și 
să îmbălsămeze văzduhul scum
pei noastre patrii. Simboluri ale 
dorinței noastre de a rămîne aici, 
fiecare în satul și orașul Iui, re
făcut, reîntinerit, reînfrumusețat 
după potopul din mai 1970.

LILIANA MOLDOVAN

Pregătire temeinică — prezența fără emoții în fața tablei 
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rești asistăm la examenele stu
denților Facultății de geologie- 
geografie. Prof. dr. Gratian Cio- 
flică ne spune că primele rezul
tate ale grupei 306, din anul IV, 
care susține examenul de „Zăcă
minte de minereuri*4, pe lingă 
faptul că scot in evidență cu
noștințele teoretice ale^ studenți
lor, dovedesc că pregătirea de 
specialitate se desăvîrșește nu
mai printr-o atitudine conștiin
cioasă față de lucrările practice 
de laborator. Notele bune obți
nute pînă acum sugerează că 
viitorii geologi vor putea de
prinde metodele moderne 
investigare Și cercetare a mine- 
reuritor.

de
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trol etc. ce se cer verificate în 
cursul anului. Am avut astfel 
posibilitatea să mă conving, pe 
parcursul celor două semestre, in 
ce măsură fiecare student și-a 
însușit cunoștințele predate. Un 
prim bilanț al examenului a 
definit încă o dată buna pregă
tire a studenților, care au reușit 
să obțină numai note peste 7“.

Studenți ca Mihail Vîrtosu sau 
Aurel Pascaru, pe care i-am in- 
tîlnît după examen, au confirmat 
pe deplin înalta lor pregătire 
prin calificativele maxime ob
ținute. Ei au mărturisit că sint

€U „DREPTUL
hotăriți să dovedească același ni
vel al pregătirii și la exame
nele următoare,

Ginduri asemănătoare nutresc 
și studenții anului III de la 
Facultatea de metalurgie. La pri
mul lor examen din această se
siune, la „Metalurgie I fizică4^ ei 
au obținut, in corpore, rezultate 
bune și foarte bune.

La Universitatea din Bucu-

Am ascultat și părerea unor 
studeiȚți. Corneliu Vișan, care a 
obținut nota 9, afirmă că nu 
este pe deplin mulțumit de răs
punsurile date, deși s-a pregătit 
intens pentru acest examen. în 
viitor va trebui să fie mai atent 
în sintetizarea și adîncirea ma
terialului bibliografic.

Continuăm investigațiile la 
alte facultăți. La Filozofie, de

pildă, grupa de psihologie susține 
examenul de ..Psihologie geneti
că44. Acad. Mihai Beniuc, șeful 
catedrei de psihologie animală, 
ne vorbește despre modul în 
care studenții din anul I au reu
șit să obțină numai note peste 8 :

— Este o grupă foarte bună, 
pe care o cunosc din timpul se
mi narii lor și de la orele de 
laborator : examenul mi-a con
firmat pe deplin posibilitățile 
fiecărui student. Răspunsurile 
la examen au fost bine argu
mentate, dovedind o bună infor
mare științifică. Așa se 
de ce mulți studenți, 
care Maria Grigoroiu, 
Todosi, Cristina Mamali, 
pășii nivelul grupei prin 
în care au argumentat și susținut 
tematica înscrisă in biletele de 
examen.

La Academia de studii econo
mice. prof. dr. Constantin Ma- 
nolescu, prorector al Institutului, 
a și întocmit o statistică cu 
rezultatele din prima zi a se
siunii : ■

— Din cei 98 la sută studenți 
prezenți la examen, 77 la st 
promovat examenele, iar 
aceștia. 70 Ia sută cu note între 
7 și 10. Față de sesiunea din 
iarnă se constată o creștere cu 
6 la sută a numărului de promo
vați și cu 5 Ia sută față de pri
ma zi a sesiunii trecute**.

Așadar, un prim bilanț devine 
semnificativ prin seriozitatea și 
spiritul de responsabilitate care 
domnesc in rîndul studenților, 
mareînd astfel o etapă impor
tantă dintr-un efort continuu 
spre desăvârșirea profesională.

explică 
printre 
Ștefan 
au de- 
modut
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potrivit realelor aptitudini, și pe 
toți potrivit necesităților unei 
structuri moderne. Această pre
gătire în ceea ee-i privește pe 
toți, desigur, nu e lăsată la in- 
timplare. Dar fiecare în parte ? 
Cine îndrumă adolescentul în 
momentul primei sale hotăriri ? 
Și ca să ia cea mai nimerită 
hotărîre, cine îl învață să se cu
noască lucid pe sine, să înțelea
gă matur nevoile societății și 
mai ales să facă relația exac
tă între ele două ?

Acesta a fost mobilul anchetei 
noastre care a sondat opiniile 
a șase clase a VIII-a din școlile 
generale nr. 11 și 151 ; la între
bările noastre au răspuns 208 
elevi, părinții lor și profesorii 
respectivi.

DIALECTICA ORIENTĂRII 
$1 A... DEZORIENTĂRII

Prima întrebare pusă elevilor 
a fost : ce veți urma după ab
solvirea școlii generale ? Iar 
prima întrebare adresată părin
ților suna astfelce doriți să 
urmeze copilul dv. ? Reprodu
cem răspunsul in procente :

Intenția tlaviltr

liceu teoretic : 7Oo/e 
liceu de specialitate : 17®/« 
școala profesională :
calificare la locul de muncă î 
oo.-q

îndemnul părinților

liceu teoretic : 75®/» 
liceu de . specialitate : 13®/» 
școala profesională : 12®/» 
calificare la locul de muncă : 
o®/»

Opinia cacfrelpr didactico 
asupro actlorpfi olevi

Merită «ă dea examen la li
ceul teoretic : 250. a

Pot urma licee ae specialitate: 
2O«/o

Sînt potriviți pentru școli pro
fesionale : ’400.0
.Calificare la locul de munci î 
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Procentul orientării majoritare 
către învățămîntul teoretic — 
chiar mai evidente în rîndul 
părinților —- nu ne-a surprins. 
Afluxul astfel direcțional con
tinuă de ani de zile ; el a por
nit oind nici nu se pomenea de
spre orientare — această știință 
a autocunoașterii, informării, și 
îndrumării. A pornit deci cîpd 
se repeta prea des un principiu 
realmente adevărat, dar unila
teral înțeles : „astăzi toate căi
le studiului sint deschise tutu
ror44. Drept care ș-a ales o sin
gură cale — liceul teoretic, in 
speranța perspectivei universi
tare. Anul trecut au absolvit 
școlile generale 308 000 elevi ; 
majoritatea au dat concurs la 
liceul teoretic și au trecut doar 
71.000. (95 la sută dintre cadrele

firesc într-o lume a muncii, în 
care trăim cu toții. Un mare 
teoretician francez al orientării, 
Yves Roger, afirmă însă că „lu
mea muncii e prezentă acolo 
unde profesorii reflectează și 
ajută pe copii să reflecteze asu
pra aptitudinilor reale și asu
pra activității desfășurate în so
cietate. Iar acțiunea pedagogică 
trebuie să-și asocieze și părin
ții, la fel de lucizi în observația 
copiilor, la fel de informați a- 
supra evoluției pieții muncii și 
a cerințelor ei. Atunci soluțiile 
concrete cele mai potrivite se 
impun de la sine44. Deci, acțiune 
pedagogică. Intr-adevăr, 95 la 
sută dintre profesorii anchetați 
sînt de acord că pedagogii au 
rolul primordial in orientarea 
școlară și profesională a elevu

narea școlii obligatorii se înca
drează în munca practică, ju
mătate din ei continui ndu-și 
concomitent studiile. în U.R.S.S. 
numărul muncitorilor tineri în
humează un procent de 43 la 
sută în industrie, 60 Ia sută în 
construcții. Din totalul tinere
tului vest-german, intre 15 și 
23 de ani. 78—82 la sută repre
zintă astăzi tineret muncitoresc, 
încadrat în activitate direct pro
ductivă.

Țara noastră pregătește bazele 
unei înalte civilizații care nu se' 
poate clădi de la sine : e nece
sară munca, munca de înaltă 
calificare și inteligență tehnică. 
Avem o puternică bază indus
trială, unde activează intens ti- . 
neretul. Pînă în 1980 vom mai 
avea încă 1100 uzine, fabrici,

SE OPTEAZĂ 
PENTRU 0,5 LA SUTĂ 

DINTRE PROFESIILE 
EXISTENTE

Există astăzi pe lume 10 000 
de meserii larg răspîndite în 
tot vastul laborator de creație 
umană. Elevii care au răspuns 
anchetei noastre ;iu demonstrat 
că nu cunosc decit 21 de pro
fesii, dintre care 17 intelectuale, 
pe care și le-au asumat în pro
porție supramajoritară. Domi
nante : arhitectura, filologia, co
merțul exterior ; mai rar elec
tronica și cercetarea științifică 
— culmea, alese de unii elevi 
cu slabe notificări la discipli
nele științifice, dar fii ai unor 
părinți nefondat ambițioși. Mul
te opțiuni pentru inginerie, de

arhitect. Profesorii afirmă însă 
că e un elev mediu, (are și el 
meditator), e nestudios, dotat 
însă cu aptitudini tehnice, opi- 
nînd deci pentru un liceu de 
specialitate. în cazul de față 
profesorii găsesc ambițiile și a- 
precierile părinților sensibil e- 
xagerate. Ca și în cazul lui Paul 
Mihâescu, elev foarte slab, care 
vrea să intre la liceul teoretic 
pentru a urma fizico-matema- 
lici (după sfatul tatălui, ingi
ner de profesie). Profesorii se 
pronunță în acest caz penrru 
frecventarea unei școli profesio
nale. Tot aici ar îndruma-o și 
pe Ana Costea, ea însă. împre
ună cu mama, tehniciană, au 
ales cu totul altceva : „cînta- 
r^ață de canto44 !

demicianul Moisil afirmă că un 
copil normal, învățînd conștiin
cios nu are nevoie de mai mult 
decit ce-i predă școala. Restul 
e superflu. oboseală, iluzie. In 
plus, profesorii anchetați de
monstrau că meditațiile disteug 
încrederea elevilor în școală și 
în profesorii ei, copiii bazindu- 
se numai pe ajutorul extern. 
Directoarea școlii nr. 15, O. To- 
meșcu. găsea însă și o explicație 
didactică nevoii de meditații 
din afară ; „Cerințele cantita
tive ale examenelor-concurs. 
Pînă cînd învățămîntul n-o să 
ceară cunoștințe calitative, gîn
dire creatoare și nu minte su
prasaturată cantitativ, părinții o 
șă continue să îndoape capul 
copiilor. Și pentru siguranța asi

INTELECTUAL CU ORICE PREȚ?
didactice investigate afirmă că 
acest concurs a fost trecut Ia 
unele licee intolerant de ușor. 
Pe alocuri s-au admis note_ li
mită, exigența slăbuță a hrănit 
speranțele elevilor mediocri și 
ale părinților ambițioși... „teo
retic44). Anul acesta locurile li
ceelor s-au redus la 65 000. 
totuși, trei sferturi dintre pă
rinți — după cum se vede — 
tot aici își îndreaptă privirile.

INTELECTUALI 
CU ORICE FREȚ

Deci, bloc compact, părinți— 
copii, oare indiferent de aptitu
dini, de rezultatele școlare, in
tenționează ca în proporție de 
75 la sută să asalteze liceul teo
retic. Bloc separat, pedadogii : 
directori, diriginți. dascăli care 
după ce i-au urmărit timp de 
opt ani, răstoarnă proporțiile 
afirmînd că doar 25 la sută au 
șanse să reușească la examenul 
de admitere în liceu. Restul 
fiind îndreptățiți să încerce alte 
profesii, legate de tehnică, de 
practică. Lucru cit se poate de

lui. Dar 65 la sută dintre ado
lescenți au răspuns că părinții 
le sînt singurii sfătuitori și doar 
14 la sută au recunoscut ca în
drumător și școala. E ciudat că 
după opt ani de conlucrare ca
drele didactice nu reușesc — 
după cum arată ancheta — să-și 
impună un punct de , vedere 
mult mai exact format, indicînd 
alte traiectorii de formare. E 
ciudat, dar asta-i situația : 88 la 
sută dintre elevii anchetați, pe 
cale să absolve școala generală, 
au ales profesii intelectuale, 8 
lș sută vor să devină tehni
cieni și doar 4 la sută voi* șă 
fie muncitori !

TINERII ÎNTR-O LUME 
A MUNCII

$i asta într-o lume a muncii, 
Intr-o lume a tehnicii, a practi
cii producerii de bunuri mate
riale, la oare pretutindeni pe 
mapamond tineretul are o con
tribuție covîrșitoare : unul din
tre 5 muncitori ai S.U.A. sînt 
tineri intre 16—24 de ani. 9 din 
10 elevi americani după termi

mari unități industriale care 
sint ridicate cu marile eforturi 
al® întregii societăți, ale noas
tre, ale tuturor, în folosul tutu
ror. Dar nimeni dintre noi nu 
va putea beneficia de acest ge
neral efort de modernă indus
trializare. dacă np există în
demnul interior și exterior al 
tineretului de a popula indus
tria. Trăim veacul științei care 
cere oameni de știință excelent 
pregătiți, oameni care nu mai 
caută piatra filozofală ci își 
fructifică imediat rezultatele 
strădaniilor în tehnică, în prac
tică. Trăim în mod egal veacul 
tehnicii, al evoluției tehnice 
care n-are nevoie de inteligen
ță abstractă, ci de potențial efi
cient. Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, scria undeva : 
„Industria devine știință. Ea e 
dominată de aoeleași reguli de 
inovație rapidă, aplicație diver
să, viziune largă și eficiență 
maximă. Oamenii acestei indus
trii vor avea altă calificare de
cît astăzi, alt grad de raționali
tate și nivel științific4*.

asemenea nu totdeauna justifi
cate de aptitudini pentru ma
tematică, fizică, chirȚito, suge
rate însă tot de părinți. Nimeni 
nu neagă importanța și ponde
rea profesiilor intelectuale în
tr-o societate multilateral dez
voltată așa cum este societatea 
noastră : dar de cîți arhitecți 
pe cap de locuitor avem nevoie, 
sau de funcționari ai comerțu
lui exterior, sau chiar de viitori 
ingineri, astăzi elevi cu note 
mediocre și chiar submediocre 
la matematică ?

ILUZII
Iată și cîteva exemple nomi

nale ale anchetei : pe Valeria 
Șerbănescu, ambii părinți, mun
citori, o apreciază medie ca in
teligență, dar vor s-o îndrepte 
neapărat către activitate inte
lectuală — deci liceu teoretic— 
pentru a deveni chimistă, deși 
acum e amenințată de corigen
te, deși are nota 4 la matema
tică, deși părinții i-au pus și 
meditator. Cristin Seciu, apre
ciat optim de tatăl său, econo
mist, declară că și-a ales, cu 
concursul părinților, profesia de

PREGĂTIREA = BANII 
CHELTUIȚI PE MEDITAȚII?

Eforturile materiale ale pă
rinților și intelectuale ale co
piilor sînt adesea de-a dreptul 
exacerbate spre sfîrșitul școlii 
generale. Meditatorii înfloresc, 
părinții se chinuiesc, fac mari 
sacrificii bănești. Circa 40 la 
sută dintre părinții investi- 
gați recunosc că au apelat 
la meditatori, mai ales la ma
tematică, de la începutul clasei 
a VIII-a. S-a creat un fel de 
psihoză a meditațiilor: părinții 
care nu pun cîrje învățămîntu- 
lui sînt neliniștiți și cuantumul 
de speranțe ale reușitei la liceu 
se măsoară în numărul orelor 
de meditații săptămînale și al 
sumelor plătite. Adesea mii și 
mii de lei. Meditații excelente 
se dau și în școală, dar. dună 
opinia directoarei l. Mușat, 
fiind gratuite. părinții nu 
dau pe ele nici... doi bani. Pro
fesorii care au răspuns anche
tei noastre s-au declarat în pro
porție de 100 la sută împotriva 
meditațiilor externe școlii. Aca

milării cantitative sigur vor a- 
pela la ajutor din afară44.

COMPLEXUL 
DE MEDIOCRITATE

Să presupunem că meditați
ile au dat ghiontul necesar in
trării în liceu ; practica pedago
gică arată însă că in cazul ele
vilor „dopați44 pentru concurs 
dar nedotați pentru studiul teo
retic, rezultatele sint constant 
mediocre. Și submediocre. Ast
fel de „teoreticieni44 întimplă- 
tori, împinși de părinți, se ti- 
răs'c cu dificultate în liceu timp 
de patru ani, copleșiți adesea de 
complexe de inferioritate față 
de ceilalți colegi. Cu timpul sca
pă de acest complex, adaptîn- 
du-se însă, unuia mult mai pri
mejdios ; complexul de medio
critate. Elevul abia intrat — cu 
sprijin — în liceu, va crede — 
opi se va simțit chiar îndreptățit 
— să încerce apoi admiterea la 
universitate. Tot cu meditatori, 
tot mediocru Și așa. adoles
cenții, apoi tinerii, învață trep
tat să creadă că „se poate44 și 
mediocru, că merge, că se reu
șește în viață și „așa-și-așa“.

Mentalitatea lunecării medio
crității spre meserii neavenite 
nu mai are ce căuta într-o so
cietate în care vrem cu toții din 
toate puterile și cu toată intran
sigența să promovăm reale 
valori.

NU E ÎNSEMN NOBILIAR
Să ne înțelegem, liceul teore

tic nu e unic în învățămînt. 
După ce majoritatea au încer
cat anul trecut poarta cîmpi- 
ilor elizee ale culturii generale 
— cum li se pare unora — și 

au reu.șit cîți au reușit, s-a o- 
perat replierea care a populat 
liceele de specialitate cu 26 000 
de elevi. învățămîntul profesio
nal cu 103 000 de tineri și 48 500 
elevi ai claselor a IX-a. Forme 
de învățămînt demne de toată 
cinstea care vor livra cadrele 
așteptate cu nerăbdare în toate 
domeniile. Să ne înțelegem, li
ceul teoretic nu înseamnă ne
apărat grad de noblețe, unic de
ținător al inteligenței și ma
xim distribuitor al reușitelor în 
viață. EI este, și va fi cu mai 
mare predominanță, doar locul 
de pregătire al unora dintre ca
drele trebuincioase activității 
creatoare într-o țară, care are 
nevoie, firește, și de profesii ce 
necesită calificare strict teore
tică. Atita toț. Noblețea unei 
profesii, reușita prin afirmare, 
incontestabila inteligență nu se 
măsoară astăzi numai în pregă
tirea teoretică. Această pregă
tire cere însă fără drept de a- 
pel elemente apte, cu reale în
clinații teoretice, cu incontes
tabile aptitudini intelectuale. 
Cine cîntărește aceste aptitu
dini la începutul adolescenței, 
și cum le cințărește ? Cine ju
decă direcționarea aptiudinîlor 
și cum o judecă ? Cine cintă- 
rește valorile muncii in raport 
cu profesiile, și cum o fa
ce ? Cine informează asupra me
seriilor. a importanței lor și a 
cerințelor sociale ? Cine trebuit 
așa dar $ă realizeze perfecta 
armonie între ceea ce vrea fie
care tinăr, intre ceea ce poate 
și ceea ce trebuie ?

Tată un noian de întrebări Ia 
care, ancheta noastră încearcă să 
descifreze răspunsurile în- 
tr-unul din numerele viitoare 
ale ziarului. *
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Tovarășii Santiago Carrillo și Gheorghe Pană
au vizitat județul Brăila

de Stat, condusă de tovarășul Emil Bodnaraș,

K în cursul zilei de marți, to- 
v varășul Santiago Carrillo, se

cretar general al Partidului 
Comunist din Spania. împreu
nă cu tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Executiv7, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., au făcut o vizită în ju
dețul Brăila, în zone afectate 
sau amenințate de inundații.

Drumul parcurs cu elicopte
rul, de-a lungul brațului Bor- 
cea, pe deasupra localităților 
Făcăeni. Vlădeni, Lunca, Giur” 
geni. a putut releva oaspetelui 
amploarea inundațiilor care 
au avut loc în această parte a

tării, pericolul care încă mai 
amenință numeroase așezări și 
întinse ogoare, dar și lupta 
neobosită a oamenilor muncii 
care, de multe zile și nopți, 
ridică ziduri tot mai înalte în 
calea apelor dezlănțuite.

Spre amiază, elicopterul a 
aterizat în comuna Mărașu, 
situată între ape. în incinta 
Insulei Mari a Brăilei, acolo 
unde se duce bătălia cea mai 
grea. Primul secretar al Comi
tetului județean de partid 
Brăila, Mihai Nicolae, împreu
nă cu alți reprezentanți ai or
ganelor de partid și ai între
prinderii agricole de stat, îi

informează pe oaspeți despre 
activitatea comandamentului 
de luptă împotriva inunda- 
țiilor.

Secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania dă 
o înaltă apreciere moralului 
oamenilor, abnegației cu care 
se dăruiesc luptei pentru apă
rarea avutului obștesc.

Se vizitează apoi o parte a 
digului, lanurile de grîu.

Elicopterul își ia din nou 
zborul, spre zona de confluen
ță a Șiretului cu Dunărea, tre
ce pe deasupra orașului Galați, 
a marii cetăți siderurgice a-

flată în continuă producție, șî 
apoi aterizează la Brăila,

Primul secretar al Comitetu
lui municipal de partid, Radu 
Constantin, urează oaspeților 
un călduros bun venit în Brăi
la. invitîndu-i să viziteze ora
șul. sediul Comitetului jude
țean de partid, portul. în port, 
a fost înălțat, în numai două 
zile și două nopți, un dig de 
peste 8 km., care protejează 
bunuri a căror valoare depă
șește 500 milioane Iei.

Impresionat de cele văzute^ 
tovarășul Santiago Carrillo 
felicită pe primarul orașului,

tovarășului
GHEORGHE PAM

Cuvîntarea Cuvîntarea
smu cmiuo

Dragi tovarăși.
Doresc, înainte de toate, să 

vă adresez dumneavoastră, în
tregului colectiv al Uzinelor 
„Progresul44, un călduros salut 
din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu perso
nal.

Vizitînd astăzi din nou uzi
na dumneavoastră la numai 
11 zile de la vizita făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— pot spune că întregul colec
tiv al uzinei înțelege pe deplin 
sarcinile de înaltă răspundere 
ce-i revin în bătălia purtată 
de întregul popor pentru înlă
turarea urmărilor inundațiilor, 
depune toate eforturile pen
tru a-și îndeplini cu cinste 
angajamentele suplimentare a- 
sumate în fața secretarului 
general al partidului.

Atitudinea înaintată, abne
gația de care dă dovadă în a- 
ceste zile colectivul Uzinelor 
„Progresul" constituie o vie 
mărturie a eroismului, dîrze- 
niei, hotărîrii de ^neclintit și 
patriotismului clasei munci
toare — cea mai înaintată 
clasă a societății, forța de gra
nit a orînduirii socialiste. A- 
semenea dumneavoastră, în
treaga clasă muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, — na
țiunea noastră socialistă s-a 
ridicat ca un singur om, a ac
ționat cu o energie și o dă
ruire nemaiîntîlnite pentru a 
stăvili furia apelor, reușind să 
evite pierderi care ar fi fost 
și mai mari, să repună în func
țiune, într-un. timp foarte 
scurt căi de comunicații, uni
tăți economice, în care s-a in
vestit munca poporului.

Desigur, poporul nostru a 
trecut în ultimele săptămîni 
prin momente grele, economia 
națională și cetățenii au su
portat mâri pagube, calamită
țile au provocat suferințe și 
pierderi de vieți omenești, 
dar în aceste încercări excep
ționale, și împrejurări vitre- 
g s-au manifestat din nou 
\ >ința de luptă și capacitatea 
poporului nostru, condus de 
partidul comuniștilor, de a-și 
mobiliza forțele pentru a în
vinge greutățile, a lecui rănile 
și a asigura dezvoltarea nor
mală a întregii activități so
ciale. Unanimitatea cu care 
muncitorii, țăranii și intelec
tualii, bărbați și femei, tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți au răspuns chemărilor 
Partidului Comunist Român, 
ale Frontului Unității Socia
liste la lupta pentru salvarea 
avutului obștesc, pentru apă
rarea vieților și bunurilor ce
tățenilor, calda solidaritate cu 
care marea familie a poporu
lui nostru a înconjurat din 
primele momente pe cei sinis
trați — toate acestea consti
tuie o demonstrație dintre cele 
mai grăitoare ale unității de 
nezdruncinat care cimentează 
națiunea noastră socialistă.

în aceste zile se vădește cu 
o deosebită pregnanță capa
citatea Partidului Comunist 
Român de a mobiliza și orga
niza forțele tuturor celor ce 
muncesc în această țară, legă
turile indestructibile dintre 
partid și masele de la orașe și 
sate, încrederea nestrămutată 
cu care întregul nostru popor 
urmează Partidul și Comite
tul său Central. Hotărîrea 
dîrză a oamenilor muncii de 
a face totul pentru a recupera 
pagubele pricinuite de calami
tățile naturii, angajamentele 
luate suplimentar de colecti
vele din întreprinderile indus
triale, din agricultură, cons
trucții, transporturi, din toate 
ramurile, munca eroică, ne
obosită și bărbăția poporului 
nostru demonstrează înalta sa 
conștiință socialistă, arată ce 
lapte mărețe poate săvîrși un 
popor liber, stăpîn pe soarta 
și pe avuțiile țării sale. Noi 
avem deplina convingere că 
prin eforturile unite ale unui 
popor cum‘ este harnicul și 
bravul nostru popor, prin

munca și abnegația clasei 
muncitoare, a țărănimii și in
telectualității, pagubele pro
vocate de inundații vor fi re
cuperate într-un scurt răs
timp, sarcinile de plan pe a- 
nul în curs și pe întregul cin
cinal 1966—1970 vor fi înde
plinite cu succes, asiguirnd te
melii trainice dezvoltării con
tinue a scumpei noastre patrii 
socialiste.

Preocupîndu-ne de desfășu
rarea în condiții cît mai bune 
a construcției socialiste în 
țara noastră. Considerăm eă 
prin eforturile depuse și Suc
cesele dobîndite în această 
direcție ne aducem contribu
ția la creșterea forței siste
mului mondial socialist și a 
influenței ideilor socialismu
lui in lume.

După cum știți, chiar și în 
momentele grele prin care a 
trecut poporul nostru în ulti
ma vreme conducerea parti
dului și, statului nostru 
s-a întîlnit cu conducătorii 
P.C.U.S. și ai U.R.S.S., cu șefi 
de state, conducători și dele
gați ai unor partide comunis
te și mișcări de eliberare na
țională. în aceste zile, avem 
satisfacția de a avea ca oas
pete pe tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist, din Spa
nia, vechi prieten al poporu
lui nostru, venit astăzi în vi
zită la uzina dumneavoastră.

Permiteți-mi să adresez în 
numele Comitetului Central 
al Partidului nostru, al tutu
ror comuniștilor și oamenilor 
muncii din țara noastră, un 
cald salut frățesc tovarășului 
Santiago Carrillo. Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Spania, tuturor co
muniștilor soanioli. Mulțu
mim tovarășului Carrillo, co
muniștilor soanioli pentru 
sentimentele de solidaritate 
și compasiune exprimate .po
porului nostru în zilele '.de 
grele încercări prin care a 
trecut și Ie urăm noi succese 
în luda pentru unirea tuturor 
forțelor democratice și pro
gresiste. pentru drepturile oa
menilor muncii spanioli, de
mocrație, libertate și progres 
social.

Sub semnul prieteniei tra
diționale, internaționaliste 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și 
Spania 
zile și 
varăsii
Santiago Carrillo. Avem con
vingerea că actuala vizită a 
secretarului general al Parti
dului Comunist din Spania în 
tara noastră va contribui la 
dezvoltarea și întărirea conti
nuă a relațiilor frățești din
tre partidele noastre, pe baza 
marxism-leninismului și a in
ternaționalismului proletar, 
corespunzător intereselor ce
lor două popoare, ale unității 
mișcării comuniste internațio
nale. cauzei socialismului și 
păcii.

Judecind după numeroasele 
manifestări de simpatie, soli
daritate și sprijin, primite în 
ultima vreme din partea a 
zeci și zeci de popoare, state, 
organizații 
partide 
nomice, 
diferite 
aprecia 
n-a avut atîția prieteni, 
s-a bucurat de un asemenea 
prestigiu ca acela pe care i 
l-a adus politica marxist-le- 
ninistă internă și externă a 
partidului și statului nostru. 
Prețuind mult această priete
nie, noi vom face totul pentru 
a trăi în bună înțelegere cu 
celelalte popoare, pentru a 
dezvolta colaborarea interna
țională.

Permiteți-mi ca, în încheie
re, să vă urez din toată ini
ma cît mai multe succese in 
activitatea dumneavoastră 
pusă în slujba înfăptuirii po
liticii partidului, a întăririi 
patriei noastre socialista.

Partidul Comunist din 
s-au purtat în aceste 

convorbirile dintre to- 
Nicolae Ceaușescu și

Tovarăși și tovarășe,
Tineri muncitori din Fabri

ca „Progresul44 din Brăila, 
primiți salutul frățesc și com
bativ al muncitorilor, al tine
retului și al poporului spaniol 
care luptă împotriva fascis
mului.

Prin dumneavoastră, doresc 
să aduc omagiul prieteniei 
noastre întregului popor 
muncitor din România, tine
retului său, intelectualilor săi, 
Partidului Comunist Român, 
care în aceste ore dificile do
vedește din nou capacitatea 
sa de conducător al poporu
lui. Comitetului său Cen
tral și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Atunci cînd în Occidentul 
capitalist citeam știrile cu 
privire la inundațiile câre au 
avut loc în România, mă gă
seam cu inima strînsă, îndu
rerat, gîndindu-mă la suferin
țele și la tragedia mii
lor de oameni ai poporului 
român care au suferit în 
urma acestor calamități natu
rale. Și sosind aici, vizitînd 
această zonă a Brăilei, vor
bind cu muncitorii, cu condu
cătorii de partid, am avut o 
plăcută impresie — impresia 
că . poporul dumneavoastră,. 
tineretul dumneavoastră, ar
mata dumneavoastră, toate, 
foitele vii ale României, unite 
în jurul partidului. duc o 
mare bătălie împotriva ele
mentelor, pentru a transforma 
această tragedie naturală in
tr-un nou progres și într-o 
nouă victorie a poporului no- 
mân, în lupta sa de construc
ție a economiei socialiste.

Este adevărat, tovarăși, că 
eu sînt prieten al poporului 
român, că sînt prieten al par
tidului dumneavoastră. Și 
consider această prietenie ca 
o mare onoare. Cum să nu 
fiu prieten cu un ponor și cu 
un partid mîndru, ferm, ca
pabil să construiască socialis
mul, capabi] să-și aducă con
tribuția, independent șj activ, 
la cauza luptei pentru socia
lism în întreaga lume, cum 
să nu fiu prieten cu un popor 
și cu un partid care luptă așa 
ca și noi pentru unitatea miș
cării comuniste pe baza mar- 
xism-leninismului, pe baza 
respectului independenței fie
cărui partid și a fiecărui po
por socialist.

Vizitînd fabrica dumnea
voastră. am simțit un moment 
de emoție atunci cînd am vă
zut ambalajul mașinilor voas-

tre îndreptate spre Hanoi, spre 
Republica Democrată Viet
nam. Am văzut cum realizați 
în felul acesta o muncă de 
sprijin activ al popoarelor din 
Peninsula Indochineză care 
luptă împotriva barbarei agre
siuni a imperialismului ame
rican. Noi toți sprijinim, de 
asemenea, în Spania, această 
luptă. Noi nu putem trimite 
mașini tovarășilor din Viet
nam, însă tovarășii noștri, pe 
străzile din Madrid, din Bar
celona și din Valencia ies sub 
steagul roșu și cu steagul Re
publicii Vietnamului să strige 
în fața zbirilor fasciști solida
ritatea poporului spaniol cu 
popoarele din Indochina.

Noi formulăm de la această 
tribună împreună cu dum
neavoastră, tovarăși munci
tori, urarea ca țările socia
liste, și îndeosebi Uniunea 
Sovietică și Republica Popu
lară Chineză, să-și unească 
eforturile pentru a sprijini 
popoarele din Indochina și 
pentru a întări mișcarea co
munistă și muncitorească in
ternațională, mișcarea antiim- 
perialistă.

Tovarăși muncitori din Ro
mânia,
* Putețf fi 'siguri că îrr'âceste 
momente sîntem din toată 
inima alături de dumneavoas
tră. Acest miting pe care îl 
ținem astăzi îmi aduce amin
te de un altul, care a avut loc 
în august 1968 într-o fabrică 
din București, împreună eu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în acele momente ne-am afir
mat, de asemenea, solidarita
tea și atitudinea prietenească 
dintre cele două partide ale 
noastre. Vă dorim succese în 
lupta împotriva inundațiilor, 
vă dorim succese în lupta 
pentru a crea o societate so
cialistă tot mai dezvoltată în 
care omul să fie tot mai 
fericit și mai liber, un 
exemplu eficace pentru mun
citorii din țările capitalis
te care luptă pentru socia
lism.

Trăiască unitatea de clasă a 
muncitorilor din România și 
a muncitorilor din Spania, a 
comuniștilor români și a co
muniștilor spanioli!

Trăiască unitatea mișcării 
muncitorești și comuniste in
ternaționale !

Trăiască cauza păcii, liber
tății și independenței popoa
relor !

Sănătate!

pe toți cei care au contribuit 
Ia acest greu efort.

Se vizitează apoi cea mai 
mare unitate industrială a o- 
rașului, uzinele de utilaj greu 
,.Progresul*4, unde directorul 
general Gheorghe Munteanu, 
înfățișează oaspeților realizări
le întreprinderii, perspective
le sale. Oaspeții trec prin di
verse secții de producție, unde 
sînt salutați cu căldură de nu
meroși muncitori, se intere
sează de specificul producției, 
de solicitările la export, de 
modalitățile de calificare a ca
drelor.

La sfîrșitul vizitei, are loc 
un mare miting al. muncitori
lor uzinei, consacrat prezenței 
în mijlocul lor â secretarului 
general al P.C. din Spania,

Răsună puternice ovații și 
urale. lozinci închinate Parti
dului Comunist Român, Comi
tetului său Central, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. priete
niei frățești care leagă cele 
două partide sub semnul in
ternaționalismului proletar, al 
întăririi luptei antiimperialis- 
te, al păcii în lume.

Mitingul este deschis de tov. 
Mihai Nicolae. care adresează 
vii mulțumiri secretarului ge
neral al P.C. din Spania pen
tru fapțul că și-a consacrat o 
zi din șederea sa în țara noas
tră vizitei județului Brăila.

Vorbește apoi secretarul co
mitetului do partid al uzinei, 
tov. Stei ian Huțulescu. Sala- 
riații uzinei noastre — a spus 
vorbitorul — muncitori, ingi
neri, tehnicieni, mobilizați și 
îmbărbătați de cuvintele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de 
curînd aflat în mijlocul nos
tru, și-au înzecit strădaniile, 
concretizate în suplimentarea 
sarcinilor de plan, în depăși
rea indicatorilor zi de zi.

Vorbind în numele tinerilor 
din uzina, lăcătușul Victor 
Calcan a spus : Conștient de 
marea sa răspundere politică 
și socială, tineretul uzinei 
noastre, alături de tinerii din 
întreaga țară, depune eforturi 
hotărî te -pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan, 
se manifestă în tot ceea ce 
face ca un detașament de în
credere al partidului. Cu ini
ma alături de dv., iubiți oas
peți. tineretul uzinei brăilene 
vă asigură ie înalta lui consi
derație, urîndu-vă din tot su
fletul noi succese în realizarea 
cauzei centru care Partidul 
Comunist din Spania militea
ză neobosit.

Au luat apoi cuvîntul tova
rășii Gheorghe Pană și San
tiago Carrillo. Cuvîntările au 
fost subliniate în repetate rîn- 
duri cu aplauze și urale pu
ternice.

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala o delegație a Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care, Ia invitația Adunării 
Populare Supreme și a Prezidiului 
Adunării Populare Supreme ale 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, vă face o vizită de prie
tenie în Republica Populata De
mocrată Coreeană.

De asemenea, la invitația Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga China, delegația Marii

Adunări Naționale și a Consiliu
lui de Stat va face o vizită de 
Îirietenie și în Republica Popu- 
ară Chineză.

Din delegație fac parte tovară
șii Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Marii Adunării Naționale, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R., Ion Cîrcei, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., secretar al 
Marii Adunări Naționale, Dumi
tru Balalia, membru al C.C. al 
P.C.R., președinte al Comisiei 
permanente a Marii Adunări Na
ționale pentru Consiliile popu
lare și Administrația de Stat, De
meter Jânos, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, deputat în

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis Dom
nului General de Divizie JUAN VELASCO ALVARADO, 
Președintele Republicii Peru, o telegramă în care se spune :

Am aflat eu întristare despre pierderile umane și daunele 
materiale provocate de cutremurele de pâmînt care s-au 
abătut recent asupra țării dumneavoastră.

în numele poporului român, al Consiliului de Stat și al 
meu personal, vă exprim sentimentele profundei noastre 
compasiuni și vă rog să transmiteți familiilor îndoliate sin
cere condoleanțe.

Tn legătură cu gravele inundații care au lovit țara noas
tră, pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a Comitetu
lui Central al Partiduui Comunist Român au sosit telegrame 
și mesaje de compasiune de Ia FRANCOIS TOMBALBAYE, 
președintele Republicii Ciad, RAFAEL CALDERA, președin
tele Republicii Venezuela. DIORI IIAMANI, președintele 
Republicii Niger, JEAN, MARE DUCE DE LUXEMBURG. 
FRANZ JONAS, președintele Federal al Republicii Austria, 
MICHAEL O RIORDĂN, secretar al Comitetului Executiv 
Național al Partidului Comunist din Irlanda, L. CHUNDRA- 
MUN, președintele Comitetului Central al Partidului Co
munist din Mauriciu.

ANGELO OLIVA, președinte al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D.) a adresat tovarășului ION 
ILIESCU, prim secretar al Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretu
lui, o telegramă în care se spune : în împrejurările drama
tice determinate de inundațiile catastrofale mă asociez du
rerii dv. și exprim sentimente de profundă solidaritate cu 
tineretul și poporul român. Am convingerea că tineretul ro
mân, mobilizat de U.T.C. va munci cu abnegație pentru re
stabilirea situației și continuarea construcției societății so
cialiste în România. Vă rog să primiți sentimentele mele de 
simpatie și solidaritate.

Pc adresa l.r.f. și iMS.p

STELIAN 
CONSTANTINESCU

Pe adresa Comitetului 
Central al U.T.C. și a 
U.A.S.R. s-au primit urmă
toarele telegrame :

Din partea UNIUNII IN
TERNAȚIONALE A STU
DENȚILOR (U.I.S.) : „Trans
mitem condoleanțeie noas
tre și ne exprimăm solidari
tatea cu toți studenții ro-

CONT 2000
Casa de Economii și Consemnațiuni face cunoscut că la 

3 iunie suma depunerilor pe intreg cuprinsul tării in contul 
C.E.C. 2 000 se ridica la 48 802 000 lei.

Cele mai mari sume de bani în „contul omeniei14 au fost 
depuse de cetățenii Capitalei — 10 531 500 lei, de cei ai ju
dețelor Arad — 2 830 600 lei, Cluj — 2 547 000 lei. Timiș — 
2 216 500 lei. Bihor — 1854 000 lei și Argeș — 1 617 400 Iei 
De subliniat că suma înscrisă in acest cont de sătmăreni, 
oamenii cei mai greu încercați de fuira apelor, depășește 
cifra de 1000 000 lei.

(Agerpres)

mâni care participă ia înlă
turarea distrugerilor provo
cate de inundațiile catastro
fale*4.

Din partea UNIUNII NA
ȚIONALE A STUDENȚILOR 
DIN ANGLIA, VVALS ȘI 
IRLANDA DE NORD 
(NUSEWNI) : „Ne expri
măm simpatia noastră pro
fundă față de studenții și 
poporul român care suferă 
din cauza inundațiilor. Am 
apelat la toți studenții noș
tri să contribuie la fondul 
pentru sinistrați. Am oferit 
Ambasadei Române la Lon
dra și studenților români de 
aici, tot ajutorul pe care îl 
putem da. Dacă e vreo acți
une pe care o putem face 
noi sîntem bucuroși să yă a- 
jutăm. Vă rugăm să primiți 
expresia noastră sinceră de 
mihnire".

Din partea UNIUNII TI
NERETULUI DEMOCRAT 
DIN FINLANDA (S.D.N.L.) : 
„Intr-o situație gravă din 
cauza inundațiilor, noi vă ex
primăm întreaga solidaritate 
a organizației noastre4*.

Marea Adunare Națională ș 
membru al Biroului Consiliulu 
oamenilor muncii de naționalitati 
maghiară, Nicolae Ionescu, ad 
junct de șef de secție la C.C. a 
P.C.R., și Mircea Nicolaescu, am 
basador în Ministerul Afacerile» 
Externe.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezeriți tovarășii 
Gheorghe Pană, Ștefan Voit^c. 
Vasile Patilineț, precum și Ilîe 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Vasili- 
chi, președinte de Comisie pei> 
manentă a Marii Adunări Națio
nale, Vasile Potop și Vasile Vlad, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R.; 
Mihai Marin, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față Kang Iăng Săp 
ambasadorul R.P.D. Coreene, și 
Van Țen-Iuen, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chi
neze. A fost, de asemenea, pre
zent A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice.

Luni. ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, Kang Iăng 
Săp, a oferit un dejun în cinstea 
delegației Mării Adunări Națio
nale și a Consiliului de Stat ale 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Vizitele 
secretarului 

de stat
pentru 

afacerile 
externe 

al Canadei

Primirea 
la președintele 

Consiliului 
de Miniștri

Marți la amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
secretând de stat pentru aface
rile externe al Canadei, Mitchel 
Sharp.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa- 
rilor externe, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României în Cana
da, și Bucur Șchiopu, ambasador.

Au fost de față Bruce M. 
Williams, ambasadorul Canadei 
la București, și celelalte persoa
ne oficiale, care îl însoțesc pe 
ministrul canadian în vizita pe 
care o face în țara noastră.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
referitoare la dezvoltarea colabo
rării dintre România și Canada, 
precum și aspecte ale situației 
internaționale.

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Miniștri â reținut 
la dejun pe secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Cana
dei și pe celelalte persoane ofi
ciale.

internaționale, 
comuniste, firme eco- 
cetățeni din cele mai 
țări ale lumii, putem 
că niciodată România 

nu

ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI 
ARYAMEHR, va trimite un a- 
vion care va transporta donații 
personale pentru ajutorarea lo
cuitorilor orașelor Brăila și Ga
lați, care au avut de suferit în 
urma inundațiilor.

Președintele . Uniunii Indus
triașilor din Austria, dr. Franz 
Josef Mayer — Gunthof, adre- 
sîndu-se ambasadei României la 
Vieria, a transmis hotărîrea 
Consiliului Uniunii de a oferi, 
prin intermediul Crucii Roșii, 
un ajutor de 200 000 șilingi. De 
asemenea, Uniunea jSindicate- 
lor din Austria va pune la dis
poziția U.G.S.R.. 52 000 șilingi.

Organizația „Caritas interna- 
tionalis" din Italia a trimis pe 
adresa Ministerului Sănătății 
din România 4 000 de pături, 
precum și o importantă canti
tate de antibiotice și produsă 
pentru purificarea apei.

Reprezentanți ai Organizației 
Tineretului Comunist Austriac 
au colectat 10 500 șilingi, pen
tru a veni în sprijinul victime
lor calamității naturale din Ro
mânia.

Pe adresa întreprinderii „Ro- 
magricola“ s-a primit o scri
soare prin cară firma iugoslavă 
„Progres" " 
rea unei 
substanță 
furajarea

într-0 __ a___ _ ______
Consiliului de Stat, reprezen
tantul firmei italiene „Tehnoce- 
ram“, Antonio Piva, anunță că 
a depus la amabasada română 
din Roma suma de 100 000 lire 
italiene în ajutorul sinistrâților 
din România.

Firma „Fiat" a mai pus la 
dispoziția Crucii Roșii italiene, 
pentru a fi donate cetățenilor 
români afectați dă inundații, 
1000 de pături, importante can
tități de suc de fructe, dulcea
ță. carne, cafea, lapte conden« 
sat, precum și 4 jeep-uri „Fiat". 

O altă firmă italiană — „Mo
arta", s-a oferit să trimită pie-

face cunoscută dona- 
cantități de 15 tone 

concentrată pentru 
animalelor.
telegramă adresată 

reprezen-

se de schimb pentru instalațiile 
livrate României și care au fost 
avariate de inundații, precum 
și tehnicieni care să ajute la 
repunerea în funcțiune a insta
lațiilor respective.

De asemenea, firma italiană 
„Orsilato" a donat 1 700 000 lire 
italiene, iar firmele „Lind
berg", „Novital" și „Dimpetrol" 
au donat, în total, 2 700 000 lire 
italiene.

dicamente în valoare <ie 200 000 
franci : „Essex" — medicamen
te in valoare de 66 766 franci; 
„Marta" —50 pături. Din ace
eași țară, firmele .,Furness 
Shipping Co", „Natural S.A.", 
„Murdoch", „Belexim S.A.", 
„Ets Hyrthild Carton", „E van 
Caven — Berghe" și „Bulman" 
au donat 47 500 franci belgieni.

Firma „Scanbreed" din Da
nemarca a donat 10 vaci de

SPRIJIN INTERNATIONAL
ACORDAT ROMÂNIEI

O altă firmă italiană — 
„Esse", a donat Crucii Roșii 
române 1 000 dolari.

în sprijinul județelor atinse 
de calamitate, firmele „Hawker 
Sidley Internațional ’ și „Fero- 
metar and Chemical Corpora
tion" din Marea Britanie au 
donat, fiecare, cîte 1200 dolari 
S.U.A.

Firma ______
din india a donat 

Din Austria au 
donații 
firmele 
Șilingi, 
șilingi, 
șilingi, 
șilingi, 
țională 
șilingi.

Firma suedeză „Findus" a a- 
nunțat o donație de 20 tone ali
mente pentru copii.

Au mai făcut donații firmele 
belgiene „Astra Chemical** — 
medicamente în valoare de 
300 000 franci elvețieni; „Labo- 
ratoires Delande S.A." — me»

„Idento Private Co" 
5 000 rupii. 
mai făcut 

la fondul de ajutorare 
„Landesmann" — 10 000 
„Aga Sudost" — 5 000 
„Marcom" — 19 000
„Schneker" — 4 000

iar Societatea interna- 
pentru comerț — 3 000

reproducție în valoare de 
36 750 coroane.

O donație de medicamente, 
în valoare de 20 000 franci el
vețieni, a fost anunțată de fir
ma „Hoffman Laroche" din El
veția.

Din R.F. a Germaniei au mai 
anunțat donații de cîte 5 000 
mărci Hugo Alber și Franck — 
clienți ai I.C.E. „Fructexport".

Firmele „Work Sa", „Nestle", 
„Cafe Breșa" din Brazilia, care 
au legături cu firme românești, 
au donat pentru fondul de aju
torare a sinistrâților cantități 
de încălțăminte, lapte conden
sat, lapte praf, cacao, cafea.

Din partea unor firme din 
Belgia, R.F. a Germaniei, Olan
da și Spania, Studioul cinema
tografic „Alexandru Sahia" a 
primit gratuit importante can
tități de peliculă negativ ima
gine.

Etienne Manach, ambasado
rul francez la Pekin, a donat, 
personal, pentru ajutorere» ri-

nistraților din România, 500 
iuani.

Cetățeanul francez Noel Mas- 
sicard a anunțat donarea a doi 
berbeci de reproducție, iar un 
grup de cetățeni francezi, suma 
de 3 420 franci.

Guvernatorul provinciei Lim
burg din Belgia a 
franci belgieni.

Firme și cetățeni 
mai făcut donații în 
2 774 lire sterline.

Misiunea economică italiană, 
condusă de dr. Virgilio Dag- 
nino, care se află în România, 
a depus suma de 188 000 lire 
italiene și 700 dolari în spriji
nul populației lovită de inun-

donat 5 000
englezi au 
valoare de

nul populației lovită de 
dații.

Studentul brazilian 
Augusto, admirator al 
noastre și care a învățat __
română, a donat 79 obiecte de 
îmbrăcăminte.

Exprimîndu-și regretul în 
legătură cu calamitatea care a 
lovit țara noastră, reprezentan-

Pedro
țării 

limba

ții firmei „Lurgi" din R.F. a 
Germaniei, Kretzdorm și Schle- 
gelmilch. care coordonează une
le lucrări Ia Combinatul petro
chimic Pitești, au depus în con
tul C.E.C. 2 000. sumele de 
30 000 și respectiv 20 000 Iei.

Fiii scriitorului Lascarov Mol- 
dovanu au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — în numele 
unui grup de români din Vene
zuela, o telegramă în care se 
spune, printre altele : în aceste 
grele momente sîntem alături 
de dv., de frații noștri care sînt 
în suferință. Am dispus trimi
terea telegrafică a unui ajutor 
bănesc, iar prin ambasada ro
mână din Caracas, un aju.or 
în efecte, în favoarea sinistra- 
ților din România.

Cetățenii suedezi de origine 
română Elisabeta Ciocan și 
W. Schuster au colectat de la 
locuitorii din orașul Tumba 10 
saci cu îmbrăcăminte și suma 
de 629 coroane suedeze.

♦
Marți, la Ministerul Afacerilor 

Externe au început convorbirii© 
oficiale între Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, și Mitchel Sharp, secreta
rul de stat pentru afacerile ex
terne al Canadei.

Convorbirile, abordînd aspecte 
ale dezvoltării colaborării între 
România și Canada, diferite pro
bleme ale situației internaționale 
actuale, s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă.

Marți dimineața, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al 
Canadei, Mitchel Sharp, a depus 
o coroană de flori Ia Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

în după-amiaza aceleiași zile, 
oaspetele canadian a prezentat, 
la Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale o ex
punere despre politica externă a 
țării sale.

Expunerea a fost audiată de 
oameni de știință și cultură, ju
riști, diplomâți, ziariști.

(Agerpres) *

SPORT
La sediul Băncii Piomâne 

de Comerț Exterior din Ca
pitală sosesc, din diferite 
orașe ale lumii transferuri 
telegrafice, scrisori și cecuri 
prin care asociații, firme și 
cetățeni străini, transmit 
diverse sume de bani în va
lută.

Dintre actele de bancă în
registrate în ultimele două 
zile cităm pe cel expediat 
de firma vieneză „I. Gel
lert" — 10 000 șilingi. S-au 
primit, de asemenea, trans
feruri telegrafice din partea 
familiei Visarion și Ana 
Răileanu din S.U.A. — 200 
dolari, a suedezului Karl 
Weinrich — 100 coroane,
Vasile Ștefan din Baden —

300 mărci vest-germane, 
Ancuța din Gottingen — 
250 mărci vest-germane, 
Yvonne Comptesse — 50
franci elvețieni, Andrei Ata- 
nasiu — 100 șilingi.

De asemenea, un grup de 
studenți și doctoranzi stră
ini. care studiază în Capi
tală. au depus la ghișeul 
băncii 30 dolari.

★
Ambasadorul Republicii 

Venezuela, Valentin Her
nandez, a făcut o donație 
pentru ajutorarea sinistrați- 
lor în valoare de 100 do
lari, iar însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Repu
blicii Chile, Fernando Con
treras, de 4 000 Iei.

Marți au fost stabilite prin 
tragere la sorți meciurile din 
cadrul sferturilor dc finală 
ale „Cupei României" la fot
bal. întilnirile se vor juca la 
datele trecute in paranteza 
pe terenuri neutre, după ur
mătorul program : F.C. Ar
geșul Pitești—-Farul Constan
ța (la 14 iunie) ; Steaua— 
U.T.-Arad (18 iuniâ); Di
namo București—Jiul Petrp- 
șeni (la 13 iunie) și Steagul 
Roșu Brașov—Petrolul Plo
iești (la 18 iunie).
• IN SFERTURILE DE FI

NALĂ ale turneului internațio
nal de tenis de la Paris, ameri
canul Cliff Richey l-a învins cu 
7—5, 9—7. 4—6. 6-3 pe Ilie
Năstase (România).



dL eip e s t eltio t ajr*
Semnarea unui acornFRANȚA REFUZĂ

economic româno-sovieticORICE INTEGRAREfranco
MILITARĂ

Interviul
lui Michel Debre

SESIUNEA U.E.0
aplicare a acestei

șaseEvoluția navei am ajuns
că vom

aici și mă 
ajunge,

române

La emi- 
profesorul 
Constanti- 
Academiei

PARIS

Manifestări culturale
PARIS 2. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, ne 
informează că, în cadrul acțiu
nilor care marchează apropia
ta vizită în Frapța a președin
telui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, 
Radiodifuziunea Franceză a 
transmis luni, într-o emisiune 
de două ore, o discuție asupra 
istoriei României, 
siune au participat 
universitar Miron 
nescu, președintele 
de științe sociale și politice a

cosmice „Soiuz-9"
Marți, la ora 18,33 (ora Mosco

vei), nava „Soiuz-9", aflată în- 
tr-un zbor cosmic pe orbită cir- 
cumterestră, a executat cea de-a 
14-a rotație în jurul Pământului.

In cursul primei zile de zbor 
au fost executate mai multe ex
periențe, printre care observarea 
și fotografierea unor obiective 
geologice și geografice de către 
cosmonautul Andrian Nikolaev. 
Același cosmonaut a executat, în 
cursul celei de-a cincea rotații, 
manevra de orientare manuală a

navei cosmice, treeînd-o pe o or
bită nouă.

La ora 14. a început cea de-a 
doua zi de lucru în spațiu. în 
cursul uneia din ședințele de ra- 
diocomunicații, cosmonauților 
le-a fost transmis mesajul de sa
lut al astronautului american Neil 
Armstrong, comandantul astro
navei „Apollo-ll“, aflat în vizita 
în U.R.S.S. Nikolaev și Sevastia- 
nov au mulțumit -colegului lor a- 
merican pentru bunele urări.

MITING LA TOBRUK 
(LIBIA) CU PRILEJUL 

TERMINĂRII EVACUĂRII 
BAZELOR MILITARE 

BRITANICE

La Paris s-au deschis marți 
lucrările sesiunii de vară a A- 
dunării parlamentare a Uniunii 
Europei Occidentale (cei 
din C.E.E. plus Anglia).

în ședința de dimineață, par
lamentarul social-democrat vest- 
german, Peter Schull, a dat citire 
unui raport asupra relațiilor Est- 
Vest. Raportul recomandă state
lor membre să acorde o atenție 
deosebită organizării Conferinței 
general-europene pentru secu
ritate, propusă de țările socia
liste.

României, și profesorii univer
sitari Pierre George, Georges 
Castellan și Alfonse Dupront 
de la Sorbona.

Au fost evocate episoadele 
cele mai semnificative ale is
toriei României, cît și aspecte 
ale relațiilor tradiționale de 
prietenie și colaborare româ- 
no-franceze. De asemenea, 
Academia de științe morale și 
politice a Franței a invitat în 
ședința sa lunară pe prof, 
univ. Miron Constantinescu, 
care a rostit o alocuțiune în 
care a evocat tradiția relațiilor 
științifice și culturale româno- 
franceze, subliniind cu acest 
prilej semnificația apropiatei 
vizite în Franța a președinte
lui Nicolae Ceaușescu.

După terminarea ședinței, la 
care au participat personali
tăți marcante ale vieții cultu
rale și științifice franceze, 
numeroși academicieni și-au 
exprimat satisfacția față de 
intensificarea pe care o cunosc 
relațiile româno-franceze. Ei 
au făcut, totodată, aprecieri 
elogioase la adresa prestigiului 
internațional al României, re- 
levînd că apropiata vizită ofi
cială în Franța a președinte
lui Nicolae Ceaușescu este 
așteptată cu viu interes de 
cercurile largi ale opiniei pu
blice franceze.

PARIS 2 (Agerpres). — Zia
rul „LE FIGARO" a publi
cat luni un interviu al minis
trului de stat francez însărci
nat cu apărarea națională, 
Michel Debre.

Reamintind orientările gu
vernului francez în sfera apă
rării, Michel Debre a subliniat 
că „Franța refuză orice inte
grare militară, care presupune 
identitatea de politică și uni
tatea de autoritate penhu pu
nerea în 
politici".

Noi nu 
îndoiesc
a spus Debre. Pe de altă 
parte, caracteristica esențială 
a forței de apărare este de a 
fi un atribut al șefului 
statului, al autorității supre
me și legitime a națiunii, a 
declarat ministrul francez.

PRIN TELEFON PENTRU „SCINTEIA TINERETULUI *

MOSCOVA 2. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : La Moscova a fost 
semnat, la 2 iunie, un acord între 
guvernele Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, privind li
vrarea din Uniunea Sovietică de 
utilaje și acordarea de asistentă 
tehnică pentru construirea în 
România, în perioada 1971— 
1975, a unor obiective metalur
gice.

Acordul a fost semnat din par
tea română de ministrul industri
ei metalurgice, Nicolae Agachi, 
iar din partea sovietică de I. V. 
Arhipov, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru rela
țiile economice externe de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S.

La semnarea acordului a fost 
de fată Teodor Marinescu, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică.

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : La 2 iunie, Ia Mosco
va a fost semnat protocolul pri
vind colaborarea tehnico-științifi- 
că între Consiliul Național al 
Cercetării Științifice din Republi
ca Socialistă România și Comite
tul de stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. pentru știința 
și tehnică.

Din partea română, protocolul 
a fost semnat de Gheorghe Buz
dugan, președintele Consiliului 
National al Cercetării Științifice, 
iar din partea sovietică de V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele comitetului de stat al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pentru știință și teh
nică.

La solemnitatea semnării a luat 
parte Teodor Marinescu, amba
sadorul României în U.R.S.S.

Iritare și confuzie în capitala 
argentinianâ

în ultimele 24 de ore, se spune 
în comunicatul Uniunii economi
ce de stat bulgare „sisteme de 
irigații ', nivelul Dunării^ conti
nuat să crească. Cea ma'i critică 
situație este in județul Vidin, 
unde au fost trimise suplimentar 
o unitate militară și două elicop
tere. în vederea luptei cu apele 
a fost creat un detașament puter
nic de șoc. iar stații puternice de 
pompare lucrează zi și noapte. 
Numărul caselor inundate în ora
șul Vidin se ridică la 198. Cea 
mai mare parte a teritoriului 
orașului și a cîmpiei care îl în
conjoară se află cel puțin cu 4 
metri sub actuala cola a Dunării. 
Deocamdată digurile de apărare 
rezistă furiei apelor. Peste 4 000 
de oameni echipați cu macarale, 
tractoare, buldozere, autocamioa
ne și alte utilaje lucrează perma
nent la întărirea și înălțarea digu- 
" Partea de jos a orașului Lom,

precum și portul acestuia se află 
sub apă. Situația este similară și 
la Nicopole. In cîmpia mărginașă 
Dunării au fost inundate în total 
17 000 hectaie, din care 10 000 
sînt însămînțate.

La Ruse, apele depășesc cu 38 
cm cel mai înalt nivel atins de 
Dunăre în acest sector în anul 
1897. Porturile de mărfuri și pen
tru călători ale marelui oraș 
bulgar de pe Dunăre au fost cu
prinse de ape. Specialiștii prevăd 
pentru zilele următoare noi creș
teri ăle nivelului apei.

Capitala Tunisiei și-a îmbrăcat de cîteva 
zile haine de sdrbâtoare. De-a lungul prin
cipalelor bulevarde ale Tunisului, în marile 
piețe, la fel ca și pe îngustele străzi ale 
cartierului arab, flutura drapelul tunisian. 
La numeroase balcoane au apârut minu
nate covoare. Albul atît de obișnuit al clă
dirilor pare, în aceste zile, de o strălucire 
tulburătoare. Cînd coboară seara, de la 
Hotelul Tunis-Hilton, ridicat pe una din co
linele care domină orașul, străzile, luminile 
multicolore capătă un aspect feeric. Ani- 
majia nu sfîrșește nici tîrziu, după miezul 
nopții. Tn capitala tării, la fel ca și în cele
lalte localități, au loc numeroase festivități 
prilejuite de aniversarea Zilei Victoriei.

Țn acest an, sărbătorirea Zilei Victoriei a 
coincis cu revenirea de la Paris a președin
telui Habib Bourguiba, după o îndelungată 
convalescență. Gazdele tunisiene ne-au o- 
ferit cu amabilitate posibilitatea de a par
ticipa la festivitățile prilejuite de ambele 
evenimente. încă de sîmbătă au început 
numeroase concursuri de artă populară la 
care participă organizații de tinere1 din 
numeroase guvernorate. Duminică, în prin-

Zile festive
la Tunis

DE LA TRIMISUL NOSTRU

IOAN TIMOFTE

cipalele piețe au avut loc demonstrați» ale 
grupurilor de călăreți, înveșmîntați în tra
diționalele costume tunisiene. Tn sfîrșit, 
seara a avut loc o retragere cu torțe, și-au 
dat concursul subunități ale armatei, ale 
gârzii naționale, organizații de tineret, a- 
sociafii sportive.

După sosirea președintelui Bourguiba, 
la aeroportul Tunis-Cartage, eveniment

care s-a petrecut luni dimineața, corte
giul prezidențial a parcurs principalele 
bulevarde îndreptîndu-se apoi spre Car- 
tagina, unde se află reședința preziden
țială. De-a lungul traseului, care a însumat 
cîțiva zeci de kilometri, mii și mii de tu- 
nisieni — numeroși dintre ei sosiți din pro
vincie — și-au manifestat satisfacția față 
de rezultatele economice, sociale și cultu
rale dobîndite în anii care s-au scurs de 
la obținerea independenței, și-au exprimat 
încrederea în actualele planuri privind 
continua dezvoltare a Tunisului.

Astăzi, 2 iunie în Tunisia se sărbătorește 
Ziua Tineretului. Cu această ocazie, pe 
stadionul olimpic El Menzah s-a desfășu
rat o demonstrație sportivă prezentată de 
10 000 de tineri. La această manifestare, 
alături de înalte personalități tunisiene, 
s-au aflat deleqaf»i străine și reprezen
tanți diplomatici acreditați la Tunis, prin
tre care și ambasadorul Republicii Socia
liste România, Petre Bălăceanu.

La ora cînd transmit aceste rîndurî, la 
Tunis festivitățile continuă.

Tunis, 2 iunie 1970.

Guvernul argentinian anunță 
într-un comunicat că intenționea
ză „să reacționeze cu fermitate" 
față de cercurile celor care l-au 
răpit pe fostul președinte Pedro 
Aramburu. „Această răpire, se 
spune în comunicat, urmărește să 
arunce țara într-un război civil", 
în capitala argentineană sc relevă 
că de „afacerea Aramburu1* se 
ocupă personal președintele On
gania. Unități ale forțelor teres
tre, aviației, marinei, poliției și 
jandarmeriei participă la opera
țiunea de prindere a celor care au 
organizat răpirea și pentru elibe
rarea lui Aramburu din mîinile 
lor. Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă, pînă acum nu 
s-a semnalat nici un progres im
portant în desfășurarea operațiu
nii.

O comunicare despre care se 
crede că provine din partea ră
pitorilor dă guvernului un ulti
matum de 43 de ore pentru a

elibera »m număr de deținuți în 
schimbul restituirii generalului 
Aramburu. Comunicarea este 
semnată de „Comandamentul 
militar Tacuara" care este nume
le unei organizații teroriste de 
extremă dreaptă. Ea a fost găsită 
pe altarul unei biserici din Bue
nos Aires. După cum se știe, mai 
multe organizații ilegale au pre
tins că îl dețin pe Aramburu. Se 
consideră pînă acum că o grupa
re peronista extremistă trebuie să 
fie la originea acestei acțiuni. în 
această privință există o confuzie 
aproape totală.

Generalul Aramburu, care a 
fost timp de 30 de luni în 1955— 
1958, președintele provizoriu al 
Argentinei, a fost menționat 
frecvent în ultima vieme în 
cercurile politice opuse actualului 
guvern, ca un posibil candidat 
pentru funcția supremă în cazul 
în care președintele Ongania s-ar 
retrage.

in Peru
• Mii de morii ePes
te 250.000 de si
nistrați e Localități

complet distruse
Informațiile transmise 

marți dimineața de a- 
gențiile de presă furni
zează noi amănunte des
pre cutremurul catas
trofal produs duminică 
în Peru.

Se precizează că numărul mor- 
tilor depășește cu mult cifra de 
î 000 anunțată luni. Numai în 
zona Huâylas, situată la 300 km 
nord-est de Lima, au pierit, po
trivit Crucii Roșii peruviene, 
] 700 persoane. în regiunea de 
coastă din nordul capitalei, nu
mărul morților este evaluat la 
aproximativ 200, iar în localitatea 
Huaraz, complet distrusă, la 
l 000. Au ic.sl. de asemenea, 
complet distruse localitățile Cas- 
ma, Ocros, Mancos și Andâsmăr- 
ca, unde totalul victimelor nu a 
putut fi încă precizat. Sute de 
morți s-au înregistrat și în portul 
Chimbote, distrus în proporție de 
90 la sută. Ziarul „ESPRESSO* 
apreciază că, în total, ca urmare 
a cutremurului, și-au pierdut via
ta aproximativ 10 000 de per
soane.

Cotidianul peruvian, care indi
că și numărul sinistraților — 
250 808 oameni — relevă că tra
gicul situației este accentuat de 
izolarea zonelor lovite, ca urmare 
a scoaterii parțiale din uz a căi
lor de comunicație. Importante 
efective militare depun în prezent 
eforturi pentru degajarea acesto
ra. In majoritatea localităților, 
ajutoarele sînt parașutate, iar co
municațiile radiotelefonice sînt 
asigurate de radioamatori.

DE MINIȘTRI

șe-
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lui Rogers

AL U.R.S.S.

tive Federale, Mitia Ribicici. în 
aceeași zi, între cei doi pre
mieri au început convorbiri o- 
ficiale, care vor continua în 
zilele următoare.

VOTUL CELOR DE 18 ANI

Șeful diplomației americane, William Kogers, a vizitat Spa
nia și Portugalia cu scopul de a reglementa unele probleme 
de actualitate din relațiile țării sale cu cele două state ibe
rice. în Spania, William Rogers șt Gregorio Lopez Bravo au 
prezentat rezultatul convorbirilor purtate ca un ..progres 
substanțial1* înspre un acord privind menținerea bazelor ae
riene americane de la Torrejon și Saragosa, precum și cea 
navală de lu Rota. Actualul acord, care a expirat in 1968. a 
fost prelungit de două ori pentru că nu se găsiseră termenii 
unui compromis. El va expira la 26 septembrie și se presu
pune că va fi reînnoit cel mai tîrziu pînă la sfîrșitul lui august, 
în ciuda referințelor optimiste din comunicatul final, per
sistă opinia, potrivit căreia Lopez Bravo nu a obținut, pe mă
sura cererii sale, ajutorul militar — incluzînd 18 bombardiere 
Phantom F-4. tancuri și care blindate. Guvernul spaniol a 
mizat în susținerea pretențiilor de ajutor militar, pe faptul ci 
după retragerea forțelor militare americane de la baza Whe- 
elus din Libia, bazele din Spania au căpătat o pondere mai 
mare pentru strategia americană in Mediierana. Partea difi
cilă a misiunii lui Rogers a fost aceea de a încuraja speran
țele guvernului spaniol fără a face însă avansuri care ar 
afecta și mai mult pe congresmanii americani, vădit iritați 
de implicațiile nefaste ale angajamentelor militare pe care 
și le-au asumat S.U.A. in străinătate. Manevrarea atentă a 
Congresului, în acest an electoral, nu este o sarcină ușoară 
pentru Administrația americană, o dovadă fiind și noul acord 
financiar semnat intre cele două țări, dar care prevede numai 
ajutor pentru invățămîntul spaniol, evițîndu-se orice refe
rință Ia scopul lui esențial — cel militar. Pe de altă parte, se 
dezminte că s-ar fi discutat problema admiterii Spaniei in

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI

La Moscova a avut loc o 
dința a Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., în cadrul căreia pre
mierul Alexei Kosîghin a pre
zentat un raport referitor la 
direcțiile principale ale dez
voltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1971—1975, a- 
nunță agenția TASS.

Leonid Bre j nev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., a ros
tit o cuvîntare.

Consiliu] de Miniștri a chemat 
organele de planificare, minis
terele și departamentele, pre
cum și consiliile de miniștri ale 
republicilor unionale, să efec
tueze o muncă suplimentară în 
vederea descoperirii și realizării 
unor stricte economii de resurse 
materiale și financiare, în sco
pul asigurării creșterii continue 
a venitului național și al creării 
rezervelor necesare.

• LA 2.IUN11E — sărbătoarea 
națională a .Italiei — în întreaga 
țâră s-a cinstit cea de-a 24-a 
aniversare a proclamării Repu
blicii. In cursul dimineții, inau
gurând manifestările oficiale, 
președintele Republicii, Giusep
pe Saragat, însoțit de ministrul 
apărării, Tanassi, a depus o co
roană de lauri la ,.Altarul erou
lui necunoscut11 din Piața Ve
neția. în continuare, timp de o 
oră, s-a desfășurat în Via dei 
Fori Imperiali, în decorul Ro
mei antice, tradiționala paradă 
militară.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL R.P. 
UNGARE. Jeno Fock, a sosit 
marți la Belgrad într-o vizită o- 
ficială de patru zile, la invita
ția președintelui Veuei Execu-

• PREȘEDINTELE FRAN
ȚEI Georges Pompidou, l-a 
primit marți pe ministrul de 
externe sovietic, Andrei Gro- 
mîko, și a avut cu el o con
vorbire referitoare la dezvolta
rea 'relațiilor franco-sovietice, 
anunță agenția T.A.S.S. Cu a- 
celași prilej, au fost abordate 
și unele probleme internațio
nale actuale de interes reciproc. 
Andrei Gromîko a exprimat sa
tisfacția guvernului său în le
gătură1 cu vizita pe care pre
ședintele Franței urmează să o 
facă în U.R.S.S.

PEISAJ INDUSTRIAL MODERN 
LA O ÎNTREPRINDERE 

TEXTILĂ DIN PHENIAN 
(R.P.D. COREEANA)
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NATO. Probabil, S.U.A. n-ar fi dorit ca, imediat dtipă înche
ierea sesiunii NATO de la Roma, țările care se opun intrării 
Spaniei (Marca Britanie, Norvegia, Danemarca, Olanda) să 
se simtă încă o dată contrariate în fața oscilațiilor care se 
manifestă cu lot mai mare acuitate în viața internă a acestui 
bloc agresiv. In realitate. S.U.A. sprijină tatonările Spaniei 
de a se alătura blocului atlantic și unele surse diplomatice 
bine informate, citate de ziarul INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE afirmă că Elliot Richardson, subsecretar de stat, 
a cerut ambasadorilor S.U.A. în cele 15 țari membre ale 
NATO să înainteze ideea primirii Spaniei. O opinie împărtă
șită do unii observatori politici este aceea că s-a ajuns la un 
acord de principiu mult mai avansat, privind colaborarea mi
litară pe viitor, decât reiese din comunicat.

Prelungirea existenței bazelor militare americane a fost 
scopul tratativelor purtate la Lisabona de către William Ro
gers cu omologul său Rui Patricio. Invitația i-a fost lansată 
lui Rogers dc premierul Caetâno, care se arată interesat să 
îmbunătățească relațiile Portugaliei cu S.U.A. Caetano în
cearcă să obțină sprijin american pentru politica dusă de 
țara sa în coloniile din Africa. Politica războiului colonial 
practicată la Lisabona a izolat (ara. cu repercusiuni pericu
loase pentru supraviețuirea economiei sale. Intențiile lui Ca^ 
etano sc rezumă în a concesiona S.U.A. dreptul de a folosi 
baza aeriană dc la Terceira, pe baza unui nou acord. Cel 
vechi expirase în 1962 și pe atunci Salazar a refuzat să-l re
înnoiască în semn de nemulțumire că S.U.A. n-ar sprijini 
Portugalia la O.N.U. Pentru Rogers, reînnoirea acordului cu 
Portugalia pc o perioadă de incă 15 ani înseamnă un succes 
puțin de invidiat, ținind seama de reacțiile violente de deza
probare pe care el le-ar declanșa în S.U.A., în rîndul miilor 
de adversari ai menținerii bazelor și soldaților americani in 
străinătate. Mai mult decît atit, însăși politica Administrației 
în Africa are de suferit întrucit baza de la Terceira se află 
în Azore, insule care reprezintă incă un teritoriu colonial 
portughez, al cărui drept la existență independentă este re
vendicat de întreg „continentul negru".

• MARȚI, la sediul ambasa
dei sovietice în capitala Aus
triei a avut loc cea de-a 13-a 
ședință a convorbirilor sovieto- 
americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice. 
Convorbirile au durat aproxi
mativ o oră. Cele două părți au 
convenit ca viitoarea ședință să 
aibă loc vineri, la sediul amba
sadei americane.

• APROXIMATIV 7 MILIOA
NE DE ALEGATORI OLAN
DEZI se vor prezenta astăzi în 
fața urnelor pentru alegerea 
membrilor consiliilor munici
pale din 928 de localități. Parti
dele politice acordă o importan
tă deosebită acestui scrutin, 
care constituie de fapt un t?«t 
înaintea alegerilor generale 
din primăvara anului viitor.

ALEGERILE
PRELIMINARE
DIN S. U.A.

DOINA TOPOR

• ÎN ȘAPTE STATE AMERI
CANE s-au desfășurat ieri ale
geri preliminare pentru func
ția de guvernator sau membru 
al Congresului. Alegătorii 
prezentat în fața urnelor pen
tru a desemna candidații celor . 
două- partide care domină viața 
pplitică a Statelor Unite — re- . 
publican și democrat — la ale
gerile propriu-zise pentru ocu
parea posturilor respective, pro

gramate pentru luna noiembrie

s-au

celor »

ceylonez
• PRINCIPALELE POR- 

TQf OL1I ÎN CADRUL 
NOULUI GUVERN CEYLO
NEZ au fost repartizate con
ducătorilor color trei orga
nizații politice care fac par
te din Frontul Unit de Stin
gă, câștigătorul recentelor 
alegeri parlamentare. După
cum s-a anunțat, actu^^’j 
premier, d-na Sirimavo ba 4 
daranaike (liderul Partidului 
Lioertâții Sri Lanka), cumu
lează și funcțiile de minis
tru al afacerilor externe, al 
apărării și planificării. Se
cretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist, Pieter 
Keuneman, deține conduce
rea Ministerului Construc
țiilor, iar liderul Partidului 
Lanka Sama Samaj, N. 
M. Perera, a fost numit mi
nistru al finanțelor.

■■■■■■■■■■■■
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Referendumul din Ba
varia privind reducerea 
virstei majoratului poli
tic, desfășurat cu cîteva 
zile în urmă, a dat cîș- 
tig de cauză voturilor a- 
prpbative. Așadar, în 
cest land, unul din < 
mai mari și mai 
tante din Republica 
deraia a Germaniei, 
rii vor putea vota 
ani și vor putea fi 
de la 21 de ani 
acum vîrsta electorală ac
tivă era 21 de ani și cea 
pasivă 25 de ani). Con
sultări gen referendum, 
anterioare, organizate în 
alte landuri s-au termi
nat, de asemenea, 'prin- 
tr-un verdict afirmativ. 
Numai două dintre lan
durile R.F.G., Rheinland 
Pfalz și Bremen, urmea
ză să se pronunțe în vii
torul apropiat. Modifi
cările din constituțiile 
landurilor în legătură cu 
majoratul politic intrînd 
în vigoare la numai zece 
zile după aprobarea prin 
referendum, înseamnă că, 
practic,, la ora actuală a- 
proape toți 
R.F.G. care 
vârsta de 18 
de vot.

a- 
cele 

impor- 
Fe- 

tine- 
la 18 
aleși 

(pînă

tinerii din 
au împlinit 
ani au drept

Presa și observatorii 
politici vest-germani ana
lizează semnificațiile
modificărilor constituțio
nale privind reducerea 
virstei majoratului, mo
dificări importante cu 
atit mai mult cu cît ele, 
referindu-se la dreptul 
de vot, deschid drumul 
investirii cu drepturi ci
vile depline a tinerilor 
de la 18 ani în sus.

Se remarcă. în primul 
rind faptul că, în pofida 
încercărilor cercurilor de 
dreapta de a vehicula o 
imagine întunecată a ti
neretului, prezentat ca 
„necopt** și „predispus la 
anarhie", majoritatea
vest-germanilor și-au a- 
firmat prin DA-ul pus în 
urne încrederea in capa
citatea politică și în ma
turitatea tinerei gene
rații. „Sensul răspunsului 
pozitiv la cel de al doi
lea referendum consti
tuțional (primul referen
dum a avut loc în 1968 și 
s-a referit la modifica
rea unui articol privind 
invățămîntul — n.n.) —
scrie FRANKFURTER 
ALLGEMEINE ZEITUNG 
— este recunoașterea lar
gă a faptului că a devenit

această 
că pro- 
vîrsței 

s-a 
anii

necesar să se pună de 
acord legislația majora
tului politic și civil cu 
evoluția tinerei generații 
de azi din Republica Fe
derală, mult mai activ 
interesată în viața poli
tică decît generațiile ti
nere anterioare**. Tre
buie amintit, în 
ordine de idei, 
blema reducerii
majoratului politic 
impus încă din 
1960—1961. în perioada 
premergătoare scrutinului 
pentru Bundestag din 
toamna trecută se desfă- 
șuraseră chiar tratative 
speciale între partide 
privind modificarea legii 
electorale în sensul acor
dării dreptului de vot de 
la 18 ani. Tratativele au 
trenat și nu au dus a- 
tunci la nici un rezultat. 
Observatori politici avi
zați relevau că eșecul s-a 
datorat presiunilor unor 
personalități proeminente 
democrat-cre.știne care 
vedeau un risc în „votul 
celâr de 18 ani** deoarece 
opinau că există puține 
șanse ca gr.osul tineretu
lui, înclinat spre înnoiri 
si progres, să se îndrepte. ! 
pe plan electoral, spre i
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Noul majorat politic 
vest-german

platforma democrat-creș- 
tină. In perioada care a 
urmat, în referendumu- 
rile constituționale din 
landuri, nici un partid, 
cu excepția P.N.D. nu 
s-a pronunțat, pe plan 
public, împotriva redu
cerii virstei majoratului 
politic. Evident, nimeni 
nu a vrut să-și deterio
rez? imaginea și să apară 
în ochii tinerilor ca un 
adversar al recunoașterii 
drenturilor și responsabi
lităților tinerei generații. 
Se pare, însă, că în rîn- 
durile elementelor con
servatoare din conduce
rea democrat-creștină și, 
mai ales, în rîndurile 
unor cercuri din Uniu
nea Creștin-Socială (ra
mura bavareză a demo- 
crat-creștinilor) teama 
față de inconvenientele 
intrării in arena electo
rală a 1,5 milioane de ti
neri a cântărit sensibil. 
De aceea, deși nu s-au 
auzit cuvinte de dezapro
bare în legătură cu mo
dificarea constituțională 
totuși, așa cum remarca 
într-o corespondență din 
Bonn. \EUE ZURCHER 
ZEITWG, „clientela e- 
lectorală democrat-creș-

tină pare să fi fost sfătu
ită mai degrabă la re
zervă decît la entuziasm**. 
Cert este că zonele unde 
voturile negative au fost 
cele mai numeroase sînt 
tocmai acelea unde de- 
mocrat-creștinii dețin, 
tradițional, poziții puter- , 
nice. E interesant de sem
nalat în acest sens că cel 
mai ridicat procent de 
„NU“ în consultările-re- 
ferendum de pînă acum 
s-a înregistrat la Wiirz- 
burg, Niirnberg și Miin- 
chen în Bavaria (între 
40—47 la sută) adică exact 
în „fortărețele** electo
rale ale U.C.S.

Dincolo de aprecierile 
și analizele presei și 
cercurilor politice, sem
nificațiile mai clare și, 
mai ales, repercusiunile 
intrării în arena electo
rală a „tînărului contin
gent** se vor contura pro
babil, mai plenar, la vii
toarele confruntări elec
torale. O asemenea con
fruntare bate la ușă. E 
vorba de apropiatele ale
geri parțiale pentru două 
landlaguri.
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