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ți produse de 

sîrmă Buzău Fiecare
succes capătă o

dublă semnificație!
Dacă in urmă cu numai o lună 

ai fi întrebat un tînăr muncitor 
al secției trăgătorie de oțel a Uzi
nei de sîrmă și produse din sîr
mă din Buzău, dacă e posibil ca 
la fiecare tonă de sîrmă trasă să 
se economisească 1 kg de oțel, 
răspunsul ar fi întîrziat, iar atunci 
cînd în sfîrșit ar fi venit, probabil 
ar fi sunat cqjn așa: „nu prea 
cred... poate cei cu multă expe
riență".

Acum cînd economia țării a su
ferit pagube mari, fiecare leu, 
fiecare kilogram de material eco
nomisit capătă o semnificație în
doită. Și acest luciu l-au înțeles, 
o dată cu întreaga țară, cu între
gul popor și cei peste 500 de 
muncitori ai secției despre care 
vorbeam, a căror vîrstă medie nu 
depășește 22 de ani. Semnificativ 
mi se pare în acest context fap
tul că în ultimele 17 zile în sec
ția trăgătorie de oțel moale se 
desfășoară o autentică campanie 
de economisire a materiilor prime 
si materialelor. Dacă am spus la 
începutul articolului nostru că re
ducerea cu un kilogram pe tonă 
a consumului specific de oțel ri
dica în urmă cu 3 săptămîni un 

_ mare semn de întrebare, acum a- 
lucrii s-a dovedit, prin scă- 

^rderea cantităților șutate și redu
cerea pierderilor de la operațiile 
de caps are, pe deplin realizabile. 
Mai mult, — după cum ne in
formează inginerul Ion Proșan, 
șeful secției — în aceste zile o 
tonă de sîrmă trasă s-a realizat 
în condițiile unui consum de oțel 
cu 2 kg mai mic. Un calcul sim
plu ne arată că astfel se obțin lu
nar suplimentar peste 20 de tone 
sîrmă trasă. Grija pentru folo
sirea cît mai eficientă a materii
lor prime și materialelor își găseș
te expresia și în aceea că la acid 
sulfuric de pildă, fată de anga
jamentul de a economisi 0,5 kg 
pe tona de produs finit se econo
misesc acum 3 kg.

Practica uzitată de a nu utiliza 
limitatoarele la operația de de- 
capsare a fost în mod conștient 
Evitată. Consecință directă — 
consumurile specifice au fost 
micșorate pînă la limită. Oamenii 
înțeleg, oamenii își dau perfect 
de bine seama că Reconstrucția, 
dezvoltarea ascendentă a econo
miei naționale solicită în egală 
măsură și pe cei de la Tg. Mureș 
sau Satu Mare, dar și pe cei din 
Buzău sau Iași.

Un alt exemplu trebuie neapă
rat menționat în acest sens. în

mod normal cete două desfășură
toare — sistemul de preluarea 
sîrmei ar fi trebuit executate din 
fonduri de investiții așteptîndu-se 
pentru confecționarea lor cel 
puțin o lună. Dar cine mai are 
acum timp să aștepte ?

Folosirea celor două mașini de 
trefilat aduce nemijlocit un^spor 
suplimentar de producție, repre
zintă încă o sumă cîștigată la 
realizarea angajamentului luat 
pentru a ajuta remedierea pagu
belor pricinuite de calamități, 
angajament. care pe^ total uzină

GHEORGHE GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a V-a)

• Uzina de utilaj 

greu Brăila

care au

Primirea la Consiliul de Stat 
a participanților la Colocviul european 

cu tema: „Problemele conferinței 
europene pentru cooperare și securitate"

Președintele Consiliului de
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceauș eseu, îm
preună cu Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și Manea Mănescu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, a primit vineri la amiază, 
la Palatul Republicii, pe parti- 
cipanții la lucrările celui de-al 
doilea Colocviu european cu 
tema : „Problemele conferinței 
europene pentru cooperare și 
securitate", organizat la Bucu
rești în aceste zile sub egida A- 
sociației de drept internațional 
și relații internaționale din Ro
mânia (A.D.I.R.I.).

La primire au luat parte 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Traian Io- 
nașcu, președintele Asociației de 
drept internațional și relații in
ternaționale din România.

Președintele Consiliului
Stat și ceilalți conducători s-au

de

întreținut cu participant^ la 
colocviu într-o atmosferă cor
dială.

Oaspeții au exprimat mulțu
miri pentru inițiativa luată de 
Asociația de drept internațional 
și relații internaționale din țara 
noastră de a organiza acest al 
doilea colocviu european pe o 
temă atît de actuală a vieții po
litice internaționale. Ei au apre
ciat spiritul sincer, deschis, în 
care are loc schimbul de opinii 
și idei în cadrul colocviului, fapt 
care permite să se aprofundeze 
discuția despre căile pentru o 
bună pregătire, organizare și 
desfășurare a conferinței pentru 
cooperare și securitate europea
nă. In mod deosebit, au fost a- 
preciate inițiativele și acțiunile 
întreprinse de România pentru 
stabilirea și dezvoltarea unor 
bune relații între toate statele.

In cadrul discuțiilor, președin
tele Consiliului de Stat a arătat 
că oamenii de știință pot aduce 
o contribuție esențială la crea
rea climatului favorabil pentru 
realizarea unei conferințe euro

pene consacrate securității. Pen
tru asigurarea securității euro
pene, a subliniat președintele 
Ceaușescu, toate statele, toate 
popoarele trebuie să colaboreze 
pe baza respectării principiilor 
unanim recunoscute ale dreptului 
internațional — deplina egalitate 
în drepturi, respectul reciproc, in
dependența și suveranitatea fiecă
rui stat. Toți cei interesați, și în 
primul rînd europenii, sînt che
mați să se preocupe intens pen
tru a găsi cele mai bune căi de 
a trăi în pace și bună înțelegere.

Participanții și-au exprimat 
convingerea că colocviul organi
zat de Asociația de drept inter
național și relații internaționale 
constituie o contribuție pozitivă 
la eforturile desfășurate de că
tre cercurile largi ale opiniei 
publice din Europa, interesate în 
ținerea unei conferințe general- 
europene, menite să facă pași 
înainte în direcția înfăptuirii de
zideratului comun al popoarelor 
de pe continent — întărirea pă
cii, securității și colaborării între 
state. (Agerpres)

Greutățile
intervenit

in aprovizionarea cu
materiale sini

învinse pas cu pas î
ciment — spune dînsul ajungind ■ 
în apropierea unui grup de mon- g 
tori — așteptate ca plinea caldă _ 
la Bicaz, la Medgidia, la Brașov. "

ROMULUS LAL "
(Continuare în pag. a V-a)

— De ce tocmai atunci și toc
mai acolo ?

— Am să vă răspund cînd ne 
vom întîlni. $i secretarul comite
tului U.T.C. al Uzinei de utilaj 
greu din Brăila, tovarășul Marcel 
Vrincerznu, s-a grăbit spre comi
tetul de partid, unde într-o șe
dință de lucru lărgită urmau să 
se stabilească noi măsuri pen
tru sporirea producției de utila
je. Am fost amîndoi punctuali. 
Am pornit prin secție. Am tre
cut dintr-un atelier în altul, de 
la o echipă la alta. însoțitorul 
meu îmi explică amănunțit și la 
fiecare pas procesul de monta
re, îmi vorbește despre fiecare 
produs aflat în producție.

— Acestea sînt redactoare de 
mare putere pentru fabricile de

ÎN PAG. A IV-A:

in toate timpurile, 
omul este acela care face istoria 

Interviu cu EUGEN BARBU

w

La U.M.M.R. se lucrează in
tens pentru asigurarea cu pie
se . și subansamble a fabricii 
„Refractară" din Dej — uni
tate industrială afectată de 

inundații.

DOVADA GRĂITOARE A
INEPUIZABILEI NOASTRE

FORȚE MORALE
Din îndepărtata mea copilărie 

mi-aduc aminte cum Crișul Alb, 
inundind, a izolat un mare nu
măr de oameni, între care și fa
milia mea, pe un loc mai ridicat, 
timp de vreo zece zile. Li se a- 
ducea imricare de acasă pînă la 
marginea apelor, de unde cei mai 
viguroși le-o treceau, înot celor 
constrînși la izolare. Acolo era 
și pămîntul nostru. Recolta a 
fost distrusă, pămîntul acoperit 
cu mil și nisip și locul a rămas 
aproape de necunoscut. Dar ni

Acad. MIHAI BENIUC

meni nu s-a gîndit să-l părăseas
că. Era vatra noastră. Tata a îm
pădurit țărmuri!, a desțelenit noi 
porțiuni de pămînt, le-a asanat 
cum s-a priceput, dar n-a cedat 
un pas — dimpotrivă, și-a cuce
rit noi drepturi asupra naturii.

Și în această mare dramă care 
s-a abătut peste țară, oamenii nu 
numai că se vor intoarce cu toții 
la vetrele lor și le vor reface, dar,

laolaltă, vor schimba fața locu
lui.

Imensul efort colectiv al po
porului român pe plan material 
și moral de a scăpa de nenoroci
re acele părți ale țării și popu
lației peste care s-a dezlănțuit 
nimicitoarea stihie a apelor revăr
sate este expresia, la gradul su
prem, a omeniei. Efervescența a- 
fectivă de care această omenie e 
■susținută în faza actuală este fi-

(Continuare în pag. a V-a)

Eforturi eroice pe frontul
refacerii economice

Frontul refacerii economice !
Eforturi eroice !
Sînt, în aceste zile, noțiuni vii, însuflețitoare, prezente în gîn- 

dul și inima fiecărui om al României socialiste. Și, deopotrivă, 
în fapta fiecăruia, îngemănată cu alte milioane de fapte ale 
muncii, arătîndu-și roadele peste tot — din podișurile transil
vane și pînă la Dunăre, din plaiurile Moldovei și pînă în Bă
răgan.

Citiți, desprinse din carnetele reporterilor noștri, în pagina a 
lll-a, mărturii ale acestor fapte demne de timpul eroic pe care-l 
trăim.

A DOUA 
CAMPANIE

DE 
ÎNSĂMÎNȚĂRI

C.A.P. Tdrtdrte ; lucrări de întreținere (prășit) te efecte furajeră.

• JUDEȚUL ALBA

Unde tractorul nu 
poate (încă) intra, 
pătrunde omul cu 
atelajele, cu sapa
Apele, aceleași ape către care 

agricultorii județului Alba se în
dreptaseră cu speranțe justificate 
că în zonele pregătite pentru iri
gații vor spori considerabil recol
tele, în revărsarea lor nemiloasă 
au distrus semănăturile pe 22 500 
hectare din cel mai fertil pă
mînt. în Luncile Mureșului și 
Tîrnavelor unde griul crescuse 
curat și înalt de bătea la piept, 
unde porumbul și sfecla se dez
voltaseră viguros, lovitura pri
mită a fost de-a dreptul dezas
truoasă. Fiecare al doilea hectar 
de grîu și porumb, din trei, două 
hectare de sfeclă și de grădină în

GH. BRAD

(Gentiware In psg. a Il-a)

Tovarășul

Ion Gheorghe Maurer 

va vizita R. F. a Germaniei
La invitația cancelarului fede

ral Willy Brandt, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion

Gheorghe Maurer, va face o vi
zită oficială în Republica Fede
rală a Germaniei, între 22 și 26 
iunie a.c.

MEDITAȚIE
de NICULAE BELLU

Momentul greu, orice moment greu apare ca o con
fruntare. E un moment de adevăr. Aparentele, va
nitatea își pierd—temporar — falsa și efemera lor 

puiere, atît de căutată în timpuri de răgaz. Omul e fără 
de idoli și numai cu sine, cu sine, și cu ai săi în fața 
durerii, în fața pericolului, în fața neașteptatului și a 
necunoscutului. Cu sine însuși în momentul greu. Cu sine 
însuși ca om între oameni. Un om. Omul.

Și dacă e adevărat că „prietenul la nevoie se cu
noaște”, cunoașterea de sine și cunoașterea adevărată a 
lucrurilor se înscriu, aici, printre prietenii cei dintîi, de 
care omul nu se poate lipsi, fără să se tulbure în acest 
climat de confruntare cu sensul propriei sale existențe. 
Căci prietenii omului, în înțelesul celor vechi, sînt nu 
numai oamenii apropiați, fără ideile și simțămintele care 
îi apropie, și îi leagă, ci tocmai aceia care se simt uniți 
printr-o năzuință comună de viață, prin cunoaștere și 
nevoie reciprocă de solidaritate, ba chiar de confrun
tare. întrucît, după cum ceea ce e ideea în țesătura 
prieteniei participă la existența ei, tot așa nevoia de 
cunoaștere și adevăr privind viața omului ca atare, sen
sul și frumusețea ei se integrează în chiar existența 
umană ca o condiție a acesteia. Și se integrează cu 
atît mai mult, cu cît viața însăși apare mai peînvăluită 
de aparențe, mai transparentă și mai autentică.

Sub acest unghi, momentul greu — o dată cu acțiunea 
pe care o solicită și pe parcursul ei — invită la meditație 
asupra cîmpului de valori scăpat din vedere, supus 
eroziunilor și alterării sub rutina care mărunțește mari 
idei și înalte idealuri. Apare o nevoie de cunoaștere și 
adevăr ca atare suplimentară, dincolo de problematica 
întrucîtva exterioară și obiectivă a existenței în inerție. Se 
constituie un spațiu depășind continuu sensul strict pro
fesional și utilitar al vieții. Un spațiu dincolo de cîmpul 
existenței nemijlocit practice, în care cunoașterea umanâ 
e numai (sau mai ales) un instrument; și în care ade
vărul e numai (sau mai ales) o condiție a eficacității.

Nu e o opoziție. Mai curînd o tensiune tinzînd la 
înscrierea omului într-o altă perspectivă, mereu 
profund. socialistă, a condiției sale. Spiritul prac
tic al timpului nostru socialist, definit în esență prin 
ceea ce s-ar putea numi : un lucru bine făcut, dar făcut 
cu fața spre comunitatea socială și nu' împotriva ei — 
acest spirit încetează să fie numai un principiu sau un 
deziderat abia din momentul și în măsura în care omul 
se simte înclinat și atras nu numai de „o viață bună", 
dar și de „o viață frumoasă".

Omul și-a construit istoria biciuit de lipsuri, împins de 
nevoie, aspirînd să trăiască bine cu orice preț. Pe acest 
parcurs greu s-a constituit un al doilea sens al binelui, 
întrecîndu-l în valoare și noblețe umană pe cel dintîi. 
A trăi frumos. A-și trăi viața deschis, cu fața întoarsă 
spre lume. Adevărul se constituie aici din concordanța 
dintre tendințele vii ale epocii si cutezanța umană de a 
le recunoaște, înțelege și asimifa. Se distilează abia pe 
acest temei un sens al vieții care n-are motive să se 

ascundă, să se rușineze de sine. Viața însăși aspiră, în 
timpul nostru, la o asemenea transparență.

mai

S
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care

Acești
tineri

eroi m
uniformă
...De casa noastră se apropia 
mașină ; nu era ca astea peo __ _— , . ,

care le vedem pe stradă. Era ri
na care înota prin apă. Militarii 
care se aflau pe ea ne făceau 
semne să înțelegem că ne-au vă-

ș«

(Urmare din pag. I)

trup tinăr din trupul neamului românesc,

ne-au dovedit in acele zile zbuciumate

NEMĂSURATA PUTERE

ergent major DAVID I. RUSU

DEA BIRUI
Sergentul

EUGEN ENĂȘ0A1A
povestește

Sergent EUGEN ENĂȘOAIA

Se-rgent MIRCEA ROBU

Soldat IONEL GIURCHI

Pe auto
amfibie
eram
patru

...Cine ar îi bănuit în seara zi
lei de 12 mai 1970 că a doua zi 
trei de pe transportorul nostru 
amfibiu vor pieri ? Nici un semn 
n-am avut. Ba. din contră, toți 
eram veseli, bine dispuși. Nu știu 
cam o fi in război. Totuși, cred 
că atunci, cind știi că trebuie 
să intri în linia întîi, in contact 
cu inamicul, tot are fiecare os
taș o trăire a lui, fie că o lasă 
să se întrevadă, și-o exprima. • 
fie că o înghite în el. Dar în 
situația asta...

Pe mașina noastră de luptă 
eram patru inși : tovarășul ser
gent-major Rusu David, sergen
tul Robu Mircea, soldatul Giur- 
chi Ionel și eu. Atunci, la 13 
mai, eram caporal. Giurchi. cel 
pe care l-au dus ieri cu garda la 
Lipova. era ăl mai mic și mai 
slăbuț dintre noi. Dar tare sim
patic și vorbăreț. îi purta me
reu grijă tatălui său. Zicea că e 
bătrîn și invalid de război. Că și 
acum, căsătorit, îl consideră tot 
copil și îi scrie să se îngrijeas
că. să nu se îmbolnăvească, să-1 
poată ajuta să ducă gospodăria, 
după ce o să treacă în rezervă. 
Ne vorbea adeseori despre so
ția sa. De ar trece luna asta măi 
repede și cealaltă — zicea el — 
s-o vedeți cît îi de mîndră ; v-a 
veni sigur la mine. Ar veni ea 
și acum drăguța, dar nu poate. 
E învățătoare. Vine în vacanța 
cea mare.

Despre tovarășul sergent-ma- 
jor ce să vă spun... Și dinsul a 
fost ostaș ca și noi, tot în acest 
batalion. Cînd și-a terminat sta
giul ca militar în termen a cerut 
să urmeze școala de subofițeri, 
a urmat-o și a venit tot în a- 
ceeași companie. Era legat cu 
trup și suflet de subunitate. Din 
zori și pînă pe înserat îl vedeai 
tot in cazarmă. Se îngrijea ca 
militarii să fie bine echipați și

hrăniți. îl vedeam mereu cu căr. 
țile la subțioară. Aflasem că 
vrea să se înscrie la liceu, ne-a 
spus odată. într-o adunare a or
ganizației U.T.C. Știu că se că
sătorise la 24 aprilie și că peste 
o lună ar fi împlinit 24 de am. 
Eră prietenos. Ne povestea 
despre copilăria sa. Am aflat 
că de mic, de la un an și 
două luni a râmas fără mamă, 
și că l-a crescut un unchi al său. 
L-am cunoscut cînd a venit să-1 
vadă mort. îl cheamă Ion Țin- 
toșan.

■ Cu Mircea Robu eram prieten. 
Prieten bun. Bocancii cftre îi am 
în picioare, el mi i-a ales. îi am 
ca amintire. Nici nu l-am mai 
văzut după ce a murit. îl păstrez 
în ochi asa cum era : vesel, dis
tractiv. Niciodată nu l-am văzut 
încruntat. Mai aveam cîte o dată 
și noi supărările ’noastre. El zi; 
cea : lăsă, mă, că o să treacă și 
asta... Ne încredințam unrl al
tuia multe intimități. își făcuse 
aici în armată o prietenă. O fată 
cuminte și frumoasă la fel ca el. 
Este elevă la liceul agricol din 
localitate. Și el era absolvent al 
unui liceu asemănător. îii viața 
civilă era tehnician agricol. în 
tovărășia lui Erji — că așa o 
cheamă pe iubita lui, cu care ne 
spunea că e hotărît să se căsă
torească — își petrecea mereu 
orele de învoire. Cînd n-o vedea 
ședea ca pe jar. Atît de mult 
l-a iubit această fată. atî< de 
mult i-a rănit sufletul năpraz- 
nica veste că pritenul ei a fost 
înghițit de ape, îneît atunci cind 
a aflat s-a îmbrăcat în doliu și 
a venit. într-un suflet la canto
namentul nostru. Dar nu l-a mai 
găsit. Era la morgă. L-am rugat 
pe tovarășul comandant să-i per
mită să-1 conducă acasă. I s-au 
dat și ei foi de drum ca fiecărui 
ostaș din garda de onoare. Ne-a 
impresionat mult acest lucru. 
Și-a condus prietenul pe ultimul 
drum, în cimitirul din comuna 
Volovăț, județul Suceava.

Mircea făcea versuri. I-a ră
mas un carnet plin de poezii. 
Chiar în săptămîna despărțirii 
ne citea din ultima lui „produc
ție". ...Era un utecist pildă pen
tru noi toți. Pe piept îi strălu
cea insigna de militar de frun
te. fusese avansât la gradul de 
caporal o dată cu mine, la 20 
martie 1970. Sîrguincios cum era. 
la numai o lună după aceea, la 
24 aprilie, a fost făcut sergent. 
N-a apucat să poarte acest grad 
decît 20 de zile.

...Ne aflam la Tg. Mureș.

...La 13 mai, in zori, Mureșul 
crescuse mare de tot. Se revăr
sase mult din albie. Noi ne aflam 
cu transportorul amfibiu ne ma
lul sting al rîului, la capătul po
dului dinspre uzina „Electromu- 
reșul". Apele creșteau, creșteau 
mereu. Era un urlet de valuri și 
un duduit de motoare ca în iad. 
Am văzut cum pe partea cealal
tă, pe strada Mureșului, apele 
începeau să acopere casele. Nu 
mai era timp de stat. Șef de e- 
chipai a fost numit tovarășul 
sergent-major, șofer era Giur
chi, iar eu cu Mircea făceam 
parte din echipaj. Ne-am suit pe 
autoamfibie și am pornit-o spre 
pod. Am trecut podul și am por
nit-o la dreapta. Am ajuns cam 
în fața clădirilor Centrocoopului. 
Dintr-o casă care se afla vizavi 
de aceste clădiri și pe care o în- 
ghițeau vălurile văzînd cu ochii, 
am auzit țiuete și strigăte îndu
rerate : ..Săriți, nu ne lăsați !*. 
„Sintem aici. aici“ — se auzeau 
voci înăbușite. Am luat-o intr-a
colo. Tovarășul sergent-major 
făcea semne cu șapca cetățeni
lor aflati în nerieol și le sbunea 
să stea liniștiți că ne ducem noi 
la ei să-i salvăm. Chiar acolo ne 
îndreptam cînd mașina noastră a 
fost prinsă într-un vîrtej. Mai 
fusesem și altădată în misiuni de 
cercetare a unor cursuri de apă. 
Dar niciodată nu pățisem așa 
ceva. Mi-am dat seama că nu 
mai avem scăpare, că o să ne 
prăpădim. Mașina a fost luată de 
o viitură și aruncată drept pe 
firul principal al Mureșului. Nu 
mai aveam încotro, decît să ne 
salvăm care cum putem. M-am 
uitat către prietenul meu Mircea 
Robu și i-am zis : „hai să sărim 
Mirceo !“. El m-a privit cu ochi 
mari și mi-a răspuns înspăimîn-

tat : „Nu săr că voi muri, nu știu 
să înot bine“. Fața lui, înainte 
roșie ca un ionatan, se făcuse 
albă ca varul, ochii îi străluceau, 
parcă nici nu mă mai vedea. To
varășul sergent-major striga la 
noi să ne păstrăm calmul. „Să
riți voi, salvați-vă., întîi voi 
După aceea voi sări și eu“ — ne 
spunea. Vedeam că ne apropiem 
repede de tot de pod. M-am gîn- 
dit atunci că dacă stau pe mași
nă mor sigur. Dacă săr, o șansă 
mai am. Apele atinseseră ba
lustrada podului, vedeam bine 
că mașina nu mai are pe unde 
trece, că se va izbi de pod și praf 
și pulbere se va face. într-o 
fracțiune de secundă m-am repe
zit la șofer, la bietul Giurchi; 
L-am zgilțîit de umeri să-i Spun 
să sară. Dar el era stană de 
piatră, nu mișca. Avea mîinile 
încleștate pe volan și privea 
moartea. Am sărit. Eram Sigur 
că după mine vor sări și ceilalți, 
dar n-a mai sărit niciunul. Cind 
mă zbateam cu valurile, într-o 
fracțiune de secundă m-am uitat 
înapoi. Erau aproximativ la 10 
metri de pod. Doi' dintre ei «o 
ridicaseră, ieșiseră pe jumătate 
din mașină, or fi vrut, probabil, 
să se prindă de balustrada po
dului. Dar ri-au reușit. Și nu 
i-am mai văzut. Mașina s-a iz
bit de pod...

Am mers pe drumul pe 
transportorul l-a parcurs 
sâ aibă loc catastrofa. Am 
de vorbă cu cetățeni.

digurilor
este

Supraînălțarea 
din pteajniă Brăilei 
o operație urgentă ți de 
maximă răspundere,
aici militarii forțelor noa
stre armate sînt la înăl-

O iradifie a noastră vrea 
ca bărbatul, pentru a di cu 
adevărat bărbat, să facă 
mai întîi armata. Cine n-a 
făcut armata, e privit cu sus
piciune/ ca unul sustras de 
ia un examen decisiv, sau 
care nu știe, n-a cunoscut 
ce-i greul. Greul în orice fel 
de înfruntări, îl duce, răbdă
toare, tăcută, cu o imensă 
forță în concentrarea ei, li; 
niștită — armata. Asta îi și 
făcea pe soldatii-țărani, pe 
soldații-muncitori, de altăda
tă, să exclame, cu humor, cu 
humorul blînd moldovenesc : 
„tot armata, sireaca I"

Am văzut la televizor în 
zilele dramatice ale inunda
țiilor un ofițer superior, un 
iei de tată sau de bunic, 
reumatic, înfofolit într-o bla
nă și care îl trăgea moale 
de ureche pe un soldat, care 
nu se știe ce ordin nu exe
cutase la limp, acolo, pe ma
lul apelor revărsate. Acest 
gest m-a înduioșat, prin sta
rea psihologică dezvăluită. 
Era un gest foarte simplu și 
foarte uman, care- descope-

rea, deodată/ un chip nou 
— chipul armatei noastre 
populare, strîns unită sufle
tește ca o familie. Nu palme

cuns, legătura de sînge din
tre tată și fiu.

Pretutindeni pe unde am 
fost în zilele dezastruoase

SUB CERUL LOR
DISCIPLINAT, 
CU DRAPEL 
DE MĂTASE

CONSTANTIN ȚOIU

și pumni și înjuraturi. O ure
cheală părintească, prin care 
și generatul și soldatul se 
legau între ei cu un fel de 
înțelegere, sau de haz as-

ole potopului, am văzut pre
zența sigură, prezența pu
ternică, prezența adînc li
niștitoare a armatei. Ea, ar
mata, posedă structura pro-

fundă a neamului nostru, 
gata să răspundă oricînd cu 
același eroism la orice în
cercări. Tn zilele acelea i-am 
privit pe soldații noștri cu 
dragostea pe care o fac să 
ardă înalt în suflete clipele 
hotărîtoare cînd sînfem cu 
toții, una, tot astfel cum, ea, 
Armata, garanția noastră, 
știe să fie, una, pînă la dă
ruirea supremă, jertfirea de 
sine.

Pe Mureș cîțiva soldați au 
murit în amfibii... Am mai 
scris aceste rînduri și le re
pet. Pes^e prima impresie, de 
atunci, nu pot trece. Soldații 
noștri care, toamna trecută, 
sau toamna cealaltă, cîntau 
între cuferele lor de lemn, pe 
peroanele gărilor, acel trist, 
acel bărbătesc totuși „Mă 
duc mamă militar" — cîntec 
de jale prefăcută, plin de 
bucuria presimțită a unei 
bărbații între arme și co
menzi clare în aerul iute al 
cîmpului de instrucție... Ei, 
care veghează, sub cerul lor 
disciplinat, cu drapel de 
mătase.
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zut și că vin către noi — poves
tesc soții Elena și Anton Gonzb, 
pe eare i-am găsit șezind ne te
melia fostei lor case din strada 
Mureșului nr. 2 A. Ne-a venit 
inima la loc fiindcă ne-am dat 
seama că nu sintem singuri, că 
se îngrijește cineva de noi. Dar 
în ochii noștri am văzut cum 
mașina aceea, în care ne pu
neam mari speranțe a dispărut, 
s-a îndepărtat de noi și a fost 
dusă drept în Mureșul cel mare, 
în inimi ni s-a stins orice nă
dejde de scăpare. Apa in casa 
noastră ajunsese pînă la briu. 
Ne-am suit mai întîi pe masă., 
apoi am pus și-un scaun, ne-am 
suit pe el și pe urmă ne-am răs
turnat cu totul în baltă. O dată 
auzim un zgomot puternic, o 
pocnitură năpraznică. în perete
le de la baie se proptise o salcă 
mare. în același timp, am auzit o 
voce : Hei, hei. oameni, liniș- 
tiți-vă, sintem aici... Ca din fun-

Instantaneul fotografic repre- 
zentînd o discuție prietenească 
dintre, o tînără și cîțiva, de 
asemenea tineri, militari a 
fost surprins zilele trecute la 
Alba iulia. Mobilul lui însă — 
prima Intîlnire dintre ei — 
s-a consumat cu cîteva zile 
înainte, intr-un context dra
matic și inedit. Mariana Iancu 
se ascunsese de furia apelor în 
podul casei. Aștepta ajutor, 
deși era greu să fie sesizată 
acolo, sub acoperiș. Un ceas, 
două... trei... o zi... alta. Două 
zile de răbdare împinsă pînă 
la disperare, fără hrană, fără 
apă măcar. Atunci cînd credea 
că nimic nu o mai poate salva 
s-a întîmplat minunea. De sub 
ape a apărut mai întîi chipul 
locotenentului Dorin Ordeanu, 
apoi pe rînd, toți ceilalți 
membri ai grupei : „caporal 
Trandafir Ărdeu, fruntașii Ion. 
Stan șl Ion Staicu, soldații 
Dumitru Crăcea și Dumitru 
Constantin. Clipele care-au ur
mat salvării, Mariana nu și le 
amintește exact. Cînd și-a re
venit insă, era într-un loc fe
rit de ape. A dorit Imediat să-i 
cunoască pe cei care i-au sal
vat viața. S-au reîntîlnit prie
tenește, cu cuvinte emoționan
te de ambele părți. Fotorepor
terul a surprins tocmai acest 
moment înainte ca el să trea
că într-o amintire de neuitat...

• 15 072. O cifră grăitoare. Atâția oameni 
au salvat de la înec subordonații generalu
lui Cheler. Dintr-un calcul făcut de locote- 
nent-colonelul T. Cișmașu, un ofițer din sta
tul major al marii unități, rezultă că fiecare 
militar participant la marea bătălie cu sti
hiile Mureșului, ale Tîrnavelor, ale Gurghiu- 
lui și ale altor ape înfuriate de pe teritoriul 
județului Mureș, a salvat în jur de 9 oameni 
îndeosebi copii, bătrîni și femei. Numai mi
litarii din subunitatea de geniu comandată 
de maiorul C. Pîrvucică au scăpat de la 
moarte 1 050 copii, peste 1 000 de femei și 
2 079 bătrîni români și maghiari. Tot acești 
geniști au evacuat din locurile periclitate de 
inundații materiale în valoare de peste 
800 000 lei. Subunitatea din care a făcut 
parte sergentul-major Rusu loan David — 
căzut la datorie în lupta cu stihiile — a sal
vat 2 400 persoane din localitățile Tg. Mu-

reț, Sincrai, Nazna, Sîntana de Mureș și 
Remetea.

• 2 432. Atîtea animale au fost salvate la 
Luduș. Din acestea, numai un detașament de 
ostași în frunte cu colonelul D. Fîntînâ a 
scos de sub pericolul înecului 2170. De ase
menea, tot acest detașament, în timp de trei 
zile și trei nopfi, a scos din locurile predis
puse inundației zahâr și cereale în 
de cîteva milioane lei.

valoare

aceasta 
proprie-

e 8 000 000 lei. Aproximativ la 
cifra se ridica valoarea bunurilor 
tate de stat, cooperatistă sau personală fe
rite de militari de furia încrîncenată a apelor 
în municipiul Tg Mureș și în județul Mureș.

• 252 660 om-ore au muncit militarii pen
tru preîntâmpinarea fi combaterea efectelor 
pustiitoare ale inundațiilor în județul Mureș.

,/^^AAAA^V^^'WWWWWV^WWWWW>^WW\A/VWV\

dul păminlului am auzit acest 
glas. Parcă vorbeau apele... vă 
salvăm. Era vocea unui soldat. 
Se căznea să intre la noi. Ușile 
erau blocate. A intrat o dată cu 
un mare val de apă, prăbușin- 
du-se cu perete cu tot, peste și
fonier. Ne încuraja să nu mai 
țipăm, să fim calmi că n-o să 
murim... Dacă om muri, murim 
cu toții — ne zicea. Eu strigam 
sfîrșită și înspăimîntată — spu
nea Elena Gonzb : nu vreau să 
mor, am copii. Și el îmi spunea 
că are o fetiță de patru luni și 
că este din Galați. Atîta știu. 
Cum l-a chemat nu știu. Cui îi 
mai ardea să facă cunoștință în 
condițiile acelea. Ne-a scos pe 
rînd pe mine, pe fetița noastră 
și pe Anton, bărbatu-miu. Ne-a 
învățat cum să ne agățăm de 
frînghie — că se întinsese o 
frînghie de la capul podului 
pînă la Centrocoop și apoi de 
la Centrocoop pînă la noi — și 
am ajuns la un loc în apropiere 
de strada Voinicenî. Ne-ar place 
să primim vizita soldatului care 
ne-a salvat de la moarte.

...Ioi ! Emberis£g... cum
spune omenie, multă omenie la 
ostașul român. Parcă îmi luase 
cineva mințile. Deși aveam niște 
bani puși undeva, în clipa aceea 
nici nu mai știam unde sînt. 
Tare rău îmi pare că nu i-am o- 
menit cu ceva, că tare au fost 
oameni cu suflet bun — ne--a 
spus văduva Demeter Olanda, 
care locuiește pe trada Voiniceni 
numărul 11, la aproximativ 150 
de metri de capătul podului de 
pe malul drept al Mureșului.

...Nu știm precis ce oră era — 
domnule — reia bătrîna Olanda 
cu vocea tremurată, ștergîndu-și 
ochii de lacrimi. Să fi fost ju
mătate la șapte sau opt dimi
neața. Cînd m-am trezit si am 
auzit vîjiitul infernal, m-am 
uitat pe geam. Se îndrepta că
tre casa mea un val mare de apă. 
Era tulbure și cu spume. M-am 
gîndit că s-a zis cu mine. Nu 
știam se s-a întîmplat. Ori că 
se răstoarnă pămîntul, ori că am 
halucinații. Am început să fug 
prin casă așa dezbrăcată cum e-

se

ram. Nu puteam nici să țip, nici 
să string vreun lucru de prin 
casă. Nu știam de ce să mă a- 
puc. Afară ploua cu găleata și 
era întuneric. La inceput cre
deam că este seară. Fugeam și 
fugeam prin casă, parcă mă aler
ga cineva. Cred că mă alerga 
moartea, eu de moarte fugeam 
atunci. Am strîns la repezeală 
cîteva bulendre și le-am pus pe 
șifonier. Dar de îmbrăcat nu 
m-am îmbrăcat. Am auzit o dată 
un pirîit și o pocnitură. Atunci 
cred că s-a răsturnat gardul. 
Cind m-am uitat pe geam, n-am 
mai văzut nici gard, nici nimic. 
Cît priveam cu ochii numai apă. 
începuse să-mi vuiască și în casă 
prin ferestre. Erau șiroaie, și
roaie. N-aveam cum să le mai 
opresc. Deodată am zărit, acolo, 
pe unde fusese strada, ostași și 
ofițeri în bărci. Nici nu vă în
chipuiți cum m-am întărit așa 
o dată. Mi-am dat seama că nu 
sînt singură. Am stat la geam și 
le-am făcut semn. Ce oameni cu
rajoși ! îmi făceau semn cu mina 
să stau câ vin la mine. Au venit 
cu barca pînă la balcon. Unii au 
intrat in casă. Erau vrea 4—5 
militari. Alții au priponit barca 
cu o kotel..., cum se spune frîn- 
ghie, de un pălimar al balconu
lui. Un alt capăt era legat tocmai 
de dincolo, de la băcănia de vi
zavi. Mi-au zis — haide-ți doam
nă cu noi. întîi am vrut, să-mi 
fac o legăturică cu ceva lucruri. 
Apoi am renunțat. Mă gindeam 
că — cum să mă ducă ostașii și 
pe mine și bagaje. Am început să 
țip, m-au suit ostașii în barcă, 
m-au învățat să mă țin de kotel 
să nu ne răstoarne valurile că 
așa de înfuriate erau că ziceai 
că s-a gătat cu lumea. Mi-au 
luat drăguții și cîteva lucruri 
din șifonier. Așa am avut cu ce 
să mă schimb că eram, toată, 
toată udă și numai în cămașă. 
M-au dus mai departe unde n-o 
ajuns Mureșul. No, uite așa am 
scăpat, ia. Să le ajute domnul 
unde or fi. Așa urez zi și noap
te. Am auzit că unii au căput. 
Vai, vai, doamne, dpar n-o fi 
din cei care au venif la mine !

caxe roșiile timpurii legaseră rod, 
iar varza își aduna primele frun
ze, au fost afectate nimicitor. Dar 
apele au trecut... Cu o forță, cu 
un elan, cu o hotărîre nebănuită, 
aici totul a fost luat de la capăt. 
Colective de specialiști alcătuite 
la indicația Comitetului jude
țean de partid au „diagnosticat" 
starea fiecărei porțiuni de teren, 
au stabilit culturile care să se se
mene, întreaga tehnologie de 
lucru în vederea recuperării pînă 
la ultimul metru pătrat de teren 
erodat sau înmîlat. Acolo unde 
apa nu s-a retras, zeci de moto- 
pompe, o bună parte aduse din 
Dolj, o deversează în canalele 
săpate și direcționată spre albiile 
nurilor.

Sînt foarte multe lucrările ce 
se cer executate și se execută 
în aceste zile, dar lucrarea ce 
concentrează maximum de forțe 
umane și mecanice este reinsă- 
mînțarea. Acolo unde tractorul 
nu poate pătrunde, pătrunde o- 
mul cu atelajele sau cu sapa și 
cu casmaua. Ora este prețuită la 
adevărata ei valoare.

...La cooperativa agricolă din 
Șona, viitura a acoperit nu nu
mai griul, porumbul și sfecla

La sfîrșitul fiecărei zile, Cil tfiate 
că timpul 6 ploidS, dffl tăăte căi
turile județului suprafețele relua
te în cultură însumează între 
două și trei mii de hectare. La 
Războieni, Vințul de Jos, Lunjp 
Mureșului și Golda de Jos, gră
dinile de legume au fost refăcută 
în întregime; prin șanțurile să
pate în lungimi socotibile în mii 
de metri, apa este îndepărtată și 
de pe ultimele suprafețe. Cu 
tractoarele, cu atelajele și chiar 
cu sapa, mecanizatorii și țăranii 
mecanizatori afinează solul, re
însămînțează. Se dă o bătălie 
crîncenă pentru diminuarea dau
nelor provocate de ape ! Este 
impresionant faptul întîlnit la 
cooperativa agricolă din satul 
Rahău. Aici, cu cîteva zile în 
urmă se părea că apa a în ge
nunchi at definitiv viața. Dar, 
abia reintrată în matcă, oamenii 
au și pornit acțiunea de reface
re. Marina Irimie, Ion și Eleonora 
Vulcu, Eleonora Gtiju, Maria 
Floca și multi alții au lansat ini
țiativa ; în fiecare zi im colum 
dublu de lucrări executate. Și 
rezultatul n-a fost altul decît cel 
scontat : astăzi, pînă ți ultima 
palmă de păriiînt a fost reînsă- 
mînțată. Peste patru sute de hec
tare în total. Mai mult, cele zece

Lt-colonel TOMA DINU

campanie
cultivate pe 420 de hectare, dar 
și pepiniera viticolă de pe 15 
hectare. Un strat gros de mil a 
fost așezat pe vițele al căror lăs
tar crescuse. Paguba era evalua
tă la circa cinci milioane lei. Dar 
iată că astăzi ea este redusă nu
mai la retribuția cuvenită pentru 
consumul a două mii de norme 
convenționale... Consultîndu-se 
telefonic cu specialiști de la Sta
țiunea experimentală Miniș și cu 
profesorul Gh. Predescu de la 
Institutul agronomic Timișoara, 
inginera Viorica Popa a recoman
dat o soluție originală care a 
condus la salvarea pepinierii. 120 
de membri cooperatori, cu un 
ritm de două hectare la zi, rea
lizează biloane longitudinale pe 
intervalul dintre rînduri. în 
vecinătate, mecanizatorii discuie 
terenul și seamănă porumbul. 
Tinerii din sat au luat asupra 
lor acțiunea de fertilizare cu a- 
zotat de amoniu a suprafeței ce 
se reînsămînțează. Sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, va marca, sigur, 
încheierea lucrărilor de reînsă- 
mînțare a terenurilor inundate.

Și Șona nu este un exemplu 
izolat în județul Alba. Vitalizată 
de chemarea Comitetului jude
țean de partid, activitatea pe o- 
goare a cunoscut în zilele clin 
urmă un iureș impresionant. Peste 
două mii de tractoare și toate a- 
telajele cooperativelor agricole, 
au lucrat și lucrează continuu.

hectare de pe care s-a recoltat se
cara masă verde au fost însămîn- 
țate cu porumb pentru boabe. 
Pentru recolta ce se va obține 
cooperatorii au hotărît suplimen
tarea contractelor încheiate cu 
statul. De asemenea, la coopera
tivele agricole din Gîrbova, Cun- 
ța, Miraslăii, Diașov, Tartăria, 
Jidvei, Unirea, acțiunea de refa
cere cunoaște o participare totală. 
Peste tot, perspectiva este legată 
de prezent, de dăruirea și răs
punderea cu care se muncește 
acum.

„Perspectivă care, după cum 
ne spunea inginerul loan Dără- 
muș de la Direcția agricolă ju
dețeană, va însemna o producție 
globală agricolă cel puțin la ni
velul planificărilor inițiale. Pen
tru că, sublinia în continuare 
dumnealui, măsurile inițiate — și 
care se aplică sub controlul di
rect al Comitetului județean de 
partid —, asigură pe de o parte 
crearea unor condiții optime ob
ținerii de producții suplimenta
re pe terenurile neafectate de 
inundații, iar pe de altă parte a- 
tragerea în cultură a suprafețelor 
calamitate. Pregătirea patului 
germinativ, alegerea culturilor, 
lucrările ce se aplică, totul se 
realizează cu multă chibzuință și 
cu răspundere de către oameni 
competenți, hotărîți și încrezători 
în același timp*4.
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HARGHITA: De 29500 de ori

DĂRUIRE
TINEREASCA

„29 500 de tineri, acesta este 
efectivul organizației noastre ju
dețene, ne spune tovarășul AN
DREI FABIAN, primul secretar 
al Comitetului județean Harghi
ta al U.T.C. Prin aceasta, conti
nuă interlocutorul nostru, v-am 
răspuns la întrebarea privind 
numărul uteciștilor din aceste 
locuri angrenați în lupta pentru 
refacere. Alături de întreaga 
populație a județului, toți tinerii 
noștri, fără excepție, au sarcini 
concrete în bătălia acestor zile. 
Ceea ce ne preocupă este nu nu
mai să participăm la recuperarea 
celor 30 de milioane lei cît în
sumează pagubele înregistrate 
în județul nostru, ci și să ne a- 
ducem o contribuție cît mai sub
stanțială la realizarea angaja
mentului de cinste cu care Har
ghita s-a înscris în fluxul pa
triotic, creator, ce stăpinește în 
aceste zile întreaga țară : depă
șirea producției marfă vîndută 
și încasată cu 44,7 milioane lei 
și a livrărilor de export cu 2,7 
milioane lei".

...Sint sarcini a căror realizare 
presupune un efort cu atît mai 
sporit cu cît și din acest județ 
de podiș și munte calamitățile 
naturale și-au luat tributul. Ol
tul, Tîrnava, Mureșul. Goagiul 
și Crișeniul. cărora li s-au adău
gat atîtea și atîtea pîraie um
flate de ploi au făcut să fie par- 

r* țial scoase din uz întreprinderi 
cu pondere însemnată în econo
mia Județului (Mina de sare 
Fraid, moderna fabrică de ață, 
unitatea de industrializarea lap
telui și Tehnoutilaj Odorheiul 
Secuiesc, Unitatea de industria
lizarea lemnului Toplița, Topi
toria de in Cristurul Secuiesc, 
mai multe secții ale întreprin
derii județene de industrie loca
lă), au inundat, in 75 de locali
tăți, 2 300 de case, au acoperit cu 
mîl și apă 15 000 hectare teren 
agricol, au stricat drumuri 
porțiuni însumînd peste 75
kilometri și au avariat grav toa
te căile feroviare din județ.

In fața acestor pierderi, răs
punzând chemării organizației 
județene de partid, întreaga 
populație a Harghitei, ca un sin
gur om, s-a mobilizat într-un 
efort de mare amploare^ efort la 
care tineretul și-a adus o contri
buție însemnată. încă din prima 
zi a luptei cu apele fiecare or
ganizație, fiecare tinăr a știut cu 
claritate ce are de făcut. Astfel,

pe 
de

la reamenajarea parcurilor, 
la încărcatul și transportarea 
nămolului.

U.T.C., 
vîrstnici 
cu căl- 
oompor- 
dăruirea

REFACERII ECONOMICE
potabilă

JUDEȚUL MUREȘ

Se fac lucrări de reparații a Foto: O. PLECAN

de zile
Proiect pentru locuințe tip familial —

un

de organiza-
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0 casă într-o lună

zonelor verzi 
Aleea Carpați

elimina- 
motorul 
la înlo-

multe apartă-

mărfurilor 
inundații, 
fost con- 
zone ale 

lucrează

In cadrul acțiunilor de re
facere a obiectivelor indus
triale care au avut de sufe
rit de pe urma inundațiilor, 
pe întregul cuprins al județu
lui Mureș, tinerii își aduc o 
contribuție însemnată.

• In ultimele două zile, 
peste 9 400 de tineri din mu
nicipiul Tg. Mureș au efectuat 
47 OUQ ore de muncă volun- 
tar-patriotică pentru reinte
grarea completă în circuitul 
producției a unor secții de la 
întreprinderile Electro-Mu- 
reș, 23 August, Fabrica de 
cablu și IPROFIL. Paralel 
cu munca neobosită, desfășu
rată in unitățile economice, 
un număr de 500 de elevi ai 
Liceului pedagogic din locali
tate, ai Școlii de construcții 
și Liceului agricol au contri
buit la curățirea străzilor și 
reamenajarea 
din cartierele 
și Ady Endre.

• Mobilizați . „
(iile U.T.C., aproape 1 500 de 
elevi din orașul Sighișoara au 
lucrat in 23 de unități co
merciale pentru recuperarea 
și recondiționarea

4 deteriorate de 
Acum, forțele au 
centrate în citeva 
orașului, unde se ______
susținut la degajarea străzi
lor de sedimentele rămase 
după retragerea apelor.

• La Reghin, Tirnăveni, 
Sovata și Luduș în lupta 
pentru înlăturarea cit mai 
grabnică a pagubelor prici
nuite de revărsarea apelor, 
tinerii se află in primele rîn- 
duri. Zilnic sute și sute de 
uteciști ajută la reconstruirea 
caselor avariate sau distruse.

„Echipa pornește azi la orele 
15. Mulțumim din inimă pen
tru ajutorul prețios acordat 
la repunerea în funcțiune a 
fabricii de mobilă calamitată 
de inundații". Data. Și sem
nătura.

înainte de a ajunge înapoi, 
la casele lor și la întreprin
dere, cei 20 de electricieni și 
lăcătuși de la Uzina de va
goane din Turnu Severin, 
care dăduseră o mină de aju
tor la repunerea în funcțiune 
a C.E.I.L. din Satu-Mare se 
aflau deja în centrul atenției 

de cum s-au retras apele, tine
rii de la fabrica de ață din O- 
doriieiul Secuiesc, o întreprin
dere ea însăși tînără, au lucrat 
zi și noapte, pentru grabnica re
luare a ritmului normal de pro
ducție. Pentru aceasta ei au cu
rățat de mii, au recondiționat 
mașinile și au repus în func
țiune sectoarele anexă, astfel 
incit la un interval foarte scurt 
de la calamități, principala sar
cină ajei a devenit producția. 
Graficul nescris al stării disci
plinare în această întreprindere 
a marcat o. coborîre vertiginoa
să — pînă la zero — a timpilor 
morți, a întîrzierilor și absen
țelor, a rebuturilor și risipei de 
materiale. Tovarășul LADIS- 
LAU COBOLY, secretarul co
mitetului U.T.C. pe fabrică, ne-a 
spus : înainte, trebuie să recu
nosc, tinerii noștri mai comiteau 
acte de indisciplină, mai pri
veau, unii dintre ei, cu ușurin
ță sarcinile de producție. In a- 
ceste zile de mare încordare, 
Insă, parcă s-au maturizat cu 
toții, constituind o echipă, un 
detașament de șoc ce acționea
ză din .proprie inițiativă, condu
cerii administrative, organizației 
noastre nerămînîndu-i decît 
sarcina de a fixa obiective de 
activități ale muncii de produc
ție și voluntar-patriotice. Așa 
se face câ, la ora actuală, ca 
urmare a faptului că toți lu
crează în schimburi prelungite, 
ne prezentăm la începutul celei 
de a șasea lună a anului cu toa
te rămînerile în urmă recupe
rate, cu un indice calitativ su
perior perioadei anterioare și 
cu perspectiva depășirii, pînă 
la sfirșitul lui 1970, a angaja
mentelor suplimentare ale în
treprinderii".

O situație similară am întîl
nit la unitatea de industriali
zarea lemnului Toplița, la topi
toria de in din Cristurul Secu
iesc, la mina de sare Praid, în 
cadrul unităților industriei lo
cale. Peste tot, obiectivul recu
perare a fost înlocuit cu obiec
tivul depășire. Directorii de în
treprinderi, secretarii organiza
țiilor de partid și 
maiștri, muncitori 
ne-au vorbit peste tot 
dură și mîndrie despre 
tarea tinerilor, despre
lor, despre spiritul tineresc de 
performanță productivă. Nume 
de tineri Laslo Benczedi,

JUDEȚUL HARGHITA
• Elevii Școlii profesionale 

din Odorheiul Secuiesc s-au 
deplasat, ia cererea lor, în 
comuna Brădești și alături 
de membrii cooperatori au 
lucrat Ia selecționarea semin
țelor de cartofi și reinsămin- 
țarea unei însemnate supra
fețe de teren unde culturile 
au fost compromise.

• în orașul Toplița, de a- 
proape o săptămînă, un nu
măr de 2 300 de tineri lu
crează la refacerea drumuri
lor de interes local, iar pe 
valea pirîurilor Măgheruș și 
Căliniănel au fost refăcute 
deja o bună parte din pode
țele situate pe drumurile 
restiere.

JUDEȚUL ARAD
• In comuna Gurahonț 

deschis un nou șantier 
muncii patriotice. Tinerii 
aici au hotărit ca prin efor
turile lor să fie reconstruite 
clădirea internatului și can
tina liceului din localitate.

• Pe un alt șantier 
muncii voluntare, situat între 
Arad și Curtici, zilnic, pînă 
Ia sfârșitul acestei luni, 30—40 
de tineri vor contribui la re- 
asfaltarea șoselei.

• 800 de tineri din muni
cipiul Arad au început ac
țiunea de colectare a metale
lor vechi din cartierele măr
ginașe ale orașului. I’înă 
acum s-au strîns peste 15 000 
kg, iar contravaloarea ur
mează să fie virată în contul 
pentru ajutorarea sinistrați- 
lor.

VĂ MULȚUMIM DIN INIMĂ

vinte lapidare, dar tot atât de 
încărcate de sens, felul cum 
lucraseră toți la un loc, ca și 
fiecare în parte. întâmplarea 
este simplă în liniile ei ge
nerale : Au fost. Au muncit. 
S-au întors. Acum lucrează 
din nou la locurile lor cunos
cute. Cel mult, s-ar putea a- 
adăuga că Uzina de vagoane 
din Turnu Severin se simțea 
pe drept cuvînt datoare să fie 
prezentă printre primele la 
aceste operații dacă ne gîn- 
dim că de la Satu-Mare pri
mește cherestea pentru pro- 

că și-au 
la reali- 
a sarci- 
luni ale

Arpad Fiilop, Adrian Romo- 
șanu, loan Lichițean, Eugen 
Sasu, Bocardi Iosif, Ștefan Bu- 
zurel. Gheorghe Tulpină. Hor- 
vat Tibor și atiția alții ne-au 
fost recomandate ca fiind demne 
să figureze în rîndul celor mai 
harnici muncitori, în rîndul ce
lor care se pot mîndri 
adus din plin aportul 
zarea în întregul județ 
nilor pe primele cinci
anului, și la crearea premiselor 
că începînd cu luna iulie să se 
lucreze exclusiv în ritmurile 
impuse de angajamentele supli
mentare.

Pe cele 15 000 de hectare a- 
tinse de ape, aceste zile coincid 
cu cea mai aprigă bătălie pe 
care au dat-o vreodată, pentru 
belșug, agricultorii acestor 
locuri; Raidul întreprins la Atid 
și Avrămești, la Firtămeș, Cuș- 
met și Siclad, la Cireșeni și In-

EFORTURI EROICE
PE FRONTUL
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După cum anunțam în 
ziarul nostru de marți, la In
stitutul bucureștean de pro
iectări in construcții 
l.P.C.T. — s-a realizat
proiect pentru locuințe tip 
familial, destinat zonelor ca
lamitate. Publicind astăzi un 
desen de perspectivă al pro
iectului, în viziunea unuia 
dintre autori, revenim cu a- 
mănunte.

Proiectul folosește ca ma
terial de construcție beton 
autoclavizat tip Siporex, care 
va fi produs pe scară indus
trială la noi in țară într-una 
din fabricile nou instalate. 
Mai precis este vorba de fâșii 
late de 60 cm care se pot 
monta cu ușurință una lingă 
alta, folosindu-se niște ros
turi și un liant obișnuit. A- 
ceastă industrializare per
mite un ritm rapid de con
strucție, evaluat de proicc- 
tanți la circa o lună de zile. 
Materialul este mai ușor de 
trei ori decît betonul obiș
nuit prin faptul că are în 
corpul său bule de aer ; el 
devine și un izolant fonic

ment care să cîntărească prea 
greu, alte întreprinderi au să
rit în ajutor fără a avea a- 
semenea obligații de recipro
citate.

Sensurile mai adinei ale a- 
cestui gest frățesc, cele care 
scot la iveală amănuntele în 
întreaga lumină a semnifica
țiilor, pot fi descifrate numai 
stând de vorbă cu cîțiva din 
tinerii care au muncit acolo, 
ascultîndu-le pur și simplu 
impresiile :

„Am lucrat la demontarea 
vechilor instalații, am înlocuit 

de hectare : „După 
aici, nici nu s-a 
locul pe care era 
genunchi și tinerii

lăceni, ne-a oferit detaliile unuia 
și aceluiași cuprinzător și ex
presiv tablou, tabloul sub 
„rama" căruia ar putea fi în
scrise, ca un titlu, sau ca un 
memento, cuvintele Tincăi Ma
ria, șefa comisiei tineret sătesc 
a Comitetului județean U.T.C. 
pe care am întîlnit-o intre ti
neri care prășeau cartofii de pe 
un lot de 22 
cum vedeți, 
zvîntat bine 
apa pînă la
noștri s-au și apucat de treabă. 
Pentru că au înțeles cu toții că 
acum clipa are valoarea zilei, 
ora valoarea anului, iar fiecare 
metru pătrat de pămînt elibe
rat de buruieni, apă sau mîl, 
valoarea belșugului viitor". In 
această atmosferă de hărnicie 
fără preget, nu este de mirare 
că într-un timp foarte scurt, și 
în ciuda condițiilor atît de vi
trege, direcția județeană agri
colă a consemnat la capitolul 
realizări reînsămînțarea a pes
te patru mii hectare, efectuarea 
prașilelor pe întreaga suprafață 
cultivată. Dar tinerii Harghitei 
nu sînt prezenți doar în atelie
rele întreprinderilor industriale 
sau doar pe ogoare. El sînt pre
zențe active la reconstrucția 
drumurilor și căilor ferate, la 
recuperarea lemnului din par
chetele forestiere sau de la uni
tățile complexului de la Topli
ța, la repararea căii ferate. în 
aceste locuri, devenite adevăra
te șantiere ale tineretului,

mai bun decît cărămida Ia a- 
celeași dimensiuni, iar din 
punct de vedere termic are 
calități foarte asemănătoare 
cu ea.

Locuințele vor fi amplasate 
grupat mai 
mente de 2 sau 3 camere și 
vor dispune de iot confortul. 
Apartamentul din două ca
mere are un mic hol din care 
se intră in bac sau în bucă
tărie, precum și în cele două 
încăperi care, de asemenea, 
sînt decomandate. Din cele 
citeva variante ale grupării 
apartamentelor se desprinde 
grija proiecianților de a oferi 
fiecărei familii o fațadă libe
ră, un spațiu pentru flori, o 
mică curte pentru joaca co
piilor. Aspectul lor exterior 

xcît și ccl interior vor întări 
ideea de locuință intimă și 
cochetă. Sub un acoperiș cu 
o pantă mică, de 3 la sută 
(pe unele acoperișuri vor 
exista coșuri pentru fum pe 
altele nu ; proiectul ține sea
ma de posibilitățile zonei) 
pereții netezi vopsiți cu vina- 
roni in culori pastel/ferestre 
largi. C'ît privește finisajele

fim 
de

kilometri de fire ude, am 
muncit de dimineața pînă 
seara tîrziu, dar mă simțeam' 
în stare să stau în continuare 
oricît, dacă era nevoie", po
vestește acum Gheorghe Ca- 
randa, iar de lîngă el, Petre 
Croitoru ține să completeze: 
„Știam însă la ce ne ducem, 
știam că se face apel nu nu
mai la priceperea, ci și la 
tinerețea noastră. Nici n-am 
vrut să plecăm de acolo pînă 
ce nu s-a pus sub tensiune 
întreaga instalație, ca să 
pe deplin mulțumiți 
munca noastră".

Alți doi tineri sculeri, 
au fost și ei în lotul celor 20, 
după ce vorbesc despre frezele 
și presele curățate și reme
diate, se opresc la un unghi 
nou al faptelor: „Nu ne-am 
simțit de loc singuri acolo, 
rostește Doru Chită, am mai 
întîlnit încă mulți tineri din 
alte locuri, de la Brașov, Cluj, 
Arad, Baia Mare, Sighet. 

care

tineri din Gheor- 
localităti harghi- 
să muncească în 
la reconstrucția

echipe din Miercurea Ciuc și 
Odorhei, din CriStur și din co
munele învecinate au efectuat 
mii de ore de muncă voluntară...

Și nu numai aici. La fel cum 
ogoarele Harghitei au primit 
sprijinul a 80 de mecanizatori 
veniți cu tractoare complet e- 
chipate din județul Mehedinți, 
zeci și zeci de 
ghieni și alte 
tene au plecat 
mod voluntar,
Tirnăvenilor, a uzinelor, a fa
bricilor, drumurilor din Satu 
Mare. „Primim zilnic mesaje 
de la tinerii noștri plecați în 
alte județe, ne spune tovarășul 
Andrei Fabian. Iată unul din 
cele mai recente, sosit de la 
„Brigada Satu Mare". Citim, pe 
verso-ul unei vederi a orașului 
din Nord, așa cum arăta el îna
inte de 15 mai). „Azi dimineață 
am ajuns cu toții. Am fost pri
miți extraordinar ! Ziariști, fo
toreporteri, activiști. Ne-au ca
zat. Ce este aici, nici nu se poa
te descrie, 
atît: Vom 
Cu stimă,

Expresia 
subliniată 
linii. Privim din nou imaginea 
luminoasă de pe ilustrată și în
țelegem că, populat cu aseme
nea constructori, orașul își 
redobîndi superba înfățișare 
Urbe modernă, dezvoltată 
anii socialismului.

Vă spunem doar 
munci ! La revedere. 
Lazio Benedict".

vom munci, 
apăsat, naiv, cu trei

PETRE DRAGU 
GH. FECIORU

Tinerii de la Fabrica „Ardeleana' din orașul Alba Iulia au recon
diționat circa 7.000 de perechi de încălțăminte afectate de apele 

învolburate Foto : O. PLECAN

interioare ele sînt de aseme
nea foarte simplu de execu
tat. Ncexistînd tencuială se 
aplică un strat de vopsea 
pe un suport ușor. Există și 
posibilitatea aplicării în locul 
vopselei a unui lac transpa
rent prin care se va putea 
vedea structura fină a mate
rialului autoclavizat.

De notat că noul material 
de construcții se prelucrează 
ușor — instalațiile electrice 
vor fi îngropate — permite 
baterea cuielor etc.

în prezent la l.P.C.T. se 
studiază proiectarea unei lo
cuințe cu parter plus unu, 
folosind același material și 
care de asemenea, vor fi 
destinate unor construcții ce 
vor fi ridicate rapid în zonele 
sinistrate.

C. VICTOR

I. CHIRIC

D. M.

Parcă întreaga țară își dăduse 
întîlnire la Satu-Mare. Și de 
fapt chiar așa era". „Noi însă 
am vrut să muncim de la în
ceput pînă la sfîrșit împreu
nă, adaugă și Grigore Ciotîr- 
lă, și nu pentru a ne separa 
de ceilalți, ci pentru a ști cu 
exactitate ce anume am făcut 
noi și să purtăm răspunderea 
deplină a calității lucrului 
făcut".

Acestea sint poate celelal
te argumente, mai intime, care 
explică pe de-a întregul și o 
însemnare scrisa pe un colț 
al hîrtiei amintite : „Se va 
păstra telexul pentru cartea 
de onoare". Așa au căpătat 
cei 20 de muncitori severineni 
nu numai un loc în inima to
varășilor lor din Satu-Mare 
ci și un altul, binemeritat, în 
cartea de onoare a întreprin
derii lor.

Trenul de Galați va pleca
peste zece zile

De abia se luminase de ziuă. 
E ora din zori la care de obicei, 
aici la Baldovinești, se între- 
tăiau cursele C.F.R. adunînd 
muncitorii navetiști pentru 
schimburile întîi din întreprin
derile orașelor de la Dunăre. 
Acum, de aproape trei săptămîni 
fluierul trenurilor a încetat, 
rugina s-a așternut peste șine, 
în schimb, aîte zgomote stră
pung liniștea matinală, altă a- 
nimație a pus stăpînire pe sta
țiile și cantoanele răsfirate în 
cîmpia Șiretului inferior. Sînt 
zgomotele muncii de zi și de 
noapte, febrilitatea și agitația 
constructorilor și mașinilor lor 
angajați în marele efort pentru 
refacerea liniei ferate distruse, 
înfruntînd vremea nestatornică, 
timpul presant care trebuie re
dus la minimum. Este data de 
5 iunie.

— Cum s-a întîmplat ?
— Cum nimeni nu se aștepta.

ROMULUS LAL

iar orașul primește azi apă
de la vechea sursă

Cind digul înălțat în calea Și
retului ieșit din matcă a cedat, 
valurile au năvălit spre stația de 
la Serbești, stație ce asigură re- 
pomparea apei potabile adusă de 
la Vadu Roșea (județul Vrancea) 
spre Galați. Cu cîtva timp înain
te de a pătrunde șuvoiul înăun
tru, stația a fost, oprită. S-a por
nit imediat vechea uzină de apă 
a Galaților care își are fixate 
pompele în Dunăre, instituin- 
du-se totodată un regim sever de 
consum.

De citeva zile, o data cu re
tragerea Șiretului spre matcă, s-a 
deschis un adevărat șantier de-a 
lungul conductei pe zeci de ki
lometri, un șantier pentru reface
rea instalațiilor pentru înlăturarea 
defecțiunilor provocate de inun
dații. întâlnim aici specialiști de 
la Combinatul siderurgic (de alt
fel coordonarea întregii lucrări 
de repunere în funcțiune a fost 
încredințată inginerului Ion Bo- 
toceanu, director general al ma
relui combinat) de la I.C.G. și 
I.R.E.G.

Zi și noapte muncesc aici echi
pe de electricieni și instalatori 
iar în atelierele combinatului si
derurgic se pregătesc motoarele 
și echipamentele electrice pentru 

Lovit ritmic încă de dimineață 
și cu o presiune mereu cres- 
cîndă,. digul de apărare a zonei 
gării Nămoloasa este străpuns 
la cotul Mihale ; pînă spre sea
ră Șiretul e stăpîn pe întreaga 
cîmpie, cotele inundației ating 
doi metri. Linia ferată din sec
torul Brăila-Barboși. a fost 
complet acoperită deși avea un 
terasament înalt și bine conso
lidat. Ordinul a fost transmis 
imediat în ambele sensuri : cir
culația . se întrerupe. Lucrăto
rii C.F.R. sînt în alarmă. Deo
camdată nu se putea interveni 
cu nimic decît să se țină sub 
observați-a atentă întreaga linie 
și acolo unde este posibil să se 
verifice neîntrerupt starea ei. 
A doua zi dimineața dezastrul 
a devenit vizibil. Linia ferată 
era distrusă complet pe trei 
porțiuni. Primele două pe o 
lungime de 220 metri și respec
tiv 160 metri, fuseseră consta- 

înlocuirea celor avariate. Cei 
peste 50 de electricieni de la Di
recția electrică, printre care Au
rel Botez, Nică Soare, Constan
tin Mocanu, lucrînd uneori cite 
14 ore continuu au reușit să exe
cute toate lucrările încredințate, 
rebobinînd, totodată, într-un 
timp record un motor de 500 
kilovolți.

La stația de repompare de la 
Serbești urmările inundației mai 
sint și acum vizibile pe zidul 
clădirii: la peste 2 m. înălțime 
mîlul adus de ape și-a lăsat pe
cetea. Aici nu mai puțin de 45 
de instalatori, aproape toți tineri, 
muncesc la curățirea agregatelor, 
3 sistemelor de ventilație. In 
fruntea lor sînt tehnicienii Mihai 
Mihăescu, Tănase Lupoae și N. 
Olaru, oameni destoinici, stimați 
de tinerii din jur. Prima pompă 
a și fost dată în funcțiune, au fost 
refăcute instalații întregi, s-au 
montat noi cablud.

Fără nici o clipă de răgaz sini 
atacate operațiile de refacere din 
cea de a doua etapă la 
rea defecțiunilor de la 
celei de a doua pompă, 
cuirea unor noi cabluri.

Munca e grea, istovitoare mai 
ales în ritm, dar oamenii tineri și

inginer Aurel Vice

tate între stațiile Baldovinf 
și Vădeni, iar a treia în 
Văleni și Bărboși. Totalul j 
gubelor : peste 11 milioane

A doua zi s-a pornit la tr< 
bă. Conform calculelor spec 
liștilor, pentru reluarea cir< 
lației trebuiau dislocate irneri 
circa 300 brațe de muncă. N 
erau necesare apoi zeci de t 
nete, buldozere, compactoa 
macarale, grupuri electrogc 
și nu mai puțin de 51 000 mc pi 
duse de carieră, cele neces? 
au fost aduse pe șantier. E 
atunci munca se desfășoară fă 
contenire.

— Care sînt greutățile căro 
trebuie, să le faceți față, l-a 
întrebat pe tov. inginer Mire 
Bălan, coordonatorul lucrările

— Apa. Persistă de o par 
și de alta a liniei.

Printr-o cooperare fructuoa 
cu proiectanții s-a ajuns la 
soluție care dă totuși speram 
La capetele liniei s-au amenaj 
platforme mobile pe care v 
goanele își descarcă materi 
lele și de unde acestea sî 
împinse apoi spre terasament 
distrus. Construcția înaintea; 
astfel din ambele direcții cu 
viteză constantă și satisfac; 
toare.

Tinarul 
venit aici pentru a contribui 
refacerea liniei de la Direct' 
regională 
munică hotărîrea 
a tinerilor, a tuturor construi 
torilor 'de a lucra cite 12 or 
în două schimburi pentru c 
„pauza" aceasta păgubitoare s 
se reducă cît mai mult posibi

Privindu-i la lucru în cizme 
le înalte de cauciuc, înfruntîn 
terenul desfundat și ploile car 
au continuat să cadă menținîn 
același ritm toată noaptea la lu 
minile puternice ale reflectoa 
relor, ai într-adevăr certitudi 
nea că aici. între stațiile Baldo 
vinești-Barboși, 800 de tineri - 
pentru că aproape toți con 
structorii sînt tineri — acțio 
nează contra cronometru pentn 
a se încadra întocmai în grafi' 
cui riguros și zgîrcit cu timpul

— Ce volum de lucrări s-ac 
executat pînă ieri ?

— Peste 60 la sută, precizea
ză directorul Direcției regio
nale C.F.R,

Acest procent este destul de 
grăitor. Termenul prevăzut in 
graficul inițial va fi adus, cu 
toate greutățile ce apar, mult 
mai aproape — după părerea 
unor constructori în 10 zile tre
nurile își vor relua' cursele obiș
nuite.

C.F.R. Iași, ne c<
* comuniștilo

vîrstnici lucrează cu îndîrjire 
deoarece știu că de ei depinde 
alimentarea normală cu apă a 
Galaților.

Forțe importante au fost con
centrate și la Vadul Roșea pen
tru montarea celor 20 pompe 
submersibile. Aici, q2 de sakiriați 
ai întreprinderii comunale gălă- 
țene din zori și pînă în zori au 
evacuat din cabinele puțurilor 
apa adusă ele viitura Șiretului, au 
verificat fiecare piesă, fiecare 
subansamblu.

Acum totul e in stare de func
ționare. După executarea opera
țiilor de dezinfectare, de -spălare 
și aerisire de-a lungul conducte
lor s-a trecut la punerea sub pre
siune. Apa potabilă a pornit de-a 
lungul a zeci de kilometri spre 
Galați. Deocamdată pentru a ve
rifica funcționarea instalațiilor. 
După zile de regim de economie, 
gălățenii vor primi azi, 6 iume^ 
în jurul orei 15 apa potabilă din 
sursă de adîncime.

Cu aceasta va fi încheiat unul 
din capitolele triste ale urmări
lor inundațiilor provocate de Si-
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3 Ați 
duri despre

atitudinea scriitoru- 
de istorie ?

înlemni
1 Vi s-a reproșat că în 

„Princepele" n-a|i adoptat 
punctul de vedere modern 
asupra epocii fanariote, că. 
adică, ați optat pentru mai 
vechea interpretare nediso
ciativă asupra acestei epoci 
conform căreia ar trebui ig
norate și aspectele pozitive 
ale culturii. Cum ați ca
racterizat cultura epocii în 
discuție ?

lor". N-ați contribuit oare 
chiar dumneavoastră la a- 
ceastă „modă" a demitizării 
pe care acum o dezavuați ?

scriitorul

EUGEN

IN

Care este, care trebuie 
să fie, după opinia dumnea
voastră, 
lui față

scris în 'cîteva rîn- 
___ ____ „mitizare" și 
„demitizare". Ați scris chiar 
o carte „demitizantă" : Măș
tile lui Goethe. Greșim 
dacă spunem că în această 
chestiune v-ați pronunțat 
contradictoriu sau contrazi- 
cindu-vă propriile opinii ? 
Contradicția ar fi intre au
torul „demitizant" al „Măș
tilor" și același autor al u- 
nor articole în care vă ri
dicați împotriva ,,demitizări-

într-o discuție televiza
tă despre destinul politic al 
literaturii române, dumnea
voastră ați propus ca teză 
antinomia maioresciană artă- 
politică care, desigur, dacă e 
reală, trebuie combătută. Ni 
se pare însă că nu aveți 
dreptate. Cum observa în 
acea discuție și criticul Vir
gil Ardeleanu. patriotismul 
împotriva căruia ieșea Ma- 
iorescu era de fapt atitudi
nea patriotardă, invocarea 
termenului și a ținutei în 
numele unor interese mici, 
personale ș.a.m.d. Nu este 
deci o exagerare a considera 
că o personalitate a culturii 
românești cum a fost Titu 
Maiorescu (care a aplaudat 
patriotismul versurilor lui 
Octavian Goga) a exclus sen
timentul patriotic din poe
zie ? De limite, erori, de bu
nă seamă, Maiorescu n-a fost 
scutit, însă trebuiesc inven
tate și cele In care nu a 
căzut ? De ce ? Conform vi
ziunii marxiste a partidului

nostru asupra moștenirii 
culturale, asupra acesteia 
nu trebuie să trecem nici cu 
ochii închiși dar nici cu len
tile descoperitoare de erori 
inexistente. Adevărul istoric 
trebuie respectat înainte de 
toate.

5 Sînteți un scriitor cu o 
mare autoritate în rîndul pu
blicului, iar convingerea 
noastră este că mult mai 
mulți critici decît scriu va 
prețuiesc literatura, dîndu-și 
seama că scrieri precum 
Groapa ori Principele sînt 
destinate unei lungi cariere 
literare. Iată de ce noi, în 
ciuda ,' 
rente, 
tor ca 
poate 
citate 
lațiilor 
său, cu problemele contem
poranilor săi. In acest sens, 
am dori să vă întrebăm ce 
aspecte din viața oamenilor 
de azi vă interesează mal 
mult, ce procese de conștiin
ță din marile transformări 
pe acest tărfm vă preocupă 
și le urmăriți în ehip spe
cial ?

w. jLitVd uC v" HUI, III 
„bursei" opiniilor cu- 
credem că un scrii- 

dunineavoastră se 
pronunța cu efica- 
socială asupra re- 

■ artistului cu timpul

TOATE TIMPURILE
OMUL ESTE ACELA CARE

FACE ISTORIA
1 Princepelui i s-au reproșat 
multe lucruri, între care unul 
monstruos de către un coleg, dar 
asta pe mine mă lasă rece. în
trebarea dv. are un obiectiv, 
cred eu, în afara literaturii. Do
riți să știți ceva în legătură eu 
cultura epocii fanariote, dar eu 
nu sînt Giurescu, deși am citit 
unele cărți în legătură cu ceea 
ce vreți dv. să știți. Părerilp 
sînt de fapt. împărțite : unii au 
văzut în fanarioți numai niște 
fii de plăcintari ajunși.» niște 
intriganți demni de dispreț, 
ceea ce și erau cei mai mulți 
dintre ei ; alții vorbesc despre 
studiile pe care unii domnitori 
le aveau, excluzînd motivele de 
dispreț. în ce mă privește, eu 
i-am privit ca pe niște exploa
tatori sîngeroși. ca pe niște 
năimiți care au venit aici să se 
pricopsească, disprețuind pe ro
mâni. Dacă acestei nesfîrșite 
pofte de a avea i-am adăugat 
și cultura care exista realmen
te, am făcut-o pentru că din 
punct de vedere literar era mai 
interesant un Princepe cultivat 
decît un bădăran. în felul aces
ta motivele setei de a fura că
pătau ceva mai adînc, motivări 
mai solide. Din nefericire pentru 
noi, la capătul rafinamentului u- 
nor domni fanarioți nu se afla 
nimic : nici un monument. Ei 
clădeau pe un nisip mișcător și 
se comportau ca atare, nu cre
deau în țară, în oamenii ei, dis
prețului nu poți să-i opui ni
mic. Așadar, a vorbi despre 
cultura acestei epoci în func
țiune de români este o erezie, 
deși unele lucruri ar putea fi 
menționate, dar, repet, asta e 
treaba istoricilor, pe 
interesat să fac din 
meu un personaj 
chiar în pornirile lui .
gere a ceea ce era pur, înălță
tor și demn de respect. Dacă 
vă amintiți, în roman există 
Toan Valahul, un personaj care 
dispare ca apa rîurilor din car
te. în el este depozitată toată 
ura celor ce li se ia și pîinea 
de la gură, cel ce intuiește fur
tul din conștiință care se exer
cita asupra națiunii noastre în- 
tr-o epocă în care a cuceri în
semna a lua și sufletul, nu nu
mai bunurile materiale. Secret 
Ioan Valahul prefigurează pe 
toți acei bărbați demni ai Ro
mâniei care s-au opus fanario- 
ților din toate timpurile.

mine m-a 
Princepele 
fascinant, 

de distru-

A Există o tendință de a în
frumuseța istoria, de a o roman- 
tiza, dar eu nu am avut inten
ția asta. în toate timpurile o- 
mul este acela care face isto
ria, bună sau rea. în judecățile 
făcute asupra ei intră multe lu
cruri subiective. Dacă noi, de 
pildă, am vedea în epoca ro- 
man& numai amurgul ei, deca
dența, am face nu numai o mare 
nedreptate, ci ceva mai mult : o 
eroare. Epoca romană este e- 
xemplară priți întronarea drep
tului, prin ceea ce a construit 
civilizația romană în lume. De
sigur, în paralel se poate vorbi 
despre un imperialism roman, 
odios pentru cei cuceriți, dar 
numai pentru asta nu putem să 
vedem în cuceritori numai sol- 
dații. Elenismul este legat și de 
sclavagism, dar și de starea a- 
ceea sublimă legată de cultură. 
Evul Mediu este tratat de epo
că obscurantistă numai de că
tre necunoscători, în realitate 
în umbra intoleranței s-au năs
cut opere formidabile. Scriitorul 
trebuie să fie nepărtinitor și să 
nu uite nici una, nici alta cînd 
face reconstituiri istorice. Ope
rele false de exaltare a unor 
personalități politice, poate cu 
merite însemnate în ce privește 
lupta politică și războiul, dar 
nedrepte în fond, nu au nici o 
valoare literară. Napoleon nu 
este mare oentru că a cîștieat 
multe bătălii, ci pentru că a lă
sat în urma-i un cod care-i 
poartă numele, adică o operă 
de drept.

3 Aparent, dv. lăsați impresia 
că m-ați prins cu o contradicție 
de fond, dar realitatea e alta. 
Cred că sistemul . demitizărilor. 
foarte modern la ora de față 
este un lucru util, dar sînt îm
potriva abuzurilor. La noi, de

tru instituirea unei ierarhii 
ritabile în
care are nevoie de ordine 
asta.

ve- 
literatura noastră 

la ora

se

® întrebarea dv. este 
interesantă. Trebuie spus

pildă, a ieșit o modă a punerii 
in halat și papuci a unor, per
sonaje istorice, de un subiecti
vism cras, de un arbitrar care 
îmi face silă. Voevozi așezați în 
patru labe, vorbind păsărește, 
domnitori ^renumiți pentru cul
tura lor care vorbesc ca bar- 
bugiii, asta nu se poate. în do
rința unor autori de a rupe gura 
cititorilor sau spectatorilor
sare peste cal și efectele sînt 
sinistre. Pentru astfel de demi- 
tizări nu sint. în ce-1 privește 
pe Goethe, demitizarea nu era 
a mea. Eu nu făceam decît să 
adun unele lucruri spuse da 
alții și să le pun cap la cap. 
Scopul era altul. Voiam să arăt 
unde poate duce conformismul, 
chiar cînd e însoțit de cultură, 
unde se ajunge cu oportunismul 
și cu lingușeala. Opera lui 
Goethe este impresionantă și o 
stimez ca atare, dar omul Go
ethe nu mi se pare exemplar. 
Tn ce mă privește, eu ca model 
de literat îl am pe Eminescu, 
sfîntul Eminescu care nu era 
numai un poet genial ci și un 
monument moral. Mi s-a urît 
cu oamenii talentați, vreau și 
caractere Un scriitor este îna
inte de toate un director de con
știință. o ființă exemplară. Dacă 
viața lui nu este un spectacol 
de curățenie sufletească, nu mă 
interesează.

foarte 
111LVL 1VU. XIX Ct! îl.
tot ce . am scris am pus I multă 
bună credință deși unii au vor
bit despre un anume confor
mism. al „Șosclii Nordului", să 
spunem. Ei au văzut in acest 
roman numai un compliment fă
cut comuniștilor. Vreau să vă 
amintesc că am mai scris un alt 
roman, Facerea lumii. în care am 
încercat să fotografiez sufletul 
unor muncitori, dintre care unii 
necinstiți și alții dc o mare pu
ritate sufletească. Romanul a 

■ fost primit cu indignare de unii. 
Ce rost avea ca eu cu talentul 
dovedit în Groapa să mă apuc 
să descriu fabrici și oameni de 
acolo ? Nu făceam iar un act dc 
conformism ? Nu făceam ! In
tim cred și-acum că lumea mun
citorească este tot atît de inte
resantă ca lumea lui Proust, să 
spunem, și că a scrie dș&pre ea 
nu e ceva tocmai nou ! Nu spun 
că negarea unei părți a operei 
mele de către snobi m-a descu
rajat. dar nici bine nu mi-a fost 
în ciuda celor ce m-ar vrea nu
mai autor de romane al mediilor

crepusculare, promit să mai scriu 
despre lumea muncitorească. Dar 
să ne întoarcem la ceea ce do
riți de altfel să știți. In lucru 
am un roman intitulat Janus. 
Titlul lui vă spune destule și nu 
o să neg că vreau să analizez 
in paginile sale duplicitatea con
temporană a unora, foarte mulți 
de altfel, victime ale unei edu
cații cu sorginte streină. Omul 
modern mi se pare înfricoșat și 
deci conformisț. Biserica și au
toritatea civilă' îl îngenunche 
încă de la naștere și rezultatul 
este un animal social care dă 
din coadă și se gudură, ascun- 
zjnd un tiran sub pielea unui 
cățeluș. Asta nu înseamnă că nu 
există lingă noi oameni de o 
mare probitate morală. Dar des
pre ei nu scrie nimeni. Pozitivii, 
vai, sînt neintpresanți ! în ma
rasmul acestei aglomerări de 
conformisme. în romanul mau 
va apare un mare erou : Refor
matorul I El nu are nume în pa
gini. dar toată lumea îl va recu
noaște. Este omul care ne-a în
demnat să spunem adevărul ne
fardat despre epoca noastră. Iată 
ceea ce voi încerca eu să fac. cu 
mult curaj, cu prea mult curaj 
poate, dar totul meriță acest 
curaj...

Interviu consemnat de
GRIGORE ARBORE

4 întrebarea dv. trebuie împăr
țită in două. Despre patriotarzi 
am și eu o părere rea. Nu mi-a 
plăcut, de pildă, gîndirismul. 
care, cultural vorbind nu era 
lipsit de merite, dar mistica a- 
ceea ridicolă, ortodoxismul a- 
cela făcut mă iritau. Asta nu în
seamnă că nu admir pe patrio
tul adevărat și aici mă întorc 
la inspectorul școlar Eminescu. 
El era cu adevărat patriot sem- 
nalind cu durere starea de îna
poiere a țării noastre de atunci. 
E multă disperare în rapoar
tele sale, multă dragoste de țară 
încît numai pentru atît puteam 
să-1 socotim un sfînt al na
țiunii. Sînt destui care vorbeso 
cu gura plină despre națiune 
și țară, dar în realitate în afară 
de aceste vorbe nu fac nimic. E 
ușor să trăiești din cuvinte, 
dar nu asta mă convinge oe 
mine. Am văzut recent un 

- mare șantier și am rămas uluit 
de capacitatea de construcție a 
țăranului român, pentru că pe 
acel șantier cei mai mulți lu
crători veneau de la țară. Cînd 
și cum au învățat niște plugari 
să ridice baraje uriașe ? -Iată 
un mister nemaipomenit. Să te 
califici din mers, să pui în func
țiune fabrici cu oameni care au 
însoțit oile la păscut, ăsta e un 
miracol. Cei care au avut în
credere în elementul rural ne
pregătit, gîndesc eu, au fost pa- 
trioți. De sentimentul acesta nu 
trebuie să ne fie rușine. Citeam 
dăunăzi în „Scînteia" că un dis
tins cronicar cinematografic și-a 
permis să ia peste picior un 
film numai pentru că se ocupa, 
după părerea sa. de un lucru 
minor : iubirea de patrie. Lu
crul este grav, sinistru. Sînt 
lucruri cu care nu ne putem 
juca, oricît am fi de snobi și 
ne-ar place giumbușlucurile pe 
pînză. Astfel de atitudini tră
dează o ușurință spirituală ce 
nu poate fi decît înfierată. Pa- 

"tria mea ’ , .
reva, dar înainte de a fi ai lu
mii sîntem ai acestei țări.

Și-acum ceva despre Maiores
cu. Persoana a fost privită în 
multe feluri. I s-a reproșat li
nia dură, pretențioasă. încuiată 
în literatură și cred că s-a gre
șit. La vremea lui acest critic 
a făcut un serviciu imens lite
raturii noastre. Severitatea lui 
a fost exemplară și din păcate 
tinerii critici nu și-1 iau ca mo
del De aceri Maiorescu rigid, 
dar drept. Ei au devenit niște 
slujnicari la ...............
redactori șefi. Atît. Nu înseam
nă că Maiorescu, nu a avut scă
derile lui și că putem trece pes
te ele. dar în raport cu aportul 
său la cultura noastră, greșelile 
sale sînt neînsemnate. De aceea 
el rămîne un bărbat exemplar 
al națiunii noastre și interpretă
rile subiective din anii trecuți, 
aparținînd unor agramați. râmtn 
penibile. Mi-aș dori un Titu 
Maiorescu al zilelor noastre. Din 
păcate, oamenii cu carte multă 
stau deoparte și nu se bat pen-

lumea, spunea ca-

Scenă din spectacolul „Se caută un minoinos" de Dimitris Psa- 
thos la Teatrul „Ion V'asilescu**. în imagine: Dodo Iconomu și 

Ion Miciu.
Foto : SORIN DAN

■

P.M., Bacău; „Urmă
resc totdeauna cu mult 
interes rubrica redacta
tă de dv. și observ că 
mulți tineri au îndrăz
nit să vă scrie, să vă 
ceară sfatul. De aceea 
îndrăznesc să vă scriu 
și eu, deși, mărturisesc, 
m-am luptat mult cu 
mine însămi pînă să mă 
hotărăsc, în sfîrșit, să vă 
scriu. Asta poate și din 
cauza faptului că sînt o 
fire timidă și puțin co
municativă, cu toate 
că am 24 de ani. Proba
bil că și împrejurările 
prin oare am trecut au 
contribuit mult la ac
centuarea acestor două 
trăsături de caracter, fi
indcă deși am doar 24 
de ani (e puțin oare ?) 
am suferit mult. Tre
buie să vă spun încă 
de la început că sînt o 
fată urîtă, urîtă în ade
văratul înțeles al cu- 
vîntului. Singurul 
frumos sînt ochii, 
fiindcă singurul 
pliment pe cere l-am 
primit vreodată a fost 
„ce ochi frumoși ai !“ 
și probabil așa este, am 
doi ochi mari, albaștri, 
cu reflexe verzui, um
briți de gene lungi, ne
gre. Dar văd că, în loc 
să vă scriu ceea ce a- 
veam de gînd, încerc să 
vă conving că sînt totuși 
frumoasă. De fapt, am 
încercat să mai cîștig 
puțin timp căci îmi vi
ne f. f. greu să vă 
ceea ce urmează, 
împlinisem 14 ani, 
dusem examenul 
clase și peste < 
zile urma să plec la 
Bacău să dau examen 
la o școală profesională, 
într-o seară veneam de 
la cîmp cu două oițe și 
o vacă. în loc s-o iau 
pe drum am mers pe o 
cărare căci în acest fel 
ajungeam mai repede 
acasă. Deodată îmi iese 
în cale un băiat din 
sat în vîrstă 
ani care mă ceruse 
soție de la mama, 
Dentru frumusețea mea, 
ci pentru că, fiind cea 
mai mică din cei zece 
copii care îi are mama 
și fiind singura care 
mai rămăsesem acasă 
(ceilalți erau cu toții în
cadrați în diferite orașe), 
urma să moștenesc casa, 
pămîntul și tot ce mai 
avea mama pe lîngă ca
să. Bineînțeles, eu am 
refuzat această cerere. 
Voiam să plec cît mai 
repede la Bacău să ter
min școala și să mă în
cadrez ca toți ceilalți 
frați ai mei. Dar el nu 
a renunțat la gîndul lui. 
După cum v-am spus, 
mi-a ieșit în cale și mi-a 
spus că vrea să discute 
ceva cu mine. Cînd 
m-am oprit, s-a apropiat 
de mine. mi-a smuls 
funia din mînă. a mi
nat oile și vaca în iarbă 
(eram pe bucata lui de 
pămînt) și m-a tras în- 
,tr-o porțiune de pășune 
care avea iarbă bună 
de cosit, astupîndu-mi 
gura să nu țip. Dar 
chiar dacă aș fi țipat tot 
nu m-ar fi auzit nimeni, 
fiindcă la 
prea erau 
cîmp. Am 
mărește, 
mult cu el, dar nu eram 
decît un copil. Pînă la 
urmă m-a învins. După 
ce și-a bătut joc de mi
ne mi-a spus că acum 
voi fi nevoită să-1 iau de 
bărbat și m-a amenin
țat că a doua zi va veni 
să-i spună mamei totul.

Ah 1 cît îl uram. Cum 
de și-a închipuit oare 
că după tot ceea ce fă
cuse voi accepta să mă 
căsătoresc cu el ? Am 
ajuns acasă plîngînd. 
Mama m-a întrebat spe
riată ce mi s-a întîm
plat. N-am avut curajul 
să-i spun adevărul, de 
teamă să nu mă oblige 
să mă căsătoresc cu el. 
în schimb, plîngînd în

lucru 
cred, 
com-

i scriu
Abia 

, dă-
de 7 

cîteva

de 22 de 
de 
nu

ora aceea nu 
oameni pe 

înțeles ce ur- 
m-am luptat

continuare, am început 
s-o rog să-mi dea voie 
să plec a doua zi la Ba
cău. La început nici n-a 
vrut să audă de așa 
ceva. Dar eu i-am spus 
că mi-e tare dor de sora 
mea din Bacău și dacă 
nu-mi dă voie să plec, 
am să fug de acasă. 
Pînă la urmă am îndu
plecat-o. A doua zi la 
ora 9 dimineața eram la 
gară. Trenul pleca la 
ora 13. De-ați ști prin 
cîte emoții am trecut 
pînă la plecare. Mi-era 
frică că mama, aflînd 
ce mi s-a întîmplat, se 
va întoarce și mă va 
lua acasă. Dar pînă la 
urmă am ajuns cu bine 
în Bacău. Așa cum mă 
așteptam, ticălosul a 
avut curajul să-i măr
turisească mamei 
tîmplarea, adăugind 
totul se petrecuse 
deplină înțelegere 
mine. Mama mi-a scris 
imediat să vin acasă să

în
că 
în 
cu

rîre să iau. îmi dădeam 
seama că înainte de a 
face acest pas va tre
bui să-i 
adevărul și totuși 
aveam curajul s-o fac. 
în sîrșit, într-o seară 
am luat hotărîrea să-i 
spun totul. A doua zi 
cînd a venit la mine 
am început să-i poves
tesc tot ce mi se întîm- 
plase. Cîteva minute nu 
a scos nici un cuvînt, 
parcă era împietrit. 
Apoi cînd a început să 
vorbească el. Doamne, 
mi-a adus atîtea învi
nuiri, atîtea jigniri, în
cît nu-mi venea să cred 
că în fața mea stă ace
iași om pe care îl iu
beam atît de mult și pe 
care credeam că-1 cu
nosc atît de bine. Am 
început să plîng, să-l rog 
să mă ierte, am încercat 
să-i explic că nu sînt 
vinovată, că deși mi se 
întîmplase acest lucru 
eram totuși curată su

mărturisesc
nu

poate nevoită să sufăr 
toată 
lui?
cit îl 
mi-a
Dacă 
cu atîta 
viața mea acum aș trăi 
fericită alături de cel pe 
care îl iubesc încă 
de mult. Dar așa, 
să

viața din pricina
Cred că da. Ah 1 
urăsc pentru că 

distrus viitorul ! 
n-ar fi intervenit 

brutalitate în

fac cu viața

atît 
ce 
pe

care o mai am de 
trăit, cum să fac să 
uit toate gîndurile ne
gre care îmi trec atît de 
des prin cap ? Nu știu. 
Nu știu nici pentru ce 
v-am scris. Am făcut-o 
poate în speranța că îmi 
veți da un sfat care să 
mă ajute, dacă mai pot 
aștepta vreun ajutor 
din partea cuiva".

că aveți nevoie. Scrisoarea tră-Sfaturi? Nu cred_____ ,.
dează o minte lucidă și efervescentă și nutresc 
convingerea că aceste nefericiri nu vă pot face 
decît mai înțeleaptă. Cred că 
credere în viață. Sint convins 
nimente fericite.

merită să aveți în
că veți trăi și eve-

RADU D., București:
„Sînt un tînăr de 19 
ani, lucrez la I.T.B. ca 
muncitor calificat și mă 
numesc Radu D. Mai 
am o soră în vîrstă de 
17, ani, lucrează și ea și 
sîntem amîndoi elevi ai 
unui liceu la seral.

Vă rog să mă iertați 
dacă vă rețin atenția,

toate acestea, mama 
încetează să se as- 

Muncește la

Cu 
nu 
tîmpere.
fel de mult ca atunci, 
cu toate că uneori ne 
certăm de la asta. Și 
noi putem face cîte ce
va, o ajutăm, dar ea nu 
vrea să înțeleagă, spune 
că noi sîntem tineri și 
că nu vrea să suferim

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
mă căsătoresc cu el. 
căci ea tot era singură 
(tata a murit cînd a- 
veam abia 8 ani). 
mea m-a întrebat 
e adevărat ceea 
scris mama. N-am 
să recunosc. Mi-a spus 
că o să mă ducă la doc
tor, dar eu am început 
să plîng și i-am spus 
că dacă îmi va mai po
meni o singură dată de 
așa ceva am să mă a- 
runc în ' " — *
m-ar fi 
întorc 
aruncat 
stau pe 
la urmă 
pace și. i-a scris mamei 
că ceea ce 
adevărat, 
examen la 
reușit și după doi ani 
m-am încadrat. Dar deși 
trecuseră doi ani nu 
puteam să uit nici o 
clipă seara aceea groaz
nică în care mi-am pier
dut nu numai copilăria, 
dar și încrederea în oa
meni. încrederea în via
ță. După terminarea 
școlii am vorbit cu mai 
mulți băieți dar n-am 
reușit să mă apropii 
sufletește de nici unul. 
Era suficient ca 
nul din ei să 
să-mi atingă 
brațul, ca să-mi revină 
imediat în minte acea 
scenă pe care în zadar 
încercam să o uit. Cre
deam că nu voi reuși 
niciodată să cunosc dra
gostea. Dar. din neferi
cire pentru mine, am 
cunoscut și acest senti
ment, care altora nu le 
aduce decît fericire, dar 
care mie nu mi-a adus 
decît multa, multă su
ferință. Aveam aproape 
21 de ani cînd am cu
noscut un băiat în vîr
stă de 23 de ani. Nu era 
un model de frumusețe, 
dar era atît de bun, atît 
de atent, manierat, in
teligent, liniștit și pă
rea că ține atît de mult 
la mine. încît nici eu nu 
știu cînd și cum am în
ceput să-1 îndrăgesc. Da, 
începuse să înmugureas
că și în sufletul meu iu
birea. Eram atît de fe
ricită. Dar toate astea 
au durat doar un an de 
zile, au durat pînă în 
ziua cînd a venit vorba 
de căsătorie. Din acel 
moment orice bucurie 
mi-a fost întunecată de 
amintirile trecutului. 
Plîngeam în fiecare sea
ră și nu știam ce hotă-

de ION BĂIEȘU
Sora 
dacă 
ce a 
vrut

Bistrița. Dacă 
obligat să mă 
acasă 
în apă fără să 
gînduri. Pînă 

m-a lăsat. în

m-aș fi

aflase nu-i 
Eu am

școală, am
dat

vreu- 
încerce 
măcar
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curțile diferiților

fletește, am ' încercat 
să-i demonstrez că nici
odată un alt băiat nu a 
reușit să-mi rețină cît 
de puțin atenția, 
viața pentru 
are sens fără el. 
totul a fost 
îmi părea rău că-i spu
sesem adevărul. Ar fi 
fost mai bine poate 
dacă l-aș' fi mințit. A 
plecat fără să-mi spună 
măcar la revedere. Ce 
m-a făcut oare să re
zist ispitei, de a termi
na cu viața ? Nu știu. 
Poate speranța că într-o 

reveni la mine 
așa 

pe cel 
iubit și îl mai iu- 
încă atît de mult, 
liceul seral și e 

M-am hotărît

că 
mine nu 
... Dar 
zadarnic.

la mine 
îl chea- 
pe care

zi va 
Mircea, 
mă 
l-am 
besc 
Are 
maistru, 
să dau și eu examen la 
seral, sperînd că în 
acest fel îl voi convinge 
să se întoarcă. Cît eram 
de naivă ! Am reușit Ia 
examen și acum urmez 
cursurile liceului. încă 
de cînd am început se
ralul m-am hotărît ca, 
după terminare, să dau 
examen la institutul 
pedagogic. Asta e singu
ra profesie care îmi pla
ce. Tubesc foarte mult 
copiii și sînt singurii, 
cred, în care mai ’pot 
avea încredere, cu care 
pot discuta fără să r 
simt umilită și singurii 
în fața cărora nu voi fi 
nevoită să mint, căci ei 
nu mă vor întreba, sper, 
despre trecut. Am mai 
încercat de multe ori 
să vă scriu dar de fie
care dată am renunțat. 
Poate n-o făceam nici 
acum dar am aflat că 
Mircea vorbește cu altă 
fată și că urmează să 
se căsătorească. Dacă 
pînă acum mai nutream 
o vagă speranță a fost 
spulberată. în jurul 
meu e doar întuneric. 
Ce mai pot aștepta de 
la viață ? De ce oare 
sufăr atît de mult ? Sînt 
chiar atît de vinovată ? 
De ce el. care și-a bătut 
joc cu atîta nepăsare 
de viața mea, are parte 
de un cămin fericit, de 
o soție care îl iubește, 
de doi copii frumoși și 
sănătoși în timp ce eu, 
victimă a barbariei lui, 
am parte doar de nefe
ricire și dureri ? Voi fi

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

■ _____
_ în două cărți (o minusculă pla- 
" chetă : „Nu te lăsa niciodată",
■ Ed. Tineretului, 1966, și ceea ce 
g unii au numit roman — nu însă

și prudenta autoare — „Serena-
■ dă la trompetă", E.P.L. — 1969)
■ prezintă pentru cunoscătorii ge-
— nului bune repere de certitu- 
" dine. Lumea acestor cărți este
■ ușor identificabilă și faptul că 
« prozatoarea nu încearcă să iasă

din hotarele unui teritoriu de
• viață pe care îl cunoaște cu 

unicitate, e un semn de inteli- 
gență artistică. Numai veljBta-

■ rii privesc realitatea dinspre
■ general spre amănunt, adevăra- 
—> ții prozatori se fixează la un 
J sector-ochean. Cazul care ne
• vine pe loc în minte, în această
■ privință, este cel al faimoasei 
H regiuni „geografice" din cărțile 
“ lui William Faulkner a cărei
■ hartă romancierul și-o desena- 
B se mîndru. ca pe o feudă pose

dată în exclusivitate.
■ Sînziana Pop și-a anexat un
■ burg transilvan, cu tradiții și 
H fizionomie aparte (care ar pu- 
° tea fi un amestec de Brașov,
■ Sibiu, Sighișoara) ; pe străzile 
B și prin timpul localității sale

imaginare ea cutreieră în voie, 
® rătăcind fără țintă sau în chip
■ de fată cu părul roșu, călare
— pe un cal dotat cu tot ce tre-
■ buie pentru zbor.

Proza Sînzianei Pop, adunată Dar nu numai locul este de
terminat ci și personajul recep
tor. Aceasta e o tînără fată, os- 
cilînd prin vîrste de la pragul 
adolescenței la femeia conștien-

de ploi tandre, ori acoperite 
de stelele scînteietoare ale 
iernii. Arareori poți avea sen
zația că nimic nu modifică pa
norama ce se zărește dincolo

de ILIE CONSTANTIN

s-a ajuns poate prea departe 
cu sublinierea ei — mai cu sea
mă la prima plachetă —, im
portant mi se pare că literatu
ra Sînzianei Pop îmbină ri-

dar credeți-mă că nu 
mai știu ce să fac, cum 
să procedez cu mama 
mea ; dînsa a rămas vă
duvă la vîrstă de 24 de 
ani. noi eram mici, eu 
aveam 5 ani și sora 
mea 3. De atunci mama 
nu s-a mai căsătorit și 
și-a închinat toată tine
rețea creșterii și educă
rii noastre. Am cunos
cut foarte puțini părinți 
care au făcut totul pen
tru copii, dar 
noastre i-a fost 
greu, mai ales
muncitoare. Muncea de 
dimineață pînă 
în fiecare zi, nu 
noscut ce este
film sau teatru. S-a îm
bolnăvit și a fost ope 
rată de mai multe ori.

mamei 
foarte 

că este

seara, 
a cu- 
acela

ce a suferit dînsa. Cînd 
se apucă de treabă, o 
face cînd noi sîntem la 
lucru sau la scoală. O 
rugăm de multe ori să 
aștepte pînă venim noi, 
dar nu vrea. De fiecare 
dată cînd face asta se 
simte foarte rău, dar 
nu vrea să spună că 
din cauza muncii.

Vă rog să-mi dați șî 
mie un sfat cum să fac, 
poate nu. știu cum să 
procedez, sau poate pu
blicați această scrisoare 
să vadă și dînsa și poate 
se astîmpără. Ceea ce 
face dînsa pentru noi 
putem face și noi. O iu
bim foarte mult și ne e 
frică să nu se întîmple 
ceva rău. Vă mulțumesc 
foarte mult. Titi“.

Apropo de frumoasa 
am să vă povestesc foarte pe scurt o povestire de 
Tolstoi.

Intr-un tîrg, lumea se adunase în Jurul unei fe
tițe care plîngea. Fetița își pierduse mama. Oame
nii vroiau s-o ajute să-și găsească mama. Cineva 
a întrebat-o pe fetiță :

— Dar cum arată mama ta, spune-ne ceva des
pre ea ca s-o putem găsi.

Fetița a răspuns :
— Mama mea este cea mai bună din lume.
Țiu Nastasia, județul Teleorman: „Vreau să vă aduc 

la cunoștință următoarele : în ziua de 19 februarie am 
fost pe la o vecină care se numește Tudor Itiliana. 
Stînd noi acolo în casă de vorbă ne trezim cu loc^ 
toarea Tudor Natalia că trîntește ușa și strigă către 
noi: „Vreau să mănînc carne de om*. Noi am înce
put să rîdem, dar ea a tabărît pe mine și mi-a dat cu
moaca drept în cap și m-a lăsat moartă jos. Apoi a
căscat gura ca un tigru fioros ca să mă apuce de be
regată, dar ăi din casă m-au salvat. De fapt, eu sînt
soră bună cu ea și vă spun că în viața mea nu ne-am 
certat niciodată și nici acuma nu am fost certate. Vă 
rog foarte mult să publicați acest articol pe care l-am 
scris eu personal, căci poate atunci cînd l-o citi să nu 
mai mănînce carne de om, să mănînce ziarul și să-i 
piară pofta. Ea a fost căsătorită cu Ilie Duneață și 
s-au despărțit din cauză că a vrut să-l mănînce cu din
ții. El a dat divorț pe motivul acesta, că a vrut de 
mai multe ori să-l mănînce cu dinții. Vă rog sa mă scu
zați căci sînt și eu bolnavă, am rămas de atunci, de 
cînd mi-a dat cu moaca, cu durere de cap. Vreau să 
cunoască și fică-sa, căci și ea este la fel, înjură ca la 
ușa cortului, înjură copii, 
rna**.

dumneavoastră scrisoare.

păsări, oameni, nu tine sea-

Ei bine, nu mi-am i- 
maginat niciodată că pe 
această lume există
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jur, mai ales a oamenilor cu 
care vine în contact. Nici nu 
contează dacă aceste personaje 
îi sînt dragi sau detestabile, ca
ricatura e un mod stilistic, ea 
apare fără discriminări afecti
ve. E poate un ^mod de a ni 
se „ușura" realizarea mentală 
a oamenilor șarjați : „Se uita 
la mine curioasă, cu capul ei de 
cal cu ochelari. Cu capul ei 
de cal legat cu fundă. Cu capul 
ei de cal purtînd breton. C-un 
cap de cal avînd dantură falsă.

PERSONAJUL RECEPTOR
tă de ceea ce reprezintă. Prin 
ochii personajului receptor ve
dem noi locuri, oameni, el ne 
narează (sau doar sugerează) 
întîmplări. Fata aceasta nu este 
în nici un caz detașată, impasi
bilă, ea mijlocește viziunea 
prin necontenite și derutante 
stări de spirit, ea este întreagă 
atitudine. Nu vom putea nici
odată spune că lucrurile, ființe
le, relațiile etc. sînt așa cum 
le prezintă eroina, și această 
nesiguranță dă o atracție cu to
tul deosebită —
E ca și cum 
prin care se 
tr-o încăpere 
pradă, la nesfîrșit, tuturor in
temperiilor, aburindu-se, plînsă

prozei respective, 
fereastra unică 

poate vedea din- 
în afară ar fi

de fereastră dar nu e tot o ilu
zie ? .

Despre acest interesant per
sonaj se poate discuta îndelung, 
nouă el ne pare unul dintre 
cei mai vii și mai personal 
structurați eroi din proza ulti
milor ani. Și, trebuie spus, de 
o superioară feminitate : „Vom 
ști aproape întotdeauna cînd o 
pagină este scrisă de un pro
zator sau de o prozatoare", de
clara Mihai Ungheanu într-o 
cronică la cel de al doilea vo
lum al Sînzianei Pop, apre
ciind că „Efortul «masculiniză
rii», al adoptării atitudinilor și 
subiectelor dure nu duce la pă
răsirea caracterelor acestei li
teraturi" (feminine). Feminitatea 
nu le-a fost negată acestor cărți,

goarea, continuitatea și temeini
cia prozei „masculine", cu bi
necunoscutele atribute ale epi
cii scrise de sexul slab. Mai 
limpede spus : această autoare 
scrie ca femeie dar nu aspiră 
să se înserieze falangei de pro
zatoare, ci, cu o delicată nostal
gie, dorește întrecerea cu pro
zatori, epica scrisă de bărbați 
e modelul său ; și, firește, ră- 
mînînd în condiția sa, femini
tatea ce răzbate apare oarecum 
modificată, cu bune rezultate 
stilistice.

Proclamîndu-și vibrant bucu
ria de a fi, un fel de „eroism" 
ce ține de autoimpunere, eroi- 
na-receptoare determină o vi
ziune deformată, cel mai ade
sea prin caricatură, a lumii din

Cu-n cap de cal purtînd pe cap 
un prun. C-un cap de cal cul
cat sub patru prune. C-un cap 
de cal urît de Mezanfan. Așa 
— E .’ făcu C.M.D-ina isteț, cu 
glasul ei de rață. E 1 - Ehei 1, 
am corectat-o. Ehei, e mult 
mai bine așa. Dar în clipa aceea 
pătrundea în cameră tante A- 
lice. Nu știu exact cum arară 
o tulumbă, dar literele care 
compun cuvîntul au în ele ceva 
atît de rotund, atît de bomba* 
și de vast încît numai trupul 
mătușîi mele pare apt a se în
fășură în ele ca-ntr-un capot. 
Un capot de casă vîșîniu. cu la
lele mari, violete. Și care se 
despică la fiecare pas scăpînd 
adieri de piele albă, stătută 
pe gras. Și care alunecă sco-

vam-

B ■ ■

piri și, cu atît mai 
țin, vampire. Mare-i 
dina ta, doamne !

pu-
gră-

BBBBBBBBBB

țînd Ia iveală un genunchi rar, 
de bou. Un genunchi lustruit 
ca o chelie ascunsă sub com
binezon". („Serenadă Ia trom- 
petă", p. 67).

Toate personajele din această 
scenă o irită - în grade dife
rite — pe eroină, de aceea șar- 
jarea lor se justifică lăuntric, 
dar Manana, bunica iubită, nu 
are și ea o „codiță de șoricel"? 
Iar biata Ergi. față de care a- 
dolescenta manifestă afecțiune, 
nu e - in tot — o ceapă ?

Proza Sînzienei Pop se. ca să 
spunem așa, un prelung mono
log vizual, alunecînd spre li
rism. pe căi multiple, sarcasmul 
însoțind visarea Nu-i vom face 
o vină din structura fragmen
tară a cărții a doua (M Torgu- 
lescu remarca faptul că „fiecare 
capitol din romanul ei poate 
avea o existență independentă"). 
Defectele sînt ușor de detectat: 
e vorba de cîteva șarje inutile 
(M Ungheanu numea capitole
le 17 -20 și avea dreptate) unde 
se simte că scriitoarea se exer
cită fără glas epic, cam demon
strativ și stilistic, de un tic al 
entuziasmului. „Băieți, pare a 
spune cîteodată autoarea, e mi
nunat. Să punem mîna aici, cu 
toții, sîntem tineri, să lucrăm ! 
Dați-mi și mie o lopată ' Băieți, 
sîntem grozavi și e o zi super
bă. înțelegeți ? su-per-bă Ex
terioritatea acestei atitudini e 
supărătoare într-o proză a ati
tudinilor justificate lăuntric. 
Autoarea însăși o cenzurează, 
prin eroina ei, spunînd despre 
salutul exagerat al cuiva • ..avea 
în glas atîta entuziasm că ar fi 
putut să construiască o cate
drală".
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Borcea a fost TELEGRAMĂ

imblînzită
în comuna 

mele, Borcea 
veri, sticlind ___
mele case mărginașe, abia r.._ 
simțită doar de praful mărunt, 
fluvial, care acoperea ulițele, sal- 
cimii și oțetarii. Acum, aici nu 
mai miroase a pelin prăfuit, în
cins de soare, ci a apă multă și 
veche, venită din aprilie ; de a- 
proape două luni Borcea a în
cins pînă la jumătate, case din 
sat și ajutată de ploi grele și 
reci, a tot înaintat pe ulițe pînă 
a ajuns la șosea. Sătenii s-au 
retras la rudele așezate mai pe 
deal și casele lor, case gospodă
rești de oameni harnici, se o- 
giindesc acum de două ori albas- 
stru în apa cerului și a Borcii 
revărsate. Dar oamenii de pe 
aici sînt mai învățați decît alții 
cu nestatornicia apelor și mai 
pregătiți să le întîmpine. Numai 
că primăvara aceasta, de cînd a 
dat frunza și pînă astăzi, apele 
nu mai contenesc : altă dată im
plorate, acum izbucnesc fără 
oprire de sus peste pămint, din 
pămînt. $i amenință totul fără 
oprire, trimițînd uneori ca sol 
vintul care le face și mai ame
nințătoare.

Amenințătoare firește nu nu
mai pentru ’ 
multe alte 
cu un braț 
de Borcea : 
dar, 114 000 ____
Ialomiței, cum i se ___ ____
altă dată, cînd era într-adevăr o 
baltă, numai apă și papură și 
cîteva petece de pămint unde 
urlau lupii și cutreierau porcii 
mistreți. Defrișată doar de vreo 
24 de ani, Balta Ialomiței este 
îțu ultima vreme, prin fermele 
spie întinse, recoltă de poveste. 
Si pentru că acum vreo 7 ani pe 
aici au mai fost mari inundații 
s-a construit un dig în care oa
menii aveau încredere și în a- 
ceastă primăvară. Speranța era 
însă să se schimbe în deznădejde 
acum vreo zece nopți cînd, pe 
porțiunea celor 13 ferme ale 
I.A.S. Borcea, apele acestui braț 
al Dunării .s-au ridicat împinse 
de un vint înspăimîntător ajutat 
de o ploaie dușmană cum nu s-a 
mai văzut.

Inginerul-șef al I.A.S. Rudolf 
Zeman alerga atunci înnebunit 
pe kilometrii digului și încerca 
la 4 dimineața să dea alarma.

Dar muncitorii acestui I.A.S., 
moldoveni și teleormăneni neo- 
bișnuiți ca cei din partea locului 
cu asemenea întimplări s-au în- 
spăimintat și, unii, au fugit.

Au fugit în sat și»de acolo la 
gară spre ținuturile lor, lăsînd 
Borcea să muște halci de pămînt 
din digul amenințat.

Au venit atunci borcenii, ialo- 
mițenii, de la ferma „Dunărea" 
aduși .in cîteva ceasuri de:.ingi
nerul Florin Dumitrache ; au să
rit în zori cooperatorii din co
muna Borcea organizați în bri- 
găzț patriotice și alții de prin 
Jegălia, Gîidău, I.A.S. Bărăgan. 
Au sosit repede 400 de ostași și 
toți împreună, trei zile și două 
nopți fără clipă de oprire, fără 
geană de somn, au cărat în 
spinare saci cu pămint, țăruși, 
bălegar pe o distanță de 4 km. 
înălțind, reparind și întărind 
digul de la Rotundu. Și doar k 
așa s-a reușit să oprească Bor- *

care-i poartă 
curgea, în 

departe de
nu- 
alte 

ulti- 
pre-

acest sat, ci pentru 
pămînturi cuprinse 

de Dunăre, cu altul 
Insula Borcei, așa- 
hectare, sau Balta 

mai zicea

șat această pînză pînă la înecul 
pămintului, iar grindina a pus
tiit^ și ea cît a putut. Ca nicio- ' 
dată apele au fost dușmane rod
niciei : la ferma Plopiș a I.A.S. 
Borcea, care a făcut anul trecut 
4 700 kg grîu la hectar și 5 500 
kg porumb, păminturile nici pină 
acum ‘‘hiu s-au înverzit. Porum
bul scurt* de un deget și floarea- 
soarelui înaltă de o palmă, stau 
ca opărite, cu frunza obidită, 
galben neputincioasă. Papura 
crește viguroasă pe marginea 
canalului de desecare, iar pe 
deasupra lanurilor acoperite de 
bălți țipă ascuțit păsări de deltă. 
Cîteodată însă, un lan de orz 
gros cu frunza neagră de verde, 
arată ce poate de fapt insula 
Borcei : dar nici o parcelă de 
grîu, sau varză, sau soia, sau po
rumb jnu este chiar întreagă 
pînă lă capăt, totul se îneacă 
într-uri luciu de apă.

Străbătînd panta Ialomiței, 
pierdem Borcea în stîhga noas
tră : la orizont, după un pilc 
lung de plopi se înșiruie dealu
rile dobrogene și ajungem la 
Dunăre, la farma Dudești. Aici, 
într-o așezare de 34 de familii 
găsim un fermier care stă în 
baltă de 26 de ani, fără a locui 
nici o dată de atunci, măcar 
într-un sat. Om al bălții, pe care 
știe s-o muncească formidabil, 
inginerul I. Ciorneanu, la Du
dești inginer, dar cîteodată după 
nevoi, judecător sau educator, 
felcer sau chiar moașă, a făcut 
minuni și la înălțarea digului 
lung de 26 kilometri ce păzește 
insula Borcei. Soarele alunecă 
spre apus cînd ajungem aici, la 
Dudești, și în a doua parte a 
zilei — avertismentul — ne 
liniștim dinspre partea Dunării 
în insula Borcea. Dar parcă pier- 
zînd din ochi brațul Borcei nu 
știm de ce ispravă a fost în stare 
pină la Călărași. Cer de la Du
dești — cu indicativul „inunda
ții" legătura cu comandamentul 
ialomițean din Slobozia și vocea 
unui inginer tînăr, I. Pîslaru îmi 
răspunde de la post : Comuni
cați cititorilor dv. că Insula 
Borcea pe toată suprafața ei

este salvată 1 Viitura a 
prognoză, dar oricum 
înălțate și întărite pe 
nile rupte de valuri ____
zile, ar fi rezistat în orice caz. 
Acum se continuă banchetarea 
de protecție la baza digurilor 
pentru anularea infiltrațiilor". 
Inginerul Pislaru îmi dictează 
ca într-un comunicat, date de 
specialitate — coronament, situa
ția pe compartimente zonale 
etc — cifre exacte și fiindcă este 
foarte bine dispus își cere scuze 
că relatarea nu este prea publi
cistică. Ține însă la o neapărată 
mențiune : numărul oamenilor 
de muncă și pază la Borcea in 
acea zi — 2 495, evidențierea a- 
portului ostașilor și a elevilor 
din Giurgeni.

Liniștiți facem cale întoarsă 
spre insula Borcea, cale ce mi 
s-a părut acum mai scurtă : am 
lăsat cu încredere în urmă Du
nărea, am revăzut cu ușurare i 
Borcea. Sub umbrele înserării | 
nu am mai văzut lanuri arse, 
ascultînd proiectele fermierilor 
pe noua întoarcere a brazdelor, | 
lovite de apă. Scăpați de grija 
inundației dar și de obsesia nos
talgică a comparațiilor cu alți 
ani ei or să încerce să stoarcă 
rod din fiecare petec de pămînt 
scos din ape. Canalele de dese
care funcționează ziua și noap- I 
tea, tuburile pompelor se intre- I 
taie peste tot în balta Ialomiței, I 
oamenii se așează pe treabă. I 
Muncitori de fel din alte județe, I 
plecați acum 10 zile, încep să se I 
întoarcă aici la I.A.S. Borcea. I 
Cam rușinați dar se întorc ca I 
măcar să continue O treabă pe I 
care cei din partea locului nu fl 
au întrerupt-o nici un ceas de I 
zi sau noapte. Bacul mă aduse I 
seara peste Borcea care într-a- I 
devăr băltește cuminte fără ame- I 
nințare, la încheierea unei zile I 
ce se anunța amenințată. Oame- I 
nii respiră ușurați și scrutează I 
ultimele suliți ale soarelui pe I 
care îl așteaptă cu speranță I 
mîine în zorii unei zile de I 
muncă... |

fost sub 
digurile 
porțiu- 

acum 10

VIORICA TANĂSESCU

PE FRONTUL APELOR
SITUAȚIA LA ZI

Datorită ploilor din ultimele zile, rîul Șiret s-a revărsat din nou, iar satul Slobozia din județul Suceava se află pentru a doua oară 
sub apă. S-a rupt digul de apărare ridicat în cursul nopții de joi 
și apele au năvălit peste case. A fost avariat și podul de legătură 
cu comuna Fîntînele. Copiii, femeile și bătrînii erau evacuați.

în zilele de 3—5 iunie vremea a fost răcoroasă și instabilă. A 
tării, mal abundent în nordul

în zilele de 3—5 iunie vremea a 
plouat frecvent în toate regiunile 
Moldovei.
Aceste precipitații au determinat 

tului, Prutului, Sucevei, Moldovei, 
enți ai Bîrladului.

Dunărea se află în scădere de la_____ _ _________ ____ ___ ,
tere ușoară în aval de Cernavodă pînă la vărsare.

Culminația viiturii ajunge azi, sîmbătă, Ia Brăila, unde înregis
trează o cotă maximă de circa 635 cm. — cu 1—2 centimetri peste nivelul din zilele precedente.

creșterea nivelului apelor Sire- 
Jijiei, precum și a unor aflu-
Baziaș la Cernavodă și în creș-

cea și să salveze cele 8 600 hec- î 
tare terenuri ale fermelor J 
borcene. A fost încercarea cea 1 
mai cumplită, aici, în care oa
menii zdrobiți de oboseală au ipjw,* ' ..............................
pțnuy zueie ce se mai anunțau. » 
Ziua -de 4 iunie avertiza cota ) 
maximă de viitură pe Borcea : i 
am trecut cu bacul în această zi ’ 
brațul Dunării devenit lac și i 
adine cit corpul fluviului-părin- • 
te, printre case cu înălțimea în
jumătățită de apă, printre sălcii 
care nu se mai plecau către 
pămint, ci în fluviu. Toată sufla
rea ialomițeană era cu ochii pe i' 
măsurătorile apelor și cei de la t 
bac. obișnuiți să le simtă osci
lațiile. ne-au asigurat dis-de-di-

_ _____„ I 
’•* ' ivingători și siguri chiar l 
mxy filele ce se mai anunțau. /

I
i

— r»*.'-, .... aaiguiat vtxo-uc”Uf J 
mineață câ Borcea nu o s-o ia L 
razna : „Azi băltește, nu poate ț
mâi mult. Atît. Nu mai avem 
grijă".

Digul de la Rotundu și Bai- / 
tadu, observat cu atenție și su- ț 
prăveghâre dublă într-o aseme- i 
nea zi. nu mai îngrijora de fapt * 
pe nimeni. Iar seara, pe Borcea, i 
care curgea neamenințătoare, / 
sub un cer aproape marin, și ) 
chiar dacă se ridica, oamenii 1 
bălții erau acum siguri. Fermie- ’ 
rii răsuflau ușurați chiar in 1 
această zi cu cotă oficială de » 
îngrijorare fiindcă știau cum au i 
muncit și ce au muncit. Acum J 
scrutau pămîntul — nu cerul, nu ) 
apele — pămîntul salvat de 
Borcea, dar nescăpat de lovitu
rile dinainte ale primăverii. 1
Dunărea și brațul ei au lovit de < 
două luni pe dedesubt împingînd j 
la suprafață pînza freatică exce
sivă ; ploile nesfîrșite au îngro-

(Urmare din pag. I)

rească și logica pentru cine cu
noaște principiile vieții colective. 
Contrariul ar fi absurd. Dar aici, 
la noi, se mai adaugă ceva pozi
tiv în plus : o străveche tradiție 
a conlucrării la greu a unui po
por pe care timpurile nu l-au 
răsfățat și care înțelege, din ex
periență, că efortul colectiv ridi
că zidul îndiguirilor împotriva 
oricăror rele — iar aceasta se 
realizează nu numai prin renun
țări generoase măiunte, ci, la ne
voie, prin supremul sacrificiu in
dividual. Desigur că în Româ
nia zilelor noastre un rol decisiv 
în toată această cooperare a u- 
manismului la nivel socialist revi
ne forței etice de coeziune na
țională a Partidului Comunist 
Român, coordonator și mobiliza
tor al eforturilor colective de la 
mic la mare.

Nu vreau să par, psiholog 
fiind, un superficial optimist. Cu 
retragerea apelor, va mai scădea 
și din entuziasmul generos al a- 
cestui moment, care, desigur, iz
bește bolțile sublimului. Dar oa
menii sînt oameni. în împreju
rări dramatice, în ambianța fier
binte de participare pînă la sa
crificiu a unui întreg popor, indi
ferența s-a retras sub epidermă, 
egoismele în peșterile subcon
știentului. De aceea în condițiile 
unei ample opere de construcție 
și refacere este absolut necesar

Tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă Ro
mânia, și ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis o tele
gramă. domnului avocat NGUYEN HUU THO, președintele 
Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud, președintele Consiliului Consul
tativ al Republicii Vietnamului de Sud, și domnului arhitect 
HUYNH TAN PHAT, președintele Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, în care se spune : 

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri și al 
Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste ale Repu
blicii Socialisto România, în numele întregului popor român și 
al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului 
Central al Frontului Național de Eliberare, Consiliului Consul
tativ, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, populației sud-vietnameze calde felicitări și 
cele mai bune urări cu ocazia primei aniversări a constituirii 
Guvernului Revoluționar Provizoriu.

Profund atașată cauzei libertății popoarelor, Republica So
cialistă România exprimă întreaga sa simpatie și solidaritate 
cu lupta neînfricată a poporului sud-vietnamez pentru apărarea 
ființei sale naționale, a libertății și suveranității patriei, rea- 
firmîndu-și și cu acest prilej hotărîrea de a sprijini și în viitor 
cauza sa dreaptă.

Guvernul și poporul român subliniază și cu acest prilej 
necesitatea retragerii trupelor americane și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud, respectării drepturilor sacre și imprescrip
tibile ale poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară în treburile sale interne.

Urăm eroicei populații, tuturor patrioților din Vietnamul de 
sud, succes deplin în lupta pentru infrîngerea agresiunii im
perialiste, pentru libertate și independență națională și ne ex
primăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate 
dintre Republica Socialistă România și Republica Vietnamului 
de sud se vor dezvolta și întări continuu spre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii și progresului în întreaga lume.

AGENDĂ

AJUTOR INTERNAȚIONAL
ACORDAT ROMÂNIEI

Exprimînd compasiunea față 
de populația zonelor calamitate 
din România, întreprinderea de 
difuzare și prezentare a filme
lor din R.P. Chineză — Stu
dioul central de filme docu
mentare și de actualitate a do
nat Studioului „Alexandru Sa- 
hia“ din București 100 000 metri 
de film alb-negru negativ și 
120 000 metri de film alb-negru 
pozitiv.

Administrația comunală a 
Romei a donat 3 milioane lire 
italiene pentru fondul de aju-, ... i j dinI torare a zonelor calamitate 

| țara noastră.
■ Municipalitatea provinciei 
I vigo — Italia — ă donat 1 
I lion lire italiene.

Crucea Roșie din Danemarca 
| a comunicat o donație de 18,8
■ tone semințe de legume și zar-
■ zavaturi diferite, în valoare de 
S circa 200 000 coroane daneze.
fi O serie de firme italiene 
9 și-au anunțat, de asemenea,
■ contribuția la opera de înlătu-
■ rare a urmărilor inundațiilor 
g din țara noastră. în acest scop, 9 firma „Fast" a donat 500 000 
9 lire italiene, firma „Simp“ — 9 300 000 lire italiene, firma „Pu-
■ bliturist" — 100 000 lire italiene. 
9 Alte firme italiene au totalizat B o donație de 410 000 lire ita- 
9 liene.

Din Suedia au anunțat, dona- 9 ții, cu aceeași destinație, fir- 
9 mele „Alfa Laval" — 10 000 co- 
9 roane suedeze, „Broderna Bor-

Ro
mi-

SPORT
el mundial 7o Din agenda

lui Juanito

„Kalle
coroane sue-

jesson" — 5 000 coroane, 
Regulator" — 500 
deze.

Firma
oferit 1200 
pentru copii, iar urma 
Pet Products Corporation" din 
aceeași țară — 100 dolari.

Președinta „Casei române* 
din Brazilia, Vana Piraccini 
Duchiade, a făcut o donație 
1 000 franci francezi.

Constantin Berbec, om de 
faceri din Paris, a venit 
sprijinul populației sinistrate,

,Amex" 
lăzi 
iar

din S.U.A. a 
cu alimente 
firma „Acxe

de

ca acest prețios minereu afectiv 
de generozitate să fie înălțat la 
cel mai înalt nivel al datoriilor 
cetățenești și ținut sub proiectoa
rele eticii socialiste, mereu con
vertit din sentimente în fapte.

Cred că această datorie onora
tă pe deplin de comuniști, care 
au mobilizat și organizat mari

Inepuizabila

forțe umane, în momente de grea 
cumpănă, va deveni în perioada 
ce urmează o permanență mora
lă a întregului popor. Totul se 
cere ridicat la nivelul de mesaj 
moral și angajament social. Cum 
n-am voie să mă ating de un 
bun străin, așa n-am voie să ră- 
mîn nepăsător față de soarta si- 
nistraților, semenii și frații mei. 
E, pe lîngă ajutorul nemijlocit, și 
un prilej al consolidării națio
nale.

Și dacă totuși ici-colo, de sub

epidermă egoismul va reapărea, 
lipsa de scrupul și dorința de 
profit vor țîșni, cum s-ar putea 
replica ? Poate că destinul meu 
fiind acela de vechi revoluționar 
și de om care mulți ani din viața 
sa i-a petrecut ca soldat, în ca
zul oricărei abateri ce ar dăuna 
în condițiile actuale intereselor 
colective ale țării, aș proceda 
mânu militari I Știu și eu P 
Poate că n-am, poate că am drep
tate. Sînt sigur însă că din acest 
examen aspru, din aceste grele 
încercări în care calitățile și vir
tuțile morale ale poporului nos
tru s-au relevat cu o forță deo
sebită, oamenii au ieșit mai 
fermi. Și mai mult decît pînă a- 
cum nu vom fi dispuși să acor
dăm circumstanțe atenuante pen
tru nici o abatere ce ar leza in
teresele obștești ale țării și ale 
celor în suferință. Așa cred.

Sînt biolog și psiholog, îmi cu
nosc și țara și poporul și dacă 
spun cred e numai jumătate de 
adevăr; știu, sînt convins că nu 
ușor, nici repede, dar vom în
vinge toate dificultățile pricinui
te de marea calamitate ce a bîn- 
tuit țara. Vom învinge pentru că 
poporul întreg s-a angajat solemn 
să nu precupețească nici un efort 
pentru refacerea țării, pentru aju
torarea zonelor sinistrate. Iar a- 
ceastă încredere este chezășuită 
de faptele sale de pînă acum.

• GHEORGHE RADULES
CU, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, a primit vineri după- 
amiază pe Janez Stanovnik, se
cretarul executiv al Comisiei E- 
conomice a O.N.U. pentru Eu
ropa, care participă la lucrările 
colocviului științific ce se desfă
șoară în aceste zile în Capitală.

Secretarul executiv al Comisiei | primă filă a acestei presu-
O\-tt i. -c ■ puse agende a copilului mexican .N.U. pentru Eu- 9 ar trebui să cuprindă referiri la 

ropa a avut, de asemenea, o In- 9 marea afluență de ziariști (acre- 
trevedere cu ministrul comerțu- 9 ditați sau nu), prezenți, ca la nici 1,,,- 9 ° altă ediție, aici, în orașele celui exterior, Cornel Burtica. ■ jor patru grupe ale finalei mexi-

9 cane. Dar mai cu seamă, roind
• MEHRDAD PAHLBOD, 9 la- Guadalajara, oraș al florilor. .J I al concursurilor folclorice și, mministrul culturii Șl artelor din B accste Zjie, reședință a „clubului 

Iran, și persoanele oficiale ira- 9 magnificilor”, cum se exprima 
niene care se află în vizită în 9 ieri dimineață venerabilul domn 
tara no^tră, împreună cu Soltan I efintre^parecuri,1 fost§<fotba-
H. V. Sanandaji, ambasadorul B list (pînă în 1928 !) și îndrăgostit 
Iranului la București, au sosit vi- 9 de driblingul lui Dumitrache 

litoral tnsntiti 9 <d_sa Pronunță (Dumltrace) mai nen dimineața pe litoral, însoțiți ■ mult decjt de zborul lui Pele. de 
de Ion Dodu Balan, vicepreședm- ■ „ochiul” lui Bobby Charlton sau 
te al Comitetului de Stat pentru 9 de șutul lui Adamec.
Cultură și Artă. 9 Dar să revin la marea afluență» . . ... ... 9 de ziariști. Ca urmare a ei, toa-In cinstea oaspeților iranieni, | te mijloacele de transmisie, oricît 
președintele Consiliului popular I “ne, puseră „punct, au.deve- 
județean a oferit un prînz în sa- 9 cabine întrecîndu-le chiar pe a- 
. iz-. - i • j- . . 9 celea de la intrarea stadioanelor,ioanele Cazinoului din Constanța. ■ Transmit, deci, în fugă, pe 

(Agerpres) 9 ® Apropo de cozi la stadioane.
I în afară de cea de la meciul 
I inaugural (112 500 spectatori) și de 

relativa densitate de la partida 
Anglia — România (55 000), ele nu 
sau prea văzut pînă acum. Uru
guay — Israel, de pildă, n-a adu
nat lume nici cît la Craiova, 
cînd joacă Universitatea cu Ra
pid (24 000) iar Peru — Bulgaria 
nici atît (18 000).
• Spicuiesc din ziarul mexican 

Universal ; „Anglia a învins Ro
mânia dar nu a arătat nici una 
din calitățile unei campioane 
mondiale”. Slabă consolare pentru 
lotul nostru !... Mai departe, au
torul, Manuel Seyde, aruncă în
treaga vină pentru golul primit 
de români, asupra lui Adam ache. 
Slabă consolare pentru... Sătmă 
reanu !
• Mai repede consolabili se a- 

rată, în schimb, cehoslovacii. Tri
misul special al ziarului Prace 
scrie : „Ceea ce au arătat latino-

. . o americanii în a doua parte a mede origi- B ciului a amintit de faimoasa eră 
Zeani, ala anilor 1958—1962“. Iar colegul 
de 1 000 9 său de la Ceskoslovensky Sport H îl completează, arătînd că echipa 
rnmânn 9 Marko nu trebuie să-și piardă romana, ■ curajuj „deoarece să pierzi un 

oyu M meci în fața unei echipe cum era B Brazilia în anul acesta nu este

dăruind 100 perechi de cizme 
pentru copii și 50 pardesie.

Protopopul Moraru din De
troit (S.U.A.) a făcut o donație 
de 1000 dolari.

Tot din S.U.A., Vladimir și 
Maria Suciu au oferit 200 do
lari, iar Alexandru Romanos — 
50 dolari.

Cîntăreața italiană 
ne română, Virginia 
făcut o nouă donație 
dolari.

Actrița de origine 
Elvira Popescu, a donat 
franci francezi.

o rușine'-'. Vă dați seama deci cît 
a crescut cota brazilienilor dacă 
și o înfrîngete la trei goluri di
ferență în compania ei este soco
tită onorabilă f... Din fericire, vă 
pot încredința că „tricolorii” noș
tri nu împărtășesc această idee. 
Cel puțin în... principiu.
• O veste de ultimă oră. O în

treprindere industrială mexicană a instituit Premiul celui mai cu
rajos arbitrn, atribuit acelui ca
valer al fluierului care „va da 
dovadă de fermitate în condițiile 
cele mai dificile”. Un candidat Ia 
acest trofeu se poate socoti — pînă la ora actuală — românul 
Andrei Radulescu, care a acordat, 
mai ușor decît ar face-o la o în- 
tîlnire Farul — Steaua, primul 
penalti al Mundialului, în meciul 
Belgia — El Salvador. Uitasem : 
trofeul constă într-o inimă cu to
tul și cu totul de aur...

Ar mai fi multe de spus dar, 
cum inima a început să ne bată 
în ritmul accelerat al clipelor care 
ne apropie de partida cu Ceho
slovacia, ne oprim aici.

VASILE CÂBULEA

PRONOSTICUL ZIARULUI 
NOSTRU 

PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 23 

ETAPA DIN 7 IUNIE 1970

1. Oțelul Galați-Progre- 
sul Brăila

2. Poiana-Metalul Tîrgo- 
viște

3. Gloria Bîrlad-Chimia 
Suceava

4. Știința Bacău-Metrom
5. Metalul Huned.-C.F.R. 

Timișoara
6. Electroputere-Vagonul
7. Metalul T. Sev.-C.S.M. 

Sibiu
8. Arezzo-Foggia
9. Cesena-Perugia

10. Genoa-Mantova
11. Livorno-Catania
12. Reggiana-Atalanta
13. Varese-Monza

1
1
1
1
1
1
2 

X
x
X
1
1

DEPĂȘIREA PLANULUI ANUAL
Greutățile 

sînt învinse
(Urmare din pag. I)

Calamitățile naturale au provocat 
o arzătoare sete de ciment în toa
tă țara. Tar fabricile la rîndul lor, 
pentru a produce mai mult, au 
nevoie de utilaje în plus.

Am înțeles și am văzut pe viu 
lupta muncitorilor brăileni pen
tru creșterea producției de ci
ment, pentru refacerea temelii
lor caselor noastre distruse, pen
tru refacerea fabricilor și uzine
lor avariate, pentru ridicarea pe 
alți piloni a podurilor noastre 
prăbușite.

— Aici se montează liniile de 
ceramică, iar alături silozurile cu 
farfurie și șnec — continuă ghi
dul meu de Ia miezul nopții și 
încerc să-mi imaginez prezența 
apropiată a acestor instalații și 
utilaje în febra producției, la 
complexul de faianță din Sighi
șoara, la fabricile de materiale 
refractare din Albă lulia sau Dej 
— avariate de inundații și intu
iesc satisfacția și mulțumirile 
muncitorilor din aceste întreprin
deri pentru ajutorul și solidarita
tea tovarășilor lor de la „Pro
gresul".

— Aici se montează cele zece 
excavatoare de 0,4 și 0,6 m.c. cu 
care ne-am angajat peste 
plan în fața tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a fost oaspetele 
nostru zilele trecute, și-mi imagi
nez înaltele și ritmicele gesturi 
ale acestora, ca niște brațe de 
uriaș pe șantierele care deja au 
împînzit zonele pustiite de ape și 
înțeleg încă o dată sensul de ro
tiță de precizie a uzinei brailene 
în angrenajul național al revi- 
talizării.

De pe o platformă suspendată,

SIMBATA, 6 IUNIE 1976
PROGRAMUL I

ACEST BUNIC AFURISIT : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 20).

JURNALUL ---- - * --------
TE : rulează la 
11,30, 14; 16,15;

PROCESUL : 
toi (ora 21).

ACȚIUNEA „VULTURUL" î ru
lează la Lumina (orele 9,30—15,30 
în continuare; 18; 20,30), Bucegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Re
publica (orele 8,45; 11; 13.30; 16;
18,30; 21). Sala Palatului (orele
17,15: 20,15), București (orele 8.30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20). Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).DAN8IND SIRTAKI : rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 20,30),
Luceafărul (orele 9: 11,15: 13,30: 
16; 18,15 : 20,45). Grădina Doina 
(ora 20).AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,36; 16: 18,30; 20,45), Excel
sior (orele 8,45; 11; 13,30; 16;----
21), Melodia (orele 8.45; 11; 
16: 18.30: 20.45).

ADELHEID : rulează la 
trai (ora 21).

COMEDTANȚn : rulează la 
teal (orele 9; 12: ÎS; 18).

UNEI CAMERIS-
Capitol (orele 9,15; 
18,30).
rulează la Capi-

18,30: 13,30;
Cen-
Cen-

CĂLĂTORIE FANTASTICA : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
21 în continuare).

FREDDY ȘI ClNTECUL PRE
RIEI : rulează Ia Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 
Arta (orele ** “'* *
nuare; 15,30: 18). 
(orele 20).ADIO TEXAS î 
frățirea (orele 10;

CASTELUL
LOR : rulează la 
10,30; 15,30; 13), <
(ora 20,15).

CTND TU NU EȘTI : rulează la 
Buzești (orele 14; 16,15), Grădina Buzești (ora 20,45).

UN CUIB DE NOBILI ; rulează 
la Buzești (ora 18,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI: rulează la Dacia (orele 8,30—20,30 în continuare), Progre
sul (orele 10; 15,30; 18). Progresul 
Parc (ora 20).

SPLENDOARE TN IARBA : ru
lează la Unirea (orele 10; 15,30; 
18; 20,15), Popular (orele 10; 15,30; 
18: 20,15).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20).

BĂNUIALA : rulează la Drumul 
Sării (orele 10; 15; 18; 20)

JOC DUBLU IN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Giuleștt (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Miorița (orele 10; 12; 1B; 17,SO; 20).

9,30—11,30 în conti-
Grădina Arta

: rulează la In- 
; 15,30; 17,45; 20),

CONDAMNAȚI- 
Rahova (orele 

Grădina Rahova

rulează la 
Grădina
la Mun-
VEGAS: 
10: 15,30;

STAPIN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20).

WARLOCK : rulează la Crîngașl 
(orele 16; 18: 20)....SA UCIZI O PASARE CÎN- 
TĂTOARE : rulează la Volga (orele 10; 16; 18,15; 20,30), Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

ELVIRA MADIGAN i rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18), Grădina 
Aurora (ora 20.15).

MY FAIR LADY :
Moșilor (orele 10; 18), 
Moșilor (ora 19,45).

URMĂRIREA : rulează 
ea (orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA LAS 
rulează la Flacăra (orele 
18; 20,15).CÎND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Cosmos (orele 15,30 18; 
20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Tomis (orele 9,30—15,30 
In continuare: 18), Grădina Torni» 
(ora 20), Flamura (orele 11; 16; 
18,15; 20,30).MOLL FLANDERS : rulează la 
Vitari (orele 10; 15,30; 18), Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).ANCHETATORUL DIN UMBRA: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,15).

FANTOMELE SE GRABE SC : 
rulează la Grădina Vltan (ora 20).

MICUL LUSTRAGIU : rulează 
la Cinemateca „Union” (orele 8; 
10,30; 13; 15,30; 18; 20,30) — cu M- 
lftte la casă.

SIMBATA, 6 IUNIE 1970
Opera Română : MADAME BUT

TERFLY — ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă: MY FAIR LADY — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale” (Sala Comedia): CAME
RA DE ALĂTURI — ora 20; (Sala 
Studio): MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (Schitu Măgu- 
reanu): LEONCE ȘI LENA — ora 
20; (Sala Studio): HARFA DE 
IARBĂ — oră 20; Teatrul de Comedie : MANDRAGORA — ora 
20; Teatrul Mic • DOI PE UN 
BALANSOAR — ora 20; Teatrul 
GIULEȘTI: GEAMANDURA —
ora 19,30; Teatrul „Ion Crean-. 
gă” : ROATA MORII — ora 
9,30; EMINESCU ȘI VERONICA
— ora 16; Teatrul Evreiesc de 
Stat : GOLEM — ora 19,30; Tea
trul „C. Tănase” (Sala. Savoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Calea Victoriei): NICUT A 
LA TĂNASE — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu” : FLOARE DE 
CACTUS — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică” (Calea Victoriei): 
GULIVER 1N ȚARA PĂPUȘILOR
— ora 17; (Str. Academiei): CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; An
samblul U.G.S. (La Teatrul de 
vară „Herăstrău”): CONCERT 
SPECTACOL DE SELECȚIUNI — 
ora M.

• 16,00 Campionatul mondial 
dirt-track. Transmisiune de 
Pardubice • 17,00 Microavanpre- 
mieră • 17,10 Emisiune în limba 
germană a 18,15 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți 1 — emisiune 
pentru tineret • 19,15- Anunțuri — 
publicitate • 19,20 1001 de seri : 
„Urîtul” (film) • 19,30 Telejurna
lul de seară 20,00 Tele-enciclope- 
dia • 21,00 Reportaje TV : ,,E-
roismul de flecare zi” de Aristide 
Buhoiu: .,Apa și focul” de Valen
tin Munteanu • 21,25 Film serial : 
„Rocambole” (V) • 22,05 „Of, ini
mioară” — romanțe și cîntece de 
lume • 22,30 Recital Margareta 
Pîslaru • 23,05 Film documen
tar: „Arhitectura suedeză’4 • 23,25 
Telejurnalul de noapte • Sport 
• 23,50 Fotbal î transmisii de la 
Campionatul mondial.
PROGRAMUL H

I
I
I
I
I
I• 20,00 Transmisiune directă de 

Ia Sala Ateneului Român. Concer
tul simfonic al Filarmonicii „George Enescu”. Dirijor • Carlo Zacchl 
— Italia. în program : Serenada 
Haffner. Concertul pentru pian șl 
orchestră în la major K.V. 488. 
Divertisment în Re major K.V. I 
251 de W. A. Mozart. Solistă : | 
Maria Cardaș • 22,00 „La fîntîna 1 
dorului” — emisiune de folclor • . 
22,30 Film serial : „Rîul întune- I 
cat” (VII) reluare. I.

trei tineri ne fac semne de sa
lut.

—- Cine sînt ?
— Cei doi cu aparatele de su

dură se numesc Tudorel Buțurcă 
și Nicolae Mezdrea, 'iar al trei
lea este lăcătușul Constantin Pre
da secretarul organizației U.T.C. 
de-aici.

— Cum merge ? îi întreabă 
tovarășul Vrînceanu.

— Nu prea grozav, răspunde 
unul dintre sudori. în cîteva zile 
ne va lăsa carbidul.

Directorul tehnic al uzinei, to
varășul ing. Petre Anghel, ne lă
murește.

— După cum se știe, Combi
natul chimic din Tîrnăveni și în 
principal instalațiile de carbid au 
fost scoase din funcțiune de inun
dații. Aprovizionarea noastră s-a 
sistat. Or, aparatelor de sudură 
le revin în aceste zile în Care 
ne-am angajat să dăm o produc
ție suplimentară de 15 milioane 
lei, un volum foarte mare de de
bitări și sudură. Am făcut apel 
la alte întreprinderi din țară. Cî
teva dintre ele ne-au răspuns cu 
o cantitate bunicică de carbid 
dar problema nu era rezolvată 
definitiv. în această situație am 
lansat un nou apel, de data a- 
ceasta la inteligența tehnică a 
specialiștilor din uzina noastră.

Și într-adevăr, cu o admirabi
lă operativitate „cree-rul" uzinei 
— inginerii și tehnicienii au răs
puns : aparatele de sudură vor fi 
adaptate la consumul de gaz me
tan. Sarcina aplicării acestei idei 
a revenit tînănilui inginer Dumi
tru Neagu, și experimentatului 
inginer Vasile Popan. O barieră 
grea a fost trecută. Cînd termi
naserăm pe la orele două noap
tea, de parcurs întreg montajul, 
secretarul U.T.C. părea că mă 
convinsese.

— Cred că acum ați înțeles...
— Nu. N-am observat nimic 

în afară de obișnuita atmosferă 
de muncă intensă, disciplinată ca 
un ceasornic.

— Tocmai. Munca la această 
oră este neobișnuită, îmi spune 
el. La montai se lucra doar în 
două schimburi. Acum, cînd în
treaga țară s-a angajat cu toată 
puterea sa în epopeica muncă de 
refacere, colectivul uzinei noas
tre, care n-a fost afectată de 
inundații, a hotărît să lucreze 
pînă la sfîrșitul anului în schim
buri prelungite de cîte 12 ore. 
Vom lucra de asemenea, die o 
duminică pe lună. Sînt niște e- 
forturi muri dar la care toți sa- 
lariații noștri, cei 2 300 de tineri, 
au subscris cu o înaltă conștiin
ciozitate patriotică. Producția su
plimentară de 15 milioane cu

care ne-am angajat va fi realiza
tă în ciuda propriilor noastre 
greutăți.

La ce se referea secretarul 
U.T.C. ? Trecem în secția de u- 
zinâj, cea care aprovizionează 
montajul cu piese și subansam
bluri. Aceeași atmosferă de mun
că. Mașinile sînt ieglate la turații 
maxime. Ne rețin atenția utilaje
le mari, mașinile de danturat, 
borwerkurile, frezele portale, 
strungurile mijlocii, care în mod 
obișnuit sînt încărcate numai în 
schimburile de zi. Șefii unor bri
găzi de tineri, tovarășii Gheor
ghe Coteț, Dumitru Caragotă și 
.Nicu Pioară, ne spun că acum 
aceste utilaje pe care se uzinea- 
ză piese de cîteva tone lucrează 
24 de ore din 24, cu întreaga 
lor capacitate, pompînd monta
jului într-un flux continuu piese
le necesare. Greutățile în realiza
rea angajamentului se resimt însă 
și aici. Dar spiritul de sacrificiu, 
dăruirea $i inventivitatea munci
torilor sînt mai presus. Fiecare 
dintre ei se fonsideră mobilizați 
într-o bătălie al cărei final nu 
poate fi decît victoria.

— Ca să producem mai mult, 
ne explică tînărul inginer Florea 
Mălăin, șeful prelucrărilor meca
nice, nu-s de-ajuns schimburile 
prelungite, nici unele duminici 
în haine de lucru. Principalul 
sînt materialele din aproviziona
re, în cazul nostru tabla și pro- 
filele *- in total vreo 600 de 
tone, pe care trebuie să le pri
mim în plus de la Combinatul 
siderurgic Galați.

In ce consta această greutate P 
Laminoriștii — aflați și ei, fi
rește, în concertul muncii eroice 
pentru refacerea economiei, s-au 
angajat să furnizeze întreaga can
titate de metal cerut la Brăila. 
Dar aducerea lui în uzină era mai 
grea decît producerea propriu 
zisă. Șoseaua și linia ferată ce 
leagă cele doua orașe au fost 
distruse de Șiret Distanța de 30 
de km. dintre ele poate fi străbă
tută acum de autocamioane pe 
căi ocolite dus și întors, de-abia 
în șase zile. Și atunci, s-a recurs 
la cea mai economicoasă dar nu 
lipsită de dificultate, dintre so
luții : transportarea cu bacurile 
pe Dunăre. In porturi era însă 
necesară forță de muncă supli
mentară pentru încărcarea și des
cărcarea metalului. La chemarea 
organizației U.T.C. din uzină au 
răspuns de zece ori mai mulți 
tineri de cîți era nevoie. Pentru 
că nu contează dacă vor lucra la 
mașină în schimburi de 12 ore, 
dacă vor alerga cu mașinile prin 
țară pentru aprovizionarea cu 
materiale sau dacă vor face pe 
docherii în porturi. Fiecare este 
dispus și hotărît să facă totul 
pentru a-și aduce contribuția sa 
la refacerea a ceea ce natura, în 
dezlănțuirea ei, a distrus în cî
teva zile.

Cînd spre dimineață am pără
sit uzina, o dată cu schimbul 
prelungit al celor 2 000 de tineri 
și alte nui de constructori, la 
porțile ei se aflau aliniate prime
le utilaje. Erau gata să dema
reze spre șantierele țării.

Dubla semnificație
(Vrmare din pag. I)

numai la producția globală a 
crescut de la 4 la circa 10 milioa
ne lei. Echipa de lăcătuși de sub 
conducerea maistrului Mircea An
gliei a decis să treacă imediat la 
executarea desfășurătoarelor din 
resurse interne. Trei zile s-a lu
crat fără a se ține seama de obo
seală pînă la ore tîrzii din noapte. 
S-a economisit timp, s-au econo
misit bani, cele două mașini de 
trefilat au început să producă 
înainte de termen.

Dar ar fi greșit să se creadă că 
dacă insistăm atît de mult asupra 
secției trăgătorie de oțel moale 
o facem pentru că doar aici se 
muncește mai mult, mai bine și 
mai conștient. în oricare alt com
partiment de fabricație am pășit, 
lucrurile se prezintă identic. Se 
remarcă — ne mărturisește ingi
nerul Gheorghe Gheorghiță, loc
țiitor al secretarului de partid—o 
Creștere a responsabilității fiecă
rui om, mobilizare generală în
dreptată spre utilizarea cit mai 
bună a timpului de lucru, a uti
lajelor. în secția electrozi, de pil
dă, s-a muncit în fiecare din du-

CONTUL 2000
Depunerile din întreaga țară în contul C.E.C. 2 000 s-au 

ridicat în ziua de 5 iunie la 55 123 000 Iei, mai mult de jumă
tate din suma totală a fost depusă de cetățenii Capitalei și 
de cei din județele Arad, Argeș, Bihor, Cluj, Hunedoara, 
Prahova și Timiș.

(Agerpres)

minicile care s-au scurs de la 
noaptea de 13 mai. S-au obținut 
astfel peste 60 tone electrozi su
plimentar.

Ținem de asemenea să men
ționăm că în urma indicațiilor 

, date de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cui sul vizitei recen
te făcute aici, de a se da O mai 
mare atenție folosirii spațiilor de 
producție existente, preocupările 
colectivului de ingineri și tehnici
eni care lucrează de mai multă 
vreme la un studiu privind mă
rirea capacității de producție 
secției trăgătorie de oțel r, 
s-au intensificat. Dacă p'i ' 
prin reamplasări de utiL 
rimetrul aceleiași supraf 
struite, capacitatea acești, 
cheie de fabricație a crescut 
la 90 000 tone sîrmă trasă cît era 
prevăzută în proiect, la 129000 
tone, obținindu-se suplimentar o 
capacitate de 24 000 tone sîrmă 
cu vergele de electrozi, 17 000 
tone sîrmă detenționată pentru 
construcții, propunerile înaintate 
Institutului de proiectări lami
noare vizează atingerea unei ca
pacități de 260 000 tone sîrmă 
trasă și 64 000 tone sîrmă zincată.

Efortul ile depuse în aceste zile 
de colectivul Uzinei de sîrmă și 
produse din sîrmă Buzău, care la 
numai trei ani de la intrarea în 
funcțiune a obținut titlul de uni
tate fruntașă pe ramură, succese
le deosebite înregistrate în ultima 
lună sînt garanții certe că anga
jamentele suplimentare lua*e vor 
fi îndeplinite, că această impor
tantă unitate economică va aduce 
o valoroasă contribuție la marea 
bătălie ce se desfășoară în întrea
ga țară pentru ca planul anual să 
fie îndeplinit și chiar depășit.



p RITMURILE ENERGE
TICII SOVIETICE

U Thant pentru 
sprijinirea țărilor 

calamitate
Secretarul general al 

O.N.U., IJ Thant, a adre
sat un raport Consiliului 
economic și social al O.N.U. 
privitor la sprijinul pe care 
organismele O.N.U. trebuie 
să-l acorde țărilor care au 
de suferit de pe urma ca
lamităților naturale. Refe- 
rindu-se la proporțiile alar
mante ale distrugerilor pro
vocate de calamități, U Thant 
relevă că numai în 1966 s-au 
produs 58 de dezastre care 
au provocat pagube în va
loare de peste 2,4 miliarde 
dolari.

Delegația
Marii Adunări Naționale
și a Consiliului de Stat

in R. P. D. Coreeană

Ion Iliescu a fost primit 

de președintele 

R. F. a Germaniei

AMBASADORUL ROMÂN 
ÎN U.R.S.S. 

PRIMIT LA KREMLIN
MOSCOVA 5 (Agerpres).

Ambasadorul României Ia Mos
cova, Teodor Marinescu, a fost 
primit vineri la Kremlin, la cere
rea sa, de Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, cu 
care a avut o convorbire priete
nească.

PHENIAN. — Trimisul spe
cial Ion Fîntînaru, transmite : 
Vineri, delegația Marii Adunări 
Naționale și a Consiliului de 
Stat ale Republicii Socialisto 
România, condusa de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, care se află într-o vizită în 
R.P.D. Coreeană, a sosit în ora
șul Wonsan, reședința regiunii 
Kanwon. La sosire, delegația a 
fost întîmpinată de Kim Tu Sun, 
secretarul Comitetului de partid 
al regiunii, Ghai long Ion, pre
ședintele Comitetului Popular, de 
reprezentanți ai organelor de 
fjartid și de stat și ai organizațil
or de masă. Delegația este în

soțită de Pak Sen Cer, membru 
al Prezidiului Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii din

Coreea, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri.

Delegația a vizitat orașul, cu 
frumoasele sale faleze, așezat pe 
malul Mării de Răsărit. Orașul 
este un important centru econoș 
mic, social, cultural și turistic. El 
a cunoscut o amplă dezvoltare în 
anii puterii populare.

După-amiază, delegația a vizi
tat uzina de material rulant 
„4 iunie", care produce întreaga 
cantitate de vagoane necesară e- 
conomiei naționale.

întilnirea internațională

La sediul Ambasadei Statelor 
Unite din Viena a avut loc vi
neri cea de-a 14-a ședință a 
convorbi rilor sovieto-americane 
privind limitarea cursei înar
mărilor strategice. Ședința a 
durat 55 de minute și a fost ur
mată de un dejun de lucru.

Următoarea ședință va avea 
loc marți, la sediul Ambasadei 
sovietice.

BONN 5. — Corespondentul 
Agerpres, Mircea Moarcăș,. tran
smite : președintele Republicii 
Federale a Germaniei, Gustav 
Heinemann, l-a primit vineri 
seara pe Ion. Iliescu, prim se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
ministru pentru problemei^ ti
neretului, care se află într-o vi
zită în R.F.G. Au fost de față 
ambasadorul României la Bonn, 
Constantin Oancea, precum și 
dr. Wolfgang Reifenberg, pre
ședintele Consiliului Federal al 
Tineretului din R.F.G.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, minis
trul român a transmis preșe
dintelui R.F. a Germaniei urări 
cordiale din partea președinte
lui Consiliului de Stat al Ro
mâniei, Nicolae Ceaușescu. El a 
evidențiat contactele stabilite în
tre organizațiile de tineret din 
cele două țări, contribuția lor 
la o mai bună cunoaștere reci
procă.

Mulțumind pentru urările 
transmise, președintele R.F. a 
Germaniei, Gustav Heine
mann, a adresat, la rîndul său, 
urări călduroase președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. El s-a interesat în
deaproape despre urmările ca

lamităților naturale din Româ
nia, exprimîndu-și și pe această 
cale întrega compasiune pentru 
populația sinistrată.

Președintele R.F. a Germaniei 
a subliniat că dezvoltarea legă
turilor directe între organiza
țiile de tineret din cele două 
țări aduce o contribuție valo
roasă la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale.

în cursul zilelor de joi și vi
neri. Ion Iliescu, a avut con
vorbiri de lucru cu președintele 
Consiliului Federal al Tineretu
lui din R.F.G.. dr. Wolfgang 
Reifenberg. El a avut întreve
deri cu doamna Kate Strobel, 
ministrul federal pentru pro
blemele tineretului, familiei și 
sănătății, cu Heinz Westphal, 
secretar de stat parlamentar la 
acest minister, precum și cu 
membri ai comitetelor de con
ducere ale fracțiunilor parlamen
tare ale Partidului Social-De
mocrat, Partidului Liberal De
mocrat. Uniunii Creștin-Demo- 
crate și Uniunii Creștin-Sociale.

Au fost purtate discuții cu 
președinții comisiilor de studii 
ale Consiliului Federal al Tine
retului din R.F.G., precum și cu 
reprezentanții a trei asociații 
membre ale Uniunii politice a 
tineretului vest-german.

Pentru 
dezvoltarea 
destinderii 
în Europa

în comunicatul cu privire la 
vizita oficială în Franța a mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S. Andrei Gromîko, se 
arată că în timpul întrevederi
lor și tratativelor avute cu acest 
prilej, și care s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă și de prietenie, au fost 
discutate aspecte ale colaborării 
sovieto-franeeze în diverse do
menii, precum și probleme ale 
situației internaționale.

Arătînd că urmăresc realiza
rea destinderii între statele eu
ropene, in dezvoltarea colabo
rării atît pe bază bilaterală, cit 
și pe întreg continentul, părțile 
au menționat cu satisfacție în
ceperea unor tratative impor
tante într-o serie de probleme 
europene majore.

Abordind problema convocă
rii conferinței general-europe- 
ne pentru securitate și colabo
rare, comunicatul relevă că or
ganizarea ei este concepută de 
ambele părți în afara catego
riilor care țin de politica blocu
rilor, ca un mijloc pentru întă
rirea și dezvoltarea liniei des
tinderii și colaborării între toate 
statele interesate, ca o cale 
pentru întărirea păcii în Eu
ropa. Schimbul de păreri în a- 
ceastă problemă a contribuit la 
lărgirea înțelegerii reciproce.

■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■&!■■■■■■

a tineretului 
de la leningrad

COMUNICĂRILE DELEGAȚIEI ROMÂNE PRIMITE CU INTERES

UN DRUM DE VICTORII

O simplă foaie de hîrtie. De
legații la cel de-al VIII-lea 
Congres al Sovietelor din în
treaga Rusie au găsit-o printre 
paginile cuprinzînd planul 
GOELRO. Era în 1920, cînd 
puterea sovietică se afla abia 
la începuturile consolidării ei, 
după furtuna primelor încer
cări, dar imaginea viitorului 
dobîndea contururi tot mai pre
cise. Pe foaia de hîrtie era de
senata o inimă pe care scria 
„electrificarea". Lingă această 
inimă fuseseră plasate mai 
multe pătrățele în interiorul 
cărora se găsea cite un cuvînt: 
„hrană", „locuințe", „îmbrăcă
minte", „transporturi" etc. Pă
trățelele și inima erau legate 
prin niște linii. Poate unii de
legați au zîmbit privind dese
nul acela simplu. Viața însem
na un examen continuu al băr
băției și speranțele înfloreau 
mai greu. Multe ruine trebuiau 
înlăturate, multe ziduri proas
pete așteptau să se înalțe. „In
diferent în ce oglindă fermeca
tă m-aș uita, nu pot vedea a- 
ceastă Rusie a viitorului, dar 
omul acela scund din Kremlin 
o vede. El vede cum în locul 
căilor ferate distruse apar al
tele, electrificate, el vede cum 
noi șosele brăzdează țara în 
lung și în lat, cum se înalță, 
înnoită și fericită, o putere 
comunistă industrializată". Rîn- 
durile acestea le-a scris H.G. 
Wells după întilnirea sa cu 
Vladimir Ilici. O jumătate de 
secol s-a scurs de atunci...

în primăvara aceasta. Confe
rință de presă la Moscova. Vor
bește Egor Borisov, prim loc
țiitor al ministrului energeticii 
și electrificării al U.R.S.S. Pe 
bloc-notesuri se îngrămădesc 
cifrele. în anul 1969 producția 
de energie electrică în U.R.S.S. 
a fost de 689 miliarde kw/h. 
Numai capacitățile energetice 
date în exploatare in anul tre
cut reprezintă mai mult decît 
capacitatea tuturor centralelor 
electrice ale U.R.S.S. în 1940. 
Ritmul de creștere al produc
ției de energie electrică este

te, în secolul XX cele mai mari 
construcții de pe planetă sînt, 
fără discuție, hidrocentralele 
sovietice". Imaginile aeriene pe 
care le-au surprins operatorii 
cinematografici dezvăluie pro
porțiile acestor construcții. Eni- 
seiul îmblînzit își va transfor
ma puterea apelor sale în ener
gie electrică mai ales grație 
hidrocentralei de la Krasno- 
iarsk. La punctul final, acest 
uriaș al energeticei va avea o 
capacitate de 6 milioane kilo
wați. In primăvara aceasta spe
cialiștii și-au spus cuvîntul în 
privința proiectului unei hidro
centrale ce urmează a fi con
struită tot pe Enisei, la Saiano- 
Sușenskoe. Krasnoiarskul va o- 
cupa atunci locul doi pentru că 
noul gigant va dispune de o ca
pacitate de 6 400 000 kilowați. 
Barajul său va avea o lungime 
de un kilometru și o înălțime 
de 240 metri (faimoasa cascadă 
Victoria măsoară doar... 120 me
tri !) De la 220 m. peste turbina 
noului gigant al Eniseiului se 
vor prăbuși în fiecare secunda 
13 000 metri cubi de apă. Reali
zarea proiectului nu aparține 
unui viitor pr.ea îndepărtat. Pri
mii constructori și-au făcut a- 
pariția. începutul este, deocam
dată, modest : se amenajează o 
cale ferată și un pod peste Eni
sei. Dar marea bătălie începe 
în 1971 o dată cu primii metri 
cubi de beton ai barajului...

Cursa pentru titlul mondial 
nu se încheie Ia Saiano-Su- 
șenskoe. Supremația acestei hi
drocentrale este amenințata 
chiar înainte de a fi construită, 
deși s-ar putea ca performan
țele planificate în prezent să 
fie întrecute în anii construc
ției. în fază de proiectare se 
găsește în prezent o hidrocen
trală pe Lena cu 20 milioane 
kilowați. îndrăzneala construc
torilor nu cunoaște limite. Jo
cul milioanelor de kilowați con
tinuă fără nici o pauză.

Constructorii de hidrocentrale 
scriu uneori pagini de autentic 
eroism. Nu-i vorba doar de 
mensiunile lucrării pe card'

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres, Laurențiu Duță, 
transmite : La Leningrad s-a în
cheiat întilnirea internațională de 
tineret consacrată împlinirii a 
100 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin.

Timp de patru zile, reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
din Uniunea Sovietică și din 
numeroase alte țări au prezentat 
fi discutat referate și comunicări 
pe tema „Leninismul ș*lupta ti
neretului pentru pace, democra
ție, independență națională și 
progres social'*.

Parlicipanții au primit cu inte
res comunicările „Marxism-leni- 
nismul — baza științifică de 
educare revoluționară a tineretu
lui", prezentată de tovarășul Ion 
Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., conducătorul delegației 
tineretului român la această în
tâlnire; și „Lupta tineretului și 
studenților împotriva imperialis
mului, pentru independența na
țională și progres social. Partici
parea tineretului la construirea 
socialismului și comunismului", 
prezentată de tovarășul Mihai 
Stoica, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.R.

34 de milioane de italieni pășesc, duminică, în fața urnelor. 
După săptămîni și luni „fierbinți”, după prelungita tensiune 
care a dominat viața politică a țării, după o criză guvernamen
tală ce nu și-a găsit o soluționare în profunzime, acest moment 
electoral va reprezenta un indiciu esențial al opțiunilor popu
lare. Fruntașii politici și ziarele vădesc reținere — șocantă în ase
menea împrejurări, cînd nevoile electorale umflă la maximum 
balonul optimismului. Dar reținerea aceasta este dictată de in
certitudine : votul de la 7 iunie, deși se consumă în cadrul 
unor alegeri regionale, provinciale și comunale, are o semni
ficație națională. Nu este vorba de o competiție minoră care 
se desfășoară la periferia lumii politice, ci de o înfruntare cu 
consecințe directe pentru viitorul actualei formule de „centru- 
stînga". Coaliția născută dintr-o criză de dimensiuni neobiș
nuite este supusă unui examen dificil.

Împărțirea administrativă a țării în regiuni a fost prevăzută 
de actul constituțional încă în urmă cu 22 de ani, dar ideea 
descentralizării s-a lovit de opoziția forțelor ce refuză orice 
renovare a actualelor structuri. Apariția regiunilor va îngădui 
organelor locale de conducere să acționeze cu un grad crescut 
de autonomie, sfera împuternicirilor lor fiind lărgită, în condi
țiile în care se mențin atributele de bază ale puterii centrale. 
Rapoitul centru-regiune va fi, însă, altul decît cel existent, în 
prezent, între autoritățile de la Roma și cele provinciale sau 
comunale. Regiunile, prin orientările lor, pot exercita o influ
ență deloc neglijabilă asupra deciziilor parlamentare și guver
namentale în o serie de probleme, mai ales cu caracter econo
mic, acționînd în sensul unui mai fericit echilibru pe planul 
dezvoltării între toate zonele țării.

Cele 15 regiuni ce vor fi create (vor ființa, în fapt. 20, dar 
5 există și actualmente avînd un statut aparte : Sardinia, Si-

A trecut un an de la constituirea Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, eveniment cu 
adinei semnificații în lupta pe care popu
lația sud-vietnameză o duce pentru afir
marea năzuințelor ei fundamentale. Naște
rea acestui guvern a reflectat amploarea 
luptei forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud, succesele importante pe care 
ie-au dobîndit, trăinicia puterii populare 
instaurate pe o suprafață considerabilă a 
țării. Prin acest act istoric căpătau o ex
presie juridică realitățile din Vietnamul 
de sud. Acest guvern deține, in fapt, con
trolul asupra celei mai mari părți a teri
toriului sud-vietnamez și este exponentul 
legitim al voinței poporului Vietnamului 
de sud. Forța Guvernului Revoluționar 
Provizoriu constă tocmai în reprezentati- 
vitatea sa incontestabilă.

Congresul reprezentanților populației 
sud-vietnameze, convocat din inițiativa 
Frontului Național de Eliberare și a Ali
anței forțelor naționale, democratice și 
pașnice, a reunit, în iunie 1969, exponenți 
autentici ai partidelor politice, naționalită
ților, comunităților religioase, ai armatei 
de eliberare, ai organizațiilor obștești 
printre caro și cele ale tineretului. Acest 
Congres, desfășurat undeva în zona elibe- 
jată, la adăpostul junglei greu penetrabile, 
a exprimat în mod concludent aspirațiile 
poporului sud-vietnamez și a vădit larga 
uniune națională realizată în lupta contra 
agresorilor americani și a protejaților lor 
de la Saigon — Thieu, Ky și compania. 
„Formarea Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud 
— spunea Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E. — denotă atît 
maturitatea și dezvoltarea forțelor patrio
tice din Vietnamul de sud în diferite do
menii, cît și dorința de nezdruncinat a po
porului sud-vietnamez de a desfășura lup
ta împotriva agiesiunii americane pînă la 
victoria tota!ă“.

Lupta eroică a Vietnamului de sud do
vedește că, în zilele noastre, o mare pu
tere înzestrată cu un gigantic potențial 
militar și economic, nu poate infringe un 
popor hotărit să-și apere dreptul la liber
tate și independență, dreptul de a-și decide 
singur destinele, fără nici un amestec din 
afară. Intcrvenționiștii americani. în 
pofida mașinii de război pe care au pus-o 
în funcțiune, se găsesc într-un grav impas 
în Vietnamul de sud. Ei nu reușesc prin 
forță să impună regimul Thieu-Ky, regim 
falimentar, caro supraviețuiește doar în 
centrele urbane sub protecția baionetelor

Un an de la constituirea Guvernului
Revoluționar Provizoriu al 

Republicii Vietnamului de Sud

străine. Forțele patriotice au instituit pu
terea revoluționară în 44 de orașe, 150 
capitale districtuale și 1 500 sate. Patru 
cincimi din teritoriu, pe care trăiesc peste 
11 000 000 locuitori, formează zona elibe
rată.

Paralel cu extinderea zonei eliberate se 
realizează rezolvarea unor probleme arză
toare ale populației. Intr-o țară în care 
predomină agricultura, problemele satului 
au dobîndit un loc special în preocupă
rile Guvernului Revoluționar Provizoria. 
Aplicîndu-se o politică agrară conform 
condițiilor concrete ale țării, din cele 
3 200 000 ha teren cultivabil din Vietnamul 
de sud, aproape 2 000 000 ha au fost împăr
țite țăranilor din zona eliberată. în nume
roase provincii din această zonă s-a înre
gistrat un simțitor spor al producției 
agricole. Din înaltul cerului cad bombe 
dar țăranii construiesc sisteme eficiente de 
irigații și muncind cu un remarcabil simț

fac inutilizabilă o șosea strategică

colectiv obțin recolte fără precedent. In 
ciuda dificultăților provocate de incursiu
nile inamicului s-a organizat o rețea șco
lară, sanitară, culturală etc. Numai în pro
vincia Nam Bo funcționează 1 350 școli ele
mentare in care învață peste 60 000 elevi.

Intr-un interviu acordat revistei parizi
ene L’EXPRESS, doamna Nguyen Thi 
Binh sublinia : „Pentru noi, populația sud- 
vietnameză, dorința cea mai profundă, mai 
sfîntă și mai scumpă este de a cuceri in
dependența națională și de a trăi liberi pe 
propriul nostru pămînt". Lupta sa găsește 
un puternic răsunet în conștiința umani
tății. Guvernul Revoluționar Provizoriu se 
bucură de un larg prestigiu t internațional, 
exprimat cu claritate de faptul că a sta
bilit relații cu 47 de state, dintre care cu 
25 (printre care și Republica Socialistă 
România) la nivel de ambasadă.

Extinderea războiului în întreaga penin
sulă, prin intervenția americano-saigoneză 
din Cambodgia, care urmează imixtiunii 
militare străine din Laos, creează primejdii 
incalculabile pentru pace. Conferința po
poarelor Indochinei, desfășurată la sfîrși- 
tul lunii aprilie, a reliefat hotărîrea una
nimă a popoarelor vietnamez, cambod
gian și laoțian de a opune agresorilor un 
front unit de luptă, de a lupta pînă la 
victoria finala, pentru a-și apăra intere-, 
sele și năzuințele fundamentale. Succesele 
obținute de popoarele Indochinei pe cînipul 
de luptă contra agresiunii demonstrează că 
nobila lor cauză este de neînvins.

România socialistă, care a acordat și 
acordă întregul său sprijin material, moral 
și diplomatic încercatului popor vietnamez, 
susține cu energie lupta popoarelor Indo
chinei pentru libertate și independență na
țională, pronunțîndu-se pentru curmarea 
agresiunii, pentru eliminarea forței din 
relațiile între state, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat recent : „Poporul român cere ca 
Statele Unite ale Americii să-și retragă 
trupele, ca ponorul vietnamez să fie lăsat 
să-și hotărască nestingherit destinele con
form voinței și năzuințelor sale".

Cu prilejul aniversării Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud ne exprimăm încă o dată 
profunda noastră solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului sud-vietnamez, încre
derea nestrămutată in victoria cauzei sale 
nobile.

M. RAMURĂ

Hidrocentrala pe Volga.

VOTUL
ITALIAN

I
 cilia, Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige și Friuli-Venezia-Giu- 

lia) vor pune în lumină actualul raport de forte din Italia. De- 
moerat-creștinii (care au pus capăt, temporar, fricțiunilor lor 
interne) și social-democrații au încercat să impună reprodu
cerea pe plan regional a formulei de „eentru-slînga" dar socia
liștii nu și-au asumat obligația unor alianfe care să se înca
dreze strict in limitele majorității guvernamentale. Se creează, 
astfel, posibilitatea ca în unele regiuni să se formeze adminis
trații pe o altă bază decît cea de „eentru-slînga". Socialiștii 
oferă, în aceste împrejurări, un tablou contradictoriu : în unele 
regiuni vor stabili alianțe cu democrat-creștinii împotriva co
muniștilor, iar în altele — cu comuniștii împotriva deinocrat- 
r reștinilor. Experții oficiali de la Roma au studiat evoluția vo- 
urilor în provincii, au evaluat deplasările de la un partid la 

și au încercat să descifreze „zonele periculoase" pentru 
sțiunile guvernamentale. Punctele în care voturile pentru 
t sînt masive au fost examinate cu un plus de atenție pen- 

v șp stabili combinațiile cele mai potrivite destinate a bloca 
' S’'a11 comuniștilor și aliaților lor. Problema raporturilor cu 

«'oV, s.^^ț s-ar putea să producă polemici postelectorale (cu 
incalculabile) în coaliția guvernamentală. Nu-i ex- 

'Q asistăm la o nouă rundă de disensiuni între socialiști și 
">jț°^mocrați care să redeschidă dosare mai vechi.

O a pentru voturi — „o campanie arzătoare", cum o de- 
un ziarist italian — abordează cu predilecție domeniul 

«dornic. Costul vieții, impozitele, asistența sanitară, construc- 
■ Iife de locuințe sînt probleme ce revin frecvent în discursuri. 1 Comuniștii mililind pentru „regiuni deschise" care șă dea cîmp 
liber tuturor inițiali, elor pozitive, fără discriminări, se pro
nunță pentru „o cotitură în orientarea politică și conducerea 
<ării“, reliefînd necesitatea „transformării structurilor econo
mice și sociale". P.C.I. și P.S.I.U.P. au chemat „să se dea un 
răspuns pozitiv cerințelor fundamentale economice și sociale, 
strins legate de actualele mișcări revendicative".

Cuvîntul urnelor este așteptat cu nerăbdare. Cei 34000000 
alegători semnează actul de naștere al regiunilor și intr-un 
feț _  decid soaita controversatei coaliții de „centrn-stînga".

EUGENIU OBREA

lării", reliefînd necesitatea ..transformam structurii'
mice și sociale". P.C.I. și P.S.I.U.P. au chemât „să 
laaffjraaaao j^vaaa»»» —„ ------- - *
string legate de actualele mișcări revendicative . 

alegători semnează actul de naștere al regiunilor și

Cooperare 
industrială 

-româno—irakiană
• ÎN CADRUL VIZITEI 

oficiale întreprinse în Irak, 
delegația Camerei de Comerț 
a R. S. România, condusă de 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei, a avut întrevederi 
cu oficialitățile irakiene. Con
vorbirile s-au referit la coo
perarea dintre România și 
Irak în domeniul industriei 
și al petrolului.

Totodată, membrii delega
ției au vizitat orașele Kirkuk 
și Sulaimaniah, situate în 
nordul țării, unde au confe
rit cu autoritățile locale 
în legătură cu posibilitățile 
existente pentru lărgirea 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

s c|u

• LA 4 IUNIE a.c., ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România la Amman, Ștefan Cle- 
ja, a prezentat scrisorile de a- 
creditare regelui Iordaniei, Hus
sein Ibn Talah

La ceremonie au participat 
Abdel Moneiin Rifai, vice prim- 
ministru și ministru al afaceri
lor externe, precum și șeful ca
binetului regal. Au fost prezenți 
membri ai ambasadei române.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, între regele 
Hussein și ambasadorul român 
a avut loc o convorbire cor
dială.

Tensiune in Argentina
Corespondentul Agerpres la 

Rio de Janeiro, Vasile Oros, ci
tează diverse informații potrivit 
cărora situația din Argentina se 
agravează. Se înmulțesc — ne 
transmite corespondentul — ver

siunile potrivit cărora partiza
nii lui Aramburu ar fi inițiat 
acțiuni proprii în vederea des
coperirii răpitorilor. Ziarul 
„Nuestra Palabra" a publicat un 
editorial în care se spune că se
chestrarea fostului președinte 
argentinian. Aramburu a provo
cat „numeroase conspirații și 
slăbirea puterii federale". Zia
rul afirmă că „se conspiră des
chis în fiecare cazarmă, în fie
care instituție. în timp ce ma
joritatea liderilor politici caută 
o soluție a crizei printr-o lovi
tură de stat“.

Pericol de rupere 
a digurilor în Bulgaria
Potrivit ultimului anunț al U- 

niunii Economice de Stat „Sis
teme de irigații" din R. P. Bul
garia, situația din județele Vi- 
din, Mihailovgrad și Vrața con
tinuă să rămînă critică. Mii de 
oameni participă la lucrările de 
consolidare a digurilor care con
tinuă zi și noapte, sub îndru
marea comandamentului civil al 
apărării.

Zona cea mai periclitată de 
inundații este cea a orașului Vi- 
din și împrejurimilor sale. în 
citeva locuri, apele Dunării au 
străpuns digurile, dar datorită 
măsurilor luate la timp, spărtu
rile au fost astupate. Situația se 
agravează din cauza vîntului 
puternic-care a început să sufle 
și care face să sporească peri
colul de rupere a digurilor.
• în capitala R.A.U. s-au în

cheiat lucrările celei de-a 7-a 
reuniuni a Consiliului național 
palestinian, la care au asistat 
reprezentanți ai tuturor organi
zațiilor palestiniene. Comunica
tul reuniunii, difuzat de agen
ția M.E.N., menționează că de-

legații prezenți la Cairo au ho- 
lărit să creeze trei noi orga
nisme menite să favorizeze uni
ficarea progresivă a mișcării 
palestiniene : un comitet cen
tral, din care să facă parte re
prezentanți ai tuturor organi
zațiilor palestiniene și persona
lități independente ; un coman
dament suprem care să coor
doneze întreaga activitate mili
tară a acestor organizații și un 
comitet iordaniano—palestinian 
căruia îi revine sarcina de a 
coordona comandourile palesti
niene dislocate în Iordania.

• AGENȚIA A.C.T.C. infor
mează că președintele Frontului 
Unit din New York pentru de
mocrația coreeană a trimis re
cent lui Kim Ir Sen,, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene o scrisoare refe
ritoare la problema unificării 
Coreei. în scrisoarea de răspuns 
redactată la cererea lui Kim Ir 
Sen, de un grup de reprezen
tanți ai Comisiei pentru unifica
rea pașnică a patriei, sînt evo
cate eforturile susținute depuse 
de R.P.D. Coreeană pentru uni
ficarea pașnică a patriei, ___ ,

uimitor : la fiecare șase—șapte 
ani volumul producției se du
blează. Proiectele perspectivei 
apropiate indică o depășire 
spectaculoasă a acestor spo
ruri : în perioada 1970—1980 
nevoile economiei vor impune 
o creștere de aproximativ 100 
miliarde kw/h anual, ceea ce 
practic va însemna dublarea 
actualului nivel în numai un 
deceniu, performanță neegalată 
pe plan mondial.

Vertiginosul progres al elec- 
troenergeticii sovietice trebuie 
plasat în contextul dezvoltării 
unor ramuri industriale, al va
lorificării resurselor naturale 
ale țării, al apariției unor noi 
orașe. în Siberia găsindu-se 80 
la ‘sută din resursele energetice 
ale U.R.S.S., asistăm la o creș
tere de 3—4 ori mai mare în 
această zonă decît în partea 
europeană a țării. în general, 
producția este concentrată in 
unități energetice mari, pe con
siderente de eficiență. 18 cen
trale electiice produc, laolaltă, 
o pătrime din totalul produc
ției de energie electrică.

In materie de hidrocentrale 
titlul de „campioană mondială" 
este deținut de hidrocentrala 
Bratsk cu 4,1 milioane kilowați, 
(în 1969 a produs 22,7 miliarde 
kw/h). Ministrul energiei și 
electrificării al U.R.S.S., P. Ne- 
porojnîi, afirma într-un dialog 
reprodus de revista „AURORA" 
că „dacă în antichitate simbo
lul posibilităților maxime de 
ordin tehnic și ingineresc l-au 
constituit piramidele iar în 
Evul Mediu castelele fortifica-

realizează, ci și de condițiile în 
care trebuie să muncească. Pe 
rîul Kolima, din Nordul înde
părtat, se înalță o salbă de hi
drocentrale. Rîul are un debit 
anual de 120 miliarde metri 
cubi de apă și un potențial 
energetic de 4,5 milioane kilo
wați — după cum aflăm /Jin- 
tr-un articol din „SOȚI 
TICESKAIA INDUSTRIA*. 
Clima va fi dușmanul nr. l al 
constructorilor. Pămîntul este 
permanent înghețat iar iarna 
temperatura coboară pînă la 
minus 61 de grade. Și, totuși, 
chiar în aceste împrejurări vi
trege se va lucra. Mai mult ’ 
clădirea hidrocentralei va tre
bui amplasată sub pămînt. Sub 
pămîntul care nu se eliberează 
niciodată de veșmintele sale de 
gheață... 25 000 000 metri cubi de 
pămînt vor fi dizlocate. 600 000 
m.c. rocă stîncoasă vor fi dina
mitate și deplasate. 900 000 m.c. 
beton se vor turna. La minus 
61 grade !

...In anii cînd un despnator 
entuziast imagina o inimă pe 
care a scris „electricitate", pro
ducția de energie electrică pe 
cap de locuitor a Țării Sovie
tice era dc... 12 kilowați — oră. 
în acest 1970, ea se ridică la 
3 450 kilowați—oră. Distanța 
dintre cele două cifre, distanță 
de proporții pe care statisticile 
nu prea sînt obinșuite să le în
registreze, reflectă uimitoarea 
ascensiune a energeticei sovie
tice. hrană indispensabilă a 
unei economii în plină dezvol
tare.

P. NICOARA

Atentatorul a cerut...
100 milioane dolari

Un avion „Boe- 
ing-727“ al compa
niei „T.W.A.", aflat 
în zbor de la Phoe
nix (Arizona) spre 
St Louis (Missouri), 
a fost deturnat spre 
unul din aeroportu
rile Washingtonului, 
unde atentatorul, 
Arthur Barkley, din 
Phoenix, a pretins 
nici mai mult, nici 
mai puțin, decît 100 
milioane dolari pen
tru a nu face uz de 
arma sa împotriva 
pasagerilor și a echi
pajului. El s-a mul
țumit însă momen
tan cu 100 000 de do
lari, remiși de repre
zentanții companiei 
„T.W.A.", și a for
țat echipajul să ple

ce cu cei 50 de că
lători la bord într-o 
direcție necunoscută, 
în mai puțin de o 
oră. avionul a reve
nit însă Ia Washing
ton, Barkley cerînd 
de data aceasta un 
„supliment" de... 
900 000 dolari, do
leanță pe care o mo
tiva prin faptul că 
se considera nedrep
tățit de fiscul ame
rican. în plus, pre
ciza că dorește 
bancnote de valori 
mici.

La înapoiere însă 
agenți ai F.B.I. au 
blocat pista la capă
tul căreia fuseseră 
plasați drept mo
meală 100 de saci 
burdușiți cu hîrtie

și au tras în pneu
rile avionului. Aten
tatorul. pus în si
tuația de a parla
menta pentru eli
berarea pistei, de a 
supraveghea pasage
rii și echipajul și de 
a controla aducerea 
„banilor" în avion, 
n-a mai putut face 
față împrejurărilor, 
în timp ce unii pa
sageri evadau prin 
ușile de salvare ac
ționate pneumatic, 
agenții au intervenit, 
în scurta luptă care 
a urmat, unul din 
piloți a fost rănit la 
stomac, iar Barkley, 
rănit ușor, a sfîrșit 
prin a fi arestat.

EVOLUȚIA NAVEI
„S0IUZ-9“

Ziua obișnuită de lucru în 
Cosmos a echipajului navei 
„Soiuz-9" a durat 16 ore. An
drian Nikolaev și Vitali Sevastia- 
nov au îndeplinit, în conformita
te cu programul stabilit, experi
mente tehnice și medicale, au 
luat masa, s-au odihnit și au exe
cutat exerciții fizice, relevă agen
ția TASS.

Unul din experimentele tehnice 
efectuate între cca de-a 48-a și a 
49-a rotație a navei în jurul Pă- 
mîntului a fost verificarea preci
ziei orientării monoaxiale a lui 
„Soiuz-9“ ținînd seama de per- 
turbațiile gravitaționale și aero
dinamice.

La rotațiile următoare, cei doi 
cosmonauti au stabilit parametrii 
orbitei cu ajutorul mijloacelor de 
bord.

Pentru a verifica precizia noi
lor sisteme radiotehnice de mă
surare a traiectoriei, s-a efectuat 
un complex dc măsurători de la 
cîteva puncte de urmărire situate

pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
S-a constatat că la cea de-a 50-a 
rotație, parametrii orbitei pe care 
evolua nava cosmică „Soiuz-9 ‘ 
erau : apogeul — 261,064 km ; 
perigeul — 241,638 km ; perioa
da de rotație — 89,398 minute ; 
înclinația orbitei — 51,722 grade.

La ora 12,53 (ora Bucureștiului) 
a început prima emisie radio a 
celei de-a 5-a zile de zbor. Co
mandantul navei a raportat că 
echipajul s-a odihnit bine.

Joi, la muzeul de arte fru
moase din Rio de Janeiro, a 
avut loc o gală de fijme 
românești de scurt metraj. 
Au fost prezentate filmele 
„Pași spre Brâncuși", „6 090 
de ani" și „Histria". Filmele 
s-au bucurat de o frumoa
să primire din partea publi
cului spectator.
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