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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE BUZĂU, 

VR ANCE A, VASLUI Șl IAȘI
La numai cîteva zile după 

vizitele pe care le-a făcut in 
multe dintre județele lovite de 
calamitățile naturale ce s-au a- 
bătut asupra tării noastre, in 
cursul zilei de ieri tovarășul 
N,colac Ceaușescu a fost din nou 
tn mijlocul cetățenilor. De data 
aceasta, sînt vizitate județele 
Buzău, Vrancea, Vaslui. Iași.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
lniiuoiină cu tovarășii Emil 
Bo -iraș. Virgil Troliu. Emil 
Drăqănescu, Dumitru Popescu, 
V îs le Patilineț. au vizitat în- 
trenrinderi industriale din 
a* parte a tării, au avut
convorbiri de lucru cu activul 
de partid și de stat din jude

țele amintite, au purtat discuții 
cu numeroși oameni ai muncii 
din unitățile economice vizitate. 
Pretutindeni, in fabrici și uzi
ne, pe șantierele de construcții, 
in localitățile vizitate, secreta
rul general al partidului nostru 
a fost întâmpinat cu vibrant 
entuziasm, cu nesfîrșitc urale 
și ovații.

In aceste zile de grea încer
care, prezenta secretarului ge
neral al partidului in mijlocul 
locuitorilor îmbărbătează inimi
le a milioane de oameni, le 
otolește voința, dîrzenia, hotă- 
rirea de a face totul pentru ca 
urmările calamităților să fie 
cit mai curind înlăturate, pen

tru ca viața să-și reia pulsul 
normal.

In cursul zilei de as
tăzi, la fel ca și în zi
lele cînd conducătorul parti
dului și statului nostru a fost 
in mijlocul populației sinistrate, 
s-au vădit din plin înalta res
ponsabilitate fată de destinele 
națiunii, grija statornică fală 
de prezentul și viitorul po
porului.

La Buzău, elicopterul oficial 
aterizează pe stadionul muni
cipal.

Pe străzile municipiului, lo
cuitorii aclamă, fac o manifes-

(Continuare in pap. a 3-a)
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ta marea adunare populară din lași

Stimați tovarăși.

Dați-mi voie sa vă adresez 
dumneavoastră, tuturor locuitb- 
r ,or municipiului și județului 
Iași, un salut călduros din par
tea Comitetului ‘'Central al 
partidului, a Consiliului de 
Stat și a Guvernului Republi
cii Socialiste România. (Aplauze 
puternice; urale: se scandează 
„P.C R.-P.C.R.*).

Vizita noastră in această par
te a țării arc loc în condiții 
deosebite: natura a dezlănțuit 
furia apelor care au inundat 
zeci de orașe, sute și sute de 
sate, sute de mii de hectare 
cultivate, provocind foarte mari 
pagube.

Am vizitat multe din jude- 
țeie și localitățile care au că
zut pradă năvalei apelor. Tre
buie să spun că ceea ce am 
văzut in aceste localități întrece 
cu mult orice imaginație. Pier
derile suferite in cele aproape 20 
de zile de cînd au început inun
dațiile sînt deosebit de mari. 
Ceea ce doresc însă să men
ționez și aici, la Iași, este fap
tul că cu toate pagubele ce 
s-au produs, cu toate suferin
țele îndurate de mii și zeci de 
mii de oameni, se dovedește ne
clintita voință a întregului nos
tru popor de a face față tutu
ror greutăților, de a învinge vi
tregia naturii, de a asigura în 
continuare dezvoltarea normală 
a întregii noastre activități so
ciale. (Anlauze puternice, urale; 
se scandează ..Ceaușescu").

Am vizitat astăzi județele 
Buzău. Vrancea. Vaslui și Tași. 
Toate au fost lovite intr-un fel 
sau altul de furia apelor. Cu 
toate acestea, am întilnit. ca 
oretiitindeni în locurile pe care 
le-am v:-z:t-g în ult’ma vreme

aceeași voință, aceeași hotărîrc 
du a asigura reluarea in cel mai 
scurt timp a activității econo
mice și sociale normale. Sint 
convins, tovarăși, ca intr-un 
timp scurt vom reuși să asigu
răm desfășurarea în bune con- 
dițîuni a muncii în industrie, 
in agricultură, in invâțămînt, 
in știință, in toate domeniile 
de viață ale societății. (Aplau
ze puternice, prelungite).

in toate localitățile prin care 
am trecut am (ost întâmpinați 
cu căldură și in același timp 

' cu hotărîre de către toți 
cetățenii. Manifestările lor 
de simpatie la adresa noas
tră, a Comitetului Central 
sint o expresie puternică a uni
tății de nezdruncinat a întregu
lui nostru popor in jurul par
tidului, a încrederii nestrămutate 
â oamenilor muncii de la orașe 
și sate, că sub conducerea co
muniștilor, a Partidului Comu
nist Roman, a conducerii sale, 
vor învinge toate greutățile, 
vor asigura înfăptuirea pla
nului pe anul în curs, și rea
lizarea sarcinilor pe întregul 
cincinal 1965—1970, punind 

astfel temelie trainică urmă
torului plan de cinci ani, dez
voltării multilaterale a patriei 
noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice).

Doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră, tuturor locuito
rilor cu care ne-am întilnit 
astăzi, pentru încrederea mani
festată în partid, în conducerea 
sa . doresc, de asemenea, să 
exprim mulțumiri întregu
lui nostru popor care în aces
te zile muncește cu eroism șl 
hotărîre pentru a infringe 
greutățile. în aceasta noi vedem 
încă o dovadă a atașamentului 
profund al tuturor cetățenilor

patriei fața de partid, fată de 
patria noastră socialistă. Sîn- 
tem convinși că unitatea noas
tră se va întări și mai mult, 
va deveni și mai puternică. Nu 
există forță in lume cale 
să poată împiedica mersul îna
inte- spre socialism și - comu
nism al poporului român. 
(Aplauze puternice, urale).

De aici, de la Iași, doresc să 
adresez cele mai calde mulțu
miri tuturor cetățenilor patriei 
noastre care s-au oferit — fie
care cu posibilitățile de care 
dispune — să vină in ajutorul 
sinistraților: fiecare a dat
ceea ce a putut, dar din 
toate acestea s-au adunat sute 
și sute do milioane de lei. 
s-au strîns nenumărate bunuri 
materiale care, fără îndoială, 
vor ușura suferințele celor care 
au căzut pradă inundațiilor. 
Acest răspuns prompt, această 
solidaritate constituie, de ase
menea, o grăitoare dovadă a 
unitălii de nezdruncinat a po
porului nostru, a înaltei con
științe socialiste a națiunii 
noastre. (Aplauze prelungite).

Pe acest front de luptă îm
potriva inundațiilor armata pa
triei noastre a fost la datorie, 
dind dovadă de un eroism deo
sebit. Doresc, de aceea, ca și 
de aici, de la Iași să adresez 
tuturor militarilor forțelor 
noastre armate calde felicitări 
și mulțumiri pentru felul cum 
și-au îndeplinit misiunea. în
datoririle fată de popor. (A- 
plauze puternice: se scandează 
„Ceaușescu-Ceaușescu").

In aceste zile, gărzile patrio
tice și unitățile de pregătire 
militară a tinerelului au

(Continuare in pag. a 3-a)

SOLIDARI
cu

EROISMUL

IN ACESTE 
ZILE

DE GRELE
ÎNCERCĂRI

Întregii națiuni

I In intervalul de luni ora 12 | 
Iși pină marți la aceeași oră, I 

la ghișeele C.E.C. și oficiile | 
I poștale de pe cuprinsul țării, I 
j in contul C.E.C. 2 000 - I 

!CONTUL 2000! 
1 „Contul omeniei" s-au înre- 

I gistrat depuneri in valoare I 
[ de 6 620 000 lei.
j Valoarea totală a depuneri- I 
■ lor în contul C.E.C. 2 000 se 
| ridica marți la ora 12 la | 
I 20 855 000 lei. |

PENTRU
NORMALIZAREA

ACTIVITĂȚII
ECONOMICE Șl SOCIALE

Tofi ca unul...
— To(i ca unul, tovarășe... 
Sînt cuvinte simple, mine

rești, rostite simplu dar saca
dat, ca un leit-motiv de băr
bații cu ielele înnegrite in 
praful minei de unde abia 
ieșiseră.

E duminică. O amiază plo
ioasă și tristă. Cerul plumbu
riu care cerne ploaie mărun
tă și deasă, continuă și ne
suferită, estompează tot 
mecul peisajului acestui 
Al acestui mai '70...

$i totuși, am văzut 
deschise, luminate de o

I 
I 
I 
I I 
I 
I
I
I 
I 
1 
I 
I 
I
I
I 

găsise loc, în pofida acestui g 
mal aducător de nenorociri și | 
tristeți, nici tristețea, nici . 
resemnarea in fața nenoroci- I 
rii. Nul In tot șuvoiul de 
fețe negre ce se revărsa du
minică la amiază dinspre cir
cuitul puțului central al mi- 
nei Petrila am citit bărbăția, 
holărîrea de a 1 
tiludinea in izbindă — ace
eași bărbăție, hotărîre și cer
titudine care slăpînesc oame-

Inițiativă 
demnă 

de
tar- 

mal.

lele 
căl-

O singură
conștiință,

aceeași
voință

lăsatdură lăuntrică ce s-a 
sesizată dincolo de stratul de 
pulbere neagră; am văzut 
bărbați pe a căror iele nu-și

I 
„ I 
Învinge, cer- I 
îndă — ace- >

I 
nii aflați in încleștarea dra- i 
malică și dîrză cu puhoaiele |

I
I
I

Mureșului, Prutului, Someșu
lui și ale Dunării.

I. DUBEK

(Continuare in oag. a 2-a)

laudă
Colectivul oficiului de aeraj 

al E. M. Uricani, din dorința 
de a contribui cit mai concret, 
mai eficace Ia ajutorarea re
giunilor lovite de calamități, a 
solicitat recent preluarea, pe 
cont propriu, a uneia dintre 
lucrările necesare deschiderii 
bjocului IV. După ce a fost 

ii încunoștințat de asentimentul 
I conducerii unității, s-a format o 

brigadă coordonată și îndru
mată de către maistrul Alexan
dru Zăpadă. Conducătorii de 
echipă de la aeraj, Nicolae 
Elek .Vasile Zmău și Victor 
Ecobescu — pe lingă datoria o- 
bi.șnuită de a veghea la respec
tarea normelor de securitate a 
muncii în subteran — se ocupă 
acum. în mod special, ca șefi 
de schimb, șj de buna desfășu
rare a procesului de producție 
de la frontul 1 A, cum se nu
mește noua străpungere, din zo
na a Il-a.

Preabatajul luat în primire 
de inimosul colectiv a avansat, 
deja, de vineri (ziua de debut) 
cu 5 metri înspre „izvorul de 
energie" al pilierului 580...

Proaspeții... mineri sînt hotă- 
rîți ca pină la sfîrșitul lunii 
mai să înainteze cu cel puțin 

i*25 metri către viitorul abataj, 
ceea ce înseamnă că vor da 
cca. 500 tone de cărbune! Le 
dorim succes deplin, pe măsura 
frumoasei lor inițiative.
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CARNET CULTURAL
Prima repetiție
La Casa de cult"ră va avea loc prima în- 

tîlnire a membrii .’iitoruluî cor reprezen
tativ al sindicatelor din Petroșani. Pe lingă 
verificarea aptitudinilor muzicale ale celor 
ie0 înscriși pină acum, se vor clarifica pro
bleme de ordin organizatoric și de reperto
riu. Toți cei care doresc să se înscrie se pot 
prezenta mîine (joi, 28 mai), la ora 18.

în pregătire
După comedia „Take. Iankc și Cadir 

V. T. Popa, la Casa de cultură din Petroșani 
a intrat in repetiții o nouă piesă : ..Păcală 
argat" de Petru Dulfu, comedie de esență 
folclorică. Se intenționează să se realizeze 
un spectacol complex (teatru, taraf, soliști de 
muzică populară, dansuri) și cu certe virtuți 
artistice. Dintre protagoniștii viitorului spec
tacol : Viorica Brindu.șan, Antonica Lumî- 
naru, Ioan Cimpoicru. Constantin Popa, Ni
colae Siminic,

Astăzi, explicația dată OMENIEI în „Dicționarul lim
bii române moderne" mi se pare puerilă, nesemnifica
tivă. Probabil că, într-o viitoare ediție a dicționarului 
amintit, in dreptul OMENIEI se va scrie : „măreția spiri
tuală a poporului român, culminantă in mai
1970". In acest mai, cînd rîurile țării, străvechii
și bunii noștri prieteni, ne-au trădat, dez- 
lănțuindu-se împotriva noastră ca niște forțe oa rbe, cu 
puteri inimaginabile. Cimpiilor le-a fost furată viața, 
orașelor le-a fost măcinată răsuflarea, drumurilor le-a 
fost retezată putința de a îndemna către înainte, oame
nilor, nouă tuturor, ne-a fost risipită o dată cu clipa tru
da, roadele hărniciei moștenite din moși strămoși. Puhoa
iele au plecat care pe unde, oamenii au rămas, fiecare 
purtînd în suflet ecoul de încurajare, hotărit ca nici cînd 
altă dată, al întregii țări, că mîine forța noastră a tuturor, 
dezlănțuită pe frontul muncii, de la un capăt la altul al 
țării, va izbîndi, că viața așa cum ne-am dorit-o întot

La al
treilea număr Turneu amînat

Gheorghe Ncgraru.A
In folosul

A apărut numărul 3 al re
vistei culturai-științificc „Spre 
înălțimi' editată de elevii 
Școlii generale nr. 1 din Pe- 
trila. Cu un conținut divers 
și echilibrat, revista reflectă 
preocupările multilaterale ale 
elevilor și este o notabilă 
prezență publicistică a școli
lor din Valea Jiului.

Datorită greutăților de 
transport provocate de inun
dații, Opera română din 
Cluj își amină turneul în 
Valea Jiului pentru luna sep
tembrie. Contravaloarea bile
telor vindute se restituie la 
ghișeul Casei de cultură din 
Petroșani.

sinistraților
Formația de muzică ușoară 

..Diamantele negre' a Insti
tutului de mine a prezentat 
aseară, in sala Casei de 
cultură din Petroșani, spec
tacolul „Cine poate ști ?" Su
ma încasată, conform hotări- 
rii luate de către Asociația 
studenților, este destinată a- 
jutorării populației sinistrate.

G. Topîrceanu„Cine șfie,
La biblioteca Casei de cultură din Petroșani are loc astăzi, la ora 18. un concurs gen 

..Cine știe, cîștigă", dotat cu premii, a cărui temă este creația literară și personalitatea lui 
George Topîrceanu.

l 
l l l l j

deauna, își va relua cursul normal. Și sinistrații, de la 
mic la mare, au simțit și simt cu prisosință puterea OME
NIEI semenilor lor, care cu fapta și cu gîndul sînt mereu 
alături de ei.

Pentru că OMENIE înseamnă zecile de caravane ce 
se îndreaptă zilnic către județele calamitate, încărcate 
cu obiecte de îmbrăcăminte donate 'Sinistraților de popu
lația din toate colțurile țării.

Cum altfel decît OMENIE poate fi numită holărîrea 
sutelor de mii de oameni care duminică 24 mai au pre
ferat odihnei lucrul cu singura pretenție ca rodul mun
cii lor să constituie încă un ajutor pentru cei aflați la 
strimtoare. Și ăsta-i doar începutul.

OMENIE înseamnă și dorința miilor de tineri de-a 
participa voluntar la reconstrucția zonelor sinistrate, pen
tru ca rănile pricinuite de calamitate să fie vindecate in 
cel mai scurt timp posibil.

Intr-un cuvînt, tot ce face în aceste momente de 
cumpănă, de grea încercare, țara, poporul nostru, în
seamnă OMENIE, cu adevărat solidaritate frățească, 
muncitorească. Semnificația cuyîntului, a OMENIEI, in 
aceste zile, este cu atit mai profundă, cu cît de-a lungul 
zbuciumatei noastre existențe poporul român a dovedit 
de sute, de mii de ori, ce înseamnă înaltul sentiment al 
OMENIEI.

Radu SELEJAN
V----------------------------------- - --------------- /

Deva,

Mureșul, în localitatea

drum spre Ilia, Ia Brîznic

Sinieria sub furia neîmblînzită a Mureșului

în prima zi a invaziei apeloi

Primele brigăzi patriotice studențești
Studenții și dascălii lor. care 

trăiesc intens aceste ceasuri 
fierbinți, de suprem efort, îm
preună cu toată națiunea noas
tră socialistă, își manifestă vo
ința de a contribui direct, prin 
faptă, la bătălia aspră ce are 
loc. pentru a opri calamitățile,

pentru a înlătura distrugerile 
atit de mari, pentru a salva a- 
vutul obștesc, pentru a apăra 
viețile cotățenilor, vetrele și bu
nurile lor.

Această voință am icgăsit-o 
exprimată emoționant in adu
narea fulger, desfășurată marți

dimineața la Institutul de pe
trol. gaze și geologie din Bu
curești. Cu acest prilej s-a năs
cut una din primele brigăzi pa
triotico studențești, din care 
fac parte aproape 40 de stu-

(Contlnuare fn pag. a 3-a) j
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Realizarea cu succes 
a investițiilor viitorului 
cincinal impune de pe acum 
pregătirea lor temeinică

De curind s-a încheiat la 
toate unitățile economice acțiu
nea de precizare și definitiva
re a planului economic de di- 
»»-.ti\â pentru perioada 1971— 
1975. Acest fapt as.gură fun- 
«tămentarea dezvoltării .• cono-

mnd de la premisele existente 

din actualul cincinal. Caracte
ristic acțiunii desfășurate a fost 
independența acordată unități
lor economice in precizarea in-' 
dicatorilor propuși; pe plan cen
tral, s-au stabilit numai prin
cipalii indicatori și liniile di
rectoare ale dezvoltării, asigu- 
rindu-se astfel unităților econo
mice posibilitatea fundamentării 
unui plan real, bazat pe cu
noașterea capacităților actuale și 
de perspectivă >i pe utilizarea 
cu maximă eficiență a tuturor 
resurselor și rezervelor interne.

Secțiune de o importanță ca
pitală in planul de dezvoltare 
a economici naționale, planul de 
investiții pe următorii cinci ani 
însumează miliarde de lei, 
reflectind astfel efortul deo
sebit de mare pe care economia 
națională il va depune in con
tinuare pentru lărgirea și per
fecționarea bazei lehnico-mate- 
riale a întregii noastre orînduiri.

Privită prin prisma perfec
ționărilor pe care va trebui să 
3e cîștige activitatea de investi- 
ții-construcții. decurgind din 
prexederile Legii privind orga
nizarea. planificarea și execu
tarea investițiilor, sarcinile ur
mătorului cincinal vor avea 
condiții de realizare mult îm
bunătățite și, ceea ce este mai 
important, se va asigura o efi
ciență sporită a fondurilor in
vestite.

Creșteri importante inregis- 
ireagă și fondurile de investi
ții planificate la nivelul muni
cipiului Petroșani pentru peri
oada 1971—1975. Ponderea co
vârșitoare a acestor fonduri — 
86,3 la sută — este afectată 
sectorului carbonifer și urmea
ză să asigure ; sporirea capaci
tății de extracție a minelor din 
Valea Jiului cu 3 020 mii tone 
huilă/an, modernizarea si mă
rirea capacității preparațiilor de 
la Pctrila și Lupcni cu 3 700 
mij tone/an. amplificarea 'uzi
nei de utilaj minier și a Fabri
cii de stâlpi hidraulici, moder
nizarea instalației de brichetare 
de la Petrila și alte numeroa
se obiective industriale. Din 
fondurile statului urmează a se 
construi 5 936 apartamente care, 
împreună cu fondurile alocate 
pentru celelalte acțiuni edili- 
tar-gospodărești, dețin o ponde
re de 11.3 la sută din volumul 
investițiilor planificate pe total 
municipiu. In această perioadă 
se va realiza definitivarea ali
mentării cu apă potabilă .i in
dustrială a localităților din Va
lea Jiului, canalizarea și epu
rarea apelor menajere prin co
lectoare magistrale și moderne, 
stații de epurare mecanică, se 
va dezvolta baza materială a 
transportului in comun. Toate 
localitățile din Valea Jiului se 
vor îmbogăți cu noi și moder
ne spații comerciale și de de
servire, iar baza materială a in- 
vățămintului general și indus
trial se va lărgi prin construi
rea de noi școli.

Analizind planul de investiții 
preconizat pentru perioada 
B971—1975. se cuvine să sem
nalăm unele cerințe la care 
activitatea de investiții-construc- 
ții va trebui să răspundă în 
mod necondiționat, cerințe im
puse de stadiul actual de dez
voltare a economiei naționale și 
precizate de conducerea superi
oară de partid și de stat.

O primă condiție, determi
nantă pentru realizarea nor
mală a planului de investiții 
încă din primul an al viitoru
lui cincinal, este necesitatea 
realizării integrale a planului 
de investiții pe acest an, lichi
darea lucrărilor neterminate și

închiderea punctelor de lucru 
la care nu sini planificate lu
crări in perioada următorilor 
cinci ani.

La 30 aprilie a. c. deși pe 
total municipiu planul de in
vestiții era realizat satisfăcător 
— 32 la sută, se înregistrează 
mar; rămincri in urmă la un i 
beneficiat i ca F.F.A. „Viscoza" 
Lupcni (5,7 la sută). Întreprin
derea de panificație și morărit 
(2,1 la sută). S.C.S.M. (20,8 la 
sulă). Institutul de mine (23,6 
la sută). O.C.L. Alimentara. La 
organizațiile de construcții, pla
nul anual era realizat la a- 
ceeași dată in procent de nu
mai 27.7 la sută (sub această 
medic situindu-se șantierul 17 
căi ferate 20.2 la sută; șantie
rul 1.L.H5. Uricani 25 la sută 
și șantierul I.C.F. Cimpa 26.1 
la sută). Mai grav este faptul 
că planul anual de punere in 
funcțiune era realizat la finele 
lunii aprilie numai în procent 
de 22,8 la sută, realizări cu 
mult sub media pe municipiu 
fiind obținute la S.C.S.M. (2.6 
la sută), F.F.A. ,,Viscozau Lu- 
peni (9,4 Ja sută). I.G.C. Petro
șani (11.8 la sută). I.l.L. Petro
șani (4.3 la sută) etc.

Față de această situație se 
impune analiza Ia toți benefi
ciarii și la toate organizațiile 
de construcție a condițiilor de 
realizare a planului pentru a se 
asigura mobilizarea eforturilor și 
recuperarea tuturor răminerilor 
in urmă.

In \iitorul cincinal nu vor 
putea fi începute lucrările de 
investiții noi pină cind nu vor 
fi asigurate toate condițiile ne
cesare realizării lor in ritm 
susținut și punerii în funcțiune 
la termenele planificate, in 
strictă concordanță cu preve
derile graficelor de eșalonare 
a execuției. Lucrările nu tre
buie începute numai de dragul 
de a se consuma valori mate
riale sau pentru a se raporta 
realizări valorice; aceasta nu 
folbsește la nimic atita timp 
cit lipsa condițiilor de execuție 
normală și de punere în func
țiune prelungesc durata norma
lă de realizare a investiției și 
conduc in ultimă instanță la 
o eficiență scăzută atît a in
vestiției respective cil și a fon
durilor investite imobilizate pe 
lungi perioade de timp. Vor
bind de condiții, ne referim la 
documentație, amplasamente și 
utilaje contractate corelat cu 
necesitățile de montare și este 
suficient să amintim că la vo
lumul planului de investiții pe 
anul 1970, la ora actuală nu 
sint asigurate cu documentație 
lucrări in valoare de 3 495 mii 
lei, utilaje de peste 2 400 mii 
lei nu sint contractate, iar la 
lucrări in valoare de 5 640 mii 
lei nu sint încă asigurate am
plasamente libere, in special la 
I.G.C. Petroșani și Centrala 
cărbunelui. Și mai concludent 
este in acest sens să mențio
năm faptul că absolut toate lu
crările noi începute în anii 
1969—1970 au fost atacate îna
inte de a fi fost admise la fi
nanțare, adică înainte de a se 
fi asigurat toate condițiile ne
cesare. In afară de greutățile 
inerente ale execuției în aceste 
condiții, un volum important 
de lucrări executate au rămas 
in permanență nedecontate an
treprenorilor gencrind fenome
ne negative în activitatea eco- 
nomico-financiară a acestora. 
Necorelarea livrării utilajelor 
cu necesitățile de montaj a 
fost și este încă un aspect ge
neral intilnit la toți beneficia
rii de investiții. Este suficient 
să amintim că din această cau
ză s-au intirziat numeroase lu
crări din planul I.G.C. Petro
șani și C.C. Petroșani, iar in 
cadrul acesteia din urmă, au 
rămas disponibile utilaje livra
te, după ce investițiile pentru 
care erau destinate s-au pus în 
funcțiune, intr-un volum de a- 
proape 2 milioane lei.

O sarcină de cea mai mare 
importanță ce trebuie îndepli
nită in domeniul investițiilor In

FK AN CISC IACOB
director al Filialei din Petroșani a Băncii de investiții

viitorul cincinal este folosirea 
cu eficiență maximă a fonduri
lor de investiții. înțelegem prin 
aceasta că. pe de o parte, su
inele cuprinse in proiectul pla
nului cincinal trebuie conside
rate ca maxime, iar pe de altă 
parte, costul investițiilor pe u- 
nitatea de producție să fie mi
nim. In acest sens vor trebui 
concentrate fondurile in primul 
rind pentru realizarea mijloace
lor destinate producției mate
riale și dezvoltarea bazei leh- 
nico-ma teri ale a întreprinderi
lor, prin dotarea lor cu noi u- 
tilaje și instalații tehnologice 
sau crearea de noi capacități 
de producție. Aceasta este de 
fapt și ordinea de urgență in 
planificarea fondurilor și este 
interzisă începerea unor investi
ții altele decit cele cuprinse 
in plan. Cheltuielile pentru 
spații administrative vor tre
bui să fie reduse la minim sau, 
in măsura in care este posibil, 
să fie complet suprimate.

Se constată că ponderea lu
crărilor de construcții în tota
lul investițiilor este încă foar
te mare — 54 la sută. Volumul 
mare de construcții atrage du
pă sine, in mod inevitabil, du
rate de execuție prelungite, 
însemnate cheltuieli materiale, 
funcționalitate redusă. Proiectul 
planului cincinal cuprinde și in 
acest sens prevederi maximale 
urmind ca in planurile anuale 
să se reducă in continuare pon
derea lucrărilor de construcții. 
Dar pentru ca reducerile de 
plan la această structură să nu 
producă perturbați! in bunul 
mers al decontării investițiilor, 
așa cum s-a intimplat in pe
rioada 1968—1970 ia trebui să 
crească nivelul de exigență al 
beneficiarilor in raporturile cu 
proiectanții preCum și nivelul 
de exigență al proieclanților. 
Numai astfel se va putea asi
gura elaborarea unor proiecte 
care să reducă in mod sub
stanțial volumul lucrărilor de 
construcții.

Volumul mare de lucrări de 
investiții planificate a se exe
cuta in perioada 1971—1975 in 
Valea Jiului implică un volum 
mare de proiectare și de con
strucții. Pentru ca importan
tele capacități ce urmează a se 
realiza și pune în funcție să nu 
sufere din cauza unor intirzieri 
In proiectare și construcții, este 
necesar ca potențialul de lucru 
al organizațiilor de proiectare 
și de construcții-montaj să fie 
concentrat cu precădere asupra 
lucrărilor importante, lucrările 
de valori mai mici și de im
portanță scăzută urmînd a se 
proiecta și realiza în regia be
neficiarilor. Indicația C.C. al 
P.C.R. în acest sens considerăm 
că este valabilă și In cazul 
Centralei cărbunelui Petroșani 
ia care un important număr de 
lucrări mărunte (casă portar, 
grup P.CJ, magazii, împrej
muiri eteft. sint încă executate 
de antreprenori de specialitate.

Desigur, că cele cîteva as
pecte sesizate nu caracterizea
ză fidel amploarea și proble
mele pe care le ridică viitorul 
cincinal ci atrag numai atenția 
asupra principalelor direcții ce 
se vor avea în vedere. Realiza
rea în bune condițiuni a pre
vederilor din proiectul de plan 
depinde In cea mai mare măsu
ră de modul în care vor fi pre
gătite toate condițiile necesare, 
încă de pe acum. Trebuie sfi 
stea în atenția tuturor benefi
ciarilor de investiții din muni
cipiul nostru măsura hotărîtă 
de Comitetul județean P.C.R. 
de a se asigura, pină la sfîr.și- 
tul lunii mai, întreaga docu
mentație pentru lucrările cu
prinse în planul pe anul 1971, 
luindu-se de urgență toate mă
surile necesare în acest scop.

Cea mai mare carieră de cărbune
din R. S.

„este cariera Maxim Gorki 
din Boemia de Nord a cărei 
producție este de 17 milioane de 
tone pe an. In această carieră 
va lucra excavatorul pășîtor

Cehoslovacia

SISTEM PERFECȚIONAT 
DE ÎMBINARE

A TUBURILOR DE AERAJ
Colectivul sectorului tehnic al laboratorului de pnemno- 

conioze definitivează in momentul de față studiul privind 
înlocuirea sistemului actual de îmbinare a tuburilor de ae- 
raj cu șuruburi pr intr-un alt procedeu mai simplu. Siste
mul a fost găsit : un inel metalic de profil special, cu gar
nitură de cauciuc și un singur șurub. Avantajele se pot 
prevedea • încă de pe acum: etanșare mai bună, montare 
ușoară, permiterea devierii coloanei de aeraj de la linia 
dreaptă, ceea ce are ca efect înscrierea in sinuozitățile ga
leriilor. fără necesitatea introducerii colurilor.

Combina de înaintare PK-7 croiește galerii spațioase in 
adîncul minei Paroșeni, deschizând drum ab il ii' lor in stra
iele bogate de cărbune.

Foto : P. Dumitrescu
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Pe urmele materialelor publicate
Ritmicitatea între plus și minus

în articolul cu titlul de mai 
sus, publicat in ziarul „Stea
gul roșu" nr. 6 389 relatam o 
seamă de aspecte privind re
alizarea ritmică a planului la 
extracția de cărbune. Dar, 
deși au fost vizate toate ex
ploatările miniere din bazin, 
la redacție ne-au sosit doar 
două răspunsuri, de la minele

Lupeni șl Vulcan. Oare cele
lalte mine, conducerile lor 
n-au nimic de spus privind 
ritmicitatea ? în orice caz, ne 
menționăm in continuare punc
tul de vedere privind necesi
tatea Imperioasă ca ritmicita
tea realizării planului la toți 
indicatorii să devină cu ade
vărat o realitate a zilei. In

același timp așteptăm răspun
suri și de la celelalte unități 
ale Centralei cărbunelui.

în continuare, relatăm răs
punsurile primite de la E. M. 
Lupeni și E. M. Vulcan, răs
punsuri semnate de ing. Vasi- 
le Ciriperu și, respectiv, ing. 
Ion Popescu, directorii celor 
două mine.

Doar incidental neritmicitate
„Din analiza făcută asupra 

felului cum a decurs procesul 
de producție în cadrul ex
ploatării miniere Lupeni 
cele două decade din 
mai, In cele de mai jos redăm 
realizările obținute:

Decada l-a : producția pla
nificată ! 34 098 tone; produc- 

' tone;

pe 
luna

ție realizată: 34 998
4-900 tone; 102,6%;

Decada a II-a : producție
planificată: 85 245 tone; pro
ducție realizată : 87 428 tone ; 
4-2 183; 102,5%;

Rezultă că pe perioada ce
lor două decade, producția s-a

realizat în proporție 
la sută, obținîndu-se 
de 2183 tone de 
cocsificabil peste plan.

în decada I-a au fost unele 
oscilații intre plus și minus 
față de producția planificată, 
datorită condițiilor tectom/a- 
te a stratului 3, blocul I. zona 
I. raionul I și a stratului 5 
blocul II, zona L raionul II cit 
și a stratului V, blocul III .A, 
zona 1, raionul III unde au 
apărut pe înclinare mai multe 
falii care au produs greutăți 
mari in procesul de producție 
la aceste raioane.

de 102,5 
un plus 
cărbune

Prin măsurile lehnico-orga- 
nizatorice care au fost luate 
de conducerea minei, prin re
partizarea de sarcini concrete 
fiecărui cadru mediu-tohnic și 
ingineresc de la aceste raioa
ne, s-a reușit ca în decada 
a II-a. planul de producție 
să se realizeze ritmic.

Considerăm că materialul 
publicat „Ritmicitatea între 
plus și minus" este de un 
real folos și sîntem convinși 
ca colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri vor ține 
cont de recomandările făcute 
in acest articol".

Mobilizare plus măsuri
„Materialul publicat in zia

rul nr. 6 364 din 16 mai 1970 
dezbate un aspect ce consli- 

In 
la 

cadrul

tuie un vechi deziderat 
activitatea de producție 
unele exploatări din

C.C.P. : ritmicitatea producți
ei.

Cu toate că E. M. Vulcan 
nu a fost citată printre exploa
tările cu activitate de pro
ducție neritmică, in cursu a- 
cestei luni, considerăm ca

eficiente
vl cănecesar să vă informam 

apreciem pozitiv sugestiile 
cuprinse în material ce se re
feră la activitatea comitetelor 
de direcție, mobilizarea fac
torilor de care depinde reali
zarea ritmică a producției etc.u.
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TEHNICA NOUĂ ÎN LUME -------------- --------

KU 800 cu înălțimea de 50 m, 
greutatea de 3 400 tone și cu 
lungimea totală de 120 m, care 
\a fi primul excavator cu ro
tor acționat hidraulic din lume.

Stîlpi și grinzi de abataj din mase plastice

lățimi de 65 mm au greutăți 
de 4, de 6 și de 8 kilograme,

Analizator
In Anglia s-a experimentat 

cu succes analiza operativă a 
produselor de Ilotațic la pre- 
parațiile de minereuri cu aju
torul unui analizator Cu raze 
X in legătură cu o mașină e-

' 4
in funcție de numărul 'plăcilor 
din care sint alcătuite.

cu raze X
lectronică de calcul. Analizato
rul dispunind de 15 canale per
mite determinarea continuă a 
conținutului concentratelor po- 
limetalice pentru un număr de 
pină la 9 componenți.

decarea îmbolnăvirilor (le sili
coză se pot obține succese re
marcabile cu ajutorul aerosoli
lor. In acest scop muncitorii 
au inhalat săptăminai aerosoli 
obținuți dintr-o soluție apoasă

în care s-au dizolvat 5 nig/mc 
dintr-un polimer cu greutatea 
moleculară inlrecînd 30 000. Cu 
ajutorul aerosolilor se extrage 
pină la 45 la sută din praful sili- 
cogen din organele respiratorii.

6 km de tunel în 190 zile

Cercetătorii din Karaganda 
(L.R.S.S.) au pus la punct pro
cedeul de fabricație a sfîlpi- 
lor hidraulici și a grinzilor de 
abataj din mase plastice ar
mate.

Sarcina portantă nominală a

stîlpilor este de 20 tone, cea 
de pretensionare de 7—10 tone, 
iar greutatea lor este cu 21—58 
la sută mai mică decit a stîl
pilor hidraulici similari. Grin
zile cu lungimi de 1,65 m și

Prevenirea și vindecarea silicozei 
cu ajutorul aerosolilor

Cercetările și experiențele e- a Germaniei au arătat că in
fectuate in anul 1969 in R. F. lupta pentru prevenirea și vin

Compania „Utah Construction 
and Mining Co“ a executat in 
190 zile, 6 km de tunel Cu dia
metrul de 3,6 m în roci erup
tive cu rezistența la compre
siune atingind 1 600 kgf/emp. 
Săparea s-a efectuat cu aju
torul combinei larva Mark II

— 1 200 cu o greutate de 60 
tone și o putere a motoarelor 
<le acționare de 100 C.P. Pen
tru transportul rocilor s-au uti
lizat 7 vagonete automotoare 
cu capacitatea de 12,2 mc fie
care, iar direcția și corectitu
dinea excavării s-a controlat cu 
ajutorul laserului.

SOLIDARI
CU EROISMUL 

ÎNTREGII NAȚIUNI
Prezervi la datorie

Cindva. cu decenii în urmă, 
a fost lansată o lozincă de l’ip- 
tă : țara are nevoie de căr
bune. Erau atunci ani de gr'u- 
tăți pentru întreaga națiune, 
anii de după război, Astăzi, alte 
greutăți ne-au încercat pe toți 
în urma calamităților ce ar tre
bui denumite, pe drept cuvînt, 
războiul apelor. La urgiile pu
hoiului care a smuls case din 
temelii, a devastat uzine, fa- 
brii i și ogoare provocând pa
gube incalculabile se adaugă 
stări de lucruri cărora nu le 
găsim termene de comparație 
in istorie. .Și. intre aceste stări, 
frigul nu este ultima. Țara 
are nevoie de cărbune, oamenii 
atît de încercați din zonele si
nistrate au nevoie de căldură. 
Aceasta e lozinca sub care se 
desfășoară astăzi, amplificindu- 
sc de la o zi ia alta, lupta de 
recuperare a pagubelor, de aju
torare a sinislraților. Am citit 
cu toții în ziare, am ascultat 
la televizor despre oameni ca
re in clipe de nedcscris au 
strigat după ajutor. Acest stri
găt a pătruns in inimile noas
tre. iar ecoul lui nu se va 
stinge multă vreme. Pentru mi
neri fiecare bulgăre de cărbune 
extras în plus, fiecare centimă 
de efort suplimentar constituie 
un răspuns la acest strigăt.

La mina Paroșeni. in prima 
duminică consacrată ajutorării 
sinislraților toată lumea a fost 
la datorie. Faptul este semni
ficativ. S-a lucrat cu to.V-* -

pacitalca minei, deși, cu o »» 
înainte, minerii știau că nu si-n> 
vagoane suficiente, pentru lotri 
Valea Jiului. Această lipsă d« 
V agoane, - xplicab:lă in condi
țiile Cind circuitul feroviar a 
suferit numeroase gîtuiri in fața 
apelor nu i-a împiedicat insl 
pe mineri să găsească sol a'.ii 
potrivite. Silozurile minei au 
fost umplute pină la refuz, au 
fost grăbite lucrările de deschi
dere și pregătire a noi fronturi 
de cărbune, astfel ca imediat 
ce condițiile vor permite pro
ducția raportată de colectiv >3 
fio tot mai sporită. Brigăzile 
conduse de Costache Zaharia, 
Petru Spinu, Nicolae Croitorii, 
au adăugat 1 1 realizările de 
pină acum ale minei, inel 
1 400 tone de cărbune. car« 
confirmă tradiția de solidaritate 
a minerilor, inepuizabila lor ca
pacitate de a se dărui pe from 
tul n'.un--:i. Alexandru Laszlo șl 
Nicolae Gută, ș f. de brigăzi la 
sectorul de investiții, împre ml 
cu loan Deghi, Silvestru Simon, 
Aurel Puia. Martin Alccu. Con
stantin Stefureac și' numeroși 
alți mineri destoinici și-au în
zecit eforturile pătrunși de gra
vitatea situației în care fii 
zonele calamitate.

Țara are nevoie de cit mai 
mult cărbune, iar minerii de la 
Paroșeni. ca și cei din în
treaga Vale a Jiului sînt hotă- 
rîți să nu-și precupețească #- 
forturile

I M.

O singură conștiință
(Urmare din pag. II

Cercelind chipurile minerilor, 
purtînd scurtele dialoguri cu 
mai mulți dintre ei, ni-arn con
vins că se simt, că sini — 
prin faptele și prin toate simță
mintele lor — tovarăși de lup
tă, solidari cu trup și suflet 
cu combatanții eroi de pe di
gurile Galațiului sau Aradului 
— sînt un singur gînd, o sin
gură voință și conștiință cu 
toți fiii acestei țări oaie se ri
dică in aceste zile ca adevăra
te torente umane împotriva pu
hoiului, pentru a reda vieții 
păinînlurile, uzinele și locali
tățile înghițite de ape.

Adresez interlocutorilor mei 
aceeași întrebare:

— Cum s-a muncit azi. cum 
au răspuns minerii Petrilei la 
chemarea de a lucra duminicii 
pentru ajutorarea celor sinis
tra ți ?

— Toți ca linul, tovarășe 1... 
Toți au venit la șut; n-au lip
sit decit bolnavii; toate fron
turile au fost plasate : cu toții 
am dat tare...

Și-n glasul lui Costică Mitrea, 
șef de brigadă la zona a treia, 
al lui Constantin Stoicescu, 
maistru miner la zona I-a, al 
subinginerului Brutus Bura, a 
lui Constantin Florea, șef de 
schimb în brigada lui Iosif 
Ursan. am deslușit același sen
timent profund uman și atît de 
caracteristic sufletului mineru
lui : solidaritatea sinceră, pro
fundă. cu semenii loviți de 
demența apelor. Același senti
ment l-am deslușit și in glasul 
șefului de brigadă Virgil Șiști. 
de la zona a II-a care, după ce 
se informase de la ortaci că 
schimbul de dimineață a făcut 
treabă bună, se grăbea să in
tre în mină pentru a deschide 
un nou front de lucru. Mi-amin- 
tesc cu jenă de o întrebare ne
inspirată ce i-o adresasem la 
repezeală :

— Aveți, cumva, rude în zo
nele sinistrate?

— Nu — mi-a lăiat-o scurt, 
ca apoi să adauge parcă cu 
reproș:

— Asta contează acum, tova
rășe ?

După ce mă despărțisem de 
jnhimml Șișu, am avut clțiva 
interlocutori și dintre prepara
torii petrileni care expediase? â 
în schimbul de duminică dimi
neață 1 100 tone cărbune prepa
rat â 600 tone brichete. Maiș
trii Petru Matei, de la secția 
separație, și Viorel Rodeanu, 
de la brichelaj ne-au voi bit 
despre dăruirea $i înalta . ,n. 
știința civică cu care s-au pre
zentat la datorie toii prepara
torii pentru a-i ajuta pe cei 
năpăsluiți. Și la preparație, 1 ol 
efectivul programat s-a prezen
tat la serviciu, fără ici o ab
sentă.

— După umerea ce ne-ncear- 
că de cind am aflat de nenoro
cii’le ce s-au abătut asupra 
alitor oamani nu putem aest 
altă atitudine de îl oua slngiră' 
sâ facem totul să-î ajutau , să 
muncim din răsputeri pentru a, 
ne reface țara — ne-a dec! :ra»; 
cu lacrimi în ochi o roundloa- ! 
re a preparației • Maris Han- j 
zel, veche membră -le partid. 
Sîntem gata să răspundem 1» 
orice apel care ni se va face. 
Personal am predat obiecte 
pentru sinistrați '.n valoar» -e 
peste 500 lei, mai ales haine 
pentru copii... Dacă va fi ne
voie de brațe de muncă în 
localitățile calamitate -înt r<o- 
tărîtă să plec, să depun orice 
muncă pentru a-i ajuta pe si
nistrați. Știu, contribuția :n.-a 
seamănă cu o picătură de apă .. 
Dar, dacă toți ajutăm — și 
adevărul e că ajutăm — d’n 
picături se naște un șuvoi pu
ternic.

Avea dreptate comunist* 
I-Ianzel. Există acest șuvoi ! E ' 
impresionanta solidaritate și. 
întrajutorare, care unește toate . 
brațele, toate inimile întreqil 
noastre națiuni pentru a birul 
marile încercări prin care trece 
țara.

O mînă de ajutor
Se cuvine, desigur, să în

scriem faptele de profundă o- 
rne-nie cărora le sîntem mar
tori, pentru a nu le uita. Pen
tru a rămîne ca pietre 4de ho
tar in istoria nescrisă a soli
darității noastre. Un muncilor 
cure din modesta sa agoniseală 
donează două costume aproape 
noi, sinistratilor. o femeie de 
serviciu care s-a prezentat la 
centrul de colectare aducind cu 
sine numai lucruri noi. un mi
ner pensionar care, pentru a se 
ști cu conștiința împăcată a 
făcut două drumuri intre casă 
și „centru1' — toate acestea sint 
fapte ce nu trebuie să le uităm 
niciodată. Fapte care s-au pe
trecut cu o repeziciune uimitoa
re vrînd parcă să întreacă re
peziciunea cu care erau devas
tate casele de puhoiul dezlăn
țuit. Mihai Pavlovschi din Lu
peni, pensionarul de care a- 
minleam, are o familie com
pusă din trei membri. Dar fa
milia lui face parte din cea
laltă familie, cea marc, de două
zeci de milioane. Cind s-a pre
zentat la „centru* știa că tre
buie să întindă o mină de a- 
jutor unor oameni care nu-i 
sint străini, care fac parte din 
marea familie a țării. Maria 
Gaiovschi, tot din Luponi, are 
o funcție modestă — e femeie 
de serviciu — dar un suflet no
bil. Modestia cu care s-a ală
turat unanimei compasiuni con
stituie un gest ce poate fi în
scris pentru totdeauna in căr
țile de școală, pentru ca să 
transmită generațiilor, viitoare 
spiritul umanitar, pentru ca 
flacăra generozității și a dra

gostei față de semenii noștri 
să nu se stingă niciodată. Am 
notat la Lupeni și alte nume 
de oameni, dar spațiul nu per
mite enumerarea tuturor, .ila- 
dar Guia (de asemenea 
nur), losif Sefcik, Florea Bat, 
Iosif Erseni, Elena Laszlo, Au
rel Filip sînt doar cițiva dintre 
oamenii atît de generoși ai Lu- 
peniului care au fost prezenți 
la centrele de colectare in pri
ma zi, și chiar in prima »ră 
de funcționare a acestora.

Se cuvine să amintim, aiături 
de aceste nume de oameni, și 
numele unor femei care, ia 
apelul adresat de comitetele 
municipal și orășenești de par
tid, au răspuns fără ezitare. 
Maria Latculic, Elena Constan
tin, Mariana Vasiu. Florica 
Barna, Maria Mateas, Ana Gă- 
geanu, Maria Dumitru și . 'e 
din Petroșani. Ana Costea, a- 
ria Mercioiu, Ileana Berloti • a 
Petrila, Elena Costea, Maria Mi- 
huț din Uricani, Florica Cosma, 
Carola Simo din Aninoasa, /e- 
novia lluruială. Viorica IF -a 
din Vulcan și atîtea altele. - .u 
lăsat in aceste zile obișnuit le 
preocupări, dedicindu-so de di
mineața pină noaptea tirziu u- 
nui lucru pe care l-au făcut 
cu deosebită răspundere; co
lectarea ajutorului frățesc do
nat de mii și mii de oameni 
drn Valea Jiului, acelora care 
in zilele și nopțile grele ale ca
lamităților au suferit atît de 
mult, cărora trebuie să le în
tindem cu toții o mină de a- 
jutor.

1 M.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN JUDEȚELE BUZĂU, VRANCEA, 
VASLUI Șl IAȘI

Forestierii — la datorie
Cea dinții duminică dc lucru consacrată 

de muncitorii, inginerii și tehnicienii de la 
U.E.L. Petroșani ajutorării sinistraților, dimi
nuării pagubelor din economia națională, s-a 
încheiat cu un rodnic bilanț : 316 salariuli 
au realizat o producție a cărei valoare se 
ridică la 89 000 lei. Manopera consumată pen
tru realizarea produsului, echivalent cu 27 000 
lei va Ji donată celor loviți de furia raluri
lor nemiloase.

S-o lucrat —- in ciuda vremii urile (a plo
uat și a nins chiar) — cu deosebit spor in 
exploatările Polatișle, Surupala. Uăscoata, 
Valea Popii, Girbovina, Bilugu și Cimpu lui 
Neag. Vrednicii forestieri au transportat 200 
tone lemn de foc, 18 mc bușteni fan, 35 
me celuloza fag pentru export și 4 mc 
doage.

Un incident, relatat cu lux de amănunte 
de iov. ing. Nicolae Rădică, directorul uni
tății, dar pe care sint nevoit să-l concentrez 
la maximum, s-a petrecut in apropierea Pola- 
tiștei. Sub picăturile dese și reci, sub forța 
viatului, rocile păminloaM — atit de sub
minate de ape - au lăsat să cada din .bra
țe" o st încă uriașă care a blocat drumul la 
kilometrul 8,5. Cu eforturi mari, plin de 
umezeala norilor și sudoare, eu îndărătnicie, 
oamenii din echipele lui MUiai llișescu și 
Alexandru Vodă, ajutindu-se de pirghii și 
umeri, au reușit s-o înlăture. Calea de acces 
pentru cele 10 basculante a fost deschisă..

Traian iUt'LLER

|linw« din pag. 1)

kBțiv plina de căldură conducă
torilor dc partid și de stat. La 
tn’diul Comitetului județean de 
partid are loc o- scurtă consfă
tuire de lucru în cadrul căreia 
secretarul general al partidului 
este informat despre mersul 
activității de producție in line- 
iele întreprinderi industriale alo 
județului, despre stadiul înde
plinirii planului și a angajamen
telor. Totodată, oaspeții sînt 
informali despre situația inun- 
(Eaffîîor pe teritoriul județului 
ca și despre măsurile ce s-au 
lanț pentru evacuarea cetățeni
lor și a bunurilor 
pentru ajutorarea 
pentru ștergerea urmelor cala
mităților.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
recomandă sa se treacă neîn- 
tir/i.it. acolo unde apele s-au 
jelras. la reluarea activității 
normale; în agricultură tre
buie folosit fiecare ceas priel
nic in asa fel incit să se asi
gure Ciștiqa’ea bătăliei recoltei.

Tn continuare, conducătorii de 
țxirtid și de stat vizitează plat
forma industrială a orașului — 
1 />v. do sirmă si produse do 
errmă. Fabrica de electrozi și 
F.-hricn de geamuri.

..Străvechiul ținut al Vran- 
cei. conectat și el la înalta 
tensiune a României contem
porane. face oaspeților o pri
mire pe măsura sentimentelor 
pe care întregul popor le nu
trește pentru partidul nostru 
comunist. Oaspeții vizitează 
Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din 
Ferșsni.

La intrarea in 
jn :uși muncitori 
arfrncul inimii 
Nicolae Ceausescu,

materiale, 
victimelor,

nu- 
din

combinat, 
îl salută 

tovarășul 
exprimîn-

pe

du-și bucuria de a-1 primi în 
mijlocul lor.

Birlad. Ca Și in celei.iltc lo
calități vizitate, mii de cetățeni, 
cu steaguri tricolore și roșii, cu 
pancarte, cu brațele încărcate 
de flori fac o impresionantă 
primire oaspeților.

La fabrica Rulmentul Bir- 
lad. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
stă de vorbă cu muncitorii, se 
interesează de condițiile lor de 
\ iață și dc muncă, de efectele 
aplicării noului sistem de sala
rizare, le ascultă părerile in le- 
gâ'.ură cu aprovizionarea ora
șului, discută cu cadrele de con
ducere ale uzinei rccomandind 
folosirea mai judicioasă a re
zervelor interne, mai buna or
ganizare a muncii.

La Vaslui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece in revistă gar
da dc onoare alcătuită din for
mațiuni ale gărzilor patriotice. 
Și aici, străzile orașului sint 
un adevărat 
șina oficială 
acoperită de 
care ajunge 
confecții. ~ 
Ceaușescu, 
muncitoarele Lidia Mâtăsaru .și 
Maria Mocanu. se interesează 
îndeaproape, și aici, despre a- 
plîearea noului sistem de sa
larizare. despre felul în care 
este aprovizionat orașul.

Ui sediul comitetului județean 
de partid are loc o consfătuire 
de lucru cu activul de partid 
și de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că județul 
Vaslui are nesecate rezerve de 
energie umană și materială ca
re se cer valorificate pe deplin. 
Urmările calamităților naturale 
ce s-au abătut și asupra aces
tui județ trebuie lichidate, 
trebuie muncit în așa fel îneît 
să intrăm in viitorul plan cin-

culoar viu. Ma- 
este literalmente 
flori în clipa în 

la ' ' ’
Tovarășul
stînd de vorbă cu

fabrica de 
Nicolae

cinai complet rcfăcuți, cu pla
nul cincinal in curs îndeplinit. 
Secretarul general al partidu
lui s-a referit, de asemenea, 
la însemnatele și urgentele sar
cini care stau in fața agricul
turii județului.

Primul secretar al comitetului 
județean de partid a asigurat 
că toți oamenii muncii din ju
deț in frunte cu comuniștii 
nu-și vor precupeți forțele, în
treaga energie creatoare pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan și a angajamen
telor asumate.

In jurul orei 13,00 elicopte
rul in care se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aterizează pe 
aeroportul situat pe una din 
colinele lașului.

Drumul de la aeroport pină 
in noua zonă industrială a o- 
rașului se transformă într-o ne
întreruptă manifestare a senti
mentelor de dragoste a mii
lor de cetățeni de încredere in 
conducerea partidului, intr-o vi
brantă exprimare a hotăririi 
celor ce muncesc de a depăși 
momentele grele prin care trece 
țara, de a îndeplini exemplar 
obiectivele stabilite

Este vizitată apoi 
fibre sintetice.

Directorul 
că pînă în 
fost realizat 
milioane lei . . „
bală și marfă. R.eferindu-sc la 
modul cum sînt amplasate con
strucțiile, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția că 
sînt spații mari între clădiri și 
că este necesar ca la viitoarele 
dezvoltări să se folosească mai 
rațional suprafețele do teren 
de care dispune întreprinde
rea. In același timp recomandă 
să se acorde toată atenția mo
dului cum sînt folosite investi
țiile în așa fel incit să se re-

de pârtiei, 
uzina de

informeazăuzinei
prezent planul a 
și depășit cu 15 
la producția glo-

ducă substanțial termenele 
recuperare, ca fiecare leu 
vestit să aducă producție, 
neficii mai mari decît efortul 
făcut de societate, de popor pen
tru construcția noilor capacități 
industriale.

In vasta piață din fața Ha
latului administrativ al jude
țului Iași are loc o marc a- 
dunare populară. Tov. Miu Do- 
br.s u membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., primul secretar al Co
mitetului județean de partid ca
re a deschis adunarea, a spus 
printre altele :

Astăzi cînd poporul român 
trece prin momente de grea în
cercare, determinate de dezlăn
țuirea oarbă a stihiilor natu
rii. prezența dumneavoastră pe 
meleagurile ieșene, și ele ne
milos atinse de calamități, are 
adinei semnificații. Ea ampli
fică pină Iei emoție sentimen
tul apropierii pînă la contopi
re d -» e conducători și popor, 
const.ruind un temeinic suport 
moral in acțiunea uriașă și 
eroică de înlăturare grabnică a 
efectelor inundației.

Inscriindu-.și acțiunile în efor
tul general pe care-1 întreprin
de în aceste momente de grea 
încercare întregul nostru popor, 
populația județului lași vă asi
gură, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu-și va precu
peți nici un moment puterile 
si priceperea in eroica și dra
matica bătălie de refacere, pen
tru ca peste tot viața pașnică 
ji frumoasă a minunaților noș- 
tri oameni de pe toate minu- : 
natcle noastre meleaguri româ
nești. să pulseze din nou la cea I 
mai inaltă tensiune.

In același spirit și hotărîre 
fermă de a învinge greutățile 
și de a înlătura pagubele pri
cinuite de inundații au vorbit

(Urmare din pag. I)

de asemenea, 
acțiune. Alături 

cetățenii

de 
in- 
bc-

și tovarășii Ștefan Vrinceanu, 
muncitor la Uzinele dc fibre 
sintetice, acad. Cristofor Simio- 
nescu, rectorul Institutului Po- 
litelinjc ..Gh. Âsachi", textil ista 
Elena’ Timoftc și Stela Neicu, 
studentă la Facultatea .de Is
torie — filozofie a Universită
ții ieșene.

Primit cu puternice și vii 
plauze, cu nesfirșite ovații, 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintarca a fost subliniată 
de nenumărate ori cu îndelungi 
și puternice aplauze. Partici
pant^ au scandat ..Ceaușescu- 
Ceaușescu". ,.P.C.R.-P.C.R.“.

★
Vizita, tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. a celorlalți conducă
tori de partid și de stat în ju
dețele Buzău. Vrancea, Vaslui, 
Iași a prilejuit noi si vibrante 
manifestări ale profunde; uni
tăți politico-morale a întregu
lui nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, a co
mitetului său central în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Profund încrezătoare în poli
tica niarxist-leninistă a parti
dului. politică îndreptată spre 
înflorirea patriei, spre ridica
rea ei pe culmile civilizației și 
progresului, națiunea noastră 
socialistă, care încă și încă o 
dată. în aceste zile, a dat do
vadă de o înaltă conștiință pa
triotică își manifestă dîrzenia, 
hotărârea, voința de a munci 
cu abnegație, de a se mobiliza 
pină , la ultima picătură de e- 
nergîe pentru împlinirea prin- 
tr-o muncă susținută, de zi cu 
zî„ a marilor sale idealuri.

Ion MÂRGINEANU
George RADU CHIROVICI

(Urmare din pag. I)

umane
Partidului Comunist 
tovarășului Nicolae 

_Vă asi- 
că ne vom face cu 

ape-

Primele brigăzi patriotice 
studențești

la marea adunare populară din lași
intrat 
rle in 
armată, de toți 
localitățile inundate, eie au dat 
dovadă de eroism, de abnega- 

demonstrind din plin că 
tint formațiuni puternice pe 
care poporul nostru se poate 
bizui in orice împrejurare. Țin 
tă felicit din inimă aceste for
mațiuni .și să le urez să îndepli- 
nească întotdeauna, in cele mai 
bune condițiuni. înaltele obli- 
it.ii.n ce le au față de popor, 
față de patria

(Aplauze puternice), 
adevărat, tovarăși, greu- 

tâțile prin 
mari. Ele vor fi. însă cu sigu
ranță ’ 
convingere că prin munca unită 
a întregului nostru popor, rănile 

are calamitățile naturii 
pricinuit țării, vor fi in 

timp vindecate. De 
1. tovarăși, știți bine că 

lungul istoriei poporul 
u a indurat multe sufe

rințe. a avut de înfruntat multe 
furtuni — și a reușit să Ie în
tingă pe toate. Trccind peste 
țmedie; mari națiunea noastră 
b-.j dezvoltat și s-a ridicat tot 
j>...i puternică și mai unită. Sîn- 
V-m convinși că și greutățile de 
azi provocate de natură — vor 
f învinse prin unitatea po
norului. Vom reface localitățile, 
uzinele și cooperativele cala
mitate. vom asigura ca ele 
să fio și mai puternice, să rea- 
! o producție *>i mai mare 
d ir pînă acum. (Aplauze r>re- 
hrneîte).

C'-noaștem sentimentele po
porului nostru, cunoaștem încre
derea lui în partid, dar mani
festările din. aceste zile mi-au 
confirmat încă și încă o dală cit 
«1<- unită este înlreaga noastră 
națiune socialistă in jurul parti-

Ih-'ă.
Est

noastră socia-

care trecem sînt

învinse. Avem ferma

dului, ce puternică forță repre
zintă orînduirea noastră socia
listă care a deschis poporului 
drum larg spre o viață demnă, 
făein.du-1 de ncinfrint. (Aplauze 
puternice).

Cunoa'Aein, de asemenea, preș, 
tigiul și simpatia de care 
se bucură poporul roman, pa
tria noastră, pe arena mondiala,- 
dar manifestările 
de solidaritate și 
din partea a zeci 
poare din toată 
țările socialiste, 
țări, din partea 
șefi de state și oameni politici, 
a numeroase organizații inter
naționale, a unor organizații e- 
conomice și firme străine, a 
unor cetățeni din diferite state,
— au demonstrat încă o dată 
cit de mare este acest prestigiu.

S-a văzut încă o dată de 
cită simpatie se bucură poporul 
nostru în lume, datorită politi
cii marxist-leniniste, promovate 
de partidul și stalul nostru, po
litică de prietenie și colaborare 
cu toate țările socialiste, cu 
toate forțele anliimpcrialiste, cu 
toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternicei se scandează „P.C.R.
— P.C.R.*).

Doresc de aici, de la lași, să 
adresez mulțumiri tuturor ace
lora care în aceste zile de gre
le încercări pentru poporul 
nostru ne-au exprimat 
montele lor de prietenie 
lidarilate, ne-au acordat 
rul lor. Le mulțumim și 
gurăm de prietenia și 
noastră. Noi vedem în toate a- 
ceslea și o manifestare a dorin- 

popoarelor de a trăi in pace 
și colaborare. (Aplauze puter
nice).

Nu
acum 
nale. 
opresc la faptul că. in 
zile, cu toate greutățile

și

de simpatie, 
sprijin venite 
și zeci de po- 
lumca — din 
din celelalte 
a num-roși

sen ti-

stima

intenlionez să mă ocup 
de problemele inlernatio- 
dar nu- pot să nu

care trece țara noastră, am gă
sit timp pentru a ne întilni cu 
tovarășii sovietici. Vizita pe care 
am făcut-o împreuna cu alți 
tovarăși la Moscova, întâlnirile 
cu tovarășul Brejnev și 
conducători ai Partidului 
munist al Uniunii Sovietice 
sint menite să dezvolte și mai 
mult relațiile de colaborare 
și prietenie dintre partidele și 
popoarele noastre. Această în- 
tilnire a fost stabilită mai 
de mult, încă de la vizita pe 
care am lăcut-o toamna trecu
tă in U.R.S.S.; ea a fost sta
bilită în mod precis, în aprilie, 
în jurul datei la care a și a- 
vut loc. Am considerat că este 
bine și necesar să facem această 
vizită. Nc-am dus la această în- 
tiinire cu dorința sinceră de a 
contribui la dezvoltarea relații
lor dintre partidele și popoarele 
noastre, la întărirea colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, dintre toate țările 
socialiste. Avem convin
gerea că aceasta corespun
de intereselor tuturor statelor 
socialiste — deci și României 
și Uniunii Sovietice — tuturor 
partidelor comuniste, mișcării 
revoluționare internaționale, tu
turor forțelor antiimperialiste, 
întregii omeniri care se pro
nunță pentru pace și colabo
rare internațională. (Aplauze 
puternice.se scandează Ceau.șes- 
cu-Ceaușescu).

In politica noastră internă și 
internațională noi vom conti
nua să aplicăm ferm directi
vele Congresului al X-lea 
partidului pentru făurirea so
cietății socialiste 
dezvoltate, ceea ce corespunde 
atit intereselor fundamentale 
ale poporului român cit și 
cauzei generale a socialismului 
și păcii în lumea întreagă. (A- 
plauze puternice). Vom conti-

alți 
Co

al

multilateral

asemenea, să milităm 
hotărî rea pentru dez- 

colaborării cu toate 
țările socialiste, să acționăm •, 
consecvent pentru a face ca 
neînțelegerile și divergențele 
care există să rămînă de 
domeniul trecutului; sintem 
convinși că se poate realiza a- 
ceasta și vom lupta neîncetat 
pentru a asigura întărirea u- . 
nității tuturor țărilor socialiste. 
(Aplauze puternice). Dc aseme
nea, dorim să dezvoltăm rela
țiile cu partidele comuniste și 
muncitorești in spiritul princi
piilor marxist-leninisțe, ale e- 
galității în drepturi, respectă
rii dreptului fiecărui partid de 
a-și hotărî de sine stătător li
nia politică, considerăm că nu
mai pe această bază se poate 
asigura progresul general al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, se poate în. 
țări solidaritatea internațională 
a tuturor celor ce muncesc. (A- 
plauze puternice). Vom acționa 
în continuare și ne vom aduce 
contribuția la stingerea foca
relor de război din Indochina, 
din Orientul Mijlociu, la resta
bilirea păcii in aceste zone, la 
dezvoltarea colaborării interna
ționale, Ia respectarea norme
lor dreptului internațional de 
către toate statele. Vom milita 
cu toată hotărirea pentru a 
face să triumfe in relațiile din
tre state principiile egalității t 
în drepturi, respectul indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecul în treburile in
terne. pentru a asigura dreptul 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur dezvoltarea fără nici un 
amestec din afară. (Aplauze pre
lungite).

Avem deplina convingere că 
forțele care se pronunță astăzi 
pentru colaborare și pentru pa
ce sint mai puternice dccit for-

nua, de 
cu toată 
voltarea

acțio- 
și ho- 
pacea. 
aduce

țele imperialismului, că 
nind unite, cu fermitate 
tărire. ele vor asigura 
Poporul român își va -------
din plin contribuția la apărarea 
păcii, la dezvoltarea colaboră
rii internaționale, Ia victoria 
socialismului. (Aplauze puterni
ce, urale; se scandează „Ceaușes- 
cu-Ceaușcscu").

Constanta 
a doua coloană 

autocamioane cu îmbrăcămin
te și încălțăminte pentru aju
torarea sinistraților din jude
țul Alba. Animați de spiritul 
de solidaritate umană cu 
tovarășii lor aflați la nevoie, 
oamenii muncii din munici
piul și județul Constanta au 
trimis spre Transilvania a- 
proape 80 000 de articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte 
pentru copii, femei și bărbați, 
peste 5 800 obiecte de uz cas
nic, precum și 1 339 metri 
de diferite țesături din bum
bac.

O

Dragi tovarăși.

Peste tot — atit in județul 
pe care l-am vizitat azi, cit și 
in alte regiuni ale țării in care 
am fost de curind — mulți din
tre dumneavoastră din cei cu 
care*ne-am întîlnit. au scandat 
numele meu. Eu văd in aceasta 
o expresie a încrederii in Co
mitetul nostru central, in poli
tica partidului, in faptul că, 
in munca încredințată de partid 
și de popor, mă străduiesc să 
îndeplinesc ou cinste sarci
nile. Țin să vă asigur că pen
tru mine nimic nu este mai 
presus decît interesele partidu
lui, ale poporului, decît lupta 
pentru triumful socialismului și 
comunismului in patria noastră, 
in întreaga lume ! Voi face tot 
ceea ce este jx>sibil pentru a- 
ceasta ! (Aplauze puternice: 
scandează 
porul").

Da ți-mi 
încheiere, 
tă Inima 
activitatea 
vi ta te 
va

_ . se
..Ceaușescu și po-

voie, tovarăși, ca. în 
să vă urez din toa- 

inulte • succese în 
dumneavoastră, acti- 

carc. în anul acesta,
trebui să fie și mai in

tensă. să se desfășoare cu și 
mai multă forță. Vă doresc să 
realizați în cele mai bune con- 
dițiunî tot ceea ce v-ați pro
pus ! Tuturor — multă sănă
tate și fericire 1 (Aplauze pu
ternice. prelungite; minute în 
șir — ovații și urale; se scan
dează „Ceaușescu-Ceaușescu“ — 
„P.C.R.P.C.R.").

26 mai, populația 
Bacău a donat

Pină la 
județului 
pentru familiile sinistrate a- 
proape 150 000 diferite obiec
te de îmbrăcăminte încăl
țăminte Și dc uz casnic, 76 
tone porumb, 43 tone griu. 
importante cantități de za
hăr. ulei, orez și alte pro
duse alimentare. Două con
voaie de mașini au plecat 
spre județele sinistrate din 
Transilvania, purtind cu ele 
expresia omeniei cetățenilor 
de pe meleagurile Bacăului. 
De asemenea, in contul 2 000 
a fost depusă pină acum su
ma dc 293 155 lei.

O
Un nou convoi 

mioane. încărcate 
de îmbrăcăminte 
minte, a plecat ... 
Dîmbovița către zonele ca
lamitate. Astfel, locuitorii o- 
rașului Tîrgoviște au expe
diat în județul Alba aproa
pe 10 000 do obiecte. De 
Găe.ști. Fieni. Pucioasa 
Vainest) au fost trimise 
județul Cluj peste 10 400 
obiecte. Multe ajutoare 
fost distribuite populației 
nistrate. din județul 
și de către locuitorii 
lor Moroni și Titu.

Pină in scara zilei 
mai. în județul Dîmbovița 
s-au strîns 149 000 obiecte- și 
peste 300 tone de produse a- 
groalimentare.

de 
cu 
Și 

din

autoca- 
articole 
încălță- 
județul

la

în 
de 
au 
si- 

Mureș, 
ora.șe-

de

(Agerpres)

Donațiile cadrelor didactice
din Valea Jiului

Cadrele didactice, împreună 
cu toți salariații din școlile de 
cultură generală din Valea 
Jiului, alături de harnicii noș
tri mineri și ceilalți oameni ai 
muncii din patria noastră, pă
trunse de cele mai înalte sen
timente de patriotism și umani
tarism, au hotărit ca in aceas
tă perioadă de grea încercare 
pentru întregul nostru popor să 
nu precupețească nici un efort 
in munca lor nobilă, de marc 
răspundere, pentru instruirea 
și edu -area tinerelului școlar, 
in conformitate cu cerințele

■ epocii pe care o parcurge- ome- 
nireay sub aspectul dezvoltării 

.< științei și culturii. In mod deo- 
' sebit. se angajează să fie in 

orice moment alături de oame
nii muncii .și tineretul țării 
noastre care au fost loviți de 
calamitatea crudă a naturii, nu 
numai din punct de 
spiritual, ci și material.

S-a stabilit ca pină la sfir- 
șilul anului, salariați; din in- 
vățămînt să contribuie cu su
ma de 650 000 lei și să renun
țe la gralificațiile de sfirșit dc 
an școlar pe care să le doneze

vedere

in folosința sinistraților — in 
valoare de 450 000 lei. Toate 
veniturile obținute de cadrele 
didactice peste salariul tarifar 
vor fi depuse in contul 2 000.

Pe lingă aceste măsuri. in 
perioada de vară se vor orga
niza acțiuni de muncă patrio
tică. colectarea de manuale 
pentru elevii sinistrați. serbări 
ale școlilor, cu intrare, pentru 
contul 2 000 etc.

Frof. Victor BADAU
Inspector școlar

d- nți fruntași ai institutului. 
In telegrama pe care studenții 
au adresat-o Comitetului Cen
tral al ..........
Român, __________
Ceaușescu, se spune : 
gurăm 
cinste datoria pe frontul

și al științei, că vom pro- 
lu note bune și foarte 

că nu 
. cunoaște răgaz pină nu 
fi reparat totul, i.ină ce 

Româ- 
nu va arăta din nou așa 
ne-am făurit-o cu propri-

lor
inova _ _ ___ ____ „

. bune ambele examene, 
vom 
va 1 
scumpa noastră patrie, 
nîa, 
cum ______
ile noastre mîini. urmind cu 
încredere programul partidului". 

In aceeași zi, la Institutul de

cducație fizică și sport lua fi
ință o altă asemenea brigadă, 
alcătuită și ea din cadre di
dactice și din student i frun
tași. Se angajau și ci, într-o 
telegramă trimisă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretarului geueral «) 
partidului, să-și facă datoria 
pină 1;1 capăt, încadr'mdu-se 
astfel. în largul efort al țării, 
la cea mai înaltă tensmn? a 
responsabilității.

O dată constituite brigăzile 
s-au și îndreptat spre Insula 
Mare a Brăilei, unde vor ajuta 
la apărarea acestui -Bărăgan 
dintre ape“, de furia apelor 
dezlănțuite.

(Ager prea)

Prognoza
hidrometeorologică

în ultimele 24 de ore vre
mea s-a menținut frumoasă. In 
jumătatea de vest a tării cerul 
a fost mai mult senin. în Do- 
brogea și sudul Moldovei, deși 
cerul a fost înnorat, nu au căzut 
ploi. Vintul a suflat slab aproa
pe in întreaga tară, cu inten
sificări in Dobrogea și sudul 
Moldovei, atingînd la Sulina o 
viteză de 12 metri pe secundă.

Miercuri, timpul se înnourează 
în Banat, Crișana și vestul 
Transilvaniei, unde vor cădea 
ploi cu caracter dc averse. Vin
tul va sufla cu o intensitate 
mai mică, cu excepția Dobrogei, 
unde va atinge o viteza de 10 
metri pe secunda.

Pină la sfîrșitul lunii vremea 
se va încălzi ușor. Pentru ju
mătatea de vest a tării se 
prevăd averse. în celelalte zone 
precipitațiile vor fi locale.

Nivelul apelor diferă de la 
un rîu la altul. Pe rîurile din 
Maramureș, din bazinul Someș, 
Crișana și din sudul Carpaților 
apele au scăzut, nivelul lor

fiind sub culele de inunda!i«.
Mureșul a rămas staționai In 

bazinul inferior. în afara zoiroi 
Alba Iulia, iar în bazinul su
perior a scăzut. țLa Alba Iulia. 
s-a resimțit prezența undei d« 
viituiă de pe Tirnava Mere, 
apele Mureșului depășind ct> 
1 metru cota de inundații. Da
torita aceleiași viituri, rare 4 
provocat un nou val de inun
dație în această zonă, se pre
vede că apele vor depăși cu 
40 cm cotele de inundație, Ia 
27 mai la Brănișca. și la 29 mal 
la Arad.

în Banat Timișul a crescu» 
spre ieșirea din țară depășind 
cu 40 cm cota de inundație; 
Birzava și Pogonișul au atins 
de asemenea, cote cu 20-10 
cm peste cotele de inundație. 
Bega, Carasu si Moravița sink 
în scădere.

Pe Șiret, apele scad ușor, 
pină aproape de Lungoci. Ele 
depășesc însă aici cotele 
inudație cu 180 cm, iar

de 
în 

aval, la Șendreni, cu 1 metru.

STAREA
CAILOR Dl CON

Departamentul transporturilor 
auto, navale și aeriene comu
nică redarea în circulație a ar
terelor DN 11 Oituz — Orașul 
..Gheorghe Ghcorghiu-Dcj”. DN 
12 Miercurea Ciuc — Gheor- 
ghieni, DN 13 Brașov — Sighi- 
ȘoaraL DN 26 Galați—Foltești și 

— Șereaia. 
autoturismelor este 
interzis pe sectoarele 
Pogoanele — Amara 

Tecuci — Bîrlad. Tot- 
mențin restricțiile de 
pentru vehiculele a

DN 73 A Ri.șnov 
Accesul 
temporar 
DN 2 C 
și DN 24 
odată, se 
tonaj — 
căror greutate depășește 10 to
ne — pe rutele DN 2 A Țăn- 
dărei — Giurgcni, DN 13 Bă- 
lâușeri Tg. Mureș, DN 13 A 
Bălăușeri — Sovata, DN II A 
Mediaș — Tîrnăveni. DN 17 
Bistrița — Vatra Dornei. In
tre Orașul ..Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dcj“ și Bacău (DN 11) pot

circula vehicule cu o greutate 
totală pină la 5 tone. Este in 
continuare întrerupt traficul ru
tier pe sectoarele DN 2 B Brăila 
— Șendreni. DN 2 F Bacău — 

aslui. DN 5 C Giurgiu — 
Zimnrcea, DN 7 Călîmănești — 
Rîui Vadului, DN 12 A Chi
me? — Comănești. DN 14 Me
diaș — Sighișoara. DN 17 B 
Vatra Dornci — Poiana Te;u- 
lui, DN 22 
DN 24 
DN 25 
circulă 
cuci — 
jor —
26 Foltești — Oancea și DN'54 
Corabia — Tr. Măgurele.

Aeroporturile Sibiu și Salu 
Mare sint in continuare închi
se. La Tulcea aeroportul a fost 
redeschis.

i — Poiana
Măcin — Isaccea, 

A Murgcni — Fălciu, 
Tecuci — Șcndren, se 
pe ruta ocolitoare Te- 
Matca — Vîrlezi — Bu- 
Foltești — Galați). DN

Mica publicitate
Vind mașină de cusut „Singer", strada împăratul Traian 

nr. 7 Petroșani.
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Vizita ministrului
afacerilor externe,
Corneliu Mănescu,

V/4/71 INTERNAȚIONALA
ase

în Congo (Brazzaville)
BRAZZAVILLE 4 — Trimi

sul special Agerpres. Nicolae 
Crețu. transmite : Ministrul a- 
facerilor externe al României. 
Corneliu Mănescu. care între
prinde un turneu intr-o serie 
dc state africane, a sosit du
minică seara la Brazzaville, 
unde va face o vizită oficială 
la invitația guvernului Repu
blicii Populare Congo. La ae
roportul internațional Maya- 
Maya din Brazzaville, oaspetele 
român a fost întîmpinat de mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Congo, Au- 
xence Ikonga. precum și dc 
alte persoane oficiale.

La sosire, răspunzind la în
trebările reprezentanților pre
sei. radioului și televiziunii din 
Brazzaville, ministrul de ex
terne. Corneliu Măncscu. a 
subliniat că vizita delegației

guvernamentale române pe 
continentul african se înscrie 
in contextul general al poli
ticii externe a Republicii Socia
liste România — de promovare 
a unor relații de cooperare 
multilaterală, de creare a unei 
atmosfere de încredere și sti
mă re :procă între toate țările 
lumii .Punem la baza aces
tor relații, a declarat ministrul 
de externe român, principiile 
unanim recunoscute ale suvera
nității și independenței națio
nal^. ale dreptului imprescrip
tibil al fiecărui popor de a-și 
hotărî destinul conform propr - 
i’.or opțiuni, aspirații și inte-

♦----

Congresul 
național 

al tineretului

I i M nisterul Afacerilor Ex- 
t.rnc al R. P. Congo au ince- 
pul convorbirile oficiale intre 
ministrul de externe al Româ
niei. Corneliu Măncscu, și omo- 
logui său. Auxcnce Ikonga. Cu 
acest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile din
tre Republica Socialistă Româ
nia și R. P. Congo, precum și 
unele aspecte ale situației in- 

> temaționale actuale. *

din Chile Prezente

Ample proteste im iidreaga lume
împotriva invaziei americane în Cambodgia

• CRITICILE UNOR CERCURI INFLUENTE ALE CONGRE SULUI S.U.A. • O HOTARIRE GREȘITA • INTERVENȚIA 
REPREZINTĂ „O SINUCIDERE" • POZIȚIA SINDICATEL OR BRITANICE • U THANT : „TRAGEDIA RĂZBOIULUI 
DIN VIETNAM AMENINȚA SA CUPRINDĂ ÎNTREAGA PENINSULA INDOCHINEZĂ" ® GUVERNUL SUEDIEI SE 

DISOCIAZĂ FARA VREO POSIBILITATE DE ECHIVOC DE O ASEMENEA ACȚIUNE 0
RAPIDITATE

ERORI REPETATE CU

Declarația guvernului
Uniunii Sovietice

SANTIAGO DE CHILE 4 (A- 
gerpres). — La Santiago dc 
Chile au început lucrările Con
gresului național al tineretului 
din Chile, la care participă pes
te 200 de delegați din diferite 
provincii ale țării. Participă, 
de asemenea, in calitate de in
vitați, reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret din Peru. 
Bolivia, Uruguay. Argentina, 
precum și ai Uniunii Interna
ționale a Studenților.

Delegații la congres vor dez
bate, printre altele, probleme 
referitoare la situația tineretu
lui chilian, un loc important 
fiind rezervat aspectelor legate 
de realizarea unității de acțiune 
a tineretului în lupta pentru 
drepturile sale.

-----■¥•-----

Ministrul afacerilor
externe al Poloniei

la Paris
PARIS 4 (Agerpres). — Ște

fan Jedrychowski. ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Po
lone, a sosit luni intr-o vizită 
oficială de patru zile în Fran
ța. la invitația ministrului de 
externe francez. Maurice Schu
mann, anunță agenția PAP. A- 
genția France Presse precizea
ză, la rindul său. că ministrul 
afacerilor externe al Poloniei, 
care va avea întrevederi cu co
legul său francez, va fi pri
mit. de asemenea, de președin
tele Georges Pompidou și de 
premierul Jacques Chaban- 
Delmas. Convorbirile ce vor a- 
vea loc cu acest prilej se vor 
referi la principalele probleme 
internaționale actuale, precum 
și la relațiile dintre Franța și 
Polonia.

--------

AJUTOR
AL U.N.I.C.E.E

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Comitetul executiv al Fondului 
Națiunilor Unite pentru copii 
(UNICEF) a aprobat o alocație 
£n valoare de 53 milioane do
lari pentru realizarea progra
melor de ajutorare a copiilor 
'din țările mediteraneene și cele 
din Orientul Apropiat. Anun- 
țind aceasta. James MacDougall, 
directorul Biroului regional al 
VNICEF-uIui pentru țările me
diteraneene și Orientului Apro
piat. a declarat că in acc.istâ 
regiune există 45 milioane- d 
copii care au nevoie de ajutor. 
James MacDougall a precizat 
că 40 la sută din totalul alo
cațiilor vor fi cheltuite pentru 
realizar*.i programelor de asis
tență medicală și 
pra răspindirii bol

românești
9

SOFIA 4 — Coresponden
tul Agerpres, Gheorghe leva, 
transmite: La Sofia a început 
a 4-a edi|ie a Concursului in
ternational al tinerilor cintu- 
refi de opera, Ia care parti
cipă 83 de candidați din 31 
de lari. Din Republica Socia
listă România iau parte so
pranele Magdalena Conono- 
viei și Alexandra Dumitrescu, 
mezosoprana Margareta Ra
dulescu. baritonul Nicu Ur- 
ziceanu și tenorii Florin Far- 
caș și Florian Diaconescu. 
Printre cei 16 membri ai ju
riului international figurează 
și Lucia Stănescu din Româ
nia.

Concursul se va desfășura 
in trei etape și va dura pînă 
la 24 mai, cînd vor fi de
cernate premiile.

♦
BUDAPESTA 4 — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pinlea, transmite : '..a
Balalonfured (R. P. Ungară) 
se desfășoară intre 4 și 11 
mai intilnirea internațională 
a poeților, care iși propune 
să dezbată probleme ale poe
ziei postbelice. La lucrările 
intilnirii și la diferitele ma
nifestări, care vor avea loc 
cu acest prilej, participă și 
o delegație de poeți din Re
publica Socialistă România 
condusă de Eugen Jebeleanu.

*
ROMA 4 — Coresponden

tul Agerpres. Nicolae Puicea, 
transmite: Prof. " „
Vrinceanu a linul la Pisa, in 
fala unei numeroase asisten
te. alcătuită din profesori u- 
niversilari, sludenfi și repre
zentanți ai vieții cultural-ar- 
tislice, o conferință despre 
„Literatura română de după 
război", care s-a bucurat de 
un interes deosebit din par
tea publicului. Cu acesl pri
lej. primarul orașului Pisa, 
dna. Fausta Giani Cecchini, 
a relevat evoluția pozitivă a 
relațiilor culturale dintre 
Italia și România și a vorbit 
despre tradiționalele legături 
prietenești dintre popoarele 
celor două țări.

Manifestarea a fost organi
zată în cadrul unui ciclu in
ternational de conierinle, or
ganizat de Primăria orașului 
Pisa, despre „Literaturile eu
ropene și americane ale seco
lului XX".

Dragoș

de

WASHINGTON 4 (Agerpres).
— Intervenția militară ameri- 
cano-saigoneză în Cambodgia 
continuă să fie criticată de 
cercuri influente ale Congre
sului S.U.A. și de pături largi 
alo opiniei publice americane, 
care vad in această agresiune 
o agravare serioasă a situației 
din Indochirfa. Tentativa fă
cută duminică, In cadrul unui 
interviu televizat de către vice
președintele Spiro Agnew de a 
justifica politica administrației 
în Asia de sud-est a stîrnit 
vii reacții și proteste. Agnew a 
pretins că intervenția în Cam
bodgia și bombardamentele e- 
fectuate în ultimele zile asupra 
teritoriului R. D. Vietnam nu 
ar însemna „o schimbare 
la politica admiuistrației".

Comitetul național al Parti
dului democrat a dat publici
tății o declarație In care sub
liniază că remarcile vicepreșe
dintelui Agnew demonstrează 
clar faptul că „acțiunile admi
nistrației Nixon din ultima 
săptamină indică o escaladare 
importantă a războiului din 
Vietnam. Atacurile aeriene 
asupra Vietnamului de nord 
combinate cu invazia in Cam
bodgia — se arată în declarație
— înseamnă, în fapt că politica 
americană de dezangajare a 
luat sfîrșit".

Lawrence O'Brien, președinte
le Partidului democrat, a sub
liniat că declarațiile lui Agnew 
au confirmat că guvernul „are 
intenția să stabilească un nou 
front în Cambodgia într-un 
război prelungit pe teren. Vice
președintele, a continuat el, 
a admis însă că noi nu putem 
cîștiga un asemenea război".

Duminică, în fața Casei Albe, 
a avut loc o demonstrație de 
protest împotriva intervenției 
din Cambodgia. Poliția a ares
tat 75 de persoane. In aceeași 
zi, studenții de la Universita
tea Kent au participat la o ma
nifestație împotriva politicii 
administrației in Asia de sud- 
est.

Reprezentanții studenților de 
la 13 colegii principale au adre
sat un apel la o grevă acade
mică în semn de protest împo
triva hotărîrii președintelui 
Nixon de a trimite trupe 
Cambodgia. Aceste acțiuni 
avea loc la Universitățile 
Pennsylvania, Princeton, 
gers, Colegiul de arte din 
ladelphia și alte institute 
învățămînt superior americane.

O
LONDRA 4 (Agerpres). — In 

numărul său de luni, ziarul bri
tanic „The Guardian" aduce 
critici hotărîrii președintelui 
Nixon de a ordona o interven
ție militară în Cambodgia. Zia
rul relevă că „absolut nici unul 
dintre evenimentele ultimelor 
zile nu permite o revizuire a 
aprecierilor anterioare privind 
faptul că hotărîrea președinte
lui se va dovedi, după toate 
probabilitățile, în mod tragia 
greșită". Războiul din Asia de 
sud-est, arată cotidianul 
tanic, „nu se va încheia 
repede prin extinderea sa".

O
WASHINGTON 4 (Agerpres).

— Președintele organizației 
„Americani pentru o acțiune 
democratică", Joseph Duffey, a 
declarat că hotărîrea guvernu-

lui S.U.A. de a interveni in 
Cambodgia reprezintă „o sinu
cidere". Această acțiune, a 
spus el, nu face decît să spo
rească numărul morților și să. 
mărească starea de confuzie 
cc domnește în Asia de sud-est. 
Un alt efect al noii intervenții 
militare a S.U.A., a declarat 
Duffey, este și acela că ca va 
anihila eforturile privind o re
glementare pașnică a conflictu
lui vietnamez depuse la convor
birile de pace de la Paris;

O
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Hugh Scanlon și Jack Jones, 
secretari generali ai puternice
lor sindicale ale muncitorilor 
metalurgiști și din transporturi 
din Marea Britanie, au cerut 
guvernului să se disocieze de 
politica americană în Cambod
gia. De asemenea, cu prilejul 
conferinței anuale a sindicatului 
tehnicienilor, reprezentanții a- 
cestuia au adresat primului mi® 
nistru, Harold Wilson, un me
saj în același sens. In felul 
acesta, primele trei sindicate 
principale din Marea Britanie 
au luat poziție împotriva inter
venției militare americane în 
Cambodgia.

lără vreo posibilitate de echi
voc de o asemenea acțiune cire 
echivalează cu reîntoarcerea la 
trei ut și cu angajarea in răz
boi, in locul căutării unei so
luții pașnice". Luind cuvintul 
duminica, la deschiderea Con
gresului Uniunii Tineretului 
Social-Democrat, premierul sue
dez a menționat că este nece
sar să se exprime dezacordul 
și neliniștea față de situația 
creată in Peninsula indochineză, 
ca și solidaritatea cu forțele 
ce acționează pretutindeni în 
lume, in favoarea păcii și a 
libertății.

curînd de un 
apoi de încă 
un răspuns întunecat 
inutilitatea escaladării

O
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

în cursul unei convorbiri 
care a avut-o 
cu reprezentantele 
organizații de femei din 
tele Unite, U Thant, 
crelarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, și-a exprimat 
îngrijorarea față de extinderea 
intervenției americane în Cam
bodgia. El a declarat că „trage
dia războiului . din Vietnam a- 
menință să cuprindă întreaga 
peninsulă indochineză".

O
STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 

Condamnind intervenția trupe
lor americane în Cambodgia, 
precum și reluarea de către 
aviația S.U.A. a bombardamen
telor asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, primul ministru sue
dez, Olof Palme, a subliniat că 
guvernul Suediei se disociază

pc 
duminică 

unei 
Sta- 
se-

O
în aceeași zi, la Stockholm au 

avut loc demonstrații împotriva 
politicii americane în Asia de 
sud-est. Participanții s-au în
dreptat in cursul după-amiezii 
spre Ambasada S.U.A. din Sue
dia, precum și spre Central 
cultural american din Stockholm, 
pentru a-și exprima protestul 
împotriva pătrunderii trupelor 
americane in Cambodgia,

O
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

„Cu o rapiditate decepționantă, 
toate erorile escaladării sînt 
repetate în Asia de sud-est" — 
relevă în editorialul său de 
luni ziarul american „The New 
York Times" referindu-se la 
intervenția directă a S.U.A. în 
Cambodgia. „Din nou, un pre
ședinte ales ca urmare a anga
jamentului de a retrage Statele 
Unite din mlaștina vietnameză 
o pornește pe calea înșelătoare 
a obținerii păcii prin lărgirea 
războiului. Și orice pas pe 
acesl drum al dezastrului este

urmai 
și. 
ca 
la 
inițiale din februarie 1965".

Relcvind implicațiile profun
de ale „atacului aerian de am
ploare lansat la sfîrșîtul săplă- 
mînii trecute asupra R. D. Viet
nam", care „a depășit semni
ficația unei simple reluări a 
bombardamentelor suspendate 
in urmă cu 18 luni de președin
tele Johnson", ziarul apreciază 
că astfel „Casa Albă își demon
strează receptivitatea la campa
nia îndelungată a Pentagonului". 
Este teoria răsturnată a „domi
noului", care implică riscuri 
nelimitate și absența vreunei 
speranțe previzibile de succes 
— o linie respinsă ca fiind prea 
intransigentă chiar în perioa
dele de culme ale expansiunii 
militare a administrației

O
(Agerpres). — Mi- 
Externe al R. F. a

BONN 4 
nisterul de 
Germaniei a dat publicității o 
declarație în care exprimă în
grijorarea guvernului federal 
în legătură cu agravarea situa
ției din peninsula indochineză 
în urma hotărîrii Administra
ției S.U.A. de a trimite trupe 
americane din Vietnamul de 
sud pe teritoriul Cambodgiei. 
Apreciind că, prin această ac
țiune „pacea in întreaga Asie 
este amenințată și mai mult 
decît în trecut", guvernul R. F. 
a Germaniei lansează un apel 
pentru soluționarea conflictului 
„in spiritul și pe baza acordu
lui de la Geneva din, 1954".

Declarația unui purtător 
de cuvînt militar cambodgian

MOSCOVA -I. — Corespon
dentul Agerpres. Lauren țiu Du- 
ță, transmite : In cadrul unei 
conferințe de presă, pentru co
respondenții sovietici și străini, 
în legătură cu invazia trupelor 
americane in Cambodgia. A. 
Kosighin. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
prezentat o declarație a guver
nului sovietic, in care se arată 
printre altele :

Extinzînd acțiunile militare 
asupra a incă unui stat din Pe
ninsula Indochina, președintele 
S.U.A. a exprimat in Declara
ția sa amenințarea la adresa 
tuturor statelor care ar hotărî 
să vină in sprijinul victimelor 
agresiunii americane. Mai mult 
decit alit. în ultimele zile S.U.A. 
întreprind raiduri aeriene ma
sive împotriva unor regiuni ale 
Republicii Democrate Vietnam.

„După cum se vede, Adminis
trația americana este călăuzită 
de linia agresivă in politică, 
pornind de. la faptul că un stat 
puternic nu poate acționa în 
treburile internaționale altfel 
decît folosind forța. La Wa
shington se consideră cu îngîm- 
fare că este suficient ca Sta
tele Unite ale Amcricii să fo
losească forța acolo unde vor 
considera do dorit pentru ele 
spre a înlătura guvernele ce 
nu le sînt convenabile și spre 
a instaura dictatul lor. Acest 
curs, care s-a folosit și în tre
cut, a dus și duce politica ex
ternă americană spre eșecuri.

După cum rezultă din decla
rația președintelui S.U.A.. ade
văratul sens al acestei decla
rații. la fel ca și întreaga po
litică a S.U.A. în Asia d^ sud- 
est, constă în aceea de a li-, 
chida regimurile progresiste din 
țările acestei regiuni, de a în- 
năbuși mișcarea 
națională, de a 
greșul social al 
de a subordona 
metodelor colonialiste

........ de a în
de eliberare 

zădărnici pro- 
popoarelor și 
cu ajutorul 

politica

externă și internă a statelor 
Peninsulei Indochina interese
lor lor militaro-strategice, do 
a le atrage m blocurile lor mi
litare. După invazia americană, 
in Cainboagiu, a devenit și mai 
ciara icguiura dintre activita
tea subversivă a serviciilor co
respunzătoare ale S.U.A. și lo
vitura de slat de la Pnom 
Penh. in urma careia a (osb 
înlăturat șeful legal al statuiuî, 
prințul Norodom Sianuk.

Guvernul sovietic consideră 
că escaladarea agresiunii S.U.A. 
in Indochina face să. devină și 
mai imperioasă necesitatea u- 
nirii și întăririi coeziunii tutu
ror forțelor socialiste, tuturor 
forțelor antiimperialiste și iu
bitoare de pace în lupta împo
triva agresiunii. In situația ca
re s-a creat, toate statele că
rora le sint scumpe interesele 
păcii și libertății popoarelor 
sint chemate să dea dovadă de 
inaltul simț al răspunderii pen
tru desfășurarea pe mai departe 
a evenimentelor și de hotări- 
rea fermă de a contribui la res
pingerea agresorului.

Uniunea Sovietică a respec
tat întotdeauna și respectă neu
tralitatea și independența Cam
bodgiei, suveranitatea și inte
gritatea ei teritorială, respectă 
frontierele ei. Tocmai aceasta 
determină condamnarea noastră 
fermă a intervenției americane 
in Cambodgia.

Nu încape îndoială — se spu
ne în declarație — că extin
derea agresiunii american' m 
Asia dc sud-est va întîmp.na 
o ripostă mai hotărilă și mai 
eficientă din partea tuturor ce
lor cărora le sint scumpe in
teresele păcii și libertății po
poarelor. Firește că guvernul 
sovietic va trage concluziile 
necesaic pentru politica sa din 
acest curs al acțiunilor SC A. 
in Asia de sud-est.

In încheiere, premierul so
vietic a răspuns la întrebările 
corespondenților.

PNOM PENH 4 (Agerpres). 
— Un purtător de cuvînt mi
litar .cambodgian a declarat că 
„armata cambodgiană nu coope
rează și nu-și coordonează ac
țiunile cu trupele americane și 
saigoneze", informează agenția

United Press International. „Nu 
putem face aceasta — a pre
cizat purtătorul de cuvînt — 
deoarece nu știm ce fac ame
ricanii". In același timp, el a 
declarat că Cambodgia a pri
mit deja ajutor din S.U.A., dar 
că nu cunoaște amploarea lui.

Oeciaratia guvernului

CURT
La invitația ministrului a- © După ce, în primele două 

parării al U.R.S.S., mareșalul zile ale lunii mai, se părea că 
Andrei Greciko. luni a sosit la primăvara s-a instaurat deplin 
Moscova, într-o vizită oficială de în Mongolia, duminică au că- 
prieteni'', o delegație militară iu-zut zăpezi, fenomen cu totul 
ii ă. condusă de genoral-co-neobișnuit pentru această pe- 

secre- rioadă a anului. Străzile, par- 
:nt|e curile și împrejurimile capita

lei R. P. Mongole sînt acum 
acoperite de o mantie de ză- 

groasă de 20 cm.

• Edvard Kardeli, membru 
al Consiliului Federației al 
R.S.F. Iugoslavia, a plecat în- 
tr-o vizită in unele țări din A- 
merica Latină. Kardeli urmea
ză să viziteze Chile. Peru și 
Mexic, unde va avea întreve
deri cu personalități ale vieții 
politice Și sociale din aceste 
(ări.

© La invitația șefului Sta
tului Major al marinei fran
ceze. un grup de nave militare 
sovietice vor face o vizită de 
cinci zile în portul Cherbourg,, 
relatează agenția TASS. Grupul 
do nave cuprinde crucișătorul 
„Oktiabrskaia Revoliuția" .și na
va antisubmarin „Obrazțovîi", 
din flota Mării Baltice.

ih _ ..
iei Nikola Liubicici. 

de stat pentru pro 
apărării naționale al R.S.F. Iu
goslavia.

Senatorul Edward Ken-

@ Jim Bailey, un om de afaceri din Leicesterhire în 
vîrstă de 39 de ani, a începui duminică o traversare solitară 
a Atlanticului, plecind din vestul Angliei spre continentul 
american la bordul catamaranului „Determination" („Hotă- 
rirea"). Și se pare că, intr-adevăr, hotărîrea nu-i lipsește 
lui Jim Bailey, care a afirmat că este sigur că va reveni in 
Marea Britanic la bordul acJleea.și ambarcațiuni și că nu a 
fost descurajat de eșuarea tentativei sale similare, din iunie 
1969. Atunci, surprins de o violentă furtună la 1 400 de mile 
de coastele britanice, el era pe punctul de a naufragia și a 
trebuit să renunțe la temerara sa tentativă.

© Locotcncnții Rcx Lasalle. 
Mike Bazie și Rafiq Shaw. con
siderați drept principalii lideri 
ai rebeliunii unei părți a for
țelor armate din Trinidad-To- 
bago, au compărut duminică în 
fața unui tribunal, unde au fost 
inculpați de „trădare și rebe
liune". Procurorul general. Hud
son Phillips, a anunțat că 27 
militari și civili vor fi jude
cați pentru participare: 
ccntde tulburări.

A

la ro

• Ca urmare a măsurilor e- 
nergice adoptate de guvernul 
federal nigerian în vederea re-'l 
dresării economiei țării, indus-, 
tria de extracție a petrolului 
și-a reluat activitatea cu o ca
pacitate aproape integrală. Po
trivit aprecierilor 
Nigeria va putea produce 
în acest an aproximativ 30 
lioane tone de petrol.

experțilorg 
chiarȘ 

"" mi-

din© Trei mii de docheri 
Vera Cruz, cel mai mare port 
comercial al Mexicului, au in-, 
cetat lucrul, cerînd plata sala
riilor restante și respectare® 
prevederilor contractelor de 
muncă.

& Starea sănătății lui Pieter 
Smith, decan de vîrstă printre 
sud-africanii supuși transplan
turilor de inimă, este îngrijo
rătoare. Pacientul, internat la 
spitalul Groote Schuur, este in
capabil să înghită alimentele, 
chiar și in stare lichidă, fiind 
hrănit pe cale artificială. 
Smith, care a fost operat de 
cord in septembrie 1968. a re
venit la spital sîmbătă și a 
fost supus unei operații de ex
tragere a pietrei din rinichi.

@ Un purtător de cuvînt 
al marinei din Porto Rico a 
anunțat că din cele 63 de 
persoane de la bordul ax io
nului „DO-9", care a ameri- 
zat forțat în apele Mării Ca
raibilor in cursul zilei de sim- 
bătă, au fost salvate pînă în 
prezent 40, dintre care două 
sînt rănite. A fost, de aseme
nea, găsit corpul unui pasa
ger care și-a pierdut viața.

Aparatul, care transporta 
57 do turiști americani și 
șase membri ai echipajului 
de la New York spre Insu
lele Antile, a trebuit să-și 
schimbe ruta din cauza tim
pului nefavorabil și apoi, din 
lipsă de combustibil, a efec
tuat neprevăzuta amerizare.

CURT

PEKIN 4 (Agerpres). 
vcrnul R. P. Chineze a dat luni 
publicității o declarație în care 
se arată printre altele: La 30 
aprilie 1970 președintele S.U.A., 
Nixon, a ordonat trimiterea tru
pelor americane și a marcena- 
rilor sud-vietnamezi pentru a 
executa o invazie masivă a 
Cambodgiei și a lansat un răz
boi de agresiune împotriva po
porului cambodgian. In același 
timp, imperialismul american a 
reluat bombardarea provincii
lor Quang Binh și Nghe An 
din R.D.V. Aceasta constituie 
un pas deosebit de grav făcut 
de imperialismul american pen
tru a extinde mai departe răz
boiul lui de agresiune în Indo
china. Aceasta dovedește pe de
plin că lovitura de stat reac
ționară pusă la cale la 18 mar
tie de clica de dreapta Lon 
Noi — Sirik Matale cu scopul 
de a răsturna în mod ilegal 
pe șeful statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk. a fost 
pe de-a-ntregul inițială și pusă 
la cale de guvernul Nixon.

Declarația exprimă sprijinul 
deplin al guvernului și poporu
lui chinez față de declarațiile 
șefului statului cambodgian, și 
președintelui Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Noro
dom Sianuk, ale guvernului 
R. D. Vietnam și ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de

Alte declarații
a agresiunii

sud și Comitetului Central af 
Frontului Patriotic din Laos, în 
pare este condamnată interven
ția imperialismului american 
împotriva Cambodgiei.

Agresiunea imperialismului a- 
merican împotriva Cambodgiei 
și extinderea războiului de agre
siune în Indochina — se arată 
în declarație — constituie nu 
numai provocări împotriva ce
lor trei popoare indochineze, 
ci și împotriva poporului chi
nez, a popoarelor din sud-estul 
Asiei si popoarelor revoluționa
re din lumea întreagă.

In continuare declarația arată: 
Poporul chinez do 700 de mili
oane se angajează să susțină cu 
putere cele trei popoare indo
chineze, să acorde sprijin șt 
ajutor total popoarelor frățești 
ale Cambodgiei, Laosului șl 
Vietnamului în ducerea războ
iului împotriva agresorului a- 
merican pînă la victoria com
pletă șl pentru salvarea națio
nală.

Cele trei popoare indochinezo 
unite — se arată în declarație 

•—, dînd dovadă de îndrăzneală 
în luptă, perseverentă în du
cerea războiului, sfidînd dificul
tățile și înaintînd continuu il 
vor Infringe cu siguranță pe 
agresorii americani și pe acoli- 
tii acestora. în încheierea de
clarației se exprimă încrederea 
în victoria deplină a celor trei 
popoare indochineze.

de condamnare
SOFIA 4 (Agerpres). — In

trarea în Cambodgia a unor 
mari unități americane și sai
goneze și introducerea în aceas
tă țară a tehnicii militare a- 
mericane constituie o încălcare 
a acordurilor de la Geneva din 
1954, știrbește independența, su
veranitatea și 
Cambodgiei și 
nouă amenințare 
cii, nu numai in

neutralitatea 
reprezintă o 
la adresa pă- 

_____ .. peninsula In
dochina. dar și in întreaga A- 
sie de sud-est și în lumea în
treagă, se arată intr-o decla
rație a agenției BTA. In decla
rație se relevă că acțiunile a- 
gresive ale trupelor, americane 
și saigoneze provoacă indigna
rea și îngrijorarea poporului 
bulgar. o

BERLIN 4 (Agerpres). — In 
legătură cu invazia militară a- 
moricano-saigoneză in Cambod
gia, guvernul R. D. Germane a 
dat publicității o declarație în 
care arată că această acțiune 
constituie o violare flagrantă a 
drepturilor popoarelor, o agre
siune directă și evidentă în
dreptată împotriva populației 
pașnice cambodgiene. Declarația 
cere retragerea imediată, com
pletă și necondiționată a tru
pelor S.U.A. și ale aliaților 
din Vietnam, Cambodgia 
Laos.

lor 
Și

O
BELGRAD 4 (Agerpres). — 

Intr-o cuvîntare rostita la Rieka,

președintele Iugoslaviei, Ioslp 
Broz Tito, a protestat in nu
mele cetățenilor Iugoslaviei îm
potriva agresiunii americano- 
saigoneze în Cambodgia. Prin 
aceasta — a arătat președin
tele — a fost deschis un al 
treilea (ronț in Indochina. 
„Sarcina noastră ca țară iubi
toare de pace — a subliniat I. 
B. Tito — este de a fi alături 
de toți cei ce luptă pentru 
pace, pentru dreptul de a so 
conduce singuri, de a fi inde
pendenți, de a trăi omenește șl 
de a lupta împotriva tuturor 
încercărilor de noi invazii, sau 
împotriva unor situații care 
ar putea arunca lumea în vîr- 
tejul unui război catastrofal". 
Iugoslavia se pronunță pentru 
rezolvarea tuturor problemelor 
pe cale pașnică, a subliniat în 
încheiere președintele Tito.

O
VARȘOVIA 4 (Agerpres). —■ 

Guvernul R. P. Polone, anunță 
agenția P.A.P., a dat publicității 
o declarație în care condamnă 
continuarea și extinderea 
tervenției armate a 
Unite în țările din 
Indochina și cere 
trupelor S.U.A. și ale 
lor din Vietnam, Laos și Cam
bodgia, în conformitate, cu acor
durile de la Geneva din 1954 
și 1962. Declarația condamnă 
represaliile desfășurate împo
triva populației cambodgiene șt 
vietnameze. 1

te
statelor 

Peninsula 
retragerea 

aliaților
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