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In fața grelei încercări,
CONDUSA DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

PUTERNICĂ ÎNCORDARE
A FORJELOR Șl VOINȚEI

ÎNTREGULUI POPOR
Țara întreagă * trăit șl trăiește In aceste zile momente grele. Inundațiile, ce au cuprins citeva zone ale țării, au distrus și amenință să distrugă sau să deterioreze in continuare capacități de producție, mari suprafețe de teren. localități, bunuri materiale, avutul a mii de cetățeni. Lupta cu forțele dezlănțuite ale naturii se desfășoară pretutindeni intr-o incordare greu imaginabilă. In această încleștare fără precedent, oameni de toate virstele, muncitori, țărani, ostași ai armatei noastre, fac dovada unei bărbății eroice, a voinței de a învinge, de a depăși marile dificultăți și prejudicii, depun eforturi pe care numai conștiința unui ideal măreț ce-1 au de înfăptuit — edificarea socialistă a țării — le putea genera.Ceea ce, in primul rlnd, se cere desprins din mulțimea faptelor de Înalte semnificații ale acestor zile este solidaritatea tovărășească, unitatea de voință a întregului popor, strins unit in jurul partidului, hotărit să infringă greutățile cu care este confruntat. Stau mărturie dăruirea cu care acolo unde apele devastatoare au lăsat răni adinei — la Satu-Mare, Tg. Mureș, Dej, Alba lulia, Sighișoara și in atitea alte localități — s-a trecut la înlăturarea lor, Ia normalizarea activității economice și sociale. Stau mărturie dirzenia și calmul, disciplina exemplară pe care le dovedesc, in localitățile in plină luptă cu stihiile, la Arad sau la Galați, oamenii muncii, in frunte cu comuniștii. Stau mărturie operativitatea și energia cu care oamenii muncii din alte localități se pregătesc, cu eforturi supraomenești, să apere ceea ce au înălțat cu hărnicie și pricepere, să diminueze efectele păgubitoare.Pe toți ne animă aceeași voință. Toți știm că nu avem nimic de precupețit pentru a trece examenul nedorit și neprevăzut al acestei încercări.Purtînd In Inimi ea pe un simbol, ea pe o îmbărbătare, exemplul pe eare secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ni l-a dat tuturor prin prezența sa in județele calamitate, prin cuvintele

sale de îndemn șt încredere In puterea inestimabilă a poporului, strins unită, in toate împrejurările, in jurul partidului, al conducerii sale, întreaga națiune este pregătită să facă totul, intr-o solidaritate a voinței și dăruirii, pentru a diminua pagubele create de revărsarea apelor, pentru a pune la adăpost viețile oamenilor, a salva avutul obștesc și al cetățenilor, pentru a înlătura avariile produse, incit întreaga viață să-și reia pretutindeni și cit mai repede cursul normal.Presa de ieri a publicat in coloanele sale apelul adoptat în ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste adresat tuturor cetățenilor patriei, muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tineri și virstnici, bărbați și femei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, chemindu-i să-și înzecească eforturile pentru depășirea planurilor de producție în industrie, in agricultură, în celelalte ramuri, pentru compensarea daunelor suferite, pentru depășirea greutăților provocate de inundații, ajutind economia națională și pe fiecare cetățean să șteargă cit mai repede urmele catastrofei naturale.Chemări vibrante au adresat membrilor lor organizațiile de masă și obștești. In telegrame emoționante, în numele unor ihstituții centrale, al colectivelor de muncitori și ingineri, al lucrătorilor din unitățile agricole, al țăranilor cooperatori, a fost exprimată hotărirea unanimă de a se face totul pentru ca indicațiile ferme, clare și mobilizatoare ale partidului să fie urmate de întreaga colectivitate umană a țării.Țara întreagă a trăit și trăiește în aceste zile momente grele. Le privește, nu fără îngrijorare, cu realism, bărbătește. Poporul întreg, la chemarea și indemnul partidului, știe ce are de făcut. întreaga națiune, ca un singur om, îșl face datoria eu devoțiune șl abnegație. Și va face iotul pentru ca viața să fie așa cum și-a gindit-o, așa cum șl-a dorit-o. Acesta este, In fapt, spiritul ce se desprinde cu claritate din reportajele, însemnările pe care Ie publicăm in paginile acestui număr al ziarului.
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ÎN ZIARUL DE AZI:

O Pe aici au trecut puhoaiele
(PAGINA A ll-A) 

® Viața și activitatea își reiau pas 
cu pas cursul normal

(PAGINA A III-A)

0 OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI...

De data aceasta OMUL lN HAINĂ 
MILITARĂ

(PAGINA A V-A) 
(RELATĂRI DE LA CORESPONDENȚII ȘI TRIMIȘII 

NOȘTRI SPECIALI).
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
9 1 9

ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII 
PE AMBASADORUL R. F. A GERMANIEIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți după-amiază pe ambasadorul Republicii Federale a

Germaniei la București, Erlch Strătling, la cererea acestuia.La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a luat parte Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Respect și admirație

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaAflînd de inundațiile care au cuprins o serie de județe ale Republicii Socialiste România, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, vă exprimăm dumneavoastră, poporului frate român, cea mai profundă compasiune.

Marți 6eara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Moscova, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a purtat convorbiri cu o delegație a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.Din delegație au făcut parte tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Miron Constantinescu, Mihai Dalea, Ion Stănescu, de vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat șl ai guvernului, ai Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, conducători de instituții centrale și organizații obștești.Erau prezenți I.S. Illn, însărci

natul cu afaceri ad-lnterlm al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Deși era seara tîrziu, mii și mii de bucureșteni au venit la aeroport
șl au întîmpînat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu multă căldură, ovaționînd puternic, entuziast, pentru Partidul Comunist Român și Comitetul său CentraL

PLECAREA DIN MOSCOVALa plecarea din Moscova, delegația a fost salutată de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Mihail Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., Constantin Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., Constantin Rusakov, șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.U.S, A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. în România, și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Teodor Marinescu, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar' general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice MOSCOVAPărăsind teritoriul țării dumneavoastră, vă adresăm un cald salut tovărășesc și mulțumiri cordiale pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul scurtei noastre vizite în U.R.S.S.Vă transmitem, cu acest prilej, dumneavoastră, șl, prin dumneavoastră, întregului popor sovietic, urarea de a obține noi succese în înflorirea patriei, în construcția comunismului.Ne exprimăm convingerea că relațiile prietenești dintre partidei» 
șl țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul celor două popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NTlLNIREA
DINTRE DELEGAȚIA P. O. R.
Șl DELEGAȚIA P.C.U.S.

Așa cum atestă documentele de epocă de la cronicari încoace, încercată greu nu o dată în Istorie, țara noastră a știut să se înalțe pe sine și să e- xiste în fața lumii. Mie Însumi mi-a fost dat să cunosc puterea de sacrificiu și voința de mai bine în împrejurări cruciale cu care a fost confruntată în ultima jumătate de veac. Am cunoscut fiii a- cestui pămînt românesc trăind drama sfî- șietoare a ultimului război, nedorit de ei, dar care i-a obligat să-i suporte urgiile. Și am întrezărit încă de pe atunci credința lor Intr-o zi de miine, in care să-și construiască o viață, în care forța lor creatoare să-și găsească drumul potrivit. Efortul de construcție, tenacitatea, dăruirea, încordarea muncii — pentru că nimic nu se face din nimic — au făcut cu prisosință dovada disponibilităților creatoare ale poporului. Se spune că numai în marile încercări, în momentele de excepție. ceea ce este esențial pentru existență își arată adevărata sa măsură. Dacă așa este, atunci momentele grele prin care au avut și mal au să treacă

Marin PREDA

zeci de mii de locuitori dintr-o bună parte a țării au făcut ca starea de spirit, chipul uman al concetățenilor mei să se arate într-o lumină ce'impune respect și admirație. Dimensiunile acestei calamități n-au fost încă evaluate. Se știe însă că sint mari, sînt foarte mari. Dar dimensiunile care se cunosc precis după a- ceastă încercare sînt cele ale voinței și u- manității noastre. Am luat astfel cunoștință de actele de eroism civic cu care oamenii, făcînd zid în fața stihiilor naturii, au apărat bunurile comune, de actele de eroism prin care oamenii au venit in apărarea vieții altor oameni. Ne-a fost dat să luăm parte cu toții la un examen pe care nu l-am dorit, ce ne-a fost impus de o dezlănțuire oarbă a naturii, ce nu-și află precedent în istoria țării. Cu calm lucid, fără resemnare și lamentări inutile, tineri și vîrstnici au mărturisit prin faptele lor

curajoase și niciodată ostentative cit de puternică este legătura dintre toți cei ce locuiesc pe aceste meleaguri românești. Solidaritatea omenească s-a ilustrat pe deplin. Sînt nenumărate faptele care o confirmă, de la soldații care au pornit împotriva furiei valurilor să salveze oameni în pericol, ori de la zilele și nopțile nedormite de mii de oameni pentru înălțarea de diguri, pînă la sprijinul material și moral pe care fiecare dintre noi s-a considerat dator să-1 dea.Sîntem conștienți că fiecare trăiește acum pentru toți, începînd de la secretarul general al partidului, tovarășul NicolaeCeaușescu, care a vizitat locurile lovite de calamitate, venind în sprijinul celor loviți, pînă la ultimul om din oricare parte a țării.Este o încercare grea I Dar cuvintul spune extrem de puțin. In faptele pe care le-a solicitat a- ceastă încercare trebuie să aflăm măsura puterii noastre, a tuturor. Trebuie să de
pășim, aceste mo
mente și ceea ce 
ne-am propus să rea
lizăm, trebuie să rea
lizăm.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Bulgar 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIîn legătură cu gravele calamități, inundațiile care s-au abătut asupra unei părți considerabile a României, vă transmit dumneavoastră, tovarășe președinte, și populației care a avut de suferit de pe urma stihiei distrugătoare, expresia sentimentelor de regret și profundă compasiune din partea Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și a mea personal.

MARIAN SPYCHALSKI
Președintele Consiliului de Stat, 

Mareșal al Poloniei

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaLuînd cunoștință de faptul că recent unele zone ale României au fost lovite de inundații grave, în numele guvernului Republicii Populare Chineze și al poporului chinez vă exprim dumneavoastră și. prin dumneavoastră, guvernului român, poporului român și populației din zonele sinistrate profundă simpatie și compasiune. Sîntem convinși că harnicul și eroicul popor român va putea învinge cu siguranță greutățile provocate de această calamitate naturală.

CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

în conformitate cu acordul intervenit anterior, în zilele de 18 și 19 mai a.c. a avut loc la Moscova întîlnirea dintre delegațiile P.C.R. și P.C.U.S.La convorbirile care au avut loc au participat:Din partea română, tovarășii: Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de

Stat al Republicii Socialiste România, președintele Consiliului economic, Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.Din partea sovietică, tovarășii:L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.,M. A. Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., K. V. Rusakov, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.U.S., șef de secție la C.C. al P.C.U.S., A. V.

Basov, membru al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. la București.în cursul convorbirilor, care au decurs într-o atmosferă sinceră, tovărășească, a avut loc un schimb de păreri asupra problemelor care interesează ambele părți, cu privire la situația internațională actuală și mișcarea comunistă și muncitorească mondială. Delegațiile P.C.R. și P.C.U.S. s-au informat reciproc asupra mersului construcției socialismului și comunismului în țările lor, au examinat problemele relațiilor bilaterale între P.C.R. și P.C.U.S., între Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și au reafirmat dorința lor de a întări și dezvolta relațiile prietenești româno-sovietice, relațiile dintre P.C.R. și P.C.U.S.
PAGINA A IV-A

ÎNTREGUL POPOR 
RĂSPUNDE CHEMĂRII 

PARTIDULUI 
0 uriașă mișcare patriotică, 

o impresionantă 
acțiune de solidaritate

Numai Intr-o lingură dimineață salarlațll Combinatului 
de confecții și tricotaje București au adus peste 400 pachet» 
cu Îmbrăcăminte pentru copii, femei șl bărbați, multe din
tre ele conțlntnd scrisori de tmbărbătare șl urări de să
nătate. Cel 16 000 de salarlațl au trimis pentru slnlstrațl 
1 000 000 de lei din salariul lor.



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 20 mai 1970

AICI
Momente din dramatica încleștare cu apele, imagini ale gravelor 

distrugeri provocate orașelor și satelor, întreprinderilor și unităților 
agricole, cetățenilor din zonele lovite de inundații

Lovite crlncen de furia apelor revărsate, orașe șl sate, Întreprinderi industriale și cimpii mănoase au fost sau sint incă supuse efectelor distrugătoare ale inundațiilor. Cu bărbăție și eroism, cu abnegație și calm, cu eforturi adesea supraomenești, mii și zeci de mii de cetățeni ai patriei au ridicat un impresionant zid uman împotriva apelor, au luptat și luptă in continuare pentru prevenirea revărsărilor, muncesc zi și noapte pentru normalizarea vie
ții economice șl sociale In zonele sinistrate. Cu aceeași bărbăție și luciditate trebuie să privim tabloul dramatic al marilor pierderi Încercate de țara noastră, pentru a ne putea mobiliza toate forțele de care sintem capabili, pentru a răspunde toți ca un singur om, intr-un inalt spirit de organizare și disciplină, la lichidarea urmărilor produse de inundații.

încercăm să prezentăm în această pagină unele imagini mai cuprinzătoare ale calamității, așa după cum le cunoaștem în aceste zile, în aceste ore. „încercăm", spunem, întrucît cifrele înregistrate la comandamentele județene, cît și la comandamentul central pentru apărarea împotriva inundațiilor nu sînt încă definitive. Cu ajutorul unor foruri centrale, cu sprijinul trimișilor noștri speciali și al corespondenților județeni reconstituim cîteva din secvențele cele mai impresionante ale calamităților din unele localități.
1. Cum se explică proporțiile inunda

țiilor ?— Suprafața pe care au căzut ploi mari este evaluată în țara noastră la 50 000 km pătrați, ne răspunde Andrei Doneaud, director adjunct științific al Institutului de meteorologie și hidrologie. în decurs de 48 de ore, cantitățile de apă căzute au atins valori cuprinse între 48 și 110 litri pe metru pătrat. Aceasta reprezintă 2 500 milioane de metri cubi de apă. Sînt cifre greu de întîlnit în istoria hidrologiei, nu numai La noi, ci și pe întregul continent, sînt proporții de adevărat diluviu, pentru că un sumar calcul ne arată că această imensă cantitate de apă ar încăpea într-un tren de cisterne ce ar putea înconjura ecuatorul Pă- mîntului de peste 40 de ori. Un amănunt elocvent: 
NUMAI APELE MUREȘULUI AU ATINS ÎN ACES
TE ZILE DEBITUL MEDIU AL DUNĂRII. Sau, un alt exemplu : ÎN ZONA JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂ- 
SAUD, PE O SUPRAFAȚĂ DE 6 000 KM P AU CĂ
ZUT 660 MILIOANE MC APĂ, ADICĂ ECHIVALEN
TUL DEBITULUI MEDIU AL DUNĂRII ÎN PESTE 
28 DE ORE !

2. Cum se explică forța violentă a viitu
rilor ?— La cantitatea enormă de apă căzută se adaugă trei factori agravanți:a. suprafața mare acoperită de ploi ;b. intensitatea torențială a acestora ;

c. pămintul fiind suprasaturat de apă (de la Începu
tul anului cantitatea de apă căzută a atins valori du
ble față de medie) mai mult de 90 la sută din ape 
s-an scurs liber la suprafața solului.

în consecință, deplasarea apelor a Înregistrat tn 
anumite zone viteze de două, trei și chiar patru ori mai 
mari decît cele obișnuite, și asta, repet, in condițiile 
unul debit imens.Așadar, UN FENOMEN NATURAL FĂRĂ PRECE
DENT ÎN ANALELE HIDROLOGILOR DIN ȚARA 
NOASTRĂ ȘI, PUTEM SPUNE, ÎN MULTE ALTE 
ȚĂRI ALE CONTINENTULUI.

Acestea sînt, însă, doar datele științifice, sumar înfățișate, ale calamității. Dar apele catastrofale s-au abătut asupra unor localități în care pulsa viața, au luat cu ele oameni și animale, au distrus case și semănături, au inundat cartiere și sate, întreprinderi și uzine. CALAMITATEA 1ȘI DEZVĂLUIE PE ZI CE 
TRECE DIMENSIUNILE SALE DRAMATICE, LOVIND DUREROS POPULAȚIA, VIAȚA ECONOMICA ȘI 
SOCIALA DIN ÎNSEMNATE ZONE ALE ȚĂRII.

ALBA IULIA:

URMELE ADlNCI
ALE APELOR 
DEZLĂNȚUITE

ALBA IULIA, prin telefon. Plouă mărunt. Trena mohorită a inundației se tîrăște de cîteva zeci de ore pe cer. Imediat după ce depășim Lancrămul, in stingă și în dreapta șoselei proaspăt restabilite, privirea cuprinde un covor lichid ce pare fără margini. La punctul numit „Trei poduri", apele Mureșului și Sebeșului s-au unit cu mult înaintea confluenței, într-o îmbrățișare confuză. De acum vom incepe să cunoaștem ceea ce în termeni deveniți banali se numește „calamitate". înainte de apariția primelor case din oraș inima se strîn- ge, sentimentul negru cu care venim de departe, din lumea firească, se întețește. La podul de peste lacul Tău- șor — una din cele două breșe prin care Mureșul a invadat orașul — sărim de departe p mulțime neagră de salopete. Sute ie oameni lucrează zi și noapte la normaliza- -ea terasamentu- lui. Sînt muncitori ceferiști, țărani din comunele apropiate, ostași. în fața depozitului PECO staționează o uriașă remorcă ticsită cu butelii de aragaz. Depășim cîteva camioane încărcate cu motopompe, apoi nenumărate cisterne de benzină sau lapte, tractoare, macarale, înalte dube alimentare. Pe străzi, locuitorii și-au reluat activitatea. O activitate neobișnuită intr-adevăr, dar care ne depărtează treptat de sentimentul tragic, încluzîndu-ne într-o respirație mai calmă decit ne-am fi închipuit. Șirurile de case sînt marcate cu un brîu întunecat — fosta cotă a apelor. Cu cît urcăm spre centrul orașului, ea coboară : de sub streșini, ajunge treptat la înălțimea ferestrelor deschise acum, lăsînd să se vadă în interior ravagiile. Mulți gospodari scot pe șosea parte din lucruri Imbîcsite cu noroi, le aduc sub jetul furtunurilor instalate la răscruci. Magazinele par niște ciudate bazare : vinzătorii au înșirat mărfurile în stradă, lă- sîndu-le sub mari umbrele, să se zbicească. Pontoanele care au participat la operațiunile de salvare se odihnesc pe marginea trotuarelor. Se încrucișează mașini amfibii, camioane încărcate cu mobilă, tractoare. O mașină a salubrității colindă orașul, spălîndu-1 cu valuri curate de lichid, în aer patrulează elicoptere și avioane sanitare. Amplificatoare montate pe stîlpi transmit ultimele mesaje ale comandamentului. Populația este avertizată să nu consume apa de robinet. să se prezinte la vaccinare, să aștepte în locuințe echipele de dezin- fecție. Restaurantele au fost transformate In cantine pentru sinistrați, unele clădiri — în dormitoare pentru specialiștii sosiți din îndepărtate puncte ale țării.
Este greu de Înfățișat toate conse

Reportaj d® Romulus RUSAN

cințele acestei revărsări de ape abătute asupra orașului, consecințe dureroase în viața oamenilor, în activitatea economică și socială. Pentru un timp se părea că pulsul acestei mari și tinere colectivități s-a oprit. De aceea, sunetul sirenelor fabricilor, la ora schimbului de seară — schimburi excepționale de 12 ore — ne dă o senzație tonică de siguranță, ne face să uităm vuietul distrugător ai apelor.De fapt, aici, ca și In alte locuri lovite de calamitate, chemarea adresată populației și măsurile energice luate de conducerea de partid și de stat, eroismul și voința oamenilor fac ca, ceas de ceas, viața orașului să .reintre în matca ei firească. Sînt în curs refacerea liniilor telefonice, consolidarea conductelor de gaze, în apropierea Podului Mureș, o e- chipă de montori lansată cu elicoptere a lucrat ore în șir sub apă la raoordarea traversării avariate. Sentimentul negru dispare acum cu 1 desăvîrșire, dizolvat de optimismul acestor oameni, dintre care unii și-au uitat temporar căminele distruse, pentru a se dedica unor o- perațiuni de primă urgență. Mulți din ei au rămas doar cu un schimb de haine, n-au dormit cîteva nopți tn șir ; dar febrilitatea colectivă, ritmul urcat al acțiunii nu dau nici panicii, nici oboselii timp să se instaleze.Cele mai urgente operațiuni se desfășoară în proximitatea terasamentu- lui feroviar, care mărginește orașul spre est După ce în noaptea de 14/ 15 mai s-a lăsat depășit de masa lichidă, acesta a devenit, cind nu mai trebuia, un obstacol în retragerea a- pelor. Un milion de metri cubi acoperă o suprafață de un kilometru pătrat. Distrugerea terasamen tulul, evitată de la bun început, ar fi putut provoca pagube și mai mari locuințelor inundate. Printr-o sublimă solidaritate, cîteva județe și-au oferit a- tunci ajutorul. De pe cîmpiile Dunării și Ialomiței au sosit, în numai 24 de ore, optzeci de motopompe, fiecare cu mecanicul ei. Marți, Ia ora 10,45 prima din zecile de motopompe a început Bă pulseze, trans- bordind puhoaiele miloase peste baraj. Operațiunea va continua sub lumina reflectoarelor, toată noaptea. La ora cînd citiți aceste rinduri sint șanse ca apa să fi fost cu desăvîrșire alungată de pe ultimele teritorii pe care le mai păstrează zona orașului.Cu trei zile în urmă, Alba Iulia mai era aparent ruptă de restul lumii. Fără electricitate și telefoane ; fără căi ferate și drumuri. în curînd o vom putea reîncadra, grație acestor .temerari, în ritmul dinamic, de muncă și viață, al Întregii țări.

satu-mare: Pagube
greu de evaluat
Simbătă dimineața am survolat Satu-Mare la altitudinea de 100—200 m. Un soare răsărit cu cîteva zile prea tîrziu nu făcea altceva decît să dezvăluie și mai crud marea calamitate abătută asupra unor cartiere întregi. Stadionul municipiului arăta ca o imensă farfurie plină cu apă. Un singur coș de fabrică fumega la acea oră. Străzi, străzi întinse pină la marginile orașului se oglindeau In apele gălbui, ape ajunse, după scădere, abia sub rama ferestrelor. ■Tractoare cu remorci, autocamioane militare transportau sinistrați, mobilă, îmbrăcăminte, obiecte salvate de furia apelor. Pe o stradă ferită de revărsări, un șir de autosanitare. (Aveam să aflăm, după aterizare, că din pricina întreruperii rețelei telefonice, mașinile salvării erau chemate la locurile sinistrate din om tn om). în scuarurile ocolite de ape, oameni salvați Împreună cu strictul necesar scos din casele dărîmate sau grav avariate. O pată brună, lățită pe perimetrul a cîteva străzi, ne dezvăluia un alt efect al calamității : pătrunzînd în rezervoarele subterane ale unui depozit de combustibil, apa a ridicat la suprafață substanțele inflamabile. Aveam însă să vedem această zonă de aproape, încercuită din loc in loc cu pancarte scrise tn grabă : Pericol de incendiu !Dar proporțiile catastrofale ale inundației au căpătat adînciml și mai dureroase atunci cînd, coborînd în oraș, circulînd pe străzile prinse de ape, am deslușit tn amănunțime e- fectele distrugătoare ale viiturilor Someșului. Am aflat astfel, la Comandamentul județean pentru apă

rare Împotriva inundațiilor, că numărul caselor inundate se ridică la peste 22 000, al celor distruse la peste 3 000, dintre care 1 900 numai in o- rașu] Satu-Mare. Aici sint incă inundate 20 de străzi, apele atingind înălțimea de pină la 1 metru.Vedem, cuprinse de ape, Întreprinderile „Solidaritatea", „1 Septembrie", „Mondiala", complexul C.F.R., uzina de apă, abatorul. în total, 9 obiective economice ale municipiului nu și-au reluat activitatea, fiind grav lovite de forța viiturilor.Aflăm insă, la ora cind scriem a- ceste rînduri (marți, ora 12) că uzina electrică și-a reluat, parțial, activitatea, că 42 autocisterne asigură a- provizionarea orașului cu apă potabilă. S-au luat măsuri profilactice severe pentru prevenirea îmbolnăvirilor, a eventualelor epidemii.La data de 18 mai, în întregul județ s-au înregistrat 16141 sinistrați, din care 6 715 copii și 792 bolnavi.Greu lovită a fost și agricultura județului, suprafețele agricole calamitate ridiciiidu-se la aproximativ 120 000 ha, în vreme ce pierderile de animale se cifrează la circa 6 400 de capete.La capătul acestei enumerări întristătoare nu putem trece cu vederea faptul cel mal dureros — pierderea de vieți omenești. La începutul acestei săptămîni au mai fost găsite 15 cadavre. Aceasta este ireparabila jertfă dată apelor. în pofida ei, mii și mii de oameni nu-și precupețesc energiile pentru ca viața să reintre în matca firească.Marți, la ora 17, Someșul tn scădere. Cota 502 cm.

CIND MUREȘUL
ERA

CÎT DUNĂREA /
Nu e nici umbră de exagerare în această afirmație I Cine a văzut blocurile din Aleea Carpați a municipiului Tg. Mureș, unde apa a urcat, literalmente, treptele pină la etajul I, a înțeles dimensiunile calamității a- bătute pe Valea Mureșului. O soartă asemănătoare au avut Reghinul, Tîr- năvenii. Ludușul, precum și numeroase sate supuse total sau parțial inundațiilor.Fapte de un autentic eroism n-au putut salva de furia oarbă a apelor întreprinderi ca „Electromureș" sau fabrica de mobilă, unde numai pagubele înregistrate la fondurile fixe au însumat 50 milioane lei.Sînt ultimele ore ale serii. De la trimisul nostru la Sighișoara, Ilie Purcaru, primim următoarele rînduri: „Potrivit informațiilor luate de la fața locului, fabrici întregi ale Sighi- șoarei inundate masiv au fost complet scoase din funcțiune pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Este cazul combinatului textil, care înglobează trei fabrici, al industriei locale, al cooperativelor „Prestarea" și „Sporul". Alte unități de producție, ca fabrica „7 Noiembrie" sau întreprinderea de morărit și panifica

ție, au suferit avarii parțiale, uneia secții încetîndu-și complet activitatea. Se adaugă uriașele pagube aduse locuințelor : 83 case distruse complet sau grav avariate, 1117 lovite da Inundații și avariate parțial. 85 de familii, potrivit acelorași informații, au rămas complet fără adăpost. Pagubele materiale evaluate pină la ora de față se cifrează la multe zeci de milioane de lei, iar știrile care sosesc mereu la comandamentul orășenesc anunță — cu fiecare investigație în uzinele și cartierele inundate — noi cifre dramatice".Și aceasta este situația în fiecare localitate, In fiecare unitate economică prin care au trecut puhoaiele. Pe măsură ce trec zilele ies la iveală noi pagube. La crescătoria de nutrii din comuna Acățari — de pildă — s-au înecat 1 500 animale și au fost distruse și avariate 44 de clădiri.După ultimele informații mai sînt încă inundate parțial orașele Luduș (231 locuințe dărîmate), Tîrnăveni șl Reghin, dar apele continuă să se retragă.Oamenii Insă luptă, aprinzlnd peste acest teritoriu al suferinței oele dinții lumini.

Fard sâ cunoască opreliști In revărsarea sa oarbâ, Someșul a cuprins întregul oraș Satu-Mare, pătrun
zînd cu furie pînă și pe străzile din centrul municipiului. Invadînd terasamente de cale ferată, șosele și 
poduri, intrînd în casele oamenilor, năvălind în întreprinderi, apele au provocat pagube încă greu de eva
luat, oprind pentru cîteva zile pulsul viu al orașului. Așa arăta Satu-Mare în momentele de vîrf ale viitu
rilor. Acum Someșul scade treptat, lăsînd în urmă case dărîmate, întreprinderi și instalații avariate, răni 
adînci pe fața orașului. Dar, în toate cartierele și uzinele se depun eforturi mari pentru ca viața să re

intre pe făgașul ei normal (Foto1 Agerpres)

Aiud, în mijlocul unor uriașe întinderi de apă, una din numeroasele localități lovite de inundații

DE LA COMANDAMENTUL JUDEȚEAN CLUJ aflăm că în acest județ și-au pierdut viața 6 oameni. Conform evaluărilor făcute pînă ieri, 
pagubele materiale provocate de inundații se cifrează la 230 milioane 
lei. Din cele 2 669 locuințe inundate, majoritatea sînt avariate, iar 323 
complet distruse. Au fost afectate de inundații 11 obiective economice 
și industriale, două școli generale, spitalul și liceul din Dej.

Pagube mari s-au produs în agricultura județului, fiind inundate aproape 20 000 hectare, din care 13 177 hectare teren arabil, 6 253 hectare pășuni și finețe. 80 hectare cu vie, 75 hectare livezi. Culturile compromise cuprind peste 4 000 de hectare cultivate cu grîu și porumb, 695 hectare sfeclă de zahăr, 308 hectare cartofi, 428 hectare legume etc.
DE LA COMANDAMENTUL JUDEȚULUI MARAMUREȘ se comunică o primă evaluare globală a victimelor omenești și pagubelor materiale provocate de calamități în cele 24 de localități inundate în cuprinsul județului. Pînă în ziua de 19 mai s-au înregistrat 8 morți în localitățile Baia Mare, Sighetul Marmației, Borșa și Cocîrlău. Au fost 

distruse 786 case. Drumurile naționale au fost distruse și avariate pe 
aproape 30 de kilometri, iar cele locale pe 232 km. Rețeaua feroviară 
a fost distrusă pe o distanță de 25 km și avariată pe 53,5 km. Au fost 
scoase temporar din funcțiune 8 unități de producție, 6 dintre ele re- 
luîndu-și pînă marți activitatea.

DE LA COMANDAMENTUL JUDEȚULUI SĂLAJ aflăm Tă, potrivit unei prime evaluări, peste 200 de case sînt complet distruse, iar alte 200 
sînt afectate parțial. In total au fost evacuate din zona revărsării apelor 
2 086 de familii.Din 29 de poduri distruse au fost refăcute 9, iar din 435 podețe avariate s-au refăcut pînă în prezent 208.In acest județ au fost afectate de inundații 16 km de linii electrice, 19 km linii telefonice, 187 km de șosele, 20 km de cale ferată. Cea mai mare parte a rețelelor de transport și telecomunicații a fost repusă în funcțiune.

Aflăm de la Direcția generală a drumurilor 
din Ministerul Transporturilor:

Potrivit unor date provizorii, pînă în prezent au fost degradate sau 
distruse 437 kilometri drumuri naționale. Pe aceste căi de circulație 
apele au avariat sau distrus complet 36 poduri din metal, beton sau 
lemn, in lungime totală de 1 546 metri Se apreciază că distrugerile și 
avariile sînt de 10—12 ori mai mari la drumurile și podurile de pe arte
rele județene și locale.

ț Acestea sînt doar cîteva momente dureroase ale calamităților abătute i l asupra unor județe ale țării. Informațiile care continuă să sosească Ia coman- ’ ’ damentele central și județene de apărare împotriva inundațiilor vin să adauge I \ noi date la acest tablou dramatic. Primim aceste vești cu luciditate și bărbăție, , hotăriți să învingem in această grea încercare prin care trece întreaga noastră ) 1 patrie. în aceste zile și nopți de epopee eroică, poporul nostru se dovedește t l la înălțimea virtuților sale morale. Strîns uniți în jurul partidului și guvernu- ' lui, milioane de oameni, într-o impresionantă solidaritate, își aduc contribuția ț ) Ia munca de refacere și vindecare a rănilor, la normalizarea vieții în zonele i l greu încercate de inundații. întregul nostru popor este însuflețit în aceste ‘ ' acțiuni decisive de vibranta chemare a partidului de a lupta cu fermitate i ț pentru înfăptuirea cu succes a planului de stat, pentru îndeplinirea sarcinilor / ■ de mare răspundere ale planului cincinal. ț
Grupaj realizat de Paul DIACONESCU și Ilie TANASACHE \



Trimișii noștri speciali transmit 
din județele lovite de inundații

SClNTEIA — miercuri 20 mal 1970 PAGINA

PRIN DÎRZENIE, TENACITATE
SI EFORTURI EROICE

KM 74 Șl ACTIVITATEA ÎȘI REIAU 
PAS CU PAS CURSUL NORMAL

Cu Încordare și hotărlre, cu tenacitate și eroism, oamenii muncii 
din zonele lovite de inundații izbutesc, treptat, să impună redre
sarea situației: uzine electrice, generatoare sînt repuse In func
țiune, se repară rețelele de curent, Instalațiile de apă, pas cu pas, 
drumuri sînt redate circulației, unități industriale scoase de sub 
mîl îșl reîncep activitățile productive. Prin larga mobilizare a ce
tățenilor, prin eroismul militarilor, prin activitatea neobosită a or
ganelor de partid și de stat, în zonele calamitate, în mijlocul rava
giilor, viața tinde să-și reia cursul normal. In ciuda efectelor deo

sebit de grele lăsate de furia devastatoare a apelor — hale dări- 
mate, mașini scoase din uz, înecate In mîl, magazii luate de ape, 
materii prime degradate, — diferite fabrici din județele Mureș, 
Cluj, Sălaj, Sibiu îșl reîncep activitatea. Zi cu zi, in unele locuri 
chiar oră de oră, lista unităților reintrate în funcțiune se îmbogă
țește cu alte nume — deși sînt încă nu puține întreprinderi unde 
urmările distructive ale Inundațiilor sînt deosebit de grele.

Iată, în cele de mai jos, cîteva din aspectele culese de la fața 
locului de trimișii și corespondenții noștri.

în zilele potopului—și după

Cota Mureșului... la nivelul Combinatului chimic Tîrnâveni

• Uzina electrică a Sighișoarei — refăcută în timp record • Problema nr. 

în întreprinderile inundate @ Pretutindeni, prioritate alimentării cu ap 

potabilă și energie, refacerii mijloacelor de comunicație

Ț Există o veche zicală : „După noi— potopul". Un fel de deviză a cinismului. Se poate spune că teribila epopee a acestor zile și acestor nopți a materializat în fapte de înaltă semnificație civică, patriotică, pur și simplu omenească, o diametral opusă filozofie a vieții, cristalizată în gîn- dul pe care mi l-a împărtășit ieri o profesoară din Tîrnăveni : „După potop — noi, oamenii". Noi, oamenii, cu întregul nostru fond de umanitate generoasă și puternică, nealterată de vicisitudini, ba, dimpotrivă, pregnant reliefată, cum numai momentele de supremă încordare a voinței, situațiile-limită o pot face. Noi, oamenii, înfrîngînd stihia, reconstruind viața.Faptele pe care le voi relata — erimpeie consemnate fugar din încordata bătălie împotriva devastatoarei stihii și a tragicelor ei urmări — nu fac decît să ilustreze acest adevăr.RAMINE CINE POATE ! Joi, 14 mai, ora 7 dimineață. In atelierele fabricii textile „Tîrnava" din Mediaș schimbul întîi abia începuse. La direcție țîrîie prelung și alarmant telefonul : „Apele Tîmavei s-au revărsat peste diguri. Vine un puhoi de o forță năpraznică. Cartiere întregi sînt amenințate de inundație. încercați să puneți la adăpost motoare și materiale mai prețioase". Secretara comitetului de partid, Elena Duculeci, pornește grabnic din secție în secție, adună oameni — majoritatea femei— și lansează un lapidar : „Rămîne cine poate !". După un ceas se face o evidență rapidă a celor rămași : aproape 450. Mai mult de jumătate, dintre care multe femei. Cu greu au fost convinse să-și părăsească lucrul cîteva salariate cu copii. Cei rămași au depus eforturi disperate ca să sal Victor BTRLADEANU

Luduș-lernut. Sala pompelor: cu o zi in urmâ era inundată. Acum funcționează normal Foto S M. Andreescu

veze motoarele și baloturile de materiale. Pe la 10, cînd a năvălit puhoiul — atingind aproape doi metri înălțime — abia au apucat să se urce pe acoperișuri și la etajele superioare ale corpului administrativ. Spre seară au fost salvați toți de ambarcațiunile militare.POLISTIREN SUSPENDAT. Știam pînă mai ieri că există un produs numit polistiren expandat. De ieri știu precis că există și polistiren.. suspendat. Și, după atestările unor oameni competenți, de suficient de bună calitate! Cum s-a ajuns la el? In dimineața zilei de joi, cînd și colectivul uzinelor „Automecanica" din Mediaș fusese cuprins de febra pregătirilor și măsurilor pentru a rezista invaziei apelor, Alexandru Har- șani și Dumitru Aron, muncitori la depozitul de materiale șl carburanți, și-au pus în gînd să salveze cu orice preț o mare cantitate de polistiren expandat din import, aflat într-o baracă situată lîngă depozit. Ce-au făcut? După ce au asigurat podeaua cu un strat izolator, au ancorat întreaga baracă cu niște funii groase — a- devărate otgoane marine — prinsa în cîrligi de fier de niște stîlpi de beton. Cînd a venit puhoiul, valurile au ridicat baraca pe coama lor înspumată, dar n-au izbutit s-o smulgă din loc. Polistirenul, suspendat pe apă, a fost salvat.ECHIPA LUI BARBAT. Una dintre întreprinderile medieșene care n-au fost atinse de furia apelor este „Vitrometanul". Asta nu înseamnă însă că cei de la „Vitrometan" au rămas departe de efortul concetățenilor lor pentru a Infringe bulboane vrăjmașe. Gărzile patriotice din uzină au fost tot timpul în inima luptei pentru salvarea oamenilor și bunurilor din 

cartierele năpăstuite. După ore întregi de încleștare furibundă cu stihia se întorceau în fabrică și intrau în schimb pentru ca producția să nu sufere nici cu o iotă. în fruntea lor s-a aflat fără contenire, cu mari cearcăne de nesomn la ochi, dar cu un contagios suflu de optimism șl încredere în priviri, în cuvinte, în fapta (deși în subsolul propriei sale locuințe năvălise apa), inginerul Emilian Bărbat, directorul combinatului. De aceea astăzi despre cei de la „Vitro- mentan" se vorbește cu un termen care a devenit un fel de distincție spontan conferită de populația orașului: „echipa lui... Bărbat".GJ., VL., BV. etc. Pe șoselele care duc spre Mediaș, Sighișoara, Tîrnăveni am întîlnit în toate aceste zile lungi șiruri de autocamioane cu astfel de însemne de circulație care a- rătau că vin din județele limitrofe: Gorj, Vîlcea, Brașov. Pe platformele lor — pompe de toate dimensiunile și formele, generatori de curent, precum și cantități apreciabile de alimente, medicamente, îmbrăcăminte. O adevărată ștafetă a solidarității, a patriotismului, a spiritului civic. Un șofer de pe un camion care transporta saci de ciment de la Tg. Jiu mi-a povestit că muncitorii fabricii de ciment din municipiul gorjan, cînd au auzit că li se cer cantități suplimentare pentru regiunile sinistrate, au rămas peste schimb, unii dintre ei trei schimburi la rînd. în piața Mediașului, ca într-o adevărată confluență de rîuri umane, puteai vedea forța de neinfrînt a marelui fluviu omenesc, mai puternic decît fluviile și torenții naturii. Și încă un fapt din multe altele: la ora șase dimineața, cînd tocmai intram în sediul comitetului municipal de partid, primul secretar al comitetului 

județean de partid se apropia de doi oameni îmbrăcați țărănește, pe care era vizibil că îi cunoștea. După ce le-a strîns mîinile i-a întrebat : „Cu ce treburi pe aici ?“. „Ne-au trimis oamenii din cooperativele noastre cu motopompele de irigații. Poate e nevoie de ele la secarea apelor. Ră- mînem și noi să le punem în funcțiune". Erau doi președinți de cooperative agricole din împrejurimi.INEPUIZABILE ENERGII PENTRU SALVAREA ENERGIEI. La marea termocentrală de la Iernut, stația de pompe este situată pe o platformă joasă, chiar pe malul Mureșului. Miercuri apele începuseră să crească amenințătoare, infiltrîndu-se viclean în subsoluri, apoi tot mai sus, spre sala pompelor. Dacă infiltrațiile ar fi atins vreunul din motoare în mers exista riscul unei avarii intempestive care s-ar fi soldat cu o oprire de lungă durată a întregii termocentrale (căci pompele asigură apa de răcire a turbinelor). Cînd apa a ajuns la numai zece centimetri sub motoare comandamentul înființat ad-hoc a decis decuplarea motoarelor de Ia pompe șl implicit oprirea temporară a producției de energie, și — în felul acesta- — salvarea instalațiilor. S-au oprit rînd pe rînd toate cele șase grupuri energetice, iar în clipa cînd apa a atins 30—40 de centimetri de la podea, toate instalațiile erau în afara pericolului. A început o uriașă bătălie pentru protejarea zidurilor și pentru evacuarea apei. In acele clipe de grea cumpănă, Florea Simon, muncitor la întreținere, s-a aruncat în apa miloasă ca să repare o crăpătură ivită în zid. S-au format echipe înzestrate cu tot felul de mașini și unelte pentru absorbția și deversarea apei — tot ce s-a putut mobiliza, de la motopompe la simple pompe de mînă — care au lucrat zi și noapte pentru a respinge puhoiul. Maistrul Ilie Jidveanu, de la atelierul de reparat turbine, n-a plecat două zile șl două nopți din subsolul centralei — unde începuseră să bolborosească pînzele freatice — deși știa că acasă la el, în Tîrnăveni, cota apelor depășise un metru, iar bunurile gospodăriei lui pluteau în voia soartel. După ce a fost expediat a- proape cu forța din centrală l-a luat locul Iosif Olah, care i-a continuat munca tot într-un „schimb" de 48 de ore. După ce Mureșul s-a retras, timpul devenise și mai prețios : fără o clipă de întîrziere termocentrala trebuia redată sistemului energetic național. Pentru a îndeplini însă complicata operație a pornirii unui asemenea colos energetic e nevoie de o cantitate de aburi pentru propulsie. De la București se comunicase intenția trimiterii în această direcție a unor locomotive cu aburi, dar treaba asta ar fi durat, deoarece comunicația pe linia ferată era încă întreruptă. Oamenii și-au pus la contribuție inventivitatea născocind un mijloc ingenios de a-și procura aburi din „producție proprie" : au tras o conductă de Ia un cazan special amenajat spre turbina primului grup e- nergetic destinat redării în funcțiune. Pe scurt : pînă sîmbătă la ora 10 dimineața au fost pornite din nou primele trei grupuri, iar duminică la 10 vestea s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului în toată țara ! termocentrala Iernut funcționează din nou cu toată capacitatea ! Energia a fost salvată. -

Strălucesc luminile 
electrice - se șterge 
o dungă înaltă de 

doi metriNoaptea, înainte de intrarea în Sighișoara, șoseaua înoată printre apele negre ale Tîrnavei, care lucesc stins sub un cer fără stele. Dar, curînd, pe culmi pe care nu le ghiceam prin umbră, irump pe neașteptate luminile.în față, cit poate vedea ochiul pînă la linia zării, ard nenumărate lumini, a- ducînd sub privire orașul. Peste ravagiile pe care le vom vedea în curînd în a- ceastă noapte apăsătoare, primim aceste lumini ca pe un simbol al energiei, al eforturilor de a învinge, de a reașeza peisajul și viața oamenilor pe temeliile lor firești.19 mal : într-o dimineață încă înnourată, primul popas îl facem chiar la sursele energiei umane a județului. Sediul comitetului municipal de partid este în aceste zile și sediul comandamentului de luptă împotriva inundațiilor. Sîntem informați că uzina electrică a orașului a fost cea dinții dintre unitățile care, deși greu lovită de ape, a fost repusă pe picioare intr-un timp record. Chiar din noaptea de 13 spre 14 mai, cînd Tîrnava Mare s-a năpustit peste maluri, cotropind în cîteva ceasuri orașul, colectivul uzinei, mobilizat pînă la ultimul om, și-a luat în primire posturile. De data aceasta nu simple posturi de lucru, ci veritabile posturi de luptă. Rețelele electrice Înghițite de valuri au fost, In mare parte, salvate sau refăcute.Obiective economice importante, ca uzinele „Nicovala", combinatul de faianță și sticlă, fabrica de cărămidă și var „7 Noiembrie", au primit neîntrerupt energie, asigurindu-se continuitatea producției ; în prezent, absolut toate unitățile productive primesc lumină și energie, aria de lumină cuprinzind mereu alte cartiere, pînă mal ieri înecate de apă și beznă. Cu toate gravele avarii provocate instalațiilor și rețelelor, la ora cînd transmitem, toate cele 23 posturi de energie ale orașului (din care 14 au fost complet Îngropate de ape) au fost repuse sub tensiune.Trebuie notat că sediul centralei electrice, aflat In epicentrul dezastrului, a fost cotropit de ape din primele zile. Dar oamenii au învins. Cum ? Lupta cu apa s-a desfășurat nu numai cu eroism, dar și cu luciditate, cu competență. In fața unei scheme de rețele, relee și noduri electrice, așternută pe un perete, atribuțiile pentru a- părarea punctelor mai importante au fost imoărțite în mod atent, organizat, riguros : s-a urmărit mobilizarea intensă a tuturor for
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LorandCombi-nostru Colectivul

• După cum se arată într-o telegramă adresată Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către colectivul de muncă al întreprinderii de rețele electrice din TG. MUREȘ, principalii consumatori din cuprinsul acestui oraș, precum și din Reghin, Sighișoara, Tirnăveni, Luduș, Odorhei, Cristurul Secuiesc și din marile unități agricole, sini acum alimentate cu energie electrică.Corespondentul Deaki transmite:natului de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș a asigurat funcționarea continuă a instalațiilor. După retragerea apelor, echipe complexe de specialiști au acționat neîntrerupt pentru repunerea In activitate a uzinelor care alimentează cu apă potabilă municipiul Tg. Mureș și orașele Tîrnăveni și Luduș, repunerea în funcțiune a unor rețele electrice și telefonice în cartierele inundate ; alți salariați au participat la ajutorarea populației sinistrate.• Minerii din bazinul carbonifer CAPENI au refăcut repede podul de pe linia ferată minieră care leagă sectoarele de exploatare de la Vîrghiș de secțiile de dotare și brichetare de la Baraolt, lucrare de care era legată reînceperea producției. In același timp, echipe de intervenție au evacuat a- pele infiltrate în galerii. Luni intraseră în mine primele schimburi pentru rearmarea galeriilor avariate, iar marți a început din plin procesul de extracție in sectoarele Vîrghiș I și II care au avut cel mai

Cu pluta prin... Sighișoarațelor, cu cumpănirea severă a deciziilor, cu disciplina de fier a muncii în condiții excepționale.
Răspuns amplu șl 
inimos la chemările 

partiduluiCuvintele de Îmbărbătare rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu au avut un puternic răsunet în rîndurile cetățenilor Sighișoarei. Locuitorii și-au organizat rîndurile într-o acțiune multiplă și de amplă anvergură. Despre planul de luptă pentru refacerea grabnică a orașului ne vorbește tovarășul Vaier Giurgiu, prim- secretar al comitetului municipal de partid, pe care îl întîlnim dis-de-dimineață la combinatul textil, conducted o ședință operativă cu conducătorii mai multor unități economice.— Problema nr. 1 în întreprinderile inundate este punerea în funcțiune a tuturor utilajelor. Azi, conform planului stabilit de comandamentul orășenesc, toate motoarele e- lectrice și utilajele cu un grad mare de complexitate vor fi demontate, ur- mind să fie verificate și remontate. Se continuă curățirea halelor, evacuarea milului, acoperirea cu substanțe anticorozive a utilajelor care nu necesită reparații, reluarea parțială a unor activități. Se acționează șl în fabricile care n-au avut de suferit, pentru obținerea unor producții suplimentare care să compenseze

parțial pierderile, să facă față nevoilor populației ; aceste întreprinderi acordă un puternio ajutor — prin echipe de muncitori, utilaje și materiale — celor afectate de inundații. Spusele interlocutorului își găsesc o ilustrare chiar aici, în incinta Combinatului textil Sighișoara, ale cărui unități de producție au fost dintre cele mai grav lovite de apă. Secția de țe- sătorie a fabricii de bumbac : pe pereți, dunga de umezeală urcă pînă aproape de 2 metri. Fină acolo a fost nivelul apei ! Iar nămolul adus de ape trecea de carîmbul cizmei. Duminică și luni, din zori și pînă la căderea serii, 2 000 de oameni au lucrat Intens în secțiile combinatului. „Doar pînă la căderea serii" — precizează tovarășa Ludovia Ocneanu, secretara comitetului de partid pe fabrică, precizare care își are semnificația ei : acum două zile în fabrică nu era lumină electrică. După aceea — s-a muncit însă și noaptea. S-a evacuat nămolul, au fost spălate mașinile, dușumelile, pereții. Primii care au venit Ia fabrică, după retragerea apelor, au fost aceia care o părăsiseră ultimii, doar cu cîteva ceasuri în urmă. Corneliu Cerbu, Eugen Bleahu, Ștefan Sasu, Brebăr Gotfired și mulți alții, aceiași care, după ce salvaseră pînă în ultima clipă materiale de preț, rămăseseră blocați pe acoperișul fabricii, timp de o zi și o noapte. De fapt, acum între orele de zi și orele de noapte ale combinatului textil e greu de sesizat vreo deosebire.
mult de suferit de pe urma inundațiilor. In felul acesta, întreprinderea minieră Căpeni și-a reluat activitatea normală. Minerii de aici s-au angajat ca, lucrind in schimburi suplimentare, să recupereze numai în trei săptămini pierderile și să asigure astfel condiții pentru realizarea angajamentului anual de a extrage peste plan 40 000 tone cărbune energetic.• De asemenea, tn agricultură, unde apele au inundat în această zonă peste 12 000 ha, situația începe să se normalizeze. Echipe de săteni sapă fără întrerupere șanțuri și rigole, grăbind astfel scurgerea apelor. Pe terenurile neafectate de ape și viituri s-a trecut la însămînța- rea ultimelor suprafețe și la întreținerea roiturilor.o La MEDIAȘ, localitate Încercată de pe urma calamităților naturale, au fost restabilite rețelele de energie electrică, de gaz metan și uzina de apă. Și-a reînceput, de asemenea, activitatea întreprinderea de panificație.o La COPȘA MICA s-au restabilit rețelele de apă industrială, de gaz metan și mijloace de comunicație. Luni au început să producă primele instalații ale Uzinei de metale neferoase, cărora li s-a adăugat marți fabrica de acid sulfuric, care' funcționează în prezent, ca și celelalte secții, la parametrii nominali. Colectivul de muncă de aici este hotărît ca în cursul acestei luni să depășească planul de producție cu 4,5 milioane lei, recuperînd astfel pierderile și contribuind la compensarea producției industriale pe

— Astăzi — ne informe ză inginerul șef al fabri< Walter Ligner — la fabri de bumbac 600 de mun< tori veniți de cu noap muncesc să termine cură' rea utilajelor și a halcl< Alți 500 vor veni la vrem prinzului și vor prelua șt feta.
Cicatricele nu se 

șterg ușor...Cartierele care s-au lu: tat cu valurile au porțiu încă acoperite cu o pinză > apă și poartă cicatrice v zibile : garduri și case d rimate, depozite răvășit Din oră in oră, munca ncrgică și bine organizată cetățenilor redă insă loc rilor aspectul lor fire reînnoiește firul activităjLa fabrica de incâlțămii te „Ardeleana" sute de s; lariați au rămas in fabric punind la adăpost de ai utilaje și bunuri importai te. A fost salvată 95 la si tă din producția de expo a fabricii. Cu ajutorul ecl pelor de mecanici și electr cieni, sosite de la Combin tul de piele și încălțămin Cluj și de la Fabrica de ti cotaje din Sebeș, se lucre: ză la reinstalarea motoar. lor. Mîine începem lucrul < o linie tehnologică — nespus ing. Maria Vădean, d rectoarea fabricii.Pentru asigurarea legăti rilor telefonice, zeci de tel nicieni și electromecani lucrează de zile și zile, ț stîlpi, în ploaie.Tovarășul Nicolae Roș Îirim-secretar al Comitet ui municipal P.C.R. AII Iulia, ne spune :— Afară de revizia utili jului din fabrici, s-a prevl zut o sporire a ritmului ț șantierele construcției c locuințe, restabilirea părții lă a transportului urba Aproximativ 100 de pomi evacuează apa din depozr și unități comerciale. Sîi ajutați — cu camioan pontoane, bărci — cetățen care își evacuează bunuri din casele amenințate t se dărime. Stația dc pon pare de la sursa de apă orașului a fost pusă în funi țiune. Sute de uteciști c< lectează materialele purtai de ape, sortează tot ce s poate recupera. Iluminați public a fost restabilit. I chipe de electricieni demoi tează și verifică instalații! pentru a preveni accident'• A fost restabilit traf cui feroviar pe ruta Răzbc leni—Teiuș. La 19 mai, or prinzului, a trecut primi tren.• Sute de lucrători a hotărît să nu înceteze lu crul pînă miercuri, pentr restabilirea rutei C.F.I spre Vințu de Jos.• Se mobilizează forțe i se întocmesc planuri de pre tecție pentru a se face faț eventualelor primejdii le gate de o creștere a nive lului rîurilor Sebeș, Seco și Cîlnic.
Ilie PURCARU 
Șlefan DINICA

ansamblul județului. In cursul zilei de marți au fost repuse în funcțiune primele instalații ale uzinei „Carbosin" — secțiile de negru de fum și furnalele. Continuă în ritm alert lucrările impuse de reînceperea producției în celelalte secții.• Și-au reluat activitatea Secția de mezeluri din GHERLA, județul Cluj ; îngrășătoria de bovine Luduș, județul Mureș : întreprinderea „Electromureș" (parțial). Mureș ; Fabrica de produse lactate Șimleul Silvaniei, județul Sălaj ; Uzina de apă Mediaș, județul Sibiu ; Uzina chimico-metalurgică Copșa Mică, județul Sibiu.• Funcționează normal rafinăria Crișana (Bihor).• In județele Alba, Sibiu, Mureș au fost expediate ieri importante cantități de cabluri telefonice, aparate telefonice și »lte materiale, însoțite de echipe de specialiști.• Din SATU MARE : La Uzina de reparații auto, lovită de viitura Someșului, marți muncitorii au reluat lucrul. La fabrica „Mondiala" a fost evacuată apa din subsoluri. Fabrica de piele „Drum Nou" a fost în întregime curățită de nămol, pregătindu-se reluarea producției. La întreprinderile „1 Septembrie" și „Solidaritatea" numeroase echipe de muncitori și brigăzi de tineret din alte întreprinderi ajută, după orele lor de producție, la evacuarea apei și curățirea utilajelor.Pînă joi e probabil să fie redată circulației linia ferată Satu Mare—Baia Mare, acțiune la care militarii dau un sprijin masiv.
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Jntregul popor răspunde 
chemării partidului 

O URIAȘĂ MIȘCARE PATRIOTICĂ, 

O IMPRESIONANTĂ ACȚIUNE DE SOLIDARITATE

Măsuri excepționale 
de apărare a Gaiațiuiui

Aici, la Galați, sint mulțl, foarte multi oameni care de patru zile și patru nopți nu mal știu ce este odihna. Pentru că oamenii acestui județ, prins ca intr-un clește de apele Dunării, Șiretului, Prutului, știu foarte bine ce înseamnă furia puhoaielor dezlănțuite. La chemarea comitetului județean de partid, se acționează cu promptitudine șl dîrzenie In toate zonele periclitate de stihiile apelor, a căror creștere din ultimele zile este vertiginoasă.Iată care este situația l Ploile abun

dente căzute în ultimele 48 de ore pe intreg teritoriul județului, cit și in județele vecine, au determinat creșteri masive ale debitelor durilor Milcov, Trotuș, Putna, Hm. Sărat, Buzău, ale căror ape au crescut in citeva ore Intre 1—4 metri. Nivelul Șiretului a depășit în ultimele 24 de ore cotele de inundații în mai multe puncte cu circa o jumătate de metru. I.a Cosmeștl, in dimineața zilei de 19 mat, într-o singură oră, cota Șiretului a crescut cu 34 cm, la Lungoci cu 66 cm., la Șendreni cu 21 cm. Pe Prut
'' Acțiunea de ajutorare a zonelor calamitate a devenit o uriașă 
mișcare patriotică de solidaritate a întregii noastre națiuni socia
liste, în cursul zilei de ieri, râspunzînd vibrantului apel al Biroului 
Executiv al Consiliului National al Frontului Unității Socialiste, ce
tățenii patriei, muncitori, țărani și intelectuali din toate generațiile, 
bărbați și femei, români, maghiari, germani si de alte naționalități, 
își exprimă hotărîrea fermă de a-și înzeci eforturile pentru a com
pensa prin noi realizări daunele provocate de inundații și a aduce 
cît mai aproape momentul în care se vor șterge urmele calamității 
care s-a abătut asupra unor județe ale țării și o numeroase familii.

În primele rînduri, ca întotdeauna, 
eroica noastră clasă muncitoare

citadela industriei grele 
bucureșteneițim o telegramă, -una din miile >sate conducerii partidului. Apar- colectivului marii uzine „23 Au- i" din Capitală și cuprinde răs- sul acestei citadele a industriei e românești la chemarea partidu- Cuvintele au precizie de comu- it: • cel aproape 12 000 de sala- riați ai uzinei vor participa, cu remunerația pe patru zile de muncă, reprezentind 800 000 de lei, Ia ajutorarea județelor calamitate ;• in lunile mai șl Iunie, Întreprinderea iși va depăși planul Ia producția globală șl marfă cu minimum 3 la sută, ceea ce reprezintă un plus de 7 milioane lei ;• se vor forma brigăzi complexe care vor merge acolo unde vor fl trimise pentru a contribui la repararea unor instalații ți agregate ;• se vor recondiționa în uzină, prin muncă suplimentară, aparate, utilaje, locomotive Diesel hidraulice pentru unitățile care au suferit pierderi.t secțiile uzinei s-au format comf- de sprijin ; circulă din mină in iă liste de contribuție voluntară î însumează mii de nume.ultimă hotărlre luată iert i cale de conducere ale uzinei Ișl :ă salariul po o lună pentru fon- de ajutorare a județelor lovite de unități.

uplimentoiea producției 
de medicamenteConștiențI de marile cerințe de medicamente din județele lovite de inundații, salariații uzinei bucureștene de medicamente de pe bd. Ion Șulea s-au angajat să dea peste plan 13 produse (algocalmin — comprimate șl fiole, algocalor. Vitamina C — fiole de 2 și 5 mililitri, tetraciclină, aspirină, eodenal ș. a.), în circa 120 000 unități comerciale. Solidari cu tovarășii lor din zonele calamitate, fiecare membru al colectivului a hotărit să ce

deze o parte din salariu la; fondul de ajutorare.
Vrancea : Schimb de 10 ore 

în fiecare duminică 
pe șantiereEchipe de constructori aî întreprinderii județene de construcții din Vrancea, îndeosebi dulgheri, au plecat în comunele județului pentru a veni în sprijinul populației la repararea caselor avariate, a școlilor, căminelor culturale, podurilor. Pentru a realiza înainte de termen obiectivele planificate, colectivul întreprinderii a hotărit ca, în toate duminicile, pînă la sfirșitul anului, să organizeze munca pe toate șantierele, intr-un ■chimb de 10 ore.Angajamentul prevede, de asemenea, ca pînă la sfîrșitul anului să se economisească : 1700 TONEOȚEL-BETON ; 13 200 TONECIMENT ; 8 MILIOANE CĂRĂMIZI ; 663 MC CHERESTEA ; PESTE 80 000 MC AGREGATE DE BALASTIERA.

Timiș : Donații din salarii 
| — peste 10 milioane leii’’ Din județul Timiș, unde oamenii muncesc cu dîrzenie pentru întărirea digului de pe malul sting al Mureșului spre a preveni revărsarea puhoiului de ape, ne sosesc vești emoționante despre solidaritatea cu populația din zonele calamitate. Pînă ieri, zeci de mii de salariați au hotărit să contribuie la ajutorarea sinistrați- lor cu salariul pe 1—2 zile, suma totală cifrîndu-se la peste 10 200 000 lei. De asemenea, numeroase colective din unitățile productive s-au angajat să lucreze suplimentar în timpul lor liber, valoarea acestor zile de muncă ridicindu-se la peste 9 milioane lei. Prin comitetele de femei s-au colectat obiecte de. îmbrăcăminte și încălțăminte pentru familiile sinistrate in valoare de 600 000 letPentru aprovizionarea populației Aradului, încleștate în lupta dramatică pentru apărarea orașului de furia apelor, au fost expediate din județul Timiș 50 tone de pîine, 5 tone ulei, 8 tone zahăr, 10 tone cartofi, 10 000 sticle cu ape minerale și alte • produse alimentare.

uternicul sprijin frățesc al țărănimii 
cooperatiste

Ilfov’ntr-o amplă acțiune de solidarita- tovărășească, cooperativele agri- e de producție din județul Ilfov hotărit să trimită în județele lo- e de calamități :687 tone porumb boabe 5 471 tone griu ; 18 tone fasole uscată ; 138 tone fin ; 568 tone coceni ; 110 tone porumb siloz ;95 atelaje complete ; 50 vaci și juninci ; 126 tineret taurin ; 162 porci, scrofițe și purcei ; 420 oi ți miei ; 1345 păsări ; 26 100ouă : 1400 kg, carne (iu viu) ; 40 000 cărămizi ; 5 500 țigle ;1 000 mp carton asfaltat ; 20 tone var, precum și 1 milion lei numerar..a aceasta se adaugă contribuția -sonală a țăranilor cooperatori, umînd 108 405 kg cereale.In ziua de 18 mai au fost trimise județele Mureș, Cluj șl Satu-Mare 248 kg alimente și legume proaspe- precum și 14 000 ouă.
DoljFină în prezent cele 149 unități cooperatiste din județul Dolj de la care s-au centralizat datele au oferit următoarele cantități de produse și animala pentru familiile sinistrate :202 bovine ; aproape 1 000 porcine ; 25 000 ouă ; 359 tonecereale ; 6 tone fasole uscată ; 366 tone furaje, 50 000 cărămizi. 6 000 țigle î 300 cahle teracotă ți alte materiale de construcții, săpun, îmbrăcăminte ete.

In afară de produsele ce se dau din magaziile cooperativelor. țăranii cooperatori din județul Dolj ș-au înscris să doneze din gospodăria proprie 349 tone griu și porumb, 77 ovine, 565 păsări, 100 kg untură. 500 kg brinză ți însemnate cantități de alte alimente, îmbrăcăminte etc.
IalomițaPînă aseară salariații din întreprinderile industriale ale județului au hotărit să-i ajute pe sinistrați cu 495 700 Iei și să dea o producție suplimentară în luna mai de 4 825 000 lei, iar în luna iunie de 5 000 000 lei.Conducerile unor întreprinderi de mecanizare a agriculturii au comunicat, de asemenea, că 20 formațiuni de lucru, constituite fiecare din cite 8 tractoare, 3 semănători, 6 pluguri, 4 grape, remorci, cisterne etc., smt gata să plece în județele din nordul țării pentru a ajuta la reînsă- mințarea terenurilor calamitate.Toți activiștii comitetului județean de partid Ialomița, ai consiliului popular județean, secretarii comitetelor comunale de partid, ca și colectivul redacției ziarului „Tribuna Ialomiței" au oferit salariul lor pe o lună.Concomitent, în zona denumită Balta Ialomiței lucrează zi și noapte mii de muncitori, tehnicieni, mecanizatori, țărani cooperatori pentru apărarea digurilor de apele care creso amenințind culturile de pe 110 000 de hectare.

Aportul profesorilor și studenților
Universității>teri dimineață, la facultățile de apt, matematică-mecanică, istorie, îcă, filozofie, chimie, geologie- ografie, pesta 7 000 de studențî au

din Bucureștiparticipat la adunări de solidaritate cu cei care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Hotăriți să contribuie activ la înlăturarea cit mai grabe

Faptele și datele pe care le consemnăm în pagina de față exprimă 
cu vigoare — aidoma celorlalte relatări inserate în coloanele zia
rului de azi și din zilele anterioare — deplina identificare a oame
nilor muncii cu politica Partidului Comunist Român, unitatea lor de 
nezdruncinat în jurul Comitetului său Central, capacitatea poporu
lui nostru de a face față oricăror situații ji greutăți, angajarea sa 
plenară în efortul dîrz si plin de abnegație pentru realizarea pre
vederilor ultimului an al cincinalului, pentru înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al X-lea al r.C.R., în vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

nic8 a urmărilor calamităților, studenții universității bucureștene s-au angajat :— tn luna iulie, organizați In brigăzi de muncă patriotică, să lucreze acolo unde va fi nevoie :— să renunțe la o parte din biletele de odihnă în favoarea copiilor din zonele sinistrate :— bursierii să ofere echivalentul bursei pe o zi In fiecare lună pînă Ia sfîrșitul anului, iar studenții cu burse de merit să cedeze bursa pe o lună, în contul destinat ajutorării sinistra- ților ;— să se folosească cu prioritate fondurile destinate ajutoarelor materiale pentru sprijinirea colegilor din zonele calamitate ;— să fie virate In fondul ajutorării sinistraților sumele încasate pînă Ia sfirșitul lunii mai la clubul universității de la spectacolele prezentate de către formațiile universității ; ansamblul folcloric ,,Ciuleandra" să susțină trei spectacole ale căror Încasări să fie cedate fondului ajutorării sinistraților ; să se o- fere jumătate din fondurile bă

nești ale Consiliului U.A.3. ce vor fi realizate din acțiunile cultural-distractive ;— să răspundă la acțiunea de colectare a singelui ;— să instituie o listă de subscripție de bani și articole de Îmbrăcăminte pentru ajutorarea cetățenilor din zonele sinistrate.Imediat după adunarea de la Facultatea de drept, 150 de stu- denți ai acestei facultăți s-au înscris să participe ca voluntari ia acțiunea de reconstrucție u județelor lovite de inundații.Profesorii ți conferențiarii, membrii în senatul și comitetul de partid al Universității din București au hotărit să ofere in sprijinul regiunilor calamita. te salariul pe o lună, iar cei ce au funcții de lectori sau asistenți să contribuie prin sume variind intre salariul pe o lună și salariu] pe o zi din fiecare lună rămasă pînă la sfirșitul anului. Totodată, el au hotărit ca 50 la sută din fondul de premiere pe anul 1970 să fie donat ajutorării sinistraților.
Acțiuni initiate de uniunile1 « 

de creațieo în Capitală, s-a deschis la Fondul literar o listă de subscripție, iar Ia Casa scriitorilor un centru pentru colectarea alimentelor, imbrăcâmin- ții, medicamentelor etc., prin care scriitorii, membrii familiilor acestora iși aduc contribuția personală la ajutorarea oamenilor din ținuturile inundate.
o Scriitorii ale căror lucrări s-au numărat printre primele 10 cărți tipărite de editura .Junimea" din Iași au hotărit să ofere cite 1000 de lei din drepturile de autor pentru fondul de ajutorare a sinistraților.
o Membrii Uniunii compozitorilor, alături de o seamă de alte ajutoare, au hotărit să ofere rețetele unor spectacole in folosul populației din zonele sinistrate. Seara de revistă și muzică ușoară ce va fi organizată în colaborare cu teatrul muzical „Ion Vasilescu" va inaugura seria acestor spectacole.

• Uniunea artiștilor plastici și Fondul Plastic au inițiat organizarea unei expoziții la Galeriile de arlă „Orizont" (bd. Băl- cescu — 23), cu lucrări oferite benevol de membrii Uniunii artiștilor plastici și ai Fondului Plastic. Sumele obținute din vinzări fiind afectate ajutorării sinistraților, artiștii vor depune lucrări de pictură, grafică, sculptură mică, obiecte de artă decorativă și artă aplicată, direct la Galeriile de artă „Orizont" In zilele de 21, 22, 23 mai 1970. Ținind seama de obiectivul urmărit, lucrările oferite vor fl de largă accesibilitate.• Colectivele tuturor teatrelor din Capitală au hotărit ca pină Ia sfirșitul actualei stagiuni să prezinte două sau trei spectacole in plus față de programul lor permanent. încasările realizate vor fi oferite pentru ajutorarea localităților calamitate.
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La centrul de ajutor al municipiului Mediaș. O secvenfâ din ne- 
număratele manifestări de sprijinire a populației sinistrate

Comitetele ți comisiile femei
lor, masele largi de femei de 
la orașe și sate dau un sprijin 
prefios la acțiunile organizate 
sub egida Frontului Unității So
cialiste pentru colectarea de 
îmbrăcăminte ți alimente. In 
Capitală, incă in primele ore ale 
dimineții, au fost organizate, tn 
întreprinderi și tn cartiere, 93 
de centre de depozitare pentru 
obiectele colectate. Colective 
formate pe străzi șl cartiere au 
trecut de îndată la acțiune, pen
tru a îndruma cetățenii spre a- 
ceste centre.

Am Intilnit mal multe ase
menea colective In plină acțiune 
in sectorul 4 din Capitală.

— Este impresionant cum se 
manifestă în aceste zile voința 
întregii populații de a-i ajuta 
pe cei din zonele lovite de ne
norocire, ne spune tovarășa Ra
du Ruxandra, membră a co
mitetului de sector al femeilor. 
Fiecare oferă, din toată inima, 
tot felul de lucru-i, imbră'.ă- 
minte, încălțăminte, obiecte de 
uz casnic care pot fi utile si
nistraților. Maria Dumitrescu, 
de pildă, din str. Vasile Cirlova, 
nr. 24, e pensionară, n-are prea

mari posibilități. Și totuși a 
pregătit un pardesiu, o bluză, 
o fustă, o rochie de lină, toate 
In stare bună. Un alt cetățean, 
Fotache Dristoreanu, din str. 
Vultur 135 A, pe lingă obiecte 
bune de îmbrăcăminte — un 
costum bărbătesc, o cămașă ți 
altele — a pregătit o cutie mare 
de bomboane pe care a scris șl 
citeva cuvinte calde adresate 
copiilor din zonele sinistrate.

Grăitoare pentru solicitudi
nea și solidaritatea generală 
față de populația din zonele 
sinistrate sint cele constatate la 
centrele de colectare. La numai 
citeva ore de la deschiderea 
lor, aici s-au format adevărate 
depozite de îmbrăcăminte, Încălțăminte. La centrul organi
zat in casa de cultură a tinere
tului din str. Mihail Eminescu 
nr. 89 se adunaseră, numai pină la ora 16, obiecte evaluate la 
sute de mii de lei. Numai sala
riații de la Institutul de cerce
tări și proiectări pentru indus
tria lemnului au depus 50 de 
colete mari in valoare de peste 
102 000 lei. Elevii de la Școala 
nr. 28 au adus 321 cămăși, 178 
pijamale, 148 perechi de pan
tofi, 304 rochii, 203 pulovere.
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PROGNOZA 
HIDROLOGICĂTn toate regiunile țării, potrivit datelor Înregistrate la Comisia centrală de apărare Împotriva inundațiilor, în ultimele două zile au continuat să cadă ploi, mal frecvente in bazinul superior al Oltului, in bazinele Prutului și Șiretului, in Bărăgan și tn zona Vrancel. Ele au scăzut In intensitate in cimpia vestică a Transilvaniei, tn Banat și Oltenia. Cantități mal mari de apă au fost Înregistrate in noaptea de 18—19 mal Ia Păltiniș, Sibiu — 45 litri pe mp, Dorohoi — 32 litri pe mp, Băilești — 84 litri pe mp și Fundulea — 22 litri pe mp.Se prevede ameliorarea treptată a vremii, mal tntti In nord-vestul țării șl apoi in celelalte regiuni. Cantitățile de apă ce vor cădea, cu excepție în Carpații Meridionali și Munții Vranoei, nu vor depăși 15—20 litri pe mp in 24 ore.Ca urmare, alimentarea durilor cu ape va fi în general diminuată. Someșul va continua să scadă pe Întregul curs. Nivelul apelor rîului sint in prezent : la Dej sub cota de inundații, iar la Satu-Mare cu circa 3 metri sub nivelul maxim atins, revenind la cote normale. Mureșul este în scădere, unda maximă trecînd In noaptea de marți spre miercuri in R. P. Ungară. La Arad, scăderile de nivel totalizează 1,70 m față de culminația viiturii. Pe Olt, apele sint, de asemenea, în scădere în zona inferioară, nivelul apei fiind sub cotele de inundații, cu excepția sectorului Rm. Vîlcea, unde au fost cu puțin depășite. Șiretul continuă să crească in aval de Cosmeștl, unde depășește ușor cotele de Inundații. Apele Prutului, in scădere in partea superioară, sint insă în creștere in aval de punctul corespunzător orașului Iași, frontul viiturii ajungînd tn cursul zilei de marți în amonte de Drtnceni. Și aici apele depășesc cotele de inundații.Dunărea continuă să scadă de Ia Bazlsș la Cernavodă. Pe restul albiei fluviului se înregistrează creșteri, care depășesc maximele atinse de viitura din aprilie cu 18 cm la Brăila și 15 cm la Tulcea, datorită aportului Șiretului șl Prutului. Prognoza Dunării, elaborată pină la 15 Iunie, prevede că în zona inferioară nivelul apelor va scădea in următoarele zile. O nouă undă de viitură, de valori mai mici decît cele precedente, va parcurge fluviul In sectorul românesc, atingind culminația nivelurilor între 28 mai la Baziaș — 6 iunie la Tulcea.NIVELUL RIDICAT AL APELOR UNOR RlURI ȘI PLOILE ABUNDENTE CĂZUTE IN UNELE ZONE AU MENȚINUI SITUAȚIILE GRAVE EXISTENTE, IAR ÎN ALTELE AU CREAT PERICOLUL DE INUNDARE A NOI LOCALITĂȚI, SUPRAFEȚE AGRICOLE, CAI DE COMUNICAȚIEa Deși scăderile stnt mari și continue, ÎN JUDEȚUL SATU-MARE apele nu s-au retras în întregime din 10 localități. Sint inundate peste 120 000 ha, 20 000 de case.• IN ORAȘUL ALBA IULIA mai sint Inundate cartierele Partaș și Oarbe și alte citeva străzi. Apele încă nu s-au retras complet din cartierele Veza, Berc, Mînărade și Tiur din Blaj și nici din satele Sînmiclăuș, Bîia, Mihalț. Alte 7 localități din județul Alba sint înconjurate de apă, legătura făclndu-se cu bărci și cu tractoare.La închiderea ediției, o veste care produce noi Îngrijorări : apele rîurilor Sebeș, Secaș și Cilnlc, In urma ploilor din ultimele zile, sint in creștere, revărsîndu-se parțial.• ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA au mat rămas Inundate parțial cartierul Vilele noi din Deva, Simeria, satul Uroi, iar complet comuna llia.• ÎN JUDEȚUL ARAD au fost Inundate In întregime 3 localități și 17 parțial. In zona indiguită a Mureșului se continuă lucrările de consolidare și de oprire a Infiltrațiilor.• Unda Mureșului, depășind sectorul Arad, a ajuns ÎN « JUDEȚUL TIMIȘ, unde au fost evacuate 10 localități.Datorită precipitațiilor căzute, ÎN ZONA MUNICIPIULUI PITEȘTI, apele piriului Trivale au pătruns în 6 întreprinderi industriale și in subsolurile unor blocuri de locuințe. In jumătatea de nord a Moldovei apele rîurilor s-au retras in albii. în sud insă, ÎN JUDEȚUL VRANCEA, Șiretul și Putna au depășit digurile locale de apărare, provocind inundații în unele zone. Ploile abundente au provocat creșteri mari pe rîu- rile Milcov, Rm. Sărat, Rîmna și Sușița, inundind unele localități și peste 12 000 ha teren agricol. In localitățile Homocea, Broșteni, Cotești, Cîm- puri, Lacul lui Baban, Valea Sării din județul Vrancea s-au produs alunecări de teren, care au deteriorat locuințe, drumuri, plantații de vie, semănături. In ultimele două zile s-au mai produs alunecări de teren în zona Petrești, de pe malul sting al Prutului. Aici au fost luata măsurile comune necesare de către autoritățile române și sovietica. Apele Dunării au provocat pagube ÎN DELTĂ. Au fost inundate locuințe, terenuri agricole și mari cantități de stuf recoltatAutoritățile ungare și sovietice au fost informate, încă da săptă- mîna trecută, de mersul viiturilor pe riurile din zonele de frontieră pentru a putea lua, la rîndul lor, măsuri corespunzătoare. Cotele apelor sint In continuare transmise de citeva ori pe zi organelor de specialitate din aceste țări.

★ ★Aflăm In ultimul moment că datorită ploilor neîntrerupte din ultimele zile și topirii bruște a zăpezilor din munți au crescut și apela Cibinului, ÎN SIBIU ele ajungînd la 30 cm de cota de atenție. Deocamdată, pericolul nu este iminent. Totuși, paralel cu desfășurarea normală a activității productive, numeroasele întreprinderi sibiene amplasate de o parte și de alta a Cibinului — uzinele „Independența", fabricile „Republica", „Flamura roșie", „7 Noiembrie", „Libertatea" și altele — iau In continuare măsuri energice pentru preîntîmpinarea Inundațiilor. încă din cursul nopții trecute se lucrează la suprainăl- țarea digului din dreptul fabricii de cărămizi „Record". Lucrări de consolidare a malurilor și a șoselei se execută lntr-un ritm susținut și in dreptul comunei Cristian.

fn zona Ungheni — Drtnceni — Făl- ciu — Oancea viiturile de apă iși continuă drumul către teritoriul județului Galați. Apele Dunării, care atinseseră ieri dimineața cota de 582 cm, au ieșit mult din matcă și curg spre mare cu o viteză de peste 10 km pe oră.în patru zile șl patru nopți s-au realizat lucrări d8 apărare care in mod normal ar fi necesitat poate săptămini Întregi. în zona Fundenl — Tudor Vladimirescu s-a ridicat un dig pe o lungime de peste 20 de km care să apere 10 000 ha teren. în zona Șen- dreni — Braniștea, pe firul șoselei naționale, s-a construit in 12 ore un dig de pămînt lung de cîțiva kilometri care apără stația de pompare șl aprovizionare cu apă potabilă pentru cei circa 200 000 locuitori ai Gaiațiuiui. în zona Oancea — Vlădești — Gura Prutului, pe o porțiune de peste 60 de km, se lucrează intens la supra- lnălțarea, consolidarea și apărarea digurilor pentru prevenirea inundării celor peste 25 000 ha teren cultivat din lunca Prutului. în zona Gaiațiuiui, în partea de jos a orașului, de la gara fluvială și pină dincolo de stația de sortare a minereului, pe o porțiune de peste 5 km, se acționează energic pentru a apăra zona industrială a orașului și casele celor peste 20 000 locuitori, construite pe un teren care se găsește cu 1—4 metri mai jos față de nivelul apelor Dunării.Am reușit să răzbesc în cursul zilelor de duminică și luni, precum șl luni noaptea, în toate zonele periclitate ale județului, acolo unde oamenii nu știu ce-i somnul, ce-i odihna. Cu toate eforturile, uneori supraomenești, digurile provizorii înălțate cu multă trudă în numai citeva zile, deși n-au putut ti rupte, au fost deversate de apă. în noaptea zilei de 18 mai, în zona Fundeni — Tudor Vladimirescu, au fost Inundate încă 3 000 ha ocupate cu culturi. în total, în județ sint acoperite de ape peste 15 000 ha. Pină acum n-au fost semnalate nicăieri victime omenești și nici pierderi de animale sau bunuri materiale, in afară de cele pricinuite de inundarea terenului respectiv. In satele Fundenii Vechi, Cosmești-Vale și Băltărețul s-au luat măsuri de evacuare a locuitorilor și bunurilor materiale. Circulația pe calea ferată între stațiile Bărboși și Șendreni a fost Întreruptă. Șoseaua națională a fost acoperită de ape intre Movlleni și Șendreni, circulația puțind fi continuată deocamdată numai cu camioane de mare tonaj. Transbordarea muncitorilor navetiști care lucrează la combinatul siderurgic se asigură cu autobuzele. Sint evacuați oamenii din zonele periclitate ale comunelor Cosmești—Fundeni—Tudor Vladimirescu—Braniștea. Se lucrează neîntrerupt în condiții deosebit de grele la construirea de noi diguri, la consolidarea și supraînălțarea celor existente in zona industrială a orașului Galați și pe traseul Braniștea—Independența al șoselei naționale. Digul ridicat în zona Traian—Braniștea, care apără stația de pompare a apei potabile pentru oraș, continuă să reziste, deși este supus unor puternice presiuni de apă. într-o situație grea se găsește incinta agricolă Indiguită Latinu — Vădenl, din lunca Șiretului, intre orașele Galați și Brăila, unde sint necesare în aceste zile măsuri speciale de apărare.Intrucit prognoza apelor Dunării indică pentru începutul lunii iunie o nouă viitură care va provoca niveluri similare cu cele actuale, azi dimineață (ieri N.R.) comandamentul județean a stabilit măsuri excepționale de apărare a orașului Galați. Un colectiv de specialiști va Întocmi pină joi dimineață schița exactă pentru construirea unui dig masiv de apărare în zona gării fluviale — stația de sortare a minereului, dig in stare să reziste furiei apelor. Alt colectiv de specialiști, in frunte cu cadrele de conducere ale I.C.M.S.G., stablleso tn amănunt mijloacele tehnice, mecanice, materialele și forța de muncă necesare pentru realizarea acestui dig intr-un timp record de citeva rile. 8-au stabilit de asemenea inventarierea stocurilor de alimente șl distribuirea lor prin rețeaua comerțului de stat și cooperatist, pentru a se asigura aprovizionarea normală a locuitorilor, indiferent de condițiile și încercările Ia care va fi supus orașul Galați.Deși durează de 4 zile și 4 nopți, la Galați, lupta cu furia apelor dezlănțuite de-abia Începe, iar oamenii vor face totul pentru a depăși această grea încercare.
Stelian SAVIN
corespondentul „Seinteii’

CONTUL 2000-contul omeniei
Contul 2000, deschis celor care doresc să contribuie la ajutorarea semenilor loviți de furia apelor descătușate, a atras în fața ghișeelor C.E.C, din Capitală zeci și sute de cetățeni. Pină la sfirșitul zilei de marți, no spune tov. Gheorghe Cati, directorul direcției municipale a C.E.C., unitățile noastre au primit pentru ajutorarea sinistraților suma de 181540 leLLa citeva ghișee și agenții cerem, șl ni se pun la dispoziție, liste cu oamenii care au înțeles să contribuie și în acest mod la vindecarea rănilor celor loviți de calamități. Transcriem : familia Cruce Constantin și Elena (str. Marginei 32 A) a depus 2 000 lei, Victor Brăiescu (str. Ostașilor 5) 500 lei, Ioana și Vasile Modoran (str. Pictor Negulici 17) 500

lei, Petru Comonov (B-dul Republicii 92) 500 lei ; P. Pîrvulescu (str. C. Esarcu 3) 500 lei ; pensionarii sectorului 5 au donat 80 000 lei, cei din sectorul 8 — 75 000 lei ; organizația U.T.C. de la Uzina de reparații — 6 000 lei ; cadrele didactice și elevii Liceului „Matei Basarab" — 7 115 lei, cel de la Liceul economic nr. 2 — 3 822 lei etc.La agenția C.E.C. din Calea Grivi- ței 164. pensionarul Dumitru Bălă- ceanu (str. Abrud 33) ne declară i „Am depus 200 lei din pensia mea de 729, pentru că eu știu ce înseamnă să rămii fără casă".Glndurt șl oameni. Oameni care in aceste zile fac dovada puternicelor sentimente de întrajutorare, a con

tului de mare omenie ți solidaritate deschis permanent în sufletul poporului nostru.Valoarea depunerilor in contul 2 000, marți 19 mai, orele 19, înregistrată la filialele C.E.C. din citeva municipii din țară.București Iași Ploiești Cluj TimișoaraCraiova Constanța Brașov Oradea
181 540 Iei9 522 „20 090 „169 349 „112 419 „2 600 „12 540 „2 0o54 540 „Total 514 565 lei

Cetățeni din Capitală depun în „contul omeniei* Foto a AL Clon
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OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...

S-.S: OMUL In haină militară
Omagiu militarilor care, animați de un profund patriotism, de o

I

J

conștiință socialistă, și-au
de curaj și eroism

făcut cu prisosință datoria și au dat minunate pilde
în lupta pentru învingerea

Pagini de vitejie™ Pagini de eroism™
Aceste zile de încercare, aceste zile în. care stihiile dezlănțuite ale naturii 

devastatoare, au prilejuit o impresionantă afirmare a curajului și abnegației, a 
răspunderi cetățenești. Pe frontul dîrz al luptei cu natura înverșunată, alături de oameni ai muncii, zeci 
<1® *1® militari, de la soldat pînă la ofițer superior, și-au înscris numele într-o emoționantă epopee
a dăruirii și dîrzeniei. Oamenii în uniformă au făcut dovada unei memorabile bărbații.

Așa cum se spunea în ORDINUL DE ZI al Comandantului Suprem al Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicoiae Ceausescu, „MILITARII REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, 
ANIMAȚI DE UN FIERBINTE PATRIOTISM, DE O PROFUNDA CONȘTIINȚA SOCIALISTA, DE UN MI
NUNAT SPIRIT DE SOLIDARITATE UMANA, ȘI-AU FĂCUT CU PRISOSINȚA DATORIA, AU DAT PILDE 
DE CURAJ Șl EROISM, PUNÎNDU-ȘI ADESEA ÎN PRIMEJDIE VIAȚA.

AU IEȘIT ÎN EVIDENȚA ÎNCĂ O DATA LEGĂTURĂ DE NEZDRUNCINAT DINTRE ARMATA Șl 
POPOR, DISCIPLINA Șl ÎNALTA PREGĂTIRE MILITARĂ Șl MORAL-POLITICA A ARMATEI NOASTRfe, 
REMARCABILELE CALITĂȚI ORGANIZATORICE ALE COMANDANȚILOR Șl STATELOR MAJORE, FORȚA 
MOBILIZATOARE A ORGANELOR Șl ORGANIZAȚIILOR DE PARTID, EXEMPLUL INSUFLEȚITOR AL CO- 
{^LȘJ,LOR’ CAPACITATEA ÎNTREGULUI PERSONAL DE A ACȚIONA PROMPT Șl EFICIENT ÎN ÎNDE
PLINIREA MISIUNILOR ÎNCREDINȚATE".

s-au ridicat cu furie 
înaltei conștiințe și

stihiilor naturii

Bde pe Mureș și
in preajma lui 9 Mai, cu prilejul celei de-a 25-a ani

versări a Zilei Victoriei, am vă.ut diferite filme care mi-au 
împrospătat imagini vechi, evocări ale scenelor de război. 
Nu credeam că le voi retrăi la scurt timp, după cîteva zile 
— prin alte imagini, aproape identice celor de război, doar 
că armele nu trăgeau, iar țevile tancurilor rămîneau mute...în aer zumzăit de avioane și elicoptere, pe sol huruie motoarele tancurilor, ale altor vehicule pe șenile, mașinile amfibii străbat cînd apa, cînd uscatul, geniștii aruncă poduri de pontoane și înalță metereze, transmisioniștii, radio- telegrafiștii comunică mesaje, serviciile de aprovizionare asigură circulația unor cantități imense de alimente și apă potabilă, spitalele de campanie tratează și îngrijesc mii de oameni. Fețe de soldați și ofițeri din toate armele, fețe crispate de efort, suptp de oboseală, ochi înroșiți de nesomn,militari care luptă ziua și noaptea fără răgaz. Imagini de război încrincenat, în care inamicul sînt apele desferecate, care potopesc sate și orașe, îne- cind oameni și avuții, transformind clădirile în ruine și mormane de moloz — aidoma ca după cele mai crîncene bombardamente.Un război de un fel deosebit, — dar tot război, și în care soldatul armatei noastre și-a dovedit incă o dată vitejia și spiritul ticiu în slujba poporuluiODORHEIUL, de pildă, rează salvarea ostașilor. Mare, strangulată de un clocotea revărsîndu-și furia valurilor asupra orașului. Stavila trebuia repede aruncată în aer. Cițiva militari din unitatea comandată maiorul Pavel Pop, într-un mion, au pătruns pînă aproape de baraj după ce străbătuseră mai mulți kilometri prin apa ce ajungea spre parbriz. Lingă stăviiar, — apa și mai adîncă. Ancorat de o frînghie, îngreuiat cu saci de nisip, soldatul Iosif Tăliu plonjează și pune exploziv la rădăcina stăvila- rului. N-are costum de scafandru, nimic de protecție. Amenințat clipă de clipă să fie luat de furia a- pelor, e nevoit să se scufunde o dată, încă o dată, de atîtea, de a- titea ori pînă cînd întreaga încărcătură este aranjată la locul potrivit. Urmează explozia, — Tîrnava își retrage îngrozitoarea amenințare ce-o îndreptase asupra Udorheiu- lui...Inundația cup dea violent.. neri- metrul orașului JȘ. Nivelul apei trec de un metru, cînd la întreprinderea de transporturi auto s-a declanșat incendiul. Vilvă- tăile s-au înălțat spre văzduh — sinistrul devenea și mai tragic : Începuseră să ardă depozitul de carburanți, autobuze, cîteva garaje.Intre foc și apă s-au azviriit în luptă militarii companiei de pompieri. Butoaiele încinse cu carburanți Însemnau pericol instantaneu de explozie. în apă pînă la piept, aproape sufocați de fumul degajat din reacția spumei chimice, soldați și ofițeri, cot la cot, au reușit după multe ore de eforturi supraomenești să răpună incendiul. Abia a- tunci au observat că retragerea le fusese tăiată. Apa le înecase mașinile 1 Insă amfibiile unei unități militare au intervenit la timp, sco- țind vitejii companiei do pompieri din încercuirea valurilor......Se scufundau și dispăreau fără urme Intli drumurile și trotuarele, apoi curțile și grădinile, apoi casele ce nu puteau rezista. Remetea, Sîncrai, Voiniceni, Ady Endre, aleea Carpați sînt nume de străzi și cartiere. Sublocotenentul Florea Țibrea, maior Gh. Barzu, căpitanul Dumitru Crîng, căpitan Iuliu Gydr- fi, soldat Dolcea, sergent-major Gheorghișor și alte multe sint nume de oameni despre care în acele cartiere se vorbește cu adine respect. Țibrea pătrundea chiar și în casele ce trăiau ultimele clipe înainte de a se prăbuși. Știa ce primejdii 11 amenință. Dar știa mai presus de orice că oamenii aveau nevoie de el. Barzu și Gyorfi, în fruntea unor echipe, au salvat peste 500 de cetățeni, muncind fără întrerupere.Și elicopteriștii !Cu greu am reușit să cunosc echipajul unuia dintre elicopterele militare. In răgazul dintre misiuni. Comandant • I———.—Ion Condoiu. Navigator : nent-colonel Adalbert Bodiș. nic de bord : maistrul militar Ion Răducanu....Se cocoțaseră doi copii pe acoperiș de casă luat de ape știe de unde și prins acum printre

ramurile unor pomi. O fetiță de vreo șapte ani, alta de trei. Vînt, ape, coame de copaci duse de valuri. Elicopterul a coborît pînă la limita riscului de a fi izbit el însuși. Fetița de șapte ani s-a legat cu frînghia coborîtă de Răducanu, a legat-o și pe surioara ei de trei ani. Plîngeau în timp ce Răducanu

de sacri- său.își dato- Tîrnava stăviiar,
de ca-

Secvența s-a repetat de mii de ori...le de un de trăgea sus... bord cu sute munte, avea lacrimi. Răducanu, de zboruri, și el ochii tehnicul Înalt ca podidițiorașului I.tpova•în zonaCzernak Francisc a fost smuls de valuri din șalupa cu care se

locotenent-colonelul locote- Teh-cl. Iuncine

Tîrnave
îndrepta spre un grup de oameni afiati în primejdie. Apele învolburate l-au purtat 12 km. To|i l-au crezut pierdut. Salvindu-se ca prin minune, s-a reîntors la postul de luptă continuind să Înfrunte furia apelor. Pentru a salva oameni !• De-a lungul a 60 de ore de eforturi supraomenești, maiorul Grigore Giurebe, căpitanul loan Nițescu, locotenenții Andrei Pet- ca și Emil Chețe, sergcntul-ma- jor loan Rus au salvat peste 200 de oameni.• Locotenentul-major Victor Enache, din cadrul miliției municipiului Mediaș, a salvat cu o barcă 25 persoane, bătrini, femei și copii, care se găseau în podurile caselor și pe acoperișuri.• Căpitanii Sirnîon Mureșan, Gheorghe Gabor și sergenții- majori Mihai Graur și Alexandru Szabo, de la miliția orașului Tirnăveni. au salvat de la înec 28 de persoane, dintre care 11 copii.• Sergentul major Edmund Cleici, agent de circulație de la miliția municipiului Odorhei in- trind in mijlocul torentului de apă, a evacuat o familie de pe acoperișul unei case amenințate de prăbușire.

A Locotenentul Victor Moga, șeful biroului de miliție Cristu- rul Secuiesc, singur intr-o barcă, a salvat zeci de persoane de la inec. în acest timp barca s-a răsturnat de 3 ori.
A Maiorul Nicoiae Atanasiu din cadrul grupului de pompieri Sibiu, impreună cu cițiva militari din subordine, intre care caporalul Costache Gheorghe și soldați! Florea Drăgan, Simion Bunaciu, II ie Timaru și Walter Wolf, folosind două plute improvizate pe anvelope, au salvat 400 de persoane.

aUpe „baricadele voinței
Apele vijelioase ale Bistriței, Dor- nei, Jijiei ies din matcă, năvălind peste așezările omenești....Ploile abundente din ultimele zile au provocat alunecări de teren, care au cuprins și vatra satului Chiperești. In același timp, apele Jijiei s-au năpustit furibunde. Zeci de case au fost distruse și aproape 500 de persoane se aflau In grea primejdie. La apelul organelor locale de partid și de stat, grupuri de militari din subordinea colonelului Stelian Popescu au intervenit cu promptitudine ; au lucrat timp de 24 de ore, pe ploaie și vînt Au evacuat familiile sinistrate. Au săpat un canal de deviere a apelor, evitînd inundarea griului......Cartiere întregi din orașul Vatra Dornei — Gura Negri și Chilia sînt sub apă. E noapte.— Alo, Vatra Dornei. La telefon „Sclnteia". Vă ascultăm.— Printre primii, la ajutor, au fost milițienii. Folosind diferite mijloace, au pătruns rapid în cartierele amenințate, evacuind peste 20 de familii, salvînd totodată mărfurile din magazinele inundate. A- poi, fără odihnă, au alergat la podul de la confluența riurilor Bistrița și Dorna, amenințat să fie spulberat de ape, lucrînd la consolidarea lui. S-a muncit din greu, In condiții de mare pericol, cu riscul vieții.Ostașii pompieri de sub comanda căpitanului Vasile Crînganu au făcut dovada unor exemplare calități ostășești t ei au înfruntat furia apelor și au salvat de la înec 47 de persoane....Ne aflăm la Brăila. O ploaie torențială cum de mult nu au mai apucat să vadă oamenii de pe aceste meleaguri. Parcă toate apele cerului s-ar fi prăvălit peste Insula Mare a Brăilei... Digul — un scut

care pînă acum dădea speranțe că puhoaiele nu vor putea năvăli peste oameni și așezări — începea să cedeze. Se crease o breșă prevestitoare de mari primejdii.Dar oamenii nu s-au dat bătuți. Aveau alături de ei, ca un ajutor de nădejde, un mare număr de ostași, împreună, umăr la umăr cu ceilalți cetățeni, ostașii din grupele comandate de caporalii V. Olteanu și Gheorghe Toma au muncit ore în șir sub biciuirea ploii, au cărat 2 000 de saci cu pămînt și piatră, astuplnd breșele de pe dig. A fost o luptă „corp la corp" cu apele — prin care s-a ridicat o adevărată baricadă.O baricadă de pămlnt și piatră. Dar și o baricadă a voinței.Oameni care au salvat vieți, care au smuls furiei apelor bunuri materiale de preț. Oameni care și-au dovedit înalta conștiință a datoriei. Oameni crescuți și educați de partid — oameni în haină militară.
A LI. colonelul GHEORGHE BURUIANA cu subunitatea de sub comanda sa au salvat de la distrugere stația de pompare- filtrare și conducta de apă potabilă care aprovizionează orașul Piatra Neamț.O Maiorul STELIAN BUR- GHELEA impreună cu caporalul T. BALAUȚ, fruntașul M. FOCA, V. MATEIAȘI, C. NEMETH și alți ostași au salvat de Ia inec vieți omenești și 270 de oi ale C.A.P. Roznov.
A Căpitanul Pavel Scripcaru. locotenentul major Aurel Sipoș și plutonierul Vasile Băieșu, toți de la miliția orașului Vatra Dornei, cu ajutorul unor plute improvizate, au salvat de Ia Înec 20 de persoane.

Un moment
de reculegere

Vor veni zile cu soare. Mu
reșul iți va limpezi apele, va 
intra in matcă... ți vor intra în 
matca lor firească ți oamenii. 
Dar El nu vor fi uitați, EI, 
eroii de pe frontul apelor.

Il chema Ionel Silviu Giurchi. 
Un soldat ca atiția alții, un 
flăcău vrednic ți inimos, unul 
la părinți, venit in armată să-și 
facă datoria. Datoria către țară. 
Acasă, la Făget, in Banat, fu
sese șofer ți tot șofer a 
și in oștire. Șofer pe o 
amfibie.

In ziua cînd au venit 
și s-a dat alarma. Ionel 
chi era la post. Năvăleau apele 
in Tg. Mureș, in casele răvăși
te, oamenii așteptau ajutorul. 
Autoamfibia s-a angajat in 
puhoaiele invirtejite, printre 
valurile in clocot. O incursiune 
— două vieți salvate. Apoi, 
altă incursiune și alte vieți.

Acolo, pe străzile din apro
pierea albiei Mureșului, apele 
se învolburau insă și mai pu
ternic, smulgeau copaci și pro
iectau cu furie traverse ca ber
becii de spart zidurile de ceta
te. Cum să intri in acel clocot 
hohotitor ? Dar dinspre ziduri
le năruite și asaltate de pu
hoaie veneau strigăte dispe
rate :

— Ajutor ! Ajutați-ne !

rămas 
auto-

apele 
Giur-

Șl Giurchi ți-a îndreptat ma
șina intr-acolo. Viitori și șu
voaie cum nu se mai văzuseră 
vreodată.

...Soldatul Giurchi stringe cu 
indirjire volanul dar elicea nu 
mai răspunde comenzilor. Au
toamfibia se clatină, este iz
bită de trunchiuri ți ziduri șl 
e tirită de șuvoaie drept in 
albia Mureșului ! Este rosto
golită spre pod, spre un dez- 
nodămint tragic.

Poate ar fi putut să se sal
veze, să sară din ambarcațiu
ne, să se agațe de ceva, dar 
soldatul a rămas la bord. Erau 
alții care trebuiau salvați.

Unul singur a supraviețuit 
crincenei încercări, soldatul 
Eugen Enășoae. Îmi spune, 
încă zguduit de cele trăite :

— Giurchi a rămas cu mii- 
nile încleștate pe volan.

A venit in armată să-și faci 
datoria. Datoria -
post pînă la 
moarte.

Un erou intre 
pe frontul apelor. Un om, 
soldat care s-a jertfit in nu
mele solidarității umane, al 
datoriei ostășești.

In memoria lui Ionel Silviu 
Giurchi ți a celorlalți ce s-au 
jertfit ca el — un moment de 
reculegere I

către țară, 
capăt, pînă

ostașii-eroi

La 
la

de 
un

Pe frontul
Someșului
11 cunoașteți 1 Cu siguranță. II cunoașteți cu toții > e tî- 

năr (dar poate li și mai în etate, chiar cu tire argintii în 
păr), are obrajii arși de soare, e îmbrăcat în haine din stofă 
kaki, cu bocanci sau cizme. Cum se numește 1 Are foarte 
multe nume — sute de mii. Sau — unul singur. Cu acest 
nume îl chemau, îl strigau, 
oamenii, în aceste zile.

Ii cheamă : „Armata**.

ÎJ Îmbrățișau, li mulțumeau

rea Nicoiae, scapă de la ineo 13 copii. Grupa fruntașului Constantin Dică vislește pe străzi o noapte Întreagă prin valuri, rafale de vint și ploaie, prin întuneric, amenințat clipă de clipă de sfărimarea ambarcațiunii ; dar salvează viața a 59 de oameni IPentru sute de oameni, scăparea de năvala năpraznică a Someșului a venit din văzduhuri. La peste o sută de kilometri depărtare de Dej, la SATU-MARE, elicopterele au întins sinistraților lungi scări aeriene culegînd în cabine peste 600 de oameni. Amenințate să fie trîn- tite in ape de rafalele de vînt sau zdrobite de pereți, elicopterele s-au postat In „puncte fixe" deasupra a- coperișurilor, din dreptul pomilor inalțl sau chiar a căpițelor de fin, salvînd de la moarte copii, femei, bătrînl. Mal mult, zi și noapte, ele au transportat, pentru nevoile locuitorilor din Satu-Mare și din Împrejurimi, 20 de tone de alimente.apa din s-a unde

DEJ. Pe strada Mircea cel Bă- trîn se aud glasuri: „Armata! Curaj, tovarăși, vine armata !“ „Alo ! Să chemați armata și la blocurile din josul străzii !“.Și armata îl scoate pe Puiu Dan, băiat de 13 ani, dintre valuri, o transportă pe Erika Lestfalvi de numai un an spre adăpost cald...In clădirea internatului liceului Andrei Mureșanu e unul dintre a- dăposturile improvizate de autorități. Sînt aici vreo 200 de sinis- trați.— Dacă nu venea armata, dezastrul era înspălmîntător, îmi spune Gheorghe Florea, un localnic.— Noi locuim pe strada Alecsan- dri la nr. 12, povestește Ileana Far- caș la două-trei ore după salvarea lor. Am patru copii, soțul bolnav. Nu credeam că vom scăpa. Dar a venit armata...— Iar noi am fost aduși de pe strada Cuza. Intli n-am auzit nimic, decît ploaia. Apoi sirenele fabricii au Început să sune alarma. Ștefan și Geta, copiii mei, s-au speriat. Parcă noi nu ? A intrat pe geamuri... Troznea casa încheieturi. Credeam că totul sfîrșit... Nu mai aveam pe de ieși, ne vedeam înecațivii sau zdrobiți sub casa dărîmată. Dar a venit armata... Groza Ana plinge amintindu-și faptele :„Un ostaș, apoi incă unul s-au apropiat înotînd. Curentul apei îi fura, dar ei înotau cu încăpățînare spre ușa noastră ca să ne scape. Și ne-au scos".In aceeași noapte, aici, la Dej, un ostaș a pornit înot spre coama unei sălcii ce se zbătea in apă. De ce 7 Prin beznă nu se vedea nimic. A dispărut printre valuri. „L-au luat curenții 1“ — a exclamat cineva. Dar ostașul s-a întors adu- cînd o femeie în vîrstă, pe jumătate leșinată, care se agățase în- tr-o ultimă speranță de pletele sălciei. Un soldat. Nu-i știm numele. E soldatul necunoscut la datorie.„In față, un pod rupt ; dincolo de rîu, pe o stradă a Dejului, un camion încărcat cu copii, imobilizat în mijlocul talazurilor. îl vor răsturna, îl vor fura apele, îi vor rupe pere- reții 7 Deznodămîntul tragic pare iminent. Cu motorul ambalat pînă la refuz, un tanc se avîntă în vîltorl, pătrunde și înaintează în apă ; dar apa are o adîncitură, tancul aproape că dispare pe sub ape ; după puțin turela iese insă din nou la suprafață.Se apropie de camion. Un ordin scurt al caporalului Firoiu Nicoiae. Soldatul Negrea Constantin își croiește drum prin puhoi și fixează cablul de remorcare. Puternica mașină de război se pune din nou în mișcare, trăgînd după ea, la limanul vieții, camionul care ducea cea mai de preț comoară.în același oraș, unde confluează Someșul Mare și Someșul Mic, cîteva crîmpeie din marea frescă a devotamentului ostășesc față de cetățenii țării. Un ofițer, maiorul FIo-

• Demonstrlnd un profund sentiment uman, militarii de sub comanda locot.-colonelului GHEORGHE DRAGHICI, după ce au salvat 117 persoane din zona Dej-Triaj, au asigurat funcționarea neîntreruptă și normală a activității Spitalului do stai din Dej.• In localitatea Potău, din Județul Satu-Mare, au rămas înconjurate de ape circa 300 de persoane, dintre care aproape 100 copii. Trei echipe speciale, comandate de maiorul A. MOCA- NU. s-au îndreptat intr-acolo. După eforturi excepționale, care au durat timp de aproape 10 ore, cu autoamfibii, bărci și elicoptere sinistrații au fost salvați.• Locotenent-colonelul LEON BIRO, căpitanii GHEORGHE CARANDA și ION CECLAUȘ și sergentul major ȘTEFAN BON- TEA, toți din Inspectoratul miliției județului Satu-Mare, au salvat de Ia Inee 130 de persoane. majoritatea copii, femei șl bătrini, din podurile caselor, de pe acoperișuri șl din pomi, lu- crind in șir peste 30 de ore.• Plutonierul DUMITRU DAN, șeful postului de miliție din comuna Zetea, județul Harghita, punindu-șl In pericol viața, a salvat de Ia Înec 6 familii ; toate încercările anterioare eșuaseră.A Căpitanul ALEXANDRU CIIIM, locotenentul IOAN TEO- DORESCU și alți subofițeri șl ostași din grupul de pompieri Maramureș, au salvat 52 persoane, majoritatea copii și femei.• Locotenentul major ION URSAN, din grupul de pompieri Cluj, folosind o plută improvizată, a salvat 30 de persoane din orașul Dej.
POȘTA PAGI Nil

RECUNOȘTINȚA MAMEIMicuței mele — Eugenia — l-a fost dat să vină pe lume în clipe de grea cumpănă. O dată cu pătrunderea Mureșului revărsat în satul nostru — sîmbătă 16 mai — nașterea s-a vestit brusc și violent. Situația noastră era disperată, ne găseam izolați în mijlocul apelor, nu puteam primi nici un sprijin medical ; la gară apa ajunsese pînă la ferestrele clădirii, drumurile erau rupte de puhoaie.Durerile se accentuau. Omul meu — Nicoiae — cuprins de deznădejde, se zbătea pe afară, pe acoperiș după ajutoare. Și atunci cînd nu mai speram nimic am avut un mare noroc. Un elicopter care se rotea prin Înălțimile satului nostru a observat semnalele. în scurt timp am fost transportată la maternitatea din Deva, unde am dat naștere Eugeniei, primul nostru copil. Amîn- două sîntem bine, viețile noastre au fost salvate.Nu am cuvinte pentru a mulțumi, pentru a a- răta adînca recunoștință — a mea, a soțului și a Eugeniei (pentru că îi voi povesti cind va fi mare) — față de salvatorii noștri, pe care nici nu-i cunoaștem. Scriu „Scînteii" — poate vom afla cîndva numele lor pentru a-1 omeni după cum e datina pe la nou
Ioana SONOC
satul Bretea Mureșand, 
județul Hunedoara

pe rlnd, se apropiau de fiecare casă, adesea inot, salvind vieți după vieți ; unele doar cu o clipă înainte ca locuințele să se prăbușească. Cu fiecare plecare a bărcii ne întrebam cu neliniște : vă veți mai întoarce oare, vitejilor ? Veți avea atîta putere, supraomenească 7 De fiecare dată, dîrzi, cutezători, v-ați reîntors. Cînd ne-ați salvat și pe noi, am reușit să citesc pe fețele și în ochii dv. că erați la capătul puterilor. Și totuși, după noi, ați pornit din nou și din nou 1 Am reușit să aflăm ulterior bilanțul aproape de necrezut al celor 14 ore de luptă In mijlocul va-

ÎN NUMELE CELOR 300

pereți, așezat prăbu- Atunci

OAMENII DE GRANIT...Nu vom putea uita momentele prin care am trecut la Satu-Mare în acea noapte de 13 mai, cînd casele se dărîmau sub furia valurilor ca niște cutii de chibrituri sfărîmate, cînd străzile erau măturate de puhoaie distrugătoare. Ca prin miracol, aproape de necrezut, prin bezna de nepătruns a apărut o barcă cu oameni care, rînd

lurilor, aproape 600 de vieți omenești salvate, din care majoritatea copii. Vitejia, neînfricarea și omenia dv., aceste înalte virtuți, cărora le-ați făcut cu prisosință dovada, vor rămîne adine încrustate în memoria și inimile noastre. Sin- tem mindri că partidul, patria noastră socialistă, armata populară au reușit să crească asemenea oameni de tăria granitului.Pentru tot ce ați făcut pentru noi, vă adresăm, tovarășe maior Pavel Pașca și bravilor ostași de sub comanda dv., cuvintele Inimilor noastre de omenească recunoștință și mulțumire.
Familiile Ștefan Racz cu cei 7 
copii, loan Farkaș cu 3 copii, 
Dragoț loan cu un copil, Vasila 
Ciupac cu doi copii, în numele 
tuturor celor salvați de dv.

M-am trezit din somn la miezul nopții ; apele Someșului revărsat ajunseseră la geamurile casei. Știam că vecinul meu, mecanicul de locomotivă loan Cherecheș, este plecat în cursă șl n-are acasă decît soția cu un copil de două luni și soacra. M-am dus la ei, trecînd prin apă pînă-n gît. Erau în mare pericol. Cu chiu cu vai i-am adus în casă la mine, lingă soția și cei patru copil ai mei — să fim, măcar, mai mulțl împreună. Valurile Izbeau cu putere In casa amenința să se prăbușească. Am astfel dulapurile, Incit tavanul să nu se șească peste noi. Pînă la urmă, a căzut,ne-am urcat In ce mai rămăsese din podul casei, unde apa nu ajunsese încă. Spre seară a venit un elicopter. Pilotul a făcut adevărate a- crobații pentru a se feri de stîlpii electrici, de cei telefonici, de arbori ca să ajungă la noi. Ne-a transportat pe toți pe dealul Tirului. Eu am fost ultimul, cu un copil in brațe. Nu mal era loc în cabină și am fost duși așa, agățați, prin aer.Nu l-am văzut pe pilotul ce ne-a salvat ; nici nu știu cum îl cheamă. Și, desigur, nu poți răsplăti cu nimic viața salvată. Știu că sint viteji, am văzut acum și mai bine că ne putem bizui pe ei, în orice împrejurare. Fratele meu, cu cinci copii, ca și cetățenii din acest cartier năpăstuit mai bine de 300 — au fost salvați de militari bărcile sau cu elicopterele. Acum militarii ajută la demolări, la reconstrucție. Vitejiei eroismului lor, care ne-au salvat viețile, lecuneȘivom răspunde prin munca noastră, prin eforturile pentru a Înlătura urmările catastrofei și a asigura reînceperea activității pe făgașul normal.
loan DOMȘA
mecanic la întreprinderea 
de mecanizare 
a agriculturii Dej
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI lult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, Organizația județeană Hunedoara a partidului, tn nele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tutu- locuitorilor de pe meleagurile hunedorene, greu ite de furia apelor dezlănțuite, adresează conduce- partidului și statului, dumneavoastră, tovarășe se- tar general, nețărmurita dragoste și recunoștință îtru grija neslăbită cu care vegheați în marea bătă- pentru înfrîngerea stihiilor dezlănțuite ale naturii, îtru înaltul devotament ce îl dovediți față de țară popor, conducînd cu cea mai mare operativitate energie vasta muncă de ajutorare și refacere a zone- sinistrate.amca Mureșului de pe teritoriul județului nostru fost, ca și alte zone din țară, greu bîntuită de /ala pustiitoare a apelor ; au fost ocupate de apă de sate și o parte a municipiului Deva, însumînd TO case. Mureșul, transformat cu repeziciune într-un iorător fluviu cu lățimea de 3—6 km, a înecat o irafață de circa 300 kmp, a afectat 27 de cooperative •icole și 3 I.A.S., numeroase obiective economice și tituții.,'n încleștarea dramatică cu stihiile dezlănțuite cu o ilență fără precedent pe meleagurile noastre, comi- ul județean de partid a mobilizat pe toți oamenii ncii, comuniști, întreaga populație. împreună cu ități ale forțelor armate și formațiuni ale gărzilor iriotice, aceștia au dat dovadă de un înalt eroism, rit de sacrificiu și patriotism.Du nețărmurită încredere în partidul nostru comu- ;t, acționînd cu toată energia, în spiritul măsurilor ite de conducerea partidului și statului, personal de mneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, ne-am unit ite forțele pentru salvarea oamenilor, animalelor, ișinilor, utilajelor, instalațiilor, a bunurilor matele.

Vă raportăm că în județul nostru, datorită acțiuni- preventive și măsurilor luate, au fost evitate pier- rile de vieți omenești, au fost salvate și ferite de ce pericol circa 55 000 de animale proprietate ob- ască și personală, o mare cantitate de bunuri

materiale. Tuturor Întreprinderilor li s-au creat condiții pentru desfășurarea normală a activității industriale. Minerii din Valea Jiului, Poiana Ruscăi șl Brad, siderurgiștii de la Hunedoara și Călan, energe- ticienii de la Paroșeni și Mintia și alte colective muncitorești și-au sporit eforturile, suplimentînd producția de cărbune, minereuri, metal, energie electrică.Locuitorii municipiului Deva și localitățile afectate de ape poartă o vie și neștearsă dragoste și recunoștință partidului și guvernului, dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru aprovizionarea abundentă a populației cu ailimente.Acum, cînd apele bat în retragere, cînd viața va Începe să pulseze normal și evaluăm pagubele suferite, comitetul județean de partid, organele locale de partid și de stat, toți oamenii muncii, locuitorii județului nostru sînt hotărîți să participe cu toate puterile la normalizarea situației. Avînd în vedere că în următoarele zile apele se vor retrage complet, comitetul județean de partid a elaborat un program concret de acțiuni și măsuri de primă urgență pentru lichidarea grabnică a urmărilor calamităților.Prezența dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și a altor conducători de partid și de stat în mijlocul cetățenilor din zonele calamitate de inundații, măsurile și acțiunile ce le întreprindeți la fața locului pentru redresarea cursului vieții economice și sociale, constituie pentru comuniști, pentru toți oamenii diri județul Hunedoara, o nouă și strălucită pildă de slujire cu toată ființa a intereselor poporului, o înflăcărată chemare la munca neobosită pentru lichidarea daunelor suferite de economia națională și de cetățeni.Ne angajăm cu toată fermitatea să luptăm din răsputeri la recuperarea daunelor pricinuite de inundații, dovedind în aceste momente de grea încercare profundul nostru atașament față de Partidul Comunist Român și conducerea sa, dragostea fierbinte față de patria noastră socialistă.
COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

COMITETULUI CENTRAL
ÎL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Românîn aceste momente de grele încercări prin care trece porul român, cind stihiile dezlănțuite ale naturii au icinuit imense pierderi economiei naționale, distru- îd sau deteriorînd numeroase capacități de producție, iri suprafețe de teren, cînd Inundațiile de proporții maicunoscute au provocat pierderi de vieți omenești, «nitetul județean de partid Iași, dînd expresie gîn- rilor și sentimentelor de profundă solidaritate civică, aană ale locuitorilor de pe întreg cuprinsul județului ■stru, își manifestă deplina adeziune față de vibranta emare adresată de Biroul Executiv al Consiliului Na- ,nal al Frontului Unității Socialiste tuturor cetățeni- ■ patriei noastre. în acest sens, colectivul fabricii de tibiotice va produce peste plan și va livra în zonele listrate 100 mii flacoane de antibiotice, realizate în ara orelor de producție, din materii prime și mate- ile economisite. Direcția sanitară, direcția agricolă, stitutul de medicină și farmacie, institutul agronomic ,r pune la dispoziție echipe de medici pentru a acorda istență medicală și zooveterinară, în zonele sinistrate. Biroul comitetului județean de partid și comitetul ecutiv al consiliului popular județean au hotărît să orde salariul pe o lună al membrilor lor în beneficiul lăturării efectelor distrugătoare ale inundațiilor. De emenea, comitetul județean de partid, cu acordul electivelor din întreprinderi, va vira în contul de aju

torare a sinistraților suma de 125 000 lei, reprezentînd fondul alocat pentru organizarea de excursii, ca urmare a cîștigării locului întîi în întrecerea dintre județe pe anul 1969. în același cont, consiliul județean al sindicatelor va depune 115 000 lei.în județ s-au constituit numeroase echipe formate din deputați, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, femei, care colectează de la populație îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte necesare sprijinirii familiilor 6 i ri i s t mteVă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județul Iași, mobilizați de organizațiile de partid, nu vor precupeți priceperea, puterea și capacitatea lor de muncă pentru a obține importante producții suplimentare peste prevederile planului și ale angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, tn vederea recuperării pagubelor produse economiei naționale, pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce revin județului nostru din planul de stat al acestui ultim an al cincinalului, în vederea înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea al P.C.R. pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei scumpe — Republica Socialistă România.
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R.

tarea rețelei de comunicații
partamentele căilor ferate și porturilor auto, navale și aerie- jrecum și Ministerul Poștelor și comunicațiilor aduc la cunoș- următoarea stare a rețelei de inicații feroviare, rutiere, aerie- elefonice și telegrafice din unele ale țării.irți 19 mai, au fost redeschise e de cale ferată Sighișoara— ■ș—Copșa Mică ; Deva—Săvîrșin ; -Crăciunel ; Războieni—Unirea ; u—Vișeul de Jos ; Sa tu Mare istrău—Satu Mare. Organele fe- ire mențin în continuare oprită Jația tuturor trenurilor de călă- și marfă pe sectoarele : Satu î—Halmeu ; Satu Mare—Medieșul t ; Ulmeni—Sălaj—Mireșul Mare ; -Jibou ; Beclean pe Someș—Moții ; Măgheruș Sieu—Sărățel— •ița Bîrgăului ; Sărățel—Mări- ; Salva—Telciu ; Vișeul de -Valea Vișeului—Lunca la Tisa ;Mică—Rodna Veche ; Luduș— heruș Șieu ; Războieni—Uioara ; ș—Unirea; Teiuș—Crăciunel; Bă- nț—Vințul de Jos ; Ilia—Dobra ; rșin—Păuliș ; Radna—Noidorf ; .n—Nădlac ; Archita—Mureni ; —Praid ; Vînători—Odorhei ; x>și—Serdaru ; precum și pe li- înguste Livada—Satu Mare ; Ar- —Șomcuța Mare ; Banc—Miheșul Cîmpie ; Cristești—Lenchința ;Mureș—Praid ; Odobești—Burca ; >roc—Pincota.epartamentul transporturilor auto, ile și aeriene a dispus redarea irculație, pentru toate categoriile zehicule și autovehicule, a ar- lor D.N. 1 Teiuș—Aiud ; D.N. 15 sec—Bistricioara ; D.N. 18 Vișeu— ja ; D.N. 24 C. Ștefănești—Mano- a Prut ; D.N. 67 C. Șugag—Sebeș; . 76 Deva—Brad. Nu se poate ala pe D.N. 2 B. Șendreni—Ga- ; D.N. 5 C: Giurgiu—Zimnicea circulă pe varianta ocolitoare Bu- i—Smîrdioasa—Zimnicea), D.N. 7 —Arad ; D.N. 13 A. Sovata—Bă- teri ; D.N. 13 Sighișoara—Bă- eri ; D.N. 14 B. Teiuș—Blaj ; D.N.
r In vederea ajutorării 
populației sinistrate, din 
zonele afectate de inun
dații, în întreaga țară 
au luat ființă centre de 
colectare a îmbrăcă
mintei și a altor obiecte 
de folosință. Cetățenii 
care, din spirit de soli
daritate cu victimele 
dezastrului, doresc să 
vină în sprijinul celor

15 A. Reghin—Sărățel ; D.N. 17 Dej— Bistrița—Vatra Dornei (legătura între Bistrița și Cluj se realizează pe ruta Bistrița—Năsăud—Salva — Beclean — Gherla—Cluj) ; D.N. 17 A. Sadova—Rădăuți ; D.N. 17 B. Vatra Dornei—Broșteni ; D.N. 22 Rm. Sărat—Brăila (se circulă pe ruta ocolitoare Suțești—Ianca—Buzău—Rm. Sărat) ; D.N. 24 Vînători— Sculeni ; D.N. 25 Independența— Șendreni (se circulă pe ruta ocolitoare Independența—Schela—Smîr- dani—Galați) ; D.N. 28 Iași—Ungheni ; D.N. 54 Corabia—Tr. Măgurele (ca urmare a demontării prevenitoare a podului peste Olt, circulația a fost dirijată pe ruta ocolitoare Izlaz—Izbiceni—Tr. Măgurele) D.N. 57 Orșova—Șvinița.Din cauza calamităților sau a condițiilor atmosferice nefavorabile, sint temporar închisa aeroporturile Sibiu și Satu Mare.în privința sectorului de poștă, difuzarea presei și telecomunicații, ministerul de resort ne informează că sînt în continuare închise oficiile P.T.T.R. Aluniș, (județul Mureș), Le- tea, (județul Sălaj), Alma (județul- Sibiu), Mihalț și Șibot (județul Alba), Șagu, Fîntînele și Frumușani (județul Arad). Activitatea poștală se desfășoară anevoios, mai ales pe itinerarele Teiuș—Războieni, Deda— Sărățel, Dej—Jibou—Baia Mare, Vatra Dornei—Ilva Mare—Năsăud—Salva—Beclean—Dej și Satu Mare— Baia Mare. Unitățile P.T.T.R., pe măsură ce se redau în funcțiune, se re- aprovizionează cu timbre, efecte poștale și celelalte utilaje de lucru. Pentru înmînarea corespondenței, presei, achitarea mandatelor poștale etc se iau măsuri operative de depistare a destinatarilor, ținîndu-se legătura cu comandamentele locale. S-au dat dispoziții speciale pentru simplificarea formalităților de inmî- nare a sumelor de bani și coletelor poștale in localitățile sinistrate.(Agerpres)
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aflați în suferință, vor 
preda, direct, obiectele 
pe care le donează la 
centrele din cartierele 
sau localitățile respec
tive.

Obiectele nu se co
lectează la domiciliu; 
cetățenii sînt invitați să 
se prezinte la aceste 
centre care preiau ofi
cial donațiile.

*

*
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cinema
• Marile vacanțe : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Castelul condamnațllor : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 
20,45, GRIVIȚA — 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30.
• Un cuib de nobili : CAPITOL 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Acțiunea „Vulturul" : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină - 20, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,45, GRADINA EXPOZIȚIA —
20, ARENELE ROMANE — 20.
• Anotimpuri și culori ; Ml-a 
spus o vecină... ; Marinar de cursă 
lungă ; Reșița ; Călătorie în corpul 
uman : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Parada comediei (Stan șl Bran): 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
• Așa e viața: CINEMATECA 
(sala Union) — 16,30; 18,45; 21.
• Becket: DRUMUL SARD — 
15,30; 19.
• Program pentru copil: DOINA 
— 10.
• Pentru țară și rege : DOINA —
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Helga : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45.
• ...Să ucizi o pasăre cîntătoare : 
AURORA — 9,30; 12; 15,30; 18, la 
grădină — 20,15.
• Cu mine nu, madam 1: MIO
RIȚA — 15; 17,30; 20.
• Elvira Madigan : VOLGA — 16; 
18,15; 20,30.
• Dragoste la Las Vegas : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Splendoare în Iarbă : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20, VII
TORUL — 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
• Vă place Brahms 7 : DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
• Asterix șl Cleopatra : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20, POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă : 
REPUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, GRADINA DOI
NA — 20, FAVORIT — 10; 15,30; 
18; 20,30
• Explozie in munți : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Mireasa era tn negru : VITAN
— 15,30; 18, Ia grădină — 20.
• Operațiunea Liontine : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Urmărirea : LUMINA — 9,30—11 
în continuare ; 18; 20,45.
• Freddy și clntecul preeriel t 
BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, STADIONUL DI
NAMO — 20.
• Colonia Lanflerl : RAHOVA — 
15.30; 18, la grădină — 20.
o Picioare lungi, degete lungi : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20, 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA — 9,30; 15,30; 18; 20,30.
• Iubita lui Gramlnla : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20,15.
• Bănuiala : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Răzbunătorul: GLORIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS

Cronica zilei
Ministrul metalurgiei metalelor neferoase din Uniunea Sovietică. P. F. Lomako, care se află în aceste zile în țara noastră, a avut întrevederi la Ministerul Industriei Miniere și Geologiei cu ministrul Bujor Almășan și alți membri ai conducerii ministerului. în cadrul întrevederilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme din domeniul industriei minereurilor șl metalelor neferoase care prezintă un interes reciproc, aspecte ale dezvoltării în continuare a colaborării tehnico-științi- fice româno-sovietice în metalurgia neferoasă.însoțit de Ion Mineu, adjunct al ministrului industriei miniere și geologiei, oaspetele a vizitat uzinele „Ne- feral" și „Laromet" din Capitală.(Agerpres)

★Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Macovei, a plecat marți dimineața la Paris, unde, la invitația guvernului francez, va participa la deschiderea expoziției „Tezaure de artă veche din România". în continuare, președintele C.S.C.A va face o vizită oficială în Suedia. (Agerpres)*Marți după-amiază a părăsit Capitala o delegație formată din Cos- tin Murgescu, directorul general al Institutului pentru studierea conjuncturii economice internaționale, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Ion Sîrbu, președintele Consiliului popular județean Buzău, Constantin Vasiliu, adjunct al șefului Secției internaționale a C.C. al P.C.R., Constantin Bărbulescu, dr. conferențiar la Academia de studii economice, Cristian Scornea-Marin, consilier în Ministerul Comerțului Exterior, care va face o vizită în R. F. a Germaniei la invitația Fundației „Friedrich Ebert".
★în cadrul programului de colaborare culturală româno-iugoslavă ne vizitează țara colectivul Teatrului iugoslav de dramă din Belgrad.Marți dimineața, artiști de frunte ai teatrului iugoslav s-au întîlnit, la sediul A.T.M., cu oameni de artă și ziariști din Capitală. în cursul întîl- nirii, gazde și oaspeți au făcut un schimb de păreri cu privire la probleme actuale ale teatrului.Seara, artiștii oaspeți au prezentat primul spectacol din cadrul turneului cu piesa „La limitele rațiunii", adaptare scenică de Vera Crvenca- nin, după romanul lui Miroslav Krle- za, în regia semnată de Mata Milosevic.Printre persoanele oficiale care au asistat la spectacol se aflau Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Costică Alecu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, precum și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.Spectacolul s-a bucurat de succes.(Agerpres)

— 9,30—15,30 în continuare ; 18, la 
grădină — 20.
• Moll Flanders: MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină 20, PACEA — 
16,45; 19,15.
• Pensiune pentru holtei : UNI
REA — 15,30; 18; 20.
• Cînd se arată cucuveaua : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Ghici cine vine la cină 7 : 
CRINGAȘI — 18; 18; 20, GRADINA 
UNIREA — 20.
• Fecioara care-ml place: COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre
? Filarmonica de stat „George 

nescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de vioară susținut de Silvia 
Marcovicl, la plan — Florina Co- 
zighian — 20.
• Teatrul de operetă: My fair 
lady — 20.
■ Teatrul de dramă din Belgrad 
(in sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caraglale") : O po
veste obișnuită — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Leonce și Lena — 20 ; 
«Teatrul Mic : Dezertorul — 16;

ol pe un balansoar — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Muș
chetarii... Măgăriei Sale — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 15, (sala din str. Acade
miei) : Guliver în țara păpușilor 
— 17,30.
• Teatrul de stat din Ploiești (la 
Teatrul de comedie) : Carrâ de 
valeți — 17; 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus 
— 19,30,

tv

I

*ț

*
In jurul orei 15, transmisia In 

direct a meciului amical de 
tenis dintre echipele Româ
niei șl S.U.A.

18,00 Microavanpremleră.
18,05 Emisiune pentru tineret
18,30 Actualitatea muzicală.
18,55 Anunțuri — publicitate. 
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Actualitatea tn economie.
19,45 Campionatul mondial de bas

chet masculin : U.R.S.S. — 
S.U.A. Transmisiune de la
Ljubljana.

20,30 Tele-cinemateca : „Noaptea 
amintirilor". Prezintă Ecate- 
rlna Oproiu.

22,05 Ora editorului. Editura Mi
nerva șl cultura noastră cla
sică. „Colecția Biblioteca 
pentru toți" corespunde ne
voilor reale ale culturii ro
mânești 7 Informații edito
riale.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

*

*

Valorificarea 
moștenirii culturale 

impune "rigoare științifică, 
spirit critic lucid

împrejurarea a făcut ca în acest an să ne aflăm în situația de a comemora numeroase personalități ale culturii noastre, creîndu-se astfel prilejul de a se realiza, o dată cu omagiul ce-1 îndreptățea opera, investigații critice în universul ideatic și metaforic al unor autori. Modul în care presa culturală, alte mijloace de propagare a culturii s-au manifestat față de asemenea evenimente atestă, pe de o parte, preocuparea pentru o mai competentă exercitare a actului critic, pe de alta, anume inconsecvențe în aplicarea concretă, la analiza unor autori, a criteriilor ideologice, științifice, ce trebuie să guverneze opera vastă, plină de răspunderi a valorificării moștenirii culturale. în acest sens, o ilustrare edificatoare o oferă felul în care a fost comentată recent opera poetului, dramaturgului și filozofului Lucian Blaga.Personalitatea lui Lucian Blaga, care s-a distins ca unul dintre poeții cu o remarcabilă forță lirică, cu un talent de o puternică originalitate, înzestrat cu un rar har al materializării ideii în metaforă a suscitat de-a lungul deceniilor un amplu și, uneori, controversat comentariu critic. Numeroase personalități ale gîndi- rii și criticii noastre au exprimat asupra poeziei lui Blaga considerații pătrunzătoare, călăuzite de aspirația de a defini cît mai exact personalitatea poetului, geneza liricii sale. Poet-cugetător, Lucian Blaga va îmbogăți prin contribuții esențiale lirica autohtonă. Volumele sale de poezii, începînd cu Poemele luminii (1919) și continuînd cu Pașii profetului, în marea trecere, Laudă somnului, La cumpăna apelor, La curțile dorului, Nebănuitele trepte, și încheind cu voluriiul de Poezii (1962), căruia se cere a-i adăuga numeroasele postume, sînt o mărturie a unui conștient efort creator, a dăruirii cu care poetul și-a slujit vocația. Par- curgînd într-un proces complex noi etape de creație, adîncindu-și și îm- bogățindu-și continuu universul liric, poetul va medita asupra existenței, va descoperi dintr-o perspectivă inedită, cu o rară forță expresivă, sensurile iubirii, va celebra lumina și, într-o viziune panteistă, eternitatea naturii, definind-o ca un lăcaș universal al vieții, va trăi în versuri de o solemnă nostalgie dorul de țară și va extrage, într-o irepeta- bilă sinteză, comori din folclorul românesc, luminîndu-le la flacăra talentului său singular. întreg a- cest efort de creație, de gîn- dire prin metaforă se va desăvirși sub semnul statornic al umanismului, al elogiului pe care Blaga îl aduce omului și muncii.O analiză atentă nu va putea să nu constate însă că din poezia sa. străbate — chiar dacă adeseori în surdină — vocea unui gînditor care și-a clădit existența spirituală pe coordonatele idealismului, că în tradiționalismul spiritualizat al creației sale se disting limpede semnele unui „temperament mistic". Ralea observa că temperamentul lui Blaga este cel al unui mistic. George Călinescu va consemna, în capitolul dedicat poetului, în „Istoria literaturii", că în Poemele luminii se deslușește un „nietszchea- nism zgomotos" ; alte poezii îl vor duce la consemnarea unui „patetism mistico-bucolic", iar o lucrare dramatică Fapta, la a considera că „freudismul este pe față punctul de plecare".Un loc distinct în creația sa îl vor ocupa, de bună seamă, poeziile scrise după 1944, cînd poetul va glorifica într-un gest simbolic „tot ce devine patrie", cînd va aduce în inimacreației sale sămința ca simbol generos al vieții, al continuității prin rodire. Sensurile multiple relevate de evoluția sa poetică, voința de a înțelege și interpreta prin scrisul său noua înfățișare a vieții, noile ei sensuri (așa cum atestă articolele publicate în ultima parte a vieții) au o semnificație specială, exprimă dorința creatorului de a-și apropia, prin înțelegere, o realitate fundamentată pe noi crezuri umane, de a-și pune vocația în slujba acestei realități inedite, vitale, într-o referire asupra devenirii sale poetice, Blaga va nota : „Iau seama zidindu-mă astfel că față de versurile mele de altă dată (...) noua mea poezie (...) se adincește pe un plan mai organic, mai omenesc". Natura, iubirea, cunoașterea — trei mari teme ale poeziei lui Blaga — cunosc acum o nouă interpretare lirică, într-o generoasă deschidere către lumină.Geniul creator al poetului a depășit cu mult înclinațiile speculative, fanteziile formale, meticulos elaborate ale filozofului. Opera sa poetică durează viabil datorită unor convingeri de permanență, exprimate in condiții noi, cu semnificații noi, în 1960, în revista „Contemporanul" : „Legătura strinsă nu numai de orientare, dar oarecum de ființă, între creație și viață înțeleasă în toată a- dîncimea ei, a poporului român a învederat cea mai solidă garanție atît pentru continuitatea cit și pentru noutatea tradiției".Desigur, opera artistică a lui Blaga, vastă ca proporții, complexă în conținut, marcînd o evoluție nelineară, impune o atentă analiză, avînd în permanență în vedere atît faptul că într-o parte a el a fost nemijlocit subordonată concepțiilor sale filozofice de esență idealist-mistică, precum și pe acela că talentul deosebit al poetului, ecourile puternice ale realităților autohtone, fixate adînc in conștiință, contactul fertil cu opera unor mari înaintași — să-1 numim pe Eminescu — și cu folclorul, asimilat, într-un chip deosebit, au făcut ca poetul să-1 depășească pe gînditor, înnobilîndu-și versurile cu un umanism funciar.După cum este cunoscut, creația lui Lucian Blaga nu se restrînge doar la cea literară. Personalitate complexă, intelectual cu vaste lecturi, Blaga s-a făcut remarcat și prin 

lucrările sale eu caracter filozofic; prin Încercarea de a construi un sistem filozofic propriu, ale cărui ecouri — așa cum am arătat — s-au reflectat parțial și în creația literară. Fie și numai o privire succintă asupra lucrărilor sale filozofice — între care capitale sînt trilogiile culturii, cunoașterii și valorilor — impune sublinierea fără echivoc a limitelor și contradicțiilor conținute.Sistemul său filozofic este de o vădită esență metafizică, influențat puternic de idealism, integrîndu-se unei perioade de decadență a filozofiei europene. Construcția filozofică propusă va fi una pur speculativă, fără rigoare științifică. Lucru firesc la un autor care declara metafizica „viciul meu fără leac, demonică patimă", la un autor care credea a depăși impasul premiselor false, fără a aspira spre suportul real al cunoașterii științifice, considerînd chiar cunoașterea de tip științific un „sacrilegiu". în esență, rezultatul va fi o mare iluzie speculativă.Filozofia iraționalistă germană a primelor decenii ale secolului nostru, ilustrată de Max Scheier, Ludwig Klages, de expresioniștii Woringer, Franz Wertfel, Gotffrid Benn pînă la Spengler și Heideger, la Frobenius ori Kierkegaard, iraționalismul lui Bergson vor avea ecouri — și nu puține ! — în opera lui Blaga, chiar dacă — nu o dată — acesta încearcă a se disocia, a-și hotărî o atitudine și un destin filozofic propriu, chiar dacă pe unii dintre ei îi va amenda cu critici pătrunzătoare. Sistemul filozofic al lui Blaga în care, de templu, cunoașterea se realizează sub protecția și în limitele hotărîte de Marele Anonim, nu va izbuti — cu toată intensa informație de specialitate și neobișnuita putere imaginativă, finețe analitică și impecabila caligrafie stilistică — să-și apropie plauzibil marile adevăruri năzuite de cercetarea filozofică. Respingerea materialității lumii, a cunoașterii științifice îl duc pe Blaga inevitabil la agnosticism, la neputința formulării unor „idei generale", viabile, rezistente la examenul practicii. Drumul ales de Blaga ca filozof este, într-un fel, un drum fără ieșire la lumină, situație dramatică pentru un poet care a apelat la lumină ca la un simbol permanent Speculațiile ingenioase, metaforele expresive, plăcerea invenției vor îngădui asemănarea gînditorului cu un constructor care arcuiește splendide viaducte fără puncte de echilibru șl utilitate.în capitolul pe care 1-1 consacră, în volumul „Curente și tendințe in Filosofia românească", Lucrețiu Pătrășcanu, situîndu-i opera în contextul gîndirii filozofice a acelei perioade. va afirma tranșant, comen- tînd „Trilogia cunoașterii", că „Blaga este un mistic, scrisul lui fiind impregnat de un parfum medieval, manifestînd înclinări eclectice și agnostice în teoria cunoașterii".Definind finalitatea filozofiei Iul Lucian Blaga, implicațiile ei, același exeget o va situa în contextul impasului general al filozofiei idealiste a timpului. „Alunecînd pe panta intuiționismului — va observa Pătrășcanu — cultivînd formule antiraționaliste și antiintelectualiste, filozofia europeană și cu ea filozofia românească au trebuit să ajungă în- tr-un impas, colorat de tragismul tuturor încercărilor zădarnice. Filozofia lui Blaga nu este altceva de- cît reflexul acestor încercări șl o fidelă continuare a zbuciumă- rilor sterile, semnalate în toată filozofia contemporană. Filozofia sa are un fond mistic și cuprinde un element primitiv, cu rădăcini înfipte însă nu în etnicismul nostru, ci în ceea ce are sufletul țăranului român rămășițe primare, superstiții și obscurantism. Dar aceste trei elemente nu epuizează etnicul nostru". Autorul va afirma, de asemenea, că nu se poate ignora încercarea acaparării și utilizării filozofiei lui Blaga de către cei care au cultivat, în societatea românească, cel mai respingător obscurantism. Și aceasta chiar dacă Blaga n-a dorit-o, căutînd să se delimiteze în repetate rînduri (să amintim, printre altele, atitudinea lui Blaga împotriva „mesianismului rasial", delimitarea sa față de „ortodoxismul" reacționar promovat în coloanele Gîndirii etc.).Această analiză marxist-leninistă, critica deschisă, neezitantă, izvorăscdin conștiința necesității unei interpretări științifice a operei filozofice a lui Blaga, dintr-un respect autentic față de personalitatea sa, relevat și într-o scrisoare pe care Lucrețiu Pătrășcanu i-o trimitea lui Blaga, în- soțindu-și cartea asupra filozofiei românești.Firește, în desfășurarea operei sale, gînditorul va ajunge, în procesul de aplicare, de argumentare și la considerații ce depășesc limitele propriului sistem conceptual. Astfel, se cer relevate, și în ceea ce privește o- pera filozofică propriu-zisă, umanismul conținut în paginile sale/ numeroase aprecieri și analize remarcabile cu privire la opere din patrimoniul culturii naționale și universale, precum și, parțial, teoriile sale privind conceperea stilului ca trăsătură definitorie a profilului spiritual al culturii fiecărui popor, elogiul adînc pe care îl aduce în opera sa culturii populare etc.De ce acest excurs, aceste sumare considerații asupra filozofiei lui Lucian Blaga ? Pentru că modul în care a fost comentată, în ultimul timp, tn presă opera sa ne-a relevat, cu fpalide excepții, o evitare nejustificată a limitelor evidente ale acesteia, a unor realități ale creației lui Blaga care impun un comentariu o- biectiv, făcut cu discernămînt critic, din perspectiva unei interpretări științifice, marxist-leniniste. a estimării sale prin confruntarea cu materialismul dialectic și istoric.Cînd, cu decenii In urmă, Călinescu 

observa că condiția de filozof a lut Blaga este aceea a „unui geniu cu intuiții mistice revelatoare" care „nu face altceva decît să viseze gratuit în speranța că forța demonică din el îi poate prilejui viziuni substanțiale", este greu de înțeles cum își pot refuza azi, în noile condiții sociale din țara noastră, într-un nou și activ context de gîndire creatoare materialistă, unii comentatori o interpretare obiectivă, științifică a operei marelui poet.Conceptul nostru de valorificare a moștenirii culturale a fost definit cu claritate, și-a dovedit justețea în modul în care a fost aplicat în reconsiderarea critică, din perspectiva esteticii marxist-leniniste, a numeroși autori. Critica literară are datoria, răspunderea față de cultură de a evidenția tot ce este valoros într-o operă artistică sau filozofică, de a sublinia acele idei care au coincis cu aspirațiile spre progres ale poporului, care au reprezentat concepțiile cele mai înaintate ale unei epoci sau alteia. Totodată, ea nu poate ocoli limitele ideologice ale unor opere ; dimpotrivă, acestea se cer prezentate cu claritate, pentru a ajuta la o cît mai exactă Înțelegere șl apreciere a fiecărei lucrări. Adresîndu-se creatorilor, la Adunarea generală a scriitorilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea referitor la valorificarea moștenirii culturale : „Criticii marxist-leniniste de azi ii revine îndatorirea de a crea în sfera literaturii un puternic curent de idei, izvorit din principiile fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, care să rodească puternic în creație, să stimuleze elaborarea unor opere cu caracter militant. Afirmînd în mod convingător și argumentat principiile ideologiei marxist-leniniste critica are datoria de a face o profundă analiză a ceea ce este înaintat, combătind cu putere teoriile și influențele străine. Critica se cere a fi un factor activ in selecția valorilor literare, dezvăluind ceea ce este superficial, minor, indiferent de maniera de creație".Este de la sine înțeles că a respecta opera unui autor nu poate fi simplist echivalat cu a o aplauda fără discernămînt ideologic și estetic. înseamnă, în primul rînd, a Înțelege, a privi realitatea unei opere în totalitatea ei, a selecta ceea ce este cu a- devărat valoros și a-I delimita de ceea ce este perimat, cu discernămînt Ideologic, cu rigoare critică. Obiectivitatea, spiritul științific, dis- cernămîntul critic, o atitudine ideologică și estetică marxist-leninistă sînt condiții în afara cărora nu poate fi concepută, azi, o autentică valorificare a moștenirii culturale. O operă nu poate fi privită numai din unghiul de vedere convenabil subiectivității unui critic sau a altuia ; ei nu i se pot refuza — prin apologetism sau criticism excesiv — dimensiunile reale. Ignorarea calităților unor creații, a conținutului lor valoros, ca și evitarea sau escamotarea limitelor artistice, filozofice, ideologice vor crea întotdeauna o falsă imagine asupra autorului analizat, vor duce la mistificarea realității operei, putînd uneori altera opțiunile și convingerile cititorului.Lipsa de criterii filozofice clare, impresionismul critic — relevate și în unele comentarii apărute în presa noastră literară în legătură cu opera lui Blaga — fac ca interpretarea unor opere să se schițeze cu superficialitate, să fie evidențiate aspecte secundare ale acestora în dauna esențialului. Spiritul critic, selectiv este, cîteodată, înlocuit, în presa noastră literară, cu o atitudine apologetică, cu fraza încărcată de cuvinte mari, dar săracă în idei. în locul unei analize corecte, la obiect, competente a unor opere, a locului lor în evoluția unui autor, în locul efortului autentic de a realiza o interpretare științifică a fenomenelor culturale, filozofice, a unor creații din trecutul culturii noastre, ori a unor lucrări aparținînd unor autori străini, întîl- nim prețiozități verbale, un apologetism fără acoperire, improvizații speculative ce au doar vagi legături cu realitatea operei în discuție.Astfel, devine de neînțeles cum în atîtea articole publicate în „România literară", „Contemporanul", „Tribuna" și alte reviste, precum și într-o emisiune a televiziunii desfășurată pe un spațiu întins, nu s-a aflat cu cale ca, pe lingă fireasca subliniere a importantelor merite ale poetului Blaga, să se prezinte — în numele adevărului operei — limitele, contradicțiile acesteia, cu deosebire caracterul străin de materialism al lucrărilor sale filozofice. Neîndoios, o asemenea prezentare nu ar fi avut darul să minimalizeze creația lui Lucian Blaga, ci să o prezinte în dimensiunile sal» reale.A prezenta opera Iui Blaga, a vorbi despre geniul său poetic este o datorie pentru critica literară. A ignora însă realități de neignorat ale creației sale, influențele unor tendințe filozofice în contradicție cu concepțiile noastre, detectabile uneori și în creația lirică, înseamnă a limita cunoașterea, a nu realiza o cît mai exactă și profundă investigare a creației sale, ori, cum spunea un comentator al uneia din operele sale filozofice, tipărită nu cu multă vreme în urmă, a accepta „preluarea ei necritică, ca și despărțirea totală de ea", ar fi „in egală măsură o apostazie".Exigențele valorificării moștenirii culturale, aplicarea cu consecvență a principiilor ideologice și estetice marxist-leniniste, exprimate cu limpezime, este firesc și necesar să preocupe în permanență pe cei ce se îndeletnicesc cu nobila muncă de interpretare a operelor literare sau filozofice, a creațiilor spirituale ale poporului nostru și ale umanității. Drumul către esența operei de artă nu poate fi decît unul singur, acela al respectării cu obiectivitate științifică- a adevărului ei.
Nicolaa DRAGOȘ ,
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TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

1 în aceste momente de grea încer- ‘ care, cînd o parte însemnată a populației din unele județe ale țării înfruntă greutăți cauzate de calamități naturale fără precedent, comuniștii, întregul personal al Ministerului Afacerilor Interne își exprimă întreaga cpmpasiune și deplina solidaritate umană cu cei care au suferit de pe urma stihiilor dezlănțuite ale naturii. Animat de un profund spirit civic Și patriotic, personalul din unitățile și organele Ministerului Afacerilor Interne este alături cu gîndul și cu fapta de cei care, deși greu loviți, înfruntă cu abnegație și eroism vicisitudinile naturii, consacrîndu-și toate eforturile, pentru ca sub conducerea și îndrumarea organelor de partid și de stat, să reducă la minimum pagubele produse de inundații.Din înaltul îndemn al conștiinței socialiste, răspunzînd chemării partidului și statului, efectivele Ministerului Afacerilor Interne, încă din primele momente ale dramaticei încleștări cu furia apelor, s-au alăturat efortului colectiv al întregului popor pentru salvarea vieților omenești, avutului obștesc și personal al cetățenilor din zonele afectate.întruniți în adunări fulger, militarii și angajații civili din organele și unitățile noastre și-au exprimat hotări-
★Scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu,Scriitorii din Republica Socialistă România sînt profund zguduiți de consecințele calamităților naturale ce s-au abătut asupra unor zone din țara noastră. Ei au aderat din prima clipă ia lupta plină de abnegație și sacrificiu, pe care au desfășurat-o și continuă 6-o desfășoare toate forțele angajate în această campanie națională de prevenire a altor inundații șl de ajutorare a regiunilor aflate sub vitregia stihiilor dezlănțuite.Un emoționant exemplu îl constituie pentru noi, scriitorii, prezența dumneavoastră, ca și a celorlalți tovarăși din conducerea superioară de partid, în linia întîi a frontului ce s-a organizat pentru protejarea populației sinistrate și salvarea bunurilor materiale, pentru reluarea rapidă a activităților economice și sociale întrerupte.Scriitorii din Republica Socialistă România socotesc că este de datoria lor 6ă participe cu fermitate la această acțiune de solidaritate umană și să facă tot ce le stă în putință pentru sprijinirea sinistraților din regiunile afectate de calamități.Convocate în ședință extraordinară, la 16 mai 1970, Biroul de conducere al Uniunii Scriitorilor și Biroul organizației de bază P.C.R. a Uniunii Scriitorilor au hotărît să pună la dispoziția fondului general de ajutorare a județelor lovite de calamități suma de 500 000 lei, contribuție din drepturile de autor ale tuturor scriitorilor din Republica Socialistă România.De asemenea, conducerea operativă a Uniunii Scriitorilor, colectivul de conducere al editurii „Cartea Ro-
★în aceste zile de grea încercare, cînd întregul nostru popor se află angajat într-o luptă eroică pentru jP .nbaterea și înlăturarea urmărilor \alamităților naturale care s-au abătut asupra unor județe ale țării, în aceste zile cînd solidaritatea tovărășească își află expresie strălucită în faptele de o înaltă frumusețe morală a mii și mii de oameni, noi, ziariștii, exprimindu-ne profundul devotament față de patrie și partid, vă încredințăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pe dumneavoastră personal, conducerea partidului, că vom face totul pentru a ne îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin în cadrul efortului general al națiunii noastre. Relatînd evenimentele dramatice, înfățișînd faptele de muncă și solidaritate care au loc pretutindeni pe cuprinsul țării, ne străduim să aducem prin mijlocirea cuvîntului și imaginii o contribuție cît mai activă, eficientă, la normalizarea situației create și ajutorarea populației sinistrate. Vom pune scrisul nostru, toată puterea sa de convingere, în slujba activității desfășurate de partid pentru mobilizarea tuturor resurselor de energie ale țării și ridicarea conștiinței întregului nostru popor în vederea marelui efort pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, pentru propășirea patriei socialiste.în numele cadrelor de conducere, al colectivelor redacționale ale ziarelor „Scînteia", „România liberă", „Munca", „Elore", „Neuer Weg", „Scînteia tineretului", „Satul socialist", „Informația Bucureștiului", „Sportul", ale tuturor ziarelor din județele țării, ale revistelor „Lupta de
*Zguduiți de greaua Încercare care s-a abătut asupra țării noastre, tulbu- rînd munca ei constructivă, aducind peste mîndre grădini înflorite valul distrugător al inundațiilor, noi, compozitorii și muzicologii ne alăturăm cu trup și suflet întregului popor în lupta pentru înfruntarea cu eroism • vitregiilor naturii dezlănțuite.Avînd în față exemplul dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezent și de această dată în prima linie a luptei pentru binele patriei, sub conducerea partidului care mobilizează toate energiile, înmănunchează intr-un singur gind și o singură voință întreaga suflare de pe pămîntul românesc, noi, slujitorii muzicii, înțelegem să participăm cu tot devotamentul de artiști și de cetățeni ai patriei socialiste la ofensiva de înlăturare a pagubelor pricinuite avutului țării, oamenilor, făcînd cît mai repede cu putință ca viața să palpite din nou cu intensitate pe meleagurile pustiite.Răscolitoare momente care cimentează o dată mai mult unitatea dintre partid și popor, care confirmă cu dramatică putere solidaritatea socialistă, destinul comun al tuturor fiilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, hotărîți să nu precupețească nimic pentru ca, învingind toate greutățile, să dea viață mărețului program trasat țării de Partidul Comunist Român.Vibrind pînă în adîncurile ființei noastre la chemarea partidului, pătrunși de gravitatea momentului prin care trecem, muzicienii doresc să a- Ctucă obolul acțiunii nobile de ajuto- 

rea unanimă de a-și aduce contribuția materială la ajutorarea sinistraților.Cadrele de bază ale Ministerului Afacerilor Interne, întrunite în ședință lărgită de colegiu în ziua de 18 mai a.c., au hotărît să pună la dispoziție, pentru fondul de ajutorare, salariul lor pe o lună.Ne exprimăm deplina convingere că, prin măsurile operative întreprinse de conducerea partidului și statului, pentru limitarea și înlăturarea consecințelor inundațiilor, prin efortul unanim al întregului nostru popor consacrat acestui scop, viața economică și socială din zonele calamitate va intra cît mai repede în cursul normal.Pătrunși de spiritul înaltelor răspunderi ce ne revin, de dragostea fierbinte față de Partidul Comunist și patria noastră socialistă, raportăm conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor. ce ne revin în cadrul eforturilor generale îndreptate spre normalizarea grabnică a situației din județele sinistrate.
Ministrul Afacerilor Interne 

CORNEL ONESCU i

★mânească", colectivele de conducere ale revistelor editate de Uniunea Scriitorilor, ca și secretarii Asociațiilor de scriitori din țară au hotărît să contribuie la acest fond cu salariul lor pe o lună.în același timp, ceilalți scriitori din redacții și editură, ca și salariații administrației centrale a Uniunii Scriitorilor, ai Asociațiilor de scriitori și ai Fondului literar al scriitorilor au hotărît să contribuie, lunar, cu salariul lor pe o zi. pînă la sfîrșitul anului 1970.La sediul Uniunii Scriitorilor s-a deschis o listă de subscripție pentru toți ceilalți membri ai Uniunii Scriitorilor și ai Fondului literar. Asociațiile de scriitori din țară au fost chemate să inițieze acțiuni specifice, ale căror beneficii vor fi depuse la același fond general, direct sau prin Uniunea Scriitorilor.Mărturisindu-și încă o dată întreg devotamentul lor față de conducerea Partidului Comunist Român, față de dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, toți scriitorii din țara noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — vă asigură că sînt gata să răspundă la orice alt efort pe care țara și partidul îl vor cere.
BIROUL 

UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA 

SOCIALISTĂ ROMANIA

BIROUL
ORGANIZAȚIEI DE BAZĂ 

P C R
A UNIUNII SCRIITORILOR

★clasă", „Contemporanul", „Viața economică", „Probleme economice", „Lumea", „Flacăra", „Magazin istoric", „Femeia", „Tînărul leninist", „Viața studențească", „Ifjiimunkăs", „Cutezătorii", „Albina", „Publicațiile pentru străinătate", „Săteanca", „Dolgozo No" și altor publicații, Agenției Române de presă, Radioteleviziunii Române, Direcției generale a presei și tipăriturilor, Editurii „Scînteia" și I.S.I.A.P., ale publicațiilor militare și departamentale — în adunări ale U- niunii ziariștilor, ale filialelor sale din diferite localități ale țării, am hotărît să contribuim la fondul de ajutorare a județelor calamitate cu suma de 7 500 000 lei, rezultată din oferirea salariului pe o lună de către cadrele de conducere și numeroși lucrători din redacțiile și instituțiile de presă, din depunerea unei părți din veniturile personale ale tuturor salariaților din acest sector.Slujind cu credință partidul, politica sa marxist-leninistă — expresie fidelă a intereselor vitale ale poporului român — vă încredințăm,, iubite tovarășe Ceaușescu, că noi, ziariștii, pe deplin conștienți de îndatoririle ce ne revin, vom ști să muncim astfel ineît cuvîntul partidului să pătrundă larg în rîndul maselor, în fiecare conștiință, vom ști ca, alături de întregul popor, să ne aducem contribuția la eforturile mari îndreptate spre lichidarea urmărilor inundațiilor, spre dezvoltarea armonioasă a patriei, spre făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mintul României.
COMITETUL DE CONDUCERE 

AL UNIUNII ZIARIȘTILOR
★rare a sinistraților, oferind un fond de 300 000 lei, provenind din veniturile muncii de creație a compozitorilor și muzicologilor, precum și un fond rezultat din salariul pe o lună al membrilor secretariatului Uniunii compozitorilor și pe o zi din fiecare lună, pînă la sfîrșitul anului curent, al tuturor salariaților Uniunii compozitorilor.Vom organiza un concert, împreună cu Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, a cărui rețetă va fi alocată fondului de ajutorare a sinistraților. Sîntem de asemenea gata să răspundem colectei de haine și obiecte necesare celor loviți de furia oarbă a apelor.Vă asigurăm, iubite tovarășe se- . cretar general, că eroicele fapte să- vîrșite de oamenii muncii, de întregul nostru popor au răscolit adine conștiința și sensibilitatea noastră. Iată de ce sîntem hotărîți ca, sporind efortul nostru de militanți pentru înflorirea culturii socialiste, să dovedim în aceste clipe, mai mult ca oricînd, atașamentul nețărmurit la opera de desăvîrșire a oonstrucției socialiste în patria noastră, să dăm glas sentimentelor de dragoste profundă față de partid, față de conducerea sa încercată, în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu.

COMITETUL DE CONDUCERE 
AL UNIUNII COMPOZITO

RILOR DIN REPUBLICA 
SOCIALISTA ROMANIA
BIROUL ORGANIZAȚIEI 

DE BAZA

Mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în aceste zile de grea încercare provocate de calamitățile naturale care s-au abătut asupra unor județe din țara noastră, cineaștii din Republica Socialistă România își exprimă compasiunea față de cei sinistrați, deplina lor solidaritate cetățenească și umană față de cei ce au avut de suferit de pe urma apelor dezlănțuite și sînt din toată inima alături de dumneavoastră, de conducerea partidului și statului nostru, de întregul nostru popor, in lupta eroică organizată pentru înlăturarea pagubelor pricinuite.Alăturindu-se eforturilor generale, Asociația cineaștilor pune imediat la dispoziția fondului de ajutorare a si-
Apelul Consiliului Național

pentru Educațiede grea încercare nostru, sportivii și
zonelor calami-face apel la toți sportivi din ju- participe activ

In aceste zile pentru poporul activiștii mișcării sportive, alături de toți ceilalți oameni ai muticii, strîns uniți în jurul partidului și guvernului, participă cu toată ființa la marea acțiune patriotică de limitare a efectelor pricinuite de furia apelor, de ajutorare a tate.Consiliul Național sportivii și activiștii dețele sinistrate să . la îndeplinirea tuturor măsurilor stabilite de comandamentele județene. Biroul C.N.E.F.S. cheamă organizațiile sportive să mobilizeze pe toți membrii lor în sprijinul intensificării activității în producție, realizării unei producții suplimentare în toate unitățile economice, industriale și a- gricole, pentru compensarea daunelor pricinuite de calamități, pentru îndeplinirea și depășirea pe ansamblul economiei a planului ultimului an al cincinalului.Avînd în vedere numeroasele propuneri și inițiative ale organelor și organizațiilor sportive, Biroul C.N.E.F.S. a stabilit un plan de măsuri menite să contribuie la acțiunile întreprinse de partid și guvern pentru grabnica reluare a activității normale din zonele calamitate și la ajutorarea sinistraților.Dînd glas sentimentelor de solidaritate umană exprimată în aceste zile de sportivii și întregul activ al mișcării sportive, Biroul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport a hotărît să organizeze, împreună cu federațiile, manifestări și întîlniri sportive, precum și turnee ale echipelor și sportivilor fruntași, iar veniturile obținute să fie vărsate la fondul central de ajutorare a județelor sinistrate.în acest sens se va alcătui un program special, care va cuprinde astfel de acțiuni în cursul acestui an și la îndeplinirea căruia vor fi solicitate cluburile din întreaga țară. 

CONTUL C. E. C 2000 PENTRU
CEI CE DORESC SĂ DEPUNĂ BANI

ÎN SPRIJINUL SINISTRAȚILOR
Casa de Economii și Consemnațiuni — C.E.C. — 

informează că a deschis în fiecare județ și în muni
cipiul București un cont pentru depunerea de sume 
în numerar de către cetățenii care doresc să vină în 
sprijinul celor ce au avut de suferit de pe urma cala
mităților naturale.

Sumele se pot depune la oricare unitate C.E.C. din 
județe și din municipiul București, pentru contul nu
mărul 2 000, prin completarea unui buletin de vărsă- 
mînt.

Pentru sumele depuse unitățile C.E.C. eliberează 
chitanțe.

Priviți-i : imagini ale unui contrast flagrant cu spiritul de solidaritate și răspundere cetățeneasca manifestat de cele mai largi mase ale poporului. Imagini alo egoismului meschin 
Foto : M. Andreesea

nistraților suma de 150 000 lei, iar pînă la sfîrșitul anului încă 50 000 lei din fondurile realizate prin acțiuni proprii ale organizației noastre obștești ; de asemenea, salariul pe o lună al salariaților care fac parte din biroul de conducere al asociației.Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul colectiv de cineaști, încadrîndu-se în eforturile generale pentru normalizarea cît mai grabnică încercări, nu va pentru realizarea vin.
BIROUL DE 

AL ASOCIAȚIEI 
CINEAȘTILOR 
DIN ROMANIA

a urmărilor acestei precupeți eforturile sarcinilor ce îi re-
CONDUCERE

Fizică și SportConsiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, în acord cu Uniunea Generală a Sindicatelor din România, Uniunea Tineretului Comunist, Ministerul Invățămîntului, va lua măsuri ca din bugetele cluburilor sportive să se realizeze economii, sumele obținute astfel fiind destinate acțiunii de refacere a bazelor și terenurilor sportive calamitate. La această acțiune sint chemați să contribuie, prin muncă patriotică, toți sportivii și activiștii mișcării de cultură fizică și sport.Consiliul Național împreună cu federațiile și cluburile bucureștene au hotărît să contribuie la fondul pentru ajutorarea județelor calamitate cu suma de 3 000 000 lei din bugetele proprii.Cadrele de conducere ale Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, șefii de secții, secretarii generali ai federațiilor sportive, antrenorii federali, președinții cluburilor sportive din Capitală și alți activiști au hotărît să ofere salariul lor pe o lună pentru fondul de ajutorare a județelor lovite de calamități.Biroul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport își exprimă convingerea că toți sportivii și activiștii mișcării sportive vor dovedi și în aceste împrejurări grele patriotismul fierbinte de care sînt animați, atașamentul lor nețărmurit față de partid și popor, față de cguza socialismului, că la succesele de prestigiu obținute în activitatea sportivă vor adăuga fapte de vrednicie în lupta pe care o desfășoară în aceste zile, sub conducerea Partidului Comunist Român, întregul nostru popor, pentru a depăși greutățile provocate de calamitățile naturii.
BIROUL 

CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE 

FIZICA SI SPORT

>

Mesaje adresate
tovarășului Nicolae CeaușescuJ oPreședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit un mesaj din partea ambasadorului Republicii Venezuela în România, Valentin Hernandez Acosta, în care se spune :„Permiteți-mi ca în numele poporului venezuelean, al guvernului Republicii Venezuela, precum și al meu personal să exprim întreaga compasiune în fața pierderilor materiale și umane suferite de țara dumneavoastră în urma calamităților naturale survenite în ultimele zile în unele regiuni ale României, precum și felicitări pentru eforturile eroice ale poporului român de a înlătura urmele distrugerilor și de a nu încetini ritmul activității în țara dumneavoastră pentru a recupera în scurt timp pierderile suferite".

★în mesajul adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu de Uniunea Națională a Studenților Sirieni din România se spune : „în numele Uniunii Naționale a Studenților Sirieni, vă transmitem dumneavoastră personal și întregului popor român, sincera noastră compasiune în legătură cu calamitățile naturale provocate în nordul României.Noi, studenții arabi sirieni, sîntem alături de întregul popor român în aceste clipe grele. Sîntem convinși că el va ieși învingător în lupta grea cu natura".
★De asemenea, studenții nigerieni care studiază în România au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj în care se spune : „Vă rugăm să primiți profunda noastră compasiune în legătură cu calamitățile prilejuite de inundațiile care au cauzat imense pagube materiale în multe părți ale României".

Scrisoare adresata 
Ministerului Afacerilor ExterneAmbasada Republicii Peru la București a transmis Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România o scrisoare prin care se exprimă, în numele guvernului Peruvian și al ambasadei, „cele mai sincere păreri de rău pentru pierderile umane și materiale cauzate de inundațiile survenite în Transilvania și Moldova". Știrile asupra acestor evenimente, se spune în scrisoare, au produs profunde sentimente de compasiune și solidaritate ale poporului Peruvian față de grelele încercări prin care trece poporul român în aceste momente. (Agerpres)

Vizita delegației 
parlamentare 

islandezedimineața zilei de marți, dele- parlamentară islandeză, condu- Benedikt Grondal, vlcepreședin- parlamentului, a avut o între-în gația să de te al . vedere la Ministerul Afacerilor Externe cu Vasile Gliga, adjunct al ministrului.Au fost discutate probleme ale relațiilor dintre cele două țări, precum și unele aspecte ale vieții internaționale. întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

Sacul lacomului
nu se umple niciodată
Să curmăm, deci, avîntul hrăpăreților porniți pe burdușirea

se prezintă zilnic cetățeni

Sînt fără număr dovezile de fierbinte patriotism, de înaltă solidaritate umană, prin care zeci de mii de cetățeni contribuie zi și noapte, fără preget, la salvarea de vieți omenești și de bunuri materiale, la asigurarea — în condiții deosebit de grele — a hranei necesare populației izolate din zonele sinistrate. Conducerea partidului și a statului au luat măsuri prompte ca in zonele calamitate să fie trimise, prin toate mijloacele, in cantități Îndestulătoare, produse alimentare, medicamente, îmbrăcăminte. In același timp, la comandamentele județene, municipale și orășenești. . ‘ ;care se oferă ca, din surplusul lor, să ajute pe locuitorii din localitățile care au avut de suferit.Pe fundalul abnegației, generozității și dăruirii de sine, desfășurate la scara întregii națiuni, egoismul mărunt al unora, preocuparea nedisimulată pentru indesarea propriului pîntec își dezvăluie cu atît mai mult întreaga hidoșenie. Facem a- ceastă afirmație gravă, întrucît, în aceste zile, s-au găsit și indivizi care, la adăpost de orice primejdie, s-au năpustit cu lăcomie asupra magazinelor, pentru a-și ticsi cămările, pentru luni de zile, cu produse alimentare de consum curent : ulei, făină, zahăr, orez etc.— Ce faceți cu șapte litri de ulei T o întrebăm pe cumpărătoarea Anghel, din cartierul Drumul rei.— II mănlnc 1Indignată că nu 1 se vînd zece litri de ulei, Maria Stoian se plînge în condică de lipsa de politeța a vînzătorului.— Dar dumneavoastră, ne adresăm lui Anton Sepacher, de ce ați cumpărat opt kilograme de zahăr ?— Ce vă privește ? ! Cumpăr ca vreau și cît vreau, sînt banii mei...Da, cetățene, sînt banii dumitale și poți să cumperi cu ei ce vrei. Dar nu te gindești că dumneata și toți 

Anuța Tabe-decît...

Retrospectiva 
filmului 

cehoslovac
înîntre 18—24 mai se desfășoară Capitală retrospectiva filmului cehoslovac organizată de Cinemateca română în colaborare cu arhiva cehoslovacă, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei.După spectacolul de gală cu filmul „Baricada mută", prezentat luni seara la sala „Republica", restrospec- tiva a continuat, la cinematograful „Union", cu filmul „Extaz" (1932 — regizor Gustav Machaty).

cămărilor proprii!cei care, Împovărați cu traiste și sacoșe, ieșiți pe ușile magazinelor, suprasolicitați inutil sistemul aprovizionării, provocați goluri artificiale în rafturi și panică nejustificată ? Acum, cînd toată lumea se străduiește să ajute pe cei loviți de vitregia naturii, să muncească mai mult pentru a compensa dificultățile provocate producției, să asigure desfășurarea unei vieți economice normale, echilibrate, este oare posibil ca atitudinea voastră să nu depășească instinctul primar de conservare, de uimic amenințat ?Dialogurile surprinse mal sus conturează o mentalitate rapace, întîlni- tă, din păcate, și în alte cazuri : Alexandrina Dima, din str. Dreptei nr. 15 — zece litri ulei ; Aurel Oltean, str. Ghirlandei nr. 3, ap. 52, salariat la F.A.N.E.M. — opt litri ; Elena Corbu, Bd. Păcii, bl. 11 — zece litri ; V. Mocanu, str. Nero nr. 3 — doisprezece litri etc. Alții, pîndiți parcă de înfometare, sau poate minați de gînduri necinstite — își îndesau portbagajele automobilelor proprii cu zeci de kg. de făină, zahăr, orez, paste făinoase. Un asemenea spectacol dezgustător putea fi întîlnit în fața magazinelor „Triumf", „Dorobanți", „Unic", „Bitolia" din București ș.a.Să spunem lucrurilor pe nume : în cazul unor asemenea indivizi care pradă magazinele, cuprinși de o agitație ridicolă, de neînțeles, profund dăunătoare, lovind direct în interesele generale, in calmul și ordinea de care avem acum mal multă nevoie decît oricînd, stomacul a luat-o înainte! conștiinței. Iată de ce, numeroși cetățeni au blamat pe loc asemenea acte întru totul reprobabile.— De pe schela blocului la care lucrez, ne declară Toader Iorgu, am mereu sub ochi magazinul alimentar. îmi vine să cobor și să-i iau de guler pe cei care, cu lăcomie, cară într-una acasă ulei și făină.— Nu-i înțeleg — ne spune Mela

Delegația
municipalității

din Roma
a părăsit Capitala

țara la Invitația popular al municipiului a părăsit marți dimineațapersoanele oficiale aflate pe aeroportul internațio-

Delegația municipalității din Roma, condusă de primarul Clelio Darida, care ne-a vizitat Consiliului București, Capitala.Printre la plecare nai Otopeni se aflau Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, șl Nic- ■ colo Moscato, ambasadorul Italiei în România.înainte de plecare, Clelio Darida, primarul Romei, a declarat redactorului Agerpres :întrevederile pe care le-am avut cu conducătorii municipalității bucureștene ne-au permis să luăm cunoștință de eforturile pe care le depune statul român pentru rezolvarea problemelor economice și administrative in interesul cetățenilor.Am avut cinstea de a fi primiți da președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer ; primirea ne-a prilejuit un schimb util de vederi asupra mai multor probleme.Părăsim România, a spus Clelio Darida, cu o plăcută despre nicia poporuluiReferindu-se privind securitatea mărul Romei a subliniat că pacea se bazează pe dorința fiecărui popor de a-și alege singur organizarea și destinul său, de a păstra intacte independența națională și deplina suveranitate. Dacă vrem ca lumea să se îndrepte spre pace — a spus în încheiere primarul Romei — trebuie să Întreținem dialoguri, să întărim prieteniile, pentru ca toate națiunile Europei să aducă o contribuție la garantarea securității și păcii pe continent.

impresie deosebit de ospitalitatea și hăr- român.Ia o serie de aspecte europeană, pri-

nia Pîrvu, din cartierul Armata Poporului — fac provizii de parcă i-ar amenința foametea.Un responsabil de magazin, Rad» Voichicl, ne-a declarat :— Este împotriva oricărei etici cetățenești ca unii să se repeadă și să golească pur și simplu rafturile. La ora 13 am introdus în vînzare un vagon de ulei, iar la ora 21 nu mai' rămăsese nici o picătură. în mod normal, o asemenea cantitate e suficientă pentru o săptămînă—două.După cum afirma tov. Constantin Răbu, directorul I.C.S.-„Comaliment“, cantitățile necesare pentru aprovizionarea Capitalei sint asigurate. „Sin- tem insă puși în dificultate în ce privește transportul mărfurilor din depozite în magazine, din cauza suprasolicitării la care o anumită categorie de cumpărători ne supun : în ultimele două zile, desfacerea a crescut de 5 ori la ulei și făină și de aproape 3 ori la zahăr", adăuga dinsul.Organele comerciale ne informează că nu există nici un motiv pentru a- chiziționarea de alimente peste limitele necesarului, pentru stocarea mărfurilor de larg consum în cămările proprii. Magaziile comerțului sînt și vor fi aprovizionate în cantități suficiente pentru a asigura desfacerea ritmică, normală a mărfurilor.— Cum nu ți-e rușine să iei tu 20 de kg de făină, cînd alții așteaptă cu înfrigurare să li se ducă pîine cu e- licopterul ? — este replica pe care o dă pensionarul Ion Marin unui cumpărător hrăpăreț, în magazinul „Unic". Replică în care este sintetizată atitudinea noastră a tuturor și pe care se cere să o rostim răspicat în fața oricărei manifestări de lăcomie, de atroce egoism ce se ascunde în ele.
Raid realizat de Rodi ca ȘER- 
BAN, Constantin PRIESCU, 
George POPESCU și Mihai IO- 
NESCU



viața internațională
Vizita ministrului

de externe al României
în tari africane

O Sosirea în Tanzania
• Acorduri de cooperare economică între 

România și Burundi

R. D. VIETNAM

Un omagiu adus
memoriei iui Ho Și Min

După cum anunță telegramele agențiilor de presă. 
Ministerul peruvian al muncii a intervenit în conflic
tul dintre mineri și conducerea filialei din Peru a so
cietății nord-americane de extragere $i prelucrare a 
cuprului „Cerro de Pasco', obligînd-o să satisfacă 
cea mai mare parte a revendicărilor celor 14 000 de 
muncitori aflați în grevă de două săptămîni. Reven
dicările greviștilor se refereau la sporirea salariilor 
și îmbunătățirea asistenței sociale. Intr-un impresio-

nant marș organizat pe o distanță de peste 200 km, 
cîteva mii de mineri din regiunile cuprifere s-au în
dreptat spre Lima pentru a-și exprima sprijinul față 
de guvern, a cărui poziție fermă a determinat com
pania nord-americană să cedeze. Această ultimă ac
țiune se încadrează în măsurile anterioare ale auto
rităților peruviene în sprijinul intereselor naționale. 
In fotografie : o imagine a mitingului organizat de 
mineri în capitala peruviană la încheierea marșului

DAR ES SALAAM — Trimisul special Agerpres, Nicolae Crețu, transmite : In continuarea turneului pe care îl întreprinde într-o sene de state africane, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a sosit luni la Dar Es Salaam, capitala Republicii Unite Tanzania. Ministrul român a fost în- timpinat de omologul său tanzanian, Horn Mhando, și de alte persoane o- ficiale. A fost prezent ambasadorul României în Tanzania, Ion Drînceanu. In aceeași zi, între cei doi miniștri au început convorbirile oficiale, despre care vom relata într-o viitoare corespondență.
★Anterior, ministrul afacerilor externe al României a fost, timp de patru zile, oaspetele guvernului Republicii Burundi. In timpul șederii sale la Bujumbura, ministrul român a fost primit de șeful statului și guvernului, colonelul Michel Micombero. Cu acest prilej, oaspetele român a transmis președintelui Michel

MAREA BRITANIE

Cea mai înverșunată
competiție electorală postbelică4*

O activitate politică febrilă s-a declanșat în Marea Britanie după ce premierul Wilson a anunțat organizarea unor alegeri generale anticipate la 18 iunie. Laburiștii și conservatorii urmăresc cu atenție sondajele de opinie pentru a distinge mișcările din cadrul corpului electoral, își formulează cu atenție cele mai eficiente atu-uri pentru a cîștiga noi sirapatizanți.Pentru majoritatea britanicilor, victoria laburiștilor nu este pusă la îndoială — lasă să se înțeleagă ultimul sondaj „Marplan" ale cărui rezultate au fost publicate marți de londonezul „Times". Sondajul amintit relevă că 64 la sută din cei chestionați au dat cîștig de cauză laburiștilor, în timp ce numai 21 la sută înclină balanța de partea conservatorilor. Dacă laburiștii își vor menține actualul avans, conchide „Times", ei vor dispune în viitorul parlament de o majoritate de 60 mandate.Potrivit opiniilor comentatorilor de presă, partidul laburist are de partea sa o conjunctură economică favorabilă. De altfel, premierul Wilson n-a ezitat să sublinieze, în cadrul unui recent interviu acordat televiziunii britanice, că balanța de plăți a Angliei indică în prezent un excedent de 500 milioane lire sterline, după 7 ani consecutivi de deficit, iar producția industrială crește anual cu 2,5 la sută. A- ceste elemente vor fi incluse fără îndoială în Manifestul electoral al laburiștilor, care urmează să fie prezentat astăzi spre aprobare conducerii partidului.La rîndul său, liderul partidului

conservator, Edward Heath, s-a arătat optimist în fața telespectatorilor britanici. După anunțarea datei alegerilor el a declarat : „Este o veste bună. Sîntem pregătiți și vom cîștiga".Comentatorul agenției France Presse consideră însă că optimismul lui Heath este de circumstanță. Partidul conservator, relatează agențiile de presă, va pune probabil accentul în campania electorală pe unele fenomene negative din economia britanică.într-o declarație electorală publicată marți în „Morning Star", John Gollan, secretarul general al Partidului Comunist din Marea Britanie, arată că în momentul de față este necesară o schimbare în politica Marii Britanii. El a subliniat că în aceste alegeri can- didații comuniști vor lupta pentru o politică de alternativă. Secretarul general al P.C. din Marea Britanie a relevat că printre marile probleme ale campaniei electorale se numără revendicările oamenilor muncii, combaterea creșterii prețurilor și chiriilor, lupta împotriva monopolurilor, împotriva rasismului, a agresiunii americane în Indochina, precum și opoziția față de Piața comună și N.A.T.O.. Deși campania electorală din Marea Britanie urmează să înceapă oficial după dizolvarea Parlamentului, deci la sfîrșitul săptămînii viitoare, viața politică britanică a și fost cuprinsă de febra unei competiții ce va fi, în opinia cercurilor politice londoneze, „cea mai înverșunată din întreaga perioadă postbelică".

Importante sectoare 
ale economiei italiene

paralizate de greve

Micombero un mesaj de prietenie din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. La rîndul său, șeful statului și guvernului Republicii Burundi a rugat pe ministrul român să transmită un salut cordial președintelui Nicolae Ceaușescu.Corneliu Mănescu a avut, convorbiri oficiale cu ministrul afacerilor externe și cooperării al Republicii Burundi, Libere Ndabakwaje. In cursul acestor convorbiri și în conformitate cu dorința exprimată cu prilejul primei intîlniri dintre cei doi niștri, la București, părțile au gociat și semnat un acord ' rare tehnică și un acord Cei doi miniștri au trecut, nea, în revistă domeniile reciproc, desprinzîndu-se tate de opinii cu privire la căile de urmat pentru întărirea cooperării bilaterale.Intr-un comunicat dat publicității Ia încheierea vizitei se relevă că în timpul convorbirilor s-a apreciat că relațiile româno-burundeze evoluează favorabil ; s-a afirmat atașamentul celor două țări față de principiile independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și a- vantajului reciproc, principii ce reprezintă singura bază trainică a păcii și colaborării internaționale.

ml- ne- de coope- comercial. de aseme- de interes o identi-

ROMA 19 (Agerpres). — Un nou val de greve a imobilizat marți activitatea în mai multe sectoare im-
VIENA Convorbirile
sovieto-americaneVIENA 19 (Agerpres). — La sediul ambasadei Uniunii Sovietice din Viena a avut loc marți cea de-a noua ședință de lucru a convorbirilor sovieto-americane cu privire la limitarea cursei înarmărilor strategice. Cele două delegații, conduse respectiv de Vladimir Semionov și Gerard Smith, au anunțat la sfîrșitul reuniunii că următoarea ședință va avea loc la 22 mai la sediul ambasadei Statelor Unite.

portante din Italia — presa, comerțul, transportul aerian, invățămintul, poșta și telecomunicațiile, o serie de servicii publice. Intervenite într-o perioadă de campanie în vederea a- legerilor provinciale și regionale de la 7 iunie, aceste greve au provocat neliniște în cercurile guvernamentale. Astfel, primul ministru, Mariano Rumor, a adresat un apel țării, subliniind riscurile pe care le-ar aduce „punctul de ruptură" (premierul italian se referă la actualele tratative dintre sindicate și patronat).La întîlnirea de marți, de la Palazzo Chigi, membrii guvernului au continuat convorbirea cu reprezentanții sindicali privind problemele pe care le pun revendicările urgente ale oamenilor muncii italieni. Aceștia cer realizarea unor reforme în domeniul construcției de locuințe, al transporturilor publice, învățămîntu- lui și asistenței medicale, precum și măsuri pentru frînarea creșterii costului vieții.

SANTO— Liderii Republica _________toritățile de „practici frauduloase" în recentele alegeri, încheiate, după cum s-a anunțat, cu victoria președintelui Joaquin Balaguer. Generalul Elias Wessin y Wessin, clasat al treilea în competiția prezidențială, a declarat că rezultatele anunțate constituie „o mare fraudă". La rîndul său, fostul președinte, Juan Bosch, al cărui par-4 tid, Mișcarea revoluționară dominicană, nu a prezentat candidați și s-a abținut de la vot, a spus că „alegerile au fost departe de a avea un caracter liber și corect".

DOMINGO 19 (Agerpres). partidelor de opoziție din Dominicană au acuzat au-

HONDURASSALVADOR
Conflict endemic 
într-o nouă fază

în capitala R. D. Vietnam a avut loc un miting solemn consacrat celebrării a 80 de ani de la nașterea președintelui Ho Și Min. Au participat Tong Duc Thang, Le Duan, Truong Chinh, Fam Van Dong și alți conducători de partid și de stat. Omagiind memoria președintelui Ho Și Min, premierul Fam Van Dong a subliniat că marile succese ale poporului vietnamez, schimbările petrecute in viața patriei socialiste, poziția internațională a Vietnamului luptător — toate acestea sint legate de viața și activitatea președintelui Ho Și Min, consacrate în întregime intereselor și aspirațiilor Vietnamului. Cele- brînd a 80-a aniversare a nașterii președintelui Ho, a spus Fam Van Dong, fie ca toți vietnamezii să se afle Ia înălțimea sarcinilor care le revin — înfrîngerea totală a intervenției S.U.A., eliberarea Sudului, edificarea și apărarea Nordului socialist, reunificarea pașnică a țării.
Ultimele zile au fost în R. D. 

Vietnam zile de amplă mobili
zare a populației, 
lebrat împlinirea a 80 
de 
Min 
zări 
mului și apărarea patriei. S-au 
distins cu deosebire constructorii 
navali din Haifong, care au lan
sat la apă prima navă-dragă 
construită în R. D. Vietnam, 
muncitorii fabricii de ciment din 
același oraș, minerii de la ex
ploatarea Ha Lam, care au depă
șit cu circa 24 la sută planul de 
extracție a lignitului pe primul 
trimestru, textiliștii de la com
binatul Nam Dinh, numeroase 
alte colective din diverse dome
nii de activitate. Tot în aceste 
zile a luat o deosebită amploare 
„campania verde", manifestare 
lansată în urmă cu zece ani de 
însuși președintele Ho Și Min. 
In primele patru luni ale aces
tui an au fost plantați peste 50 
milioane arbori de diferite specii.

In același timp, fiecare din 
districtele, provinciile, orașele și 
comunele republicii a ținut să 
marcheze prin fapte pline de 
semnificații ziua de 19 mai.

care a ce
de ani 

la nașterea lui Ho Și 
prin importante reali

gn construcția socialis-

M-am aflat recent printre locui
torii provinciei Cao Bang, ținut 
de numele căruia se leagă o eta
pă memorabilă a activității re
voluționare a lui Ho Și Min — 
pregătirea și declanșarea insu
recției din august 1945, care a 
culminat cu constituirea R. D. 
Vietnam. Locuitorii din Cao Bang 
păstrează o amintire neștearsă 
marelui fiu al poporului vietna
mez. Am intilnit pretutindeni 
femei și fete purtind pe cap co
ronițe in semn de doliu ; locui
torii acestei provincii au hotărît 
să păstreze doliu timp de un an, 
incepînd cu ziua de 3 septembrie 
1969, data încetării din viață a 
președintelui Ho Și Min. „Cel 
mai de preț omagiu pe care îl 
putem aduce memoriei lui Ho 
Și Min, îmi spunea Pham Tuan 
Hanh, de la comitetul provin
cial de partid din Lang Son, 
este de a face totul pentru a 
asigura îndeplinirea testamen
tului său — „unirea eforturilor 
întregului partid și popor pen
tru edificarea unui Vi :’tnam paș
nic, unificat, independent, de
mocratic și prosper".

Hanoi, 19 mai
C. VLAD

DESCHIDEREA CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE 
DE SPRIJINIRE A LUPTEI

POPOARELOR DIN INDOCHINACAIRO 19 (Agerpres). — La Cairo au început lucrările Conferinței internaționale de sprijinire a luptei popoarelor din Indochina împotriva agresiunii S.U.A. La conferință participă delegații din 50 de țări ale Asiei, Africii, Europei și Americii, reprezentanți al unor organizații in
ternaționale și al vieții politice șl sociale din numeroase țări. Din partea țării noastre participă o delegație a Ligii de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, condusă de prof. univ. Stanciu Stoian, «©creta» general al Ligii.

agențiile de presă transmit:
Un proiect de rezoluție, prezentat de un număr de 

delegații, între care și cea a României,cu privire 18 principiile fundamentale ale dezvoltării serviciilor naționale de ocrotire a sănătății, a fost adoptat de către Adunarea Generală a Organizației Mondiale a Sănătății. Rezoluția se pronunță pentru crearea unor sisteme de servicii sanitare bazate pe planuri naționale și locale, a căror funcționare să fie asigurată prin formarea rațională de cadre sanitare de toate categoriile, capabile să desfășoare acțiuni preventive, curative și de readaptare.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Aldo Mor°- 8 sosit marți la amiază la Paris, într-o vizită oficială. Imediat după sosire, oaspetele italian a și început prima rundă de convorbiri cu ministrul de externe francez, Maurice Schumann.

Incendiu la „Reuter". In clădirea agenției de presă britanice „Reuter" a izbucnit un incendiu care a provocat întreruperea temporară, pentru prima dată de la al II-lea război mondial, a întregii activități redacționale. Nu au fost Înregistrata victime.
La numai cîteva zile după ce gu

vernele celor două „republici bana
niere" din America Centrală — Sal
vador și Honduras — anunțaseră în
ceperea negocierilor directe in capi
tala costaricană pentru soluționarea 
divergențelor, conflictul militar din
tre ele a reizbucnit brusc. Un comu
nicat dat publicității luni la San Sal
vador a anunțat pătrunderea unui 
detașament al forțelor armate hon- 
duriene pe teritoriul salvadorian in 
două puncte situate de-a lungul fron
tierei, in regiunea Chalatenango, 
precum fi violarea spațiului aerian 
al Salvadorului de un avion al aces
tor forțe. Atacul terestru a fost res
pins, iar 11 soldați hondurieni au 
fost uciși. Deocamdată in capitala 
Hondurasului se păstrează tăcere a-

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

SCHIMBĂRI IN STRUCTURA

COMERȚULUI EST-VEST HONDURAS

aspecte ale comerțului Est-Vest.
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„Financial Ti- arată, în acest

„Nu există în lume două regiuni care să-șl fî dezvoltat schimburile comerciale intr-un ritm mai dinamic decit Europa răsăriteană și cea occidentală". Aceasta este concluzia specialiștilor cărora cotidianul britanic „Financial Times" le-a pus la dispoziție unul din suplimentele sale, pentru a trata multiplele HGUCKMPA
■ ® .

Ministrul industriei ma
terialelor de construcții din 
România, Traian IsPas> care se află în Ungaria într-o vizită oficială, a fost primit marți de către Timar Matyas, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar.

parării. Supardjo a fost condamnat la moarte în urmă cu trei ani de un tribunal militar special, fiind acuzat de complicitate la tentativa de lovitură de stat din anul 1965.
\
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NICARAGUAProcentul anual de creștere a schimbului de mărfuri dintre țările din răsăritul și a- pusul Europei a fost de 12 la sută din 1953 încoace, dar, cu toate a- cestea — remarcă specialiștii britanici — „potențialul dezvoltării viitoare rămîne uriaș".Subliniind că tehnologia reprezintă în momentul de față „o pro- blemă-cheie", arată că mondial se îndepărtează pe zi ce trece de simplul schimb de mărfuri, în circuitul internațional de bunuri materiale pătrunzînd tot mai mult „produsele invizibile ale creierului și calificării".Mutațiile în structura comerțului mondial își găsesc echivalente și în cadrul schimburilor intereuro- pene. După părerea experților englezi, „a- ceasta se datorează, in parte, faptului că industria țărilor socialiste europene a înregistrat, în ultimii zece ani, progrese substan-

ziarul comerțul

țiale", mes“ sens, că dacă pînă nu de mult orientarea comerțului era de asemenea natură incit a- fluxul de mașini, utilaje și alte bunuri manufacturate a provenit, în special, din Vest către Est, în direcția inversă mergînd îndeosebi materiile prime și produsele semifinite, în prezent asistăm la un proces de modificare a structurilor do pînă acum. Țările socialiste vînd pe piața vest-europeană tot mai multe patente, licențe și cunoștințe tehnice.O asemenea evoluție, apreciază specialiștii, a favorizat trecerea Vest rilor teva nanciare încheiate sau inițiate In ultimul an depășesc 100 milioane de lire sterline. Schimburile Est-Vest au fost stimulate totodată de promovarea unor forme noi de cooperare economică :

favorizat comerțului Est- : pe tărîmul ma- 1 tranzacții și cî- operațiuni fi-

crearea de întreprinderi mixte, livrări pe credit rambursabil în produsele utilajelor și instalațiilor achiziționate etc. Un rol important îl acordă specialiștii britanici negocierilor comerciale, ca și schimburilor de opinii dintre oamenii de stat din țările europene, devenite tot mai frecvente In ultima vreme și care sînt tot atîția factori de ordin politic și comercial ce se îmbină pentru a deschide perspective din ce în ce mai favorabile comerțului Est-Vest. De asemenea, în „Financial Times" este împărtășită ideea, tot mai larg răspîndită pe continentul nostru, potrivit căreia dezvoltarea continuă a cooperării economice dintre țări cu sisteme sociale diferite constituie o modalitate importantă de promovare a relațiilor de colaborare în vederea întăririi păcii și securității internaționale.

honduras

SALVADOR
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I
***

supra acestor evenimente. Se știe că 
disputa intre cele două mici state a 
căpătat un caracter endemic, perioa
dele de calm aparent alternînd cu 
răbufniri violente. Scinteia conflictu
lui a fost aprinsă în vara anului tre
cut cu prilejul unui... meci de fot
bal. Cauza sa profundă se află in
tr-un fenomen social cu implicații 
majore pentru ambele state : exodul 
de salvadorieni in căutare de lucru 
pe plantațiile din Honduras.

tn ciuda faptului că populațiile 
din aceste regiuni au conlocuit 
pașnic zeci de ani, în ultimul timp 
s-au produs incidente și ciocniri 
care l-au determinat pe muncitorii 
agricoli salvadorieni să-și părăseas
că gospodăriile și să revină in țara 
de baștină. Nu este mai puțin adevă
rat că aceste incidente au fost ali
mentate și de practica proprietarilor 
hondurieni de plantații, care se folo
sesc de mina de lucru ieftină a sal- 
vadorienilor pentru a descuraja ac
țiunile revendicative ale lucrătorilor 
agricoli autohtoni.

0 intensificare a mișcării 
revendicative 8-8 inresi31rat în ultimele zile în diferite sectoare ale economiei venezuelene. Peste 2 000 de lucrători de la fabricile companiei textile „Texfin" din orașul Maracaibo au declarat grevă cerînd reprimirea la lucru a unor muncitori concediați. Concomitent continuă greva celor peste 1 000 de_ textiliști din orașul Barquisimento. parte, greva a peste 1 500 tori de la filiala societății ricane constructoare de „Ford Motor Company" Valencia a intrat în cea săptămînă. Patronatul a cu închiderea întreprinderilor în cazul în care greva nu va lua sfîrșit.

Primul om care a pus 
piciorul pe Lună, Neil Arm- strong, va părăsi corpul astronauților americani. El va lucra în conducerea biroului pentru promovarea cercetării și tehnologiei al N.A.S.A.

Ploi torențiale
9

Corespondentul A-

Pe de altă de munci- nord-ame- automobile din orașul de-a treia amenințat
Un marș de protest lmp°- triva deținerii Îndelungate in închisoare a unui număr de 22 patrioțl africani a fost organizat luni de studenții Universității Witwatersrand din Johannesburg (Republica Sud-A- fricană), cai e au sfidat interdicția autorităților. Poliția a intervenit, ares- tînd în total 357 de studenți. Aceștia urmează să fie judecați în conformitate cu așa-numita- lege privind interzicerea adunărilor susceptibile de a produce tulburări.
Punerea în libertate a ce

tățenilor reținuți în timpul 
stării de urgență, lntr0‘3usă ,n țară după alegerile prezidențiale de la 19 aprilie, a fost hotărîtă de guvernul columbian. Printre cei eliberați se află Josâ Cardona Hoyos, membru al C.C. al Partidului Comunist din Columbia, și doi candidați al partidului în alegerile municipale — Israel Ortigosa și Hilma Valencia.

Generalul indonezian Su- 
pardjo a fost executatla 6fîr- șitul săptămînii trecute, în Jawa de vest — a anunțat un purtător de cu- vînt al Ministerului indonezian al a-

Ministrul sănătății al R.A.U., Abdoul Sallam, a subliniat într-o declarație importanța pe care guvernul o acordă programului de îmbunătățire a sistemului de ocrotire a sănătății. El a arătat că în anul financiar 1968—1969, cheltuielile destinate ocrotirii sănătății în R.A.U. au depășit cheltuielile similare ale Egiptului într-o perioadă de 25 de ani. în timp ce pînă la revoluția din 1952 în Egipt un medic revenea la 35 000 de locuitori, în prezent acest număr s-a redus la 2 700. Dacă pînă in anul 1952 în mediul rural erau doar 250 de instituții medicale, în prezent cifra lor se ridică Ia 1 800, a subliniat ministrul. Ca urmare a a- cestor eforturi, durata medie a vieții a crescut, potrivit unor cifre oficiale, de la 42 de ani în 1952 la 52 în 1968.
Procesul Intentat unui 

grup de 74 de persoane bă
nuite a fi membre ale Ma
fiei a început luni tn mica localitate Locrl, din sudul Italiei. Printre ele se află și Giuseppe Zappla, despre care se crede că este unul dintre șefii rețelei sudice a temutei organizații.

Navigatorul solitar englez Arthur Hornby, care încearcă să traverseze Oceanul Pacific la bordul unei mici ambarcațiuni cu vîsle, a fost zărit luni de o navă japoneză la aproximativ 150 de mile de coastele nordice nipone. Străbătînd circa 9 mile pe zi, el speră să-și încheie cu succes călătoria peste 120 de zile.

SOFIAgerpres, Gheorghe leva, transmite : Ploile abundente de pe urma cărora au avut de suferit aproape toate țările din Europa nu au ocolit nici R. P. Bulgaria. în ultima săptămînă, asupra județelor Mihailovgrad, Plovdiv, Pervomai etc. s-au abătut ploi torențiale, însoțite de grindină, care au provocat pagube materiale însemnate. Semănăturile de pe suprafețe întinse au fost compromise total sau parțial. Astfel, în județul Mihailovgrad mii de hectare cultivate cu viță de vie, roșii timpurii, căpșuni, zmeură au fost scoase din circuitul economic, recoltele fiind în întregime distruse. Ploile torențiale și grindina au compromis grav și culturile de durată. Ungaria. Sinistrați evacuați cu eli
copterele din localitățile inundate 

de apele Someșului

Ploile torențiale care au căzut în regiunile de sud-vest ale R. F. a Germa
niei au provocat revărsarea apelor Saarului, Rinului superior și Mosellei. 
Numeroase localități au fost inundate, înregistrîndu-se pagube însemnate.

In fotografie: străzi din Saarbriicken acoperite de apă
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