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Proletari din toate țările, uniti-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Duminică la amiază, Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român s-a în
trunit în ședință de lucru pentru a 
examina problemele legate de con
tinuarea eforturilor împotriva cala
mităților naturale din unele județe 
ale țării și a efectelor acestora. 
S-au stabilit măsurile ce se impun 
de urgență, pe planuri multilate
rale, pentru reluarea rapidă a acti

vităților economice și sociale între
rupte, pentru înlăturarea pagubelor 
pricinuite de inundații, pentru aju
torarea familiilor de sinistrați.

Cu acest prilej, membrii și mem
brii supleanți ai Comitetului Exe
cutiv au hotărît să ofere salariul 
pe o lună pentru fondul de ajuto
rare a județelor lovite de calami
tăți.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MIJLOCUL CETĂȚENILOR 
DIN ZONELE CALAMITATE

DE INUNDAT»

ÎN MAREA BĂTĂLIE CU NATURA, 
GENERAȚIA TÎNĂRĂ DEMONSTREAZĂ

ÎNALTE VIRTUȚI 
PATRIOTICE

• Bărbăție exemplară și fapte eroice in 
localităfile inundate

Slmbât. 8, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășii Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekas și Iosit 
Banc a continuat călătoria 
operativă de lucru în zone 
afectate grav .de inundația din 
Transilvania.

Tg. Mureș. Ora 7,30. Sub 
biciuirea unei averse întristă
toare de ploaie, elicopterul se 
îndreaptă pe Valea Someșu
lui. Se zboară la joasă altitu
dine. Deasupra orașului Re
ghin se observă direct propor
țiile și efectele revărsărilor. 
De-a lungul văii se #oate con
stata tendința de scădere a 
nivelului apelor Șieului. a Să- 
râțelului, a Someșului. T-a 
fermele de animale, în secțiile 
de mecanizare a. agriculturii 
ochiul distinge o imensă acti
vitate. menită să înlăture în 
cel mai scurt timp efectele 
inundațiilor.

Primul popas are loc la Dej, 
oraș In care apele Someșului 
s-au revărsat cu o forță săl
batecă, pricinuind mari pagu
be în numeroase domenii de 
activitate, punînd In pericol 
viata oamenilor.

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpi- 
nați aici de tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comi
tetului Județean Cluj al 
P.C.R., și Vasile Lădaru, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Dej. In
tr-o scurtă consfătuire de 
lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat cu 
amănunțime despre proporți
ile și consecințele inundați
ilor. După calculele estimative 
făcute pînă în prezent, pagu
bele pricinuite In județul 
Cluj de calamitate se cifrează 
la aproape 300 milioane Iei.

Se vizitează Fabrica de pro
duse refractare, unde, cu toa
te eforturile depuse, apa a 
ajuns la cuptoare provocînd 
întreruperea pentru un timp 
mai îndelungat a producției. 
Se face un scurt popas în fața 
unei unități a întreprinderii 
de industrie locală ..Bobîlna" 
unde se evidențiază munca 
depusă pentru salvarea unor 
produse, depozitate într-o 
magazie Inundată pînă la pla
fon. Pe străzile parcurse, sute 
de elevi ai școlilor din oraș 
lucrează la strîngerea și în
cărcarea în basculante a mi
tului depus de ape.

Conducătorii de partid șl de 
stat pătrund în incinta încă 
plină de noroaie, a Fabricii 
de conserve „11 Iunie*, — În
treprindere grav lovită de ca
lamitate, situată chiar pe ma
lul Someșului. Aici revărsa
rea a avut un debit imens, 
dezlănțuit într-un timp foar
te scurt. Deși a fost luat prin 
surprindere la orele dintre 
noapte și zi, colectivul fabri
cii a reușit, printr-un efort 
impresionant, prin abnegație 
și înalt spirit de răspundere, 
să salveze 90 la slită din pro
dusele, finite și materia primă.

Ieri am trecut cu barca prin 
curtea întreprinderii — amin
tește directorul fabricii Flo
ria Dănilă. Și iată că acum, 
după numai 24 de ore, pe 
locurile eliberate de ape. zeci 
și sute de muncitori ai fabri
cii, ajutați de echipe de inter
venție de la alte întreprin
deri din oraș, curăță halele 
de fabricație de tonele de mii 
lăsat de viitură, spală mași
nile. verifică starea motoare
lor și a instalațiilor, tn vede
rea repunerii lor în funcți
une.

Este mișcătoare, plină de 
bărbăție, imaginea acestor oa
meni care n-au dat nici un 
pas înapoi în fața stihiilor 
deslănțuite și. prin ordine și 
disciplină muncitorească, prin 
pricepere și spirit de organi
zare. au răspuns forțelor de
vastatoare cu muncă și mun
că. cu tenacitate și perseve
rență, este o realitate mișcă

toare ce pune în lumină înal
tele trăsături de caracter, e- 
ducate de societatea noastră 
socialistă. Este de fapt o ima
gine care se amplifică și se 
multiplică cu fiece nou popas, 
cu fiece nou exemplu de cute
zanță și eroism. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, recomandă 
să se ia în continuare măsuri 
energice pentru punerea în 
funcțiune, într-un termen cît 
mai scurt a mașinilor, și uti
lajelor în așa fel încit între
prinderea să-și reia, cu în
treaga ei capacitate, activita
tea de producție.

Se vizitează un cartier greu 
lovit de inundație. Zidurile 
unor case au cedat sub lovi

a altor cetățeni, la o oră cînd 
întreaga activitate a orașului, 
inclusiv rețeaua telefonică și 
electrică era complet parali
zată, a constituit o puternică 
îmbărbătare, o veste dătătoa
re de siguranță și încredere 
pentru toți locuitorii acestui 
oraș atît de greu încercat 
Zecile de mii de cetățeni a) 
municipiului — mulți dintre 
ei adine loviți de vitregia na
turii, simțeau în cuvintele 
„vine tovarășul Ceaușescu" 
un plus nou de curaj și încre
dere, văzînd în acest eveni
ment o dovadă a grijii, a 
atenției deosebite pe care 
partidul și guvernul, șeful, 
statului o manifestă în aceste

suri, că în curînd aici va fi 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă curaj și încredere.

Iată momentul sosirii con
ducătorilor de partid șl d« 
stat. La locul de aterizare a 
elicopterului situat în apro
pierea podului de peste So
meș, pe străzi, In fața sediu
lui Comitetului județean d« 
partid, mii de cetățeni ai ora
șului fac o emoționantă pri
mire celor sosiți.

Conducătorii de partid și 
de stat vizitează unul din sec
toarele orașului greu lovite 
de calamitate. Se face un po
pas la unul din dispensarele 
de urgentă constituit ad-hoe 
în sediul Tribunalului jude

tura de berbec a valurilor. Iar 
locuitorii au fost sau sînt în 
curs de evacuare. Unități mi
litare dau un sprijin intens 
cetățenilor sinistrați, mun
cesc de zile și nopți fără să 
cunoască odihna, pentru re
pararea drumurilor și poduri
lor rupte de apă. Autovehicu
lele circulă peste un pod nou 
care cu o seară înainte nu 
exista.

înainte de a părăsi Dejul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de par
tid și de stat se opresc pentru 
cîteva minute Ia Combinatul 
de celuloză și hîrtie care, 
datorită condițiilor de am
plasare a fost mai puțin lo
vit de calamitate, astfel In
cit munca își reia aici cursul 
normal, la nivelul și exigen
țele planului de stat

De la Dej, elicopterul ur
mează pînă la Satu Mare fi
rul Someșului, dacă se mai 
pot numi astfel masele difor
me de apă care cotropesc, 
dincolo de albia normală a 
rîului, întinderi Imense îna- 
intînd vijelios spre vest nă- 
clăind în noroi arături, dărî- 
mînd sate, rupînd ca pe niște 
jucării de copil căi ferate, șo
sele, poduri de beton și con
strucții metalice durate să re
ziste o veșnicie. Nu s-a mai 
văzut așa ceva pe aceste me
leaguri, nici un document 
scris nu consemnează o ase
menea înspăimîntătoare ca
lamitate, iar memoria oame
nilor nu a reținut nici ea ce
va asemănător petrecut în în
depărtate vremuri.

Anunțarea sosirii In Satu 
Mare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți con
ducători de partid și de stat 
făcută vineri noaptea din 
stradă tn stradă, din casă tn 
casă, din om tn om, cu aju
torul comuniștilor, uteciștilor,

Pe ttrăzil» orațulul Satu Mart 

grele momente pentru soarta 
oamenilor, a tuturor cetățe
nilor patriei. Cu și mai multă 
forță, în cursul nopții, tn pli
nă furtună șl la lumina a- 
menințătoare a fulgerelor au 
continuat lupta pentru a sal
va tot ce se putea salva In 
cartierele inundate ale orașu
lui și tn satele județului. Eli
coptere, ambarcațiuni auto-
amfibii, camioane grele șl
alte mijloace tehnice moder
ne au lucrat fără istov cea
suri în șir, echipajele lor, mi
litari și civili, dînd dovadă 
de un înalt spirit de abnega
ție, de un adevărat sentiment 
de dăruire.

La sediul Comitetului jude
țean de partid și al Comanda
mentului pentru apărarea îm
potriva inundațiilor a fost o 
noapte albă, o noapte de acti
vitate febrilă în care nu s-au 
închis ochii o clipă măcar, 
în condiții extrem de grele, cu 
apă potabilă adusă de la Că
rei și din alte localități cu 
sacrificii mari, muncitorii fa
bricii de pîine au lucrat toa
tă noaptea trimițînd încă îna
inte de crăpatul zorilor pîine 
caldă populației. în fruntea 
tuturor acestor acțiuni au fost 
comuniștii. Echipele de ostași, 
militari din formațiunile 
M.A.I. șî Securității, gărzile 
patriotice. UTC-ițtii cetățenii 
au salvat în aceste ore de fur
tună și întuneric sute de fe
mei, copil și bărbați din zo
nele inundate de ape. Au fost 
momente dramatice Echipaje
le elicopterelor și-au conti
nuat fără Istov zborurile spre 
cartierele și satele Inundate, 
spre cele două trenuri oprite 
în împrejurimi de năvala a- 
pelor, transportînd hrană, me
dicamente, salvînd vieți. Cea
surile trec greu, dar gîndul 
că 1? conducerea țării se ve
ghează neîncetat șl se iau mă

țean. Aici se află sub îngrijire 
medicală peste 140 de bătrîni 
și copii din oraș și comunele 
Inundate de ape. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se intere
sează de măsurile luate pen
tru îngrijirea bolnavilor, se 
Întreține cu slnistrații. Este 
de-a dreptul emoționant 
schimbul de cuvinte avut cu 
mame care și-au văzut salvați 
ca prin minune copiiL cu gra
vide care au fost scoase din 
calea apelor fn ultima clipă, 
cu bătrîni sortiți pleirll Ine
vitabile dacă tn ajutor nu le 
veneau echipele de salvare.

Primul secretar al Comitetu
lui Județean de partid, Satu 
Mare. Tosif Uglar informează 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de situația inundațiilor și mă
surile întreprinse pentru aju
torarea celor loviți de calami
tate, șl apărarea bunurilor 
obștești și ale cetățenilor. Se 
arată. Intre altele, că In spri
jinul a 24 de localități rurale

complet Inundate, a peste două 
treimi din oraș aflate sub ape, 
a altor comune și sate parțial 
lovite de furia valurilor, au 
venit peste 120 de bărci și alte 
ambarcațiuni, mai mult de 
300 autocamioane, peste 100 
de tractoare și mai multe eli
coptere. Au fost puse în afară 
de pericol aproape 4 000 de 
familii. Numai elicopterele au 
salvat în ultimele 24 de ore, 
peste 500 de persoane. îndeo
sebi copii și femei.

în ajutorul Comitetului ju
dețean de partid și al coman
damentului pentru apărarea 
împotriva inundațiilor, din în
sărcinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a sosit, încă înain
te ca Someșul să-și fi ieșit din 
matcă, un grup de activiști ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și de 
ștat, ofițeri superiori, conduși 
de tovarășul Vasile Patllineț, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
■1 P.C.R.

Pentru ajutorarea șlnlstra- 
ților au fost luate măsuri de 
aprovizionare cu alimente, 
apă potabilă. Din județele Bi
hor, Sălaj șl Maramureș, s-au 
primit importante cantități de 
alimente, șl apă minerală pen
tru a fi distribuite populației. 
O contribuție însemnată la a- 
provizionarea sinistraților cu 
alimente o aduc cooperativele 
de producție din |udeț a- 
flate In afara zonei inundații
lor. în oraș s-au amenajat 25 
de puncte de desfacere a pro
duselor alimentare și s altor 
mărfuri, iar mai multe auto- 
eamioane-magazin se depla
sează pe străzi. Aproape 1 000 
de copil au primit adăpost și 
hrană în școli șl alte instituții 
«le orașului ferite de ape, in
clusiv tn sediul Comitetului 
Județean de partid.

Are loc e tntîlnire cu Orga
nele de partid șl ale puterii de 
stat locale, cu membri al co
mandamentului Județean pen
tru apărarea împotriva inun
dațiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face recomandări 
privind măsurile ce se cer ■ 
H luate fn continuare șl de 
urgență pentru ajutorarea si
nistraților șl reluarea tn cel 
mai scurt timp a activității în
treprinderilor șl instituțiilor 
Municipiului Satu Mare — •- 
rașul cel mal greu lovit de 
inundații. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează îndemnul 
de a nu se precupeți nici un 
efort, de a nu fl lăsată deopar
te nici e posibilitate In mă
sură să contribuie la ameliora
rea condițiilor de viață ale 
populației sinistrate, la buna 
aprovizionare cu pîine, conser
ve șl alte alimente a întregii 
populații. Să facem ta așa tel, 
sublinia secretarul general al

(Continuări In pag. a S-a)
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O ȚARĂ DE OAMENI

@ Mii de initiative ale organizațiilor 
U.T.C. pentru acordarea de sprijin ma
terial și moral tuturor locuitorilor asu
pra cărora s-a abătut calamitatea
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De la un capăt la celalalt al țârii mi
lioane de oameni, într-o impresionanta 

, unitate moral-politicâ, dau în aceste zile 
prin nenumărate dovezi, cea mai înaltă 
expresie a unui înalt principiu moral al 
societății noastre — unul pentru toți și 
toți pentru unul.

Din județele calamitate ne sosesc ne
numărate vești grăitoare despre lupta 
eroică desfășurată pentru înlăturarea 
grabnică a consecințelor deslăntuirii 
apelor, la aceste acțiuni tineretul este 
prezenl în primele rânduri, dînd un 
sever examen de bărbăție și eroism. 
Sînt semnificative înaltele aprecieri 
exprimate de secretarul general 
al , partidului, tovarășul .NICOLAE 
CEAUȘESCU, în cadrul călătoriei opera
tive de lucru efectuata în zonele afectate 
de inundații, la adresa populației de 
aici, a militarilor din unitățile forțelor 
noastre armate, a celorlalți tineri. Din 
înaltul îndemn al conștiinței lor socialiste 
tinerii au făcut și fac numeroase dovezi 
de abnegație salvînd, în condiții deosebit 
de grele, o parte din bunurile materiale 
și numeroase vieți omenești aflate în 
pericol. Alături de gărzile patriotice, în 
rîndul cărora sînt prezenți numeroși ti
neri, elevii din cadrul unităților de pre
gătire pentru apărarea patriei, ale tine
retului iși aduc o contribuție substanțială 
la acțiunile întreprinse de comandamen-

tele locale de lupta împotriva inunda
țiilor.

La îndemnul partidului, al organelor lo
cale de partid și de sfat, organizațiile 
U.T.C. desfășoară susținute eforturi în 
direcțiile prioritare necesare lichidării 
gravelor consecințe. Refacerea căilor de 
circulație, a liniilor de alimentare cu 
energie electrică si cu apa potabilă, a li
niilor telefonice, degajarea spațiilor urba
ne, ajutorarea sinistraților sînt acțiuni de 
maximă urgență pentru îndeplinirea că
rora tinerii din aceste județe nu precu
pețesc nici un efort, nu vor întârzia cu nici 
o clipă. Veștile sosite la redacție de la 
brigăzile U.T.C. alcătuite spontan, din 
aceiași îndemn generos al inimii tinere, 
stau mărturie I

Din înaltul îndemn al conștiinței socia
liste, tinerii din întreaga țară, alături de 
întregul nostru popor, în însuflețitoare 
adunări, și-au exprimat hotărârea de a 
munci Vâra preget pentru creșterea pro
ducției, pentru a suplini astfel pierderile 
provocate de inundații. Astăzi, mai mult 
ca oricînd, fiecare minut al zilei trebuie 
să înscrie fapte deosebite de muncă I

(Citiți tn pag. a lll-a relatările 
reporterilor noștri prezenți în lo
calități care au suferit de pe urma 
calamităților naturale).
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ROGOJELU-
șantier national al tineretului

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
Făcîndu-ne ecoul entuziasmului nețărmurit al participan- 

ților la festivitatea de inaugurare a Șantierului național al 
tineretului de la Termocentrala Rogojelu—-Gorj, noi. tinerii 
brigadieri exprimăm părintelui nostru drag, partidului, 
dumneavoastră personal stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului român, profunda recunoștință 
pentru grija deosebită ce o purtați tineretului și întregului 
popor, pentru minunatele condiții de care ne bucurăm cu 
prisosință.

Mulțumim din inimă partidului pentru încrederea ce ni 
se acordă de a ne alinia în frontul făuritorilor orînduirii so
cialiste multilateral dezvoltate de a contribui cu viguroase-

(Continuare în pag. a V-a)

După Lotru, Porțile de Fier 
și Pietroiu, generația tînără 
și-a alăturat încă o dată nume- 
mele de un obiectiv de mare 
însemnătate pentru construcții 
socialistă din patria noastră. 
Șantierul termocentralei de la 
Rogoielu.

ieri, pe un platou amenajat 
sărbătorește în incinta giganti
cei construcții energetice din 
platforma carboniferă a Rovi- 
narilor, s-a desfășurat impre
sionantul ceremonial devenit 
tot mai frecvent în această pri
măvară, al careului brigadie- 
reso, într-o ambianță de entu
ziasm creator, de' hotărîre băr
bătească, de deplină unitate a 
gîndurilor și sentimentelor ce-

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a V-a)

Șantierul național al tineretului — ROGOJELU. O „secvență* care demonstrează avîntul cu care 
muncesc tinerii Foto: C. CIOBOATĂ, Â
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
în mijlocul cetățenilor din zonele calamitate de inundații
(Urmare din pag. I), 

partidului ca oamenii să trea
că cit mai ușor acest impas, 
ca în viața și în sufletele lor

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Cetățeni ai municipiului 
Satu Mare și ai județului,

Doresc in primul rind să 
exprim in numele Comitetu
lui Central, al Consiliului de 
Stat, al guvernului și al meu 
personal, compasiunea și sen
timentele de solidaritate cu 
toți cei care au avut de su
ferit in urma acestei catastro
fe naturale. Totodată doresc 
să vă adresez un salut căldu
ros dumneavoastră, tuturor 
cetățenilor din Satu Mare. 
(Aplauze).

Am văzut proporțiile a- 
cestei catastrofe care a distrus 
un număr mare de locuințe, 
a pus in situația de a-și pă
răsi căminele zeci de mii de 
oameni, a afectat întreprinde
rile din orașul dumneavoas
tră. Am vizitat ieri și astăzi 
și alte județe care, de aseme
nea, au avut de suferit in 
aceste zile. Desigur tovarăși, 
nu este locul acuma să în
cepem să ne plingem. Trebuie 
să remarc că toți locuitorii, 
organizațiile de partid, co
muniștii au acționat cu hotă- 
rire pentru a face față puho
iului de apă, pentru a limita 
in măsură cît mai mare posi
bilă efectele acestei catastro
fe. Doresc să adresez mulțu
miri tuturor celor care la che
marea partidului au acționat 
astfel. In aceste momente 
grele un ajutor prețios au 
acordat unitățile militare, os
tașii și ofițerii forțelor noas
tre armate. Cred că se cuvine 
să le adresăm mulțumiri, și, 
în calitatea mea de coman
dant suprem, să-I felicit pen
tru felul in care au răspuns 
la chemarea partidului. (A- 
plauze puternice, se scandea
ză P.C.R.).

încă mai sint cartiere sub 
apă. Se desfășoară lucrările 
pentru a salva tot ce se poa
te din avutul oamenilor mun
cii. Trebuie grăbite aceste 
lucrări, făcute eforturi și mai 
mari pentru a reduce cit mai 
mult pagubele provocate de 
aceste inundații catastrofale. ' 

De pe acum, tovarăși, tre
buie să ne gindim la măsurile 
pentru refacerea locuințelor și 
a intreprinderilor. Comitetul 
Central și guvernul au luat 
măsuri și vor acorda tot a- 
jutorul necesar pentru ca in
tr-un timp scurt viata să 
reintre in normal. Desigur, a- 
cest ajutor trebuie folosit cit 
mai bine șl aceasta se poate 
face numai cu participarea 
activă a tuturor cetățenilor. 
Eu sint convins că nu va e- 
xista cetățean care să nu par
ticipe din toate puterile la 
normalizarea situației. Ia crea
rea condițiilor de viață să 
intre în scurt timp în normal. 
(Aplauze prelungite).

Desigur, pagubele sint deo
sebit de mari. încă nu a.n 
reușit să le evaluăm. Dar din 
ceea ce am discutat în județe
le pe unde am fost, din ceea 
ce am văzut, imi dau seama 
că ele se vor ridica la miliar
de de lei. Fără îndoială, to
varăși, aceasta ne va crea 
unele greutăți, dar sintem ho
tăriți să facem totul ca in cei 
mai scurt timp, în toate a- 
ceste județe, inclusiv in jude
țul dumneavoastră, viata să 
intre in normal, să se reia 
producția. Vom ajuta cetățenii 
care au avut de suferit și ale 
căror locuințe au fost distru
se, să-și refacă locuințele. In 
strinsă unitate, muncind cu 
clan, vom infringe toate greu
tățile. Sintem convinși că vom 
reuși tovarăși. Dispunem de 
forfele necesare pentru a tre
ce acest moment greu. (Apla
uze vii, se scandează P.C.R.).

Nu doresc acum să vorbesc 
mai mult, pentru că nu este 
timpul de vorbă. Ceea ce do
resc este să vă spun să aveți 
deplină Încredere că partidul, 
Comitetul nostru Central, gu
vernul, vă vor acorda tot aju
torul, astfel ca viața să intre 
cit mal iute in normal. Vă 
doresc multă sănătate și suc
ces, tovarăși. (Aplauze puter
nice, urale, se scandează 
„Ceaușescu-Ceavșescu").

...Spre Oradea De la înălțimea 
elicopterului privirile cuprind 
regiuni din fn ce mai puțin 
inundate. Peisajul dezolant al 
Întinselor ape revărsate este 
înlocuit treptat de păduri den
se, pășuni, culturi care de pe 
acum se arată mănoase. Me
leagurile județului Bihor au 
fost ocolite de calamitățile pri
cinuite de revărsarea apelor.

Pe aeroportul din Oradea, 
tinde a aterizat elicopterul, 
avind la bord pe conducătorii 
de partid și de stat, se aflau 
mii de oameni ai muncii. Ei 
fac secretarului general al par
tidului șl celorlalți conducă
tori de partid și de stat o cal
dă primire. Este o atmosferă 

această gravă calamitate să nu 
lase urme.

în centrul orașului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 

entuziastă caracteristică vizi
telor secretarului general al 
partidului in toate județele 
țării. Oaspeților li se oferă 
flori, simbolic semn al prețuirii 
de care se bucură conducerea 
partidului și statului din par
tea poporului nostru.

Tovarâșul Victor Bolojan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., 
adresează secretarului general 
al partidului și celorlalți con
ducători de partid și de stat 
urări de bun venit.

Se străbat apoi arterele prin
cipale ale orașului, mase de 
oameni ai muncii, .care au 
venit tn întîmplnarea condu
cătorilor de partid și de stat 
izbucnesc în urale, în aclama
ții.

în fața sediului Comitetului 
județean de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este aștep
tat de alte zeci de mii de cetă
țeni. Ei poartă pancarte și lo
zinci pe care se pot citi urări 
călduroase la adresa condu
cerii partidului și statului 
nostru. Din mii de piepturi se 
scandează: „Ceaușescu —
P.C.R.“. Aici are loc un mi
ting, la care au participat zeci 
și zeci de mii de cetățeni.

Mitingul a fost deschis de to
varășul VICTOR BOLOJAN, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bihor, care a 
spus : Vă rog să-mi permiteți ca, 
in numele tuturor comuniștilor, 
al oamenilor muncii din munici
piul Oradea, din intregul județ 
Bihor să salutăm cu toată căldu
ra inimii prezența în mijlocul 
nostru a secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la munca avinta- 
tă pe care o desfășoară oamenii 
muncii bihoreni — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
în frunte cu comuniștii, pentru 
înfăptuirea vastului program ela
borat de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R., vorbitorul a arătat 
că roadele eforturilor depuse in 
primele patru luni din ultimul an 
al cincinalului sint concretizate 
in îndeplinirea exemplară a indi
catorilor de plan și realizarea u- 
nei producții suplimentare de 
peste 30 milioane lei. în agri
cultură cu toate condițiile vitre
ge din această primăvară, meca
nizatorii, toți lucrătorii ogoarelor, 
depun eforturi pentru terminarea 
pe ultimele suprafețe a insămin- 
țărilor și in același timp se exe
cută din plin lucrările de întreți
nere a culturilor, in vederea rea
lizării în bune condiții a sar
cinilor ce revin agriculturii jude
țului nostru.

în condițiile cind unele din ju
dețele țării trec prin mari greu
tăți provocate de stihia naturii, 
ne angajăm să depunem eforturi 
maxime pentru realizarea șl de
pășirea planului și angajamente
lor luate, pentru a descoperi noi 
rezerve care să ne permită 
dăm producții suplimentare atit 
in industrie, cit și in agricultură, 
să ne aducem contribuția la efor
tul întregului popor pentru lichi
darea urmărilor calamității natu
rale și reintrarea, intr-un timp cit 
mai scurt, în ritmul normal al 
vieții.

In cuvintul său, tovarășul BU
JOR BIDARAU, maistru la De
poul C.F.R. Oradea, a spus : In a- 
cest moment de grea încercare 
pentru unele județe ale țării, vi
zita dv., tovarășe Ceaușescu, în 
localitățile lovite de calamitățile 
naturale, a adus o undă de 
încurajare, de îmbărbătare în 
rîndurile celor ce luptă pentru 
lichidarea urmărilor inundațiilor 
și restabilirea cursului normal al 
vieții. Larga solidaritate tovă
rășească față de cetățenii din 
zonele calamitate ce se manifestă 
peste tot in țară, ne mobilizează 

La mitingul do la Oradea

de stat sint întîmpinați cu 
multă căldură de mii și mii de 
cetățeni. în aplauzele mulți
mii, ia cuvîntyl secretarul ge
neral al partidului.

și pe noi ceferiștii orădeni. A- 
ceasta o ilustrează printre 
altele și faptul că , din 
centrul feroviar Oradea au 
plecat primele transporturi cu 
utilaje, materiale și personal ca
lificat, pentru a ajuta ia restabi
lirea circulației feroviare în zona 
Dejului și Jiboulul. Vă asigurăm, 
tovarășe secretar general, că în 
frunte cu comuniștii, vom munci 
fără preget pentru a contribui 
cu tot elanul, puterea și resursele 
noastre materiale la lichidarea 
daunelor suferite de economia 
națională.

Tovarășa ECATER1NA CRĂ
CIUN, directoarea Liceului nr. 4 
Oradea a spus : în aceste mo
mente emoționante pentru biho
reni, momente de imbold nestă
vilit in muncă, permiteti-mi to
varășe secretar general să ex
prim profundul devotament al 
intelectualilor — români, ma
ghiari și de alte naționalități — 
față de politica marxist-leninistă 
a partidului, față de idealurile 
mărețe ale socialismului. Munca 
harnică, plină de abnegație și 
dăruire, a poporului hostru, ne 
unește strins în jurul partidului 
nostru drag, in jurul Comitetului 
său Central, în jurul dv., tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiu iubit 
al poporului nostru muncitor. Vi
zita dv. în județele și localitățile 
în care stihiile dezlănțuite ale 
naturii au provocat calamități, ne 
mobilizează în a face totul pen
tru a realiza în cele mai bune 
condiții sarcinile ce ne revin.

Ca femei, mame, soții și cetă- 
țene vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a ne 
aduce contribuția la lichidarea 
pagubelor pricinuite de ca
lamități în unele județe ale 
țării. Ne vom Îndeplini cu spirit 
de răspundere înalta misiune de 
a sădi în sufletul tineretului nos
tru, al copiilor noștri, acele tră
sături morale, etice pe care par 
tidul nostru le cultivă cu atîta 
grijă și migală în conștiința fie
cărui om al muncii. Vom face 
totul pentru a contribui la ridi
carea bunăstării materiale și cul
turale a oamenilor muncii de pe 
meleagurile Crișurilor, a întregu-, 
lui popor.

Luind cuvintul, tovarășul IO
SIF ERDELY, membru de partid 
lin ilegalitate, a spus : Sosirea 
în Bihor a conducerii partidului 
și statului, în frunte cu iubitul 
nostru secretar general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, constituie 
pentru noi, oamenii muncii din 
Oradea și din întregul județ încă 
o dovadă concretă a grijii per
manente a partidului față de 
toate problemele pe care viața le 
pune în fața cetățenilor patriei 
noastre, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. 
Vîrsta mea este mai înaintată, 
am luptat și în ilegalitate. Inca 
de pe atunci, am înțeles că vic
toria forțelor revoluționare și 
progresiste poate fi realizată in 
primul rînd prin unitatea de mo
nolit a celor ce muncesc înjurui 
Partidului Comunist Român. Este 
și acum un prilej să ne manifes
tăm adeziunea totală față de po
litica partidului inostru. Nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
depăși acest greu moment prin 
care trec unele județe din țară. 
Sintem hotăriți să facem tot ce 
este omenește posibil ca să re
construim ceea ce natura dezlăn
țuită a distrus, să-i ajutăm pe 
cei care trec în aceste momente 
prin aspre încercări. Cetățenii 
județului nostru .ca de altfel din 
întreaga țară. își aduc și el con
tribuția la înlăturarea urmărilor 
grele ale inundațiilor. S-au și 
trimis sinistraților diferite aju
toare materiale.

în cuvintul său, tovarășul ION 
PATRAȘCU. student la Institu
tul pedagogic Oradea, a spus : A- 
plecați asupra cărților. în labora
toare sau amfiteatre, gînduî și î- 
nima noastră sint alături de ale 
întregului popor, care întotdeau
na și în cele mai grele momente 
din viața sa, a știut să dea dova
dă de un profund patriotism, de 
o înaltă conștiință cetățenească și 
eroism. Tineretul nostru studios 

dă o înaltă prețuire măsurilor 
prompte, stabilite de conducerea 
partidului, de guvernul român, 
personal de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în vederea a- 
jutorării regiunilor și localități
lor lovite de furia apelor. Sintem 
gata ca alături de intregul nostru 
popor, cu entuziasmul nostru ti
neresc să contribuim cu abnega
ție la înlăturarea urmărilor ne
faste ale inundațiilor, la restabi
lirea vieții normale. Pe șantiere, 
în muncile de îmbunătățiri fun
ciare, pe ogoare, sintem hotăriți 
să muncim cu elan și să ne inte
grăm în impresionantul detașa
ment de muncă constituit de în
tregul popor român. Ne-am gîn- 
dit și la contribuții . materiale, 
bănești pentru ajutorarea sinis- 
traților, copiilor, familiilor, școli
lor lovite de calamitatea inunda
țiilor. Știm că se face tot ce e 
posibil pentru stăvilirea revărsă
rii în continuare a apelor, pentru 
grabnica înlăturare a urmărilor 
inundațiilor — pentru ca patria 
noastră să-și recapete ritmul 
normal de dezvoltare. Vă asigu
răm, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu și prin dv. partidul, 
guvernul țării, întregul popor, de 
devotamentul nostru, de senti
mentul ndbil al dăruirii energii
lor și capacităților noastre inte
reselor patriei noastre dragi.

A luat apoi cuvîntu! tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

CUViNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,
Doresc să incep prin a vă 

transmite dumneavoastră, tu
turor locuitorilor municipiului 
Oradea și județului Bihor, un 
salut călduros din partea Co
mitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
guvernului Republicii Socia
liste România (Aplauze pu
ternice, prelungite)

Totodată, doresc să mulțu
mesc tovarășilor care au vor
bit mai inainte și care, în 
numele dumneavoastră, al 
locuitorilor din acest județ al 
țării au dat glas încrederii 
nemărginite pe care o aveți 
in partid, in conducerea sa, 
in guvernul nostru, exprimind 
solidaritatea dumneavoastră cu 
locuitorii din județele care in 
aceste zile trec prin grele încer
cări. Consider aceste cuvinte, 
manifestările dumneavoastră 
pline de căldură o expresie a a- 
deziunii depline fată de politi
ca marxist-leninistă a Partidu
lui Comunist Român, a devota
mentului față de partidul nos
tru, care călăuzește cu 
mină sigură intregul popor pe 
calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu", 
„Ceaușescu").

Vizitînd această parte a țării 
lovită de marea catastrofă, pri
cinuită de inundații — de pro
porții cum nu au mai cunoscut 
in decurs de sute de ani aceste 
locuri, de fapt nimeni nu-și mai 
amintește să fi existat eeva a- 
semănător — am avut prilejul 
să trec prin aproape toate jude
țele — Alba, Mureș, Cluj, Ma
ramureș. Satu Mare. Trebuie 
să spun, tovarăși, că ceea ce am 
văzut cu acest prilej întrece 
tot ceea ce se poate imagi
na Distrugerile provocate de 
furia apelor sint foarte mari. 
Zeci de mii de locuințe au 
fost inundate, numeroase în
treprinderi și cooperative 
agricole, mii și mii de gos
podării țărănești au avut de 
suferit. Sint distrugeri care 
au provocat pierderi mari 
populației din aceste județe.

Guvernul și partidul au 
luat pe parcurs o serie de 
măsuri preventive pentru a 
putea reduce la minimum 
efectele dezastruoase ale inun
dațiilor. pentru a veni in aju
torul populației din aceste |u- 
dețe. Trebuie să spun că mă
surile luate au dat roade, au 
■vut efecte pozitive: au fost 
salvați de la moarte mulți oa-

Cuvinte de îmbărbătare pentru locuitorii orașului greu încercat ,

meni, s-a împiedicat ca inun
dațiile să provoace distrugeri 
și mai mari. Ceea ce m-a im
presionat în mod deosebit — 
șl țin să remarc aceasta — este 
fermitatea, energia și eroismul 
cu care oamenii muncii, toți 
cetățenii au răspuns chemării 
partidului. In frunte cu organi
zațiile de partid, ei au muncit 
zi și noapte, necontenit, pen
tru a diminua efectele revăr
sării apelor. Și au reușit acest 
lucru.

Doresc să menționez solida
ritatea deplină, manifestată 
și în aceste împrejurări, a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de altă na
ționalitate, care. acționind 
strins uniți, au reușit să rea
lizeze adevărate minuni, să sal
veze orașe, întreprinderi, vie
țile a mii și mii de oameni, 
ti felicit din toată inima pentru 
abnegația și eroismul cu care 
și-au indeplinit datoria. (A- 
plauze puternice, urale).

Doresc, de asemenea, să 
menționez contribuția deose
bit de importantă adusă de 
unitățile militare care, Ia che
marea partidului, au ajutat zi 
și noapte populația, folosind 
toate mijloacele de care dis
pun : datorită intervenției lor, 
muncii eroice desfășurate 
s-au putut înlătura multe din 
distrugerile pe care le-ar fi 
putut provoca apele. Felicit pe 
militarii forțelor noastre ar
mate pentru modul exemplar 
in care și-au făcut datoria. 
(Aplauze puternice, prelungitei.

Țin să menționez, totodată, 
contribuția mare adusă de 
gărzile patriotice și de unități
le de pregătire pentru apăra
rea patriei, ale tineretului; 
împreună cu armata, cu 
populația, acestea au mun
cit fără preget zi și noapte. 
In aceste acțiuni, nu puțini 
au fost aceia care au arătat 
că nu sint cu nimic mai pre
jos decit ostașii, dovedindu-se 
la înălțimea unor 
siuni. — 
la 
sez 
lor 
de
(Aplauze puternice, prelungite. 
Se scandează „Ceaușescu, 
Ceaușescu !“)

Distrugerile provocate sint 
mari : dar am constatat cu 
satisfacție că acolo unde a 
fost posibil, chiar in condiți
ile cind utilajele se aflau incă 

grele mi- 
De aceea, doresc ca 

acest miting să adre- 
calde felicitări unități- 
gărzilor muncitorești și 

pregătire ale tineretului.

in apă, oamenii muncii au 
trecut la muncă, reluind toarte 
repede activitatea in întreprin
deri, curățind mașinile și asigu
rind premisele desfășurării nor
male a lucrului. Chiar la 
Satu Mare, unde distrugerile 
sint mai mari decit in ori
care oraș prin care am tre
cut pină acum, i-am văzut p<* 
toți oamenii munci) acționind 
energic pentru ca viața să intre 
cit mai repede in normal. Astfel 
înțeleg cetățenii din aceste ju 
dețe să acționeze pentru a lichi
da urmările grele ale catastro
fei naturale care s-a abătut a- 
supra lor. Desigur, tovarăși, 
pentru a pune in stare de func
ționare toate întreprinderile, 
pentru a crea condiții de viață 
normale locuitorilor din aces
te județe, este nevoie de ajuto
rul statului, al guvernului, tn 
acest scop, Comitetul Central 
a și stabilit o serie de măsuri 
pentru a veni in ajutorul popu
lației, al oamenilor muncii din 
județele calamitate.

Doresc să exprim aici vii 
mulțumiri acelor colective de 
muncitori, intelectuali, țărani 
care, din proprie inițiativă, 
citind in presă sau auzind 
despre greutățile prin care 
trec oamenii muncii din aces
te județe, au luat inițiativa 
de a veni in ajutor sinistrați- 
ior cu mijloace proprii. Aceas
tă puternică manifestare de 
solidaritate este o expresie a u- 
nltății întregului nostru po
por, care știe că in nrice 
împrejurare, cind apar greu
tăți ele pot fi învinse acțio
nind cu fermitate, strins uniți 
in jurul Comitetului Central 
al partidului, al guvernului. 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

In întilnirile cu oamenii 
muncii din județele calamita
te, am fost deosebit de impre
sionat de încrederea puterni
că. neclintită pe care au ma
nifestat-o in partid, in politica 
sa, de faptul că trecind 
momente grele, au ținut 
exprime sentimentele de 
fund atașament față de . 
tica partidului nostru, tn toa
te acestea, noi vedem, tova
răși, o expresie a identificării 
depline a poporului nostru cu 
politica partidului, a faptului 
că poporul nostru ințelege că 
atit la bine cit și la rău poate 
găsi sprijin numai in partid, 
în comuniști; intregul nostru 
popor știe că, urmind politica 
partidului comunist, nu vor

prin 
să-și 
pro- 
poli-

și depășit 
De altfel, 

pe primele 
a fost în-

bogată 
poporul

exista greutăți pe care să nu 
le poată învinge (Aplauze și 
urale puternice).

Desigur, pentru a învinge 
greutățile pricinuite de inun
dații vor fi necesare eforturi 
serioase. Avem insă convin
gerea fermă că greutățile vor 
fi depășite intr-un timp scurt, 
că nu numai oamenii muncii 
din aceste județe, dar — așa 
cum au spus unii tovarăși 
aici — și dumneavoastră, ca 
și toți locuitorii patriei noas
tre veți contribui la înlătura
rea cit mai grabnică a greu
tăților, asigurind ca planul 
pe acest an să fie îndeplinit 
in bune condiții, ca patria 
noastră să progreseze con- 
tinuu. (Aplauze puternice; se 
scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Mi-a făcut plăcere să as
cult că pe primele patru luni 
întreprinderile din județul 
Bihor și din municipiul Ora
dea au indeplinit 
sarcinile de plan, 
in întreaga țară, 
patru luni, planul 
deplinit ți depășit, realizin- 
du-se o creștere de 13.1 la 
sută față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, 
deci o depășire destul de 
însemnată. Avem toate con
dițiile ca pină la sfirșitul a- 
nului să asigurăm in conti
nuare nu numai realizarea, 
dar și depășirea planului, 
asigurind prin aceasta înde
plinirea întregului plan cinci
nal, care se încheie in acest 
an ; vom pune astfel o bază 
temeinică următorului cinci
nal, care va crea noi condi
ții pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și 
spirituale a oamenilor muncii, 
pentru a face tot mai 
patria noastră, iar 
nostru tot mai fericit (Aplau
ze puternice, urale).

Cunoașteți preocupările par
tidului și guvernului nostru 
pentru ridicarea nivelului de 
viață al oamenilor muncii, 
măsurile ce s-au luat și se 
iau in acest sco'p; cunoașteți 
că, recent, după încheierea 
generalizării noului sistem de 
salarizare, s-au luat noi mă
suri pentru mărirea salariilor 
mai mici. Ca urmare, in acest 
an, salariații vor primi în plus 
peste 12 miliarde lei, ceea 
fără îndoială, va contribui 
îmbunătățirea condițiilor 
viață ale poporului. Și 
viitor, întreaga politică a par
tidului va fi închinată ridicării 
bunăstării poporului: tot ceea 
ce facem, tot ceea ce vom 
face in continuare este desti
nat să asigure o viață demnă, 
liberă și fericită întregului
nostru popor. (Aplauze, urale 
puternice; se scandează
„Ceaușescu").

Desigur. tovarăși, preocu- 
pindu-ne de edificarea socia
lismului, de ridicarea bună
stării poporului nostru, noi 
ne aducem, in același timp, 
contribuția la creșterea pres
tigiului și forței socialismului 
in lume. Știm că. cu cit fie
care tară socialistă este mai 
puternică, obținind rezultate 
mai bune in dezvoltarea 
ia economică, culturală, ști
ințifică, cu atit sistemul so
cialist, in ansamblu, devine 
:mai puternic. cu atit mai 
mult crește prestigiul socia
lismului in lume. Noi sintem 
hotăriți să facem totul pentru 
a ne aduce contribuția la în
tărirea socialismului, la creș
terea influenței sale pe plan 
mondial, văzînd in aceasta una 
din înaltele noastre îndatoriri 
naționale și internaționale. 
(Aplauze puternice, urale).

Nu intenționez să mă ocup, 
tn acest cadru, de proble
mele vieții internaționale. De 
tiltfel, în ultimele săptămini, 
eu diferite prilejuri, am ex
pus pozițiile țării noastre, 
felul in care partidul și gu
vernul nostru apreciază - si
tuația internațională. Desigur, 

ce, 
la 

de 
in

poporul român, partidul 
guvernul sint preocupate <le 
faptul că se extinde agresiu
nea intr-un șir de zone ale lu
mii, că se recurge la forță în re
lațiile dintre state ; sintem ho- 
tărîți să acționăm cu toată fer
mitatea pentru a contribui la 
eliminarea forței din relațiile 
între state, pentru așezarea a- 
cesior relații pe baza principii
lor suveranității și independen
ței, pe o adevărată egalitate in 
drepturi între popoare. Este 
știut că nu poate fi liber un po
por care asuprește alt popor : 
numai egalitatea deplină in
tre națiuni poate asigura pa- a 
cea și fericirea tuturor oa
menilor, o lume mai bună. Noi 
vom lupta cu botărire pentru 
realizarea acestei lumi mai 
bune. (Aplauze puternice, ura- 
le ; se scandează „Ceaușescu- 
Ceaușescu").

Vom acționa pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate ță
rile socialiste — atit cu ță
rile socialiste vecine cit și 
cu cele mai îndepărtate — 
văzînd în colaborarea și uni
tatea statelor socialiste forța 
hotărîtoare pentru asigurarea 
păcii, a progresului social in 
întreaga lume. (Aplauze pu
ternice, urale). De asemenea, 
vom dezvolta colaborarea cu 
toate țările, de pe toate con
tinentele. Trebuie să vă spun, 
tovarăși, că întilnirile pe care 
le avem cu conducătorii dife
ritelor state, vizitele pe care 
reprezentanții guvernului și 
partidului nostru le fac in di
ferite țâri ne conving tot 
mai mult că cercuri din ce 
in ce mai largi, toate po
poarele militează cu botărire 
pentru colaborare, pentru 
pace, împotriva politicii im
perialiste de dominație. Iată 
de ce sintem convinși că for
țele antiimperialiste. care 
sint tot mai puternice, vor 
reuși să împiedice cercurile 
reacționare, imperialiste să a- 
runce omenirea intr-un nou 
război mondial. (Aplauze pu
ternice).

Avem deplina convingere 
că relațiile dintre state vor fi 
așezate pe baze tot mai să
nătoase, că dezvoltarea cola
borării multilaterale dintre 
națiuni va contribui la făuri
rea unei vieți mai bune pen
tru popoarele din toate ță
rile și, in primul rînd, din 
țările care mai au incă multe 
de făcut pentru a lichida ră- 
minerea în urmă. Poporul 
român este hotărit să-și adu
că întreaga contribuție Ia 
progresul general al tuturor 
popoarelor, să dezvolte cola
borarea frățească cu oamenii 
muncii de pretutindeni. (A- 
plauze puternice, prelungite; 
se scandează „P.C.R.-P.C.R.").

tn încheiere, doresc să-mi 
exprim incă o dată convinge
rea că oamenii muncii de pe 
plaiurile bihorene nu vor 
precupeți nici un efort în înde
plinirea sarcinilor ce le revin, 
că alături de toți cei ce muncesc 
din țara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — lucrind înfrățiți, sub 
conducerea partidului, vor 
face să înflorească tot mai 
mult viața întregului popor, 
vor ridica tot mai sus patria 
noastră — România socialistă 
(Aplauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R.“).

Vă urez mult succes In 
activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și fericire. 
(Aplauze prelungite ; urale și 
ovații ; se scandează îndelung 
,,Ceaușescu-P.C.R.“)

★
In încheierea mitingului, lulnd 

cuvintul, tov. VICTOR BOLO- 
JAN a mulțumit, în numele tutu
ror cetățenilor din județul Bihor, 
tovarășului Ceaușescu pentru vi
zita care o face în județ, pentru 
cuvintele calde, mobilizatoare, 
care le-a adresat, exprimind 
totodată hotărirea oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități 
de a depăși angajamentele luate, 
de a face ca aportul Bihorului să 
fie cit mai mare, la înflorirea 
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România.

După vizita făcută Ia Oradea, 
conducătorii partidului și sta
tului s-au îndreptat în cursul 
după-amiezii, pe calea aeru
lui, spre București.

MIRCEA S. IONESCU 
PAUL DIACONESCU 

FETRU UILACAN
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Înalte virtuți patriotice
FIECARE LOCALITATE,
FIECARE ORGANIZAȚIE U.T.C.,
FIECARE INIMĂ TlNĂRĂ
SENTIMENT COMUN

SOLIDARITATE!
București

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
In insuflețitoare adunări din ca
drul organizațiilor U.T.C. ale Ca
pitalei tinerii muncitori tehni
cieni, cadre medicale și alți spe
cialiști, elevi și studenți și-au 
manifestat profunda lor solida
ritate cu populația din județele 
grav calamitate. In cadrul aces
tor adunări ei s-au angajat să 
depună toate eforturile pentru a 
depăși sarcinile lor de producție 
contribuind astfel la suplinirea 
pierderilor înregistrate în ju
dețele calamitate.

La redacție ne-au sosit nume
roase știri, expresive pentru spi- 
ritul de solidaritate umană, pen- 
tru hotărirea tineretului de a nu 
precupeți nici un efort în acti
vitatea de producție.

mente și inițiative care vor am
plifica contribuția organizației 
de tineret din Capitală în im
presionanta acțiune de ajutorare 
a populației greu încercate în a- 
ceste zile. în cadrul acestor aju
toare organizația Capitalei va 
contribui cu suma de 1 500 000 
lei proven iți din colectarea ma
terialelor vechi și efectuarea u- 
nor lucrări finanțate, din dona
țiile personale ale tinerilor în 
plus față de angajamentele co
lectivelor de muncă din care fac 
parte, donații din fondurile pro^ 
prii ale organizațiilor U.T.C,, or
ganizarea unor manifestări cul
turale și artistice la cluburile 
tineretului etc.

luna mai, provenite din cota 
parte din cotizații, munCă pa
triotică și alte acțiuni, pentru a- 
jutorarea sinistraților, valorînd 
75 000 lei.
• Tineretul va asigura prin 

muncă , patriotică toată munca 
necalificată la repararea tutu
ror podurilor, șoselelor și por
țiunilor de cale ferată afectate 
de inundații.

• în comunele Feini, Remet, 
Ulmeni, Aldușat, Fărcașa, Satu- 
Lung, Mireșul-Mare, precum și 
in orașele Borșa, Vișeu, Baia- 
Șprie și municipiile Baia Mare 
și.SigbetuI Marmației s-au con
stituit echipe de tineri care ac
ționează de la începerea inun-

pal al U.T.C., care încă înain
te de inundare s-au deplasat pe 
străzile orașului în vederea pre- 
?ătirii și evacuării familiilor a- 
late în pericol. Asemenea echi

pe au fost constituite și în o- 
j*așele Aiud și Blaj și în comu
nele Teiuș, Vinț, Unirea și Sîn- 
timbru.

Tinerii de la C.A.P. Noșlag, 
Lunca Mureș, Unirea, Blandia- 
na, precum și din celelalte lo
calități de pe cursul Mureșului 
și a Tîrnavelor au participat la 
acțiuni de salvare a animalelor 
și a altor bunuri materiale ale 
C.«A.P și ale’ cetățenilor

REPORTERII NOȘTRI AFLAȚI
ÎN LOCALITĂȚILE INUNDATE TRANSMIT:

*

ODEJ „Nu știu tînăr care
să nu fi răspuns prezent!"

Toți tinerii, 
o uriașă brigadă de muncă 
patriotică"

©ARAD „10000 de banderole

• Aici, la Vulcan, fiecare or
ganizație și grupă U.T.C. consi
deră de datoria ei să-și depă
șească sarcinile de plan ce revin 
unității în acest an.wlată cîteva 
din notele telefonice- primite de 
la secții de către comitetul 
U.T.C. al Uzinei : „Vom face ore 
de muncă patriotică, iar fondu
rile rezultate le vom dona regi
unilor atinse de calamități. Fie
care utecist din secție va oferi o 
parte din salariul său pentru a- 
jutorarea familiilor c^re au avut 
de suferit de p? urma inundați
ilor". întreagă organizație a în
treprinderii, am aflăt apoi, va 
dona 30 la sută din fondurile 
sale, ceea ce înseamnă aproape 
40 000 lei.

• La uzina „Timpuri noi". 
Fiecare știe ce are de făcut încă 
de simbătă cînd grupele și or
ganizațiile U.T.C. din secție au 
dezbătut în adunări generale- 
fulger măsurile la care s-a an
gajat fiecare utecist ; tinerii s-au 
oferit să trimită obiecte, haine, 
bani, donează sînge.

• Consiliul Uniunii Asociații
lor studențești din centrul uni
versitar ne anunță că studenți
mea bucureșteană a hotărît do
narea unei părți provenite din 
valoarea bursei lunare. 150 
de studenți de la Institutul 
medico-farmaceutic s-au pus la 
dispoziția forurilor de speciali
tate pentru a acorda asistență 
medicală populației din zonele 
inundate.

• La Liceul „Dr. Petru Groza" 
direcțiunea liceului a aprobat 
cea mai emoționantă abatere de 
la regulamentul școlar : cîteva 
zeci de elevi din clasele a XII-a 
vor veni la cursuri, începînd de 
luni, șase zile fără uniforme, se 
vor prezenta și la bacalaureat 
fără această ținută obligatorie. 
Clasa a XII-a a ținut sfat și a 
hotărît să ceară direcțiunii per
misiunea ca, în următoarea 
'ăptămînă de școală — ultima 
din viața lor de elevi să vină la 
cursuri fără uniforme iar aces
tea să fie expediate acolo unde 
colegi de-ai lor au nevoie de 
ele. $i ceilalți elevi din liceu se 
alătură acestui gest cu alte ini
țiative. Azi și mîine vor aduce 
la școală banii proveniți din va
lorificarea deșeurilor din acți
unile de muncă . 
profesorii cedează o 
salariu pentru fondul 
rare.

patriotică iar 
parte din 
de ajuto-

• I.a Liceul nr. 32• La Liceul nr. 32 hotărîtile 
erau deja luate. întregul colec
tiv de profesori, elevi și perso
nal administrativ trimit îm
brăcăminte în valoare de 250 000 
de lei, 5 000 de lei numerar, re
chizite în valoare le 1 000 lei pre
cum și o parte din veniturile sa- 
lariaților. Brigăzile de muncă 
patriotică ale claselor a IX-a, a 
X-a, a XI, formate de acum, a- 
nunță că sint gata să • lucreze 
unde este nevoie începînd cu 
prima zi de vacanță.
• Pe adresa Comitetului mu

nicipal București al U.T.C. con
tinuă să sosească noi angaja-

fapte demne
patriei

o Secretarul'comitetului U.T.C. 
de la Combinatul de industriali
zare a lemnului Tg. Mureș, POP 
DORIN, împreună cu utecistul 
PUJA VASILE, au adus o impor
tantă contribuție la salvarea cu 
ajutorul unei bărci pneumatice, a 
tovarășilor lor de muncă și a al
tor cetățeni blocați de apă în 
Aleea Carpați. Din banii lor au 
cumpărat pîine, în valoare de 
1 000 lei, și au distribuit-0 celor 
sinistrați.

• în noaptea de 13—-14 mai, 
un grup de 8 elevi de la Școala 
profesională de construcții, au 
salvat un mare număr de bătrîni

desfășoară

mijloacele de ca

re dispun. Dato

rită intervenției

lor curajoase au

multe din distru-

• Un grup 
luat parte la

noastre armat*

fost înlăturate

muncă eroică.
folosind toate

militarii forfelo'

carp

provoca

cadrul brigăzi’

de 25 de 
lucrările

• în municipiul Mediaș s-au 
constituit 20 de echipe de elevi 
din licee și școli profesionale, 
care ajută familiile sinistrate 
să-și transporte lucrurile în 
locurile stabilite de comanda
ment.
• Activiști U.T.C. și alți tiheri 

sint antrenați alături de orga
nele de miliție, în echipe de 
pază a bunurilor materiale ak 
întreprinderilor

• Un grup de 31 de tineri, 
condus de Alerga Dorin, secre
tarul comitetului orășenesc 
U.T.C. Cisnăd:e s-a deplasat la 
Uzinele textile TîrnaVa din Me
diaș pentru a ajuta la repune
rea în funcțiune a acesteia.
• 6.0 de tineri de la I.T.S. 

conduși d? secretarul comitetu
lui U.T.C. ing. Unbrich Buchard, 
au plecat la Mediaș, pentru a 
repara vehiculele avariate.
• 28 de tineri de la I.E.S. lu

crează Ia repararea și verifica
rea aparatelor electrice sosite 
din zonele sinistrate.

• La trei cluburi se string 
materiale de îmbrăcăminte și în
călțăminte pentru sinistrați.

venind în spriji

nul populației

• în comuna Golâeștl peste 
50 de tineri cooperatori, elevi 
și cadre, ,n frunte cu activul 
U.T.C. a’J acționat tn cursul zi
lelor de 15, 16 și în prezent 
pentru executarea lucrărilor la 
digurile din satele Medeleni și 
Grădinari pentru a opri revăr
sarea Prutului și a Jijiei, A- 
ceastă revărsare ar constitui un 
mare pericol. Alți tineri din sa
tul Bran au ajutat la evacua
rea unor familii și a bunurilor 
materiale în comuna Bozia 
Grupuri de tineri în frunte cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C. au acționat pentru eva
cuarea turmelor Ide oi și a pă
sărilor din 
C.A.P.

tineri au 
___,_____„ _____  _ de ame
najare a digului dintre satele 
Prisecani și Mărășești. La 16 
mai brigada de tineri din sec
torul zootehnic a contribuit la 
salvarea bunurilor animale și 
materiale. La apelul organiza
ției de tineret din comuna Pri- 
secani, s-au constituit brigăzi 
permanente de tineri care con
tribuie la consolidarea și su- 
praveghereh digurilor din urmă
toarele puncte : Moreni. Prise- 
cani, Mălzdrag.

La majoritatea adunărilor ca
re au avut loc în municipiul 
Iași, ale salariaților, ținerii 
și-au exprimat hotărîred' de a 
contribui cu sume la crearea 
unui fond de ajutorare a slnis- 
traților. Fondul este de 4 mi
lioane lei

Maramureș
u r.C. 

județean 
pe

• Toate organizațiile 
precum și comitetul .... 
vor vira fondurile proprii

«r

de tineretul
noastre
și copii blocați în străzile Zăga
zului și Chinezul, au aprovizio
nat cu pîine și apă populația si
nistrată.

• Tînărul OTTO LURK a sal
vat cu barca personală, peste 20 
de copii. în acest timp a aflat 
că este în pericol casa părin
tească. în 
ajuns acolo, casa s-a prăbușit și 
l-a surprins sub dărîmături pe 
tatăl său, care a decedat. Tn

momentul cînd a

acest moment dramatic, tînărul a 
găsit, totuși, resurse pentru a 
continua acțiunea de salvare, 
scăpînd de la înec încă 40 de ce
tățeni.

Rerile pe

*

ale salvării în fața apelor"

dațiilor pînă In prezent, atit la 
salvarea cit și la refacerea tu
turor obiectivelor distruse. Ier’ 
la Baia Mare 2 500 tineri au ie
șit la muncă patriotică la obiec
tive afectate de inundație. Alți 
800 de tineri la Baia Sprie. 200 
la Remeți, 200 la Ulmeni. 300 la 
Vișeu și 200 la Borșa participă 
la acțiuni similare

Craiova
Prin colectă de la tinerii 
_ municipiu, organizațiile

•
din -------- - — p---- .
U.T.C. au strîns 32 000 lei care 
vor fi destinați ajutorării fami
liilor sinistrate, astfel : Electro- 
putere — 8 000 lei U.R.A. — 
3 000 lei. „7 Noiembie" — 5 000 
lei. Combinatul Chimic — 6 000 
lei, Complexul C.F.R — 5 000 
lei, Metal-Lemn - 2 000 lei La 
aceste sume se va adăuga con
travaloarea a 110 tone fier vechi 
$i fontă colectate prin acțiunile 
de murică patriotică.

Caraș-Severin
• Tinerii chn < ombinalul Si

derurgic Reșița și U.C.M.R., au 
luat hotărirea de a lucra cîte o 
zi tn plus pentru a ajuta pe cei 
sinistrați La fel au luat hotă- 
rîrea ca din fondurile organiza
ției U.T.C. provenite din activi- 
tăți patriotice să aloce suma de 
100 000 lei de fiecare organiza
ție.

• Tn municipiul Alba lulia 
Bu fost constituite 6' echipe de 
tineri conduse de activiști îi 
comitetelor județeaa și munici-

Participarea militarilor 
este eroică"

COPIII AU FOST SMULȘI
DINTRE VALURI

...Pe strada principală din Dej 
un camion cu copii este prins 
in mijlocul puhoiului. încercă
rile oamenilor de a-i salva sint 
zadarnice șl-n orice moment va
lul următor poate să-i ducă In 
largul apelor. La capătul unul 
pod rupt echipajul unui tanc se
sizează tragedia ce urma să aibă 
loc și pornește pe sub ape spre

locul accidentului. Caporalul Fi- 
roiu Nicolae transmite un ordin 
soldatului Negrea Constantin iar 
acesta legat în parîmă se stre
coară printre valuri, remorchea
ză camionul și după cîteva mo
mente copiii sint scoși din pe
ricol. transportați apoi la un că
min de zi din Dealul Florilor.

Intre ape, medicii
au lucrat normal

...Personalul medical și bolna 
vii spitalului de stat din Dej in 
cele trei zile de tempestă au trăit 
un regim normal deși apele care 
inundaseră, bucătăriile, magazie 
și laboratoarele din subsol av 
urcai pînă în saloanele de la 
parter. Orice legătură cu orașul 
a fost întreruptă, dar în țlinicâ 
tratamentele medicale, operatiik

chirurgicale și nașterile s-au 
desfășurat normal. Unitatea mi
litară condusă de It. col. Gheor- 
ghe Drăghici a deservit cu 
promptitudine toate solicitările 
proviziile, serurile, medicamen
tele, tuburile de oxigen, și cazu
rile grave erau transportate in 
incinta cuprinsă de ape pe am
barcațiunile lor

Simbătă, 16 mai, Dej. Un 
soare primăvăratec se plimbă pe 
străzi, alinind cu mult așteptata 
lui căldură, rănile noroioase ale 
orașului.

Carnetul meu de reporter • 
reținut, succint, momentele, dra
maticele momente ale Dejului 
Izoucnirea barbară, haotică a 
apelor, intr-o curgere ciudată, nu 
dinspre izvoare spre 
dezlănțuită in toate 
ignonnd toate legile firești ale 
naturii, toate sensurile firești ale 
geografiei, a acoperit case, ma
șini, șosele, poduri, arzind, pa
radoxal, tot ce intilnea in cale 
Au fost ore dramatice în orașul 
Dej. Ca o singură răsuflare, locul*, 
toni s-au mobilizat pentru sal
varea a tot ceea ce era cu pu
tință a ti salvat. Nu știu om 
care să nu fi trăit, in acele
nopți, in acele zile, cu o inten
sitate maximă, epuizantă. Nu
știu om care să nu se fi arun
cat in virtejuri, pentru a întinde 
o mină celui rămas izolat, pe 
un acoperiș sau pe o insulă încă 
neingmțită de ape. Tinerii 
Traian Bal, Adrian Ciurea, Ioan 
Costin au constituit un echipaj 
cu care au salvat peste 30 de 
familii. Nicolae Cotoi și Ștefan 
laro au asigurat, ore după ore. 
spitalul din Dej cu alimente și 
apă, navigind impotriva curen
tului, evacuind bolnavii, salvind 
din situații dramatice cetățenii 
de pe strada Kogălniceanu.

Apele s-au domolit și, ca și 
cum niciodată n-ar fi năvălit 
peste maluri, s-au retras în mat
că. Este momentul tensiunii e- 
chilibrate, calme, cind viețile 
omenești au fost salvate și se 
trece la reluarea normală a ac
tivității. Podul de peste calea 
ferată a fost spintecat ca de 
trăznet. Basculantele încărcate 
cu blocuri de piatră circulă 
țiuind pe șosele ; s-a început 
amenajarea unui drum secundar 
care să lege Dejul de Bistrița și 
Baia Mare. într-o noapte, a fost 
gata. Circulația a fost restabi
lită. La S.M.T. muncitorii con
duși de ing. Oniga au început 
să curețe mașinile, uneltele, să 
remonteze tractoarele. Peste 
cîteva zile va începe marea 
ofensivă pe ogoare.

La fiecare intersecție, brigă
zile de ordine ale uteciștilor din 
oraș. Ei îmbărbătează oamenii, 
îi calmează, le dau încredere, îi 
îndrumă spre punctele de con
trol. La C.C.H. și IPROFIL tine
rii au rămas in întreprinderi și 
au ridicat utilajele, motoarele, 
instalațiile din calea apelor. La 
două zile după năvală, lucrul a 
fost reluat. Elevii școlii profe
sionale din localitate s-au pus, 
voluntar, la dispoziția cetățeni
lor pentru a-i ajuta să-și refacă 
casele. Alții s-au apucat să cu
rețe sălile de clasă, laboratoa
rele, internatul. Peste o zi, șco
lile și-au continuat cursurile.

Simbătă, soare, calm. Au ve
nit, la Dej, ziarele. Fiecare ci
tește veștile din celelalte părți 
ale țării care au suportat cala
mitățile apelor. Concentrați, oa
menii se gîndesc la ceiîhlți, in
tr-un sublim act de solidaritate 
umană. Cotele apelor sint ascul
tate cu speranță, cu încredere. 
Oamenii respiră ușurați aflînd 
că la Dej viața a reintrat în nor
mal. Victoria le aparține tutu
ror, tuturor acelora care s-au 
angajat să muncească în plus 
pentru a ajuta pe sinistrați, 
elevilor și studenților care au 
cerut să plece in zonele calami
tate.' tuturor acelora care, in 
fiecare ceas, au fost alături de

greu încercații locuitori ai Deju
lui și ai comunelor dimprejur.

Simbătă, după-amiază calmă, 
senină. Aici s-a edneentrat, pen
tru cîteva zile, forța și încrede
rea noastră, aici au fost OA
MENII, aici este ȚARA.

GALINA BADULESCU
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El DATOREAZĂ VIAȚA SOLDAȚILOR
...Pe acoperișul unei case o fa

milie tînără face semne dispera
te cu mina. Valul următor per
forează cu o traversă de cale fe
rată pereții casei și expediază 
acoperișul pe valuri. Martorii au 
înțeles ce urmează : tinerii au 
făcut un semn de adio și îmbră
țișați au dispărut în valuri. în- 
tr-o cursă cbntra cronometru o

ambarcațiune amfibie, pornește, 
cu riscul cel mai mare și șansele 
cele mai mici de izbîndă după 
perechea dispărută. După o oră 
cei doi tineri au fost salvați. (>- 
perațiunea de salvare fusese con
dusă de sergent major Victor 
Mureșan.

I.M.

matcă, ci 
direcțiile

Peste 500 de uteciști de la 
Combinatul de ingrășăminte a- 
zotoase din Tg. Mureș, au alcă
tuit un șantier mobil de inter
venție. Cu autocamioane puse 
la dispoziție de conducerea uni
tății industriale, ei se deplasea
ză in turele lor libere în comu
ne pentru a-i sprijini pe țăranii 
cooperatori în acțiunile de re
stabilire a situației. Cea dinții 
prezență a acestor tineri s-a fă
cut resimțită în comuna Sinta- 
na, unde alături de localnici, au 
Început să dea localității înfăți
șarea dinaintea revărsării ape
lor.

400 de fete de la liceele pe
dagogic și economic s-au îm
părțit în grupe de cite 5, aju- 
lind familiile de la parterele 
blocurilor să-și curbțe locuințe
le și obiectele de noroiul adus 
de ape. în cartierul Aleea Car
pați 1 000 de studenți de la Insti
tutul medico-farmaceutic și In
stitutul pedagogic, împreună cu 
elevii Grupului școlar de con
strucții, Școala forestieră, licee
lor pedagogic și economic, au 
dezafectat spațiile dintre blocuri, 
căile de circulație și au ajutat 
cetățenii la recondiționarea bu
nurilor materiale din gospodă
rie. Toți elevii grupului școlar 
agricol, depun o muncă susținu
tă pentru curățirea incintei 
școlii generale și a căminului 
de copii din vecinătate, sprijină 
colectivul Fabricii de conduc
tori și Fabricii Electro-Mureș 
pentru repunerea în funcțiune a 
capacităților de producție. Ele
vii grupului școlar Metalo- 
tehnica au dezafectat în întregi
me strada Cuza Vodă și Piața 
Matei Corvin, redîndu-le circu
lației.

Studenții anilor V și VI de la 
Institutul medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș au improvizat 
un spital de 60 paturi in hala 
de sporturi, unde supraveghează 
ei înșiși bolnavii în timp ce alții 
s-au deplasat în localitățile rura
le ale județului, pentru a acor
da populației sinistrate asisten
ța medicală.

Studenții anilor I, II și III 
geologie, de la Universitatea clu
jeană, care au fost surprinși de 
inundații în județul Mureș în 
timp ce efectuau o excursie de 
studii, s-au alăturat imediat 
grupelor de intervenție.

Aceeași prezență masivă a ti
nerilor români, maghiari și ger
mani, s-a făcut simțită pe tot 
cuprinsul județului Mureș. Ele
vii Liceului nr. 2 din Sighișoara, 
restabilesc ordinea la școlile ge
nerale nr. 1, 2 și 3, iar Școala 
profesională Nicovala, a des
congestionat străzile alăturîn- 
du-se apoi tinerilor de la între
prinderile Tîrnava și 6 Martie, 
pentru repunerea în producție a 
unităților industriale. La Reghin 
toți elevii din oraș s-au alătu
rat colectivelor de intervenție, 
acționind la Complexul de in
dustrializarea lemnului, I.R.U.M., 
Republica și In alte unități.

Locuitorii județului Mureș 
primesc în aceste zile sprijinul 
material și moral al tuturor ce
tățenilor tării. în zona afectată 
de inundații, mii de tineri din 
uzine, întreprinderi și instituții.

caută să facă tot ceea ce e po
sibil pentru a-i ajuta pe cetă
țenii cel mai greu încercați de 
calamitate. Elevii claselor a 
XH-a de la liceele Alexandru 
Papiu Ilarian, Unirea din Tg. 
Mureș, Și alte școli, au hotărît. 
să doneze sinistraților fondurile 
adunate pentru banchet. Elevii 
de la Școala generală din comu
na Băla, care nu a fost atinsă 
de viitura apelor, au trimis ali
mente familiilor din zonele inun
date., Peste 100 de echipe da 
pionieri din Tg. Mureș, Luduș, 
Tirnăveni, Sovata și Reghin au 
început acțiuni de colectare a 
obiectelor de îmbrăcăminte și 
încălțăminte oferite de cetățeni 
copiilor sinistrați.

Cadre didactice, salariați de 
la numeroase întreprinderi șl 
instituții, ’ dăruiesc sume din sa
lariul lor, în scopul acelorași 
acțiuni de ajutorare.

Acestea sint doar cîteva exem
ple. Zona aflată sub furia nă- 
praznică a apelor, își recapătă zi 
de zi, oră de oră aspectul 
dinainte 
supremei 
umane.

de 
de calamitate, datorită 
încleștări de energii

C. POGACEANU
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nestăvilit de ape a

13.000 de tineri-200.000 lei
• In judelui Argeș, prima zi din „Săptămlna muncii 

patriotice In folosul populației greu încercate" 
Prima zi din „Săptămina muncii patriotice a tineretului pen

tru sprijinirea celor greu încercați de furiile naturii" s-a în- 
cheat cu rezultate remarcabile : s-au colectat 55 tone metale 
vechi, s-au recoltat 723 kg plante medicinale și 40 kg semințe 
forestiere, au fost executate lucrări de împădurire pe 15 hectare 
și au fost curățate 751 hectare pășuni naturale. Totodată, tinerii 
din județul Argeș au participat la construirea de obiective so- 
cial-culturăle, amenajarea de spații verzi, baze sportive, la plan
tări de pomi. într-o singură zi 13 429 de tineri, efectuînd 51645 
ore muncă patriotică, au realizat economii în valoare de peste 
200 000 lei.

Puhoiul 
intrat acum în cîmpia Tisei. 
La ora cînd transmitem, o 
parte din mănoasa cîmpie a 
Aradului — vestită prin cultu
rile sale de legume — este cu
prinsă de ape. Totuși, locuito
rii Aradului, mare și impor
tant centru economic-industri
al pregătit intens — așteaptă 
deluviul cu mult calm și tena
citate. La sediul comitetului 
județean (J.T.C. transformat 
ad-hoc în „comandamentul i- 
nundațiilor format din cadre 
U.T.C. este un du-te-vino; 
se primesc telefonograme, 
se transmit ordine și mesaje. 
Toți pot fi recunoscuți după în
semnele salvării sau banderola 
roșie de pe brațul sting. 
Aceste 10 000 de „unități de 
voință" — au construit într-o 
zi și o noapte — 6 km de for
tificații. de-a lungul întregii 
bucle pe care rîul, altădată o- 
dihnitor și plăcut, o făcea 
prin inima orașului. Sen
tinelele militare și unităti e 
pionierești de circulație diri
jează prin fanioane convoiul 
lent de mașini grele încărcate 
cu pietre și saci de nisip. Alte 
echine îi descarcă pe contra- 
forții de pe diguri. tn 
zona U.T.A. acționează or
ganizațiile din uzină condu
se de ing Pavel Viorel —'se
cretarul comitetului U.T.C. Al
te 150 de formații ale coman
damentului au fost distribuite 
să sprijine evacuarea cît mal 
urgentă a celor 8 000 de fami
lii din cartierul „Alfa**. Orga
nizațiile U.T.C. din sectorul 
asistențe^medicale și școlii sa
nitare au instituit punc
te de intervenție și ajutor me
dical. sînt dotați cu cîte o ma
șină de salvare sau autovehi
cul blindat. Cluburile sportive, 
ce își au bazele pe malul apel 
— s-au constituit în unităti 
speciale de „Salvamari" — cu 
căngi și colaci de salvare. Ti
nerii uteciști de la IAMBA' 
și uzinele de reparații 
s-au deplasat în camioane la 
I.A.S. „Avicola** pentru a spri
jini evacuarea a 150 000 de pă
sări. Elevii liceelor și școlilor 
profesionale din oraș au des
cărcat în noantea trecută va
goanele cu alimente și mate
riale de intervenție expediate, 
în spri linul orașului de către 
cetățenii si forurile municipale 
din Oradea și Timișoara. La 
această oră în Arad predomină 
calmul. Magazinele, ce func
ționează în schimburi prelun
gite de zi și noapte sînt bine 
aprovizionate cu mărfuri.

ION MARCOVICI
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MOMENTELE AU FOST, Șl MAI SINT 
GRELE, DAR AM DOVEDIT ÎNCĂ O DATĂ 

CĂ SÎNTEM o ȚARĂ DE OAMENI
în aceste zile de grea încercare, 

oamenii muncii din fabrici și u- 
zine, de pe ogoare și din institu
ții, cetățeni vîrstnici și tineri, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — toți cetățenii 
țării — își manifestă puternica 
lor solidaritate, expresie a uni
tății întregului popor în jurul 
partidului și guvernului, voința 
fermă de a veni în sprijinul 
populației din localitățile afec
tate de inundații. Asemenea no
bile sentimente ale datoriei u- 
mane, civice, au continuat să fie 
exprimate în cadrul adunărilor 
care au avut loc sîmbătă și du
minică în numeroase localități 
ale țării și prin numeroasele te
legrame și scrisori adresate Co
mitetului Central al Partidului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Mii și mii de oameni ai muncii 
de toate vîrstele și profesiile, co
lective întregi își fac cunoscută 
hotărîrea de a contribui cu mun
ca lor, cu resurse proprii, mate
riale și bănești, la ajutorarea ce
lor aflați în suferință, la norma
lizarea cît mai grabnică a vieții 
și activității în zonele afectate de 
inundații.

„Noi, constructorii Combina
tului siderurgic de la Galați, ne 
alăturăm fără rezerve, cu toate 
forțele și capacitatea noastră; e- 
forturilor întregului popor pentru 
redresarea vieții în zonele sinis
trate, se spune în telegrama tri
misă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în acest scop sub
scriem din salariul nostru suma 
de 650 000 lei. De asemenea, ei 
s-au angajat să obțină peste plan 
prefabricate din beton, oxigen în 
butelii și diferite materiale de 
construcții.

La . rîndul lor, siderurgiștii 
Combinatului siderurgic Galați 
au hotărît ca în ar^a sumelor 
bănești pe care Ie vor subscrie 
din veniturile lor, vor produce 
suplimentar 200 tone de var. 500 
tone de zgură granulată, utilizată 
în construcții și alte , materiale, 
a căror valoare se ridică la a- 
proape un milion de lei.

Petrochimiștii Combinatului de 
la Borzești, 
pentru sinistrați 
tă sumă de ___
intensifica munca pentru a rea
liza o producție marfă suplimen
tară de 8 milioane lei, față de 
angajamentul luat la începutul a- 
nului, precum și beneficii supli
mentare însumînd 7,7 milioane 
lei. O parte din veniturile lor o 
vor dona în folosul celor rămași 
fără adăpost, și muncitorii Rafi
năriei din Ploiești, colectiv care 
s-a angajat să realizeze o pro
ducție suplimentară de peste 2 
milioane lei. Adunări similare au 
mai avut loc la Uzina mecanică 
și Rafinăria din Cîmpina, Ia Rafi
năria din Brazi și Teleajen, la Fa- 
nrica de ciment din Fieni, Ia U- 
zina de utilaj petrolier din Tîr- 
goviște, la Combinatul textil din 
Pucioasa și în numeroase coope
rative agricole de producție din 
județele Prahova și Dîmbovița, 
în cadrul cărora muncitorii și ță
ranii și-au exprimat hotărîrea de 
a veni în sprijinul populației din 
județele bîntuite de inundații cu 
importante sume de bani, mate
riale și produse agricole.

în înseși zonele lovite de ca
lamități se manifestă cu putere 
sprijinul de solidaritate față de 
soarta altor oameni mai greu în
cercați. Astfel, în cadrul a nu
meroase adunări, ținute ne ate
liere și secții, muncitorii Uzinelor 
de marini și utilaje miniere din 
Baia Mare, de la Flotația cen
trală, Uzinele metalurgice de me
tale neferoase și din numeroase 
alte întreprinderi și instituții au 
hotărît să contribuie la fondul de 
ajutorare a sinistraților cu o 
parte din veniturile lor. Un gest 
semnificativ al întrajutorării fră
țești se semnalează, de asemenea,

subscrievor
o importan- 

bani și vor

la întreprinderea de morărit 
și panificație „Maramureșul" al 
cărei colectiv a hotărît să facă 
din ziua de duminică 17 mai o 
zi normală de lucru, pentru a 
putea contiibui la aprovizionarea 
populației sinistrate din județele 
Maramureș, Satu Mare și Sălaj. 

Constructorii Sistemului hidro
energetic de la Porțile de Fier, 
care de mai mulți ani luptă eroic 
cu furia Dunării pentru a-i că
lăuzi imensele resurse de ener
gie pe făgașul progresului social, 
au fost puternic mișcați de cala
mitățile pricinuite în alte zone 
ale țării. împărtășind cu compa
siune mîhnirea atîtor familii ră- 
mase fără adăpost, ei au decis 
în unanimitate să expedieze o 
importantă sumă de bani din sa
lariile lor. Totodată, ei s-au an
gajat să depășească sarcinile de 
producție pe luna mai executînd 
în plus lucrări în valoare de 1,5 
milioane lei. Exemplul lor a fost 
urmat și de alte colective. Ast
fel, numeroase întreprin
deri industriale din jude
țul Mehedinți vor realiza su
plimentar în cursul acestei luni 
o producție evaluată la 7 milioa
ne lei, întărind astfel potențialul 
economic al țării și prin aceasta 
capacitatea sa de a înlătura cît 
mai repede pagubele pricinuite 
de recentele inundații.

împărtășind din adîncul Ini
mii, atît bucuriile cît' și greută
țile poporului, țăranii din 95 de 
cooperative agricole ale județu
lui Dolj au hotărît să vina în 
sprijinul populației din zonelp 
afectate de calamități cu 192 
tone cereale, 4,6 tone fasole, 
18 000 de ouă și însemnate 
alte cantități de produse agroali- 
mentare.

Colectivele întreprinderilor in
dustriale din județul Gorj vor 
veni în ajutorul sinistraților cu 
mari sume de bani, iar multe 
întreprinderi din acest județ voi 
produce suplimentar cantități în
semnate de materiale de construc
ție. Astfel, salariații barajului Ro- 
vinari vor executa în plus 20 tone 
de ciment, colectivul întreprinde
rii județene de construcții-montaj, 
25 000 cărămizi, 20 tone ciment, 
2 km de conductă, 2 km de țevi 
și alte materiale ce pot fi utili
zate la reconstrucția așezăriloi 
atinse de calamitate. în același 
timp, 30 de cooperative agricole 
de producție ale județului Gorj 
vor trimite în zonele afectate de 
calamități 48 tone cereale, 14 tone 
făină, cantități însemnate de legu
me și alte produse alimentare.

în adunările care au avut loc 
în aceste zile și în cadrul căro
ra spiritul de solidaritate umană 
se manifestă puternic, oamenii 
munci din întreprinderile și 
instituțiile din Timișoara și-au 

so- 
dir>

exprimat sentimentele de 
lidaritate cu populația 
zonele lovite de calamități. Me- 
talurgiștii de la Uzina mecanică 
au hotărît să doneze pentru aju
torarea populației sinistrate im
portante sume bănești și, totoda
tă, să preia din sarcinile de pro
ducție ale Uzinei „Unio" Satu 
Mare, care a avut de suferit de 
pe urma inundațiilor, executarea 
unui număr de 15 poduri rulante.

Colectivele de muncă din peste 
30 de întreprinderi și unități in
dustriale ale județului Argeș 
au hotărît să subscrie din ve
niturile lor peste 5,3 mi
lioane lei la fondul de luptă 
împotriva calamităților naturale. 
Totodată, unele întreprinderi in
dustriale argeșene, printre care 
Uzina mecanică Muscel, Uzina 
de autoturisme din Pitești, Fabri
ca de confecții din Curtea de 
Argeș, s-au angajat ca pînă la 
sfîrșitul trimestrului II să realize
ze peste prevederi o producție 
globală de 2 milioane Iei pentru 
a fi folosită la refacerea econo
miei județelor afectate. De ase
menea, zece unități agricole so-

cialiste au expediat spre localită
țile aflate în zonele inundate 69 
tone cereale, 50 tone furaje și 
alte produse.

Emoționante dovezi de solida
ritate au înscris în aceste zile 
marinarii și muncitorii din portul 
Constanța. De asemenea, de pe 
meridianele lumii continuă să so
sească radiograme prin care echi
pajele navelor noastre maritime 
se alătură unanim efortului ge
neral al întregului popor pentru 
ajutorarea locuitorilor a căror 
viață și activitate normală a fost 
perturbată de neașteptata cala
mitate a naturii. Suma destinată 
fondului de ajutorare a sinistra- 
ților pe care marinarii, docherii 
și funcționarii portului Constan
ța au subscris-o pînă ieri 
depășește 600 000 lei. De aseme
nea, țăranii cooperatori din ju
dețul Constanța au hotărît să 
subscrie la această umanitară 
operă 439 tone cereale, 37 tone 
fasole, 20 tone făină și însemna
te cantități de legume și fructe. 
Totodată, salariații din unitățile 
agricole de stat ale județului 
Constanța, vor subscrie mari 
sume de bani din salariile Joi 
pentru a contribui la diminuarea 
pagubelor pe care mii de familii 
din zonele inundate le-au suferit 
în cursul zilelor trecute.

în angajamentul muncitoriloi 
de la . Fabrica de postav din 
Buhuși se arată că salariații a- 
cestei întreprinderi, vor dona 
familiilor sinistrate o parte din 
salariile lor și vor livra supli
mentar 2 000 de pături necesare 
celor rămași fără adăpost, iar în 
cel al muncitorilor de la Fabri
ca de confecții din Bacău, că 
vor contribui cu importante 
sume bănești subscrise din veni
tul propriu.

în cadrul unor adunări, petro
chimiștii de pe Valea Trotușului 
au hotărît să doneze pentru fon
dul de ajutorare a familiilor din 
localitățile sinistrate, suma de 
830 000 lei.

Părtași la marea încercare 
prin care trece astăzi o parte a 
populației țării, 47 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderi
le și instituțiile județului Neamț 
s-a‘u angajat, în cadrul unor adu
nări și prin emoționante scrisori 
adresate Comitetului Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să-i ajute pe cei loviți de calami
tate cu importante sume bă
nești și să realizeze suplimentai 
o producție marfa în valoare de 
70 milione lei, contribuind astfel 
la sporirea posibilităților și a 
mijloacelor financiare și materi
ale de care țara are astăzi atîts 
nevoie pentru a acoperi pagu
bele pricinuite de stihiile naturii 
dezlănțuite.

Colectivele întreprinderii mi
niere din Dobrești, întreprinderi; 
.Refractara" din Aștileu, între
prinderii poligrafice din Oradea. 
Fabricii de blănuri „1 Mai" și 
ile altor unități industriale din 
județul Bihor au declarat ziua de 
duminică, zi a muncii pentru a- 
iutorarea sinistraților. Tot ieri, 
de la Trustul de construcții lo
cale din Oradea au fost expe
diate spre zonele sinistrate pri
mele cantități de ciment, oțel și 
beton, cherestea și alte materiale 
de construcții.

Prin telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, s-au angajat, de 
asemenea, să subscrie o parte 
din salariile lor pentru ajutora
rea populației din zonele cala
mitate, salariații de la : Combi
natul de in și cînepă, întreprin
derea de aprovizionare și desfa
cere telecomunicații din Bucu
rești ; Fabrica de stofe. Uzina 
„Metrouri*, întreprinderea pentru 
construcții forestiere, întreprin
derea de transporturi, întreprin
derea industriei locale de moră- 
rit și panificație și constructorii 
din municipiul Brașov; Uzi
na „Electroprecizie", Fabrica

de mobilă, Fabrica de cheres
tea și Cooperativa meșteșu
gărească. din Săcele, județul 
Brașov; Fabrica de celuloză și 
hîrtie „Letea" din Bacău; Plat
forma chimică și Combinatul de 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Rm. /Vîlcea ; între
prinderea minieră și Complexul 
pentru prelucrarea lemnului din 
Comănești; Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lem
nului Piatra Neamț, Uzina de 
fibre sintetice Săvinești, între
prinderea mecanică Mija, Fabri
ca de mobilă Odorheiul 
iese, I.M.U.-Medgidia, 
„Automatica" Moreni, întreprin
derea județeană extractivă și me- 
talochimică Miercurea Ciuc, 
Combinatul textil Sf. GheOrghe, 
Șantierul T.C.M.M.-Rovinari, în
treprinderea industriei miniere a 
județului Covasna, Cooperativa 
de consum Panciu.

Colectivele de salariați din co
munele Vîrteșcoiu, județul Vran- 
cea și Hălchiu-Brașov, țăranii 
cooperatori din Săcele-Brașov, 
T. Vladimirescu și Ianca — ju
dețul Brăila, Ciorăști-Vrancea și 
din alte localități s-au angajat 
să expedieze imediat, în localită
țile sinistrate, mari cantități do 
cereale, cartofi, came și alte ali
mente, precum și o parte din ve
niturile lor.

Aceleași sentimente de compa
siune și solidaritate și anga
jamente de a dona o part© 
din salarii sînt exprimate în 
telegramele sosite pe adresa 
C.C. al P.C.R., din partea Direc
ției Centrale de Statistică, Comi
tetului județean Bihor al U.T.C., 
Spitalului unificat și Liceului din 
Săcele, Școlii generale nr. 128 
din București, Direcției generale 
a presei și tipăriturilor, revistelor 
„Flacăra" și „Contemporanul", 
colectivele publicațiilor pentru 
copii, precum și a unor unități 
militare din București, Constanța. 
Mangalia, Ploiești și din alte 
orașe.

Emoționante, prin conținutul 
lor, prin înaltele simțăminte 
umanitare pe care le exprimă, 
«înt telegramele primite di» par
tea unor cetățeni și familii — 
printre care soții Maria și Balasa 
Orban, familia Negoi, tehnicia
nul Constantin Toacă și pensio
narii Eva Filip și Dumitru Gu- 
giu — din București, Serghie 
Ghelbuță din Brașov, și numeroși 
alții, care au oferit din venitu
rile lor importante sume de bani 
pentru ajutorarea concetățenilor 
sinistrați.

Adtnc mișcați de cuvintele în- 
luflețitoare pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a adre
sat locuitorilor municipiului Ora
dea, de la tribuna mitingului ți
nut sîmbătă după-amiază, nu
meroși muncitori, specialiști, me
dici s-au angajat duminică, în 

v cadrul unor adunări spontane, să 
«ubscrie importante sume bănești, 
să ajute populația sinistrată din 
județele limitrofe să-și refacă 
gospodăriile și să contribuie prin 
roate mijloacele de care dispun, 
la reluarea producției în între
prinderile țnundate.

în aceste zile de cumpănă, în
treaga noastră națiune, într-o de
plină unitate, a răspuns chemă
rii partidului și guvernului, de- 
monstrînd, o dată mai mult, o 
puternică voință, înalte senti
mente umane și patriotice, o 
caldă solidaritate tovărășească cu 
cei loviți de greaua încercare la 
care i-a supus furia naturii dez
lănțuite. Nici un efort nu este 
precupețit în lupta pentru apăra
rea vieții oamenilor și a bunu
rilor materiale, pentru înlăturarea 
efectelor calamității, pentru a re
aduce cursul vieții pe făgașul 
normal, al construcției socialiste 
și înfloririi patriei.

Secu- 
Uzina

(Agerpres)

Telegrame adresate tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In momente de grea încercare, cînd o parte însemnată a popu
lației județului înfruntă mari suferințe pricinuite de revărsarea 
în proporții nemaicunoscute a Mureșului, Tirnavelor și a altor 
rîuri, gîndurile și simțămintele noastre se îndreaptă pline de re
cunoștință către conducerea partidului și statului, către dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicqlae Ceaușescu, adresîndu-vă din 
adîncul inimii cele mai calde mulțumiri, profunda noastră re
cunoștință pentru ajutorul moral și material neprecupețit, pen
tru grija și atenția ce ne-ați acordat-o.

în lupta cu furia apelor revărsate, comuniștii, și alături de ei,- 
toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, mobilizați de 
către organizațiile de partid, de către consiliile populare, dau 
dovadă de un înalt spirit de eroism și sacrificiu pentru a pune 
în aplicare măsurile stabilite de comandamentele județean, mu
nicipal, orășenești și comunale pentru apărarea împotriva inun
dațiilor. Oamenii de toate vîrstele, formațiuni ale gărzilor pa
triotice, avînd sprijinul unităților forțelor noastre armate, mun
cesc zi și noapte pentru salvarea vieților omenești și a bunurilor 
materiale amenințate încă de primejdia apelor.

Pilde de adevărat eroism în muncă și înaltă conștiință socia
listă au dat colectivele întreprinderilor neatinse de furia ape
lor, care, pentru a suplini lipsa unui mare număr de muncitori 
sinistrați, au depus eforturi neobișnuite, reușind să asigure func
ționarea neîntreruptă a mașinilor, agregatelor, să asigure bunul 
mers al producției

Dîndu-ne seama de pagubele suferite, sintem conștienți că va 
trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a învinge 
greutățile, pentru a înlătura efectele negative ale calamităților, 
asigurînd astfel condiții ca producția materială, întreaga viață 
socială să-și reia cursul lor normal.

în acele locuri unde apele au început să se retragă, oamenii 
muncii, mobilizați de către organizațiile de partid, au trecut la 
acțiuni hotărîte pentru înlăturarea deranjamentelor, punerea în 
funcțiune a capacităților de producție afectate, repararea șose
lelor, căilor ferate, a liniilor de comunicații, amenajarea con
strucțiilor zootehnice, asigurarea bunei îngrijiri și hrăniri a ani
malelor.

Vizita dumneavoastră în județul Alba, întîlnirea cu locuitorii 
Municipiului Alba Iulia în aceste momente de grea încercare 
este încă o expresie a grijii pe care conducerea partidului și 
statului nostru ne-o acordă în lupta noastră cu greutățile 'ce 
ne stau în față. Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru, în
drumările și indicațiile pe care ni le-ați dat, cuvintele de îm
bărbătare rostite la fața locului au ridicat nespus de mult mo
dalul oamenilor, le-au întărit convingerea în forțele și capacita
tea lor de a învinge greutățile și mai ales hotărîrea fermă de a 
munci în așa fel incit sarcinile de plan prevăzute pe acest an 
să poată fi îndeplinite integral atît în industrie, cît și în agri
cultură. Considerăm că numai în acest fel vom putea răspunde 
cu cinste grijii de care ne-am bucurat în aceste momente gre
le, prețiosului ajutor ce ne-a fost acordat, numai astfel vom 
putea face dovada dragostei nemărginite, a profundului atașa
ment față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru.

Pătrunși de spiritul înaltelor răspunderi ce ne revin, de dra
goste față de partidul comunist și patria noastră sopiplistă, ne 
angajăm în fața dumneavoastră, iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, să nu precupețim nici un efort, să acționăm în așa 
fel îneît munca să-și reia ritmul ei normal în toate sectoarele 
de activitate.

COMITETUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R.

Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

în clipele acestea de încleștare cauzate de calamitatea natu
rală care a cuprins județul Maramureș, gîndul ni se îndreaptă 
încrezător și recunoscător către conducerea partidului și statu
lui nostru, către dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
o dată cu mulțumirea izvorîtă din adîncul inimii pentru sprijinul 
și înțelegerea pe care le-am găsit în fiecare moment în rezol
varea grelelor probleme care ne-au stat și ne mai stau în față 
in lupta împotriva apelor revărsate, pentru recuperarea pagu
belor provocate de inundații.

Răspunzînd cu hotărîre chemărilor, acțiunilor inițiate de orga, 
nele și organizațiile de partid, de consiliile populare, populația 
județului nostru, sprijinită de bravii ostași ai armatei noastre, 
a acționat șl acționează cu tenacitate și spirit de abnegație 
pentru salvarea de vieți omenești și bunuri materiale aflate în 
primejdie, făcînd în acest fel încă o dată dovada atașamentului 
față de partid și de politica sa.

In lupta cu stihiile dezlănțuite ale naturii, oamenii muncii, în 
frunte cu comuniștii, toți cetățenii județului, simțind nemij

locit ajutorul moral și material acordat, au dovedit un înalt 
spirit patriotic, bărbăție, au luat impresionante Inițiative 
izvorîte dintr-o profundă solidaritate socialistă. Dînd glas 
sentimentelor lor nobile, salariații din unitățile economice 
și instituțiile județului au hotărît să-și aducă contribuția directă 
și personală la sprijinirea populației sinistrate, la diminuarea 
efectelor inundațiilor.

Mobilizați de, prezența dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în mijlocul cetățenilor din unele zone calamitate de 
inundații, văzînd în aceasta o nouă și puternică dovadă a grijii 
pe care dumneavoastră personal o manifestați față de popor, 
oamenii muncii din Maramureș sînt hot&rîți să lupte fără preget 
pentru a diminua pagubele pricinuite de inundații.

Vă raportăm tovarășe Ceaușescu, că în unitățile industriale 
afectate de inundații s-a reluat procesul producției. In prezent 
se lucrează intens pentru normalizarea întregii activități eco
nomice a județului, cu convingerea că greutățile ce s-au ivit 
vor fi depășite și că în cel mai scurt timp viața social-econo- 
mică din fiecare localitate va intra pe făgașul normal.

Mulțumindu-vă încă o dată din adîncul sufletului pentru aju
torul acordat, în numele organizației județene de partid, al 
consiliului popular județean, al tuturor oamenilor muncii mara
mureșeni, vă transmitem ferma noastră voință de a face totul 
pentru recuperarea grabnică a pierderilor prilejuite de cala
mități, de a îndeplini sarcinile planului pe acest an. în modul 
acesta vom dovedi atașamentul nostru nețărmurit față de partid, 
față de politica sa. dragostea fierbinte față de patria noastră 
socialistă.

COMITETUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN

MĂSURI ÎN LOCALITĂȚILE
AMENINȚATE

La chemarea organelor de par
tid și de stat, mii și mii de mun
citori și alți cetățeni, tineri și 
vîrstnici, ajutați de ostași ai forțe
lor noastre armate, de formațiu
nile gărzilor patriotice, folosind 
toate mijloacele tehnice de care 
dispun și cele primite din alte 
județe ale țării, muncesc zi și 
noapte, cu spirit de abnegație și 
patriotism, cu încredere în forța 
muncii unite, în eficacitatea mă
surilor întreprinse împotriva sti
hiilor naturii, pentru înălțarea de 
diguri, consolidarea celor exis 
tente, pentru evacuarea oame
nilor și a bunurilor materiale 
în locuri ferite de furia apelor.

în fața apelor Mureșului, care 
de sîmbătă seara s-au revărsat 
în localitatea Săvîrșin, s-au ri
dicat, încă de acum cîteva zi
le, uriașe forțe umane și mate
riale de pe tot cuprinsul jude
țului Arad. Intr-o impresionantă 
solidaritate socialistă, la apelul 
comandamentului județean do 
luptă împotriva inundațiilor, zeci 
de mii de locuitori ai, Aradului, 
metalurgiști de la Uzina de va-

goane și de la Uzina de strun
guri, ceferiști și muncitoare tex- 
tiliste, activiști de partid și de 
»tat și din organizațiile obștești, 
membri ai gărzilor patriotice și 
unități militare dislocate aici, în 
acest scop, muncesc fără întreru
pere la înălțarea digurilor pe o 
lungime de 5 km în zona ora
șului. La supraînălțarea diguri
lor au lucrat cu spor peste 12 000 
de cetățeni și 1 700 de ostași, fo
losind sute de basculante și au
tocamioane, dragline și excava
toare. Au fost pregătite mijloa
cele tehnice pentru intervenții 
rapide. Peste 700 de familii din 
cartierele Aradului, expuse pe
ricolului inundațiilor, au fost e- 
vacuate. Un mare număr de ti
neri muncitori și elevi arădeni au 
ajutat la evacuarea animalelor și 
a bunurilor aparținînd unități
lor agricole socialiste din jurul 
orașului. De pe întinse grădini 
s-au scos răsadurile pentru trans
plantarea lor în locuri ferite de 
calamitate.

în cursul zilei de duminică, a- 
pele Mureșului s-au revărsat pe

străzile Lipovei și a altor loca
lități din amonte de Arad. Da
torită măsurilor luate din timp, a 
participării la acțiunile de preîn- 
tîmpinare și apărare împotriva 
inundațiilor, a întregii popu
lații au fost evitate pagube im
portante de materiale. Toate fa
miliile din zonele inundate au 
Fost evacuate înainte de revăr
sarea apelor.

Conștienți de pericolul pe ca- 
re-1 pot crea apele dezlănțui
te ale Mureșului, oamenii mun
cii din județul Arad, într-o strîn- 
să unitate frățească — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — mobilizați de or
ganizațiile de partid dp la ora
șe și sate, veghează cu calm și 
răspundere cetățenească, alături 
de unitățile militare venite în 
sprijinul populației, la apărarea 
avuției lor obștești și personale.
/în ultimele 24 de ore au cres

cut brusc și apele Șiretului și ale 
Bîrladului, în zona comunei 
Liești, din județul Galați, inun
dînd 365 ha teren agricol. Acțio- 
nîndu-se cu operativitate, toate

a-

O luptă tenace, eroică, neîn
treruptă, zi și noapte, în care sînt 
antrenate cele mai largi forțe, 
toate energiile organizatorice și 
capacitatea de muncă, se duce 
în județele lovite de calamitate 
pentru înlăturarea urmărilor aces
tei catastrofe și restabilirea cîț 
mai grabnică a întregii activități 
productive și sociale.

Ieri, duminică, a fost o zi de 
muncă neostoită, desfășurată cu 
bărbăție, calm și disciplină de 
mii și mii de oameni, de ostașii 
aflați alături de ei în aceste clipe. 
S-au repus în funcțiune alte uzi
ne și fabrici, s-au restabilit noi 
căi de circulație, s-au reînsămîn- 
țat terenuri agricole de pe care 
apele s-au retras, s-a lucrat in
tens pentru restabilirea activită 
ții comerciale, a serviciilor pu
blice.

în toate zonele, acolo unde 
situația este mai grea, sînt depla
sate forțe materiale și umane im
presionante, comandamentele ju
dețene, în frunte cu primii secre
tari ai comitetelor de partid, mi
niștri și adjuncți de miniștri, 
conducători de centrale econo
mice, sînt angrenați direct în 
organizarea muncii, în aplicarea 
măsurilor stabilite de conducerea 
partidului pentru revenirea la 
normal a întregii activități.

...Și veștile îmbucurătoare, a-

nunțînd restabilirea situației, în 
orașe, la sate, în uzine, pe șan
tiere, vin una după alta, dove
dind o dată mai mult forța de 
neînvins a poporului nostru, ener
gia și hotărîrea cu care oamenii 
muncii — într-o impresionantă 
unitate de acțiune și gîndire — 
înțeleg să se consacre binelui na- 
triei.

care au fost inundate. Sînt trans
portate continuu furaje spre zo
nele agricole calamitate. Pînă a- 
cum s-au expediat aproximativ 
800 tone furaje concentrate și 
500 tone granule de lucemă.

★
Duminică dimineața, la ora 

10,28, ultimul grup de 200 MW 
al Termocentralei Luduș a re-

muncă fără întrerupere, principa
lele sectoare de producție își re
încep activitatea. Lucrări simi
lare sînt întreprinse și Ia Fabrica 
de confecții „Mureșul", serios a- 
fectată de inundații, ca și la în
treprinderea de utilaj pentru in
dustria ușoară. La Combinatul 
de îngrășăminte „Azomureș" din 
Tg. Mureș, s-a constituit un șan-

contribuie simțitor la îmbunătă
țirea situației. De luni, se va re
lua procesul de învățămînt în 
școli. La Copșa Mică, se lucrează 
intens la repunerea în funcțiune 
a două mari unități indus
triale : Uzina „Carbosin" și U- 
rina metalurgică de metale nefe
roase. Se apreciază că unele sec
ții vor putea începe să lucreze în

★

De la Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii aflăm că, spre zo
nele în care au fost calamitate 
mari suprafețe de culturi, s-au 
trimis 1 500 de tractoare, împreu
nă cu seturile respective de uti
laje, și formații de lucru — me
canizatori, specialiști și ateliere 
mecanice. Echipe din întreprin
derile agricole de stat și cele de 
mecanizare a agriculturii din 
Muntenia sînt trimise în spriji
nul unităților agricole din Tran
silvania, iar în unitățile din Mol
dova formații de lucru din ju
dețele Constanța și Tulcea

La dispoziția unităților de pro
ducție, care au de reînsămînțat 
terenurile inundate, au fost puse 
circa 30 000 tone îngrășăminte 
azotoase, precum și cantitățile 
necesare de semințe. Totodată, 
în unitățile agricole din județele 
Ilfov, Ialomița și Tulcea s-au 
luat măsuri pentru producerea 
răsadurilor necesare grădinilor

LUPTA EROICĂ, TENACE
CONTINUĂ ZI Șl NOAPTE

intrat în funcțiune. Marea cen
trală furnizează acum cu întreaga 
sa capacitate energie electrică 
sistemului național. Din același 
județ, Mureș, greu încercat de 
stihiile oarbe ale naturii, au sosit 
pînă tîrziu seara 
despre reintrarea 
șui ei normal. La 
bilă „23 August" 
încă din cursul dimineții, 
aflau la lucru peste 1 700 de oa
meni pentru recondition area ma
terialului, curățirea utilajelor, a 
halelor industriale și căilor de 
acces. Luni dimineața, după o

vești continue 
vieții pe făga 
Fabrica de mo- 
din Tg. Mureș 

se

tier operativ de intervenție, al
cătuit din 200 de tineri

★
în municipiul Sighișoara, toa

tă populația a ieșit duminică la 
curățirea străzilor, evacuarea a 
pei din locuințe, refacerea rețele- 
'or de comunicații. La Mediaș și 
Copșa Mică, orașe care au avut 
de înfruntat apele revărsate ale 
Fîmavei Mari, situația a începui 
iă se normalizeze. încă de sîm- 
bătă, la Mediaș au fost repuse 
în funcțiune Uzina de apă și în
treprinderea de panificație, au 
fost restabilite rețeaua electrică, 
conductele de gaz metan, ceea ce

cursul zilei de luni. în sprijinul 
colectivelor de muncă ale între
prinderilor medieș.ene, au venit 
duminică peste 2 000 de oameni 
ii muncii din Sibiu. în același 
timp, o serie de motoare electrice 
ile întreprinderilor medieșene au 
fost transportate pentru uscare, 
rebobinare și alte operațiuni de 
specialitate la Uzina electrică din 
Sibiu. în preizent, echipe de elec
tricieni lucrează la reparares 
transformatoarelor de la „Emailul 
Roșu", astfel îneît luni să poată 
începe și aici producția în unele 
secții. In următoarele trei zile,

va fi pusă în funcțiune și Uzina 
„Tîrnava" din Mediaș, a Combi
natului textil din Sibiu, unde o 
f>arte din materia primă a fost 
uată de ape sau degradată. O 

grijă deosebită se acordă sinis
traților. Celor peste 100 de fami
lii lovite de inundații li s-au 
asigurat adăpost și hrană, iar 
de la”Sibiu au fost expediate 
cantități importante de alimente 
și apă potabilă.

A
Aproape de Mureș, în aval de 

Deva, într-un peisaj dezolant, 
. marea unitate producătoare de 

putere și lumină, Centrala termo
electrică Mintia, ferită prin efor
turi eroice de furia apelor, nu 
fi-a întrerupt activitatea și conti
nuă să pulseze miile de kilowați 
spre sistemul energetic național 
La Deva au început operațiile 
de curățire și amenajare în vede
rea reînceperii activității la Auto
baza de transporturi auto, între
prinderea de rețele electrice, de
pozitul de produse petroliere și 
la alte unități economice, pe mă
sură ce apa se retrage. A reîn
ceput activitatea și în stația 
C.F.R. din localitate, reluîndu-se 
circulația unor trenuri.

* >
Viața a intrat în normal în toa

te unitățile economice din jude
țul Maramureș. Echipele de in-

tervenție, membrii gărzilor pa
triotice, bravii noștri militari, toți 
cei care au contribuit, zi și noap
te, la salvarea multor vieți ome
nești, la recuperarea bunurilor 
primejduite de apele dezlănțuite, 
la refacerea căilor de comunica
ție ferate și rutiere, la aprovizio
narea populației, au reușit, prin 
uriașe eforturi, să înlăture, pînă 
duminică, defecțiunile provocate 
de inundații. La Combinatul 
pentru exploatarea și industriali
zarea lemnului de la Sighetul 
Marmației, exploatările miniere 
Burloia, Toroioaga și Gura Băii, 
din Baia Borșa, au fost remedia
te defecțiunile provocate de furia 
apelor.

Pentru a aduce la normal sigu
ranța alimentării cu energie elec
trică a zonei Baia-Mare sînt pre
gătite forțele cu care să se acțio
neze. imediat ’după retragerea 
apelor, în stațiile electrice de 110 
și 220 kilovolți, în punctele în 
care apele au afectat liniile elec
trice.

în vederea alimentării cu ener
gie electrică a zonei Satu-Mare, 
în care apele încă nu s-au retras 
afectînd direct stația de 110/35/6 
kilovolți, se realizează legături 
provizorii prin asigurarea energiei 
electrice necesare.

(Agerpres)

bunurile materiale au fost sal
vate la timp. Pentru limitarea e- 
fectelor distructive au fost ri
dicate diguri de pămînt pe por
țiunile unde infiltrațiile de apă 
sînt mai mari. Apa care ba
te la porțile comunei Șerbești 
pune în pericol fabrica de 
ambalaje din lemn din
ceastă localitate. Fără a între
rupe procesul de producție al 
fabricii, organele locale au luat 
măsuri de evacuare a unor utila
je mai greu demontabile, pen
tru a preveni deteriorarea lor în 
caz de inundații. în fața apei 
a fost ridicat un dig lung 
de 3 km, menit să asigure pro
tecția zonei chiar dacă apele vor 
crește cu încă un metru.

Prutul a început să-și reverse a- 
pele în unele zone din județul 
Iași, inundînd o serie de localități 
limitrofe, cum sînt: Lunca Prut, 
Vladomira, Frăsuleni, Bosia, Mar- 
honda. Organele de partid și de 
stat au luat din vreme măsuri 
de evacuare a locuitorilor și bu
nurilor din localitățile amenin
țate. In cursul nopții, numeroși 
locuitori, ajutați de militari, au 
continuat într-o atmosferă de 
calm și disciplină munca de con
solidare a unor diguri, mai ales 
în raza comunei Victoria. In fața 
pericolului apelor, oamenii mun
cii din această parte a țării con
tinuă munca de apărare împotri
va inundațiilor, făcînd tot ce le 
stă în putință pentru limitarea 
efectelor negative ale acestora.

La Făgăraș, apele revărsate 
ale Oltului la care s-au adăugat 
cele ale afluenților alpini, au 
inundat opt străzi. Au fost eva
cuate aproape 200 de familii. 
O fabrică de cărămidă a indus
triei locale, a fost, de asemenea, 
afectată. Datorită măsurilor lua
te, o parte din utilaje fuseseră 
evacuate înainte de venirea apei, 
inclusiv motoarele electrice. în 
timpul dimineții de duminică co
tele apelor au crescut cu 16 cm, 
iar nivelul atins staționează Ia 
circa 1 metru deasupra cotei 
maxime atinse. S-au luat măsuri 
de cazare a sinistraților, de a- 
provizionare a populației cu ali
mente și apă potabilă, precum și 
de prevenire a unor eventuale 
epidemii.

In localitățile de pe Șiretul șl 
Prutul inferior continuă să se 
muncească cu Încredere și dă
ruire totală pentru prevenirea 1- 
nundațiilor și limitarea pagube
lor pe care ar putea să le pro
ducă furia apelor.
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Ministerul Transporturilor EVOLUȚIA SITUAȚIEI Z 
HIDROLOGICE ■

comunică:
Ministerul Transporturilor 

anunță că pină la 17 mai a.c„ 
a fost redeschisă circulația pe 
următoarele porțiuni de cale 
ferată: Brașov — Arghita, 
Vînători — Sighișoara, Daneș
— Copșa Mică, Războieni — 
Călărași — Turda. Ciceu — 
Deda — Tg. Mureș — Cuci, 
Luduș — Războieni, Apahida
— Dej — Beclean pe Someș, 
Rebrișoara — Ilva Mică — Po
iana Ilvei, Cărei — Zalău, Ul- 
meni Sălaj — Cehul Silvaniei, 
Valea Vișeului —- Sighet, Vi- 
șeul de Jos — Borșa, Dornești
— Nisipitul, Turdaș — Sime- 
ria — Deva, Luduș — Cuci.

In cursul zilei de duminică 
s-a mai redat circulației în
treaga linie Brașov — Ciceu
— Deda — Tg. Mureș — Răz
boieni și prin aceasta și legă
tura cu Clujul. Se acționează 
susținut pentru restabilirea li
niilor magistrale și principale 
£i anume : Brașov — Sighișoa
ra, Blaj — Teiuș, Teiuș — Răz
boieni, Teiuș — Deva, Dej — 
Beclean — Ilva Mică.

Sînt închise în continuare 
liniile de cale ferată Brașov — 
Copșa Mică, Blaj — Teiuș — 
Călărași — Turda, Ciceu — 
Deda — Sărățel — Dej — Satu 
Mare, Ulmeni Sălaj — Cehul 
Silvaniei, Deda — Tg, Mureș
— Războieni, Apahida — Dej
— Ilva Mică, Poiana Ilvei — 
Ilva Mică — Rodna Veche, 
Teiuș — Vințu de Jos — Tur
daș — Simeria — Deva — 
Rodna, Ilia — Lugoj, Luduș — 
Măgheruș — Sieu, Vînători — 
Odorhei, Blaj — Praid, Războ
ieni — Uioara, Cărei — Zalău, 
Satu Mare — Fierăstrău — 
Halmeu, Satu Mare — Baia 
Mare, Salva — Sighet, Vișeul 
de Jos — Borșa, Dornești — 
Nisipitul și liniile înguste Tg.

Tovarășul NICOLAE CEAVȘESCU,1 Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea 
lui RICHARD NIXON, următoarea telegramă.

Sînt întristat să aflu despre gravele inundații din România, z 
cu tragicele pierderi de case, ferme, fabrici și căi de comuni
cații. Poporul american n?i se alătură în a Vă exprima sim
patia și îngrijorarea noastră, precum și în a Vă transmite 
«peranța noastră că pagubele vor putea fi limitate la 
minimum*

Duminică după-amiază, a so
sit în Capitală tovarășul Alfonso 
Sandoval, membru al C.C. al. 
P.C. Dominican, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întîmpinat 
de tovarășii Ghizela Vass, mem

ROGOJELU— 
șantier național al tineretului

(Urmare din pag. I)
tor prezenți cu gîndurile și sen
timentele ce animă întregul 
nostru popor în aceste zile de 
gravă înfruntare cu elementele 
naturii dezlănțuite, de înaltă și 
patetică solidaritate a oamenilor 
muncii din patiha noastră.

5 000 de tineri — muncitori, 
țărani cooperatori,. elevi, veniți 
de pe întreg cuprinsul Gorju- 
lui, ca reprezentanți ai zecilor 
de brigăzi de muncă patriotică, 
existente în județ, au trăit, ală
turi de întregul colectiv al șan
tierului, alături de cei aproape 
700 de proaspeți brigadieri, cli
pe de înaltă emoție patriotică, 
clipe ce vor rămîne de nestins 
în memoria fiecăruia.

Ora 10. Tn sunetul cîntecului 
puțernio, izbucnit din sute de 
glasuri tinere, e înălțat tricolo

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmate din pag. I)

le noastre forte tinerești Ia sporirea valențelor materiale și 
spirituale ce vor conferi României socialiste noi atribute 
majore de cultură și civilizație.

Noi, cei peste 700 de tineri brigadieri, constituiți în Șan
tierul national de la Rogojelu. avind vii în memorie episoa
de din marea epopee a muncii înscrise cu ani in urmă la 
Bumbești—Livezeni, Salva Vișeu, Agnita Botorca, nu vom 
precupeți nici un efort pentru a merita cinstea de păstră
tori ai hărniciei străbune și de a fi demni urmași ai celor 
care ne-au lăsat ctitorii de geniu. Sintem fericiți că aseme
nea brigadierilor de la Lotru, Porțile de Fler și Pietroiu, in
tegrați in efortul general al constructorilor de pe acest șan
tier, vom fi părtași la înălțarea pe frumoasele plaiuri gor- 
Jene a unuia dintre cele mai mărețe obiective energetice a 
viitorului cincinal — termocentrala de la Rogojelu, de unde, 
valorificîndu-se superior nesecatele rezerve locale de lignit, 
vor porni pe magistralele electrice ale țării peste 1 700 me
gawați. '

In aceste clipe de adincă emoție, de grea Încercare pentru 
unele județe ale țării, de înaltă solidaritate patriotică, ci
vică, a Întregului nostru popor, strins uniți în jurul parti
dului și hotărîți să facă totul pentru a învinge vitregiile na
turii, noi. tinerii brigadieri Încadrați in colectivul de mun
că al șantierului, sintem pe deplin conștienți de răspunderi
le ce ne revin. Pentru aceasta ne angajăm în fața partidu
lui si a dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne aducem contribuția la realizarea Ia timp și de calitate 
superioară a fiecărei lucrări, astfel incit grandiosul obiec
tiv să poată intra în funcțiune cu întreaga sa capacitate la 
termenul stabilit de conducerea partidului și statului, aces
ta considerîndu-I prinosul nostru cel mai de preț adus pa
triei dragi, Republica Socialistă România.

Mureș — Praid, Band — Le- 
chința, Band — Miheșul de 
Cîmpie și Ghilvaci — Șom- 
cuța.

în scopul restabilirii liniilor și 
podurilor se transportă mate
riale de carieră și balastiera în 
cantități masive, poduri provizo
rii, premontate, materiale lem
noase și metalice pentru poduri, 
formîndu-se în acest scop tre
nuri de lucru speciale.

S-au trimis pe teren, în punc
tele mai grav avariate, cei mai 
buni specialiști din proiectare, 
construcții și reparația liniilor și 
podurilor, care urmează să sta
bilească cele mai potrivite solu
ții în vederea'redeschiderii cît 
mai urgente a circulației.

Toate unitățile de construcție 
și de întreținere a liniilor și a 
podurilor pe regionalele de cale 
ferată Brașov, Cluj, Deva, Timi
șoara și Iași au fost mobilizate 
pentru executarea lucrărilor.

S-au organizat șantiere spe
cial© dotate cu mijloace necesare 
și se lucrează în mai multe 
schimburi pentru redarea în cir
culație a liniilor în cel mai scurt 
timp.

în ce privește circulația ruti
eră, au mai rămas întrerupte ur
mătoarele sectoare: Dn 1 — Alba 
lulia—Turda ; Dn 5 C Giurgiu- 
Zimnicea ; Dn 13 Sighișoara-Bă- 
lăușeni; Dn 14 B Teiuș-Blaj; Dn 
15 Toplița-Bistricioara; Dn 17 
Dej Bistrița-Vatra Dornei ; Dn 
17 B Vatra Domei-Broșteni; 
Dn 18 — Vișeu-Borșa; Dn 19 
— Satu Mare-Livada; Dn 24 C 
Ștefănești-Nămoloasa Prut; Dn 
25 Tecuci-Șendreni ; Dn 54 Co- 
rabia-T. Măgurele; Dn 57 Or- 
șova-Moldova Veche; Dn 67 C 
Șugag-Sebeș; Dn 76 — Deva- 
Brad; Dn 2 B Șendreni-Galați.

bru al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

★ >
Duminică, 17 mai, a sosit în 

Capitală Roy Robert Fernan
dez, noul ambasador al Austra
liei în Republica Socialistă Ro
mânia.

(Agerpres)

rul. Secretarul comitetului co
ordonator U.T.C. Cezar Gher- 
ghe, prezintă asistenței propune
rile pentru comandamentul șan
tierului. Cu vii și prelungi a- 
plauze sînt întîmpinate numele 
celor investiți cu această nobi
lă răspundere. Apoi, inginerul 
Nicolae Popescu-Drajna, co
mandantul . șantierului pre
zintă raportul tovarășului Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, care, adresînd 
brigadierilor un călduros salut 
in numele conducerii organiza
ției de tineret, a spus printre 
altele t „Deschiderea acestui nou 
șantier național al tineretului 
semnifică importanța deosebită 
pe care o are acest obiectiv în 
energetică — unul din giganții 
construcției noastre industriale". 
Evocînd domeniile impresionan

Datele centralizate în 
cursul zilei de duminică, 
la Comisia centrală de a- 
părare împotriva inunda- 
fiilor, arată că în general 
situația hidrologică a înce
put să se amelioreze, cu 
excepția unor zone în care 
apele rîurilor continuă să 
prezinte încă nivele ridi
cate. După o perioadă în 
care precipitațiile au scă
zut, în zilele de 16—17 
mai a plouat din nou în 
special în bazinele Some
șului, Crișurilor, Șiretului 
superior și în zona monta
nă. Precipitațiile au atins 
în bazinul superior al Cri
șurilor și în zona Clujului 
cantitatea de 30 de litri pe 
metru pătrat. Ca urmare, 
se prevede creșterea ape
lor rîurilor din aceste zone, 
fără ca ele să provoace 
însă viituri importante. 
Vor mai cădea ploi, sub 
formă de averse locale, dar 
ele vor avea valori mode
rate. încălzirea vremii va 
favoriza în zilele urmă
toare intense evaporații.

Duminică, nivelul apelor 
Someșului era în scădere, 
înregistrînd' la Satu Mare 
o diferență de peste 1 m, 
față de culminația atinsă 
în zilele precedente, cînd 
a inundat localitățile și te
renurile învecinate. Pe 
rîul Mureș, culminația 
viiturii a ajuns în zonă A- 
radului. în amonte de 
Radna, însă, apele au înce
put să scadă pe întreg tra
seul, la Deva, ele diminu- 
îndu-se cu peste un me
tru. Pe Olt, frontul vii
turii era în zona Rm. 
Vîlcea. Se apreciază că 
valoarea înregistrată* nu 
prezintă pericol. în zo
nele depresionare însă 
au fost luate măsuri cores
punzătoare de prevedere. 
Nivelul maxim al apelor 
Șiretului s-â înregistrat ieri 
în zona Lungoci, iar pe 
Prut, în zona Ungheni, 
unde, în cursul nopții de 
17—18 mai, cota probabilă 
va atinge 600 cm. în zile
le de 18—19 mai, viitura 
Prutului se va deplasa 
spre Drînceni, cu o cotă 
probabilă de 700 cm. Ea 
va atinge la Fălciu, în zi
lele de 21—22 mai, circa 
650 cm, iar la Oancea, în 
zilele de 26—27 mai, 600 
cm. Se apreciază că nive
lurile maxime nu vor peri
clita digurile. în zonele li
bere s-au luat și se iau 
măsuri de apărare împotri
va inundațiilor. Cursurile 
celorlalte rîuri, cu mici ex
cepții, sînt în general în 
scădere. Dunărea continuă 
să scadă pe întregul traseu 
românesc, cu mici fluctua
ții în zona Brăilei, unde a- 
portul de debit al Șiretului 
determină -unele creșteri 
locale.

te ale viitoarei termocentrale, 
parametrii lui fizici și funcțio
nali, soluțiilâ tehnice originale, 
volumul de efort și probele de 
măiestrie profesionala pe care 
sînt chemați să le dea construc
torii acestui șantier de la Ro- 
gojelu, tovarășul Ion Iliescu a 
spus în continuare : „Ridicarea 
acestui edificiu industrial va 
constitui un mare examen pen
tru întregul colectiv de con
structori. Noul șantier național 
al tineretului va fi o înaltă 
școală de formare a oamenilor, 
de formare de noi cadre ale 
industriei, de educație cetățe
nească. Sîntem convinși că bri
gadierii formați la această școa
lă continuînd bogatele tradiții 
ale tinerilor care au muncit pe 
șantierele perioadei de început a 
industrializării țării noastre, își 
vor aduce o contribuție impor
tantă la trecerea cu succes a 
acestui examen, la formarea de 
noi detașamente de construc
tori0.

în încheiere, vorbitorul a sub- 
bliniat semnificația deosebită 
pe care o vor avea eforturile 
tinerilor de pe acest șantier în 
condițiile în care întregul nos
tru popor, unit în jurul parti
dului și guvernului, dînd dova
dă de înaltă solidaritatea uma
nă. un profund spirit patriotic 
va trebui să înlăture cît mai 
grabnic pierderile pricinuite e- 
conomiei noastre în urma cala
mităților naturale.

în continuare brigadierii au 
fost salutați în numele organe
lor locale de partid și de stat 
de către tovarășul Gheorghe Pa
loș, prim-secretar al comitetu
lui județean Gorj al P.C.R, Vi
brante cuvinte de urare, îndemn 
și angajamente au rostit apoi 
Ilie Șută, fost brigadier la Cer- 
na-Jiu, ing. Gh. Popescu, direc
torul grupului de șantiere, și 
comandantul de detașament Pe
tre Ciulică, De asemenea, briga
dierii au fost salutați de o de
legație a pionierilor.

Au fost citite apoi răspunsul 
la chemarea brigadierilor de la 
Lotru și telegrama adresată 
Comitetului Central al P.C.R, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din care reproducem :

Manifestarea de la Rogojelu 
s-a încheiat în acordurile mar
șului „Inimi și brațe tari", 
marș compus anume pentru a- 
cest eveniment și menit să-i în
soțească pe proaspeții brigadieri 
mereu la locul de muncă pe 

. drumurile înfăptuirii angaja
mentelor cu care s-au prezentat 
astăzi în făt» drapelului înăl
țat al patriei.

„FESTIVALUL PRIMĂVERII"
Pentru obișnuiții motocrosului, și nu numai pentru ei, com

plexul sportiv bucureștean „Metalul" a fost ieri de nerecunos
cut : 30 000 de spectatori, înregistrați între orele 8—22, cît a 
durat progamul „non-stop", au dat curs invitației Comitetului 
U.T.C. al sectorului 3 de a participa la „Festivalul Primăverii".

Partea sportivă a festivalului, alcătuită dintr-o înlănțuire de 
competiții și demonstrații, a adus la start numeroase echipe de 
fotbal, handbal, volei apoi atleți, boxeri, halterofili, luptători, 
judoka, cicliști, alergători de dirt-track. Reuniunea, aflată la 
a III-a ediție — și este meritul deosebit al organizatorilor, co
mitetul U.T.C. al sectorului 3, de a permanentiza o acțiune 
complexă, valoroasă, unică de altfel în Capială — a fost pre
cedată de defilarea a 11 grupuri compacte : mai întîi au stîrnit 
admirație cele trei plutoane de „uniforme albastre" — tineri care 
participă la cursurile de pregătire pentru apărarea patriei ; în 
urma lor, două detașamente de brigadieri ai muncii patriotice 
care au prezentat cel mai de preț trofeu al organtzației U.T.C. 
sectorul 3 — drapelul de fruntași in întrecere pe Capitală ; in 
sfîrșit, cele 6 blocuri ale sportivilor, in echipament purtînd în
semnele tuturor asociațiilor sportive din sector, au încheiat co-

• FOTBAL • HANDBAL • BOX • VOLEI 
ATLETISM • HALTERE • LUPTE • JUDO
• CICLISM • DIRT-TRACK • CON
CURSUL „PENTRU PATRIE** • PENTA

TLONUL ATLETIC ȘCOLAR

Ioana. ...Puțin mai departe de baza propriu-zisă, pe traseul de 
motocros, am poposit in mijlocul celor 12 echipe — 6 de fete, 6 
de băieți — care-și disputau finala pe sector a concursului teh- 
nico-aplicativ „Pentru patrie". In întrecerea băieților, după mai 
bine de trei ore cît a durat parcurgerea traseului de către toate 
echipele, pe podiumul de onoare au urcat reprezentanții 
Lieeului „23 August", învingători atit la fete cît și la băieți. 
Echipa masculină, cu un timp excelent înregistrat pe parcurs 
(13,30 min.) și-a asigurat primul loc înaintea echipelor liceelor 
„Al. Sahia", „G. Coșbuc" deși a suferit penalizări de 5 minute(!) 
in poligonul de aruncarea grenadelor. La fete in urma învingă
toarelor care au înregistrat și ele un timp foarte bun (16,0 min.) 
s-au clasat grupele liceelor „G. Coșbuc" și „Mihai Viteazul". 
Consemnăm, tot cu ocazia acestui frumos festival al tineretului, 
și pe cîștigătorii pentatlonului atletic școlar — faza pe sectorul 
3: Fete — Liceul „Mihai Vițeazul" (8 923 de puncte); Liceul 
,,AL Sahia" (7 625) l Liceul „23 August" (7 376). Băieți — Liceul 
„Mihai Viteazul" jlfl 524 de puncte); Grupul școlar auto (6 587); 
Grupul școlar „23 August" (4 965).

VIOREL RABA

SCRIMĂ i
I_______ ;

In „triunghiularul" de scri
mă de la Floreasca — Italia — 
Polonia — România —, fetele 
ne-au adus din nou satisfacții. 
Intrînd în număr de patru în 
finala de la individual, ele 
și-au dominat de o manieră ca
tegorică cele două adversare 
străine, reputatele Cymer- 
mann-Franke (Polonia) și Lo- 
renzoni (Italia), singurele care 
reușiseră să li se alăture (într-o 
finală de șase trăgătoare). A- 
tenția era îndreptată spre Fran
ke, recenta cîștigătoare a cupei 
Jeanty, dar care aici a reușit 
să ocupe abia un modest loc 
cinci. Concursul a fost cîștigat 
de către Ileana Drtmbă și ma
niera in care a făcut-o i-au adus 
repetate aplauze. Foarte mobilă.

■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■

„ELIBERAREA"
închinat evenimentelor Marelui 

Război pentru Apărarea Pa’ 
triei, filmul regizorului luri Oze
rov, „Eliberarea" e o reconstitui
re cinematografică care îmbină 
stilul și rigoarea documentară cu 
ficțiunea artistică. Intimplări 
reale, marile bătălii purtate de 
armata sovietică împotriva inva
datorilor hitleriști, constituie a- 
cum „subiecte" filmice în care 
apar, deopotrivă personaje ima
ginare —~cîțiva din milioanele de 
anonimi soldați și ofițeri ce au 
repurtat marea victorie împotri
va Germaniei naziste — și mari 
personalități^ politice și militare 
din anii războiului.

Acest film epopee, producție 
Mosfilm în colaborare cu stu
diourile Defa-Berlin, Avala-Bel- 
grad, Film Polski și cu casa ita
liană de filme Dino de Laurentis 
— conceput în patru serii, din 
care pe ecranele noastre rulează 
doar primele două, e structurat 
doar pe cîteva din marile acțiuni 
ale războiului.

Astfel, prima serie e dedicată' 
bătăliei de la Kursk din vara a- 
nului 1943, a doua, forțării M- 
prului, eliberării orașului Kiev și 
Conferinței de la Teheran a re
prezentanților celor trei mari sta
te din coaliția antihitleristă, 
U.R.S.S., S.U.A. și Marea Brita- 
nie.

Este demn de remarcat, din
colo de minuțioasa reconstituire

^nema B PENTRU TIMPUL D V. LIBER gj
ELIBERAREA (seria I) : rulează 

la Patria (orele 12,30; 21). (seria a 
II-a) : (orele 16; 18,30).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 13,30; 20,45), Grivlța 
(orele 16; 18,15; 20,30), Flamura (o- 
rele 11; 17; 19,30).

UN CUIB DE NOBILI : rulează 
la Capitol (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21).

ACȚIUNEA „VULTUR" : rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30, 21), Grădina Festival (ora 
20), Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45), Grădi
na Expoziția (ora 20). Arenele Ro
mane (ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

BECKET ; rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 19).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18.15; 20,30).

HELGA : rulează la Victoria (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20.45).

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TOARE : rulează la Aurora (orele 
9,30; 12; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20.15).

CU MINE NU, MADAM î rulea-

FETELE-DIN NOU 
LA ÎNĂLȚIME!

sigură atit in acțiunile de atac 
cît și în cele de apărare, ea 
a terminat, pe primul loc, neîn
vinsă. Forma bună a ei, ca și 
a celorlalte românce clasate în 
ordine — M. Vicol, O. Szabo și 
S. Ardeleanu — ne face să ne 
gindim la cucerirea unor locuri 
fruntașe în apropiatul turneu de 
la Como — Italia.

Turneul de spadă a fost cîș
tigat de italianul CARDONE. 
Trăgătorii noștri la această pro
bă au dezamăgit. Ne referim în 
special la componenții lotului 
național I. Sepeșiu, N. Marines
cu și N. Iorgu „căzuți" chiar 
din primul tur. Singurul dintre 
ei care a reușit să intre în fi
nală și a terminat concursul pe 
locul doi a fost AI. Istrate.

a luptelor, efort deosebit ce im
plică mii de figuranți și uriaș 
material de război, atenția pe 
care a dat-o regizorul htri Oze
rov și operatorul Igor Slabinski 
pentru ca toată această frescă să 
se realizeze nu numai sub un 
aspect documentar ci și artistic. 
Am aminti în acest sens una din 
secvențe, poate cea mai frumoa
sa, a filmului, moartea unui tînăr 
locotenent tanchist. După imagi
nile halucinante ale unor lupte de 
blindate tn care ele se retrag cu
prinse de flăcări spre rîu, apar, 

CRONICA 
FILMULUI

înnebuniți de fum, tanchiști în sa- 
loptele lor negre și, cufundați în 
apă, continuă corp la corp o 
luptă nemiloasă. Tînărul locote
nent, cel care înainte de înce
perea luptei se abătuse de la dis
ciplina militară, din cauza unei 
idile întîrziase la unitate, moare 
eroic în-această încleștare în rîu 
după ce distrusese cu tancul său 
cîteva din mașinile dușmanilor... 

Ar mai fi de amintit și secven
țele care cuprind lupta inegală a 
infanteriștilor și artileriștilor din 
prima linie împotriva tancurilor 
germane. „Drumul* pe care-l

ză la Miorița (orele 15: 17,30; 20) ; 
Flacăra (orele 16; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Volga (orele 16; 13,15; 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS: 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17.45; 20).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 15,30; i8; 20,30), Arta (orele 
15,30 ; 18), Grădina Arta (ora 20).

VA PLACE BRAHMS ? î rulează 
la Dacia (orele 8,30—20,30 în con
tinuare).

ASTERIX ȘI CLEOPATRA î ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18, 
20), Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

AȘTEAPTA PINA SE ÎNTUNE
CA ; rulează la Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20,15), Republica (orele 
8,45; 11,15; 1345; 16,15), Gala fil
mului cehoslovac • „BARICADA 
MUTA- (ora 20,30), Favorit (o* 
rele 10; 15,30; 18 , 20,30), Grădina 
Doina (ora 20).

EXPLOZIE TN MUNȚI î rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

MIREASA ERA ÎN NEGRU î ru
lează la Vltan (orele 15,30; 18), 
Grădina Vitan (ora 20).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Luceafărul (orele 9;

• SPORT • SPORT •
ATLETISM

SUCCESE PE AGENDA 
SPORTULUI UNIVERSITAR

Campionatele de atletism 
ale Universității București au 
ajuns la a Xl-a ediție. Ele 
se bucură de la an la an 
de o participare tot mai nu
meroasă. Recenta ediție a fost 
precedată de mici concursuri in- 
ter-grupe de unde au fost se
lecționați cei mai buni studenți 
atleți. In etapele premergătoa
re au concurat peste 2 000 de 
tineri și tinere de la Univer
sitatea București. La faza pe 
Universitate, stadionul Republi
cii a găzduit 500 de studenți 
reprezentînd toate cele 19 facul
tăți componente. Cei mai buni 
au participat la faza următoare 
a campionatului studențesc, pe 
centrul universitar București.

Proba de 100 m plat a cunos
cut cea mai mare afluență : pes
te o sută de studenți și 75 stu
dente. Ruxandra Marinescu, de 
la Facultatea de matematică a 
egalat recordul Universității la 
100 m plat, 12,4 sec, iar Cornel 
Scafiș reprezentînd Facultatea 
de istorie, a trecut ștacheta de

Atac spectaculos, pe fandate, al Olgăi Szabo în meciul cu poloneza 
H. Balon

FotO': VIOREL RABA

BASCHET

străbat de la frică, la eroism și 
sacrificiu, soldații aflați în tran- ■ 
șee, reziști nd sutelor de tancuri ■ 
care, innegurînd zarea, vin și tot g 
vin spre ei... g

Toate aceste „subiecte* ale fii- B 
mului în care cum spuneam apar 
cînd personaje de ficțiune, cînd ■ 
personalități istorice, alternează ■ 
dramatic reușind să capteze inte- g 
resul spectatorului pentru re- _ 
constituirea istorică a anului de 
război 1943. E drept, uneori reali- ■ 
zatorii atenți in primul rtnd la ■ 
exactitatea documentară a scene
lor de luptă sau a consfătuirilor 
de la comandamentele diferitelor 
armate nu mai dau aceeași im
portanță unor amănunte care ne 
apar, nu atît nesemnificative, cît 
neverosimile. Spie exemplu, e 
mai greu credibil ca planul mi
nuțios al comandamentului ger
man, cu ziua, ora și locul unei 
bătălii decisive să fie divulgat de 
un simplu soldat capturat de cer- 
cetașii sovietici.

Primele două serii din „Elibe
rarea" se înscriu în cele mai reu
șite evocări istorice ale artei fil
mului, reconfirmfnd după cele 
patru serii ațe ecranizării roma
nului „Război și pace*, amplele 
posibilități ale cinematografiei 
sovietice în a realiza filme de 
acest gen.

TUDOR STANESCU

11,15; 13,30; 16; 18 30: 21); Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

URMĂRIREA ; rulează la Lu
mina (orele 9,30—15 în continuare ; 
18; 20,45).

FREDDY ȘI CÎNTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la București (ore
le 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21), 
Stadionul Dinamo (ora 20).

COLONIA LANFIERI î rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18), Grădina 
Rahova (ora 20).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Lira (orele 
15,30; 18), Grădina Lira (ora 20), 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Flo
reasca (orele 9,30; 15,30; 18; 20,30).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Bucegi (orele 16; 18,15), 
Grădina Bucegi (ora 20,15).

BANUIALA : rulează la Melodia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Tomis (orele 9,30—15,30 
în continuare ; 18), Grădina Tomis 
(ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20) ; Pacea (orele 
16,45; 19,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR I ru

1,90 m. Grigore Mihăilescu din 
anul V al Facultății de biologie, 
luîndu-și rămas bun de la con
cursurile studențești, a stabilit 
și un nou record pe 800 m; 
1 :58,3.

V. BANĂȚAN

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat pe Stadionul Tineretului 
campionatele de atletism ale 
Centrului universitar București. 
Strădania organizatorilor pentru 
reușita concursului a corespuns 
întrutotul. Păcat că nu s-a găsit 
o soluție care să înlăture ab
sența de la aceste campionate 
a celor mai buni studenți, în 
mare parte campionii de anul 
trecut, care în momentul de 
față sînt plecați la un concurs 
studențesc în Polonia.

Dintre- rezultatele mai bune 
am reținut duelul prelungit de-a 
'lungul celor șase aruncări re
gulamentare de suliță dintre stu
denții Nîculae Bratu (Universi

■

Așadar, la fel ca în ultimii cîțiva 
ani, partida dintre Dinamo și 
Steaua avea să decidă pe purtă
torii tricourilor de campioni. 
Meciul disputat ieri dimineață 
în sala nouă și, modernă — „O- 
limpia" din Timișoara — a fost 
deosebit de dramatic, solicitînd 
la maximum nervii jucătorilor, ar
bitrilor, antrenorilor și specta
torilor. Dinamoviștil presează 
puternic în prima parte a întîl- 
nirii, astfel că la pauză conduc 
cu 15 puncte! La reluare si
tuația se inversează, dinamoviștii, 
nervoși, ratează sau pasează gre
șit; pe cînd Steaua impulsionată 
de verva lui Dimancea reușește 
să înscrie coș după coș egalînd 
și luînd chiar conducerea cu cî
teva minute înainte de fluierul 
final. Dar Dimancea și Nosie-

■ viei, cei mai rutinați echipieri »i
■ Stelei părăsesc terenul pentru 5
■ greșeli personale în timp ce la

ECHIPA FEMININA DE BASCHET A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT
PENTRU „EUROPENE"

Turneul de la Oradea avind drept obiectiv calificarea a două 
formații pentru campionatele europene de baschet feminin (in 
luna septembrie, in Olanda), a luat sfîrșit cu victoria facilă a 
echipei României care a dominat autoritară in cele două partide 
susținute. Atît în partida cu Suedia cit și în cea cu Austria, 
baschetbalistele noastre net superioare din toate punctele do 
vedere — au cîștigat la diferențe mari care ne scutesc de co
mentarii asupra valorii adversarelor. Antrenorul Grigore Costes- 
cu a avut, astfel, posibilitatea să ruleze întregul Iot, experimen- 
tind in același timp noi formule tactice. Dar greul de-abia acum 
Începe și jucătoarele noastre vor trebui să se pregătească cu 
toată seriozitatea pentru a face față puternicelor adversare din 
ediția „olandeză" a campionatelor europene.

O. P.

■
■

■

■

lează la Progresul (orele 15,30; 
18), Progres, il-Parc (ora 20).

PENSIUNE PENTRU HOLTEI J 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18; 
20).

CÎND SE ARATA CUCU
VEAUA î rulează la Ferentari (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

GHICI, CINE VINE LA CINA : 
rulează Ia Crîngași (orele 16; 18; 
20), Grădina Unirea (ora 20).

FECIOARA CARE-MI PLACE : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,13).

PARADA COMEDIEI (STAN Șl 
BRAN — program nou) ; rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14; 16). Program pentru abo
nați ciclurile A și B după-amiază.

Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE -x ora 
19,30 ; studioul I.A.T.C. : ASTĂ 
SEARA SE IMPROVIZEAZĂ - 
ora 20, 

tatea) și Andrei Finta (I.E.F.S.) 
deciși doar de 6 cm diferență, 
primul cîștigînd cu 61,40 m. De 
asemenea, o întrecere strînsă s-a 
desfășurat și la săritura în înăl
țime unde învingătorul Cornel 
Scafiș (Universitatea) a obținut 
o performanță egală cu a lui 
Adrian Vișan, 1,90 m, clasat pe 
locul secund. Rezultate bune au 
mai obținut Ruxandra Marines
cu (Universitatea) la 100 m cu 
12,5 sec, Ervin Sebestien (Uni
versitatea) la 110 m garduri cu 
14,9 sec, Liviu Levonian 
(I.E.F.S.) la 400 m plat, pe care 
i-a alergat în 50,0 sec, Mircea 
Neamțu (I.E.F.S.) care a cîștigat 
1 500 m cu 3:59,8 și Cornelia 
Popescu (A.S.E.). învingătoare la 
aruncarea discului cu 41,00 m.

TIMIȘ VASILIU

JUDO
Atrași ca de un magnet, 

sîmbătă, sute de studenți au 
fost oaspeții sălii de sport 
a Căminului 303, pentru a asis
ta la ceremonia desemnării ce
lor mai buni judoka universi
tari ai Capitalei. Peste 66 de 
studenți din 5 institute (de ce 
numai atîtea ?) au luptat timp 
de 4 ore pentru titlul de cam
pion universitar. Dintre aceștia 
s-au desprins printr-o tehnică 
și combativitate deosebită, Un- 
gureanu Gh. (A.S.E.), Herman 
Ion, Lucea Sabin, Vodă Ștefan 
(I.E.F.S.), Cartianu Grigore (A- 
gronomia) și Goga Dumitru (In
stitutul Politehnic). Arbitrajele 
foarte bune au contrastat cu 
slaba organizare a competiției. 
De remarcat înaltul nivel tehnic 
la care au evoluat concurenții, 
mult superior edițiilor prece
dente, furnizînd înttlniri viu 
disputate dar și cu multe ele
mente inedite. Iată acum lista 
campionilor universitari ai Mu
nicipiului București pe 1970 :

63 kg i 1. Lucea Sabin — 
I.E.F.S., 2. Maliș C-tin — A.S.E. | 
70 kg 1 1. Vodă Ștefan — 
I.E.F.S., 2. Tătărăscu Bazil — 
Politehnica ; 80 kg 1. Ungurea- 

nu Gh. — A.S.E., 2 Cartianu 
Grigore — Agronomia ; 93 kg
1. Herman Ion — I.E.F.S., 2. 
Tănăsoiu Valentin — A.S.E. I 
+ 93 kg 1. Alexandrescu S. — 
Construcții, 2. Băiculescu C-tin 
— Agronomia.

Pe toți acești 10 judoka îi vom 
reîntUnl în curînd la finala pe 
țară a Campionatului individual 
universitar..

ILIE GHEORGHE

DINAMO DIN NOU 
CAMPIOANA

Dinamo evoluează un „5" expe» 
rimentat în frunte cu Albu (25 
puncte), Diaconescu (11 puncte) 
și Cernea (10 puncte) care reu
șește să preia conducerea în ul
timul minut de joc. Steaua are 
balonul dar Oczelak și Gh. Vale- 
riu ratează incredibil sub panou 
și militarii pierd astfel ultima lor 
șansă la victorie. Tribunele a- 
plaudă succesul dinamoviștilor 
care îmbracă din nou tricourile 
de cei mai buni, fiind urmați în 
clasament de Steaua, „U" Cluj 
și „U“ Timișoara.

Iată rezultatele turneului fi
nal :

Dinamo — cu Steaua : 59—58 
(43—28) ; cu „U“ Cluj : 62—6-3 
(32—35) și cu „U“ Timișoara : 
7a—68 (34—31) ; Steaua — cu 
„U" Cluj: 63—57 (37—27); cu 
„U“ Timișoara : 88—57 (52—22); 
„U" Cluj — cu „U” Timișoara 
73—53 (36—26).

OVIDIU PĂUN

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18,05 Emi
siune pentru tineret. Olimpiada 
de literatură. încununarea stră
daniilor celor mai buni elevi la 
literatura română • 18.30 Concert 
de muzică corală românească con
temporană. Interpretează corul 
Radioteleviziunii Române. Dirijor 
Aurel Grigoraș • 18,55 Anunțuri 
— publicitate • 19,00 Telejurnalul 
de seară • 19,20 Calitatea văzută 
de aproape • 19,35 Pe strune de 
chitară... • 19,50 Reflector • 20,00 
Roman foileton : „Portretul unei 
doamne- (V) e 20,45 „Steaua fără 
nume** — emisiune concurs • 21,35 
Scena — emisiune de actualitate 
teatrală • 22.00 Telejurnalul de 
noapte > 22.15 Campionatul mon
dial de baschet masculin : Brari- 
lia-Iugoslavia. Transmisiune de la 
Ljubljana • 23,00 închiderea emi
siunii.



□ a
a poporului finlandez

Patriot! sud-vietnamezi în timpul unei acțiuni de luptâ

a fost salutat în numele 
de către tov. Eugen Jebe- 
care a arătat că dezvol-

Acțiuni alo patrioților

La 15 mai au început la Hel
sinki lucrările celui de-al IX-lea 
Congres al Uniunii Democrate a 
poporului finlandez. Din Româ
nia participă o delegație a Fron
tului Unității Socialiste, formată 

. din tovarășii Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al F.U.S., și Ilie Rădulescu, 
membru al Biroului Executiv.

In a doua zi a lucrărilor, Con
gresul 
F.U.S. 
leanu,

tarea relațiilor dintre România și 
Finlanda servește intereselor am
belor popoare, cauzei păcii si 
colaborării internaționale.

Exprimînd poziția României în 
principalele probleme internațio
nale, vorbitorul a exprimat con
vingerea că, prin eforturile con
jugate ale tuturor forțelor politi
ce și sociale din țările iubitoare 
de pace ale lumii, se poate crea 
o lume fără războaie, se pot des
chide noi căi progresului social.

taiiandezi
în cursul ultimelor săptămîni, 

ta Tailanda a fost semnalată o 
intensificare a activității detașa
mentelor de partizani. Potrivit u- 
nui comunicat difuzat <le postul 
de radio „Vocea poporului din 
Tailanda'', acestea au lansat mai 
multe atacuri asupra unor poziții 
fortificate deținute de forțele mi
litare ale guvernului de la Bang
kok în provinciile Pliisanulok, 
Petchabun și Nakom Phanom 
din nord-estul Tailandei, precum 
și în regiunea Yala din sudul țării, 
în cursul ciocnirilor dintre grupu
rile de partizani și unitățile tru
pelor guvernamentale au fost 
scoși din luptă peste 120 militari 
din rindul forțelor administrației 
de la Bangkok. Totodată, partiza
nii au doborît mai multe avioane

și elicoptere ale forțelor inamice 
și au capturat o cantitate impor
tantă de armament de la aces
tea.

SCRUTINUL
DOMINICAN

După cum se transmite din 
Santo Domingo, potrivit rezul
tatelor preliminare ale alegeri
lor din Republica Dominicană, 
președintele Joaquin Balaguer a 
întrunit, practic, numărul de vo
turi necesare pentru o nouă în
vestitură, avînd un avans de a- 
proape 60 000 de voturi față de 
principalul său rival, vicepre
ședintele Francisco Augusto 
Lora.

Sute de studenți sud-viet
namezi au blocat sîmbătă in
trarea în clădirea așa-zisei 
„Adunări Naționale** de la 
Saigon, exprimîndu-și protes
tul față de represaliile dezlăn
țuite de administrația saigo- 
neză împotriva celor care se 
opun politicii sale și cerînd 
eliberarea din închisoare a 
studenților arestați în cursul 
unor demonstrații anterioare. 
Poliția a intervenit, folosind 
gaze lacrimogene, pentru a-i 
dispersa pe manifestanți.

Luptele din Cambodgia
Orașul Kompong Cham și împrejurimile sale continuă să 

dețină rolul primordial în operațiunile militare declanșate 
pe teritoriul Cambodgiei între forțele de rezistență populară, 
pe de o parte, trupele americano-saigoneze și cele ale regi
mului Lon Noi, pe de altă parte.

Inundații
in Ungaria

Saarbriicken

Orașul a fost cucerit în zorii 
zilei de sîmbătă de către forțele 
patriotice care, potrivit corespon
dentului agenției FRANCE 
PRESSE, controlează, în prezent 
sute de kilometri de o parte și 
de alta a fluviului Mekong. Ora
șul este supus unor atacuri ne
întrerupte din partea unităților 
regimului Lon Noi, ale căror 
bombardiere au lansat tone de

NELINIȘTE ÎN WALL STREET
Wall Street-ul ră

ni ine în continuare neli
niștit. Ultimele două zile 
n-au încurajat nici o spe
ranță, indicele valorilor 
industriale a scăzut pen
tru prima dată din 1963 
sub 700 de puncte* alin- 
gind marginea inferioară 
de 693,84 puncte. Scăde
rea accentuată a cursuri
lor acțiunilor la bursa din 
New York a fost deter
minată, pe de o parte, de 
tendințele inflaționiste și 
dificultățile economiei a- 
nțericane și, pe de altă 
parte, de incertitudinile 
privind o redresare in 
contextul mai larg al an
gajării militare a S.U.A. 
în Peninsula Indochineză. 
INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE scria : 
„...un număr de econo
miști și alți analiști con
tinuă să-și manifeste tea
ma pentru soarta piețelor 
și a economiei, din cauza 
insatisfacției față de di
recția urmată de Admi
nistrația Nixon. Există

astfel o largă diversitate 
de opinii despre eficacita
tea planului Nixon de 
manevrare a inflației — 
problema economică prin
cipală a națiunii, și des
pre oportunitatea politi
cii sale vietnameze, mai 
ales în ceea ce privește 
hotărîrea sa de a se an
gaja într-o acțiune mili
tară ofensivă în Cambod
gia".

Rezultatele ultimului 
trimestru al anului tre
cut, adăugate acelora de 
la sfîrșitul primului tri
mestru al lui 1970, nu lasă 
nici o umbră de îndoială 
că S.U.A. trec printr-o pe
rioadă de recesiune. Ra
mura construcțiilor, foarte 
sensibilă la acest proces, 
cunoaște o încetinire sim
țitoare, iar vînzările in
dustriei de automobile au 
scăzut cu 12 la sută de Ia 
1 ianuarie în comparație 
cu anul trecut. Recesiu
nea din industria de auto
mobile este de rău augur 
dacă luăm în considerare

că ea afectează implicit 
industriile otelului, cau
ciucului, petrolului iar ul
timele trei recesiuni în 
S.U.A., pe scara întregii 
economii, au fost antici
pate de evoluția nesatis
făcătoare din această ra
mură. Efectele imediate 
ale tendințelor de rece
siune au fost creșterea 
prețurilor cu amănuntul, 
scăderea profiturilor și 
stabilirea procentajului de 
șomaj la 4,5 la sută.

In asemenea condiții 
pachetul de măsuri anti- 
inflațîoniste care a fost 
pregătit de Administrație 
și care trebuia să deter
mine un excedent de 1,3 
miliarde de dolari, s-a do
vedit inoperant in a le 
stăvili. Se acreditează tot 
mai mult ideea că bugetul 
federal pentru anul care 
începe la 1 iulie va înre
gistra un deficit. Nu sînt 
privite cu optimism nici 
unele cereri de fonduri 
suplimentare pentru bu
getul pe anul fiscal 1971

— sporirea cu 300 de mi
lioane de dolari a între
gului buget, eliberarea a 
600 milioane pentru con
strucții, alocarea a altor 
300 de milioane pentru 
proiectele împotriva po
luării.

In cercurile financiare 
mai există temerea că de
teriorarea relațiilor între 
Administrație și Congres 
ar putea întîrzia cel pu
țin pînă în noiembrie, 
cînd vor avea loc alegeri 
generale, adoptarea unor 
antidoturi eficiente pen
tru frînarea înrăutățirii 
situației economice și fi
nanciare., LE FIGARO 
comenta implicațiile po
litice pe care le generează 
deziluzia față de nereu
șita evitării recesiunii. 
„Creșterea continuă a 
costului vieții furnizează 
democraților cea mai bună 
temă de propagandă în 
vederea alegerilor din 
noiembrie.

Fostul vicepreședinte 
Hubert Humphrey și-a în-

hămat deja calul pentru 
această luptă, fără să re
nunțe la a sprijini și chiar 
a încuraja revendicările 
privind salariile". Cel 
mai optimist e însă pre
ședintele însuși căruia I 
se atribuie remarca: „Sin
cer să fiu, dacă aș avea 
ceva bani, aș cumpăra ac
țiuni imediat".

Economiștii guvernului 
fac în continuare promi
siuni privind ameliorarea 
situației economice gene
rale și recent Paul Mc
Cracken, președintele Con
siliului consilierilor eco
nomici ai Casei Albe, dă
dea asigurări pentru o 
scădere a ratei inflației. 
Previziunile cele mai mo
derate se referă totuși la 
o perioadă lungă și tul
bure pentru economia a- 
mericană pină la obține
rea primei dovezi de rea
lă stabilitate.

exploziv asupra lui și a împreju
rimilor sale.

Cu toate acestea, precizează 
corespondentul agenției citate, 
forțele de rezistență populară își 
mențin controlul acestei localități, 
iar surse din Pnom Penh infor
mează că nu se mai știe nimic de 
soarta a trei companii și a două 
batalioane de infanterie aparți- 
nînd forțelor regimului Lon Noi, 
dislocate anterior în această zonă.

Lupte puternice au loc și de 
cealaltă parte a Mekongului, în 
orașul Tonle Bet, la aproximativ 
128 km de Pnom Penh.

De asemenfea, corespondenții 
agențiilor de presă relatează că 
forțele de rezistență populară au 
încercuit orașul Stung Strong, 
capitala provinciei cu același 
nume (situată în regiunea de 
nord a Cambodgiei) fiind pe 
punctul de a-și institui controlul 
asupra acestei localități.

Pe de altă parte, coresponden
tul agenției Reuter informează 
că trupele saigoneze și america
ne susținute de aviație și de blin
date au lansat o nouă operațiune 
în zona meridională a Cambod
giei.

Concomitent cu aceasta, un ba
talion de pușcași marini saigonezi 
se îndreaptă spre Pnom Penh, 
aflîndu-se în momentul de față 
la circa 5 km de capitala khmeră.

BUDAPESTA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Alexandru Pin- 
tea, transmite : „Ploile torențiale, 
cu totul neobișnuite, căzute în 
urmă cu 3—4 zile au provocat 
creșterea uriașă a nivelului Tisei, 
Someșului și a rîului Tur. In unele 
localități în partea de nord-est a 
Ungariei creșterile cotelor apelor 
au fost de 4—7 metri, provocînd 
grave inundații ce cuprind supra
fețe de zeci de mii de holzi. 
După cum a arătat sîmbătă, în 
cadrul unei conferințe de presă. 
Degen Imre, președintele Oficiu
lui național al apelor și președin
te al Comisiei guvernamentale 
pentru lupta împotriva inundații
lor, masa uriașă de apă căzută 
sub formă de ploi a provocat în 
zona amintită revărsări fără pre
cedent în istorie.

Ultima mare revărsare a ape
lor cunoscută în această parte a 
țării, este menționată în anul 
1888, dar nici atunci nivelul ape
lor nu a atins cotele actuale. 
Numai în trei zile, de pildă, de-a 
lungul albiei Someșului au năvălit 
peste 1 miliard metri cubi de 
apă, cantitate aproximativ egală 
cu jumătate din volumul lacului 
Balaton. Debitul apelor a fost 
de 3 000 metri cubi pe secundă.

Furia apelor a provocat distru
gerea caselor în numeroase loca
lități așezate pe malurile Tisei și 
Someșului, a distrus semănăturile 
pe uriașe suprafețe, a inundat 
drumuri și căi ferate. Situația 
gravă creată în această parte a 
Ungariei a determinat înființarea 
unei comisii guvernamentale spe
ciale, însărcinată cu organizarea 
acțiunilor de stăvilire a ravagiilor 
inundațiilor și de evacuare a 
populației și a bunurilor mate
riale din zona inundată. Au fost 
complet evacuate 29 de comune 
cu peste 32 000 de locuitori. La 
aceste operațiuni au participat 
elicoptere, mașini amfibii și uni
tăți ale forțelor armate ungare. 
S-au luat măsuri pentru aprovi
zionarea neîntreruptă a populației 
evacuate cu alimente, medica
mente, îmbrăcăminte etc. întrea
ga populație din partea de nord- 
est a Ungariei ia parte la acțiu
nile de ajutorare a sinistraților.

Importante forțe din întreaga 
țară au fost concentrate pentru 
efectuarea lucrărilor de supra- 
înălțare și consolidare a diguri-

DOINA TOPOR

VIITORUL BAHREINULUI
Data exactă a indepen

denței Bahrainului n-a de
venit încă cunoscută dai 
momentul pare să se a- 
propie. Anii dominației 
engleze sînt pe punctul de 
a se încheia. Trimișii Lon
drei s-au instalat în acest 
arhipelag de un secol și 
jumătate și grație unor tra
tate, în factura colonială 
clasică (primul datînd din 
1820) și-au perpetuat pre
zența. La început cei a- 
proape 600 kilometri pă- 
trați, risipiți pe o duzină 
de insule, aveau doar o 
semnificație strategică, de
oarece îngăduiau un con
trol strict asupra golfului 
Persic. Bahreinul este si
tuat la 200 km de coastele 
iraniene și Ia doar 30 km 
de cele ale Arabiei Sau- 
dite. 1932 a adus, însă, ex
plozia petrolieră. Este ade
vărat, emisarii Americiiau 
fost mai operativi șl au a- 
caparat întinse zăcăminte. 
Dar nici companiile brita
nice nu au rămas inactive. 
Petrolul a devenit o com
ponentă de prim ordin a

politicii londoneze și, ast
fel, soarta Bahreinului a 
rămas mereu aceeași. 
Cei 200 000 locuitori ai 
insulelor se aflau în capti
vitatea unei înapoieri pe 
care descoperirea și ex
ploatarea petrolului n-au 
atenuat-o aproape de loc.

Viitorul acestui teritoriu 
insular, situat într-una din 
zonele fierbinți ale globu
lui, a dat naștere unor a- 
prige dispute. Diferite sta
te revendicau Bahreinul și 
complicațiile generate de 
antagonisme păreau să a- 
mîne pe timp imprecizabil 
soluționarea definitivă. Mi
za era prea mare. Iranul a 
făcut un gest de bunăvo
ință comunicînd ca doreș
te „o reglementare rezona
bilă și universal accepta
bilă" a diferendului. U 
Thant și-a oferit bunele 
oficii însărcinind un diplo- 
mat italian să sondeze ne
mijlocit dorințele popu
lației Bahreinului. Faptul 
a stîmit o oarecare vîlvă, 
deoarece asemenea acțiuni 
se întreprindeau, de obicei,

pe baza unor rezoluții ale 
Adunării Generale a 
O.N.U. De astă dată, ini
țiativa a aparținut secreta
rului general al O.N.U., de 
comun acord cu Tehera
nul și Londra. Concluzia 
raportului misiunii O.N.U. 
a fost clară : „Populația 
este virtual unanimă în do
rința de a avea un stat su
veran, totalmente indepen
dent44. Iranul, care formu
lase revendicări asupra a- 
cestui teritoriu, a acceptai 
acordarea independenței 
Bahrainului. Medjlisul ira
nian a adoptat o rezoluție 
în acest sens după ce Con
siliul de Securitate al 
O.N.U. aprobase, unanim, 
recomandarea ca Bahrei
nul să devină „stat inde- 
Sendent și suveran, liber 

e a hotărî singur asupra 
relațiilor sale cu alte țări44. 
Oficialitățile de la Mana
ma au exprimat mulțumiri 
guvernului Iranului pentru 
atitudinea sa calificată 
drept prietenoasă. Inde
pendența Bahreinului va 
fi acordată, probabil, în

1971, după retragerea ac
tualei administrații brita
nice, în contextul modifi
cării politicii londoneze la 
„est de Suez**.

Reglementarea pașnică 
a problemei viitorului Bah
reinului nu înseamnă, în
să, deplina rezolvare a 
complicatului dosar. Desi
gur, tensiunea care ame
nința. să tulbure relațiile 
dintre statele limitrofe a 
putut fi înlăturată. Rămîn, 
totuși, în continuare unele 
situații generatoare de ne
liniște. Este vorba de ceea 
ce LE MONDE denumea 
„rivalitățile internaționale 
pentru a asigura o influen
ță preponderentă în acesl 
minuscul arhipelag4*. Lon
dra, firește, va dori să-și 
mențină influența politică 
în emirat după retragerea 
sa. Washingtonul, la rin- 
dul său — observa coti
dianul parizian — încearcă 
„să protejeze interesele sa
le materiale prin garanții 
de ordin politic". Intere
sele materiale le cunoaș
tem și ele nu se limitează

la Bahrein i petrolul din 
principatele golfului Per
sic. 40 la sută din rezervele 
mondiale de petrol se gă
sesc în dezolantul deșert 
ce se oferă privirilor de pe 
malul golfului. Nisipuri a- 
ducătoare de aur, căci ca
pitalurile învestite aici au 
reputația de a aduce pro
centajul de profit cel mai 
ridicat din lume (cum re
marca tot LE MONDE).

Rămîn destule semne de 
întrebare în legătură cu 
soarta Federației emirate- 
telor din golful Persic. De
clarațiile de bune intenții 
sînt contrazise de interese 
divergente. Mai există un 
factor care trebuie să intre 
în calcul: stabilitatea in
ternă. Opinia publică este 
tot mai activă politicește 
și s-ar putea ca unele 
structuri anacronice să nu 
poată supraviețui retragerii 
foștilor stăpîni coloniali. 
Este o zonă asupra căreia 
plutesc incertitudinile.

sub

M. RAMURA

Jocul preferat al copiilor „în* 
dios" din Guajira (Columbia) 
râmîne „vînâtoarea" cu arcul. 
O înclinare fireasca, daca ți
nem seama câ bunicii lor mai 
foloseau încâ arcul ca iâ-și 
asigure hrana necesara exis* 

tenței

□
Opțiunile 
sociul-democruților

Lucrările Congresului Partidului Social-Democrat din R.F. ■ 
Germaniei, desfășurate în ultimele zile la Saarbriicken în pre
zența a 344 de delegați, au fost urmărite cu un interes vădit 
de opinia publică vest-germană. In împrejurările în care, în cei 
doi ani care s-au scurs de la ultimul lor congres de la Niirnberg 
în 1968, social-democrații vest-germani au înregistrat cîteva suc
cese politice majore (obținînd atît postul de cancelar, cit și pe 
cel de președinte al R.F. a Germaniei), congresul urma să facă 
în același timp o analiză a activității P.S.D. înainte de formarea 
guvernului, cît și a primelor luni de guvernare împreună cu li
beralii și, ceea ce este și mai important, să stabilească orienta
rea activității partidului în perioada următoare. Avînd în vedere 
faptul că social-democrații sînt partidul conducător în cadrul 
coaliției guvernamentale de la Bonn, interesul pentru lucrările 
congresului a depășit cadrul național, reținînd și atenția ob
servatorilor străini ai scenei politice vest-germane, mai ales că 
puternica aripă de stingă nu părea înclinată să vină la Saar- 
briicken numai pentru a asculta un bilanț al succeselor, ci să 
impună tendințe și orientări noi. Intr-adevăr, una din trăsături
le caracteristice ale congresului de la Saarbriicken a fost tocmai 
confruntarea liniei politice actuale a partidului cu cererile ari
pii de stingă, care, după cum sublinia NEUE RUHR-ZEITUNG. 
„reprezintă concepția novatoare atît pe plan politic intern, cît și 
extern". Stingă social-democrată a înaintat mai bine de jumă
tate din cele aproximativ 800 de rezoluții care au format obiec
tul dezbaterii comisiilor speciale. Și, dacă în ce privește politica 
externă ea a aprobat în cele din urmă acțiunile de pînă acum 
ale cabinetului Brandt-Scheel, în problemele economice, so
ciale și culturale poziția ei a depășit cu mult linia urmată ac
tualmente de cabinet. Lozinca stîngii social-democrate „mai .mult 
socialism", formulată la întrunirea de la Solingen, anterioară 
congresului* a reprezentanților acestei orientări, a determinat u- 
nele ziare vest-germane să remarce o renaștere a controverselor 
ideologice în rîndurile P.S.D. Și, deși conducerea partidului 
a pledat pentru o examinare mai profundă a problematicii so- 
cial-economice abia la următorul congres ordinar din 1972, aripa 
de stingă a obținut adeziunea de partea sa a majorității delega- 
ților pentru convocarea în 1971 a unui congres extraordinar de
dicat analizei liniei partidului in acest domeniu.

Organizația de tineret a P.S.D., „Tinerii socialiști" (comunitate 
de lucru a celor 150.000 de membri ai partidului în vîrstă de 
pînă la 35 de ani) a fost, pentru prima dată, principala forță 
a aripii stingi la congres. Faptul nu a fost de natură să surprin
dă, deoarece încă la congresul lor de la MUnchen, din decembrie 
1969, „Tinerii socialiști" vădiseră o tendință în această direcție. 
Exponenții tineretului au cerut congresului să respingă ferm 
politica S.U.A. în Asia de sud-est.

Cu toate acestea, congresul s-a încheiat fără schimbări și 
reorientări spectaculoase, într-o atmosferă care voia să demon
streze, cel puțin spre exterior, unitatea partidului. Willy Brandt, 
personalitatea din partid cea mai puțin contestată, a fost realeg 
cu mare majoritate de voturi în funcția de președinte și nici îl 
comitetul de conducere nu au fost anunțate schimbări notabile. 
Aceasta se explică prin faptul că 1970 este un important an elec
toral în R.F. a Germaniei, urmînd a fi înnoite mandatele a nu 
mai puțin de cinci landtaguri. Pentru social-democrați — și nu 
numai pentru ei — alegerile din cele cinci landuri prezintă o 
deosebită semnificație. Ele cuprind aproximativ jumătate din 
electoratul vest-german, fiind un test important al popularității 
politicii noului guvern. Important și presant, pentru că în trei 
din aceste landuri alegătorii se vor prezenta la urne peste nu
mai patru săptămîni. De rezultatul acestor alegeri, care bat la 
ușă, depinde în mare măsură poziția guvernului în Bundesrat 
(cea de-a doua cameră a parlamentului, formată tocmai din re
prezentanții landtagurilor) și, după cum sublinia postul de radio 
Deutsche Welle, însăși poziția coaliției social-democrate — li
berale ca factor politic determinant în R.F. a Germaniei dincolo 
de actuala legislatură. Prin aceasta se explică și insistența ca 
care toți reprezentanții marcanți ai partidului care au luat cu- 
vintul la congres (Wehner, Schmidt, Schiller, Brandt), au com
bătut tezele opoziției, respingînd criticile acesteia la adresa po
liticii cabinetului condus de Brandt.

BAZIL ȘTEFAN

din viata tineretului lumii

Represiuni
firmă nouă

• PROBLEMA NU MAI ESTE 
de a ști dacă viitoarele alegeri 
generale britanice vor avea loc 
in luna iunie, ci de a afla ziua 
pe care Harold Wilson o va 
alege pentru prezentarea în fața 
urnelor — acesta este sentimen
tul general al cercurilor politi
ce britanice bine informate cu 
privire la cea mai recentă pro
blemă a guvernului laburist. 
Cercurile politice londoneze aș
teaptă ca primul ministru să 
ceară o audiență la regină, în pri
mele zile ale acestei săptămîni 
și să-i recomande dizolvarea 
actualului parlament.

• LA 14 MAT a avut loc la 
Anvers o mare gală artistică sub 
auspiciile cercului regal din 
acest oraș, la care și-au dat con
cursul doi cîntăreți de valoare 
Internațională i tenorul român 
Ludovic Spiess și soprana italia
nă Irma Landucci. Aceștia, a-

companiați de orchestra 
televiziunii belgiene, au 
pretat arii din Verdi.

• SURSE OFICIALE
NIOLE au confirmat _____
intenția guvernului de la Ma
drid de a organiza un referen
dum în Sahara spaniolă pentru 
a afla dorința exactă a celor a- 
proximativ 35 000 de băștinași 
cu privire la viitorul statut al 
acestui teritoriu administrat în 
prezent de Spania.

• ORGANIZAȚIA MONDIA
LĂ A SĂNĂTĂȚII A DECLA
RAT RĂZBOI TUTUNULUI șl

radio- 
inter-

SPA- 
sîmbâtâ

a hotărît ca, în această luptă, 
să dea ea însăși exemplu. Cu 69 
de voturi pentru și 11 abțineri, 
cea de a 23-a Adunare Generală a 
O.M.S. a adoptat o rezoluție ca
re stipulează că „toate persoa
nele care asistă la ședințele A- 
dunării sau ale comisiilor sînt 
rugate să se abțină de a fuma 
în sălile unde se desfășoară șe
dințele**.

• PREMIILE CELEI DE-A 
23-A EDIȚII A FESTIVALULUI 
FILMULUI DE LA CANNES au 
fost anunțate sîmbătă. Marele 
premiu a fost atribuit filmului 
american „M. A. S. H.“, reali-

zat de Robert Altman, iar pro
ducția italianului Elio Petri 
„Anchetă asupra unui cetățean 
în afara oricăror bănuieli" a 
obținut premiul special al juriu
lui. Doi italieni au devenit Iau- 
reați ai premiilor pentru cea 
mai bună interpretare masculi
nă și respectiv feminină i Mar
cello Mastroiani, pentru rolul 
din filmul Drama geloziei" și 
Ottavia Piccolo, în filmul „Me- 
tello".

• COMISIA MIXTA SOVIE- 
TO-FRANCEZĂ de colaborare 
tehnico-științifică și economică 
a constatat progresul substan-

ți al realizat în colaborarea din
tre cele două țări, anunță agenția 
TASS, referindu-se La recenta 
sesiune a Comisiei, care a avut 
loc la Tbilisi. Comisia a relevat 
dezvoltarea colaborării în crea
rea complexului de gaze natura
le de la Orenburg, pentru care

Reintroducerea unui control 
permanent polițienesc în uni
versitățile portugheze^ a stîrnit 
un protest vehement în cercu
rile universitare. Desființarea, 
la cîteva luni după instalarea 
ca prim-ministru a lui Marcello 
Caetano, a așa-numitelor,. de 
tristă faimă „secțiuni speciale" 
polițienești din incinta universi
tăților, a fost salutată de stu
denți și cadrele universitare.. A- 
cum, printr-o decizie ministe
rială definită ca fiind cu „carac
ter temporar" a fost reînviat 
controlul permanent al poliției 
în facultăți, sub firma renovată 
de „posturi de ordine". Așa cum 
celebra instituție inchizitorială, 
poliția politică salazaristă, 
P.I.D.E., își continua activitatea 
mai discret, fără discreditata 
firmă, detașamentele fixe ale 
poliției își fac din nou intrarea 
in incinta universităților, supra
veghind la scenă deschisă, gata 
să intervină instantaneu la orice 
mișcare sau agitație studen
țească.

Măsura aceasta urmărește, e- 
vident, să descurajeze mișcarea 
mereu mai vie de protest a stu- 
dențimii care, după o perioada 
de așteptare încordată vede că

nici una din promisiunile făcute 
de noul premier în privința de
mocratizării și modernizării uni
versității. nu intra pe făgașul 
realizării. Așa cum se remarcă, 
însă, în relatările coresponden
ților de presă din capitala lusi
tana, operațiunea „posturi de 
ordine" are toate șansele să 
înrăutățească și mai mult o si
tuație oricum încordată și ex
plozivă.

în incinta Universității Națio
nale din Lisabona au fost^ sem
nalate la începutul săptămînii 
trecute manifestări de protest 
împotriva deciziei de introdu
cere a „posturilor de ordine". 
Facultatea de drept a fost în
chisă două zile ca urmare a in
cidentelor survenite.? opt. stu
denți au fost arestați. Unii pro
fesori au intervenit pentru a îm
piedica poliția sa aresteze și 
alți studenți refuqiați în birou
rile decanatului.. Ordinul dat de 
rectoratul Universității, prin 
care au fost interzise adunările 
studențești, nu a făcut decît să 
învenineze atmosfera. Cîteva 
zeci de polițiști au pătruns în- 
tr-un amfiteatru al facultății de 
științe în momentul. în care stu
denții erau întruniți într-o adu-

firmele franceze vor livra In a- 
nii 1971—1972 instalații de pre
lucrare. Este prevăzută, de ase
menea, producția In comun și 
vînzarea pe terțe piețe a unor 
mașini unelte cu comandă-pro- 
gram.

Premierul libanez 
la Damasc

Reformă agrară ia Peru
Reforma agrară decretată în Peru în anul 1969 a fost pusă în 

aplicare pe 448 000 de kilometri pătrați din cei 694 000 cît totali
zează suprafața agricolă a țării, in cursul acestei acțiuni au fost 
împroprietăriți pînă acum aproximativ 20 000 de țărani.

Prezentînd aceste date Ia o conferință pentru membrii corpu
lui diplomatic din Lima, Benjamin Samanez, directorul Departa
mentului pentru aplicarea reformei agrare, a declarat că, pînă 
la finele anului 1972, pe teritoriul Perului nu va mai exista nici o 
latifundie Majoritatea complexelor agrar-industriale naționali
zate au aparținut companiilor străine, în special celor nord-ame- 
ricane, astfel că reforma „corespunde atît cerințelor țărănimii, 
cît si necesităților restabilirii suveranității naționale asupra bo
gățiilor noastre naturale", a subliniat Samanez.

DAMASC. — Primul ministru 
al Libanului, Rashid Karame, a 
sosit duminică la Damasc, capi
tala Siriei, relatează agenția 
REUTER. El este însoțit de o 
delegație alcătuită din persona
lități civile și militare, printre 
care se află șl Jean Nujaim, 
șeful statului major al armatei 
libaneze. îndată după sosirea sa 
la Damasc, premierul libanez a 
fost primit de șeful statului si
rian, Noureddine el Atassi. De 
asemenea, au avut loc întreve
deri între delegația libaneză și 
membri ai guvernului de la Da
masc.

. \ 
nara da protest; și aici au fost 
operata arestări. Incidente ase
mănătoare au avut loc la facul
tatea de medicină. Pentru a 
scăpa de urmărirea poliției, u- 
nii studenți mediciniști ș-au 
refugiat în capela din incinta 
clinicii universitare. Cu sprijinul 
și aprobarea decanatului, stu
denții facultății de științe poli
tice și economice au organizat 
o adunare în cadrul căreia au 
protestat împotriva reintroduce
rii prezenței permanente a poli
ției în universitate și au cerut 
respectarea autonomiei univer
sitare.

Riposta studenților la noua 
măsură represivă are actual
mente un caracter generalizat, 
dacă ținem seama că au fost 
consemnata manifestări de pro
test însoțite de ciocniri cu poli
ția și în cel de-al doilea centru 
universitar al țării, la Coimbra, 
ceea ce face ca, practic, aproa
pe toate instituțiile de învăță- 
mînt superior din Portugalia să 
fie antrenate activ în mișcarea 
protestatară. Ceea ce, pare-se, 
amplifică îngrijorarea autorită
ților este faptul că acțiunile de 
solidaritate cu studenții sînt mai 
numeroase ca oricînd în rindul 
corpului didactic. Un gest sem
nificativ, de răsunet, este cel al 
profesorilor de la facultatea do 
drept a Universității Naționale 
din Lisabona care, împreună cu 
decanul, au cerut autorităților 
să renunțe la introducerea așa- 
numitelor „posturi de ordine" 
în incinta universităților și să 
elibereze studenții arestați in 
cursul ultimelor incidente. 
^Este puțin probabil ca autori

tățile portugheze să renunțe la 
noua măsură represivă. Este 
însă, tot atît da puțin probabil 
că reînvierea controlului per
manent polițienesc, prezența fi
zică, oficială, a poliției în incin
ta universităților va putea ani
hila mișcarea revendicativă a 
studenților care vizează aseme
nea cerințe majore ca restruc
turarea actualului sistem arhaic, 
retrograd do învățămint, demo
cratizarea universității.
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