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Ședința Biroului [xeeutir
a! Consiliului National a!
Frontului Unității Socialiste

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, întrunit în ziua de 
18 mai a.c. sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
analizat situația creata în urma 
calamităților naturale abătute 
asupra unor județe ale țârii.

în aceste zile grele, cînd nu
meroase capacitâți de produc
ție, mari suprafețe de teren, lo
calități, bunuri materiale, avu
tul unui mare număr de cetățeni 
au fost distruse sau deteriorate 
din cauza inundațiilor, cînd da
torită revărsării apelor au avut 

(Ltee pierderi de vieți omenești, 
s-au manifestat în chip impre
sionant puternica unitate de vo
ință, adînca solidaritate tovără
șească a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră.

Răspunzînd cu fermitate, e- 
nergie și eroism chemării con
ducerii partidului și statului, po
porul nostru s-a angajat din 
prima clipă, cu toată puterea de 
muncă, în bătălia cu stihiile na
turii pentru a diminua pagubele 
create de revărsarea apelor, 
pentru a pune la adăpost viețiie 
oamenilor, a salva avutul ob
ștesc și al cetățenilor, pentru a 
înlătura avariile, astfel încîl 
unități din industrie, agricul
tură, transporturi, telecomuni
cații să reintre cit mai rapid în 
circuitul producției, ca întreaga 
viață să-și reia cursul normal.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste adresează cele mai 
vii mulțumiri muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, români, 
maghiari, germani si de alte 
naționalități, care, mobilizați de 
organizațiile de partid, au par
ticipat cu exemplară bărbăție 
și dăruire de sine la lupta cu 
forțele naturii, în special milk 
tarilor forțelor noastre armate 
aflați în primele rînduri ale a- 
cestei grele bătălii, unităților 
gărzilor patriotice și formațiilor 
de preqătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, tuturor a- 
c*»lor  care au făcut din efortu- 

•eile lor neobosite o stavilă vie 
în calea apelor revărsate.

Totodată, Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste dă o înaltă 
apreciere amplei inițiative de 
masă, pornită în ultimele zile 
din fabrici și uzine, de pe șan
tiere de construcții, întreprin
deri agricole de stat și coope
rative agricole de producție, din 
instituții, organizații de masă și 
obștești, de a sprijini prin muncă 
și donații județele calamitate, 
populația sinistrată, văzînd în 
aceasta o expresie a profundei

solidarități socialiste a oameni
lor muncii, a coeziunii 
politice a 
popor.

Analizînd activitatea desfășu
rată pentru ‘J :
grabnică a

morak
întregului nostru

redresarea cit mai 
______ zonelor lovite de
calamități, în lumina prețioase
lor indicații date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitelor în județele respective 
și a măsurilor stabilite în ședin
ța Comitetului Executiv ol CC 
al P.C.R. din 17 mai a.c. Biroul 
Executiv al Consiliului Natio
nal al Frontului Unității Socia
liste își însușește propunerile 
făcute în cadrul ședinței de re
prezentanții organizațiilor com
ponente ale F.U.S. — U.G.S.R-, 
U.N.C.A.P., U.T.C., CENTRO-
COOP, UCECOM, Consiliul Na
țional al Femeilor, Consiliile 
oamenilor muncii ale naționali
tăților conlocuitoare, Uniunile 
de creație etc. — si recomandă: 

Toate întreprinderile industri
ale să depună eforturi sporite 
pentru a da produse peste plan, 
cstfel incit să se acopere pier
derile provocate de întreruperea 
activității întreprinderilor afec
tate de calamități. îndeosebi 
colectivele din sectorul pro
ducției materialelor de con
strucții — fabricile de ciment, 
cărămizi, geamuri, prefabricate 
etc. — sînt chemate să intensi
fice producția pentru a acoperi 
marile nevoi ale economiei na
ționale și ale populației din zo
nele calamitate.

întrucît culturile de pe mari 
suprafețe de teren au fost com
promise și au pierit mii de ani
male, întreprinderile agricole 
de stat, cooperativele agricole 
de producție, întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii 
trebuie să depună toate efortu
rile pentru ca planul de stat să 
fie realizat și depășit printr-o 
muncă exemplară a tuturor ță
ranilor, mecanizatorilor, ca
drelor de specialiști din zonele 
în care lucrările agricole se pot 
desfășura în mod normal, ast
fel încît aprovizionarea popu
lației cu produse agroalimen- 
tare, a industriei cu materii pri
me și celelalte necesități ale 
economiei naționale să fie asi
gurate în bune cond'rțiimi.

în spiritul hotărîrilor adoptate 
de numeroase colective din în
treprinderi și instituții, în adu
nările pătrunse de fierbinte pa
triotism, sindicatele să organi
zeze acțiunea inițiată de sala- 
riați de a oferi o zi din salariul 
fiecărei luni, pînă la sfîrșitul o-
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In aceste zile de grea încercare, tineretul, 
alături de întregul popor, într-o impresio
nantă unitate moral-politică in jurul parti
dului și guvernului, contribuie "nemijlocit la 
limitarea efectelor produse de calamitățile 
naturale, la ajutorarea celor care au avut de 
snferit de pe urma inundațiilor.

Din inaltul indemn al conștiinței socialiste, 
tinerii din' zonele calamitate, militarii forțe
lor noastre armate, membri ai detașamente
lor de pregătire pentru apărarea patriei, 
uteciști din întreprinderi, uzine, unități agri
cole, școli și facultăți au răspuns, încă din 
primele momente, chemărilor partidului șl 
statului, integrindu-se activ în lupta cu furia 
apelor dezlănțuite, salvî-nd nenumărate vieți 
omenești și importante valori materiale ame
nințate cu distrugerea, trecînd astfel un se
ver examen de bărbăție și eroism.

Expresie a înaltului principiu moral socia
list, profund patriotic — unul pentru toți și 
toți pentru unul — întregul tineret își ma
nifestă solidaritatea cu populația sinistrată, 
hotărirea fermă de a munci neobosit pentru 
recuperarea pagubelor provocate de inunda
ții, pentru ca viața. în județele calamitate, 
să reintre în normal.

Pe baza hotărîrilor Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., dînd glas hotărîrii nestră
mutate a întregului tineret al patriei și țl-

TOHRASUl MCOLAE CKUȘESCU 
A PRIMIT PI AMBASADORUL

ORDIN DE ZI
Nr. 1 din 18 mai 1970

Comandantului Suprem 
al Forțelor Armate ale

Republicii Socialiste România
Tovariși soldați, gradați, subofițeri, maiștri aii i teri, aft- 

țeri și generali.

în ultimele zile, în mai multe Județe ale țârii s-au pro- 
dus inundații de proporții nemaicunoscute, care au pricinuit 
grele pierderi economiei, au distrus un mare număr de lo
cuințe in sate și orașe, au provocat suferințe populației. pa- 
gube însemnate avutului obștesc și bunurilor eetățemke. 1. 
situația creată, partidul și guvernul au întreprins oiwr 
energice, pe planuri multiple, pentru a reduce cit mai mult 
efectul distructiv al calamităților naturale, a apăra popn- 
lația. a determina reluarea rapidă a activităților i ren—iiri «; 
sociale întrerupte, înlăturarea daunelor și ajutorarea fami
liilor de sinistrați.

La chemarea partidului au răspuns cu toată hotărirea clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, bărbați «i femei, 
tineri și virstnici. români, maghiari, germani și de arte na
ționalități. care, sub conducerea organelor și orgaaiza.îlor 
de partid, au muncit fără preget zi și noapte pentru stăvili
rea revărsării apelor și diminuarea efectelor acesteia, pre
cum și pentru sprijinirea materială și prin muncă a județe
lor calamitate, a populației lovite d? catastrofă. Această ac
țiune, care s-a transformat intr-o amplă și puternică miș
care de solidaritate națională, este o nouă și grăitoare ex
presie a relațiilor de întrajutorare tovărășească proprii so
cietății noastre socialiste. întemeiate pe principiile nobile 
ale umanismului socialist, ale eticii comuniste, reprezintă o 
impresionantă manifestare a unității și coeziunii națiunii 
noastre socialiste, a încrederii și devotamentului srtlnrurii 
al întregului popor față de Partidul Comunist Român — 
conducătorul destinelor patriei

împreună cu sute de mii de cetățeni, eu formațiuni ale 
gărzilor patriotice și detașamente de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patrvei. umlăti ale forțelor noastre armate 
s-au avintat cu bărbăție in prima linie a dramaticei înfrun
tări cu stihiile naturii, pentru salvarea vieților primejduite 
și a bunurilor materiale, pentru prevenirea și diminuarea 
pagubelor.

nînd seamă de numeroasele propuneri și ini
țiative ale organizațiilor Uninnii Tineretului 
Comunist din întreaga țară. Biroul C.C. al 
U.T.C. a stabilit măsurile ce vor fi întreprin
se în continuare de către organizațiile de 
tineret pentru a contribui 1*  reluarea in cel 
mai scurt timp a activității in toate sectoa
rele economice și ale vieții sociale diS zonele 
afectate și ajutorarea populației sinistrate.

Organizațiile U.T.C, brigăzile și echipele 
de tineri din zonele inundate, incadrindu-se 
în măsurile stabilite de comandamentele ju
dețene, vor participa activ la acțiunile pen
tru protejarea și repunerea in funcțiune a 
unităților economice, a utilajelor și mijloace
lor de transport, la salvarea produselor din 
întreprinderile industriale și agricole. O aten
ție deosebită se va acorda sprijinirii acțiuni
lor de reparare și punere in circulație a șo
selelor și căilor ferate, de amenajare și con
solidare a digurilor de protecție, a podurilor 
și terasaznentelor. de refacere a conductelor 
și rețelelor de alimentare cu apă. energie 
electrică, petrol și gaze.

Organizațiile U.T.C- tinerii de la sate, vor 
sprijini acțiunile de refacere a adăposturilor 
pentru aoimale, de amenajare a canalelor 
pentru scurgerea apelor de pe terenurile 
agricole inundate și reinsămințarea acestora.

Brigăzile și echipele tineretului vor parti

cipa activ la înfăptuirea măsurilor pentru 
aproriri—irvs papnliției eu alunea ta ți apă 
potabilă.

In localitățile din care s-au retras apele, 
brigăzile ți echipele de tineri muncitori, ță- 
rooL intelectul:, elevi ți student! vor parti
cipa la descongestionarea ți euratarea străzi
lor. la repararea spitalelor, școlilor. locuințe
lor. la evacuarea apei și t-unclulci din sub
soluri. In mod deosebit tineretul trebuie să 
ajute familiile de bătrini. persoanele bolnave, 
pentru degajarea ți refacerea locnințelar 
acestora.

Pe bara indicațiilor și solicitărilor organe
lor sanitare, echipe formate din studeați de 
la institutele de medicină ți elevi de la țco- 
lile sanitare vor sprijini acțiunile de asis
tență medicală, vor contribui la amenajarea 
unităților spitalicești provizorii in zonele 
inundate.

Organizațiile U.T.C, tineretul din zonele 
neafectate de inundații vor participa activ 
la eforturile întregului popor, menite să di
minueze efectele negative provocate de inun
dație. Biroul C.C. al V.T.C. cheamă organiza
țiile C.TXL. tineretul de pe întregul cuprins 
al patriei, să-ți mobilizeze toate forțele In 
sprijinul intensificării activității de produc-
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Ore eroice — bă- 
talia continuă! 
Unul pentru tofi, 
tofi pentru unul! 
rwportoj# ți brforwtoU pH-
vvvd cprga infnxrtar*  diflfn
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daoMavorva poQufctjoT1, în

MSteari Wrybftrii Socialiste România, animați de un 
ffertante pacriausaa, te • preț»arii conștiință socialistă, de 
am maMMf spartr dv soBtericai: umană, si-au făcut cu pri- 
sMăață teterte. aa dat pBde de curaj și eroism, punindu-și 
adesea ia priaaejdie viața.

Aa teșit ia evidentă încă o dală legătura de nezdruncinat 
teatre armată si paper, disciplina si înalta pregătire milita
ră și —ni pnl::ică a armatei noastre populare, remarcabi- 
tei? calni-i organizatorice ale comandanților și statelor ma- 
țare. forța mobilizatoare a organelor și organizațiilor de 
ported. exflBpM iasmftațitor a! comuniștilor, capacitatea in- 
tețpteri persoaal de a arțiewa prompt și eficient in îndepli
nirea —irirTailor încredințate.

Pentru comportarea lor exemplară, pentru dăruirea si spi
rite! de sacrificai dovedite, ateesez felicitări si aduc vii mul- 
te—iri stexțter. gratețter, subofițerilor, maiștrilor militari, 
■fiteriter $*  gtnertter parlîripîmti Ia această acțiune de 
—teres aat—aaL Totodată, aduc mulțumiri gărzilor patrioti
ce si de<a<Tmt eter de pregătire a tineretului pentru apâ- 
rzri patriei, care aa arătat prin fapte că sini la înălțimea 
■sar sare—i de aure râsp—scere.

tir: exprim eanviagerea că. împreună cu întregul popor, 
mută iile ■■liter i var acționa si pe mai departe cu aceeași 
ferm.late m abaccafie pentru iafringerea greutăților cauzate 
de inundalit pentru crearea condițiilor necesare ca în jude
țe!*  tei.ie de calamrtâîi siata să-și reia cit mai grabnic 
cursul normal.

Urez ferteter x—astre armate, conduse de Partidul Comu
nist Român, iwrry depim ia pregătirea de luptă si politică, 
in întreaga ter activitaie pusă in slujba intereselor sacre ale 
patriei, a cauzei soc ifir—nlui

COMANDANT SUPREM 
AL FORȚELOR ARMATE 

ALE REFL BUCII SOCIALISTE ROMÂNIA

NICOLAE CEAUȘESCU

PLECAREA LA MOSCOVA

CONDUSA DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

Pe baza înțelegerii între con
ducerile Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, vor avea loo 
convorbiri între delegații ale ce
lor două partide. In acest scop, 
luni, 18 mai, a plecat la Moscova 
o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Din delegație fac parte tova
rășii Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost 
condusă de tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Pana, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro-

Sosirea la Moscova
La aeioportul Vnukovo dîn 

Moscova, delegația a fost salu
tată de L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Mi
hai! Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., Constantin Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., Con
stantin Rusakov, șeful Secției re

fin, Die Verdeț, Maxim Berghla< 
nu. Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, Ion 
Iliescu, Vasile Patilinet, Ion Stă- 
nescu, de vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organiza
ții obștești.

Au fost prezență I. S. Hin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Un mare număr de cetățeni ai 
Capitalei, veniți la aeroport, au 
salutat cu multă căldură pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au acla
mat îndelung pentru Partidul Co
munist Român.

(Agerpres)

lații externe a C.C.. al P.C.U.S.» 
A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. în România, și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Ma
rinescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, și membri ai 
Ambasadei.

Ședința

de Miniștri
Consiliul de Miniștri a ținut 

Iun: o ședință in cadrul căreia 
au fost examinate — în lumi
na hotărîrilor luate de Comi
tetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. In ședința din 17 mai 
a.c. — probleme privind com
baterea efectelor calamității 
naturale din unele județe ale 
țării.

In vederea acordării unui 
sprijin imediat populației si
nistrate, Consiliul de Miniștri 
a hotărît să constituie un fond 
special in valoare de 400 mi
lioane iei.

S-a hotărît să se plătească 
salariul tarifar în întregime 
pe luna mai a.c. angajaților 
din unitățile a căror activitate 
a fost întreruptă ca urmare a 
inundațiilor.

A fost examinat stadiul lu-

crărilor de refacere a artere
lor de comunicații, telecomu
nicații, a rețelei de transport 
a energiei electrice, petrolului 
și gazelor, avariate, stabilin- 
du-se măsurile necesare a fi 
luate în continuare pentru re
punerea lor grabnică în ex
ploatare. De asemenea, au fost 
trasate sarcini ministerelor și 
celorlalte organe centrale de 
intensificare a eforturilor și 
mobilizarea tuturor resurselor 
de care dispun pentru comple
ta restabilire a activității eco
nomice din unitățile afectate de 
calamitate.

Membrii Consiliului de Mi
niștri au hotărît să ofere sa
lariul pe o lună pentru ajuto
rarea zonelor lovite de calami
tăți.

(Agerpres)



ORE EROICE • BATAL!A CONTINUĂ!
Răspunzind chemării partidului, in timp ce sute de mii de cetățeni luptă pentru preîntâmpi

narea și diminuarea pericolului inundației, alte sute de mii de oameni ai muncii depun 
eforturi eroice pentru restabilirea urgentă a vieții normale, a activității 

productive economice din regiunile calamitate

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național al 
FRONTULUI UNITĂȚII

SOCIALISTE

Victorii 
ale omului

(Urmare din pag. I)

nului, sau de a presta munca 
voluntara, fârâ plata, o zi pe 
luna — sumele obținute urmînd 
să fie vărsate la fondul consa
crat ajutorării zonelor calami
tate.

în același spirit, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție să organizeze 
acțiunea oamenilor muncii de 
pe ogoare de a contribui cu 
fonduri și în special cu produse 
agro-alimentare la ajutorarea 
populației sinistrate.

Uniunea Tineretului Comu
nist să mobilizeze tinerii mun
citori, țărani, elevi, studenți la 
toate acțiunile de refacere și 
punere în funcțiune a capacită
ților de producție, la normali
zarea transporturilor și mijloa
celor de comunicație, la regle
mentarea vieții economice și so
ciale din zonele calamitate, 
precum și la acțiuni de muncă 
patriotică și strîngere de fon
duri în celelalte județe ale țării, 
în beneficiul județelor inundate.

Centrocoop să mobilizeze 
toate resursele pentru a asigura 
ca pînă la finele acestui an să 
se acopere integral nerealiză- 
rile unităților din zonele sinis
trate.

UCECOM să asigure realiza
rea și depășirea planului de 
producție, pentru a-și aduce a- 
portul la acoperirea nevoilor e- 
conomiei naționale, oferind tot
odată o parte din beneficii pen
tru redresarea economică a ju
dețelor calamitate.

Consiliul Național al Femei
lor să inițieze, cu sprijinul co
mitetelor de femei, largi acți
uni pentru strîngerea de la 
populație a unor obiecte de îm
brăcăminte și încălțăminte și 
a tot ceea ce poate constitui 
un ajutor imediat pentru sinis
trat».

Instituțiile artistice de specta
cle, precum și formațiile ar
tistice de amatori să organizeze 

ÎN CALEA PUHOAIELOR-
ZID DE VOINțĂ Șl DÎRZENIE

în oiuda condițiilor deosebit de grele, activitatea de salvare a 
einistrațUor, de lichidare a urmărilor inundațiilor continuă neîntre
rupt, cu îndîrjire.

•— pînă la sfîrșitul anului — 
2—3 spectacole speciale — 
peste plan — cu cele mai bune 
lucrări și piese din repertoriu, 
încasările fiind cedate pentru 
ajutorarea zonelor calamitate. 
Uniunea artiștilor plastici să 
deschidă în Capitală și în țară 
expoziții cu opere de artă — 
pictură, sculptură, desen, gra
fică, artă decorativă și aplica
tă — oferite benevol de ar
tiști, sumele obținute din vînzări 
fiind de asemenea consacrate 
aceluiași scop.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport să or
ganizeze manifestații sportive 
ale căror încasări să fie desti
nate ajutorării sinfctraților.

Sumele obținute prin cedarea 
de către oamenii muncii a unei 
părți din salariu sau reprezen
tând contravaloarea muncii pres
tate voluntar vor fi depuse prin 
virament de către întreprinderi, 
Instituții, organizațiile de masă 
și obștești, în cont la Banca Na
țională a Republicii Socialiste 
România sau la filialele aces
teia.

întrucît în aceste zile nume
roși cetățeni — pensionari, oa
meni de artă, cultură și alte ca
tegorii sociale — și-au expri
mat prin telegrame si scrisori 
adresate C.C. al P.C.R. sau or
ganelor de presă dorința de a 
dona sume importante de bani, 
din veniturile lor, în folosul si- 
nistraților, pentru a facilita a- 
ceste depuneri s-a constituit 
contul CEC nr. 2 000, deschis la 
toate agențiile din țară ale Ca
sei de Economii și Consemna- 
țiuni.

Periodic se va da publicității 
bilanțul sumelor depuse de ce
tățeni.

întreaga acțiune privind aju
torarea nonelor calamitate și a 
sinistraților, prin muncă, donații 
bănești, colectare de produse 
agro-alimentare, manifestări 
cultural-artifice și sportive etc. 
va fi organizată și coordonată 

de către Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste —- 
pe plan central — și de către 
Consiliile județene ale Frontu
lui, pe plan local.

Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste adresează un vibrant 
apel tuturor cetățenilor patriei : 
muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei, români, maghcari, germani 
și de altă naționalitate, che- 
mîndu-i să facă din acțiunea de 
ajutorare a zonelor calamitate 
o puternică mișcare de solidari
tate a întregii noastre națiuni 
socialiste. Datoria tuturor este 
de a-si înzeci eforturile pentru 
depășirea planurilor de pro
ducție în industrie, în agricul
tură, în celelalte ramuri, pentru 
compensarea prin noi realizări 
a daunelor pe care le-am sufe
rit. în felul acesta, fiecare cetă
țean va contribui la depășirea 
greutăților1 provocate de inun
dații, ajutînd economia națio
nală și pe fiecare cetățean să 
șteargă cît mai repede urmele 
catastrofei naturale care s-a 
produs în țara noastră.

Biroul Executiv al Consiliu
lui Național a! Frontului Uni
tății Socialiste își exprimă de
plina convingere că toți oame
nii muncii, strîns uniți în jurul 
partidului, al Comitetului său 
Central, identificîndu-se deplin 
cu politica Partidului Comunist 
Român, își vor dovedi încă o 
dată capacitatea de a face fată 
oricăror situații și greutăți, de 
a înlătura cît mai arabnic ur
mările inundațiilor. Prin munca 
entuziastă a întregului nostru 
popor, bilanțul acestui ultim an 
al cincinalului poate și trebuie 
să fie încheiat cu succes, ași- 
qurîndu-se astfel toate condiții
le nentru mersul nostru hotărî! 
înainte, pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea- pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Principalele forțe organizate 
pentru pfeîntîmpinarea inundați
ilor și reducerea efectelor lor sînt 
concentrate de-a lungul apelor 
Someșului, Mureșului, Șiretului, 
Prutului și Oltului. în calea pu
hoaielor amenințătoare, oamenii 
opun un adevărat zid de voință 
și dîrzenie, o muncă de-a drep
tul titanică, ce nu cunoaște răgaz. 
Experiența trăită zilele preceden
te de așezările acum depășite de 
viiturile de ape a demonstrat din 
plin eficiența măsurilor preventi
ve, datorită căi ora au putut fi sal
vate de la pieire vieți omenești, 
importante valori materiale.

Știrile sosite în cursul zilei de 
luni relatează acțiunile hotărîte 
întreprinse de oamenii muncii 
pentru a sili apele să rămînă în 
matca lor, și pentru a limita e- 
fectele negative acolo unde se 
produc inundații.

★

Orașul Arad a cunoscut ieri cli
pe de maximă tensiune. După ce 
au inundat locuințe, drumuri și 
terenuri în comunele Săvîrșin, 
Vărădia, Bîrzava, Birchiș, Bata și 
Conop, stațiile C.F.R. Vărădia și 
Lipova, halta Nădaș, drumul na
țional nr. 7 Deva — Arad între 
Sătfrșin și Toc, au întrerupt le
găturile telefonice cu localitățile 
Căprioara și Valea Mare, unda 
cea mai înaltă a ajuns în albia 
îndiguită din zona muni

1

rea celor evacuați cu alimente și 
apă, li s-a asigurat asistență me- 
dico-sanitară. In același timp, im
portante forțe umane — peste 
15 000 de muncitori, țărani, inte
lectuali, ostași — sub directa în
drumare a organelor de partid și 
de stat, se află în zona Periam —■ 
Sînpetru — Cenad, lucrînd la 
înălțarea și consolidarea digului 
protector pe 38 de kilometri.

★
De la Galați s-a anunțat că 

Dunărea a atins aici 581 cm. In 
punctele mjii puțin apărate ale 
orașului, apa a depășit cu 31 cm. 
cota de inundații, amenințînd 
grădinile de legume ale I.A.S. 
Bădălan, cartierul și unitățile in
dustriale din valea orașului. Pen
tru a opri înaintarea apelor, co
mandamentul municipal de apă
rare împotriva inundațiilor, cu 
sprijinul armatei și formațiunilor 
de gărzi patriotice, a luat măsuri 
de supraînălțare a cheiului Du
nării și digului în punctele depă

ULTIMA ORĂ
în sectoarele atinse de apă — 

Braniștea—Fundeni—T. Vladimi- 
rescu — au fost trimise, pe lin
gă mijloacele existente, încă 20 
tractoare pe șenile, 30 autobas
culante și alte mijloace pentru a 
lucra la supraînălțarea digului 
de la Fundeni. De asemenea, aici 
au fost trimiși 500 saci cu nisip, 
10 000 mp împîslitură de sticlă 
și 1 000 mp plăci de stufit. Tot
odată, se intensifică acțiunea de 
limitare a inundațiilor și de pre
venire a noi distrugeri în alte 
localități.

în județul Brăila a ieșit din 
albie, în mai multe puncte, apa 
Buzăului. Cu mult înainte însă, 
aici au fost ridicate diguri de 
apărare pentru evitarea inundării 
localităților și terenurilor agrico

Imaginile vorbesc singure despre marele efort, despre curajul, 
abnegația și hotărîrea cu care tineri și vîrstnici muncesc pentru 
salvarea vieților omenești, pentru înlăturarea urmărilor cala

mităților.

șite de apă, de asigurare a mij
loacelor necesare și forțelor de 
intervenție în cazul creșterii în 
continuare a nivelului apei, îm- 
piedicînd astfel inundarea părții 
de jos a orașului.

★

Datorită precipitațiilor înregis
trate în aproape toate bazinele 
hidrografice din sud-estul țării, 
apele Șiretului și Prutului au 
crescut din nou, creînd pericolul 
altor inundații. Preventiv au fost 
evacuate 35 familii din satul Bra
niștea, împreună cu bunurile lor 
materiale și s-au luat măsuri de 
punere la adăpost a materialelor 
și utilajelor fabricii de lemnărie 
de la Șerbești.

Puncte critice rămîn în conti
nuare Cosmeștiul, Lungociu, Șen- 
drenii și Oancea dinspre Prut.

(Agerpres)

le. în prezent se continuă lucră
rile de consolidare a digului. 
Bătălia cu apele se dă însă în 
județ, pe malul Șiretului, în 
dreptul Șendrenilor. Aici au fost 
concentrate, pe lîngă mijloacele 
existente, excavatoare, dragline, 
screpere, buldozere și autocami
oane. Sute de cetățeni, militari 
și membri ai gărzilor patriotice, 
muncesc neîntrerupt pentru a e- 
vita revărsarea rîului către Vă- 
deni și Fabrica de conserve din 
această localitate, și pentru a a- 
păra de inundație o mare supra
față de terenuri agricole. în ace
lași timp o însemnată forță teh
nică și umană supraînalță digul 
care împrejmuiește Insula Mare a 
Brăilei.

(Agerpres)

Ca și fn zilele trecute, acolo 
unde s-au retras apele în cursul 
ultimelor 24 de ore, muncitori* * 
țărani, specialiști, întreaga popu
lație a tiecut și trece — în urma 
apelor — la refacerea căilor de 
comunicații, la repunerea în sta
re de lucru a uzinelor și fabrici
lor, la reînsămînțarea ogoarelor e- 
liberate de stihii.

cipiului Arad. Datorită mă
surilor luate din timp și 
participării întregii populații la 
acțiunile de preîntîmpinare și a- 
părare împotriva inundațiilor, 
pagubele au fost mult diminuate. 
Toate familiile din zonele inun
date, animalele și alte bunuri au 
fost evacuate înainte de revărsa
rea apelor. Luni la amiază, unda 
de viitură a atins ^culminația. 
Continuînd munca de aplicare a 
măsurilor stabilite de organele 
de partid și de stat, populația 
din cartierele Bîrzava, Micălaca 
și Mureșel a fost evacuată. în a- 
părarea orașului și a comunelor din 
amonte și din aval de Arad, s-au 
supraînălțat digurile, s-au con
struit altele pe circa 19 km. S-a 
lucrat cu încordare excepțională, 
deși oamenii se găsesc aici de 
zeci de ore. Intr-o zonă unde a- 
pele amenințau să rupă digul, 
ostașii și cetățenii au sprijinit cu 
piepturile lor sacii de nisip pen
tru a bara loviturile valurilor.

★

In județul Timiș au fost eva
cuate preventiv populația și bu
nurile materiale din Periam, 
Sînpetru, Igris, Cenad și Saravale, 
aproape 40 000 de animale și 
30 000 de -păsări proprietate a 
I.A.S. și C.A.P. și alte mii ale ță
ranilor cooperatori. S-au luat tot
odată măsuri pentru aproviziona

Ajutați de întreaga țară cu 
mari potențiale umane și' ma
teriale, oamenii muncii de pe a- 
ceste meleaguri, comandamente
le județene, activiști de partid și 
de stat, conducători de ministere, 
centrale industriale și întreprin
deri îndeplinesc pas cu pas vo
ința întregului popor, a partidu
lui nostru, pentru ca în cel mai 
scurt timp urmările calamității să 
devină de domeniul trecutului.

Din toate părțile sosesc conti
nuu știri care anunță victorii ale 
omului, ceas de ceas sosesc dove
zile cele mai vii ale eroismului și 
abnegației poporului nostru, care, 
angajat în marea operă de edifi
care a societății socialiste, înțele
ge să înfrunte cu dîrzenie greu
tățile, să nu dea înapoi în fața 
calamităților.

• Satu Mare
Orașul atît de greu lovit de 

calamitate își reia activitatea 
normală. Au început să funcțio
neze cu întreaga capacitate cele 
mai multe întreprinderi. După 
restabilirea legăturilor de alimen
tare cu energie electrică, și-au 
reînceput activitatea Uzinele 
„Unio", Combinatul „1 Mai", în
treprinderea „Mondiala", între
prinderea textilă „Ardeleana" și 
unitatea de industrializare a lem
nului.

• Covasna
In urma eforturilor depuse de 

oamenii muncii din județul Co
vasna pentru repunerea în func
țiune a obiectivelor industriale a- 
variate de inundații, Fabrica de 
produse lactate din Baraolt și-a 
reluat prima activitatea, iar la 
întreprinderea minieră Căpeni, 
cea mai mare unitate industrială 
din acest județ, care a suferit 
mari pagube, lucrările de reîn
cepere a producției înregistrează 
progrese rapide.

Se lucrează intens la podul de 
pe linia ferată Vîrghiș-—Baraolt, 
a cărei refacere condiționează în
ceperea producției întreprinderi
lor miniere.

• Hunedoara
La Deva și în alte localități 

se lucrează intens cu peste 50 
motopompe și alte utilaje la e- 
vacuarea apei din subsolurile uni
tăților economice, instituțiilor și 
locuințelor Se -verifică amănun
țit starea '‘clădirilor afectate de 
inundații. O atenție deosebită se 
acordă ca și pînă acum aprovi
zionării populației din zonele 
sinistrate.

• Suceava

Numeroase colective din unită
țile economice ale județului Su- 

! ceava lucrează în schimburi de 
! muncă patriotică pentru diminua- 
i rea pagubelor pricinuite de inun

dații. Colectivul întreprinderii 
I de piese de schimb din Sucea

va a lucrat suplimentar pentru 
a putea livra în cel mai scurt 
timp o comandă specială de pie
se necesare repunerii în funcțiu
ne a Fabricii de produse refrac
tare din Dej și a Fabricii de ci
ment din Turda. 20 de autoca
mioane de la U.M.T.F. Gura 
Humorului au transportat impor
tante cantități de dale de piatră 
pentru refacerea podurilor ava
riate în zona Fălticenilor.

• Sibiu
La Copșa Mică au fost repuse 

în funcțiune primele patru secții 
ale Uzinei metalurgice de metale 
neferoase afectate de inundații. 
Se apreciază că eforturile concen
trate ale echipelor de lucru loca
le și ale celor venite din Sibiu 
vor asigura repunerea în func
țiune, în cursul zilei de astăzi, 
și a instalației de acid sulfurio, 
care va consemna reluarea acti
vității productive a întregii uzi
ne. Tot rstăzi vor începe să pro
ducă instalația de negru de fum 

i și furnalul Uzinei „Carbo-chim" 
I din localitate. Mii de cetățeni din 
i Mediaș și din alte localități ale 
I județului lucrează la consolidarea 

malurilor și refacerea digurilor 
Tîrnavei Mari. Importante canti
tăți de materiale de construcții 
au fost aduse aici de la cariere
le Lotrioara, Sadu și Rod. Echi
pe speciale de muncitori și e- 
lectricieni din localitate, cărora
11 se adaugă cei sosiți în ajutor 
de la Sibiu, curăță incintele, pre
gătesc mașinile și instalațiile pen
tru reluarea activității producti
ve în întreprinderile inundate. în 
pofida ploii, pe ogoare se lu
crează intens pentru a reduce ,1a 
minimum pierderile. La I.A.S. 
Dumbrăveni a fost grăpat și afi
nat terenul cultivat cu lucemă, 
salvîndu-se astfel 30 de hectare 
de cultură. La C.A.P. Dîrlos se 
lucrează la acoperirea butașilor 
de viță de vie pe 5 hectare. La 
Saroșu pe Tîrnave, Hoghilac, 
Bratei și alte localități se fac 
șanțuri și rigole pentru a grăbi \ 
scurgerea apelor de pe importan- *'  
te suprafețe cultivate cu grîu, 
cartofi și trifoliene.

e Alba
La Alba Iulia, pe măsură ce 

apele se retrag, se reia activita
tea economică în unitățile unde 
a fost întreruptă. Ca urmare, a 
fost reluat procesul de producție 
la Salina Ocna Mureș, s-a re
deschis circulația rutieră Alba Iu
lia — Sebeș și se lucrează la re
punerea în circulație a traseelor 
Alba Iulia — Aiud și Teiuș — 
Blaj'. Echipe speciale constituite 
cu motopompe și aspersoare lu
crează la evacuarea apei din clă
diri și subsoluri.

• Mureș
Din cele 40 de întreprinderi 

industriale ale județului Mureș, 
afectate de inundații, au fost 
puse în funcțiune integral 7, iar 
alte 9 lucrează cu aproximativ 
75 la sută din capacitate. In ce
lelalte întreprinderi cu procesul 
tehnologic întrerupt din cauza 
inundațiilor se depun eforturi 
susținute pentru reluarea activi
tății. La întreprinderea „Electro- 
mureș", afectată serios de cala
mitate, au sosit din partea celor
12 unități industriale aparținînd 
departamentului de resort, echi
pe de specialiști, numărînd cir
ca 100 ae oameni, care ajută la j 
redresarea activității. Accentul a 
fost pus pe secțiile oare produc
în cooperare divers© subansam- 
ble și piese. Astfel, prima secție 
pusă în funcțiune este aceea de 
cablaje electrice auto necesare 
Uzinelor de autocamioane și 
tractoare Brașov. Eforturi susți
nute se depun și la Fabrica de 
mobilă „23 August", unde secția 
de mobilă pentru export funcțio
nează la întreaga capacitate, ca 
și la întreprinderea de utilaj pen
tru industria ușoara, la Fabrica 
de mănuși și la Fabrica de con
fecții din Tg. Mureș.

# Oameni in alb — 

prezenfi in prima

linie
Conducerea Ministerului Să

nătății și specialiști din sectorul 
medical s-au deplasat în zonele 
calamitate pentru a sprijini ac
țiunile de asistență medicală și 
sanitaro-antiepidemică întreprin
se în aceste zone de cadrele me
dicale locale. Ați fost trimise tu
turor județelor calamitate canti
tăți importante de produse bio
logice, printre care 21000 fio
le gamaglobulină, peste 130 li
tri vaccin antitifoidic, precum și 
substanțe dezinfectante clorigene, 
antibiotice, antitermice, dezinfec
tante gastrointestinale și altele. 
Ministerul a stabilit un plan de 
măsuri care prevede organizarea 
asistenței medicale și de igienă în 
toate cantonamentele în care a 
fost cazată populația sinistrată, 
supravegherea activă a copiilor și 
în special a copiilor pînă la un 
an, luîndu-se totodată măsuri e- 
nergice de tratament.

In perioada în care unitățile 
spitalicești din zonele afectate nu 
vor putea funcționa cu întreaga 
lor capacitate, bolnavii ce au ne
voie de spitalizare sînt transpor
tați la unitățile din teritoriile în
vecinate. O altă acțiune între
prinsă în vederea asigurării pre
venirii apariției de boli transmi
sibile pe cale digestivă (hepatită 
epidemică și febră tifoidă) este 
vaccinarea profilactică.

(Agerpres)
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ARADUL 
rezistă 

cu îndîrjire
a Noaptea trecută, două rachete au dat semnalul de alarmă : 
Mureșul spărgea digul o Prima stavilă, pusă de un elev caro 
s-a aruncat în apă o Cîte nopți n-au dormit soldații ? O Oa
meni! care găzduiesc refugiații o 20 de tineri au cerut să fie 
ultimii evacuați.

In cursul zilei de luni apele 
Mureșului au atins cotele maxi
me. Cu tot efortul de a-i potoli 
furiile, pe alocuri rezistența di
gurilor a început să cedeze. La 
ora 3,30, în dreptul Uzinei de 
apă și a celei electrice, pe o dis
tanță de 300 metri, infiltrațiile de 
apă prin dig au pătruns în șuvoi 
pe partea cealaltă. Două rachete 
verzi de alarmă, lansate de către 
un militar au avut darul de a 
concentra sute de ostași și mii 
de oameni. Elevul Ion Horop- 
șan, din anul I H de la Grupul 
școlar profesional al Uzinelor de 
vagoane, s-a aruncat în șuvoiul 
de apă de unde a scos o traversă 
metalică cu ajutorul căreia mili
tarii și ceilalți oameni au pus a- 
pei prima stavilă.

De 15 ori în cursul zilei apele 
învolburate au înfrînt digul, de 
15 ori situația amenința să devi
nă cumplită, dar tot de-atîtea ori, 
intervenția hotărîtă a oamenilor, 
care au sprijinit digul adesea cu, 
piepturile lor, apele au trebuit să ’ 
dea înapoi. /

La ora 13, apele Mureșului au- 
fost înfrînte. Pe soldatul fruntaș 
Petre Rusu și soldatul Nicolae

0 scrisoare
Mă numesc Tuțescu Suza- 

na Despina și sînt utecistă și 
elevă în clasa a VIII-a B, la 
Liceul „Frații-Buzești" Cra- 
iova-Dolj,

Am economisit suma de 300 
Iei pentru a mă duce în 
excursie in vara acestui an 
școlar. Renunț la excursie și 
donez această sumîȚ înregis
trată în cecul cu numărul 
17—200—35217 la Sucursala 
C.E.C, Craiova, colegilor mei 
din Satu-Mare.

Transmit pe această cale 
succes la învățătură colegilor 
mei sinistrați.

și o 
adresă

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni — CEC — in
formează că a deschis în fie
care județ și în Municipiul 
București un cont pentru de
punerea de sume în numerar 
de către cetățenii care doresc 
să vină în sprijinul celor ce 
au avut de suferit de pe ur
ma calamităților naturale.

Sumele se pot depune la 
oricare unitate CEC din ju
dețe și din Municipiul Bucu
rești pentru contul nr. 2 000, 
prin completarea unui buletin 
de vărsămînt.

Pentru sumele depuse, uni
tățile CEC eliberează chitan
țe.

CONT 
2000
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Veghe 
continuă 
la poarta 
Galaților

La ora cînd transmitem. la 
Galați plouă, tună și fulgeră. 
Avînd în vedere că Dunărea a 
atins aici cota de 581 centimetri 
— una din cele mai mari de la 
inundațiile din 1897 — în va
lea orașului, în cartierul Bădălam 
unde sînt concentrate importante 
întreprinderi și unde locuiesc pes
te 20 000 de familii se depun mari 
eforturi pentru supraînălțarea di
gului de pe malul fluviului. E- 
chipe de tineri de la Șantierul 
naval — unde cu două zile în 
urmă o adunare a uteciștilor a 
hotărit să vină în ajutorul sinis- 
traților cu 10 000 lei, fond care 
va fi obținut din acțiunile de 
muncă voluntar-patriotice — au 
ieșit cu uneltele să-și apere de 
eventualele inundații propriile 
întreprinderi, locurile de muncă. 
Se muncește în tăcere, cu tulbu
rătoare gravitate. Plouă și fulgeră 
în continuu și lovind cu lopata, 
tasînd digul cîte unul se uită în 
susul Dunării, acolo unde în flu
viu se varsă apele Șiretului.

Vasiu — care vreme de trei zile 
au dormit în total 4 ore — i-am 
întîlnit într-un moment de răgaz. 
Pe colțul unei vaze de flori de 
pe faleza Mureșului, în fața unei 
oglinzi de buzunar, se bărbie
reau.

De-a lungul aceleiași faleze 
am întîlnit numeroși tineri ve- 
niți să sprijine efortul general. 
Elevele Ana Bistreanu, Ana 
Dzamba, Adela Vîrtosu, Maria 
Mihețiu — din anul I pediatrie, 
al Școlii sanitare — acordă spri
jin medical în cazuri de primă 
urgență. Vreme de trei zile a- 
ceste tinere au uitat de odihnă. 
Tinerele luncă Margareta de Ia 
întreprinderea Tricoul roșu, I- 
leana Scrob de la întreprinderea 
Libertatea, de la ora 2 pînă la 
ora 6 dimineața, au distribuit 
militarilor, membrilor gărzilor 
patriotice, tuturor celor veniți 
aici să lupte împotriva apei 
pîine, sandviciuri, ceai și cafea.

Sub directa supraveghere a 
Comitetului județean U.T.C., cu 
ajutorul autobuzelor Biroului de 
turism pentru tineret și al altor 
mașini, au fost evacuați cei 250 
de bătrîni de la azil. De mențio
nat că în momentul cînd viața a- 
cestora se afla în pericol, acti
viștii Comitetului județean U.T.C. 
Buda Ilie, Barabaș Ludovic, 
Curta Petru, șoferul Engel Savu 
se aflau Ia bătălia pentru salva
rea lucrurilor care se puteau 
salva din cartierul Micolaca. La 
apelul lansat de Comandamentul 
județean pentru lupta contra 
inundațiilor aceștia s-au depla
sat în cursul nopții să salveze pe 
cei în vîrstă.

La Bodragul Vechi, 20 de 
tineri s-au prezentat în fața or
ganelor locale de partid pentru 
a cere permisiunea ca ei să fie 
ultimii care urmează să fie eva
cuați, pentru ca în caz de nevoie 
să poată salva lucrurile ce au 
mai rămas.

In aceste zile de grea încer
care pentiu locuitorii județului 
Arad, aprovizionarea populației 
cu alimente este din plin asigu
rată. In prezent se află în stoc 
120 000 kg pîine, 200 tone za
hăr, 150 tone orez, 100 tone ulei 
iar în depozitele combinatului 
industriei alimentare se află făină 
suficientă pentru a face față ori
cărei situații. Este asigurat ne
cesarul de came și preparate din 
came.

ION DANCEA

Luni, 18, ora 20

La Dej munca
n-are răgaz

Spre orașul Dej — unul dintre 
cele mai năpraznic lovite de ex
plozia apelor — circulă zi și 
noapte, fără întrerupere, ca spre 
un front care cere mereu întări
ri, sute și mii de mașini. Duc cu 
ele ajutoare materiale — de la 
piatră, necesară refacerii drumu-

La Braniștea, în apropierea 
stației de pompare a apei pota
bile pentru municipiul Galați, 
continuă o luptă dramatică. Ori
ce perturbare în stație echivalea
ză cu întreruperea alimentării o- 
rașului cu apă potabilă! Lupta a 
început de două zile, cînd Șire
tul a ieșit din matcă și s-a în
tins în unele locuri pînă la tera- 
samentul căii ferate. Ieri noapte, 
membrilor gărzilor patriotice din 
comunele Schela și Smîrdan li 
s-au adăugat 40 de conducători 
auto împreună cu tot atîtea Tatre 
de 7 tone fiecare. Toți sînt tineri 
de la întreprinderea de construc
ții și montaje siderurgice din Ga
lați, toți gonesc cu o viteză ame
țitoare spre locul unde se înalță 
digul. Sînt extrem de concen
trați, repezi în mișcări, dar în a- 
dîncul privirilor le citești un calm 
imperturbabil oare izvorăște poa
te din sentimentul împlinirii da
toriei.

ION CHIRIC

• UN GRUP DE TINERI 
de la U.P.A. Sibiu, condus 
de inginerul Sorete Gheor- 
ghe, a plecat la Mediaș la 
Uzina Automecanică pentru 
a urgenta punerea in func
țiune a instalațiilor și utila
jelor. La întreprinderea 
forestieră, un grup de tineri 
care și-au programat să or
ganizeze o excursie la Păl
tiniș pe ziua de 17 mai, a 
renunțat la excursie lucrlnd 
in acea zi pentru ajutorarea 
sinistraților.

din Înaltul Îndemn al conștiinței socialiste, 
LA CHEMAREA PARTIDULUI

UNUL 
PENTRU
TOȚI,
TOTI 
PENTRU
UNUL!

Tineretul de pe întregul cuprins al patriei 
este chemat să-și mobilizeze toate forțele în 
sprijinul intensificării activității de produc
ție, realizării unor producții suplimentare în 
toate unitățile economice din industrie și 
agricultură, în vederea compensării pierderi
lor provocate de calamități- pentru îndepli
nirea și depășirea, pe ansamblul economiei, 
a planului pe ultimul an al cincinalului.

rilor și podurilor, pînă la scute
cele pentru noi născuți. Și o dată 
cu aceste bunuri, care fac să 
pulseze din nou viața orașului 
•— căldura și solidaritatea, îm
bărbătarea și afecțiunea întregu
lui popor. Mașinile împovărate 
poartă nu numai inimile județu
lui Cluj, ci și ale altora înde
părtate, de la sute de kilometri. 
Pentru că între acest oraș sinis
trat și restul țării s-a întins în 
aceste zile dramatice o punte 
permanentă, o punte care unește 
deopotrivă inimile oamenilor, 
strîns uniți în comunitatea noas
tră socialistă, uniți în acțiune și 
simțire, receptivi la bucuriile și 
necazurile comune. Dejul — ca 
și celelalte localități sinistrate 
ale țării, primește cu emoție și 
adîncă recunoștință această vie 
expresie de solidaritate a munci
torilor, țăranilor, intelectualilor; 
elevilor, studenților de pretutin
deni.

Acum apele s-au retras com
plet, dezvăluind dezastrul făcut : 
case la pamînt, cadavre de 
animale, bunuri personale sau 
ale întreprinderilor distruse și 
acoperite de nămol. Munca tita
nică de-abia acum începe. Sosi
rea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
printre sinistrați a dat acestora 
un puternic imbold, o încredere 
desăvîrșită în forțele lor unite. 
Și cetățenii, cu o rîvnă și efor
turi impresionante, au pornit o- 
fensiva împotriva noroaielor 
depuse peste case și străzi, pen
tru recuperarea bunurilor, pen
tru repunerea‘ în funcțiune a 
utilajelor și întreprinderilor. In 
lupta aceasta tenace se aliniază 
în rînduri uriașe și studenții și 
elevii orașului Cluj. Duminică 
dimineața, în zorii zilei, puntea 
de care vorbeam a fost străbă
tută de primele 6 autobuze care 
transportau la Dej 300 de elevi 
de la Grupul școlar Tehnofrig și 
Grupul școlar de construcții și 
studenții de la Facultățile de 
fizică, istorie și drept.

— Nu am putut să-i luăm cu 
noi pe toți cîți ar fi dorit să 
meargă, ne spune tovarășul Ion 
Indoreanu, directorul Grupului

• DIN BAIA MARE ni 
se comunică : 5 000 de ti
neri au participat la des
chiderea circulației pe stră
zile Ferestrău și Minerul. 
Ieri au pleeat spre locurile 
sinistrate opt detașamente 
de tineri din cadrul forma
țiunilor de pregătiri pen
tru apărarea patriei din o- 
rașul Bala Mare, oomuneis 
Ardușad, Arieșul do Ctmp, 
ColțiTea, Tăuci-Măgherăuși. 
Ilba, Săbișa șl UlmenL

școlar de construcții. Vreo 10 
dintre ei s-au sculat însă de la 
orele 4 și s-au furișat pur și 
simplu printre ceilalți.

-— De ce țineți cu tot dina
dinsul să mergeți și voi ? i-am 
întrebat pe elevii Nicolae Ciupe, 
Viorel Mărginean, Alexandru 
Dreptate și încă vreo cîțiva.

— Nu știm. Simțim doar că 
trebuie să mergem și noi, indife
rent de greutatea muncii pe 
care va trebui să o depunem.

Iar studentele Ileana Harbert 
și Cornelia Sas, de la Facultatea 
de drept, care în ciuda indicației 
de a pleca numai băieți au por
nit cu trenul pe cont propriu, 
ne-au declarat în esență același 
lucru.

I-am văzut apoi pe cei 300 în 
frunte cu cadrele didactice și cu 
activiști ai Comitetului județean 
Cluj al U.T.C. muncind : deși 
noroiul le trecea deseori peste 
cizmele de cauciuc, nimeni nu 
avea timp să se gîndească la așa 
ceva. Materialele de construcție, 
mobilierul de-/.bia ieșit din fa
brică, utilajele, alimentele din 
depozite, bunuri în valoare de 
sute de mii de lei au fost recu
perate, curățite, recondiționate 
și puse la adăpost.

Luni dimineața, în fața Uni
versității, aceeași animație, ace
leași autobuze încărcate, însă cu 
alți studenți, cu alți elevi, re- 
luau circulația spre orașul Dej. 
Infuzia de energii, de tinerețe, 
de viață va continua astfel zi de 
zi (peste 3 000 de tineri numai 
în această săptămînă) pînă cînd 
orașul vecin își va recăpăta stră
lucirea de totdeauna. Și atunci 
el va reflecta în oglinda sa — 
prin casele reînălțate din teme
lie, prin străzile refăcute și 
curățate, prin parcurile re
înverzite — și chipurile ele
vilor Grigore Rusu, Ion Bo- 
tezan, Gavril Todea, Ion 
Dîrjan, Vasile Roman și a mul
tor altora care în ceasuri de tru
dă, în împrejurări neobișnuite 
și-au verificat și atestat adevă
rata bărbăție.

ROMULUS LAL

• LA OCNA MUREȘ 
peste 400 de elevi ai școlii 
profesionale de chimie și al 
școlii tehnice de maiștri au 
participat direct Ia acțiu
nea de salvare a bunurilor 
școlii, alături de el, tine
rii de Ia Uzina de produse 
sodice și Salina, precum șl 
din celelalte organizații, au 
contribuit la salvarea bunu
rilor din uzină șl la con
solidarea digului de Ia rîul 
Mureș.

în timp ce în zonele de unde ape le s-au retras, se pregătește re
luarea activității în unitățile econ ornice, în altele lupta pentru sal

varea sinistraților continuă.

Mediciniștii
la datorie

Studenții Institutului de me
dicină și farmacie din Tg. Mu
reș, continuă să asigure un pre
țios ajutor celor sinistrați. Stu
denții anilor V și VI sînt orga
nizați în 25 de grupe de salva
re care sînt zi și noapte la dis
poziția comandamentului salvă
rii. Alături de studenții din anii 
mai mari, studenții anilor I—IV 
sînt organizați în grupe de in
tervenție care ajută familiile si
nistrate care au avut cel mai

Cîmpia Doljului, țăranii 
cooperatori raportează : în ul
timele ziie s-a lucrat cu un 
ritm deosebit. Ca urmare, pri
ma prașilă la porumb este 
practic încheiată. S-au luat 
toate măsurile pentru dubla
rea suprafețelor însămînțate 
cu fasole intercalată ; în gră
dinile de legume lucrările e- 
xecutate depășesc cu peste 60 
la sută ritmul dinainte stabi
lit. La Lipovu, Intorsura, Ce
tate, Valea Standului, Coțo- 
feni, Filiași, Maglavid, Poiana 
Mare, Dăbuleni, peste tot, în. 
adunările extraordinare ale 
organizațiilor de partid, U.T.C. 
și ale membrilor cooperatori 
sînt adoptate planuri de mă
suri care să asigure sporirea 
producțiilor agricole. Tinerii 
mecanizatori de la I.M.A. Se- 
garcea, Băilești, Bechet, Fi
liași și Cîrcea s-au angajat să 
preia sarcinile de plan ale ce
lor peste o sută de tractoare 
complet echipate ce au fost 
sau vor fi trimise în zonele 
calamitate.

Locuitorii județului Dolj 
s-au angajat să trimită 
spre zonele sinistrate impor
tante cantități de alimente și 
semințe, animale și păsări 
pentru refacerea șeptelului, 
bani și îmbrăcăminte. Din co
muna Intorsura au și fost ex
pediate 20 de tone grîu, 10 
juninci, 50 de oi, 30 de miei, 
15 tone fin de lucernă; din 
Gîngiova, semințe de porumb 
din hibrizi dubli timpurii ne
cesare însămînțării a peste o 
mie de hectare, 5 tone grîu, 
păsări, oi, furaje, cărămizi; 
din Drănic, două Juninci, 10

O PRIMIM UN TELfc- 
FON de la Liceul nr. 15 din 
Capitală : în prima oră de 
curs, luni dimineața, elevii 
claselor a XlI-a au hotărit 
să renunțe la tradiționalul 
banchet care Însoțește În
cheierea studiilor liceale. 
Fondurile adunate — circa 
10 000 de lei, de cot aproape 
300 de elevi, promoția de 
absolvenți ai liceului — vor 
fi îndreptate către regiunile 
sinistrate.

mult de suferit de pe urma i- 
nundațiilor.

în cursul zilei de ieri, studen
ții aceluiași institut au hotărit 
ca 30 de lei din bursa lor pe luna 
mai să fie acordați familiilor si
nistrate. De asemenea, studenții 
din Tg. Mureș au hotărit ca, 
după terminarea sesiunii de e- 
xamene, să participe fără nici o 
excepție timp de două săptămîni 
la muncă voluntar patriotică.

T1RNOVEANU MIRCEA 
GABRIEL

oi, 5 tone porumb, 12 scroafe 
și scrofițe pentru reproduc
ție... Și șirul exemplelor ar 
putea continua. Astăzi (luni 13 
mai) la amiază s-a realizat o 
nouă centralizare a cifrelor 
transmise de către cooperati
vele agricole. Reamintim : 146 

ALIMENTE, 
MAȘINI, 

MATERIALE 
DE CONSTRUCȚIE
de bovine, 750 de oi și mielu- 
țe, 120 de porci, 560 păsări, 
25 000 de ouă, 6 600 kg lapte 
și 200 kg brînză, 140 tone grîu, 
7 tone fasole, 4 tone orz. 400 
tone furaje. 50 000 cărămizi, 
600 țiglă, 300 cahle teracotă, 
1 200 rogojini.

...O dovadă a solidarității cu 
cei puternic afectați de cala
mitate.

OH. MttORU

O MEMBRI Al COMI
TETULUI U.T.C. al Fabri
cii de scule Rîșnov, Gesso 
Eugen, Llcă loan. Crivăț 
Vasile și Savu Andrei vor 
lucra trei zile din con
cediul lor legal acolo unde 
vor fi solicitați. Secretarul 
.comitetului U.T.C I.U.C.T. 
Brașov, Frăsinel Dumitru a 

•hotărit ca Întreg concediul 
său legal să lucreze in lo
cala calamitate.

EXAMEN 
STRĂLUCIT 

DE BĂRBĂȚIE 
de AUREL BARANGA

Alături de bătrîni, de vîrst- 
nici și de maturi, tinerii țării 
noastre, civili sau militari, au 
dat cu prilejul încercărilor 
grave la care am fost supuși — 
revărsarea năvalnică a ape
lor furioase — un examen 
strălucit de conștiință civică 
și de morală. Din toate jude
țele afectate vin nenumărate 
vești reliefînd mii de exemple, 
înfiorate de un patetism con
ținut, ale unor tineri care 
n-au pregetat să-și primejdu
iască viața ca s-o salveze pe a 
altora.

De pretutindeni vin vești — 
unele de patru rînduri, dar cît 
de emoționante în laconismul 
lor și în care sînt arătate fap
tele de arme — da, de arme, 
fiind vorba de un adevărat 
război cu stihiile dezlănțuite, 
oarbe și nemiloase — ale unor 
tineri care nici o clipă n-au 
conștiința eroismului lor a- 
plaudat, ci doar a unei datorii 
ce se cuvine împlinită cu ab
negație. Eroismul acesta tăcut 
și anonim, jertfele modeste, 
dar atît de elocvente tocmai 
prin desăvîrșită lor discreție, 
dau etalonul tineretului nostru 
adevărat, îi desemnează, fără 
putință de tăgadă, valoarea 
specifică. Fiindcă adevăratul 
portret moral al omului se 
dezvăluie plenar la greu. în 
clipele de încercare și la 
răscruci, atunci și acolo unde 
apare posibilitatea opțiunii, 
cînd iei decizia de viață con
fruntat exclusiv cu propria ta 
conștiință, cînd n-ai de dat 
socoteală decît propriei tale 
judecăți, acolo și atunci se

La ora cînd scriem aceste rîn
duri, în zonele lovite de furia 
nemiloasă a apelor, alături de lo
calnicii care s-au unit ca un sin
gur val, la chemarea organiza
țiilor dc partid, pentru reme
dierea urgentă a urmărilor cala
mității, reînceperii producției și 

reintrării în activitatea normală, 
se află și conducătorii celor 1 400 
de autocamioane, 1500 auto
basculante și 50 de autobuze, 
care prin grija ministerului de 
transporturi, au fost puse la dispo
ziția comandamentelor județene. 
Misiunea lor, transportul de ma
teriale necesare consolidării di
gurilor, reparării drumurilor, e- 
vacuării populației, asigurării cu 
materiale de construcție și ali

• COLECTIVUL DE 
MUNCA de la uzinele chi
mice de la SSvinești au ho- 
târlt sâ dea o producție su
plimentară de 60 milioane 
lei, din care 10 milioane Iei 
în luna mal. De remarcat 
c3 tinerii reprezintă 70 la 
sută din personalul uzinei.

• LA DEVA. SIMERIA 
$1 GEOAGIU din județul 
Hunedoara, pionierii au 
participat ai&turi de ute- 
ciști la recuperarea unor 
bunuri din casele sinistra- 
ților.

• W DE STUDENȚI de 
la Institutul pedagogic din 
Bacău au hotărit să cedeze 
biletele de tabără pentru 
vacanja de vară celor ce au 
avut de suferit in urma i- 
nundatiilor.

• FORMAȚIA DE ES
TRADĂ a Casei de cultură 
a municipiului Odorbeiul 
Secuiesc va da două spec- 
itaeole ale căror Încasări vor 
fi donate fondului pentru 
ajutorarea Județelor greu 
încercate.

• IN ORAȘUL MEDIAȘ 
pionierii au participat Ia 
evacuarea arhivelor școli
lor din zonele inundate.

a ELEVII ȘCOLII NR. 
ÎS DIN BRAȘOV au 
hotărit să invite în tabăra 
din corturi de ia Costinești 
in vacanta de vară un nu
măr de copil din satele i- 
nundate.

a PIONIERII DIN SEC
TOARELE 1. 2, 3, 6 DIN 
CAPITALĂ au hotărit și 
chiar au și început să adu
ne rechizite și cărți școlare 
pentru ca și colegii lor din 
județele calamitate să poa
tă încheia anul școlar cn 
bine.

dezvăluie, întreagă, valoarea 
ultimă a omului, nesimulată, 
nemachiată, integră în deter
minantele ei esențiale.

Tinerii țării — și nici un 
cuvînt de laudă nu e nelalo
cul său — au trecut încă 
o dată o probă hotărîtoare în 
fața oglinzii din inima lor și 
a unei țări întregi, mîndră de 
ceea ce am numit de atîtea 
ori „schimbul nostru de 
mîine“.

Iar examenul tonic în sub
stanța sa fundamentală, de o 
semnificație politică, socială 
și etică primordială, mai vali
dează o concluzie : cazurile, 
izolate și lipsite de orice elo- 
cință, ale unor sceptici cinici 
sau dezabuzați, constituie fe
nomene derizorii, de excepție, 
menite doar să confirme prin 
existența lor singulară, valoa
rea de regulă a unei judecăți 
ce constituie temeiurile încre
derii și speranțelor unui popor 
întreg : tineretul țării, exem
plar în atașamentul său la 
cauza poporului și Partidului, 
e un tineret demn de dragos
tea tuturor, demn de respect 
și de speranță.

Iar miilor de eroi neștiuți, 
care în zilele acestea grele au 
dat exemplul unor eroi ano
nimi în lupta cu greutăți și 
primejdii uneori de neînchi
puit, și asta fiindcă realitatea 
întrece de multe ori fantezia 
cea mai exorbitantă, tuturor 
acestor eroi anonimi, abia de 
aici înainte va trebui să le 
închinăm, prin cîntecele și 
povestirile noastre, prinosul 
unei recunoștințe meritate.

mente, este de o dificultate ex
tremă, presupune și primește în 
fiecare minut, în fiecare oră, dă
ruirea totală.

In tot cursul zilei de ieri, 
pînă noaptea tîrziu, neîntrerupt, 
din Tg. Jiu 150 de autocamioane 
încărcate cu ciment s-au îndrep
tat spre zonele Mediaș și Tîrgu 
Mureș ; alte 75 de autocamioane, 
pline cu același material, acum 
necesar ca aerul și apa, au pără
sit zona Craiovei cu destinația 
Deva ; împreună cu ele, alte 25 
de autocamioane transportă pîine 
sinistraților aceleiași zone.

Spre aceleași zone se îndreap
tă în același flux continuu, de 
astă dată pe șinele de cale fe
rată, vagoane purtînd o dată cu 
alimentele, materialele de con
strucție, sămînța pentru reînsă- 
mînțarea suprafețelor ce au avut 
de suferit în urma calamității, 
baracamente pentru adăpostul 
temporar al sinistraților.

Din Iași au plecat în cursă că
tre zona Cluj, cisterne conținînd 
ulei de floarea soarelui. Vor 
merge — sîntem informați — 
pînă unde este posibil. Acum, au 
depășit deja orașul Pașcani, co
boară pe valea Șiretului. Din lo
cul în care transportul feroviar 
va fi întrerupt cisternele vor fi 
transbordate în autocamioane, 
astfel îneît în cel mai scurt timp 
ele să ajungă la destinație, așa 
cum au ajuns cele 1800 de va
goane cu piatră brută, bolovani 
și piatră spartă, sau eșalonul ple
cat din Focșani spre Sărățelul—> 
Deda cu utilaje, scule și personal 
de întreținere.

GH. GHIDRIGAN
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Școala „unicat" Electroaparataj

de muncitori electronist!
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Discuție cu prof. CONSTANTIN CARAGHEORGHEOPOL, 

directorul de studii al Școlii profesionale „Electroaparataj" din Capitală
Tinerilor, despre

— Ce absolvenți pregătiți ?
— Montatori de aparate elec

tronice, muncitori specializați 
pentru domeniul electronicii.

— Deci, o serioasă premisă 
pentru ca unitățile tinerei noas
tre industrii electronice, a căror 
deservire impune, de la cadrele 
de conducere Ia simpli munci
tori, o pregătire profesională 
complexă, de mare finețe, o e- 
xigență excepțională față de 
lipsă de 
produce i 
ales, la 
Spuneți-mi 
siona’e din 
muncitori 
enunțată ?

— Deocamdată, cel puțin, sîn
tem „unicat". Școala noastră 
mai pregătește muncitor^, și pen
tru întreprinderea de piese ra
dio și semiconductori Băneasa, 
Fabrica de elemente de automa
tizări, „Electroaparataj".

muncii, să nu ducă 
nimic, să poată 

din plin, și, mai 
nivel competitiv, 

i ce alte școli profe- 
țară mai pregătesc 
pentru specialitatea

în continuare, prof. Const. Ca- 
ragheorgheopol ne furnizează 
amănunte în legătură cu modul 
în care o serie de probleme 
complexe, noi, legate de practica 
indispensabilă calificării în a- 
ceste profesii „în premieră", 
sint tratate și rezolvate.

•„Dacă în primul an accentul 
cade pe dobîndirea cunoștințe
lor teoretice, anii următori sînt 
de neconceput fără orele de 
practică în uzină și în labora
torul școlii. în uzină, de pildă, 
orientîndu-ne după rezultatele 
unei scurte experiențe, am dis
pus înlocuirea orelor de practi
că, în care elevul îl „dubla," pe 
muncitorul calificat, cu cele în 
care elevul lucrează singur pe 
agregat sau realizează, în ace
lași mod, o verigă a unui proces 
tehnologic. Datorită 
neți, 
înalte, 
trecut 
ceasta

înaltei fi- 
minuțiozității. cerințelor 
specifice profesiei, am 

cu oarecare teamă, la a- 
inițiativă de pionierat.

POȘTA RUBRICII

de SEN ALEXANDRU
Miorița Mitraru — jud. Neamț: 

Nici de data aceasta n-ai pr6a 
fost atentă la răspunsul meu, 
dragă Miorița, altfel nu mă în
trebai despre secția de psiholo
gie clinică. După cum ți-am mai 
explicat, este cea de psihologie 
din cadrul facultății de filozo
fie. Printre cursurile predate aci 
se află și unele (anatomie și fi
ziologie, psihodiagnostic, psiho
patologie) care sînt utile psiho
logului clinician. Absolvenții 
secției de psihologie pot fi nu
miți în posturile de psihologi 
clinicieni. Și încă ceva : nu ha
latul alb îl face pe psiholog cli
nician. El se definește după alte 
criterii.

Petronela Popescu : Școala cea 
mai potrivită pentru a vă realiza 
aspirația este Facultatea de arte 
decora.tive din cadrul institute
lor de arte plastice din București 
și Cluj. Se dă examen la desen 
(cap după model viu, creion sau 
cărbune), schițe după modelul 
viu (10 schițe X 10 minute fie
care), pictură în ulei sau mode
laj, schiță de compoziție. Exa
menele, pentru toate facultățile 
de arte decorative se dau la 
Cluj.

Trică Mircea — Loco : Nu 
lipsa mea, ci lipsa dumitale de

șă nu te rătăcești în labirintele 
imaginației dumitale. în rest, to
tul va fi bine deoarece, așa cum 
s-a spus, tinerețea e o boală ca
re se tămăduiește cu vremea și 
asta fără tratamente speciale. La 
virsta dumitale ți se poate insă 
cere să nu mergi pe șapte că
rări, ci pe una și bună.

Lucica și Lenuța — județul 
Prahova : Da, se pot urma și 
cursuri la zi. dar grăbiți-vâ să 
vă interesați la Inspectoratul ju
dețean de învățămînt — Ploiești 
unde funcționează și cînd se fac 
înscrierile. Autoritățile școlare 
județene sînt informate, Să nă
dăjduim că dificultățile persona
le se vor rezolva. Noroc bun !

Maia P. — Tecuci : Merceolo
gul are un rol însemnat în co
merțul contemporan. I se cere 
să contribuie la îmbunătățirea 
calității mărfurilor și la lărgirea 
sortimentelor, la păstrarea lor 
în cele mai bune condiții. El 
este pregătit să cunoască pro
prietățile fizice și chimice ale 
mărfurilor, tot ce se referă la 
calitatea acestora și la păstrarea 
acestei calități. El este, de ase
menea, un specialist al relațiilor 
cu clienții, trebuind să fie in
format asupra cerințelor acesto
ra și să influențeze producția in

u

Primele rezultate au întrecut în
să cu mult așteptările ; în plus 
au rezultat o serie de avantaje".

— Vorbiți-ne acum despre ce 
trebuie să însemne, dată fi
ind dificultatea și noutatea do
meniului, laboratorul școlar.

— Cu ajutorul uzinei „Electro
nica" am amenajat recent un la
borator modern, în care pot 
lucra simultan circa 15 elevi, 
dotat exact cu aceleași aparate 
care sînt necesare marii produc
ții, capabil să experimenteze, să 
„consulte", în general, orice 
prototipuri.

★

Interviu „instantaneu", la anul 
II, secția piese radio și semicon
ductori (interlocutor eleva Maria 
Vrăjmașii) și anul II, secția mon
tatori aparate electronice (Gri- 
gore Haneș).

— De ce ți-ai ales această me
serie ?

— Deși am destui colegi băieți, 
cred că se potrivește mai bine 
fetelor. Necesită efort fizic mai 
puțin, este „curată" și ... are la 
bază fizică, disciplină pe care o 
îndrăgesc.

— Te-ai gîndit la noutatea 
meseriei, la faptul că aparține 
strict epocii moderne ?

— Da, da, minuțiozitatea, răb
darea si migala, pe care o im
pune, de exemplu, confecționa
rea unei diode, a unui circuit 
imprimat, m-au făcut să mă 
gîndese mai degrabă la modifi
carea de sens pe care o suferă 
astăzi cuvîntul „gospodină".

— Deși nu mi-am ales aceas
tă meserie, pentru a scăpa de e- 
fortul propriu-zis, fizic, ci fiind
că sînt nu atît un 
matematician, cît un
bist" al circuitelor, beculețe- 
lor, butoanelor și indicatoarelor, 
și pe noi, băieții, perspectiva de 
a lucra „la cravata" ne-a cuce
rit mai de mult și acum, în 
timpul anilor de școală, ne sti
mulează în cel mai înalt grad. 
Fiindcă costumul de lucru este, 
într-un fel, un simbol al a- 
cestei meserii moderne, pe care 
mi-am ales-o, nu atît pentru a 
nu avea în viitor „bătaie de 
cap" cu televizorul propriu, ci 
fiindcă constituie un crîmpei 
de contemporaneitate.

atributele
meseriilor „calde"

pasionat
„micro-

ANDREI BARSAN

Vizitând recent marea uzină 
„Tractorul", ale cărei produse 
au dus faima inteligenței teh
nice românești in peste 50 de 
țări de pe toate 
globului, am dorit să aflu din 
partea principalilor protagoniști 
ai meseriilor „calde" (turnători, 
forjori, oțelari) atributele esen
țiale pe care un tînăr ar tre
bui să le posede pentru a se 
consacra uneia dintre aceste pro
fesiuni.

în secția turnătorie am prile
jul să-l întâlnesc pe maistrul 
Ion Năstase, unul dintre „vete
ranii" uzinei de la poalele Tim- 
pei. Mulți oameni cunosc bio
grafia unei meserii din auzite 
și, de aceea, își formează păreri 
preconcepute. De exemplu, in 
meseria noastră mulți văd nu
mai latura efortului fizic. Este 
ignorată necesitatea unei game 
largi de cunoștințe, fără care nu 
se poate lucra in turnătorie. La 
temperaturile mari (1 800— 
2 000°C), procesele chimice care 
au loc în metal nu sint pe de
plin cunosciîte, ele fiind deduse 
sau numai bănuite. Fiecare 
muncitor trebuie să cunoască 
analiza chimică a aliajului cu 
care lucrează, să fie capabil să 
avizeze dacă metalul este bun 
sau nu pentru procesul de tur
nare, să cunoască efectele fizice 
și chimice ale fiecărui element 
de aliere. Toate acestea 
supun cunoștințe, nu 
mușchi. Este adevărat 
capacitățile fizice sint solicitate 
din plin in meseria noastră, însă, 
în același timp, turnarea meta
lului este o meserie mult -mai 
complexă decît, de exemplu, 
prelucrarea lui la rece".

Uriașa hală a turnătoriei, în 
care fontele își primeau docile 
porțiile de tratament cifrate in 
mii de grade, oferă producției 
170 tone zilnic — piese compo
nente ale majorității tipurilor 
de tractoare. Conducindu-mă 
prin cîteva secții, maistrul Du
mitru Zdrelea imi completa bu
chetul de calități necesare în 
această meserie cu cîteva impe
rative ale specificului muncii de 
aici „disciplină, atenție, spirit 
de echipă, viteză de reacție Ia 
solicitări. Sînt elemente de for
mare ale conștiinței profesionale 
și la aceste calități trebuie să se 
gindească serios orice tinăr can
didat la meseria noastră".

meridianele

pre- 
numai 
că și

Nu mai puțin spectaculoase, ■ 
liniile tehnologice ale forjei g 
impresionează prin dezlănțuirea — 
de forțe care se năpustesc asu- ■ 
pra metalului incandescent pen- H 
tru a-1 modela cit mai aproape g 
de parametrii ceruți de pro- 10 
ducție. Aici, majoritatea șefi- ■ 
lor de echipă, a maiștrilor, au g 
crescut și s-au format. în aspra 
bătălie cu profilurile informe ale ■ 
maselor de metal, trecind eu g 
brio examenul de profund ata- — 
șament față de locul de mun-■ 
că, față de meseria aleasă. ■ 
Maistrul Mihai Stan, a absolvit g 
cu ani în urmă o școală profe- " 
sională și a urcat pas cu pas ■ 
treptele calificării. g

— „Principala satisfacție a 
meseriei ?“ — „Atunci cînd fie- ® 
rul e maleabilizat de forțele por- g

• nite din utilajele complexe pe 
care le mînuim" — „Principalele ® 
calități presupuse de meseria de ■ 
forjor ?“ — „Curiozitatea teh- — 
nică, cunoașterea deplină a teh- — 
nologiilor și utilajelor, dragostea ■ 
de muncă. Dacă toate aceste g 
cerințe sînt întrunite, orice tânăr " 
poate descoperi foarte ușor fru- n 
musețile meseriei". „Uriașele" 
maxiprese automate, îmi ex- B 
plica maistrul forjor Vasile An- g 
driș, prelucrează o bună parte " 
din cele 120 tone de piese zii- ® 
nic, produse în secția noastră, g 
Noi realizăm aici piese pentru 
motoare, discuri, arbori cotiți, ® 
in general toate piesele de rezis- ■ 
tență și siguranță in circulație —
pentru tractoare". —

La oțelărie am avut prilejui ■
să stau de vorbă cu rnaistrul g
Gheorghe Urdea, pe care puțini 
ani îl despart de aniversarea a ® 
două decenii petrecute în uzi- g 
nă. Calitatea esențială a unui 
oțelar este, după părerea sa, — ■ 
„dragostea de muncă". „Reali- fl 
zarea compoziției optime a — 
oțelurilor, tratamentele corn- ° 
plexe ale acestuia prin secțiile H 
topire, formare și ajustaj, pre- g 
lucrarea a zeci de tone piese 
zilnic cu ajutorul polizoarelor ® 
fixe sau mobile presupun însă R 
și serioase cunoștințe tehnice, 
dexteritate, putere de muncă. ■ 
Complexitatea muncii de oțelar E 
impune și o imensă capacitate g 
de dăruire. Dar și aici satisfac- " 
țiile sînt pe măsura înaltelor ■ 
solicitări". B

A plouat mai mult decît ne 
puteam închipui vreodată, iar o 
parte din pămîntul Ardealului a 
ajuns albie de apă tulbure și 
dușmănoasă. Nenorocirea aceas
ta, dezlănțuită de un cer și un 
pămînt îmbuibați peste măsură 
cu apă, ne-a întristat, ne-a în
tristat și înspăimîntat deopotrivă, 
atât de mult, îneît ni se părea a- 
proape un neadevăr. In fața unui 
astfel de neprevăzut monstruos 
fiecare și-l imaginează cît poate, 
cuvintele tipărite ori spuse consti
tuind pretextul unui tablou pe 
care eram siliți să ni-1 imaginăm. 
Am scris eram, pentru că datorită 
televiziunii am putut vedea cu 
toții deslușit, real, ceea ce este. 
Emoția, grija, adînoul sentiment 
de solidaritate cu cei năpăstuiți 
de invazia bezmetică a apei s-a 
accentuat astfel, făcîndu-ne să 
participăm • și să înțelegem exact 
dimensiunile calamității. Am 
urmărit seară de seară, cu ini
mile adînc întristate, imaginile 
luate pe viu din județele victi
me. Casele, cuiburi de viață și 
de omenie, năruite, străzi îneca
te, pămînt înnoroit și sfîrtecat 
de ghearele absurde de apă ; oa
meni uzi, însăpimîntați, singuri 
pe acoperișe. Am văzut totul, 
ceea ce se întâmpla nu se în
tâmpla ACOLO, în Dej, în Ora
dea, ci AICI în România, nu 
LOR, ci NOUĂ tuturora. Pentru 
că niciodată nu 
bine decît atunci 
noi toti am văzut 
fost de la început 
unul singur, în această nefericire 
omenească, mai mult decît dacă 
numai am fi auzit sau citit. Soli
daritatea spontană și totală a 
noastră, a tuturor iubitorilor 
acestui pămînt românesc, s-a 
transformat repede într-un val 
uriaș de energie împotriva va
lului necruțător de apă. Și a- 
ceasta am văzut seară de seară, 
fiecare dintre noi ca o picătură 
de omenie, alăturîndu-ne 
unul de celălalt, umăr la 
oameni de toate vîrstele, 
și bătrîni, femei și copii, 
muncitori, ostași... Am văzut ce 
s-a făcut, ce se face ! Am as
cultat cele mai frumoase decla
rații de solidaritate și sprijin I 
Zilnic prin fața ochilor noștri se

de IULIAN NEACȘU

perindă chipurile celor care, deși 
obosiți do încordarea luptei cu 
haosul inundației, găsesc fără 
efort minunate cuvinte de îm
bărbătare. de nădejde și încre
dere în OM ! Și cît de liniști
toare sînt acele lopeți oare bătă
toresc diguri, acele cizme de 
cauciuc care calcă apa, înfrun- 
tînd-o cu dîrzenie și curaj I Dar 
mai ales acești oameni necunos- 
cuți care apar luptând numai

pentru o clipă în fața noastră, 
acești eroi pe care nu vom ști 
niciodată cum îi cheamă, dar pe 
care îi vedem tăind tăvălugul a- 
pelor, ori întinzîndu-și mîinile 
pentru a se uni într-un lanț uri
aș de împotrivire mortii! Pen
tru noi, cei care sîntem acum 
alături de ei, televiziunea a creat 
Una dintre cele mai puternice 
apropieri, aceea a ochiului care 
vede și înțelege. De aceea re
porterilor care, în condiții ex
trem de grele de lucru, ne-an 
aprins inimile, nu putem decît 
să le mulțumim cu toții.

C. STANCULESCU

înțelegi mai 
cînd vezi. Și 
și văzînd am 

alături, ca

strîns 
umăr, 
tineri 

țărani,

Vocația
Pictura românească se va 

mai învîrti mult timp în ju
rul ulcelelor cu imortele ale 
lui Luchian.

pictorul Dumitru Ghiață — 
Colibași se alătură unei fru
moase și strălucite tradiții 
peisagistice, prezentindu-se 
ca în această expoziție ju
biliară cu o operă originală 
de valoare, desăvîrșită in 
singurătate și discreție. Flori 
de salcîm, de vișin, de măr, 
cîrciumăresc, crizanteme, 
toamne la Topolnița, prive
liști spre Cladova, spre Ada- 
Kaleh și Porțile de Fier, ma
rine, țărani, nenumărate al
be colțuri de pe 
gurile mehedințene 
Ie înfloresc 
de ani sub 
terului. O __
duire de culori, un aer tran-

inelea- 
nata- 

de peste 30 
penelul meș- 

molcomă un-

MU BATE IA UȘA
atenție explică de ce n-ai pri
mit răspuns. Dacă ai fi citit cu 
atenție rubrica de față, ai fi în
țeles. desigur, că ea nu se ocu
pă cu angajarea în producție, 
fără deosebire de ramură, ci cu 
orientarea profesională. De alt
fel. chiar dumneata mă anunți 
că ..nu e vorba de un sfat, m-am 
decis singur". Deci, este în re
gulă. îți urez succes pe drumul 
ales.

Valentin Drăghici — județul 
Vîlcea : Legea îți îngăduie în 
principiu să urmezi orice insti
tuție de învățămint. superior nu
mai dacă posezi diploma de ba
calaureat. Firește, insă, că te vei 
duce la un institut politehnic, la 
o facultate de tehnologia con
strucțiilor de mașini. Ai grijă să 
te pregătești cît mai bine pen
tru examenul de admitere.

B. L. — Huși — județul Vas
lui : Scrisoarea dumitale, stima
tă B. L.. mi-a plăcut mult pen
tru optimismul ei. Ca să-ți a- 
jungi scopul, absolvirea unei fa
cultăți mi se pare la fel de ne
cesară pe cît de multiplă îmi a- 
pare colecționarea a 4—5 diplo
me universitare. îndoiala mea 
vine din împrejurarea că, nu 
mă pot hotărî, să consider real
mente profesiune cede două în
deletniciri pe care ți le propui, 
fiecăreia din ele fiindu-i abia 

necesară o calificare : pentru 
una din ele, ea s-ar obține la 
un institut de cultură fizică, 
pentru cealaltă, la o facultate de 
teatru. îți urez să întâlnești în 
viață acele „artere mari, des
chise și ramificate în tot uni
versul științelor", dar, totodată,

sensul acestor cerințe. Toate a- 
cestea le vei afla mai pe larg 
ca studentă la secția de merceo- 
logie a Academiei de Studii E- 
conomice.

Dinu Cecilia — Constanța • 
„Admirația pentru mîinile cos- 
meticianei" nu te face, firește, să 
uiți că mîinile nu se mișcă sin
gure, și că trebuie să te pregă
tești temeinic în această profe
siune. Pentru anul școlar 1969— 
1970, cursul a fost anunțat la 
Școala postliceală UCECOM- 
București, strada Economu Ce- 
zărescu nr. 47, sectorul 7. Nu se 
specifică dacă se cere chimia or
ganică sau anorganică, repetă-le 
deci pe amîndouă.

Ilinca R.-Dorin — județul 
Olt și Un grup de elevi de la 
Școala generală Vîlcănești, ju
dețul Prahova : Lista școlilor 
profesionale publicată zilnic în 
„Scînteia tineretului" a răspuns, 
desigur, întrebărilor voastre.
Recenta apariție a îndrumăto

rului „Admiterea în învățămîn- 
tul superior — 1970“, editat de 
revista „Forum" a rezolvat și 
nelămuririle corespondenților : 
Gheorghe Ion — Ialomița ; Sin- 
georzan Adriana — Bistrița ; 
Pîrvu Nicolae — Slatina ; B. M. 
județul Sălaj ; Spătărescu Vir
ginia — județul Suceava ; și 
V. B. județul Dolj care, alegîn- 
du-și drumul în viață, cereau 
informații în legătură cu învă- 
țămintul superior permițîndu-mi 
astfel să folosesc spațiul pentru 
a răspunde acelora cărora „via
ța nu le-a bătut încă la ușă".
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REȚEAUA Șl PROFILUL 
ȘCOLILOR PROFESIONALE

ȘCOALA PROFESIONALA, PELINUL. Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

ÎNVĂȚAMINTUL DE ZI

JUDEȚUL ILFOV
ȘCOALA PROFESIONALA, BUFTEA, Șoseaua București- 

Buftea-Ploiești, km 21. Telefon interurban 51. (Pe lîngă I.E.M.- 
București a Ministerului Energiei Electrice). ț

— Electrician pentru centrale, stații și rețele electrice ; lăcă
tuș construcții metalice.

ȘCOALA PROFESIONALA, GIURGIU, str. Portului, nr.
17—19. Telefon 13.83. (Pe lingă D.N.F. Navrom-Giurgiu a Mi
nisterului Transporturilor).

— Mecanic pentru motoare cu combustie internă ; cazangiu | 
lăcătuș pentru construcții navale.

ȘCOALA PROFESIONALA, ARMĂȘEȘTI. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol ; sudor.
ȘCOALA PROFESIONALĂ. BRĂNEȘTI. Telefon 5. Ministerul 

Agriculturii și Silviculturii.
— Pădurar.

• ȘCOALA PROFESIONALA, CĂLUGARENI. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, CIOROGÎRLA, str. Școlii, nr. 13. 

Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; sudor.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, GIURGIU, str. Republicii, nr. 23. 

Telefon 18.93. Ministerul Agriculturii și Silviculturft.
— Mecanic agriool ; «udor ; electrician de întreținere și repa

rații.
ȘCOALA PROFESIONALA, OLTENIȚA, str. Argeșului, nr. 

100. Telefon 523. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Lăcătuș-mecanic utilaje de construcții și terasamente ; 

mașinist' pentru utilaje de construcții și terasamente.

ȘCOALA PROFESIONALA, TARTĂȘEȘTI. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, URZICENI. str. Buzăului, nr. 1. 

Telefon 18.93. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; mașinist utilaje de construcții și tera- 

samente.
ȘCOALA PROFESIONALA, GIURGIU, str. Constructorilor, 

nr. 11. Telefon 16.55. Consiliul popular județean.
— Electrician în construcții și instalații industriale ; instala

tor de încălziri centrale ; instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze ; strungar ; dulgher ; mozaicar-faianțar.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, URZICENI, str. Scînteii, nr. 142. 
Telefon 141. Consiliul popular județean.

— Lăcătuș-mecanic pentru construcții 
bile și articole tehnice ; electrician in 
industriale.

metalice ; tâmplar mo- 
construcții și instalații

JUDEȚUL OLT
ȘCOALA PROFESIONALA. SLATINA, str. Magaziilor nr. 1. 

Telefon 1845. (Pe lingă Uzina de aluminiu — Slatina a Ministe- 
rului Industriei Chimice).

— Operator la producerea metalelor neferoase ; electrician 
centrale, stații și rețele electrice ; electrician de întreținere și 
reparații ; lăcătuș mecanic în industria chimică ; sudor.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, CARACAL, str. Karl Marx nr. 3, 
Telefon 363. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Vînzător magazine sătești ; contabil pentru cooperația de 
consum.

ȘCOALA PROFESIONALA, CORABIA, str. Carpați nr. 115, 
Telefon 221. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Vînzător magazine sătești ; contabil pentru cooperația de 
consum.

ȘCOALA PROFESIONALA, BALȘ, str. N. Bălcescu nr. 49. Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, CARACAL, str. V. Alecsandri nr. 

85, Telefon 374. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; mașinist pentru utilaje de construcții șl 

terasamente •
ȘCOALA PROFESIONALA, CORABIA, str. Florea Gearfi nr. 1, 

Telefon 211. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mașinist pentru utilaje de construcții și terasamente ; lă

cătuș mecanic pentru utilaje de construcții și terasamente.
ȘCOALA PROFESIONALĂ. BALȘ, Consiliul popular județean.
— Betonist ; mozaicar-faianțar.
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Repro
gramări

oportune
Corn—’■o! '■‘entru pian și or

chestră 
a fost 
a dobîndit 
un prestigios 
compoziție

Inerțiile 
uneori loc 
artistice a 
întârzierea 
reștene — 
orchestra ______________ _
acestei prime audiții, cu toate 
că un tânăr pianist bucureștean 
— Alexandru Hrisanide — îl pre
zentase într-o stagiune trecuta, în 
primă audiție, la Cluj.

Așa cum s-a observat în 
paginile concertului lui Dan 
Constantinescu, discernem o fac
tură personală, ce nu tinde spre 
imitarea unor rezolvări consa
crate) ci propune un discurs în 
care maxima economie a mijloa
celor se recomandă ca o esen- 
țializare a trăsăturilor expresiv 
coloristice de care dispune pia
nul.

an Constantinescu 
ut în 1968 și 

cte altfel în 1968
premiu pentru 

al Academiei.
care își faci însă 

în organizarea vieții 
Capitalei, au dus la 
programării bucu- 

interpretată acum de 
Radioteleviziunii — a

O adîncă notă lirică, plină de 
disci eție și poezie, — guvernează 
masa sonoră.

Alexandru Hrisanide, ca de 
atâtea ori adînc atașat creativi 
colegilor săi de generație, a ștrat 
să sublinieze, cu o trăire activă 
a muzicii — întreaga gamă de 
resurse poetice a lucrării ce re
prezintă, indiscutabil, una dintre 
cele mai convingătoare partituri 
create în anii din urmă.

Reprogramarea în ultimele 
concerte ale Filarmonicii a „Me
ditațiilor" lui Wilhelm Berger 
reconfirmă, după un an, auten
ticitatea unei piese, de altfel en
tuziast primită de critică 
blic cu prilejul primei 
din urmă cu un an.

„Meditațiile" reprezintă 
clu de variațiuni țesute
temă eminamente lirică în care 
intuiești întreaga sobrietate, poe
zie și adîncă expresivitate a 
compozitorului.

și pu- 
audieri

un ci- 
pe o

IOSIF SAVA

artistului adevărat
de MARIN SORESCU

aparent și inspirat prin care 
vezi pînă în adine. Uleiurile 
sale au nuanțe de pastel. Al
bastrul este cald, galbenul 
nu-ți ia ochii — în general 
tablourile sale se lasă con
template și își dezvăluie trep
tat toată prospețimea și căl
dura. Zambaccian spunea 
despre pictura lui Gh. Pe- 
trașcu, pe care o admira, că 
e întunecată, parcă ar fi pri
vită printr-un geam afumat.

Intr-adevăr întunecatul era 
felul de exuberanță al Iui 
Petrașcu după cum la Lu- 
chian explozia coloristică nu 
întâmpină nici un fel de fil
tru. Meșterul de azi, n-a a- 
vut altă ambiție decît să fure 
Ju ochiul ceva din frumusețea 
simplă a lumii ; și mai aies 
a lumii satului, viziunea sa 
răniînînd pînă Ia sfîrșit op
timistă și senină în spiritul 
omului de la plug. O casă 
aplecată într-o parte, pictată 
în asa fel incit să predo
mine coșul, poate ascunde to
tuși suficient mister — și lu
crările lui Ghiață-Colibași se 
salvează întotdeauna de idi-
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lism prin simplitatea și ade
vărul sentimentului. Rănii- 
nind legat de petalele flori
lor de cîmp din care parcă 
și-a cules, ca albina, mierea 
culorilor, și cu ochii mereu 
pierduți în priveliștea țării, 
acest modest făurar de fru
mos, a optat definitiv pentru 
ceea ce a crezut că este vo
cația sa adevărată : transmi

terea cu ajutorul pensulei a 
unui strop din frumusețea și 
căldura pămintului natal. Și 
nu s-a înșelat. La 70 de ani 
(s-a născut în 1900. rămîne 
invalid în primul război 
mondial, începe să studieze 
pictura în 1923) se prezintă azi 
cu o operă în care nu e greu 
să recunoști vocația și artistul 
adevărat. Maestrul Victor Ef- 
timiu subliniază cu c'”'TÎnte 
simple și căldură calitățile 
pictorului în programul ex
poziției de la Sala Universi
tății populare Dalles : „El 
are culori delicate, evîtînd 
tot ce este violent, pretențios, 
reușește să scoată efecte din 
îmbinări armonioase, din 
simplicitate și sinceritate". 
Stiubeiul cu flori al lui Du
mitru Ghiață-Colibași bucură 
ochiul și incintă inima.
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In biblioteca comunei Valul lui Traian, județul Constanța»
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INUNDAȚIILE
I

M ESAJ U L

Către întreg CHEMAREA

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, ION GHEORGHE MAURER, ADRESAT
CONFERINȚEI INTERNATIONALE DE LA CAIRO DE SPRIJINIRE

tineretul patriei
Consiliului Național al Organizației

Pionierilor din Republica Socialistă

România
^Urmare din pag. I)

țîe, realizării unor producții suplimentare în 
toate unitățile economice din industrie și 
agricultură, în vederea compensării pierde
rilor provocate de calamități, pentru îndepli
nirea și depășirea, pe ansamblul economiei, 
a planului pe ultimul an al cincinalului. 
In mod deosebit, organizațiile U.T.C., tinere
tul de pe șantiere, din industria materialelor 
de construcții, au datoria să contribuie activ 
la înfăptuirea sarcinilor de producție sporite, 
solicitate de refacerea localităților și unități
lor economice.

In raport cu măsurile stabilite de ministere 
și organele de partid, cu nevoile economiei, 
tineri muncitori, tehnicieni, ingineri și alțî 
specialiști vor participa, în mod benevol, în 
cadrul concediului lor de odihnă, Ia acțiunile 
de refacere și punere în funcțiune a unități
lor economice afectate, a utilajelor și instala
țiilor acestora. în timpul vacanței de vară, 
brigăzi de muncă patriotică ale elevilor și 
studenților vor participa, pe măsura necesită
ților. la efectuarea unor lucrări edilitare în 
zonele calamitate, la refacerea obiectivelor 
social-culturale, precum și la lucrările din 
agricultură.

Va fi extinsă inițiativa tinerilor din insti
tutele și serviciile de proiectare, de a realiza 
gratuit, proiecte și devize necesare construc
țiilor din zonele inundate.

în spiritul sentimentelor de solidaritate 
umană exprimate cu putere în aceste zile 
de tînăra noastră generație, organizațiile 
U.T.C., tinerii de pe întreg cuprinsul țării 
sînt chemați să contribuie prin donații și aju
toare materiale la sprijinirea județelor afec-

tate de calamitățile naturale. In acest sens,. 
Biroul Comitetului Central al U.T.C. a ho- 
tărît ca sumele realizate din cotizațiile U.T.C., 
din acțiunile voluntar-patriotice și din mani
festările cultural-sportive organizate în lu
nile mai și iunie, precum și o parte din fon
durile proprii ale organizațiilor U.T.C., să 
fie destinate fondului pentru ajutorarea 
acestor județe. Membrii și membrii supleanți 
ai Biroului C.C. al U.T.C., precum și acti
viștii salariați ai C.C. al U.T.C. și colectivul 
de cercetători de la Centrul de Cercetări 
pentru Problemele Tineretului au hotărît să 
ofere salariul pe o lună 
ajutorare.

Organizațiile U.T.C. vor 
tru colectarea manualelor 
lare donate pentru elevii

pentru fondul de

iniția acțiuni pen- 
și rechizitelor șco- 

__________r_____  ____ din zonele calami
tate. Tineretul este chemat, de asemenea, să 
răspundă acțiunilor de colectare a sîngelui.

Biroul C.C. al U.T.C. adresează tineretului 
patriei, înflăcărată chemare de a munci fără 
preget alături de întregul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, pen
tru grabnica înlăturare a urmărilor inunda
țiilor, pentru ca viața în aceste județe să re
intre în făgașul său normal. Ne exprimăm 
convingerea că tînăra generație a țării, tine
rii muncitori, țărani, intelectuali, elevi și 
studenți. români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, animați de nețărmurită dra
goste și atașament față de partid și popor, 
față de cauza socialismului vor dovedi cu 
prisosință și cu acest prilej că sînt gata să 
dăruiască întreaga energie și capacitate, să 
facă orice sacrificiu pentru interesele supre
me ale scumpei noastre patrii, Republica So
cialistă România.

Buletin hidrologic
luni di- 
centrală 
inunda-

Da-tele centralizate 
mineața la Comisia 
de apărare împotriva 
fiilor arată că, în general si
tuația hidrologică continuă să 
se amelioreze, *u  excepția u- 
nor rîuri 
țin încă 
dicate. în zilele de 16—17 
mai, ploile s-au intensificat, în 
special în bazinele superioare 
ale Crișurilor, Someșului, Mu
reșului și Șiretului, deplasîn- 
du-se treptat înspre Sudul ță
rii. Precipitațiile au atins cele 
mai mari valori în zona Si
naia — 44 litri pe metru pă
trat, Avrămeni, Pitești, Cîm- 
pina, Chișinău-Criș și Bacău, 
unde s-a înregistrat între 18— 
22 litri pe metru pătrat. A- 
ceasta va produce creșterea 
nivelului apelor Someșului, 
Oltului, Crișurilor, Mureșu
lui, Trotușului, Tazlăului și 
Casinul n, precum și ale 
riuniol țt1:n Muntenia fără să

care se men- 
la niveluri ri-

provoace însă viituri însemna
te. Vor mai cădea ploi, sub 
formă de averse locale, mai 
ales ziua, cele mai frecvente 
fiind în sudul și estul țării.

Luni, dimineața, nivelul a- 
pelor Someșului era în scă
dere cu mici fluctuații, dato
rită ploilor din ultimele doua 
zile. în zona municipiului Sa
tu Mare, afectată grav de 
inundații, apa a scăzut față de 
culminația Viiturii cu aproa
pe 2 m. Pe fiul Mureș, viitura 
s-a deplasat în ziua de 17 mai 
în sectorul Brănișca-Arad. Co
ta maximă a fost atinsă du
minică la Radna, după care 
nivelul apelor a început să 
scadă. La Arad, cota maximă 
a fost atinsă în ziua de 18 
mai la ora 8,30, iar după ora 
13 a început să scadă ușor, 
în localitățile Alba Iulia, 
Brănișca și Săvîrșin. apele 
au scăzut cu 50—60 cm, men- 
ținîndu-se însă peste cota de

Pe Mureșul supe- 
continuă să revină 
lor. în zona loca-

inundații, 
rior, apele 
spre matca
li tații Tg. Mureș, de exem
plu, ele au scăzut cu peste 3 
metri. Pe Olt, culminația un
dei a ajuns la Slatina, unde a 
înregistrat o creștere de 20 
cm, iar pe restul cursului a- 
pele sînt în scădere. Șiretul 
a înregistrat creșteri ușoare la 
Răcătău, Cosmești, Sendreni, 
(între 9—29 cm) datorită nive
lurilor ridicate din Dunăre. 
Nivelul maxim al Prutului a 
atins la Ungheni circa 589 
cm. Unda continuă deplasarea 
spre Drînceni. Nivelul Du
nării continuă să scadă 
pe sectorul românesc, cu 
mici fluctuații în zona de 
vărsare a Șiretului și Prutu
lui. unde se înregistrează creș
teri locale.

(Agerpres)

STAREA REȚELEI DE COMUNICAȚII
De la Ministerul Transporturi

lor și Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor primim următoarea 
stare a rețelei de comunicații fe
roviare, rutiere, aeriene, telefoni
ce și telegrafice din 
ale țării :

In cursul zilei de 
fost redeschise lin iile 
rată Salva-Vișeu, 
Simerja-Deva și 
Mare.

unele zone

18 mai au 
de cale fe- 

Dej-Beclean, 
Oradea-Satu

Circulația feroviară este 
încă întreruptă pe sectoarele Ar- 
ghita-Vînători, Sighișoara-Daneș,

Podul Mureș-Teiuș, Aiud-Războ- 
ieni, Coșlariu-Alba Iulia-Vințul 
de Jos, Ilia-Lugoj, Radna-Zăbran, 
Dej-Jibou, Ulmeni-Sălaj-Mireșul 
Mare, Satu Mare-Baia-Mare, Be- 
clean-Mogoșeni, Vișeul de Jos- 
Valea Vișeului, Valea Vișeului- 
Sighetul Marmației, Blaj-Praid, 
Vînători-Odorhei, Dej-Sărățel- 
Bistrița, Sărățel-Mărișel, precum 
și pe liniile înguste Tîrgu Mureș- 
Lechința, Tîrgu Mureș-Praid, 
Satu Mare-Șomcuța Mare.

Donații din partea unor străini
aflati in7 România

Pionieri și jeolari!

în aceste zile de grea încer
care pentru poporul nostru, 
cînd forțele dezlănțuite ale 
naturii au provocat însemnate 
pagube în unele județe ale pa
triei, oamenii muncii, conduși 
de partid, dînd dovadă de ab
negație și dîrzenie, au înfăp
tuit adevărate acte de eroism. 
Manifestînd unanimă și vi
brantă solidaritate umană, ce
tățenii patriei noastre, munci
tori, țărani, intelectuali, ostași, 
țineri și copii de pe întreg cu
prinsul țării s-au alăturat din 
toată inima la efortul general 
pentru ajutorarea județelor 
sinistrate.

i

Pionieri și școlari din județele 
sinistrate !

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor vă cheamă 
pe voi să contribuiți activ, a- 
lături de părinții și frații voș
tri, la înlăturarea pagubelor 
pricinuite de inundații și Ja 
ajutorarea familiilor lovite de 
urgia apelor:

Participați cu avînt și hăr
nicie la acțiunile de recon
strucție a școlilor, de reface
re a drumurilor și podurilor, 
la efectuarea lucrărilor de pe 
terenurile agricole degradate 
de inundații, la toate acțiunile 
unde puteți fi de folos.

Să îngrijiți, împreună cu u- 
teciștii, pe bătrîni, pe bolnavi 
și pe copiii mici, acordîndu-le 
tot ajutorul de care au nevoie.

Pionieri și școlari din cele
lalte județe ale țării !

Colectați și donați rechizite 
și manuale școlare necesare 
încheierii în bune condiții a 
anului școlar de către colegii 
voștri din județele sinistrate.

Consiliul Național al Orga
nizației Pionierilor își exprimă 
convingerea că veți da dova
dă și de această dată de un 
fierbinte patriotism, adăugînd 
succeselor voastre la învățătu
ră fapte demne de lupta eroi
că a întregului nostru popor, 
în bătălia pe care acesta o 
dă pentru învingerea urmări
lor stihiei și reintrarea în nor
mal a vieții, în toate domenii
le de activitate.

TELEGRAME

CEVDET SUNAY, președintele Republicii Turcia, a trimis to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă în care se 
spune :

Am aflat cu adîncă mîhnire vestea dureroasă cu privire la re
centele inundații care au cauzat pierderi de vieți omenești și 
pagube materiale considerabile în regiunea de nord a României.

în numele poporului turc și al meu personal, țin să prezint 
Excelenței Voastre, precum și poporului român, expresia celei 
mai sincere simpatii și a profundelor mele condoleanțe.

ZALMAN SHAZAR, președ intele Israelului, a trimis to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, o telegramă cu ur
mătorul conținut:

Am aflat cu întristare despre inundațiile din țara. dv.. și 
despre serioasele pagube și pierderi de vieți omenești cau
zate de acestea.

Cu cele mai sincere sentimente de simpatie.

MITIA RIBICICI, președintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a trimis tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, o telegramă în care se spune :

Cu prilejul calamităților naturale care au lovit România prie
tenă, provocînd pierderi de vieți omenești și mari pagube ma
teriale, permiteți-mi, tovarășe președinte, să exprim sentimentele 
noastre de sinceră solidaritate. Vă rog să transmiteți familiilor 
sinistrate profunda noastră compasiune.

A LUPTEI POPOARELOR DIN INDOCHINA ÎMPOTRIVA

în numele guvernului și po
porului român, adresez parti- 
cipanților la conferința inter
națională de sprijinire a luptei 
popoarelor din Indochina un 
cordial salut și urări de succes 
în susținerea cauzei drepte a 
popoarelor vietnamez, laoțian 
și cambodgian.

Poporul român și-a manifes
tat și își manifestă deplina so
lidaritate cu popoarele din 
Indochina care luptă pentru 
libertate și independență 
țională, pentru dreptul de 
decide soarta fără nici 
amestec din afară.

Așa cum este cunoscut,

na- 
a-și 
un

Re-

AGRESIUNII S.U.A
publica Socialistă România 
condamnă în modul cel mai 
categoric actele agresive ale 
imperialismului american și 
ale forțelor reacționare interne 
din Indochina, care pun în pe
ricol pacea în Asia de sud-est 
și din întreaga lume, și își re
afirmă hotărîrea de a sprijini 
în continuare lupta popoarelor 
pentru eliberarea de sub do
minația imperialistă.

Pentru rezolvarea situației 
din Indochina, în conformitate 
cu interesele vitale ale po
poarelor din această zonă și 
ale păcii în lume, este necesar 
să înceteze agresiunea S.U.A.,

să fie retrase trupele america
ne și ale aliaților lor din Viet
namul de sud și din Cambod- 
gia, să se pună capăt acțiunilor 
militare împotriva forțelor pa
triotice din Laos.

Sîntem convinși că lupta 
dreaptă a popoarelor vietna
mez, cambodgian și laoțian 
pentru apărarea libertății, in
dependenței și dreptului de 
a-și hotărî singure destinele 
va triumfa.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

Primire la președintele

Consiliului de Miniștri
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro- 
, mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni după-amiază, delega
ția municipalității Roma con
dusă de Clelio Darida, primarul 
Romei, care ne vizitează țara, 
la invitația Comitetului Executiv

al Consiliului popular al munici
piului București.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, precum și 
Niccolo Moscato, ambasadorul 
Italiei la București.

CRONICA
T.

• Luni seara, s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Is
tanbul, delegația C.C. al 
U.T.C. condusă de tovarășul 
Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C., care la invitația 
Organizației Naționale a Ti
neretului din Turcia (TMGT) 
a făcut o vizită în această ța
ră. Din delegație au făcut 
parte tovarășii Ion Bucur, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., 
și Silviu Oană, activist al 
C.C. al U.T.C.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni erau de față tovarășa 
Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C., activiști ai C.C. ai 
U.T.C.

Luni seara, a sosit la Bucu
rești o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Irakian, formată din to
varășii Aziz Mohammed, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Iraki
an, și Ara Khaciatur, membru 
al C.C. al P.C. Irakian, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul

București-Otopeni, delegația 
P.C. Irakian a fost întâmpina
tă de tovarășii Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Bujor Sion, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Ștefan An
drei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

(Agerprei)

• Luni seara s-a înapoiat 
în Capitală delegația C.C. al 
U.T.C.. formată |din tovară
șii Ion Boncotă. adjunct de 
șef de secție la C.C. al U.T.C., 
și Ion Boștinaru, prim-secra- 
tar al Comitetului județean 
Olt al U.T.C., care la invita
ția Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
Dimitrovist din R.P. Bulgaria, 
a făcut o vizită în această ța
ră. La sosire, în Gara de 
Nord, erau de față Gheorghe 
Dima, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C.

// 80-a aniversare a nașterii iui Ho Și Min
ADUNAREA PUBLICA DIN CAPITALA

într-o telegramă adresată tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
un specialist italian scrie :

Domnule președinte,
Doresc să-mi exprim sincera 

mea solidaritate față de catastro
fa ce s-a abătut asupra țării 
dumneavoastră. Lucrez de mai 
mult timp în România, contri
buind la dezvoltarea relațiilor 
italo-române. Cunosc eforturile 
pe care poporul român le face 
pentru construirea unei patrii in
dependente, pentru o viață nouă.

Sînt convins că această trage
die va fi depășită datorită abne
gației poporului și operei guver
nului, grație sacrificiului de care 
au dat dovadă cetățenii țării și 
în alte ocazii.

Vă rog să-mi permiteți, dom
nule președinte, să-mi exprim 
modesta solidaritate, donînd 
suma de 100 dolari pentru recon
strucție și totodată să propun 
deschiderea unei liste de sub
scriere, în același scop, pe lîngă 
Clubul Diplomatic Băneasa — 
pentru străinii care lucrează în 
România.

Cu stimă,
UHRMACHER CATULLO

terul Agriculturii și Silviculturii, 
în care se spune :

Calamitatea naturală a inunda
țiilor care a lovit o mare parte 
a teritoriului din R.S. România, 
distrugînd în cîteva ore avutul â 
nenumărați oameni ce au mun
cit cu multă sîrguință pentru a- 
ceasta, m-a zdruncinat profund.

Ca reprezentant al Concernu
lui Demag din R. F. a Germa
niei, trăiesc de cîțiva ani în fru
moasa dv. țară și în mijlocul a- 
cestui popor.

Din acest motiv, mă simt și eu 
de această calamitate natu- 
Trăiesc în Republica Socia- 
România și simt cu Româ-

Unitățile județene ale Departa
mentului transporturilor auto-na- 
vale și aeriene au redat circula
ției, pentru toate categoriile de 
vehicule și autovehicule, arterele 
DN 1 Alba Iulia-Teiuș și Aiud- 
Cluj, DN 7 Sebeș-Orăștie și 
Deva-Ilia, DN 13 Brașov-Rupea, 
DN " '
hei, 
DN
Satu
fănești-Manoleasa Prut, DN 68 A 
Făget-Ilia.

Direcția generală a aviației ci
vile menține temporar închise 
aeroporturile Sibiu și Satu Mare.

Cea mai mare parte a rețelei 
telefonice și telegrafice din zonele 
calamitate a fost restabilită. încă 
nu și-au reînceput activitatea ofi-- 
ciile P.T.T R. Lazna, Benesad (ju
dețul Sălaj), Mihalț, Blandiana, 
Sibot (județul Alba), Fîntînele, 
Sagu, Zădăreni, Săcueni și Fel- 
nad (județul Arad).

13 A Miercurea Ciuc-Odor- 
DN 15 Borsec-Bistricioara,

16 Apahida-Reghin, DN 19 
Mare-Livada, DN 24 C Ște-

(Agerpres)

De asemenea, reprezentantul 
Concernului vest-german Demag 
ț țrimif o telegramă către Minis-

SULEYMAN DEMIREL, primul ministru al Turciei, a tri
mis tovarășului ION GHEORGHE MAURER, Președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o tele
gramă cu următorul conținut :

Cu prilejul trist al recentelor inundații care au provocat pier
deri de vieți omenești și pagube materiale considerabile în re
giunea de nord a României, țin să prezint Excelenței Voastre, în 
numele guvernului turc și în numele meu personal, sentimentele - 
mele de simpatie, precum și sincere condoleanțe pentru sinistrații 
acestei calamități.

SECRETARIATUL CONFEDERAȚIEI GENERALE ITA
LIENE A MUNCII a trimis UNIUNII GENERALE A SINDI
CATELOR DIN ROMANIA o telegramă în care se spune :

Muncitorii italieni și Confederația Generală Italiană a 
Muncii sînt profund îngrijorați de gravele calamități care 
s-au abătut asupra unor localități din România secerînd zeci 
de vieți omenești, provocând daune enorme economie# din re
giunile respective.

Vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de adîncă 
mîhnlre familiilor victimelor și de sinceră solidaritate fră
țească tuturor celor ce muncesc din țara dumneavoastră.

SECRETARUL DE STAT PENTRU AFACERILE EXTER
NE ȘI ALE COMMONWEALTH-ULUI al Marii Britanii a 
adresat MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE al Repu
blicii Socialiste România un mesaj în care se spune : „Vă 
rog să primiți simpatia guvernului și poporului britanic pen
tru toate suferințele cauzate de gravele in/undații din 
țara dv“.

♦Agenprw)

Sub auspiciile Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, 
Comitetului național de solidari
tate cu lupta poporului vietna
mez și Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica, luni după-amiază a avut 
loc în Capitală, o adunare publi
că organizată cu prilejul ce
lei de-a 80-a aniversări a 
nașterii lui Ho Și Min, decla
rată Zi Internațională de solida
ritate cu popoarele din Vietnam, 
Cambodgia și Laos.

Cu acest prilej a luat cuvîntul 
prof. univ. Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului Național

pentru Apărarea Păcii și al Co
mitetului național de solidarita
te cu lupta poporului vietamez.

Intensificarea acțiunilor agre
sive ale imperialismului ameri
can și ale forțelor reacționare 
interne împotriva popoarelor in- 
dochineze — a arătat vorbitorul, 
constituie un pericol pentru pa- 
oea în lumea întreagă ; o încăl
care gravă a dreptului popoarelor 
de- a decide singure asupra soartei 
lor. Poporul român, alături de 
toate popoarele lumii iubitoare 
de pace, condamnă categoric a- 
ceste noi acțiuni agresive și cere 
să li se pună capăt neîntârziat.

Solidari cu cauza dreaptă pentru 
care luptă popoarele din Indo
china, poporul nostru își exprimă 
încrederea în victoria luptei lor 
pentru independență, progres și 
pace.

La adunare a luat parte un nu
meros public. Printre cei pre- 
zenți se aflau ambasadorul R.D. 
Vietnam, Nguyen Dang Hanh, 
Nguyen-Duc-Van, ambasadorul 
Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, și membri ai celor două 
ambasade.

(Agerpres)

AGENDĂ
• LUNI SEARA, a sosit, în 

Capitală delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, condusă de Bela Hary, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U., care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La aeroportul Otopeni, delega
ția a fost întîmpinată de tovară
șul Ion Catrinescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față membri ai am
basadei R.P. Ungare la Bucu
rești.

• LUNI, 18 mai, a părăsit de
finitiv țara noastră Iosif Pogace, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Albania în Republica Socia

listă România.

• SELECȚIONATA DE 
FOTBAL A ROMÂNIEI a 
plecat din Guadalajara în o- 
rașul Torreon, unde a sus
ținut un meci de antrenament 
în compania formației locale 
Laguna. încheiat cu rezultatul 
de 2—1 (0—1) în favoarea 
fotbaliștilor români prin go
lurile înscrise de Tătaru 
(min. 48) și Lucescu (min. 53).

• MIERCURI ȘI JOI pe 
terenurile clubului sportiv 
Progresul din Capitală selec
ționata de tenis a țării noas
tre in frunte cu Ilie Năstase 
și Ion Țiriac va întîlni în- 
într-un meci amical o selec
ționată a S.U.A. 
americană fac 
Smith, Arthur 
Charles Pasarell.

Din echipa 
parte Stan 

Ashe și

TURNEU-

SPORT

• IN CADRUL ___
LUI de fotbal pentru juniori 
U.E.F.A., aseară, echipele 
României și Turciei au ter
minat la egalitate : 0—0.

lovit 
rală. 
listă 
nia.

Pentru aceasta vă rog să-mi 
permiteți a-mi oferi și eu ajuto
rul meu modest, după cum desi
gur orice om de bună credință 
trebuie s-o facă.

în acest scop, primiți alăturat o 
scrisoare către Banca Română de 
Comerț Exterior din București 
pentru suma de 1000 mărci 
R.F.G., de care vă rog să dispu
neți după cum veți crede de cu
viință.

ELIBERAREA (seria I) : rulează 
la Patria (ora 10) ; (seria a Il-a) t 
(orele 12,30; 16; 18,30; 21).

CASTELUL C’ONDAMNAȚILOR 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), Grivița 
(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 
lează la Doina (orele 
16; 18,15; 20,30).

HELGA : rulează la ______
rele 9; 11.15; 13,30; 15: 18,30; 30,ta>.

...SA UCIZI O PASARE CÎNTA- 
TO ARE : rulează la Aurora (orele 
®,30; 12; 16,43; 18), Grădina Aurora 
{ora >Q,15k

REGE : ra
il,30; 13,45;

Victoria (o-

CU MINE NU, MADAM : rulea
ză la Miorița (orele 15; 17,30; 20) ; 
Flacăra (orele 16; 18; 20,15).

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Volga (orele 16; 18,15; 20,30).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS î 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 15,30; ±8; 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 : ru
lează la Cotroceni (orele 15,30; 18, 
30), Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Sala Palatului (o- 
rele 17,15; 20,15), Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 18,15; 18,45; 21,15), 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 30,30), 
Grădina Doina (ora 20).

EXPLOZIE ÎN MUNȚI : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

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

OPERAȚIUNEA LEONTTNE î 
rulează la Luceaflrul (orele 9; 
SUM) 2M»t W 3MX

(orei*  3; 11,15; 13,30; 18;
20,30).

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

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

COLONIA LANFIERI : 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), Fio 
reasca (orele 9,30; 15,30; 18; 20,30).

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

BANUIAI.A : 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 Tomls 
(ora 20).

MOLL
Moșilor _____ _
Moșilor (ora 20) ;
16,45; 19,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR i ru- 
taază 1» Progresul (orele 15J0; 
fi), tara M).

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

CIND SE ARATA CUCU
VEAUA : rulează la Ferentari Co
rei*  15,30; 18; 20,15).

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

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

Iești : COMEDIE CU OLTENI — 
ora 19,30 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
cu“ : FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : CAR
TOFI PRĂJIȚI CU ORICE — ora 
20 ; Teatrul „Ion Creangă” : 
ROATA MORn — ora 10 ; Teatrul 
„Țăndărică" (Cal. Victoriei) : O 
POVESTE CU CÎNTEC — ora 15 ; 
(Str. Academiei) : GULIVER ÎN 
ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17 ; 
Teatrul de Stat Ploiești (la Tea
trul de Comedie) : CARE DE VA
LEȚI — orele 17 șl 20.

TOT OE» JUMOHI
Spectatorul, chiar specialistul, 

neavizați că pe „Stadionul Tinere
tului", duminică dimineață se des
fășoară o partidă de juniori, 
(C.S. Școlar-Rapid), n-ar fi greșit 
după aspectul jocului, să conside
re această partidă joc de divizie.

Căci de la aripă și pînă la 
fundaș, toți jucătorii, din ambele 
echipe, dezlănțuiți, au prestat un 
joc bine gîndit, de înaltă clasă.

Scheme tactice, grămezi, tușe, 
toate aspectele tehnice au fost va
lorificate, demonstrînd încă o 
dată că atunci cînd îndrumarea 
este competentă, îmbinată cu ta
lentul și pasiunea jucătorilor pot 
crea echipe solide și descoperi ju
cători cu reale perspective.

Ieri „C. S. Școlar” a terminat cu 
„Rapid” la egalitate 6—6 (școlarii 
se califică în finală datorită vîrstei 
mai mici).

Nota de deplină sportivitate, at
mosfera festivă din tribune, apre
cierile specialistului sau ale spec
tatorilor nu sînt decît laudative. 
Antrenorii Cornel Munteanu 
(C.S.Ș.) și Constantin Vasile (Ra
pid) merită sincere felicitări, pen-

RUGBI

PARADA COMEDIEI (STAN 91 
BRAN — program nou) • rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14). Program pentru abo
nați ciclurile A și B după-amiază.

Teatrul de Dramă Iugoslav 
(Belgrad) (în Sala Comedia — 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“) : „LA LIMITELE RAȚIU
NII" — ora 18,30; Teatrul de 
Opereta : SUZANA — ora 10,30; 
Teatral „Lucia Sturdza Bu7 
landra" (Schitu Măgureanu : LE- 
ONCE ȘI LENA — ora 20; 
(Sala Studio) : PURICELE ÎN 
URECHE — ora 10 ; Teatrul Glu-

FLANDERS : rulează la 
(orele 15,30; 18), Grădina — —. . Pacea (orele

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera • 18,05 Lumea 
copiilor. „Trei iezi cucuieți" după 
Ion Creangă • 18,30 Tinere talen
te. Muzică populară interpretată 
de soliști distinși la concursuri și 
festivaluri artistice de amatori ; 
Rica Morariu, Filofteia Lăcătușu, 
Mariana Bălăneccu, Gheorghe Mu- 
reșanu, Vasile Cimbru® 19,00 Tele
jurnalul de seară • 19,35 Ce știm 
și ce nu știm despre om ? Fizic, 
biologic, psihologic • 20,00 Seară 
de teatru : „Nepotul lui Rameau- 
de Diderot • 22,15 Teleglob : Co
lumbia ® 22,40 Telejurnalul de 
noapte • 11,00 închiderea emi
siunii.

tru felul cum au condus echipele 
pentru acest meci.

Arbitrajul lui Renâ Chiriao, 
competent, autoritar, în nota me
ciului. În deschidere, Școala spor
tivă nr. 2 dispune de Constructo
rul cu 6—3 după un meci destul 
de confuz.

Mai buni, școlarii merg și anul 
acesta în finală, avînd însă o mi
siune destul de dificilă.

Așadar, duminică 24 mal se în
trevede o mare finală la juniori.

Semnalăm, un alt eveniment din 
lumea tinerelor speranțe la rugbi. 
Astfel, inițiativa Departamentului 
C.F.R. ca în toate școlile profe
sionale pe ramură, elevii să prac
tice ca sport de bază rugbi, s-a 
consumat cu disputarea meciuri
lor finale, disputate duminică 
după-amiază, pe stadionul Parcul 
Copilului din capitală (după o 
prealabilă selecție zonală). Școala 
profesională din Brașov (antre
nor : Șoporan), cîștigă acest tur
neu, la prima el ediție.

Un rezultat din divizia A, car» 
lămurește, definitiv, campioana pe 
anul în curs ; GRIVIȚA ROȘIE- 
8TEAUA 13—11, după o partidă 
viu disputată.

GABRIBb FLOREA



LA 18 IUNIE,

Alegeri generale 

în Marea Britanie
Așadar, campania elec

torală britanică a înce
put, oficializîndu-se și în- 
locuind-o ca titulară, pe 
cea preelectorală.

Vineri la ora 16,30 GMT. in- 
trînd la Buckingham Palace, 
premierul Harold Wilson anunța 
reginei Elisabeta hotărîrea sa 
de a devansa data alegerilor ge
nerale — termenul legal era lu
na mai 1971 — și de a o stabili 
pentru 18 iunie a.c. Regina și-a 
dat consimțămîntul, dizolvarea 
oficială a Parlamentului urmînd 
a avea loc la 29 mai. Ultimele 
chestiuni nerezolvate vor fi dez
bătute de cei 630 deputati în in
tervalul 26—29 mai.

Așa cum, de altfel, prevăzuse- 
ră observatorii și cercurile poli
tice apropiate guvernului, șe
dințele oficiale și confidențiale 
ale cabinetului, desfășurate mai 
des în ultima vreme, s-au soldat 
cu anunțarea hotărîrii scontate.

Deși mai aveau aproape un an 
de guvernat, laburiștii au 
decis să profite de actuala con
junctură economică și politică 
favorabilă lor.

Avansul laburist asupra con
servatorilor este explicat prin 
nivelul favorabil al balanței de 
plăți externe, apreciat ca „ter
mometru al sănătății economice 
a Marii Britanii", coroborat cu 
alte măsuri economice și finan
ciare cu caracter intern inițiate 
de laburiști.

Alegerile generale britanice de 
la 18 iunie conțin două noutăți : 
prima este legată de o recentă 
reformă a legislației electorale, 
grație căreia vor vota pentru 
prima dată tinerii de 18 ani ; 
cealaltă se referă la data alege
rilor. Este pentru prima oară în 
Istoria Marii Britanii cînd ast. 
fel de alegeri se țin în luna iu
nie, respectiv — într-o perioadă 
de vacanță.

FRANȚA — Demonstrație 
la Vincennes împotriva in
tervenției americane din 

Indochina

Ministrul comerțului exterior 
al României primit de

Recrudescența mișcării

Săptămîna care a în
ceput ieri va fi carac
terizată în Italia de un 
nou val de greve ce vor 
paraliza în numeroasa 
ramuri activitatea eco
nomică și productivă.

Datorită ruperii tratativelor 
între reprezentanții sindicali și 
Federația editorilor, pentru 
înnoirea contractelor colective 
de muncă, lucrătorii tipografi 
au declarat astăzi o grevă de 
opt zile, care va crea mari di
ficultăți apariției ziarelor pe 
toată această perioadă. Func
ționarii și muncitorii de la în
treprinderile administrației 
publice și uzinele monopoluri
lor statului vor înceta lucrul 
marți, pentru patru zile. în a- 
ceeași zi va intra în grevă, 
pentru 48 de ore, personalul de 
la poștă și telecomunicații. In

Italia de nord va fi declanșată 
miercuri seara greva de 24 de 
ore a lucrătorilor de la căile 
ferate, iar joi acțiunea acesto
ra va fi continuată în Italia 
centrală și de sud. Categoriilor 
amintite de oameni ai muncii 
li se vor adăuga alți greviști : 
profesorii și învățătorii din 
școlile elementare și secunda
re, pompierii și lucrătorii din 
comerț.

La Roma s-a anunțat că 
marți va avea loc a doua întîl- 
nire a reprezentanților guver
nului cu liderii celor trei mari 
centrale sindicale, care reven
dică înfăptuirea de urgență a 
unor reforme în vederea frî- 
nării creșterii costului vieții, 
o nouă politică în domeniul 
construcției de locuințe, al 
transporturilor publice, învă- 
țămîntului și asistenței medi
cale.

INVOCÎND pretextul unor 
posibile tulburări, autorități
le rasiste sud-africane au in
terzis un marș organizat de 
studenții Universității Wit- 
watersrand din Johannes
burg în semn de protest îm
potriva deținerii îndelungate 
în închisoare a unui număr 
de 22 de tineri africani, pe 
baza așa-numitei legi pentru 
suprimarea activității sub
versive. In urmă cu 15 luni, 
tribunalul 
procesul a fost nevoit, 
urmare a lipsei de probe să 
dispună eliberarea celor 22 
de tineri, dar ei au fost, 
ulterior, reținuți.

UNITĂȚI ale 
armate ecuadoriene 
pat orașul Machala 
cia EI Oro), ca

care a judecat 
ca

forțelor 
au ocu- 
(provin- 

__________ urmare a 
ciocnirilor dintre elevi și po
liție care s-a soldat cu uci
derea a doi civili și rănirea 
a trei polițiști. Incidentele 
au izbucnit după funeraliile 
a doi elevi ce și-au pierdut 
viața în urma prăbușirii clă
dirii unei școli. In acest acci
dent alți 22 de elevi au fost 
răniți. Tinerii din Machala 
au învinuit autoritățile că nu 
au luat din timp măsuri pen
tru a împiedica prăbușirea 
clădirii.

președintele R.A.U.
CAIRO 18. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite: Ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, Cornel Burtică, aflat 
într-o vizită la Cairo, a fost 
primit duminică de președin
tele R. A. U., Gamal Abdel 
Nasser, cu care a avut o între
vedere cordială asupra unor pro
bleme de interes comun, referi
toare la colaborarea și cooperarea 
româno-egipteană. La întrevede
re au fost prezenți Titus Sinu, 
ambasadorul României în R.A.U., 
precum și Ilie Vintilă, șeful a- 
genției economice române la 
Cairo.

Ministrul lomân a avut, de ase
menea, întrevederi cu Hassan 
Abbas Zaki, ministrul egiptean al 
economiei și al comerțului exte
rior, convorbirea prilejuind un 
amplu schimb de vederi în le
gătură cu punerea în aplicare a 
acordurilor economice semnate 
între România și R.A.U. în luna 
martie a acestui an. Cei doi mi
niștri, care sînt și președinții co
misiilor mixte de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică ro-

mâno-egipteană, au constatat cu 
satisfacție evoluția pozitivă a re
lațiilor economice dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Arabă Unită, concretizată în 
creșterea cooperării și colaborării 
dintre cele două țări. In cadrul 
convorbirilor, s-a relevat totodată 
interesul pe care ambele țări îl 
manifestă pentru continua pro
movare a acestor relații.

în cursul aceleiași zile, Cornel 
Burtică a mai avut convorbiri cu 
ministrul egiptean al planificării, 
Sayed Gaballah, cu ministrul con
strucțiilor, Hassan Mustapha, cu 
alți membri ai guvernului R.A.U., 
precum și cu Abdel Khalek Has- 
souna, secretarul general al Ligii 
Arabe, cu care a conferit, într-o 
atmosferă cordială, în legătură cu 
diverse probleme de interes co
mun.

Scrutin in umbra fotbalului

★
Tot duminică, în cadrul Tîrgu- 

lui internațional de produse in
dustriale de la Cairo a fost orga
nizată Ziua României. Cu aceas
tă ocazie, standurile României au 
cunoscut o afluență deosebită de 
vizitatori.

Ambasadorul român în R.A.U., 
Titus Sinu, a oferit un cocteil la 
care au fost prezenți miniștrii 
Cornel Burtică și Hassan Abbas 
Zaki, precum și oficiali
tăți ale vieții politice și economi
ce egiptene, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditate la Cairo.

★

Strînse legături de ( 
colaborare

Janez Kocijancic, președintele Prezidiului Uniunii Tineretului 
din Iugoslavia, vorbește „Scînteii tineretului"

O ora înainte de a parași Bucureștiul, Janez Kocijancic, pre
ședintele Prezidiului Uniunii Tineretului din Iugoslavia, a avut 
amabilitatea de a sta de vorba cu un redactor al „Scînteii ti
neretului". Oaspetele iugoslav —■ degajat, surîzător, de o sim- 
Kle ce nu are nimic ostentativ — este unul din acei inter- 

ori care prin răspunsuri clare, concise, la obiect, ușurează 
munca ziaristului

Febra pregătirilor cam
pionatului mondial dc 
fotbal a împins pe planul 
al doilea un eveniment 
politic de importanță ma
joră în viața Mexicului : 
alegerea, pentru o perioa
dă de 6 ani, a președin
telui țării. „El mundial" 
a reușit să capteze aten
ția unei largi pături de 
mexicani. Pariurile pri
vind cîștigătoarea invidia
tei cupe „Jules Rirnet**.  
formațiile fotbalistice, ca 
și viața de zi cu zi . a 
marilor vedete ale stadio
nului, par să fi monopo
lizat aproape în întregime 
interesul mexicanilor.

Cu toate acestea, în 
cercurile politice din Ca
pitală, dar mai ales în 
mediul rural, unde popu
lația este oarecum imună 
la jocul cu balonul rotund, 
se simte apropierea scru
tinului de la 5 iulie. Ală
turi de ..Juanito". masco
ta campionatului, apar in 
uriașe tablouri electorale 
cei doi candidați : Luis 
Echeverria Alvarez, din 
partea Partidului revolu
ționar instituțional, de 
guvernămînt. și Efrain 
Gonzales Morfin, repre- 
zentînd Partidul acțiunii 
naționale. întreruptă, cu 
citeva săptămîni in urmă,

după moartea intr-un ac
cident de avion a 15 zia
riști care-1 însoțeau pe 
candidatul oficial, cam
pania electorală a fost re
luată. Ambii candidați au 
parcurs deja un traseu 
electoral care depășește 
în lungime Ecuatorul ! 
Cele cîteva săptămîni care 
au mai rămas pină la în
cheierea campaniei elec
toralo sînt folosite de cei 
doi adversari pentru a 
cîștiga ultimele simpatii 
în rîndul celor care au un 
cuvînt de spus la desem
narea președintelui.

Potrivit observatorilor, 
Luis Echeverria are toate 
șansele de a obține man
datul. Printre atuurile 
Iui se pot număra : Par
tidul revoluționar institu
țional nu a pierdut nici 
un mandat din 1929, a 
reușit să siringă în jurul 
său principalele curente 
ale actualului regim, că
rora li s-au alăturat două 
partide din opoziție (Par
tidul revoluției mexicane 
autentice și Partidul 
popular socialist).

„Desemnarea candida
tului oficial — nota cu 
ironie COMBAT — este 
rezultatul unei alchimii 
foarte subtile, care antre
nează avizul fostului pre

ședinte, al guvernatorilor 
de state, miniștrilor, «sec
torului particular», sindi
catelor și chiar al zeu
lui Quetzolcoat". Un ar
gument în plus pentru a-i 
acorda lui Echeverria șan
sele prime. In conformi
tate cu articolul 17 al 
Constituției, Adunarea 
Națională se reunește o 
dată la șase ani pentru a-1 
alege pe președinte. Nu
mărul deputaților este fi
xat de Comitetul Execu
tiv al Partidului de gu
vernămînt, al cărui prin
cipal lider este președin
tele țării. Partidul re
voluționar instituțional 
(P.R.I.), întemeiat de 
fostul președinte Lazaro 
Cardenas, a obținut de-a 
lungul anilor o serie de 
succese economice. Dez- 
voltîndu-și industria, pu- 
nîndu-și la punct finan
țele, Mexicul a devenit 
una din țările stabile ale 
continentului. Cu toate a- 
cestca, inegalitatea își 
pune puternic amprenta 
asupra situației economi- 
co-sociale a locuitorilor. 
In această țară de 48 de 
milioane de locuitori, cu 
un procent de creștere a 
produsului social de 6—7 
la sută anual, un sfert 
din populație beneficiază

de 95 la sută din 
venitul național, deci 
75 la sută din popu
lație nu dispune decît 
de... 5 la sută din venitul 
național (potrivit ziarului 
COMBAT). Ponderea a- 
griculturii în produsul 
național brut reprezintă 
doar 18 la sută, în timp 
ce jumătate din populația 
țării este rurală.

Reforma agrară, me
reu la ordinea zilei. în
făptuită în numeroase e- 
tape, nu a pus capăt șo
majului din rîndurile 
peonilor. Deși milioane dc 
hectare dc pămînt au fost 
distribuite familiilor de 
ejidatorias, „cea mai mare 
parte a acestor terenuri 
sînt aride sau compuse 
din păduri inexploatabile 
de către țăranii a căror 
venituri sînt strict limi
tate" (COMBAT).

în cursul unui mi
ting electoral, Eche
verria recunoștea nece
sitatea schimbărilor în 
distribuția pămîntului, în 
organizarea sectorului a- 
gricol a unor măsuri, care 
să permită îmbunătățirea 
vieții țăranilor. Se aud tot 
mai des critici și la adresa 
politicii privind' investito
rii străini. Căci, în ciuda 
faptului că oficialitățile

limitează importul de ca
pital străin, în prezent 
circa 64 la sută din indus
tria metalului, 50 ia sută 
din bănci, 48 la sută din 
industria minieră, 40 la 
sută din marile magazine, 
sint controlate de mono
polurile nord-americane. 
In sfîrșit, 83 la sută din 
comerțul exterior al Me
xicului se orientează spre 
Statele Unite...

Un capitol aparte al ac
tualei campanii electorale 
l-au constituit relațiile vii
toare ale președintelui cu 
mișcarea revendicativă a 
tineretului din școlile me
dii și facultăți. Echeverria 
a afirmat în repetate rîn- 
duri că este adeptul unui 
dialog privind reorgani
zarea sistemului de învă- 
țămînt. După puternicele 
frămîntări din vara anu
lui 1968, soldate cu nu
meroase victime, liderii 
studențimii par a acorda 
un răgaz autorităților. Re
luarea demonstrațiilor — 
se susține în lumea stu
dențească — depinde de 
măsura în care președin
tele ce va fi ales va răs
punde revendicărilor ma
jore ale generației^tinere.

IOAN TIMOFTE

Luni s-a înapoiat în Capitală, 
venind din R.A.U., ministrul co
merțului exterior, Cornel Burtică.

INUNDAȚIILE
DIN UNGARIA

Am consemnat, la în
ceput, impresiile din Ro
mania.

— Impresiile mele sînt mai 
mult decit bune. Patru zile este, 
poate, puțin pentru a vedea o 
țară, toate realizările ei. Dar 
ceea ce am văzut ne-a convins 
câ România se afla într-un 
avînt al construcției economice, 
câ obține remarcabile realizâri. 
Tn unele locuri am făcut po
pasuri mai scurte sau mai puțin 
scurte, prin altele doar am tre
cut. Pretutindeni, i-am vâzut pe 
tineri angajați în eforturi con
structive. Este un lucru natural 
și foarte bun, pentru câ în acest 
mod tinerii construiesc nu numai 
o baza materialâ ci si una so
cială.

O altă caracteristică pe care 
vreau să o subliniez : marea 
prietenie și sinceritate a tuturor 
celor cu care am intrat în con
tact — de la personalități poli
tice de seamă, conducători ai 
tineretului la activiști ai U.T.C. 
din verigile de jos : uzine, gos
podării agricole, facultăți. Am 
sesizat că în discuțiile cu noi 
n-au nici un fel de rezerve. A- 
cesta este un sentiment plăcut, 
care favorizează colaborarea.

în continuare, oas
petele și-a înfățișat opi
niile în legătură cu rela
țiile dintre Uniunea Tine
retului din Iugoslavia și 
Uniunea Tineretului Co
munist din România.

— Colaborarea dintre orga
nizațiile noastre este foarte 
bună și am discutat, printre al
tele, despre faptul că o vom 
dezvolta și pe mai departe. Do
rim ca înmulțind contactele în
tre tinerii din întreprinderi și 
sate, școli și facultăți, să dez
voltăm raporturile excelente din: 
tre cele două organizații. Noi 
sîntem foarte mulțumiți de re
zultatele. obținute în vizita noas
tră. Considerăm că strînsele 
noastre leaături corespund în- 
trutotul colaborării între cele 
două partide, între guvernele 
țărilor noastre, între președinții 
noștri — tovarășii Ceaușescu și 
Tito.

Președintele Prezidiului 
Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia ne vorbește, 
apoi, despre principiile 
pe baza cărora trebuie 
clădite relațiile dintre 

z organizațiile de tineret.
— Printre principiile de bază 

amintim independența, suvera
nitatea, egalitatea în relațiile 
reciproce, negarea sau nerecu- 
noașterea împărțirii în organi

zații mai mari sau mai mici, mai 
importante sau mai puțin im
portante, înțelegerea reciprocă, 
toleranța și dorința de a co
labora. Această dorință de a 
colabora este foarte importan
tă deoarece unii văd în colabo
rare doar propagarea pozițiilor 
și programelor proprii. Colabo
rarea nu este, însă, o propa
gandă. încă un element impor
tant : cred câ în colaborarea 
dintre organizațiile de tineret 
trebuie să ajungem la o cu
noaștere reciprocă între masele 
de tineri, la o colaborare acti
vă pe planul publicațiilor de ti
neret, turistic, sportiv, cultural 
etc. Tn relațiile dintre organiza
țiile de tineret nu trebuie să se

țină seama de criterii înguste, 
sectare în alegerea parteneru
lui. Caracterul îngust și exclusiv 
este o piedică în calea oricărei 
colaborări.

Popoarele României și 
Iugoslaviei trăiesc în a- 
ceeași zonă geografică, 
a Balcanilor, și este firesc 
ca tineretul să fie preo
cupat de perspectivele si
tuației din această parte 
a Europei. Despre rolul 
pe care tineretul îl poate 
avea în amplificarea co
laborării balcanice, J. 
Kocijancic ne spune :

— în Balcani există toate ba
rierele politice și ideologice ale

lumii contemporane și aceste 
bariere vizează nu numai sta
tele, ci și generațiile tinere. Dar 
cred câ este în interesul tinere
tului din toate țările balcanice 
să se depășească această star® 
de lucruri și să se găsească, 
pentru înceout, posibilitățile mi
nimale de înțelegere și colabo
rare. De aceea, ar fi bine să se 
încerce unele inițiative — de
sigur, nu cu prea mari ambiții 
— și anume cu condiția ca să 
se țină cont de părerea tuturor 
partenerilor. N-ar exista o co
laborare balcanică dacă am ex
clude tineretul unui stat sau al 
altuia. Personal, consider că lu
crul cel mai bun ar fi să „spar
gem gheața*.  Să organizăm cî
teva forme de activitate cultura
lă comună — eventual, un con
curs balcanic pentru tineret. în 
acest mod, tineretul ar contribui 
la stabilirea unor mai bune re
lații între popoarele balcanice.

în încheiere, interlocu
torul nostru relevă preo
cupările actuale alo 
Uniunii Tineretului din Iu
goslavia :

— Preocupările actuale tre
buie privite în lanțul celor de 
lungă durată, adică a celor ce 
se referă la relațiile socialiste 
de autoconducere și la partici
parea activă a tinerei generații 
la construcția socialistă. în ca
drul acestei activități generala 
există perioade de vîrf. Or<*eini-  
zația noastră se găsește într-o 
asemenea perioadă. La 25 mai 
sărbătorim în Iugoslavia ziua ti
neretului. Iar în luna mai în 
țara noastră se desfășoară mii 
de activități — festivaluri, con
cursuri, manifestări sportive, a- 
dunări, programe culturale, ser
bări ale tineretului. Astfel, mai 
este, poate, luna cea mai activă 
pentru organizația de tineret, 
acțiunile sale desfășurîndu-se 
sub semnul susținerii ferme a 
politicii Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a președintelui 
Tito.

în luna mai își reîncep acti
vitatea brigăzile noastre de 
muncă patriotică. Deci, este 
luna în care renasc șantierele 
tineretului.

Al treilea element : se apro
pie lunile d& vară, ale va
canței școlare, se pregătește 
„boom*-u|  turistic. Chiar îndată 
după reîntoarcerea la Belgrad 
se va desfășura o conferință a 
Uniunii Tineretului consacrată 
problemelor turistice. Bineînțe
les, mai avem și multe alte 
preocupări, dar cele pe care 
le-am amintit sînt primele tn 
ordinea importanței în această 
lună mai.

EUGENIU OBREA

BUDAPESTA 18 — Cores
pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : Ploile 
căzute duminică noaptea și 
luni dimineața au determinat 
înrăutățirea situației în partea 
de nord-est a Ungariei. Su
prafețele inundate au depășit 
luni 110 000 holzi. în nume
roase locuri, Tisa a atins pes
te 5—6 kilometri lățime. Pină 
luni la prînz au fost evacuate 
44 de comune cu o populație 
de peste 48 000 de locuitori. 
Lucrările de zăgăzuire a ape
lor și de înălțare a digurilor 
continuă fără întrerupere. La 
aceste lucrări iau parte zeci 
de mii de oameni. Importante 
lucrări preventive au început 
de-a lungul albiei Mureșului, 
de la intrarea acestuia pe teri
toriul ungar și pînă la vărsa
rea sa în Tisa.

REPUBLICA : 
DOMINICANĂ ■ 

REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDEN- “
ȚIALE • ZVONURI PRIVIND IMINENȚA ■

UNEI LOVITURI DE STAT ■
Președintele Republicii Dominicane. Joaquin Balaguer, a g 

obținut victoria în alegerile prezidențiale desfășurate sîm- . 
bată, întrunind 607 717 din cele 1 159 841 de voturi exprimate.

Vicepreședintele Francisco Au
gusto Lora, candidatul mișcării 
de integrare democratică, a ob
ținut 240657 de voturi. In ordi
nea numărului de sufragii întru
nite, urmează generalul Elias

ORIENTUL
APROPIAT

NOI INCIDENTE ÎNTRE
ISRAEL Șl R.A.U.

• PARTEA chineză la convor
birile chino-americane a înști
ințat la 18 mai partea america
nă că, avînd în vedere agrava
rea situației în peninsula In
dochina în urma invadării Cam- 
bodgiei de către trupe ale 
S.U.A., guvernul chinez conside
ră că nu mai este cazul ca a 
137-a întîlnire Ia nivel dG 
ambasadori să aibă loc la 20 ma;, 
asa cum sc stabilise iniPal. Pa
ta viitoarei întîlniri va fi stabi
lită ulterior — anunță agenția 
China Nouă.

Succese ale 
patrioților angolezi
• INTR-UN interviu acordat 

ziarului „Ethiopian Herald" din 
Addis Abeba, președintele par
tidului Mișcarea Populară pen- 
*ru Eliberarea Angolei, Agos- 
tinho Netto, a făcut cunoscut că 
patrioții angolezi controlează în 
prezent o treime din teritoriul 
țării. Detașamentele lor, a de
clarat el, avansează spre regiu
nile nordice și centrale ale 
Angolei.

Agostinho Netto a arătat, de 
asemenea, că Portugalia este 
sprijinită în războiul ei colonial 
de către N.A.T.O., care îi fur

nizează importante cantități de 
arme.

• POTRIVIT relatărilor pre
sei cipriote, poliția din Nico
sia a fost informată de pregă
tirea unui nou atentat la viața 
președintelui Makarios, care 
urma să aibă loc duminică, cu 
prilejul vizitei acestuia la Fa
magusta. Importante măsuri de 
securitate au fost luate pe tot 
parcursul traseului dintre Ni
cosia și localitatea amintită.

• MINISTRUL afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Michael 
Stewart, va sosi la 25 mai la 
Roma, s-a anunțat luni la Lon
dra. El va avea întrevederi cu 
ministrul de externe italian, 
Aldo Moro, asupra unor pro
bleme legate de apropiatele ne
gocieri privind aderarea Angli
ei la Piața comună, de situația 
din Orientul Apropiat și din 
Asia de sud-est, precum și cu 
privire la NATO și la relațiile 
dintre cele două țări.

• OBSERVATORUL astrono
mic din Faenza anunță o impor
tantă reluare a activității solare. 
Potrivit specialiștilor observator 
rului, pe suprafața Soarelui și-au 
făcut apariția patru grupuri de 
pete. Principalul grup, situat in 
emisfera nordică, măsoară 
180 000 kilometri pătrați, inclu
siv umbra și penumbra. Feno
menul — adaugă specialiștii ita
lieni — este de proporții puțin 
obișnuite și poate fi văzut și cu 
ochiul liber de pe Pămînt.

Preocupări daneze
• LA sfîrșitul lunii aprilie, 

relevă ziarul „Le Monde“, defi
citul balanței de plăți a Dane
marcei s-a deteriorat grav, iar 
datoria externă a acestei țări a 
sporit într-un ritm alarmant. 
Se apreciază că aceste datorii 
echivalează cu jumătate din 
volumul capitalului funciar în
registrat în Danemarca. Potri
vit ziarului citat, guvernul pre

mierului Baunsgaard se vede 
constrîns să caute noi remedii 
în vederea redresării situației 
economice a țării, obiectivul 
principal urmărit fiind blocarea 
generală a salariilor. Dar acest 
proiect a fost deja respins în 
mod categoric de liderii sindi
cali. Pe de altă parte, o nouă 
majorare a impozitelor directe 
este exclusă în cercurile poli
tice daneze.

• NOI acte de violență s-au 
produs în noaptea de duminică 
spre luni la Belfast, capitala 
Irlandei de Nord. Intr-un cartier 
catolic, au fost aruncate bombe 
incendiare asupra unei stații de 
benzină, iar un automobil al 
poliției, sosit la fața locului, a 
fost atacat de un grup de cîte
va zeci de tineri. Trupele brita
nice au intervenit,răspîndind ga
ze lacrimogene, Cîțiva polițiști și 
soldați au fost răniți, iar forțe
le de ordine au operat arestări. 
Concomitent, în alt cartier al 
Belfastului, o bombă a explodat

Ia intrarea băncii „Nova Sco
ția", provocînd stricăciuni clă
dirii și magazinelor învecinate*

• GREVA șoferilor de auto
camioane din S.U.A. a redus, în
cepi nd de la 6 aprilie, transpor
turile de oțel cu aproximativ 1,5 
milioane tone. Săptămînalul 
cercurilor de afaceri din indus
tria siderurgică americană „Iron 
Age“ scrie că această pertur
bare a transporturilor de oțel 
este resimțită în special de uzi
nele siderurgice de dimensiuni 
mai mici. Totodată, prețul pe to
na de produse din oțeluri a cres
cut în medie cu 10 la sută ca 
urmare a acelorași perturbări 
din transporturi.

Prezențe românești
• CU prilejul împlinirii a 90 

de ani de Ia nașterea lui Tudor 
Arghezi, la Roma au fost 
organizate două manifestări 
— la Institutul de filo
logie romanică de la Universi
tatea din Roma și la „Academia 
di Romania" — în cadrul cărora 
prof. univ. Șerban Cioculescu de 
Ia Universitatea din București a 
vorbit despre însemnătatea și 
semnificația operei lui Arghezi 
în literatura română. Cu această

ocazie, prof. Rosa del Conte și 
prof. Mariano Baffi au citit din 
versurile poetului. Cei prezenți 
au audiat, de asemenea, înre
gistrări ale unor poezii în lectu
ra autorului.

Au participat profesori uni
versitari și studenți, un nume
ros public.

Cea de-a 4-a ediție a Zilelor 
teatrale din Debrecen a fost 
inaugurată luni prin spectacolele 
prezentate de colectivul Teatru
lui de stat din Oradea (secția 
română) cu piesele „Casa cu 
două intrări" de Calderon de 
la Barca, în regia Nicoletei 
Toia, și „Salata de capete" de 
Ilie Păunescu și Paul Aristide, 
în regia lui Mihail Raicu.

• LA GALERIA de artă „II 
Calibro" de pe via Margutta, 
strada din Roma cunoscută prin 
galeriile sale de artă, a avut 
loc vernisajul expoziției picto
rului și gravorului român Va- 
sile Pintea. Un număr de 20 de 
lucrări, realizate în ultimii ani, 
reușesc să dea o imagine con
cludentă a operei artistului ro
mân, remarcindu-se „Eternitate", 
„Poem folcloric", „Cosmica", 
„Zbor de noapte".

Wessin y Wessin, Alfonso Mo- ■ 
reno Martinez și Jaime Manuel gg 
Rodriguez. Observatorii aprecia- g 
ză că deși aceste date sînt neofi
ciale, ele vor coincide cu rezul- ® 
țațele definitive ce urmează să 3 
fie publicate în următoarele zile, q 

Principala forță a opoziției le- g 
gale, Partidul Revoluționar Do
minican al fostului președinte ® 
Juan Bosch, nu a participat la ■ 
alegeri, considerînd că ele nu sînt _ 
decît „o formă frauduloasă de a 9 
legaliza continuitatea mandatu- 
lui deținut de Balaguer*.  Ol

Paralel cu scrutinul preziden- g 
țial, s-au desfășurat și alegerile — 
pentru Consiliul municipal al ca- B 
pitalei dominicane și cele pen- ® 
tru desemnarea noilor membri ai □ 
Congresului țării. Și în cadrul a- g 
cestui scrutin, Partidul reformist — 
al președintelui Balaguer a obți- “ 
nut victorii. Potrivit unor date ® 
neoficiale, Partidul reformist ar fi S 
obținut 60 din cele 74 de man- g 
date în Camera Deputaților și 26 _ 
din cele 27 de locuri din Senat. ®

în ciuda dislocării a aproxi- ® 
mativ 6 000 de militari în jurul ES 
secțiilor electorale, desfășurarea g 
scrutinului a fost punctată de in- 
cidente atît la Santo Domingo, “ 
cît și în restul țării. Ca urmare a ® 
unor zvonuri privind iminența u- ■ 
nei lovituri de stat ce ar putea g 
fi organizată de generalul Wessin g 
y Wessin, toate șoselele din ju- Q 
rul capitalei sînt păzite de ar- g 
mată, iar autovehiculele sînt per
cheziționate minuțios pentru a se 
depista eventualele arme de foc.

CAIRO — o vedetă egip
teană a atacat și scufundat în 
noaptea de 13 spre 14 mai o 
naVă israeliană care patrula 
în regiunea estică a Mării 
Mediterane, relatează ziarul 
„Al Ahram". La Tel Aviv, un. 
purtător de cuvînt militar a 
confirmat această informație, 
afirmînd că nava scufundată 
era un vas de pescuit.

Surse oficiale din Cairo au 
menționat, pe de altă parte, că 
avioane israeliene au atacat și 
scufundat duminică un dis
trugător egiptean care se afla 
în apele Mării Roșii; se men
ționează că zece membri ai 
echipajului au fost răniți.

BEIRUT. — Premierul Liba
nului, Rashid Karame, s-a re
întors duminică seara la Bei
rut, după o scurtă vizită ofi
cială întreprinsă la Damasc, 
capitala Siriei. în cursul aces
tei vizite, Rashid Karame a 
avut întrevederi cu șeful sta
tului sirian, Noureddin el 
Atassi, precum și cu alte per
soane oficiale, în legătură cu 
unele probleme aflate în sus
pensie între Liban și Siria

La sfîrșitul convorbirilor, 
premierul libanez a declarat 
că „între cele două părți s-a 
constatat o deplină identitate 
de vederi asupra tuturor pro
blemelor abordate". Rashid 
Karame a menționat, totodată, 
că schimbul de opinii a relevat 
dorința ambelor părți de a îm
bunătăți și consolida relațiile 
dintre ele.
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