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La chemarea Partidului,
la apelul organizației U.T.C.

PRODUSE PESTE PLAN

ale 
din 
zile 
ca ___ ,___ __ ._______
peste plan să contribuie la 
compensarea pierderilor pri
cinuite de inundații. în ulti
mele două zile, ele au reali
zat peste sarcinile planificate 
56 tone fontă, 473 tone oțel, 
741 tone tablă laminată, 140 
tone var, 687 tone zgură gra
nulată și alte produse.
• La uzinele de fibre și în

grășăminte chimice din Săvi- 
nești muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, intensifieîndu-și 
eforturile au realizat în ulti
mele 4 zile o producție su
plimentară în valoare de 2 
milioane lei.

• In municipiul Brașov, 
constructorii de autocamioa
ne și tractoare au hotărît să 
dea peste plan o producție în 
valoare de 35 milioane.lei.

Colectivele de muncă 
Combinatului siderurgic 
Galați depun în aceste 
eforturi susținute pentru 
prin producția realizată

De pretutindeni

sosesc vești:

TOATĂ
ȚARA- 
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• Largi acțiuni de 
solidarizare cu popu
lația din zonele cala
mitate
• Zi și noapte, o lup
tă înverșunată pentru 
ca activitatea să-și 
reia cursul normal
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Marți seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Moscova, 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a pur
tat convorbiri cu o delegație a

ÎNVINGEREA CALAMITĂȚILOR
La Brăila, unde Dunărea crește PE FRONTUL

DISCIPLINĂ
APELOR

în primă urgentă:

ȘI MUNCĂ 
ÎNCORDATĂ

• APELE CRESC O DATĂ CU 
DIGUL • POPULAȚIA ÎNTREA
GĂ PARTICIPA LĂ AJUTORA
REA JUDEȚELOR LOVITE DE 
CALAMITĂȚI.

Sub soare, lumina de tei înflo
riți, reîntâlnim la prînz Brăila în 
ritmul său normal de muncă, de 
viață. Și totuși, ochiul atent des
coperă aici încordarea chipurilor, 
a privirilor. Orașul muncește și 
trăiește în aceste zile de grea în
cercare pentru numeroase județe 
ale țării, simțind pe umerii săi 
răspunderi sporite. La comanda
mentul județean de luptă împo
triva inundațiilor sîntem infor
mați de o serie de măsuri de ur
gență hotărîte cu puțin timp îna
inte, într-o ședință operativa de 
lucru. Alerta aie identități exac
te : „se așteaptă viituri puternice 
ale rîului Buzău", și ești apoi in
format că de 4 zile sub stare de 
alarmă se află și locuitorii din 
mai multe comune aflate în veci
nătatea imediată a Șiretului.

In punctele critice, coloanele 
de mașini, nenumărate brațe vîn- 
joase lucrează ritmic la înălțarea 
digurilor de apărare, la lărgirea 
coronamentelor. Saci cu pămînt, 
saci cu nisip, fascine...

In remorcile tractoarelor sînt 
aduse grabnic luntrile smolite ale 
pescarilor de la Dunăre. Din co
munele aflate sub priza directă a 
pericolului, bătrînii, femeile gra
vide, sînt evacuate. O parte din 
utilajele și bunurile materiale sînt 
înălțate pentru ca nivelul posibil 
al apei să nu le pericliteze. La 
Vădeni stau garate 40 vagoane, 
gata, dacă va fi nevoie, să eva
cueze populația comunei. Totul e 
prevăzut cu calm, matematic am 
spune, totul e executat rapid, e- 
xact, fără odihnă. La disciplina, 
calmul, care caracterizează popu
lația amenințată contribuie și o 
explicație ca aceasta: pe ulița 
principală a aceleiași comune — 
Vădeni — 70 autocamioane ale 
armatei sînt în așteptare. Toate 
familiile știu cu exactitate mașina 
în care se vor refugia dacă nedo
rita oră H se va produce totuși. 
Pînă atunci se muncește cu îndîr- 
jire, pentru punerea la adăpost a 
bunurilor, pentru zăgăzuirea ape
lor.

Vădenii ar putea fi in mic, 
imaginea cuprinzătoare a județu
lui în aceste zile. Aflat cu une
le zone ale sale sub amenințarea 
apelor, județul muncește încor
dat. Locuitorii de aici sînt însă 
cu gîndul și la celelalte județe 
ale țării. Pînă la ora 8 dimineața, 
populația din orașele și satele de 
aici donaseră deja 9 000 000 lei 
și aproape 1000 tone cereale 
pentru fondul central de aju
torare.

VARTAN ARACHELIAN 
GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a lll-a)

SITUAȚIA MATERIALELE

Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului 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 Cere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec,

nescu, Mihai Dalea, 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, ai Consi
liului Național al Frontului Uni< 
tății Socialiste, conducători de 
instituții centrale 
obștești.

Erau prezenți I. 
cinatul cu afaceri
Uniunii Sovietice la București, 
membri ai ambasadei.

Deși era seara tîrziu, mii 
mii de bucureșteni au venit

și organizații

S. Ilin, însăr- 
al 
Și

ad-interim

Miron Constanti- 
★

din Moscova, de- 
salutată de L. I.

SATU MARE.
Oameni... rămași cu o haină aruncată în fugă 

pe capota unei mașini.

de ION BĂIEȘU

Natura și Omul — două 
inexorabile miracole ale U- 
niversului — desfășoară pe 
traiectul infinit al Timpului 
un gigantic meci pentru su
premație. Omul a ciștigat pî- 
nă acum majoritatea repri
zelor, dar din toate marile 
epopei ale istoriei lumii ge
me glasul martirilor care au 
căzut în infernala încleștare.

Pe acest colț de pămint pe 
care s-a așezat din vechime, 
iubindu-1 și înflorindu-l du
pă puterea sa, poporul ro
mân a avut destule prilejuri 
pentru ca să se deprindă cu 
suferința, cu nenorocirea, cu 
fatalitatea agresiunilor săl
batice ale Naturii.

înfiorați pînă la ultima fi
bră de tragedia ce se petre-

(Continuare în pag. a V-a)

LA ZI
Buletinul hidrologic anunță : So
meșul, Mureșul și Oltul în scă
dere. Prutul crește la vărsare. Si
tuație incertă, pe Dunăre, între 
Brăila și Tulcea

Inundații la Pitești și în Vrancea

0 primă statistică estimează că 
în județul Cluj pagubele se ridică 
la 230 milioane lei. Aici, 2 669 
case au fost inundate

Impresionante acțiuni de luptă și 
solidarizare în toată țara : ieri, 
mii de cetățeni au depus sume și 
obiecte destinate județelor sinis
trate

Bătălia continuă în toată țara 
pentru limitarea efectelor inun
dațiilor, pentru reluarea activi
tății normale, pentru recuperarea 
pagubelor

DE CONSTRUCȚII!
începutul de săptămînă a 

readus la locurile de muncă 
pe toți salariații din schimbul 
de dimineață. Dar nu după o 
zi de odihnă, ca de obicei. Pen
tru că și aici, la întreprin
derea de prefabricate din be
ton „Progresul4* București, ca 
în atîtea alte întreprinderi 
din țară, ca în atîtea alte co
lective de muncă, duminică 
s-a lucrat. S-a lucrat cu a- 
proape tot efectivul, ori unde 
au existat condițiile unei des
fășurări normale a procesului 
de producție.

Colectivul întreprinderii 
bucureștene, tinerii care lu
crează aici, au înțeles din 
primul moment importanța, 
deosebită ce o capătă fiecare 
panou pentru locuințe, 
care tub precomprimat, fie
care produs prefabricat, 
care tonă de agregate de ba
lastieră date în plus peste 
plan. Acum mai mult ca o- 
ricînd este nevoie, în zone
le sinistrate, de asemenea ma
teriale cu care să se poată 
reface construcțiile afectate 
de inundații, căile de acces. 
Ei au înțeles că asigurarea 
unei producții suplimentare 
de materiale este legată di
rect de ritmul de lucru, de 
rezultatele obținute în uni-

La plecarea 
legația a fost
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Mihail Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Konstantin 
Katușev, secretar al C.C. al 

Konstantin Rusakov,P.C.U.S.

fie-

fie-

oamenilor 
inundații, 
să înlă- 
efectul a-

cu tova- 
di-

tățile neatinse direct de inun
dații.

— Tinerii din întreprinde
rea noastră, ne spune Elena 
Calomfir, membră în comite
tul U.T.C., sînt profund im
presionați de cele petrecute 
în județele afectate de inun
dații. Ei n-au stat de loc pe 
gînduri, exprimîndu-și do
rința de a munci cît mai mult, 
hotărîrea de a munci cît mai 
bine, în ajutorul 
greu încercați de 
pentru a-i sprijini 
ture cît mai repede 
cestora.

într-o convorbire
rășul ing. I. Radulescu, 
rectorul unității, aflăm că în
treprinderea de prefabricate 
din beton „Progresul'1 a stabi
lit să furnizeze următoarele 
cantități de materiale : 100
tone de ciment, 500 metri cubi 
agregate de rîu, 2 000 kg oțel 
beton, o mie metri cubi pia
tră de rîu, o mie de bucăți 
dale trotuar. Aceste materi
ale de construcții vor fi di
rijate gratuit în zonele sinis
trate.'

— Lucrăm în aceste ore la 
un plan de măsuri care să a-

De la bordul avionului tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a 
trimis tovarășului L. I. 
BREJNEV, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, următoarea telegramă:

Părăsind teritoriul țării 
dumneavoastră vă adresăm un 
cald salut tovărășe'sc și mul
țumiri cordiale pentru ospita
litatea de care ne-am bucurat

N. UDROIU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Solidaritatea țărănimii
O dovada de înaltă conștiință civică și soli

daritate umană înscrie în aceste momente de 
grea încercare pentru familiile adînc lovite de 
stihiile naturii, cooperativele agricole din zone-

le neafectate de inundație. Cantitățile de ali
mente, bani,, furaje, materiale pornite numai 
pînă ieri dimineață din aceste zone se ridică la 
următoarele cifre :

OSTAȘ
• 3 493 TONE PORUMB BOABE ; • 2 406 TONE FURAJE FIEROASE ; • 2 638 TONE GRTU Șl 
LINĂ ; • 246 TONE CARTOFI ; • 186 TONE FASOLE SI MAZĂRE ; • 153 TONE LEGUME ;--------------- ------- ------^NE brînză ; # 69 TONE ZAHăR ;FĂINĂ ; • 246 TONE CARTOFI , ___________ ________

• 202 000 OUĂ; • 330 HECTOLITRI LAPTE; • 10 Ti
• 136 000 CĂRĂMIZI ; • 18 000 ȚIGLE ; • 5400 ROGOJINI ; • 15 MILIOANE LEI, DIN CARE 5 
MILIOANE DE LA MEMBRII COOPERATORI.

Pe șoseaua spre Dej, îmi 
simt, dintr-o dată inutilitatea și 
neputința. Apa a lovit drumul, 
a desferecat caldarîmul, roțile 
mașinii se afundă într-o mlaști
nă fără margini și parcă plu
tim, în tăcerea încordată a în
soțitorilor mei. Nu, nu putem 
schimba, ca altă dată, nici o 
părere. Imaginile, copleșitoare, 
care-ți răvășesc orice gînd, se 
succed prin parbriz, pătrunzînd, 
dramatic, în universul meu în 
care ideea tragismului nu-și gă
sise, pînă acUm, nici un sprijin 
real.

Dej, cartierul gării. Nu știu 
unde au fost străzile, nu știu 
unde au fost casele. Apă, apă. 
Este năvala barbară și ilogică, 
pătrundere inumană în fața că
reia imaginația are, brusc, un 
șoc al neînțelegerii. Un tren de 
călători, surprins în gară, mai 
are deasupra deluviului doar un 
metru. Pe acoperișuri, oamenii 
încremeniți, terifiați privesc 
spectacolul de necrezut de la 
picioarele lor. Printre vîrfurile 
sălciilor, întoarse parcă cu ră
dăcinile în sus, coboară mere,

m-m ORĂS 
UĂREISI PIERDUSE
STRĂZILE...
mere scoase demențial din ma
gaziile fabricii de conserve „11 
Iunie". O mare de mere, curgînd 
vijelios, izbindu-se de pereții 
gării, întoreîndu-se cu furie îm
potriva vagoanelor.

Mi-e foarte greu să redeschid 
această arhivă copleșitoare de 
imagini. Rămîn țintuite în me
morie fețele îngrozite ale celor 
care așteaptă, pe acoperișurile

caselor, hârcile de salvare sau 
helicopterele. O femeie și-a ur
cat cei doi copii în barca și, a- 
runcîndu-se sâ-și salveze tatâl, 
nu se mai întoarce. Zidurile, să
pate de ape, se prâbușesc pes
te ei. Și nu numâr victimele, nu

GALINA BADULESCU

(Continuare In pag. a V-a)

EROU
Apele revărsate, învolburate, 

mînioase la Tg. Mureș au ce
rut jertfe și ain rîndul osta
șilor care le-au înfruntat ve
nind în ajutorul populației si
nistrate.

Derulăm filmul tragicului 
episod de la podul de peste 
Mureș și desprindem din 
cronica vitejiei ostășești, scri
să acolo, fila pe care scrie cu 
litere de aur:

Sergent major Rusu loan 
David.

Utecistul Rusu.
...Au plecat în misiune cu 

autoamfibia navigînd pe 
străzi, solvind oameni. Gea
mătul motorului suprasolicitat 
era acoperit de vuetul apei 
dezlănțuite... Dar și prin acest 
vuiet uriaș, răzhăteau spre 
ostași, glasuri deznădăjduite.

— Ajutați-ne!
Pe acoperișuri, pe ruinele 

zguduite de asaltul valurilor, 
erau oameni, erau femei și 
copii care chemau.

Poate cele mai sfîșietoare 
erau glasurile ce veneau din-

Colonel T. LUGOJAN

(Continuare în pag. a V-a)

si 
la 

aeroport și au întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
multă căldură, ovaționînd puter
nic, entuziast, pentru Partidul 
Comunist Român 
său Central.

★

șeful secției relații 
al P.C.U.S., A. V.

și •Comitetul

externe a C.C. 
Basov, amba

sadorul U.R.S.S. în România și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică și membri ai 
ambasadei.

★

în timpul scurtei noastre vi
zite în U.R.S.S.

Vă transmitem, cu acest pri
lej, dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră, întregului po
por sovietic, urarea de a ob
ține noi succese în înflorirea 
patriei, în construcția comu
nismului.

Ne exprimăm convingerea 
că relațiile prietenești dintre 
partidele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu în inte
resul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în 
lume. /

Întîlnirea dintre
delegația P.C.R

și delegația P.C.U.S

secretar ge- 
președintele 

al Republicii 
Emil Bod- 
Comitetului

în conformitate cu acordul in
tervenit anterior, în zilele de 18 
și 19 mai a.c., a avut loc la 
Moscova întîlnirea dintre dele
gațiile P.C.R. și P.C.U.S.

La convorbirile care au avut 
loc au participat :

Din partea română, tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, 
neral al P.C.R., 
Consiliului de Stat 
Socialiste România, 
naraș, membru al
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului econo
mic, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Teo
dor Marinescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Mos
cova.

Din partea sovietică, tovarășii: 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgor- 
nîi, membru al Biroului Politic

al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., M. A. Suslov, memb.ru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
A. A. Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., K. V. Rusa
kov, membru al Comisiei Centra
le de Revizie a P.C.U.S., șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., A. V. 
Basov, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. 
la București.

In cursul convorbirilor, care 
au decurs într-o atmosferă since
ră, tovărășească, a avut loc un 
schimb de păreri asupra proble
melor care interesează ambele 
părți, cu privire la situația inter
națională actuală și mișcarea 
comunistă și muncitorească mon
dială. Delegațiile P.C.R. și 
P.C.U.S. s-au informat reciproc 
asupra mersului construcției so
cialismului și comunismului în 
țările lor, au examinat probleme
le relațiilor bilaterale între P.C.R. 
și P.C.U.S., între Republica So
cialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și 
au reafirmat dorința lor de a 
întări și dezvolta relațiile priete
nești româno-sovietice, relațiile 
dintre P.C.R. și P.C.U.S.

memb.ru
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DE PRETUTINDENI SOSESC VEȘTI:

TOATĂ TARA-
O INIMĂ, UN GlND!

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
| tovarășului Nicolae Ceausescu ; 
\ Pe adresa Comitetului Central al Parti dului Comunist Român, a tovarășului Nicolae <
< > Ceaușescu, sosesc în continuare din toate col țurile țării, numeroase telegrame din partea < 

comitetelor județene de partid, a consiliilor populare județene, organizațiilor de masă și I
> obștești, în care este exprimată hotărîrea necli ntită a celor mai diferite categorii de oameni I 

ai muncii de a lupta din răsputeri pentru lichidarea daunelor suferite de economia < 
C națională și cetățenii din zonele sinistrate, pen tru recuperarea pierderilor pricinuite de inun- l 
‘( dații. Ele mărturisesc, 'în același timp, atașame ntul profund al întregului nostru popor la po- < 
’) litica partidului, stima și dragostea pe care o poartă Comitetului Central, tovarășului Nicolae I 
] i Ceaușescu. i
]1 Asemenea telegrame au trimis ieri Corni tetul județean Hunedoara al P.C.R. și Consiliul i 

popular județean Hunedoara, Biroul Uniunii Scriitorilor din Republica Socialistă România < 
') și Biroul organizației de bază P.C.R. al Uniu nil Scriitorilor, Comitetul de conducere al ' 
’ I Uniunii Compozitorilor din Republica Socialis tă România și Biroul organizației de bază al < 
1 > Uniunii, Biroul de conducere al Asociației Ci neaștilor din România, Ministerul Afacerilor ’ 
* > Interne, Comitetul de conducere al Uniunii ziariștilor. * 1

aflați la nevoie. Primele pîini 
pregătite de gospodinele din Ce- 
fa și din alte localități au fost 
expediate cu camioanele in 
cursul zilei și nopții de luni. De 
asemenea, s-a luat inițiativa ca 
fiecare cooperativă agricolă de 
producție să trimită zilnic lapte 
pentru copiii sinistraților din 
Satu Mare. Tot din Cola s-a ex

pediat un camion cu îmbrăcămin
te, și un altul încărca’t cu slăni
nă și untură, adunate de la lo
cuitorii acestei comune.

Un ’ grup de reputați scriitori 
vor publica, in Editura militară, 
un volum de schițe și povestiri, 

lor din județ se ridică la 46. 
Dintre victime, 4 sînt copii în 
vîrstă de pînă la 10 ani și 27 
bătrîni de peste 70 de ani.

în județul Mureș mai sînt par
țial inundate orașele Luduș, unde 
s-au dărîmat 231 de locuințe, 
Tîrnăveni și Reghin. Lupta cu 
apele nu este încheiată și nici 
bilanțul victimelor definitiv.

De la comandamentul județean 
Cluj aflăm că în acest județ 
și-au pierdut viața 6 oameni. 
Conform evaluărilor făcute pînă 
ieri, pagubele materiale provo
cate de inundații se cifrează la 
230 milioane lei. Din cele 2 669 
locuințe inundate, majoritatea 
sînt avariate, iar 323 complet 
distruse. Au fost afectate de 
inundații 11 obiective economice

mărturie a sentimentelor 
de caldă solidaritate de care 
sînt animați oamenii mun
cii, întreaga națiune în a- 
ceste zile de restriște.

împreună cu sumele pe 
care sute și sute de mii de 
oameni ai muncii s-au an
gajat să Ie doneze, în ca
drul întreprinderilor și in
stituțiilor, din veniturile 
lor pentru înlăturarea efec
telor calamității, depuneri
le în contul C*E.C. — 2 000 
vor contribui Ia grăbirea 
lichidării urmelor catastro
fei naturale care s-a abătut 
asupra țării noastre.

PENTRU CA
VIAȚA SA REINTRE 

IN NORMAL
îd aceste zile, cînd mari su

prafețe de teren, precum și avu
tul multor cetățeni au fost dis
truse sau avariate de furia ape
lor. sute de mii de oameni ai 
muncii. în frunte cu comuniștii, 
lucrează zi și noapte, fără răgaz, 
pentru repunerea în funcțiune a 
întreprinderilor, pentru îndepăr
tarea apei de pe ogoare și.reî-n- 
sămînțarea acestora, pentru nor
malizarea neîntîrziata a activi
tății.

După cum rezultă dintr-o tele
gramă adresâtă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către co
lectivul de muncă al întreprinde
rii de rețele electrice din Tg. 
Mureș, principalii consumatori 
din cuprinsul acestui oraș,- pre
cum și din Reghin, Sighișoara, 
Tîrnăveni, Luduș, Odorhei, Cris- 
turul Secuiesc și din marile uni
tăți agricole sînt acum alimentate 
cu energie electrică. în obținerea 
acestor rezultate, menite să con
tribuie la reluarea cît mai grab
nica a activității economice, se 
spun? în telegramă, un puternic 
imbold l-au constituit prețioasele 
indicații pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a dat cu 
prilejul vizitei făcute în județul 
Mureș.

Lupta de refacere și de re
punere în funcțiune a unităților 
industriale, a arterelor de circu
lație și a locuințelor continuă în 
întreg județul Mureș.

Pînă în ziua de 19 mai, din 
cele 40 de întreprinderi afectate 
de inundații, 32 fuseseră puse în 
funcțiune. în toate celelalte în
treprinderi, peste care s-a abătut 
furia apelor, se întreprind ample 
acțiuni de curățire a halelor in
dustriale, de verificare a mașini
lor, de înlocuire a motoarelor e- 
leotrice, de recondiționare a c6- 
lor existente. La îndemnul co
mandamentelor pentru inundații, 
mii de cetățeni, formații ale găr
zilor patriotice, militari, studenți 
și elevi iau parte zi și noapte la 
aceste / operațiuni de amploare. 
Echipe de specialiști sosite din 
București, Brașov, Cluj, Sibiu și 
din alte centre, lucrează cu fe
brilitate la repunerea în funcțiu
ne a obiectivelor industriale.

Răspunzind cu energie și e- 
roism chemării partidului, mi
nerii din bazinul carbonifer Că- 
peni au refăcut într-un timp 
scurt podul de pe liniă ferată 
minieră care leagă sectoarele de 
exploatare de la Vîrghiș de sec
țiile de flotare și brichetare de 
la Baraolt, lucrare de care era 
legată reînceperea producției. în 
același timp, echipe de inter
venție au evacuat apele infiltrate 
în galerii. Luni intraseră în 
mine primele schimburi pentru 
rearmarea galeriilor avariate, iar 
marți a început din plin pro
cesul de extracție în sectoarele 
Vîrghiș I și II, care au avut cel 
mai mult de suferit de pe urma 
inundațiilor. în felul acesta, în
treprinderea minieră Căpeni și-a 
reluat activitatea normală. Mi
nerii de aici s-au angajat ca, lu- 
crînd în schimburi suplimentare, 
Să recupereze numai în trei sap- 
tămîni pierderile, și să asigure 
astfel condiții pentru realizarea 
angajamentului anual de a ex
trage peste plan 40 000 tone căr
bune energetic.

La Mediaș, localitate greu în
cercată de pe urma calamităților 
naturale, multe dintre întreprin
derile industriale, printre care, 
Uzina textilă „Timava“, Uzinele 
„Emailul Roșu" și Automecani- 
ca“, fabrica de mezeluri „Salvo- 
conserv" și altele au fost serios 
afectate. Și aci oamenii depun o 
muncă eroică pentru refacerea 
unităților .industriale, pentru di
minuarea pagubelor. Pînă acum 
au fost restabilite rețelele de e- 
nergie electrica, de gaz metan și 
uzina de apă. Și-a reînceput, de 
asemenea, activitatea întreprin
derea de panificație. Echipe de 
tehnicieni din localitate și din 
Sibiu lucrează intens pentru ca 
pînă la sfîrșitul săptămînii și 
alte unități să-și reia procesul de 
producție.

Și la Copșa Mică, unde apele 
Tîmavei Mari au inundat întinse 
suprafețe, eforturile colectivelor 
de muncă ale unităților indus
triale avariate și cele formate din 
tehnicieni și muncitori din Sibiu, 
Făgăraș și din alte localități, sînt 

încununate de succes. într-un 
timp scurt au fost restabilite re
țelele de apă industrială, de gaz 
metan și mijloace de comunica
ție. Luni au început să producă 
primele instalații ale Uzinei de 
metale neferoase, cărora Ii s-a 
adăugat marți fabrica de acid 
sulfuric care funcționează în pre
zent, ca și celelalte secții, la 
parametrii nominali. Colectivul 
de muncă de aci este hotărît ca 
încă în cursul acestei luni să de
pășească planul de producție cu 
4,5 milioane de lei, recuperînd 
astfel pierderile și contribuind la 
compensarea producției indus
triale pe ansamblul județului. în 
cursul zilei de marți au fost re
puse în funcțiune primele insta
lații ale Uzinei ,,Carbosin“ —• 
secțiile de negru de fum și fur
nalele.

După o muncă eroică în mu- 
nicipiul Alba Iulia. a fost piisă 
în funcțiune uzina de apă pentru 
deservirea populației și a unită
ților economice. La întreprinde
rea de încălțăminte „Ardeleana", 
unde puhoiul apelor a oprit ben
zile de producție, muncitorii fa
bricii, care în momente de grea 
cumpăna, la lumina felinarelor, 
sub amenințarea valurilor fu
rioase, au ridicat în fața apelor 
ziduri de protecție pentru sal
varea întreprinderii, lucrează a- 
cum zi și noapte la repunerea 
în funcțiune a mașinilor și uti
lajelor.

(Agerpres)

SITUAȚIA LA 71
în toate zonele în care apele 

încă nu s-au retras,- ca și acolo 
unde ele amenință să se reverse, 
frontul de luptă pentru stăvili
rea lor, pentru limitarea efec
telor negative ale inundațiilor se 
lărgește și se întărește continuu.

Pe Mureș, Someș, Prut și Și
ret, la Dunăre, se ridică diguri 
noi, se consolidează cele exis
tente. în locurile predispuse că
lătorită ții s-au luat măsuri pen
tru evacuarea bătrînilor și a co
piilor ; sînt evacuate, de aseme
nea, bunurile materiale și ani
malele. Miilor de locuitori din 
satele și orașele expuse, anga
jați în bătălia fără precedent cu 
stihiile oarbe ale naturii, li se 
adaugă zi de zi noi forțe : auto
camioane, tractoare, buldozere, 
autogredere, motopompe, mii de 
saci cu nisip și alte materiale 
sosite din celelalte județe ale 
țârii. Sint pregătite pentru caz 
de nevoie bărci de salvare auto- 
amfibii. Elicoptere și avioane 
patrulează permanent deasupra 
rîurilor, supraveghind înaintarea 
viiturilor, ajutînd astfel la sta
bilirea operativă a măsurilor 
necesare preîntîmpinării inun- 

’ dațiilor.
De la Arad, am fost informați 

că deși apele Mureșului au mai 
scăzut marți, populația de aici 
într-o strînsă solidaritate cetă
țenească acționează cu calm și 
hotărîre pentru limitarea acțiu
nilor nefaste ale puhoiului.. 
Prin intervențiile energice și 
curajoase ale ostașilor și ale 
grupelor de muncitori, cele cî
teva infiltrații semnalate pe di
gul din dreptul Uzinei de apă, 
a Liceului „Ibn Slavici'* Și a Pa
latului culturii au fost oprite 
prompt. Marți seara, la chema
rea organelor de partid și de 
stat, numeroși muncitori, inte
lectuali. militari, tineri din oraș 
s-au deplasat cu autocamioane, 
basculante, autoamfibii, încăr
cate cu piatră și nisip către zo
na Șemlac-Seitin-Nădlag, unde 
s-a produs o ruptură în dig, 
inundînd o parte a căilor de 
comunicație. Au fost evacuate 
familii și importante bunuri ale 
unităților apricole socialiste și 
ale cetățenilor. Toate animalele 
din această zonă au fost duse 
spre locuri ferite

în aceste zile de grele încer
cări, în care întreprinderi și ins
tituții, locuințe și alte bunuri 
materiale, terenuri agricole în
tinse au avut de suferit mari pa
gube de pe urma apelor dezlăn
țuite, solidaritatea cetățenilor 
din toate regiunile țării cu cei 
loviți de urgia naturii se afirmă 
în multiple și impresionante 
forme. fntr-un efort unanim, 
toate păturile populației, între
gul nostru popor, răspunzind 
chemării partidului, însuflețit de 
înflăcăratele apeluri ale Birou
lui Executiv al Frontului Unită
ții Socialiste și ale altor organi
zații de masă, de Ordinul de zi 
al comandantului suprem al 
Forțelor Armate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se află în- 
tr-un fel sau altul angajat în 
lupta pentru vindecarea dure
roaselor răni pricinuite popu
lației. economiei tării. Este sem
nificativă și emoționantă această 
solidaritate umană, această fer
mă unitate de voință și acțiune 
a maselor.

Cu bărbăție, fără preget, mun
citori. țărani. intelectuali, toți 
fiii patriei. români, maghiari, ‘ 
germani ori de alte naționalități, 
între ei aflîndu-se în primele 
rînduri militarii forțelor noastfe 
armate, trupele M.Â.I. și Secu-r 
ritătii de Stat, gărzile patriotice 
și formațiile tineretului, luptă 
din răsputeri cu puhoaiele acolo 
unde acestea nu au fost încă 
stăvilite. muncesc fără odihnă 
zi și noapte pentru a scoate de 
sub dărîmături. de sub mîlul 
care a acoperit utilaje, hale, clă
diri. suprafețe întinse de teren, 
tot ceea ce poate fi salvat, ca 
să înlăture cit mai repede ră
nile cauzate d° dezastru, că 
viața să intre în făgașul ei nor
mal. a'

în adunări pătrunse de un în
flăcărat patriotism, tineri și 
vîrstnici. femei și bărbați, de di
ferite profesii, oferă. într-un 
gest de nobilă semnificație, o 
parte din salariul lor, suplimen- 
tînd sumele stabilite inițial, se 
angajează să presteze muncă 
voluntară, fac donații importan
te în bani și produse agroali- 
mentare, în folosul celor loviți 
de calamitatea naturală care s-a 
abătut asupra lor.

Din noianul de asemenea ma
nifestări de solidaritate consem
năm doar cîteva.

Siderurgiștii Combinatului din 
Hunedoara au hotărîț să sub

URMĂRILE

INUNDAȚIILOR

în ultimele 24 de ore în drep
tul Galațiului, Dunărea a cres- 
cpt cu 3 cm. în unele puncte 
ale cheiului, apele au depășit 
nivelul oprindu-se. însă în digul 
de siguranță ridicat preventiv 
aici. Pentru a nu pătrunde apa 
în oraș prin canalele de scurge
re, a fost pusă în funcțiune o 
ecluză colectoare, cu rezervor, 
care permite trecerea apelor 
numai dinspre oraș. Avînd în 
vedere că în următoarele zile 
apele Dunării vor crește, con
stituind .un pericol pentru car
tierul din partea de est. a ora
șului și pentru întreprinderile 
industriale din această zonă, 
Comandamentul județean pentru 
apărarea contra inundațiilor 
Galați, a inițiat noi măsuri de

• Pe Mureș, Someș, Prut, la Dunăre se ridică diguri noi • Miilor de locuitori din satele 
și orașele expuse pericolului de inundație li se adaugă noi forțe • Continuă evacuarea 

familiilor și a bunurilor materiale din aceste zone

stăvilire a apei. în continuarea 
digului înălțat de-a lungul che
iului cu mult timp în urmă în
tre gara fluvială și docuri, se va 
construi un altul de circa 2 km, 
înalt de 1,5—1.8 metri, care va 
aDăra ca o centură întreaga la
tură dinspre fluviu a orașului. • 
unde locuiesc 20 000 familii și 
funcționează numeroase uzine și 
fabrici între care șantierul na
val și uzina „Laminorul", por
tul, gara fluvială și Institutul 
de cercetări și proiectări na-; 
vale. Paralel vechiul dig va fi 
supralnălțat și consolidat. Pen
tru ca operația să se desfășoare 
cît mai rapid au fost mobilizați 
peste 2 000 muncitori din între
prinderile și instituțiile din a- 
ceastă zonă, militari, tineri și 
vîrstnici, membri ai gărzilor
patriotice avînd la dispoziție
mijloace mecanice.

Apele Prutului, s-au revărsat 
ieri și peste comunele Trifești, 
Vladomira, Lunca Prut, Șea- 
dreni. Frăsuleni, Codăiești. Co- 
oorești, din județul Iași Sînt de 

scrie la fondul de ajutorare a 
sinistraților suma de 1 500 000 
lei, iar lucrătorii întreprinderii 
miniere Hunedoara peste 320 000 
lei. Oamenii muncii din unitățile 
industriale și economice ale a- 
cestui municipiu ,s-au angajat 
pînă acum să participe la patri
otica acțiune cu aproape 
3 000 000 lei.

Locuitorii municipiului Turda 
sint și ei prezenți la aceaștă ac
țiune patriotică cu aproape 
1 500 000 lei. în afară de aceas
ta, din producția suplimentară, 
întreprinderile vor pune la dis
poziția zonelor -calamitate, pen
tru refacerea imobilelor distru
se, 20 000 bucăți cărămizi, 500 
tone var, 500 mc piatră spartă, 
500 tone șlam pentru zidărie și 
tencuieli.

Zi și noapte, într-un flux ne
întrerupt, de la întreprinderile 
județului Bihor se transportă la 
Satu Mare alimente, apă pota
bilă, lapte, îmbrăcăminte, medi
camente și materiale de cons
trucții.

. Pînă luni seara, valoarea con
tribuției în bani a salariaților 
din întreprinderi și instituții, a 
unităților cooperatiste din agri
cultură și a cetățenilor se ridică

CU BĂRBĂȚIE,
la aproape 10 milioane lei. Coo
perativele agricole de producție 
și populația din mediul rural au 
oferit sinistraților peste 600 
cereale, 11 tone fasole, 85 
cartofi, aproape 50 000 
lapte, mai mult de 80 000 
14 000 kg făină, însemnate

tone 
tone 
litri 
ouă, 

_ ___„o _____ , ________  can
tități de ceapă, slănină, untură. 

Pînă marți, salariații din jude
țul Constanța au subscris, la 
fondul bănesc de ajutorare, su
ma de 8 480 000 lei. în plus, ță
ranii cooperatori s-au angajat 
să trimită populației din zonele 
calamitate 865 000 kg de cereale, 
41 000 kg fasole, 8 000 kg legume 
și cartofi, peste 20 000 ouă, 550 
kg brinză, 4 300 kg floarea-soa- 
relui pentru sămînță, aproape 
500 tone de furaje pentru ani
male.

De la Comitetul județean de 
partid Vîlcea aflăm că oame
nii muncii din unitățile economi
ce ale județului s-au oferit să 

Salvarea unor elevi surprinși pe un pod în apropiere de Alba Iulia

asemenea, înconjurate de apă 
satele : Petrești. Bran, Mede
leni. Suprafața inundată însu
mează acum circa 30 000 hectare. 
Ieșite din matcă apele Prutului 
și Jijiei s-au întîlnit în raza co
munei Victoria, acoperind în
treaga cîmpie. Au fost evacuați 
cetățenii și bunuri materiale 
din satele Bran, Medeleni $1 
parțial din localitatea Podul Ji
jiei. în raza comunei Victoria 1 
cetățenii lucrează la consolida
rea unui dig pe circa 600 m, iar 
la Prisecani cetățenii, ajutați de 
militari consolidează un dig pe 
o lungime de 1 km.

Datorită viiturilor dinspre 
Brăila-Galați și ploilor care con
tinuă să cadă în această parte 
a țării, luni și rparți cotele ape
lor Dunării au fost la Tulcea 
cu 250 cm mai ridicate decît ni
velul mediu. Digul suplimentar 
de apărare construit pe faleza 
portului pînă la cota de 460” cm 
șl-a dovedit pe deplin utilitatea, 
în incinta îndiguită Rusca, unde 
sîmbătă noaptea, apele in creș-

FĂRĂ PREGET
contribuie cu peste 2 300 000 lei 
la fondul de ajutorare a celor 
greu loviți de cumplita revărsare 
a apelor.

Colectivele de muncă din cele 
peste 450 de instituții și între
prinderi maramureșene au hotă- 
rît în unanimitate să participe 
la acțiunile organizate pentru 
diminuarea efectelor negative 
ale inundațiilor, la refacerea lo
cuințelor celor sinistrați, . Pînă 
marți, salariații din instituțiile 
și întreprinderile de pe cuprin
sul județului au donat suma de 
3 060 000 lei.

Lucrătorii de pe ogoarele ju- 

tere au făcut o breșă, forțele 
unite ale locuitorilor din Nufă
rul, Bălteni și din alte sate au 
astupat spărtura, stăvilind apele. 
Digurile, rupte au fost refăcute 
în scurt timp și în zona comu
nelor O.A. Rosetti. Caraorman, 
Crișan și Letea, ia,r în prezent 
se lucrează cu motopompele la 
evaouarea apei. în alte puncte 
ale Deltei, la Pardina si Carasu- 
hat. au fost concentrate impor
tante forțe — marinari, munci
tori stuficoli, țărani cooperatori, 
pescari, formațiuni ale gărzilor 
patriotice și militari — la supra- 
înălțarea și consolidarea diguri
lor de apărare pe o lungime de 
33 km, pentru ca eventualele 
creșteri ale apelor din zilele ur
mătoare să nu le poată depăși, 
în zona Litcov, pe malul drept 
al brațului Sf. Gheorghe, între 
km 83 și 100, unde creșterea a- 
pelor ar putea deversa digul, 
s-au pregătit forțe și materiale, 
pentru intervenții operative.

(Agerpres) 

dețului Teleorman pun la dis
poziția locuitorilor din zonele 
calamitate peste 520 tone griu, 
porumb și fasole, precum și 1 400 
colete cu îmbrăcăminte. în ju
deț va fi suplimentată suprafa
ța legumicolă cu încă 1 100 hec
tare, de pe care se vor recolta 
aproape 11 000 tone legume, 
cantitate ce va diminua astfel 
pierderile de producție suferite 
din cauza calamităților.

Un fapt demn de respect și 
admirație : gospodinele din co
muna Cefa au lansat înflăcărată 
chemare ca fiecare casă să tri
mită zilnic cite o pîine către cei

Inundațiile catastrofale, ale că
ror proporții depășesc toate pre
cedentele cunoscute în istoria 
țarii, au provocat, în zonele pu
ternic lovite de revărsarea stihi- 
nică a apelor, victime omenești, 
grele suferințe populației, mari 
pagube economiei naționale, a- 
vuției obștești și bunurilor mate
riale ale cetățenilor.

în municipiul Satu Mare sînt 
încă inundate 20 de străzi, ape
le atingînd înălțimea de pînă la 
1 metru ; peste 1 900 de case au 
fost distruse ; nouă întreprinderi, 
printre care Uzina de apă, fa
bricile „1 Septembrie", de mobi
lă, Complexul C.F.R., au 
scoase din funcțiune.

’.La începutul acestei 
mîni au mai fost găsite ; 
davre, astfel că numărul

fost

săptă-
15 ca- 
morți-

CONT 2000
Potrivit datelor primite 

de la Casa de Economii și 
Consemnațiuni din după- 
amiaza zilei de luni și pînă 
marți la ora 19, ghișeele 
C.E.C. din Capitală au înre
gistrat în contul C.E C — 
2 000 constituit în acest 
scop, suma de 181 540 lei. 
în același interval de timp 
au fost depuși 160 349 lei la 
Cluj, 112 419 lei la Timișoa
ra și peste 20 000 lei la Plo
iești.

Amploarea pe care a 
luat-o această acțiune încă 
din primele ore de la ini
țierea ei reprezintă o nouă 

Sute și mii de colete cu îm
brăcăminte și încălțăminte 
sint trimise, în aceste zone, si
nistraților.

CENTRE 
PENTRU 
DONAȚII
în vederea ajutorării 

populației sinistrate, din 
zonele afectate de inunda
ții în întreaga țară au luat 
ființă centre de colectare a 
îmbrăcămintei și a altor o- 
biecte de folosință. Cetățe
nii care, din spirit de soli
daritate cu victimele dezas
trului, doresc să vină în 
sprijinul celor aflați în su
ferință, vor preda, direct, 
obiectele pe care le donea
ză la centrele din cartierele 
sau localitățile respective*

OBIECTELE NU SE CO
LECTEAZĂ LA DOMICI
LIU CETĂȚENII SÎNT IN
VITAȚI SA SE PREZINTE 
LA ACESTE CENTRE 
CARE PREIAU OFICIAL 
DONAȚIILE.

(Agerpres)

urmînd ca drepturile de autor 
și toate celelalte beneficii să fie 
destinate ajutorării populației 
din județele lovite de inundații. 
Tipărirea se va face prin mun
că voluntară. Povestirile vor re
da întîmplări extraordinare din 
activitatea armatei, a lucrăto
rilor de securitate și de miliție, 
a gărzilor' muncitorești.

Asemenea vești, ce sosesc ne
contenit. oră de oră, de pe-ntreg 
cuprinsul țării pun în evidență 
fapte ce constituie expresia u- 
riașei forțe morale a poporului 
nostru, a întregii noastre națiuni, 
care, sub conducerea partidului, 
s-a ridicat in aceste zile ca o 
stavilă vie împotriva furiei oar
be a naturii dezlănțuite, cu ho
tărîrea de a face tot ce este cu 
putință pentru redresarea grab
nică a economiei, pentru a rea
duce la normal viața în așezări
le bîntaite de catastrofă.

(Agerpres)

i

și industriale, două școli genera
le, spitalul și liceul din Dej.

Pagube mari s-au produs în 
agricultura județului, fiind inun
date aproape 20 000 hectare, din 
care 13 177 hectare teren arabil, 
6 253 hectare pășuni și finețe. 
80 hectare cu vie, 75 hectare li
vezi. Culturile compromise cu
prind peste 4 000 de hectare 
cultivate cu grîu și porumb, 695 
hectare sfeclă de zahăr, 308 hec
tare cartofi. 428 hectare legume 
etc.

Pînă la 19 mai, s-au înregis
trat 8 morți în localitățile Baia 
Mare, Sighetul Marmației, Borșa 
și Cocîrlău. Au fost distruse 786 
case. Drumurile naționale au 
fost distruse si avariate pe aproa
pe 30 de kilometri, iar cele lo
cale pe 232 km. Rețeaua fero
viară a fost distrusă pe o dis
tanță de 25 km și avariată pe 
53,5 km. Au fost scoase tempo
rar din funcțiune 8 unități de 
producție, 6 dintre ele reluîn- 
du-și pînă marți activitatea.

La Alba Iulia se mai găsesc 
sub ape două cartiere. Retrage
rea apelor spre albia Mureșului 
fiind barată de terasamentul 
căii ferate, se fac eforturi susți
nute pentru evacuarea acestora 
cu ajutorul a 40 motopompe care 
funcționează zi și noapte.

Ultimele știri sosite din jude
țul Arad arată că în acest ju
deț au fost în întregime inun
date localitățile : Bulei, Bodro- 
gul Vechi, Calasint, iar parțial 
sînt inundate Lipova, Păuliș, Co- 
nop, Bata, Vărădia de pe Mureș 
și alte localități. Majoritatea sa
lariaților întreprinderilor orașului 
lucrează intens la apărarea și 
consolidarea digurilor în care 
continuă să se producă infiltrații.

Acest îndîrjit efort se înca
drează firesc în acțiunile ce s® 
desfășoară în toate județele ca
lamitate sau amenințate de inun
dații pentru a asigura securitatea 
vieților omenești și avuției națio
nale, pentru a diminua și pre- 
întîmpina efectele dezastruoasa 
ale dezlănțuirii furiei apelor.
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• in toate locurile unde se duce bătălia cu apa,

• in toate locurile unde se muncește pentru refacere și producție,

TINERETUL, LA DATORIE!
TG. MUREȘ:

BRIGMlE 
REvimmi

La Tg. Mureș, vuietul înspăi- 
mîntător al apelor s-a potolit, 
îi iau locul ecourile revitalizării 
localității, prin mii de gesturi e- 
nergice în care se contopește 
și dăruirea unanimă a tineretu
lui. în ultimele trei zile aproape 
6 000 de elevi din municipiul 
Tg. Mureș au efectuat 45 500 
ore de muncă patriotică în în
treprinderi, instituții, obiective 
social-culturale, pe străzi, în 
cvartaluri de locuințe, pentru a 
le reda activităților obișnuite. în 
locuințe se aprinde lumina elec
trică, prin conducte revine apa 
fjotabilă. Cîteva sute (le tineri de 
a Combinatul de îngrășăminte 

azotoase din Tg. Mureș i-au spri
jinit pe muncitorii de la între
prinderea de electricitate în ac
țiunea de restabilire a circuite
lor electrice, curățind de nă
mol încăperile si tablourile de 
comandă. Dintre toate familiile 
care se bucură acum de ajutorul 
brigăzilor U.T.C., faptele aces
tor tineri sînt întîrqpinate cu la
crimi de recunoștință pe strada 
Apelor la numerele 2, 4 și 10, 
pe strada Nouă, la numărul 9, 
pe strada Podeni la numărul 16, 
52, 55 și în multe alte părți.

La sediul Comitetului jude
țean Mureș al U.T.C. se află 
un centru de colectare a obiec
telor de îmbrăcăminte, încălță
minte și alte ajutoare de prima 
necesitate, destinate cetățenilor 
sinistrați. Numeroase săli devin 
neîncăpătoare, mașinile tras- 
portă continuu obiectele adu
nate de către elevii tuturor șco
lilor de către grupele de pionieri. 
Donațiile sosite în punctele de 
ajutorare a sinistraților conțin 
semnificații care nu pot fi reda
te în cuvinte. Nici un copil, nici 
un om, nu rămîne fără haine, 
fără hrană, fără un cămin în care 
să fie adăpostit cu nobilă gene
rozitate. Una din numeroasele

prăbușirea acoperișului. în co
mună s-au oprit cîteva autoca
mioane cu care au venit 120 de 
tineri. Ei făceau parte din șan
tierul mobil de intervenție al 
tineretului de la Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș. Tinerii s-au împărțit în 
grupe — una dintre ele la fa
milia amintită — ajutîndu-le ță
ranilor cooperatori la recondi- 
ționarea bunurilor din gospodă
rie : curăță și stivuesc cărămizi, 
țigle, și alte materiale de con
strucție, care vor putea fi valo
rificate pentru refacerea locuin
țelor. Alții au preluat acțiunea 
de deznămolire a grajdurilor de 
animale de la C.A.P. Două 
grajduri, o maternitate de porci 
și o moară sînt redate coopera
tivei. Moldovan Gheorghe, Gheor- 
ghe Lie, Viorel Șopterean, Va- 
sile Georgică, Gafton Chirilă, 
Simion Boantă, Petru Lechințan, 
Petru Tompea, sînt numele cî- 
torva dintre tinerii care în orele 
libere lucrează pe șantierele in
tervenției. Unii dintre ei au fost 
și trebuie să fie la serviciu , în 
turele de noapte, dormind doar 
cîteva ore pe zi. Aflat aici, secre
tarul comitetului coordonator al 
U.T.C. de la Combinat, Pop Do
rin, ne spune : „Vom lucra pînă 
cînd localitatea își va recăpăta 
aspectul pe care l-a avut înain
te de inundație. Vom ajuta și 
la căratul furajelor, vom săpa 
șanțuri de scurgere a apei de 
pe terenurile agricole".

Gene pline de soare stră
pung călătoria norilor. Semne 
de îmbărbătare, nenumărate fap
te de solidaritate umană, aduc 
consolare familiilor greu în
cercate de calamitate. Nici un 
copil, nici un om, nici o femeie 
nu rămîne fără haine, fără hra
nă, fără cămin I

CORNEL POGĂCEANU

JUDEȚUL VRANCEA

• Cei peste 36 000 tineri ai 
organizației județene Vran- 
cea a U.T.C. se angajează să 
contribuie cu suma de 300 000 
lei provenind din valoarea 
totală a acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică în anul 
1969—1970, din fondurile pro
prii ale organizațiilor U.T.C., 
din donații personale ale ti
nerilor.

• La Fabrica de confecții 
din Focșani peste 2100 ti
neri s-au angajat să lucreze 
și duminica.

• La Odobești 300 tineri 
lucrează zilnic de vineri, la 
consolidarea digului de la 
Milcov.

• La Adj ud zilnic două bri
găzi de elevi și muncitori 
consolidează un dig pe Adju- 
dul Vechi.

• în Suraia, peste 100 ti
neri lucrează la îndiguirea 
rîului Putna. De asemenea 
tinerii din localitățile Ho- 
mocea, Pufești, Vulturu, Nă- 
nești, Mâicănești, Reghin, 
Mera, Năruja, Nistorești, He
răstrău, orașele Odobești, 
Focșani, Mărășești, participă 
la acțiunile ce se întreprind 
pentru stăvilirea furiei ape
lor.

• Tinerii din C.A.P.-urile 
județului și în mod deosebit 
cei din Botoroaga, Toporu, 
Orbească, Traian, trimit 
populației din zonele lovite 
de calamitate 2 000 kg. griu, 
3 200 kg porumb, 200 kg fa
sole.

JUDEȚUL IALOMIȚA

• Contribuția organizației 
județene U.T.C. la ajutorarea 
sinistraților este de 250 000 lei 
repartizată astfel :

găzi conduse de activiști ai 
comitetului județean și mu
nicipal U.T.C. lucrează neîn
trerupt pentru recuperarea 
mărfurilor din depozitele 
i-nundate, descărcarea mărfu
rilor sosite (alimentelor) și 
recuperarea bunurilor fami
liilor sinistrate.

• Cei 100 de tineri din ca
drul fabricii Ardeleana aju
tați de un grup de 15 tineri 
electricieni de la Fabrica Se
beșul din orașul Sebeș con
duși de secretarul organiza*-

duminici, iar veniturile rea
lizate să fie destinate fondu
rilor pentru sinistrați.

• De asemenea, prin con
tribuția activului salariat al 
județului, al organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi și 
instituții, precum și prin des
fășurarea unor importante 
acțiuni de muncă voluntar- 
patriotică vor fi donate fon
duri în valoare de 12 250 lei.

DEVA

JUDEȚUL TELEORMAN

• Din județul Teleorman 
se vor strings donații' în va
loare de 170 000 lei. Această 
sumă provine din :

— 91 000, valoarea unei zi
le muncă a membrilor U.T.C. 
din comune și orașe ;

— 16 060 lei, reprezentînd 
valoarea a 745 norme la 
C.A.P.

— 10 000 lei din contul org. 
U.T.C., C.I.C. Tr. Măgurele.

— 10 090 din conturile org. 
Tr. Măgu-U.T.C. I.C.M.B. 

rele.
— Organizația 

U.T.C. — 10 000
— Organizația 

Roșiori — 2 000
— Organizația 

Alexandria — 2 000 lei.
— Organizația municipală 

U.T.C. Tr. Măgurele — 2 000 
lei

— Organizația orășenească 
U.T.C. Zimnicea — 500 lei.

— Organizația orășenească 
Videle — 500 lei.

• Organizațiile U.T.C. din 
comunele Salcia, Măgura și 
Nicolae Bălcescu, au donat 
10 000 lei. •

• De la activul U.T.C. sa
lariat s-a strîns suma de

județeană 
lei.
orășenească 

lei.
orășenească

JUDEȚUL HARGHITA

RĂSPUNDEM
LA APELUL

UNIUNII
TINERETULUI

COMUNIST

• Tinerii de la C.I.L. G&- 
lăuțași, s-au angajat să dea 
o producție suplimentară de 
1 000 000 lei.

9 Secretarul comitetului 
comunal U.T.C. Joseni, SAVU 
ION, a contribuit cu suma de 
1 000 lei la ajutorarea sinis- 
traților.
• Elevii liceului agricol 

Miercurea Ciuc au propus să 
contribuie cu 10 000 lei re
prezentînd suplimentul de

.masă de la ora 10,00 dimi
neața și felul 3 la prinz.

© Cadre didactice și elevii 
'liceului Joseni și ai Școlii 
Generale Suseni au hotărît 
să cantribuie cu cîte 10 000 lei.

© Activiștii comitetului ju
dețean al U.T.C. vor contri
bui la fondul de ajutorare cu 
90 000 lei reprezentînd sala
riul pe o lună — 45 000 lei 
din fondurile proprii ale or
ganizațiilor U.T.C.

JUDEȚUL PRAHOVA

ÎNCEPE UN AL DOILEA
CAPITOL EROIC

cereri de vibrantă compasiune 
se află și aceea a lui Kadar loan, 
salariat la Fabrica de confecții 
care se oferă să găzduiască un 
copil dintr-o familie de sinis
trați pentru a-1 ocroti timp de o 
lună.

Coborîm pe Valea Mureșului 
pînă în comuna Cipău, unde 
apele se mai abat încă nedomoli
te pînă în preajma localității. La 
numărul 166 a fost o casă : lo
cuința familiei Marcu. Capul fa
miliei, Marcu Dumitru, împreu
nă cu unul dintre fiii săi, caută 
să-și adune cîte ceva din bunu
rile gospodăriei distruse sub

• Cînd s-au năpustit ape
le în cartierul Aleea Carpați 
din Tg. Mureș a fost inun
dat și parterul blocului nr. 
39. Prin puhoi înotau tinerii 
Szini Lazlo și Incze Zoltan. 
Ei au auzit plînsetul unui co
pil, dar ușa era încuiată. Au 
spart geamul și au văzut pă- 
tuțul plutind cu noul născut 
pe care l-au salvat. Mama 
Iui. care îl căuta deznădăj
duită, I-a găsit într-o familie 
de la etajul III.

9 In dimineața zilei de 13 
mai, un om își căuta mama 
bătrînă și bolnavă, surprinsă 
de ape într-o locuință care 
s-a prăbușit în cartierul Sin- 
crai. A găsit-o într-un spital 
din Tg. Mureș, unde au adu
s-o' mașinile salvării și unde 

i s-au acordat toate îngrijirile. 
Cine a salvat-o ? Rămin ano
nimi în conștiința atîtor oa
meni tineri și vîrstnici, care 
și-au pus în pericol propria 
lor viață pentru a-i salva pe 
alții.

9 Un grup de elevi de la 
Școala agricolă din Tg. Mu
reș, care înainta prin ape, pe 
strada Sinaia, au salvat din- 
tr-o locuință 4 surdo-muți 
care nu-și dăduseră seama 
de pericol pînă în acel mo
ment.

9 Fotbalistul Dodu dfc la 
A.S.A. Tg. Mureș, a fost re
cunoscut de numeroși loca
tari din Aleea Carpați unde 
a participat două zile și două 
nopți neîntrerupt la acțiunile 
de salvare și de transportare 
a alimentelor și a apei pota
bile.

• Un grup de 20 de tineri 
înconjurați de apă, din în
treprinderea Lemnmetal, din 
Reghin au reușit să salveze 
(pînă cînd el înșiși au fost 
salvați) bunuri materiale în 
valoare de peste un milion 
lei.

P. CORNEL

— 70 000 donații din partea 
organizațiilor U.T.C. și ti
nerilor ;

— 80 000 valoarea acțiuni
lor voluntar-patriotice din 
lunile mai și iunie.

— Donații ale activiștilor 
salariați U.T.C. — 100 000 Ici.

• Brigadierii de pe Șantie
rul Național al Tineretului 
de la Lotru s-au angajat să 
contribuie la ajutorarea fa
miliilor din localitățile ca
lamitate cu 6 000 lei din fon
dul organizației U.T.C., cu 
20 000 lei din acțiuni de mun
că voluntar-patriotică din lu
nile mai și iunie, cu 160 000 
lei rezultat din salariul lor 
pe o zi. Ziua de 24 mai este 
declarată zi de munca pentru 
ajutorarea sinistraților.

ției U.T.C. lucrează intens 
pentru repararea mașinilor și 
instalațiilor fabricii.

JUDEȚUL TULCEA

• 500 tineri cooperatori și 
elevi din comunele Nufaru, 
Mahmudia, Pecineaga, Os
trov, 23 August, aparținînd 
formațiunilor de tineret pen
tru apărarea patriei, lucrea
ză la înălțarea digurilor din 
această zonă.
• Contribuția organizației 

județene U.T.C., a organiza
țiilor U.T.C. din Șantierul 
Naval Tulcea și comunele 
Casimcea, Topologu, Mihail 
Kogălniceanu, la fondul 
ajutorare cu 19 500 lei.

de

JUDEȚUL ALBA
JUDEȚUL OLT

• Organizațiile U.T.C.
• In zilele de 18—19 mai întreprinderile județului

din 
Olt

| 5 500 lei. 400' tineri, constituit! în bri- au hotărît să lucreze două de 38 000 lei.

Fabrica „CRINUL"
Imaginea reprodusă mai 

sus a fost luată in secția 
confecții 3 Ia agregatul II B. 
Dar oriunde s-ar fi oprit, 
fotoreporterul ar fi avut în

obiectiv aceeași activitate
susținută pentru îndeplini
rea și depășirea planului de
producție, pentru realizarea
a cit mai multe tricotaje 
peste sarcinile prevăzute ini
țial.

Organizația județeană Pra
hova a Uniunii Tineretului 
Comunist a hotărît să vire
ze la fondul centralizat pen
tru sprijinirea județelor ca
lamitate suma de 1 000 000 
lei proveniți din acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică . și 
cotizația pe lunile mai și iu
nie, din premiile acordate de 
C.C. al U.T.C. pentru locul 
I pe țară obținut în întrece
rea dintre organizațiile jude
țene pe 1969 și din donațiile 
organizațiilor U.T.C. De ase
menea, comitetul județean 
U.T.C. a hotărît să mobilizeze 
întregul tineret prahovean, 
pentru efectuarea peste an- 
gaiamentele inițiale a unor 
lucrări voluntar-patriotice în 
valoare de 20 milioane lei, 
din care 500 000 lei economii 
la lucrări finanțate.

Prin donații din nartea ti
nerilor, organizațiile U.T.C. 
din Ploiești au depus în 
cursul zilei de ieri în contul 
2000, deschis la C.E.C., suma

I

Deși s-a făcut tot ceea ce a 
fost omenește posibil pentru a 
salva de furia apei vieți omenești 
și bunuri materiale, încă înainte 
de începerea inundațiilor la 
Deva, unda de viitură a atins 
dimensiuni incredibile, Mureșul 
devenind un adevărat fluviu de
vastator. în numai o oră 80 de 
locuințe din satul Aurel Vlaicu 
au fost inundate, iar satul Gel- 
mar a fost în întregime acope
rit de apă. Torentele desfășurate 
pe o albie a distrugerii de zeci 
de kilometri au acoperit peste 
600 de case din localitățile Foit, 
Pricaz, Bobîlna, Uroi, Săulești, 
au atins parțial orașul Simeria a- 
propiindu-se amenințător de 
municipiul Deva. Urcați pe aco
perișurile blocurilor de locuințe 
femei, bătrîni, copii din Deva, 
urmăreau cu groază învăluirea 
în ape a orașului lor. Acolo, în 
lupta cu năvala puhoaielor se a- 
flau mii de oameni care au fă
cut totul pentru a limita efecte
le inundației — evacuau ultimii 
cetățeni rămași în locuință pînă 
în ultima clipă, ridicau diguri de 
piatră și pămînt, evacuau parte
rele blocurilor din cartierul Goi- 
du, proaspăt ieșit de sub mis
tria zidarilor. Cu toate acestea, 
rînd pe rînd au fost inundate 
aeroportul, cartierele Progresu
lui, Viile Noi, Gojdu, Gara, A- 
utogara, unități economice.

în cîteva ore a fost izolat, lip
sit de energie electrică, legat de 
exterior doar prin șoseaua Sime
ria—Orăștie. Viitura s-a deplasat 
apoi spre Ilia, una din cele mai 
mari și mai bogate comune ale 
județului, pe care a inundat-o 
în întregime. Singurele legături 
cu această așezare în momentele 
de grea încercare au fost doar 
calea aerului și legăturile radio. 
S-au depus imense eforturi pen

tru salvarea locuitorilor și bunu
rilor din zonele sinistrate, pentru 
aprovizionarea populației izolat® 
în podurile caselor sau în blocu
rile cu parterele inundate. Au 
rezistat eroic lucrătorii de la șan
tierul termocentralei Mintia, izo
lată de exterior, care nu au în
cetat nici o clipă producția, iar 
alimentele necesare le-au primit 
prin subteran de la galeria mi
nei Deva. Elevilor din Ilia sinis
trați la etajul școlii le-au. fost tri
mise alimente cu elicopterul.

Eroismul și solidaritatea uma
nă s-au manifestat plenar în a- 
ceste clipe de supremă încerca
re în care comuniștii sînt situați 
în fruntea tuturor acțiunilor. 
Prin miile de acte de curaj și e- 
roism se detașează cele ale loc. 
col. Zoltan Tătara, maior loan 
Olaru, loc. de miliție Viorel Do
bra, soldaților Nicolae Dogaru, 
Gligor Toma, Mihai Maxim și 
alții, care au salvat de la moarte 
zeci de bătrîni, copii, femei gra
vide. De asemenea, echipaje de 
elicopter formate din maior Va- 
sile Cuciureanu, locotenent Vic
tor Loter și maistru Gr. Orboiu, 
ca și pilotul de la AVIASAN 
Deva, loan I^ehoczy, au angajat 
riscante misiuni de salvare a 
vieților omenești. Acum, cînd a- 
pele se retrag,, bilanțul pierderi
lor și distrugerilor își arată ade
vărata dimensiune. Am fost mar
tori la distrugerea unor însemnate 
porțiuni de șosele și căi ferate, 
la degradarea a numeroase locu
ințe, multe dintre ele complet 
noi, avarierea și încetarea activi
tății a 21 întreprinderi, la aco
perirea și distrugerea a însem
nate suprafețe agricole. Au fost 
pierdute vieți omenești.

TIBERIU ISTRATE

La Arad, tn clipele crîncene ale înfruntării cu apele dezlănțuite ale Mureșului.Ca pretutindeni, 
tn localitățile care au fost silit e la o aprigă luptă de autoapărare împotriva stihiei, tinerii nu și-au 

precupețit nici un efort.

DISCIPLINĂ SI MUNCĂ ÎNCORDATĂ
(Urmare din pag. 1)

Prezenți peste tot, tinerii par
ticipă din plin și ei la realizarea 
acestor fonduri.

— Din îndemnul conștiinței lor 
socialiste, — ne spune tovarășul 
Milea Baicu, prim secretar al Co
mitetului județean U.T.C. Brăila 
— ei s-au angajat încă din mo
mentul aflării calamităților să 
realizeze un fond destinat ajuto
rării județelor sinistrate. In afara 
cotizațiilor pe lunile mai, iunie 
(în valoare de 140 000 lei) în afa
ra dăruirii unei părți din salariu, 
cei 46 000 de tineri uteciști din 
județ, vor participa la ample ac
țiuni de muncă voluntar-patrioti
că din care se va realiza un sfert 
de milion de lei.

Tinerii din județ se hotărăsc 
să răspundă prompt chemării lan
sate de Biroul C.C. al U.T.C. 
prin deosebite fapte de muncă, 
atît de necesare în aceste zile...

50 000 kg. făină, 50 000 caiete, 
15 tone ciment, 15 000 bucăți
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cărămidă, și alte materiale de 
construcție, reprezentînd donații 
ale întreprinderilor din județul 
Brăila așteaptă să fie trimise a- 
colo unde e maximă nevoie în 
timp ce la B'ăila, kilometrul 19...

...Apele nervoase ale Șiretului 
au inundat deja o porțiune din 
șosea, aflată în apropierea orașu
lui Galați. Mașinile grele își cro
iesc cu greu drum în apa miloa
să, care depășește roțile. La kilo
metrul 19 unde ne-am oprit, de 
oi'eva zile și nopți se lucrează în
frigurat. In această porțiune ape
le au ajuns aproape la nivelul șo
selei. Un dig de protecție con
struit de militari ai forțelor arma
te e înălțat și controlat în perma
nență.

Dinspre Brăila vin în perma
nență zeci și zeci de autocamioa
ne încărcate cu saci de pămînt. 
Coloane de tractoare cu remorci 
se îndreaptă în mare grabă spre 
Fabrica de conserve Vădeni, a- 
flată deja tn zona inundată tn 
scopul evacuării utilajelor. In a-

ceste întreprinderi, militari ai for
țelor armate, sub conducerea lo
cotenentului colonel Moise Costi- 
că, au stat peste 24 de ore în apă 
pînă la brîu, într-o bătălie îndîr- 
jită cu Șiretul furios, luptîndu-se 
pentru a salva întreprinderea. 
Aici, la kilometrul 19, unde se 
construiește digul, Colonelul Li- 
viu Ciubăncan, care conduce lu
crările, împarte ordine cu calm.

„Situația e critică — ne spune 
tovarășul Dumitru Bălan, prim 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Brăila. O spăr
tură în digul de aici ar produce 
mari pagube".

Cele 140 de autocamioane trec 
telr-un ritm amețitor. In confrun
tarea cu apele furioase, momen
tele de tensiune continuă. Co
menzile se execută într-un ritm 
precis. Și apele cresc o dată cu 
digul...

Pe o rută ocolită încercăm să 
ajungem la Galați. Vom transmi
te după o noapte albă.

ÎN PRIMĂ URGENȚĂ
(Urmare din pag. I)

sigure depășirea indicatorilor 
de plan ne spune în comple
tare tovarășul director. La ce
rerea salariaților, acolo unde 
vom avea condiții se va ex
tinde programul de lucru. E- 
sențial este să asigurăm o cit 
mai bună folosire a utilajelor, 
atît intensivă cit și extensi
vă. Nu avem voie să irosim 
timpul de muncă al oameni
lor, al utilajelor productive, 
al utilajelor de transport. 
Vreau să menționez că î«n în
treprindere funcționează, ziua 
și noaptea, un serviciu dispe
cer, care pentru orice coman
dă urgentă are competența 
de a lua măsurile ce se im
pun astfel ca livrarea de ma
teriale, de prefabricate, diri
jarea lor acolo unde este ne
voie să nu sufere nici o amî- 
nare.

La Ministerul Industriei Ma
terialelor de Construcții citim 
ultima informare privind sta

rea unităților ministerului a- 
fectate de calamitate. Relatări 
scurte : La Tg. Mureș s-a re
luat activitatea ; la Tîrnăveni 
s-a reluat activitatea ; la Bis
trița s-a reluat activitatea.

— In zonele inundate se 
depun eforturi mari ca stag
narea unităților productive 
să fie scurtată cit se poate de 
mult, ne spune tov. arh. Teo- 
fil Bantaș, director în M.I.M.C. 
Muncii extrem de difi> Ie din 
aceste unități i se adaugă 
preocuparea colectivelor din 
fabricile neafectate direct de 
calamități de a produce su
plimentar materiale de con
strucții foarte solicitate în a- 
ceste condiții, tuburi de az
bociment, materiale de zi
dărie, geanțuri, diverse pre
fabricate de beton armat. Con
ducerea ministerului, venind 
în sprijinul acestor angaja
mente, a stabilit măsurile ne
cesare pentru realizarea pro
ducției suplimentare respec
tive.

DOLJ:
2.5oo.ooo

DE CĂRĂMIZI
Tinerii cooperatori și mecani

zatori din juaețul Dolj au hotărît 
să contribuie, alături de toți oa
menii din fabricile și uzinele, de 
pe șantierele doljene, la ajuto
rarea cetățenilor loviți de calami
tate cu bani, alimente, produse 
agroalimentare, îngrășăminte. De 
la comitetul județean al U.T.C. ni 
s-a comunicat hotărîrea tinerilor 
ca, începînd de acum pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie, peste 
2 000 de uteciști să lucreze în 5 
șantiere unde vor fi fabricate 
peste 2 500 000 de cărămizi, care 
vor fi trimise sinistraților. Orga
nizațiile U.T.C. din comunele 
Brodești, Argetoaia, Filiași și 
Melinești au hotăiît ca sumele 
cuvenite lor, pentru lucrările de 
întreținere a 400 de hectare izla
zuri și pășuni să fie virate în

contul sinistraților. Cooperatorii 
din comuna Drănic, au hotăiît 
pînă în dimineața zilei de ieri să 
trimită pe adresa sinistraților, în 
afara ajutorului cooperativelor, 
circa 5 000 de lei, peste 500 kg. 
grîu, 6 100 kg. porumb, circa 330 
de ouă, 61 kg. săpun, pînză de 
îmbrăcăminte. De la Daneț a ple
cat spre zonele sinistrate un prim 
dar al cooperatorilor: peste 
16 000 kg. porumb, 2 000 de ouă, 
fasole și alte produse. Întreprin
derea Agrosem Craiova, în urma 
evaluării stocului de sămință, va 
livra unităților agricole din zone
le care au avut de suferit în 
urma inundațiilor 300 tone po
rumb, 150 tone sămînță soia, 80 
tone fasole, 5 tone mazăre, 36 
tone sămință de diverse legume.

ELISEI TARȚA

HOTARIREA 
STUDENȚILOR 
BUCUREȘTENI

înscriindu-se pe linia efortu
rilor generale ale partidului și 
statului ,ale întregului popor, 
împotriva calamităților naturale 
din unele județe ale tării și răs- 
punzînd chemării Biroului C.C. 
al U.T.C., studenții Universității 
din București, întruniți pe ani de 
studii și facultăți, în adunări 
spontane de solidaritate cu cei 
sinistrați, au hotărît :

• Tn luna iulie, organizați în 
brigăzi de muncă patriotică să 
lucreze acolo unde va fi ne
voie ;

• Să renunțe la o parte din 
biletele de odihnă în favoarea 
copiilor din zonele sinistrate ;

• Să verse echivalentul bur
sei pe o zi în fiecare lună pînă 
la sfîrșitul anului, iar studenții 
cu burse de merit să cedeze 
bursa pe o lună, în contul desti
nat ajutorării sinistraților ;

• Să fie vărsate în fondul 
ajutorării sinistraților sumele 
încasate la Clubul Universității 
pînă la sfîrșitul lunii mai la 
spectacolele prezentate de că
tre formațiile Universității ;

• Să se vireze jumătate din 
fondurile extrabugetare ale 
Consiliului U.A.S., în fondul 
ajutorării sinistraților ;

• Să răspundă ia acțiunea 
de colectare a sîngelui.
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ADOPTARE Șl ASIMILARE
M. UNGHEANUUn critic inteligent, Pompiliu 

Constantinescu, observa într-un 
studiu despre Arghezi periodici
tatea cu care revin în fața criti
cii literare românești probleme 
deja rezolvate. Vladimir Streinu 
avea să facă aceeași observație 
în 1946. Nesocotirea unei expe
riențe deja acumulate este un 
fapt de nesocotire a tradiției. 
Pentru mulți această tradiție nu 
exista și se proceda în consecin
ță. Ori de cîte ori literatul 
român, critic sau scriitor, a 
ajuns în situația de a con
sidera mai importantă, ca 
factor modelator, literatura stră
ină, critica prin unul din repre
zentanții ei a căutat să facă 
demonstrația contrară.

Nu e nici un secret pentru ni
meni că maniere literare de pro
veniență occidentală au sedus și 
mai seduc încă pe unii. 
Procesul este istoric și are 
și el antecedentele lui. Literatu
ra română a ținut întotdeauna să 
meargă în pas cu literatura stră
ină chiar dacă nu și valoric. S-a 
ivit și un teoretician al necesi
tății sincronizării care a arătat 
că acest inevitabil proces de i- 
mitație care este dat de spiritul 
veacului trebuie acceptat cu 
conștiința că forma e în stare să 
educe fondul. Problemele nu sînt 
deci de loc noi, și nimic nu poa
te împiedica pe un scriitor să-și 
aleagă de unde crede de cuviință 
sursele de inspirație, reperele și 
modelele. La Viața Româ
nească înainte și după pri
mul război mondial erau la mare 
cinste romancierii ruși, Tolstoi, 
Turgheniev. După aceea și-au 
cucerit un loc de cinste A. 
France $i NT. Proust. Atitudinile 
pot fi însă discutate pentru a li se 
vedea îndreptățirea. Problema nu 
este, în ultimă instanță, cea a mo
delelor estetice ci a valabilității 
produselor literare proprii. In mo
mentul de față literatul nu poate 
ignora publicul și factorul suc
ces, deoarece în literatură succes 
înseamnă audiență de cititori. 
Mentalitatea și solicitările colec
tivităților ele cititori variază de 
Ia nn meridian la altul. E o ches
tiune de educație în timp între 
altele.

Un scriitor străin care produce 
pentru publicul său se va lăsa 
modelat de acest din urmă fac
tor. Bineînțeles, nu pînă la con-

cesii care să-l aservească publi
cului. E condiția succesului lite
raturii sale. Vorbim de media 
scriitoricească, de bunii profesio
niști ai scrisului și nu de marile 
excepții. Corformîndu-se acelor 
modele, imitînd cu un alt cu- 
vînt, orice alt scriitor nu va face 
decît să producă pentru acel pu
blic.

Modele literare propun formule 
literare cu succesul verificat de 
un public bine precizat istoric și 
geografic. Cei ce le acceptă, pri
mesc totodată să producă pentru 
un public la care opera lor este 
problematic că va ajunge sau, 
dacă va ajunge, va sosi într-un 
moment de saturație. A fi în pas 
cu noul nu este întotdeauna decî 
cea mai bună soluție. Noul înțe
les în acest fel e un criteriu ex
terior și de multe ori extern

Critica literară a salutat cu 
entuziasm, în urmă cu cîțiva ani. 
înnoirile prozei. Era îptr-adevăr 
altceva decît se scrisese pînă a- 
tunci. Față de eroii cu evoluții 
dinainte știute și atitudini și fraze 
pe care le puteam prevede „pro
za tinerilor" aducea un plus de 
noutate. Un fenomen de satura
ție al vechilor formule și modele 
pregătea viitorul succes. Nouta
tea acestor proze nu era însă 
fundamentală. Ele aduceau mai 
mult lirism și o nouă tehnică a 
relatării fără a revoluționa tipare 
vechi. O observa acut Paul An- 
ghel într-un eseu din fosta Ga
zetă literară. Veșmîntul era nou 
și toți cei care-1 purtau au bene
ficiat de cinstea care se face soli
lor. Dar cînd literatura aceasta 
s-a înmulțit pierzîndu-și prin a- 
ceasta noutatea și calitatea exte
rioară, care-o făcuseră prețioasă 
s-a văzut că de fapt succesul ei 
fusese efemer și că era urmarea 
nu atît a unei cerințe interne cît 
a unei schimbări de decor. Pro
duse după formula verificată de 
mentalitatea și gustul altui pu
blic fără a avea șansa de a fi ju
decate de chiar acest public ini
țial, ele s-au văzut puse într-o 
situație nouă. Astăzi ele consti
tuie un climat posibil pentru o 
probabilă apariție înnoitoare dar 
nu întotdeauna și valori în sine. 
Autorii lor uitaseră în mare mă
sură de ce scriu și cui se adre
sează. Și, mai ales, unii, uitaseră 
ceea ce aveau de spus sau pier-

duseră pe drum noutatea spuse
lor lor. De aici monotonia și 
dezinteresul actual pentru o pro
ză primită cu multă bucurie a- 
cum cîțiva ani. Am rămas cu in
certitudinea unor talente puțin 
cam dezorientate.

Problemele se repetă într-ade- 
văr. Nu a fost pentru prima oară 
cînd literatura română s-a înveș-

• •

și întreținere. r

•CARTUL

„PIONIER 1 S“
mîntat conform modei. Și nu este JK Bi RH&Jl ^iJl eK
pentru prima oară cînd se ob- ™ 
servă că adoptarea modei n-a 
adus ceea ce ne trebuie cu ade- A 
vărat. In plin modernism, între 
cele două războaie mondiale, scri
itorii cei mai interesanți nu erau A 
agenții purtători de noutate fe- W 
brelul Felix Aderca, ci Sado- 
veanu, Rebreanu, Blaga, Arghezi, A 
Bacovia, Barbu. Felix Aderca este 
un uitat, alături de atîția alții, și 
nu mai poate fi înviat. Noutatea 
cere un timp de asimilare și dacă 
vom recapitula numele enume
rate vom observa că toți acești 
solizi scriitori se ridică pe temelia 0 
fostelor noutăți, deja asimilate în 
acel moment de întreaga mișcare 
românească. Ei reprezintă, cu un 0 
cuvînt al lui Geo Bogza „retorte" 
care au topit toate influențele re- 
ceptate. A fi excesiv de vechi 0 
sau excesiv de modem este la fel 
de „barbar”. Echilibrul scriito- 
rului român nu poate sta decît V 
în conștiința apartenenței la o 
literatură determinată istoric și a 
în supunerea la marile șl nobi- 
lele ei necesități. Este adevărat 
că succesul de public al scriitori- 
lor români actuali este mai rar și ™ 
mai puțin strălucitor. Dar el n» 
poate fi ignorat. M. Preda e un A 
autor cu edițiile mereu epuizate.

Sadoveanu a fost și rămîne un 
scriitor de mare succes de pu- O) 
blic. O arată vechile și repetatele W 
ediții din proza lui. Marele po
vestitor nu place, curios, tocmai 
unor literați. E aproape o infir
mitate acest refuz. Sadoveanu gă
sise cheia fermecată care-i des
chidea porțile către lectori foarte 
diverși. O istorie a formației sale 
intelectuale și artistice, o scară 
a lecturilor adolescenței, tinereții 
și maturității sale, o căutare a 
cauzelor superbei sale izolări și 
a refuzului mondenității ne-ar 
putea apropia de misterul impe- 0 
netrabil al acestei opere și aces
tei existențe. Prin Sadoveanu se 0 
poate ajunge la înțelegerea a 
ceea ce numim „criteriu intern" —

La întreprinderea de industrie locală „CIOCANUL" din Tîrgo
viște a început producția primelor carturi de serie din țara,noas
tră. Pînă la sfîrșitul anului în curs, 600 de exemplare vor fi 
livrate beneficiarilor. Mii de elevi vor urca la volanul acestor ve
hicule miniaturale. Cum. deocamdată, nu a ieșit de sub tipar no
tița tehnică a cartului PIONIER ÎS în dorința de a veni în spri

jinul primilor posesori, publicăm cîteva date tehnice ale construc
ției, cît și modul de folosire

TEATRU „TOTAL"
FĂRĂ TEXT ?

„Pionier ÎS" este echipat cu 
motor în doi timpi, răcit forțat cu 0 aer, capabil la 7 000 rot/min. să 
dezvolte o putere de 4 C.P. 
Drept combustibil folosește ben- 0 zina CO 90 în amestec cu ulei 
413 în proporție de 1/33 (în 
timpul rodajului 1/25) (consum : 

• 2,5 1/100 km)
Amplasarea comenzilor la pi- 

• cior cît și faptul că ecartamen- 
tul din față este mai mare de- 
cît în spate, dau cartului aspec- 

• tul unui miniautomobil de curse.
Cutia de viteze are 4 trepte cu 
schimbător manual. Frîna cu 

A tambur acționează pe roțile din 
spate. în pneurile din față pre
siunea este de 1.6 atmosfere iar A în cele din spate de 1,8 atmosfere.
Capacitatea de 5 litri a rezervo
rului îi asigură cartului o autono- 0 mie de mers de minimum 180 
km. Sarcina maximă suportată 
este de 80 kg putînd dezvolta 
o viteză maximă de 60 km/oră. 
La o viteză de 40 km/oră, dis
tanța de frînare este de 6 m.

După aceste sumare caracte
ristici ale cartului și motorului, 
cîteva recomandări privind ex
ploatarea.

înainte de pornire, după des
chiderea robinetului de benzină 
este necesar să împingeți cartul 
circa 1,5 m, după care se bagă 
' în viteza I. Nu se va îm
pinge cartul băgat în viteză! 
Nu se recomandă a se ambala 
motorul excesiv. Pe cît posibil 
se vor evita demarajul și oprirea 
bruscă.

Treptele de viteză se vor fo
losi în următoarele limite :

I-a pînă la 20 km/h 
a ”

405 și se fixează bușonul de um
plere.

Frînele se reglează după ridi
carea scaunului cartului prin în
tinderea cablului de frînă cu a- 
jutorul piulițelor de reglare. Ve
rificați cursa liberă a pedalei de 
frînă care trebuie să fie de ma
ximum 10 mm.

Reglarea momentului aprin
derii se face prin demontarea 
ventilatorului și rotirea volantu
lui magnetic pînă cînd semnul 
„a" de pe volant coincide cu 
semnul „P.M." imprimat pe car
ter. După slăbirea șurubului „b" 
se reglează distanța între con
tacte la 0,4 mm controlînd-o cu 
lama calibrată. După strîngerea 
la loc a șurubului „b“ se rotește 
volantul magnetic pînă cînd 
semnul „a" imprimat pe el co
incide cu „A" de pe carter. Dacă 
în acest moment contactele rup- 
torului nu încep să se deschidă,

Nu întodeauna sîntem preocupați de poziția in 
care ne desfășurăm activitatea. Zilele trecute ie
șind de la servici, în drum spre casă am întîlnit 
un amic pe care nu-1 mai văzusem de mult. A- 
flasem despre el că a terminat de eurînd o școală 
profesională și că este proaspăt angajat la o în
treprindere care fabrică aparatură electrică. Cum 
era și firesc am discutat despre noua lui situație 
încercind să deduc felul cum s-a acomodat. Din 
toată discuția noastră am reținut în mod deosebit 
următoarea replică :

— Lucrez tot timpul în picioare la masa mea 
de lucru și acum pic de oboseală. Abia aștept să 
ajung acasă ca să mă odihnesc puțin.

Am reflectat puțin la această plîngere a ami
cului meu. Oare munca Iui nu-i permite într-ade- 
văr să stea și pe scaun ?

Cazul Iui cred că se întilnește din păcate destul 
de des. La foarte multe locuri de muncă se prac
tică în mod nejustificat lucrul în picioare. A- 
ceasta dezavantajează net pe executant, datorită 
cîtorva considerente pe care este bine să le cu
noaștem. Stind in picioare toată greutatea corpu
lui se sprijină pe o suprafață foarte mică (prea 
mică) reprezentată de tălpi. Menținerea echili
brului antrenează o tensiune musculară constan
tă care contribuie la creșterea oboselii musculare. 
Această tensiune crește cînd corpul părăsește po-

zlția de echilibru, de exemplu cînd se apleacă 
înainte.

Poziția în picioare este defavorabilă și pentru 
alte considerente^ Circulația sîngelui în pțeioare 
este încetinită iacr în ce privește abilitatea nor
mală, aceasta estic serios diminuată.

Iată deci că eseistă suficiente motive pentru a 
evita pe cît posibil lucrul permanent în poziția In 
picioare. Dacă/locul de muncă nu se pretează la 
o adaptare pentru executarea activității, șezînd, 
să facem tot posibilul ca să favorizăm adaptarea 
pentru alternanța poziției în picioare cu cea așe
zat. Pentru a ne edifica asupra avantajului fiecă
reia din pozițiile amintite să privim cifrele urmă
toare care reprezintă comparația cu poziția culcat 
(luată ca bază) în ce privește consumul de ener
gie.
/ poziția culoat 100

w așezat 104
M așezat și în picioare (prin alternare) 

107 
„ poziția în picioare 113

Evident, nu la orice loc de muncă putem înlo
cui parțial sau total poziția în picioare eu cea a- 
șezat. Sînt însă destule locuri de muncă la care 
aceasta se poate obține destul de ușor dacă pro
blema ne preocupă. Să evităm a fi puși în situa
ția de a consuma o energie suplimentară inutilă 
care conduce la o oboseală mai rapidă.

După cum se vede și în ilustrația alăturată un 
scaun al cărui picior are la bază un arc, element 
ușor de realizat în atelierul oricărei întreprinderi, 
poate rezolva problema.

EMIL NICOLAU
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,,E ora musical-ului?“ — se 
întreabă, . sugerînd fără ocoli
șuri răspunsul afirmativ, o 
cronicară în revista „Teatru". 
Intr-adevăr, „comediile cu 
cîntece" apar cu tot mai mul
tă insistență pe afișul stagiu
nii, reprofilînd texte, actori și 
regizori, orientînd preferin
țele publicului, liniștind som
nul organizatorilor de specta
cole.

Explicațiile sînt mai multe, 
și fiecare din ele ar putea fi 
discutată pe larg. Există mai 
întîi, fără îndoială, o anume 
tradiție în această direcție, de 
la vodevilurile 'lui Alecsandri 
(a căror resuscitare în spirit 
modern dă rezultate notabile, 
precum Coana Chirița a Tea
trului Național sau, mai nou, 
Viața — o comedie de la Tea
trul „Ton Vasilescu") pînă la 
comedioarele lirico-revuistice 
ale lui Stroe și Vasilaciie 
(care, și ele, mai pot spune 
cite ceva spectatorului de azi
— dovadă succesul reprezen
tației constănțene cu Săracu’ 
Gică). Apoi, se vede a fi ajurts 
pînă la noi briza inevitabilă 
a modei care bîntuie, de vreo 
douăzeci de ani, prin scenele 
Europei și Americii, produ- 
cînd ici-colo, ce-i drept, și 
momente de teatru remarca
bile. Este, de asemenea, plă
cut pentru directori și regizori 
să pună în valoare în felul a- 
cesta posibilitățile de cîntă- 
reți. mimi și balerini ale ac
torilor, agitînd — cu mai 
multă dar mai ales mai puți
nă îndreptățire — nobilul 
stindard teoretic al „teatrului 
total", (deși, nu o dată, din- 
tr-un asemenea „teatru total" 
lipsește totuși un amănunt i 
valoarea textului...). în sfîrșit 
să nu neglijăm necesitatea di
vertismentului.

Dar : ce texte devin, în re
pertoriile teatrelor noastre, 
musical-uri ? De cele mai mul
te ori. exact acelea care, fără 
„suportul" cîntecului și al 
dansului, ar înceta să mai 
existe. Abia de aici încolo în
cep, însă, disjuncțiile. Căci, în 
unele cazuri, imensa cantitate 
de efort a compozitorilor, a 
coregrafilor, a regizorilor, a 
actorilor se consumă în gol : 
respectivele texte, prea de tot 
paupere, nu izbutesc să exis
te nici în varianta lor muzi
cală. Așa se întîmplă, bună
oară, cu Domnișoara din Si
ghișoara, relativ recenta pre
mieră a Teatrului „Ion Vasi- 
lescu". căreia i-ar fi fost pre
ferabilă o revistă cinstită... 
(Asupra acestui spectacol, 
care — prin vulgaritatea sa
— prezintă implicații * depă
șind simpla zonă a divertis
mentului vom reveni cu «in 
alt prilej).

Alta este situația spectaco
lului ploieștean cu Care de

valeți. Piesa de la originea a- 
cestei adaptări, Generația de 
sacrificiu de I. Valjan, ’ cele
bră în epoca dintre cele două 
războaie, se distinge printr-o 
vervă satirică lucidă și pă
trunzătoare, care l-a obligat 
pe un Eugen Lovinescu s-o 
compare cu scrierile lui 
Courteline. Friabilă în timp, 
ca mai toate exemplarele spe
ciei, piesa mai supraviețuiește 
astăzi numai prin cîteva din 
sugestiile ei. în acest caz, 
„musical-izarea" propusă de 
regizorul Harry Eliad și de 
compozitorul Nelu Danielescu 
nu are numai valoarea unei

aagrementări, ci pe aceea

I

CRONICA 'I
V. .

TEATRALAf |
unei restituții vii, care pune 
în valoare ceea ce este cu a- 
devărat rezistent din opera 
spiritualului comediograf.

în spectacolul pentru copii, 
musical-ul dobîndește — și e 
ușor de ințeles de ce — o jus
tificare ‘ “ I ,
Teatrul „Ion Creangă" își o- 
norează 
această jumătate din progra
mul său (cu prețul ratării ce
leilalte jumătăți, piesa pentru 
tineret — dar asta e altă po
veste...) prin închegarea unui 
stil spectacular propriu, de vi
zibilă bogăție și suplețe, în- 
tefneiat tocmai pe invenția 
unui mod organic de a suda 
proza cu cîntecul, dansul și 
pantomima. Exersat, îndeobș
te, pe tekte substanțiale, a- 
cest stil se păstrează chiar și 
atunci cînd pretextul literar 
este mai firav, ca în recenta 
premieră ou Roata morii de 
Gheorghe Scripcă. O fabulă 
scrisă cursiv, într-un limbaj 
îngrijit dar într-un aproape 
permanent gol de imaginație 
(cusur mortal în dramaturgia 
destinată copiilor), devine — 
sub mîna regizorului Barbu 
Dumitrescu, a compozitorului 
Vasile Veselovschî și a core
grafei Cecilia Hoppe — un 
spectacol cu farmec, căruia 
adjuvantele muzical-coregra- 
fice îi adaugă tocmai culoa
rea și fantezia care-i lipseau. 
Trupa de actori a teatrului, 
atît de temeinic familiarizată 
cu genul îneît s-ar zice că se 
simte mai la largul ei în mo
mentele muzicale decît în cele 
de proză, se descurcă cu haz 
și cu spontaneitate.

Mai nou, aripa colorată a 
musical-ului începe să se în
tindă și asupra unor altfel de

în plus. De altfel,

de mai multă vreme

piese. Cu nonșalanța celor 
care, pe alte meridiane, adap
tează la gen pe Shakespeare, 
Cervantes sau Shaw, pregătim 
și noi tratamente similare va
lorilor constituite ale drama
turgiei noastre. într-un mo
ment în care Camil Petrescu- 
Lucian Blaga și alți autori 
dramatici — inclusiv Mihad 
Sebastian — sînt o prezență 
extrem de rară în repertorii. 
Teatrul de Comedie anunță 
un musical după Steaua fără 
nume a acestuia din urmă. în 
principiu, 
biectat, și 
va izbuti 
șansele să 
consemna 
că, de curind, cineva observa 
cu îndreptățire că la 25 do 
ani de la moartea melancoli
cului dramaturg, o generație 
întreagă de spectatori bucu- 
reșteni nu cunoaște Steaua 
fără nume -decît din lectură 
sau, cel mult, dintr-un film 
îndoielnic (pe de altă parte, 
marele spectacol de acum a- A 
proape 15 ani al Teatrului 0 
Național trecînd demult în 
istorie). Nu numai Teatrul de 
Comedie, dar'întreaga mișcare W 
teatrală are datoria să ne 
restituie, înainte de orice alt- 
ceva, capodoperele scrisului ™ 
nostru dramatic în versiunea 
lor originală a

După cum întreaga mișcare “ 
teatrală trebuie să se gîndeas- 
că dacă insistența musical-ului A 
în mai toate repertoriile nu " 
începe cumva să se numească 
exces... £

SEBASTIAN COSTIN

nu e nimic de o 
dacă întreprinderea 
(ceea ce sînt toate 
se întîmple) o vom 
cu plăcere. Numai

treapta a
Cu toate că fiecare motor este 

rodat parțial în întreprindere, 0 pentru a funcționa cu bun ran
dament în timp îndelungat, în 
decursul primilor 4—500 km nu 
se va depăși viteza de 45 km/h. 
în tot timpul rodajului se va ve
rifica cu mare atenție strîngerea 

A șuruburilor și piulițelor remedi- 
” ind pe loc orice defecțiune apă

rută. După parcurgerea primi- 
lor 300 de km trebuie schimbat 
uleiul din cutia de viteze.

Pentru aceasta, procedați ast- 
fel : motorul fiind cald, demon
tați șurubul de golire și bușonul 

• de umplere lăsînd să curgă tot 
uleiul. Se curăță depunerile de 

0 pe magnetul șurubului de golire 
după care acesta se înșuru- 

a bează. Se toarnă 0,6 litri de ulei

La Institutul Politehnic din 
București, rezultatele bune cu 
care s-a încheiat sesiunea din fe
bruarie sînt cotate drept „cea 
mai sigură garanție a succesului 
cu care vor fi trecute examene
le din vară".

Studenții dispun de condiții 
optime de studiu, de pregătire; 
în toate căminele Politehnicii — 
prin grija conducerii institutului 
și a Consiliului U.A.S. — domi
nă o atmosferă plăcută, prielni
că muncii intelectuale. S-au a- 
menajat săli de lectură, s-a reor
ganizat programul bibliotecilor, 
s-au îmbunătățit meniurile la 
cantină.

Activitatea asociației în pragul 
sesiunii nu se reduce însă la 
preocupări de ordin social — 
gospodăresc. Apropierea exa
menelor a determinat un proces 
de dinamizare a muncii politico- 
educative. In numeroase adu
nări studențești au fost asculta
te opiniile conducătorilor de se
minarii, s-au făcut sondaje pri
vind modalitățile de lucru ale 
studenților și timpul afectat stu
diului, cu scopul de a se între-

și 3515

111-a între

IV-a peste

ȘERBAN
La plecarea din I.I.L. 

„Ciocanul" din Tîrgoviște, 
am regretat că nu am numă
rat de cîte ori soneria telefo
nului din biroul în care am 
făcut cunoștință — prin inter
mediul hîrtiei și calculului — 
cu cartul românesc a anunțat 
că din diverse colțuri ale țării, 
copii și părinți, profesori și in
structori de la cercurile tehni
ce ale elevilor doreau să stea 
de vorbă cu realizatorul lui.

Cînd primele linii s-au con
turat pe hîrtie, calendarul in
dica iunie 1969. Cu două luni 
mai tîrziu proiectul era defi
nitivat iar în decembrie patru

• LICA GHEORGHE, elev 
în clasa a VIII-a la școala ge
nerală nr. 1 din comuna 
Brîncănești, satul Idicel-Pă- 
dure nr. 1606, județul Mureș, 
oficiul poștal Reghin, caută 
schema radioreceptoarelor 
românești Pionier, Zefir, și 
Carmen.
• ION CIOBANU — Plo

iești — str. Grindului, Bloc. 
C2, Sc. A, Ap. 14, Etaj 4, O- 
ficiul 7. oferă scheme de ra
dioreceptoare, de vehicule cu 
pernă de aer contra scheme 
reprezentînd automobile ra
dioghidate, panouri de televi
ziune.

• LIVIU BISTRICEANU 
— Piatra Neamț — str. Bistri
ței nr. 55 dorește bec cu neon 
MH-3 sau CT-2 C. potențio- 
metru liniar de 2 Meg-ohmi,

prinde măsuri care să determine 
o atitudine pozitivă față de în
vățătură. Cu toate acestea, nu se 
poate încă afirma că toți studen
ții au înțeles importanța studiu
lui continuu, a pregătirii ritmice. 
Asociația nu găsește replica cea 
mai potrivită pe care s-o dea a- 
celor studenti care amînă pregă
tirile pentru sesiune în sesiu-

Cea

slăbiți șuruburile „C“ și mișcați 
placa cu contacte în sensul nece
sar.

Atenție! La carburator, pozi
ția acului de dozaj este : la 
crestătura 2 de sus pentru tem
peraturi peste + 5°C și la cres
tătura 3 de sus pentru tempera
turi sub + 5°C.

Roțile sînt interschimbabile ! 
Folosiți acest avantaj pentru u- 
niformizarea uzurii.

Cîteva defecțiuni intîmplătoare 
și cauzele lor

Dacă motoiul se oprește după 
scurt timp, aveți bujia ancr»' 
sată sau robinetul rezervorului 
închis.

Dacă motorul merge neregulat, 
filtrul de aer este murdar sau 
carburatorul este înfundat.

In cazul apariției detonării la 
motor trebuie îndepărtată cala- 
mina care s-a depus pe piston.

Aveți consum mare de com
bustibil ? Eșapamentul este 
ștrangulat prin depunerile de ca- 
lamină sau jiglerul carburatoru
lui este prea mare.

Blocarea segmenților în cana
lele pistonului sau avansul la a- 
prindere insuficient, duc la scă- 
deiea puterii motorului.

Redactorul rubrici}: 
Ing. IOAN VOICU

miliampermetru cu sensibili
tatea maximă de 1 mA, mo
tor chinezesc cu ardere inter
nă de 1,5 cm*. Oferă în 
schimb amplificator de vo
lum, transformatori de ieșire,

ceanu, județul Tulcea, dorește 
schema radioreceptorului 
Carmen S 616.

• DUMITRU CONSTAN- 
TINESCU — București, sec-

MICA PU
BLICITATE 
TEHNICĂ

fabricație sovietică, microam- 
permetru 100—500 microam- 
peri cu scară mare și conden
sator variabil mic 2 X 50 pF.

• GEORGE DINCA — sa
tul Piscu Nou — județul Dolj, 
oficiul poștal Poiana Mare 
dorește tub electronic ECL 86 
în schimbul.tranzistorilor ra
dio de fabricație sovietică, 
antenă ferită și diferite rezis
tențe.

și de intrare, bobine speciale, 
tranzistor EFT 323, 
rezistențe și lămpi.

• CONSTANTIN
— comuna Mihail

diferite

IONIȚA
Kogălni-

torul 7. Aleea Compozitorilor 
nr. 6, Bl. Z 22, apartamentul 
53, oferă 4 tranzistori cu sili
ciu 0,3—0,8 MHz, tranzistor 
cu efect de cîmp (FET). Cau
tă tub osciloscop 5 L 038 de

• GHEORGHE GHIȚO-
NIE — Calafat — str. Grivița 
Roșie nr. 9, județul Dolj, ofe
ră tranzistori, diode, rezisten
țe, condensatori și relee con
tra condensator variabil mi
niatură, atentă telescopică, 
difuzor miniatură, transfor
mator defazor și de ieșire de 
la aparatul S 631.• 9 • • •

prototipuri erau gata pentru 
omologare. A crede că timpul 
scurt de realizare este direct 
proporțional cu complexitatea 
lucrării ar fi o eroare. Au fost 
necesare cunoștințe din mai 
multe domenii ale tehnicii. 
Dar fostul elev al unei școli 
profesionale de acum 12 ani, 
strungarul și liceanul seralist 
atît de mult apreejat de co
lectivul Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești, inginerul tehnolog de 
astăzi, stăpîn pe tot ceea ce a 
acumulat în acești ani de teo
rie și practică, a izbutit.

Nu este prima sa realizare, 
în 1968 cînd a absolvit Insti
tutul Politehnic din Brașov, a 
prezentat la tema de proiect 
de stat, transformarea unei 
mașini de găurit în una de 
vibronetezit prin proiectarea 
unei mese vibratoare.

Cartului „Pionier 1-S" i-a a- 
dus nenumărate îmbunătățiri 
pînă la ohțineiea modelului 
prezentat în această pagină. 
Curind, va lansa un alt model, 
îmbunătățit evident.

blul său, acordînd importanță 
numai etapei finale de verificare 
a cunoștințelor.

Noua reglementare a sistemu
lui de examinare prevede redu
cerea numărului de probe anuale 
la maximum șapte. Spiritul aces
tei hotărîri trebuie înțeles în sen
sul grijii deosebite pentru crea
rea unui timp suficient de stu-

nu au folosit posibilitatea de a 
susține examene parțiale. Și-au 
făcut un calcul simplu: dacă 
trec în iarnă un examen, în se
siunea din iunie — care durea
ză o lună întreagă — vor pro
mova cu ușurință restul de 6 
examene. în a doua jumătate a 
lunii mai expiră însă termenul de 
predare a proiectelor ; aglome-

pentru a mobiliza pe toți studen
ții să aspire către o înaltă pregă
tire ; acea pregătire reclamată 
de sarcinile și necesitățile econo
miei românești, de cerințele 
mari pe care dezvoltarea conti
nuă a țării noastre le pune în 
fața tuturor specialiștilor. Va fi 
însă dificil să se ajungă la rezul

tatele dorite fără să se acorde o

dinții obligație socială a studenților:

0 temeinică pregătire de specialitate
ne, care consideră că își pot pre
lungi vacanța cît doresc, încer- 
cînd să promoveze examenele 
prin eforturi mari depuse în 
timpul sesiunii din vară. De 
fapt, în general, în Politehnică, 
forurile de învățămînt nu au lu
at cele mai eficiente măsuri pen
tru a combate atitudinea studen
ților care neglijează procesul in- 
structiv-educativ în ansam-

diti. Sînt însă studenți în Poli
tehnica bucureșteană care au co
mis eroarea de a considera mă
surile privind o judicioasă pro
gramare a examenelor drept o 
înlesnire în asigurarea unui „sur
plus de timp liber4*. Ca atare, 
în primul semestru au abando
nat studiul, iar în sesiunea din 
februarie nu s-au prezentat la 
unele examene integrale și nici

rați cu definitivarea acestora 
cu pregătirea examenelor, mai 
mulți studenți au făcut să creas
că în această perioadă numărul 
absențelor la cursuri, seminarii și 
lucrări de laborator. Față de a- 
ceastă realitate, în colectivele 
studențești nu se ia nici o atitu
dine.

Asociația ar putea, desigur, să 
găsească modalități eficiente

mai mare atenție faptelor pozi
tive. Studenții Institutului Poli
tehnic au aflat multe amănunte 
despre „așii" faptelor de indis
ciplină, despre obișnuiții listelor 
cu sancțiuni. Dar în facultățile 
Politehnicii învață și numeroși 
studenți eminenți, în cercurile 
științifice s-au obținut rezultate 
spectaculoase, în sesiunea din 
februarie s-au susținut numeroase

examene strălucite, 
acestora merită să fie 
recomandată cum se __ ___ ...
loc de aceasta, studenții privesc 
un întreg semestru același anost 
și nesemnificativ „panou de 
onoare".

Firește, modalitatea esențială 
de a-i determina pe toți studen
ții să acorde maximym de aten
ție procesului de învățămînt, 
pregătirii în tot cursul anului 
universitar, nu numai în sesiune, 
a constituit reconsiderarea activi
tății profesionale din timpul se
mestrului, adoptarea unui sistem 
de examinare care să nu mai ne
glijeze rezultatele participării 
studentului la cursuri, seminarii 
și lucrări de laborator. Totodată, 
asociațiile sînt datoare să activi
zeze colectivele studențești, să 
sporească intransigența, combati
vitatea împotriva delăsării și su
perficialității în studiu, să cree
ze un climat de muncă în care 
realizările meritorii ale unor stu
denți sau colective studențești 
să nu mai rămînă în anonimat.

Experiența 
cunoscută, 
cuvine. In

ADRIAN VASILESCU
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STAREA REȚELEI DE COMUNICAȚII
Departamentele căilor ferate și 

transporturilor auto, navale și ae
riene, precum și Ministerul Poș
telor și Telecomunicațiilor aduc 
la cunoștință următoarea stare a 
rețelei de comunicații feroviare, 
rutiere, aeriene, telefonice și te
legrafice din unele zone ale țării.

Marți 19 mai, au fost redes
chis© liniile de cale ferată Sighi- 
șoara-Darieș-Copșa Mică ; Deva- 
Săvîrșin ; Blaj-Crăciunel; Răz- 
boieni-Unirea ; Teleciu-Vișeul de 
Jos; Satu Mare Fierăstrău-Satu 
Mare. Organele feroviare mențin 
în continuare oprită circulația 
tuturor trenurilor de călători și 
B' .rfă pe sectoarele : Satu Mare- 
Ilalmeu; Satu Mare-Medieșul 
Aurit ; Ulmeni-Sălaj-Mireșul 
Mare ; Dej-Jibou ; Beclean pe 
Someș-Mogoșeni; Măgheruș Șieu- 
Sărățel-Bistrița Bîrgăului; Sără- 
țel-Mărișelu ; Salva-Telciu ; Vi- 
șeul de Jos-Valea Vișeului- 
Lunca la Tisa ; Ilva Mică-Rodna 
Veche ; Luduș-Măgheruș Șieu ; 
Războieni-Uioara ; Teiuș-Unirea;

ÎNTR-UN ORAȘ
(Urmare din pag. I)

pot socoti cîți soldați au râmasz 
înfruntînd demența apelor, sub 
apa. Nu pot. Trăiesc, alături de 
acești oameni lupta pentru su
praviețuire. O luptă pe viață și 
pe moarte. O lupta în care bu
nul cel mai de preț, care trebu
ie salvat, este viața. Este, poate, 
un instinct, cel mai dramatic și 
mai sublim instinct acela de a 
încerca sâ salvezi, cu prețul vie
ții tale, trăirea celorlalți. Incre
dibil, mă încearcă o singură 
manifestare primară, dar zgu
duitoare, a tensiunii : plînsul.

Acum, amintindu-mi, știu, în
țeleg. Este plînsul pentru o ne
dreptate copleșitoare, pentru 
neînțeleasa izbucnire a apelor 
peste o liniște și un echilibru al 
nostru. Era plînsul de emoție în 
fața acestei nemaipomenite pu
teri umane care, în această pa
nică a naturii, nu intrase în pa
nică, își regăsise, fulgerător, e- 
chilibrul și se concentrase înspre 
salvare și calm. Traversau apa 
oameni, se aruncaseră în valuri 
tineri care știau sau, poate nu 
știau să înoate. Pe strada Ko- 
gălniceanu echipajul unui tanc 
amfibie ridicat de negura ape
lor, își deschîlibrase înaintarea 
și, prăbușiți peste un zid, solda- 
ții au ajuns cu greu la ferestre
le locuințelor. închid ochii. A- 
ștept în încremenire, într-un ți
pat mut de speranță. în lupta 
pentru viață, cad vieți, pentru 
că, în ciuda acestei puteri u- 
mane, apa era, adesea, mai 
puternică. Un soldat se întorse
se cu o familie de sinistrați în 
barcă și asistam la un dialog 
bizar, în care cei salvați voiau 
să-l recompenseze, într-un fel, 
pe tînăr. Fusese, în privirea lui 
de răspuns, ecoul altei lumi, a 
unei îndîriiri mute care nu avea 
decît gîndul de a se întoarce în 
vîltoare, de a întinde încă o 
mînă celor aflați în pericol.

Nu se strigau oamenii pe 
nume, pentru că nimeni nu mai 
avea nume, acolo, îh dezlănțui
rea apelor se aflau alții, care 
răsuflau, trăiau și trebuiau aju

sarsanale.

Zilnic, camioanele

descarcă mărfuri.

Dar, cu greu, pot

face față egoismu-

lui... cu sacoșe și

Teiuș-Crăciunel; Bărbanț-Vințul 
de Jos ; Ilia-Dobra ; Săvîrșin- 
Păuliș ; Rodna-Noidorf ; Seitin- 
Nădlac ; Arghita-Mureni ; Blaj- 
Praid ; Vînători-Odorhei; Bar- 
boși-Serdaru ; precum și pe liniile 
înguste Livada-Satu Mare ; Ar- 
dud-Șomcuța Mare ; Banc-Mihe- 
șul de Cîmpie ; Cristești-Le- 
chința ; Tg. Mureș-Praid ; O- 
dobești-Burca ; Ghioroc-Pîncota.

Departamentul transporturilor 
auto, navale și aeriene a dispus 
redarea în circulație, pentru toa
te categoriile de vehicule și auto
vehicule, a arterelor Dn 1 Teiuș- 
Aiud ; Dn 15 Borsec-Bistricioara ; 
Dn 18 Vișeu-Borșa ; Dn 24 C 
Ștefănești-Manoleasa Prut; Dn 
67 C Șugag-Sebeș ; Dn 76 Deva- 
Brad. Nu se poate circula pe Dn 
2 B Șendreni-Galați ; Dn 5 C 
Giurgiu-Zimnicea (se circulă pe 
varianta ocolitoare Bujoru-Smîr- 
dioasa-Zimnicea), Dn 7 Ilia-A- 
rad ; Dn 13 A Sovata-Bălăușeri ; 
Dn 13 Sighișoara-Bălăușeri; Dn 
14 B Teiuș-Blaj; Dn 15 A Re-

tați să trăiască. Nu șfîu cine a 
scos copiii din grădinițe și i-a 
plasat pe pămîntul neatins, cine 
a cărat, ore întregi, bolnavii 
din spital, cine a scos bătrînii 
din case. Nu știu și, la urma 
urmei, la ce mi-ar fi folosit cu
noașterea acestor nume ? Era, 
pentru toți, încleștarea dramati
că, fără precedent, cînd doar 
dinlăuntru, din adîncuri de o- 
menie, oamenii reacționează. Și 
n-am avut o clipă sentimentul 
că sînt printre eroi. Atunci, în 
marele moment al eroismului 
uman.

Rămăsese apoi, mîlul, perfida 
clisă a pămîntului care acope
rea dezastrul. în cartierul de 
lîngă întreprinderea de mașini 
agricole, mai stăteau în picioa
re strîmbe, dezaxate cîteva 
case. Și liniștea dramatică „în 
care oamenii scrutau cerul. Și 
apoi, tragica descompunere a 
pămîntului.

Mă reîntorc spre imaginile pe 
care inima mea le-a pecetluit 
pentru totdeauna la Dej, cu 
sfințenie. Cu încredere. Cu e- 
moție.

N-am să uit niciodată imagi
nea cutremurătoare a unei fe
mei rămasă între valuri toată 
noaptea, agățată cu ultimile pu
teri de un stîlp de telegraf, 
doar cu o mînă strîngîndu-și 
la piept copilul sugar, hotărîtă 
parcă să nu se lase smulsă de
cît o dată cu stîlpul. înspre di
mineață un grup de militari au 
salvat-o cu barca, și femeia nu 
știa că ținea în brațe cadavrul 
copilului ei. Și nu-mi iese din 
memorie amintirea acelui sol
dat care, după ce urcase în 
barcă doi copii răpiți de va
luri, sleit de puteri și lovit de 
bolovani și trunchiurile împinse 
de șuvoi, a rămas pentru tot
deauna în bezna apei furioase 
împreună cu o altă fetiță pe 
care încerca s-o salveze. A 
doua zi, apele plecaseră, în 
aceeași retragere absurdă ca și 
venirea lor. Și în această lume 
inundată de ape, apa de băut 
se aduce cu cisternele, porțiile 
sînt împărțite cu xgircenie. 

ghin-Sărățel; Dn 17 Dej-Bistrița- 
Vatra Dornei (Legătura între Bis
trița și Cluj se realizează pe ruta 
Bistrița - Năsăud-Salva-Beclean- 
Gherla-Cluj) ; Dn 17 A Sadova- 
Rădăuți ; Dn 17 B Vatra Dornei- 
Broșteni; Dn 22 Rm. Sărat-Bră- 
ila (se circulă pe ruta ocolitoare 
Suțești-Ianca-Buzău-Rm. Sărat) ; 
Dn 24 Vînători-Sculeni; Dn 25 
Independența-Șendreni (se cir
culă pe ruta ocolitoare Indepen
dența - Schela - Smîrdani-Galați) ; 
Dn 28 Iași-Ungheni; Dn 54 Co- 
rabia-Tr. Măgurele (ca urmare a 
demontării preventive a podului 
peste Olt, circulația a fost dirijată 
pe ruta ocolitoare Izlaz-Izbiceni- 
Tr. Măgurele) Dn 57 Orșova-Șvi- 
nița.

Din cauza calamităților sau a 
condițiilor atmosferice nefavora
bile, sînt temporar închise aero
porturile Sibiu și Satu Mare.

în privința sectorului de poștă, 
difuzarea presei și telecomunica
ții, Ministerul de resort ne infor

Pînă în genunchi în mîl, 
oamenii își refăceau avu
tul. Tăcuți, concentrați, fără va
iet, fără glas. Elevii de la Liceul 
„Andrei Mureșanu" scoseseră, 
pe garduri, urmele bibliotecii 
lor. Era un gest de copleșitoare 
pioșenie curățirea unei cărți. E- 
rau gesturile de delicatețe ale 
mecanicilor care ștergeau piesă 
cu piesă, motoarele fabricii 
„Bobîlna", care sortau, bucată 
cu bucată, rămășițele depozite
lor de alimente. începuse ofen
siva pentru viață. începuse, aici, 
marele șantier de regenerare a 
pămîntului zdrobit, a oame
nilor.

încerc, sîmbătă după amiază, 
să obțin o legătură telefonică 
cu Clujul. Tînărul de la centrală, 
Dan Octavian, nu mă întreabă 
de ce am venit la Dej. Dar re
gretă, copilărește, că am nime
rit într-un asemenea moment în 
care nimeni n-a avut timp să-mi 
arate •ocurile frumoase ale ora
șului, activitatea tinerilor... Și 
totuși, știu că am cunoscut, în 
trei zile, totul despre Dej. Oa
menii lui, milenara lor legătu
ră cu pămîntul acesta, milenara 
lor înțelepciune. Simt că m-am 
aflat, pentru cîteva zile într-un 
loc din țară peste care natura 
a răbufnit din străfunduri, în
tr-un loc în care am înțeles, de
finitiv, că aparțin eu și împreu
nă cu mine Toți cei 20 de mili
oane de români, unei țări de 
oameni.

Povestesc, aici la București, 
despre Dej. Un tînăr îmi mărtu
risește că își va lua concediu 
fără plată să plece acolo, la re
facere. Aud peste tot solidare 
acte de ajutor, de înțelegere. Și 
nimic nu mi se pare inutil. Ni
mic după dezastrul la care 
am asistat. Și mă întreb dacă 
există pe lume vreo măsură 
în care să încapă dorința noas
tră de a fi alături de cei greu 
încercați. Mă întreb dacă senti
mentele și manifestările noas
tre concrete de solidaritate au 
nevoie să fie măsurate.

Și cred, sincer, că singura 
măsură sînlem noi, OAMENII.

Provizii pentru cămările egoismului?
In aceste momente grele, prin 

care trecem cu toții, în aceste 
momente cînd stihiile naturii 
mistuiesc vieți omenești, distrug 
incalculabile valori materiale, 
cînd zeci de mii de oameni ră
mași fără adăpost în cuprinsul 
puhoaielor de ape, pe acoperișul 
caselor, sînt hrăniți din elicopte
re cu pîine, își împart cu omenie 
și răbdare rația minimă de apă 
potabilă — în aceste momente 
de mare solidaritate omenească 
ne-a fost dat să întîlnim și ima
gini de-o incredibilă discordan
ță. Ne-a fost dat să întîlnim și 
cîțiva semeni care, într-o total 
exagerată înțelegere a situației 
au lărgit autoaprovizionarea din
colo de limitele firești normale. 
Pe acești oameni, puțini 
la număr, i-a cuprins brusc o 
mare grijă „față de sine* în vir

mează că sînt în continuare în
chise oficiile P.T.T.R. Aluniș, (ju
dețul Mureș), Letca, (județul Să
laj), Alma (județul Sibiu), Mi
halț și Șibot (județul Alba), 
Șagu, Fîntînele și Frumușani (ju
dețul Arad). Activitatea poștală 
se desfășoară anevoios, mai ales 
pe itinerariile Teiuș-Războieni, 
Deda-Sărățel, Dej-Jibou-Baia 
Mare, Vatra Domei-Ilva Mare- 
Năsăud-Salva-Beclean-Dej și Satu 
Mare-Baia Mare. Unitățile 
P.T.T.R., pe măsură ce se redau 
în funcțiune, se reaprovizionează 
cu timbre, efecte poștale și cele
lalte utilaje de lucru. Pentru în- 
mînarea corespondenței, presei, 
achitarea mandatelor poștale etc. 
se iau măsuri operative de de
pistarea destinatarilor, ținîndu-se 
legătura cu comandamentele lo
cale. S-au dat dispoziții speciale 
pentru simplificarea formalităților 
de înmînare a sumelor de bani 
și coletelor poștale în localitățile 
sinistrate.

UNUL 
LÎNGĂ 
ALTUL

(Urmare dm pag. I)

ce acum pe o mare parte a 
teritoriului țării, încercăm să 
găsim în trecutul istoriei ce 
ne aparține o grozăvie echi
valentă. Și nu găsim. O ase- 
meneă năvală pustietoare de 
ape nu ne-o povestesc nici 
cronicile, nici baladele. în- 
tr-o singură noapte, porțile 
de catran ale cerului s-au 
deschis pînă la refuz și un 
ocean de apă turbată s-a pră
bușit peste văi, cimpuri, sate, 
orașe, tihna oamenilor a ex
plodat și schijele de stupe
facție, groază și oroare au 
zburat în întreaga țară. Urgia 
apelor a atins zone incredibil 
de întinse ale activității u- 
mane ; au fost lovite greu 
orașe, sate, cartiere, uzine, 
au pierit oameni în întune
cimea valurilor, s-au prăbu
șit case peste bătrîni, femei 
și copii, mii de oameni s-au 
trezit sub cerul liber, fără a- 
vut, fără pîine, fără apă.

Nici o altă împrejurare a 
existenței nu ridică senti
mentele umane la o atît de 
înaltă acuitate ca nenoroci
rea.

în aceste zile de nefericire, 
de îngrijorare și veghe, pe 
care istoria ce va veni le va 
cuprinde în cutremurătoare 
pagini, națiunea noastră a 
devenit o singură și neclin
tită ființă, cu inima umbrită 
de durere, cu brațul și vo
ința îndîrjită, încleștată de la 
capi’ -rină ?», bătrîn pe uneal
ta luptei pentru salvgardare, 
pentru refacere, pentru rein
trare în /firesc.

Nimeni nu dă înapoi, ni
meni nu cedează, nimeni nu 
se cruță, energia întregii 
țări se așează stavilă în fața 
distrugerii și haosului.

Credem în noi, în capaci
tatea noastră de rezistență 
la greu, în dragostea noastră 
față de țară și pămînt, față 
de tot ceea ce am făcut și 
trebuie apărat de orice pri
mejdie.

tutea căreia îngrămădesc în că
mările egoismului lor, nenumăra
te provizii.

Ceea ce au văzut în unele 
magazine reporterii noștri a stîr- 
nit indignarea cetățenilor și au 
primit pe loc riposta cuvenită.

La Complexul „Dorobanți* 
o familie, care a refuzat să 
se justifice și să-și arate chipul 
— a depozitat în mașină, din raf
turile magazinului, așa cum arată 
bonurile de casă, 100 kg de f"ină, 
30 litri ulei, 25 kg zahăr, 70 cutii 
de conserve, 20 pachete de lapte 
praf, 15 kg de orez.

Nicolae Simionescu — director 
adjunct la I.C.R.A. ne-a declarat 
că aprovizionarea Capitalei de
curge normal că, mai mult, în 
ultimele zile transportul a fost 
suplimentat cu cîteva zeci de 
autovagoane alimentare care aduc 
noaptea, în zeci de navete, sticle 
de ulei, saci cu orez și făină — 
site produse. Magazinele sînt bine 
iprovizionate. Dar tocmai de a- 
:eea surprinde neplăcut gestul a- 
zestor semeni ai noștri care de 
!a deschiderea pînă la închiderea 
magazinelor nu se mai gîn- 
desc la nimic și la nimeni decît 
la umplerea cu mult peste nevoi
le lor a cămărilor. Asupra urmă
rilor unei astfel de comportări e 
nevoie să insistăm.

Fiindcă dacă aprovizionarea cu 
de toate a populației nu ridică, 
în ceea ce privește rezervele, nici 
o problema, un asemenea egoist 
simț de prevedere pe care-l ara
tă unii cumpărători le poate crea, 
căci una e să transporți și să um
pli rafturile magazinului ritmic, 
potrivit nevoilor zilnice ale cum
părătorilor și alta e să satisfaci 
panica nejustificată a unora por
niți să cumpere odată pentru tot 
anul.

ION MARCOVICI

In toate regiunile țării, po
trivit datelor înregistrate la Co
misia centrală de apărare îm
potriva inundațiilor, în ultimele 
două zile au continuat să cadă 
ploi, mai frecvente în bazinul 
superior al Oltului, în bazinele 
Prutului și Șiretului, în Bără
gan și în zona Vrancei. Ele au 
scăzut în intensitate în cimpia 
vestică a Transilvaniei, în Banat, 
și Oltenia. Cantități mai mari de 
apă au fost înregistrate în noap
tea de 18—19 mai la Păltiniș, Si
biu — 45 litri pe mp, Dorohoi — 
32 litri pe mp, Băilești — 34 li
tri pe mp și Fundulea — 22 litri 
pe mp.

Se prevede că, începînd de 
la 19 mai, vremea se va amelio
ra treptat, mai întîi în nord-ves- 
tul țării și apoi în celelalte re
giuni. Cantitățile de apă ce vor 
cădea, cu excepție in Carpații 
Meridionali și Munții Vrancei, 
nu vor depăși 15—20 litri pe mp 
în 24 de ore.

Ca urmare, alimentarea nuri
lor cu ape va fi în general dimi
nuată. Someșul va continua să 
scadă pe întregul curs. Nivelul 
apelor rîului sînt în prezent : la 
Dej sub cota de inundații, iar 
la Satu Mare cu circa 3 metri 
sub nivelul maxim atins reve
nind la cote normale. Mure
șul este în scădere. Unda maxi
mă trecînd în noaptea de marți 
spre miercuri în R.P. Ungară. 
La Brad, scăderile de nivel tota
lizează 1,70 m față de culmina
ția viiturii. Pe Olt, apele 
sînt, de asemenea, în scă
dere, în zona inferioară, nivelul 
apei fiind sub cotele de inunda
ții, cu excepția sectorului Rm. 
Vîlcea, unde au fost puțin depă
șite. Șiretul continuă să crească 
in aval de Cosmești, unde de
pășește ușor cotele de inunda
ții. Apele Prutului, în scădere în 
partea superioară, sînt însă în 
creștere în aval de punctul co
respunzător orașului Iași, fron
tul viiturii ajungînd în cursul 
zilei de marți în amonte de 
Drînceni. Și aici apele depășesc 
cotele de inundații.

Dunărea continuă să scadă de 
Ia Baziaș la Cernavodă. Pe res
tul albiei fluviului se înregis
trează creșteri. care depășesc 
maximele atinse de viitura din 
aprilie cu 18 cm la Brăila și 
15 cm la Tulcea, datorită apor
tului Șiretului și Prutului. Prog
noza Dunării, elaborată pînă la 
15 iunie, prevede că în zona in
ferioară, nivelul apelor va scă
dea în următoarele zile. O nouă 
undă de viitură, de valori mai 
mici decît cele precedente, va 
parcurge fluviul în sectorul ro
mânesc, atingind culminația ni
velurilor între 28 mai la Baziaș 
— 6 iunie la Tulcea.

Nivelul ridicat al apelor unor 
rîuri și ploile abundente căzute

OSTAȘ-EROU
(Urmare din pag. 1)

spre strada -din dreapta po
dului. Devastate de puhoaie, 

aici, nici o casă nu a 
supraviețuit.

Și pe ruine erau oameni.
Autoamfibia s-a îndreptat 

într-acolo. La bord se aflau 
soldatul Giurchi Ionel, Capo
ralul lenășoae Eugen, sergen
tul Robu Mircea și el, ser- 
gentul-major Rusu.

lenășoae, unicul supravie
țuitor, îmi istorisea la cîteva 
ore după dramă :

— Trebuia să ne încume
tăm. Nu puteam altfel. Am 
mers înainte pe stradă... Am 
început să salvăm oameni. 
Copii, o femeie... Am reușit 
să-i ducem la adăpost și ne
am întors pe strada aceea.

Dar pe neașteptate apa a 
început să crească, se umfla 
văzînd cu ochii, se formase
ră șuvoaie și viitori. Ambar
cațiunea era izbită de copaci, 
de stîlpi, de pereții încă în 
picioare. Apoi au cuprins-o 
șuvoaiele și au început s-o 
tîrască amețitor de repede, 
spre albia Mureșului, spre e- 
pilogul zguduitor al temera
rei incursiuni pe strada de 

'•lîngă pod.

^PENTRU TIMPUL DV. L I B E R g

Wfnema
MARILE VACANȚE : rulează Ia 

Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,15).

CASTELUL CONDAMNATELOR 
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).

PENTRU ȚARA ȘI REGE : ru
lează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16: 18,15; 20,30).

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

...SA UCIZI O PASÂRE ClNTA- 
TOARE : rulează la Aurora (orele 
9,30; 12; 15,45; 18), Grădina Aurora 
(ora 20,15).

CU MINE NU. MADAM S rulea
ză la Miorița (orele 15; 17,30; 20).

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

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

SPLENDOARE ÎN IARBA : ru
lează la Buzeștl (orele 15,30; 18), 

în unele zone au menținut si
tuațiile grave existente, iar în 
altele au creat pericolul de inun
dare a noi localități, suprafețe 
agricole, căi de comunicații.

Deși scăderile sînt mari și 
continue, în județul Satu Mare 
apele nu s-au retras în între
gime din 10 localități. Sînt inun
date peste 120 000 ha, 20 000 de 
case. In orașul Alba Iulia mai 
sînt inundate cartierele Partaș 
și Oarbe și alte cîteva străzi. A- 
pele încă nu s-au retras com
plet din cartierele Veza, Berc, 
Mînărade și Tiur din Blaj și nici 
din satele Sînmiclăuș, Bîia, Mi
halț. Alte 7 localități din jude
țul Alba sînt înconjurate de apă, 
legătura făcîndu-se cu bărci și 
cu tractoare. In județul Hune
doara au mai rămas inundate 
parțial cartierul Vilele noi din 
Deva. Simeria, Satul Uroi, iar 
complet comuna Ilia. In județul 
Arad au fost inundate în între
gime 3 localități și 17 parțial. In 
zona indiguită a Mureșului se 
continuă lucrările de consolidare 
și de oprire a infiltrațiilor. Un
da Mureșului, depășind sectorul 
Arad,.a ajuns în județul Timiș, 
unde au fost evacuate 10 locali
tăți.

Datorită precipitațiilor căzute, 
în zona municipiului Pitești, a- 
pele pirîului Trivale au pătruns 
în 6 întreprinderi industriale și 
în subsolurile unor blocuri de 
locuințe. In jumătatea de nord 
a Moldovei apele rîurilor s-au 
retras în albii. în sud însă, în 
județul Vrancea, Șiretul și Put- 
na au depășit digurile lo
cale de apărare provocînd 
inundații în unele zone. 
Ploile abundente au provo
cat creșteri mari pe riurile Mil- 
cov. Rm. Sărat, Rîmna și Suși- 
ța, inundînd unele localități și 
peste 12 000 ha teren agricol. în 
localitățile Homocea, Broștenî, 
Cotești, Cimpuri, Lacul lui Ba
ban, Valea Sării din județul 
Vrancea s-au produs alunecări 
de teren, care au deteriorat lo
cuințe, drumuri, plantații de 
vie, semănături.

în ultimele două zile s-au mai 
produs alunecări de teren în zo
na Petrești, de pe malul sting al 
Prutului. Aici au fost luate mă
surile comune necesare de către 
autoritățile române și sovietice. 
Apele Dunării au provocat pagu
be în Deltă. Au fost inundate 
locuințe, terenuri agricole și 
mari cantități de stuf recoltat.

Autoritățile ungare și sovieti
ce au fost informate, încă de 
săptămina trecută. de mersul 
viiturilor pc riurile din zonele 
de frontieră pentru a putea lua, 
la rîndul lor măsuri corespunză
toare. Cotele apelor sînt în con
tinuare transmise de cîteva ori 
pe zi organelor de specialitate 
din aceste țări.

(Agerpres)

Sergentul-major Rusu îi 
calma pe ceilalți prin însuși 
calmul său. Dar șuvoaiele 
turbate au îmbrîncit și au îm
pins ambarcațiunea în albia 
Mureșului, acolo unde curen- 
ților teribili de puternici nu 
le mai putea rezista nici o e- 
lice de motor.

Ambarcațiunea eroicului e- 
chipaj a fost împinsă de 
forța curenților pînă la po
dul de beton... unde apa a- 
junsese foarte aproape de ba
lustradă. Caporalul lenășoae: 
,,Tovarășul Sergent-major 
Rusu a rămas în picioare...*.

Ca prin minune lenășoae 
s-a salvat. Ceilalți... nici li
nul.

Am mers din nou și din 
nou la podul de peste Mu
reș ca să privesc locul jertfei 
sublime. Ploua peste apa gal
benă, clocotitoare, ploua cu 
stropi mari. Ca niște lacrimi.

Pentru sergentul-major Rusu 
care „a lămas în picioare*.

Pentru tînărul Rusu, că
sătorit abia cu trei săp- 
tămîni în urmă. Pentru ei 
toți care s-au jertfit simplu, 
demn, pe frontul apelor în a- 
cest cumplit mai al lui 1970, 
în numele datoriei ostășești.

Grădina Buzești (ora 20), Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
15,30 ; 18), Grădina Arta (ora 20).

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

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

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Republica (orele 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15), 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 20,30), 
Grădina Doina (ora 20).

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

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

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18 30; 21) ; Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

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

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

COLONIA LANFIERI : 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 Bucegi (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;

Primire la președintele 
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți după-amiază pe 
ambasadorul Republicii FederaleTELEGRAME

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui MARIAN SPYCHALSKI, președintele Consiliului 
de Stat, Mareșal al Poloniei, o telegramă în care se spune :

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

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEOR
GHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, au primit din partea tovarăși
lor TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, și GHEORGHI 
TRAIKOV, Președintele Prezidiului Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria, o telegramă în care se spune :

Aflînd de inundațiile care au cuprins o serie de județe 
ale Republicii Socialiste România, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării 
Populare și Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare 
Bulgaria, vă exprimăm dumneavoastră, poporului frate ro
mân cea mai profundă compasiune.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, Președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea tovarășului CIL' EN-LAI, Premierul Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare Chineze, următoarea tele
gramă :

Luînd cunoștință de faptul că recent unele zone^ ale Româ
niei au fost lovite de inundații grave, în numele guvernului 
Republicii Populare Chineze și al poporului chinez vă exprim 
dumneavoastră și, prin dumneavoastră, guvernului român, 
poporului român și populației din zonele sinistrate profundă 
simpatie și compasiune. Sîntem convinși că harnicul și eroi
cul popor român va putea învinge cu siguranță greutății® 
provocate de această calamitate naturală.

MESAJE Șl SCRISORI 
DE SOLIDARITATE

Președintele Consiliului de 
stat, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit un mesaj din partea amba
sadorului Republicii Venezuela 
în România, Valentin Hernandez 
Acosta, în care se spune :

„Permiteți-mi ca în numele po- 
Îtorului Venezuelan, al guvernu- 
ui Republicii Venezuela, precum 

și al meu personal să exprim în
treaga compasiune în fața pier- 
tlerilor materiale și umane sufe
rite de țara dumneavoastră în 
urma calamităților naturale sur
venite în ultimele zile în unele 
regiuni ale României, precum și 
felicitări pentru eforturile eroice 
ale poporului român de a înlă
tura urmele distrugerilor și de a 
nu încetini ritmul activității în 
țara dumneavoastră pentru a re
cupera în scurt timp pierderile 
suferite**.

în mesajul adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de Uniunea 
Națională a Studenților Sirieni 
din România se spune : „în nu
mele Uniunii Naționale a Studen
ților Sirieni, vă transmitem dum
neavoastră personal și întregului 
popor român, sincera noastră 
compasiune în legătură cu cala
mitățile naturale provocate în 
nordul României.

Noi studenții arabi sirieni, sîn
tem alături de întregul popor

18,15; 20,30), Tomis (orele 9,30—15,30 
în continuare ; 18), Grădina Tomis 
(ora 20).

MOLL FLANDERS : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 18), Grădina 
Moșilor (ora 20) ; Pacea (orele 
16.45; 19,15).

DOMNIȘOARA DOCTOR : ru
lează la Progresul-Parc (ora 20).

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

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

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

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

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN — program nou) ; rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14). Program pentru abo
nați ciclurile A și B după-amiază, 
Săptămîna filmului cehoslovac : 
AȘA E VIAȚA (orele 16,30; 
18,45; 21).

Teatrul de Operetă : MY FAIR 
LADY — ora 19,30 ; Teatrul de 
Dramă Iugoslav (Belgrad) — la 
Teatrul Național „I. L. Caragiale44 
(Sala Comedia): O POVESTE O- 
BIȘNUITA—ora 19,30; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (B-dul Schi
tu Măgureanu) : LEONCE ȘI 
LENA — ora 20 ; (Sala Studio) : 
PURICELE IN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul Mic : DEZERTORUL — 

a Germaniei la București, EricK 
Strătling, la cererea acestuia.

La convorbirea care a avut loo 
cu acest prilej a luat parte Vasil® 
Gliga, adjunct al ministrului afa-* 
cerilor externe.

român în aceste clipe grele. Sîn
tem convinși că el va ieși învin
gător în lupta grea cu natura4*.

★

De asemenea, studenții nige
rieni care studiază în România 
au adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj în care se 
spune: „Vă rugăm să primiți 
profunda noastră compasiune în 
legătură cu calamitățile prileju
ite de inundațiile care âu cau
zat imense pagube materiale în 
multe părți ale României**.

Ambasada Republicii Peru 
Ia București a transmis Minis
terului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România 
o scrisoare prin care se ex
primă, în numele guvernului 
Peruvian și al ambasadei, 
„cele mai sincere păreri de rău 
pentru pierderile umane și 
materiale cauzate de inunda
țiile survenite în Transilvania 
și Moldova". Știrile asupra a- 
cestor evenimente, se spune 
în scrisoare, au produs pro
funde sentimente de compa
siune și solidaritate ale po
porului peruvian față de grele
le încercări prin care trece 
poporul român în aceste mo
mente.

(Agerpres)

ora 16 ; DOI PE UN BALANSOAR
— ora 20 ; Teatrul „Ion Vasiles- 
CU“ : FLOARE DE CACTUS — 
ora 19.30 ; Teatral „Ion Creangă1' : 
MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 16 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 15 ; (Str. Acade
miei) : GULIVER IN ȚARA PĂ
PUȘILOR — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30 ; 
Teatrul de Stat Ploiești (la Tea
trul de Comedie) : CARE DE VA
LEȚI — orele 17 și 20.

• In jurul orei 15,00 transmisie 
în direct a întîlnirii amicale de 
tenis între selecționatele Români
ei și S.U.A. cs 18,00 Deschiderea e- 
misiunii. Microavanpremieră • 
18,05 Emisiune pentru tine
ret • 18,30 Actualiatea muzi
cală • 18,55 Anunțuri — pu
blicitate • 19,00 Telejurnalul
de seară • 19,20 Actualita
tea în economie « 19,45 Campio
natul mondial de baschet mascu
lin : U.R.S.S.-S.U.A. Transmisiune 
de la Ljubljana • 20,30 Tele-cine- 
mateca : „Noaptea amintirilor". 
Prezintă Ecaterina Oproiu • 22,05 
Ora editorului. Editura Minerva și 
cultura noastră clasică. Colecția 
„Biblioteca pentru toți** corespun
de nevoilor reale ale culturii ro
mânești ? Informații editoriale.
• 22,45 Telejurnalul de noapte
• 23,00 închiderea emisiunii.



1Vizita ministrului
afacerilor externe al României

in Tanzania
DAR ES SALAAM — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Crețu, 
transmite : în continuarea tur
neului pe oare îl întreprinde în- 
tr-o serie de state africane, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a sosit luni la 
Dar-Es-Salaam, capitala Repu
blicii Unite Tanzania. Ministrul 
român a fost întîmpinat de omo
logul său tanzanian, Horn Mhan- 
do, și de alte persoane oficiale. 
A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei în Tanzania. Ion Drîn- 
ceanu.

în aceeași zi între cei doi mi
niștri au început convorbirile ofi
ciale, despre care vom relata în- 
tr-o viitoare corespondență.

★
BUJUMBURA. — Trimisul 

special Agerpres, Nicolae Cre
țu, transmite: Ministrul afacerilor 
externe al României a fost, timp 
de patru zile, oaspetele guvernu
lui Republicii Burundi. în timpul 
șederii sale la Bujumbura, minis
trul român a fost primit de șeful 
statului și guvernului, colonelul 
Michel Micombero. Cu acest 
prilej, oaspetele român a trans
mis președintelui Michel Micom
bero un mesaj de prietenie din 
partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste

România, Nicolae Ceaușescu. La 
rîndul său, șeful statului și guver
nului Republicii Burundi a rugat 
pe ministrul român să transmită 
un salut cordial președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Corneliu Mănescu a avut con
vorbiri oficiale cu ministrul afa
cerilor externe și cooperării al 
Republicii Burundi, Libere Nda- 
bakwaje. în cursul acestor con
vorbiri, și în conformitate cu do
rința exprimată cu prilejul primei 
întîlniri dintre cei doi miniștri, la 
București, părțile au negociat și 
semnat un acord de cooperare 
tehnică și un acord comercial. 
Cei doi miniștri au trecut, de a- 
semenea, în revistă domeniile de 
interes mutual, desprinzîndu-se 
o identitate de opinii cu privire 
la căile de urmat pentru întărirea 
cooperării bilaterale.

într-un comunicat dat publici
tății la încheierea vizitei, se rele
vă că în timpul convorbirilor s-a 
apreciat că relațiile româno-bu- 
rundeze evoluează favorabil; s-a 
afirmat atașamentul celor două 
țări față de principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi și avan
tajului reciproc, principii ce re
prezintă singura bază trainică a 
păcii și colaborării internaționale. PROTESTUL

STUDENȚILOR

Mitingul de la Hanoi
consacrat împlinirii a 80 de ani de

nașterea lui Ho Și Min

HANOI 19 (Agerpres) — După 
cum transmite corespondentul 
nostru la Hanoi, Corneliu Vlad, 
în capitala R. D. Vietnam a avut 
loc un miting solemn consacrat 
celebrării a 80 de ani de la naș
terea președintelui Ho Și Min. Au 
participat Tong Duc Thang, Le 
Duan, Truong Chinh, Fam Van 
Dong și alți conducători de par
tid și de stat.

Omagiind memoria președinte
lui Ho Și Min, premierul Fam 
Van Dong a subliniat că marile 
succese ale poporului 
schimbările 
patriei socialiste, poziția interna
țională a Vietnamului luptător — 
toate acestea sînt legate de viața 
și activitatea președintelui Ho Și 
Min, consacrate în întregime in
tereselor și aspirațiilor Vietnamu
lui. Celebrînd a 80-a aniversare

vietnamez,
petrecute în viata

la

a 
tpti

ORIENTUL APROPIAT
NOI INCIDENTE LA CANALUL DE SUEZ

SAIGONEZI

Marea Britanie în
campania electorală

CAIRO 19 (Agerpres). — O 
unitate a armatei egiptene a a- 
tacat marți dimineață, pe un 
front de cîțiva kilometri, poziții
le israeliene din zona sudică a 
Canalului de Suez, a anunțat la 
Cairo un purtător de cuvînt mi-

Conferința
interna
țională

li tar. Artileria și aviația israelia- 
nă au intervenit în încercarea de 
a respinge atacul lansat de forțe
le R.A.U., a adăugat el. Artileria 
egipteană a ripostat, declanșfn- 
du-se un susținut duel de artile
rie între trupele de pe cele două 
maluri ale Canalului.

Gîteva ore mai tîrziu, a preci
zat purtătorul de cuvînt, avioane 
israeliene au încercat să atace o- 
biective militare egiptene, dar au 
fost silite de artileria antiaeriană 
să se retragă, înainte de a-și fi 
îndeplinit misiunea. Ele 
lansat însă bombele asupra 
obiective civile, provocînd 

rea mai multor persoane.

și-au 
unor 
răni-

Demonstrațiile organizate 
de studenți în semn de protest 
față de politica administrației 
saigoneze continuă. Marți di
mineața, relatează în legătură 
cu aceasta corespondenții a- 
gențiilor de presă, Saigonul a 
fost din nou scena unor violen
te manifestații organizate îm
potriva îegimului Thieu. Deși 
forțele polițienești au interve
nit. încercînd să-i disperseze 
cu ajutorul gazelor lacrimoge
ne. mani festan ții au baricadat 
o serie de străzi principale ale 
Saigonului. Ciocniri violente 
între studenți și unități ale 
poliției au avut loc în apro
pierea pagodei „An Quang".

CUBA : Aspect de la „marea 
zafrâ". Se
7-lea milion

trestie

recoltează al 
de tone de 

de zahâr

de la Cairo
CAIRO 19 (Agerpres). — La 

Cairo au început lucrările Con
ferinței internaționale de sprijini
re a luptei popoarelor din Indo
china împotriva agresiunii S.U.A. 
La conferință participă delegații 
din 50 de țări ale Asiei, Africii, 
Europei și Americii, reprezentanți 
ai unor organizații internaționale 
și ai vieții politice și sociale din 
numeroase țări. Din partea țării 
noastre participă o delegație a 
Ligii de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, condusă de 
prof. univ. Stanciu Stoian, secre
tar general al Ligii.

Traian Ispas, ministrul in
dustriei materialelor de 
construcții din România, ca
re se află în Ungaria într-o 
vizită oficială a fost primit 
marți de către Timar Matyas, 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoiuționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar. La primire, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, 
au fost de față Bondor Jozsef, 
ministrul construcțiilor și 
planificării orașelor al R.P. 
Ungare și Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la 
Budapesta.

• SFIDIND INTERDICȚIA 
AUTORITĂȚILOR, studenții 
Universității Witwatersrand din 
Johannesburg (Republica Sud-A
fricană) au participat luni la 
un mar? de protest împotriva 
deținerii îndelungate în închi
soare a unui număr de 22 pa- 
trioți africani. Poliția a inter
venit, arestînd în total 357 de 
studenți. Aceștia urmează să 
fie judecați în conformitate cu 
așa-numita lege privind interzi
cerea adunărilor susceptibile de 
a produce tulburări.

• TRATATIVELE CARE VOR 
ÎNCEPE la 30 iunie la Luxem
burg în legătură cu aderarea 
Marii Britanii, Irlandei, Dane
marcei și Norvegiei la Piața co
mună, vor trebui să fie scurte, 
a declarat ministrul italian al 
trezoreriei, Emilio Colombo, a- 
flat la Londra într-o vizită ofi
cială. Negociatorii, a adăugat 
ministrul italian, vor trebui să 
se limiteze la problemele esen
țiale cu caracter politic, econo
mic și instituțional și să nu se 
piardă în detalii.

• IN DIFERITE SECTOARE 
ALE ECONOMIEI VENEZUE- 
LENE se înregistrează în ulti
mele zile o intensificare a miș
cării revendicative. Peste 2 000

a nașterii președintelui Ho, 
«pus Fam Van Dong, fie ca 
vietnamezii să se afle la înălți
mea sarcinilor care le revin — 
înfrîngerea totală a intervenției 
S.U.A., eliberarea Sudului, edifi
carea și apărarea Nordului socia
list, reunificarea pașnică a țării.

Referindu-se la situația din 
Peninsula Indochina, vorbitorul a 
condamnat intervenția trupelor 
S.U.A. în Cambodgia, care ame
nință pacea și securitatea popoa
relor din Sud-Estul asiatic. Po
porul vietnamez, a spus el, este 
hotărît să ducă cu perseverență 
și să intensifice lupta sa pentru a 
face să eșueze planul american al 
„vietnamizării", care nu este în 
fond decît un plan pentru pre
lungirea războiului și perpetuarea 
ocupației Vietnamului de sud.

Mișcarea grevistă din Italia
Convorbirile de la Palazzo Chigi

Un nou val de greve a imobilizat ieri activitatea în mai, 
multe sectoare importante din Italia — presa, comerțul, 
transportul aerian, învățămîntul, poșta și telecomunicațiile, 
o serie de servicii publice și chiar brigăzile de pompieri*

Intervenite într-o perioadă de 
campanie în vederea alegeri
lor provinciale și regionale de 
la 7 iunie, aceste greve au 
provocat neliniște în cercu
rile guvernamentale. Astfel, pri
mul ministru, Mariano Rumor, a 
adresat un apel țării, subliniind 
riscurile pe care le-ar adu
ce „punctul de ruptură" (pre-

Contestări la Santo Domingo
Liderii partidelor de opoziție 

din Republica Dominicană au 
acuzat autoritățile de „practici 
frauduloase“ în recentele alegeri, 
încheiate, după cum s-a anunțat, 
cu victoria președintelui Joaquin 
Balaguer. Generalul Elas Wessin 
y Wessin, clasat al treilea în com
petiția prezidențială, a declarat 
că rezultatele anunțate constituie 
„o mare fraudă". La rîndul său, 
fostul președinte Juan Bosch, al

cărui partid, Mișcarea revoluțio
nară dominicană, nu a prezentat 
candidați și s-a abținut de la vot, 
a spus că „alegerile au fost de
parte de a avea un caracter liber 
și corect". Un alt lider al opozi
ției, Guarionex Lluberes, vice
președinte al Mișcării pentru in
tegrarea democratică și primar al 
capitalei, a declarat că partidul 
său va contesta rezultatele ofi
ciale.

„Condamnafi la întuneric

mierul italian se referă la actua
lele tratative dintre sindicate și 
patronat).

La întîlnirea de ieri, de Ia 
Palazzo Chigi, membrii guvernu
lui au continuat convorbirea cu 
reprezentanții sindicali privind 
problemele pe care le pun re
vendicările urgente ale oamenilor 
muncii italieni. Aceștia cer reali
zarea unor reforme în domeniul 
construcției de locuințe, al trans
porturilor publice, învățămîntu- 
lui și asistenței medicale, precum 
și măsuri pentru frînarea creșterii 
costului vieții.

Ieri, ziarele italiene n-au mai 
ieșit din rotative ca urmare a 
grevei cu o durată excepțională, 
declarată luni de tipografi. A- 
ceștia au anunțat că hu-și vor 
relua lucrul pînă la 25 mai, da
torită ruperii negocierilor cu edi
torii pentru înnoirea contractelor 
colective. Tentativa de ultimă 
oră a ministrului muncii, Carlo 
Donat-Cattin, de a evita „greva 
informațiilor" nu a dat rezultate. 
După ce i-a primit luni seara pe 
reprezentanții sindicali, ministrul 
a făcut propuneri editorilor de 
ziare în vederea unui compromis. 
O altă grevă care provoacă ne
liniște organelor administrative 
este aceea a funcționarilor publi
ci, în număr de circa 40 000/

Marea Britanie a intrat subit în campanie electorală. Dizolva
rea Parlamentului se produce la 29 mai, alegeri generale vor 
avea loc la 18 iunie, iar deschiderea unei noi sesiuni parlamen
tare este prevăzută pentru 2 iulie. Astfel, folosindu-se de prero
gativa sa de a fixa data alegerilor, premierul Wilson a redu9 
mandatul actualei legislaturi cu un an, în mod obișnuit alegerile 
trebuind să aibă Ioc cel mai tîrziu în primăvara anului 1971. Se 
pare că la ședința comună de șase ore a cabinetului și comitetu
lui executiv al Partidului Laburist, care a precedat hotărîrea, 
acul busolei laburiste a indicat aceeași direcție de urmat: de 
a se acționa urgent și direct pentru surprinderea adversarului — 
Partidul Conservator — nepregătit. Dezorientarea concurentului 
de temut abia cu un an în urmă, înseamnă un atu psihologic, 
deloc de neglijat, atunci cînd se angajează în luptă toate forțele 
pentru cîștigarea unui nou mandat de cinci ani. Wilson este ho
tărît să cîștige de la distanță. De ceea ce conservatorii s-au te
mut, n-au scăpat : conjunctura favorabilă, propice laburiștilor, a 
cîntarit mai mult decît celebrarea respectului față de tradițiile 
electorale. Un excedent al balanței de plăți în unele luni, unele 
succese remarcabile la recentele alegeri municipale din Anglia și 
Țara Galilor, rezultatele sondajelor Gallup (7,5 la sută avans la
burist) și N.O.P. (3,2 Ia sută avans laburist), abandonarea unor 
restricții în domeniul majorării salariilor reprezintă, fără îndoială, 
un fericit concurs de împrejurări pentru laburiști, ideal chiar, 
dacă ne gîndim la puternicele presiuni economice și sociale la 
care a fost supus timp de 20 de luni cabinetul Wilson.

Pregătirea manifestului electoral, punerea la punct a strategiei 
electorale sînt dominate de o febrilitate care a depășit propor
țiile specifice oricărei campanii de acest gen, conferindu-i clima
tul acțiunilor precipitate de un deznodămînt atît de apropiat — 
18 iunie. Lupta pentru ocuparea celor 630 de locuri din Camera 
Comunelor și pentru deținerea în continuare a cheii de la ușa 
din Downing Street 10 a început așadar odată cu fluxul de opinie, 
in general, capricios dar acum favorabil laburiștilor. Wilson are 
ambiția de a cîștiga alegerile cu aceeași majoritate comodă de 
100 de locuri de care dispune în prezent în parlamentul țării.

Un nou mandat pentru oricare dintre cele două partide, asociat 
cu aparențele unei stabilități asigurată de o balanță de plăți 
excedentară, are o semnificație aparte în perspectiva deschiderii, la 
sfîrșitul lui iunie, a negocierilor pentru aderarea Angliei la C.E.E. 
Dacă scadența îi va găsi tot pe laburiști la putere, unii observa
tori politici speră ca pozițiile „celor 6“ să fie mai flexibile, iar 
costul aderării dacă nu va fi mai mic, va fi cel puțin negociabil 
în favoarea Marii Britanii. Amîndouă evenimentele — alegerile si 
candidatura Ia C.E.E. — cele mai importante în viața politică bri
tanică pentru acest început de deceniu, par să se desfășoare în
tr-un răstimp deocamdată oarecum favorabil din punct de vedere 
economic : ecoul recesiunii din S.U.A. nu s-a făcut simțit încă 
în Marea Britanie. Economiștii, poate nu cei mai optimiști, pre
văd pentru octombrie un „inevitabil" procentaj de 2 la sută in
flație, un proces lent de degradare economică care I-ar tran
sforma pe ministrul economiei, Roy Jenkins, într-un simplu spec
tator al evenimentelor, din moment ce cauzele lor nu sînt supus® 
controlului său, ele izvorînd din trecut sau de la... Washington. 
Deocamdată, însă, interesul laburiștilor este de a camufla latura 
întunecata a perspectivelor și de a prezenta cealaltă față a 
medaliei, cea luminoasă, pentru a-i atrage pe alegători, a-i an
trena pe cei tineri, a dizolva apatia primejdioasă a unei părți 
a electoratului. în ceea ce privește pe tinerii de 18 ani care 
smt chemați să voteze pentru prima dată, un recent sondaj arată 
că cei .mai mulți (care și-au anunțat intenția de a vota) sînt fa
vorabili laburiștilor, depășind cu 2,o la sută pe cei care se pro
nunță pentru conservatori. Să fi fost și acesta un element care 
sa-1 fi încurajat pe premierul Wilson în a-?i spune cuvîntul ho- 
tărîtor și a lansa țara în campania electorală ? Poate că da.

DOINA TOPOR

Imagine de la standul Ro- 
mâniei din cadrul Târgului 
international de la Hanovra

O cifră provenită din 
surse oficiale, de la Pre
toria, relevă un sinistru 
record sud-african ; în 
R.S.A. are loc, în medie, 
cîte n execuție prin spin- 
zurare la fiecare trei 
în această țară fiind 
nunțate jumătate din 
damnările la moarte 
întreaga lume. 98 la 
din aceste execuții (lucru 
deloc surprinzător în țara 
apartheidului) afectează 
oameni „de culoare".

Sub impresia acestui 
record macabru ne-au că
zut înaintea ochilor o 
seamă de fapte și date 
extrase de presa elve
țiană dintr-o foarte re
centă broșură publicată 
la Geneva sub auspiciile 
„Ligii helvetlce împotri
va rasismului". Intitu
lată sugestiv „CONDAM
NAȚI LA ÎNTUNERIC", 
broșura dezvăluie un alt 
„record" sud-african la 
fel de sinistru ca și cel 
al execuțiilor capitale.

E vorba de eșafodajul 
cinic prin care o întreagă 
populație, milioane de ti. 
neri africani, sînt împie
dicați în drumul vital 
spre cultură și instrucți-

zile, 
pro- 
con- 
din 

suta

une. „Condamnați la în
tuneric" ne aduce date 
revelatoare despre un as
pect, îndeobște mai puțin 
cunoscut în detalii : școa
la sau, mai precis, lipsa 
de școli pentru africani 
in regimul apartheidului.

Statisticile prezentate 
de autorii broșurii și ba
zate pe date oficiale ale 
autorităților sud-africane 
— probabil îndulcite față 
de dimensiunile exacte 
ale realității — arată că 
din cei 3,5 milioane de co
pii din rîndurile populației 
de culoare numai ceva 
mai mult de un milion 
sint școlarizați. Din punct 
de vedere cifric, situația 
apare tristă. Ea poate fi, 
însă, fără îndoială, consi
derată dramatică dacă ne 
referim la ansamblul de 
legi și regulamente care 
consacră menținerea în
tregii rețele școlare pen
tru tineretul african în
tr-un stadiu denumit de 
autorii broșurii citate „de 
subdezvoltare acută", pre
scriind, de fapt, „preda
rea unui minimum de cu
noștințe care nu ajunge, 
în genere, nici la un sfert 
din volumul acumulat de

copiii din școlile pentru 
albi". Clasele supraaglo
merate (în medie 90—100 
de școlari), cadre didac
tice extrem de puține (un 
învățător la 250—280 de 
copii) și slab pregătite (60 
la sută din cadrele di
dactice din învățămîntul 
elementar pentru africani 
au doar... școala primară 
absolvită) sînt cîteva in
dicii elocvente despre 
premeditata împingere 
spre obscuritate a ceea ce 
se numește „învățămîntul 
pentru populația de cu
loare" în regimul apart
heidului.

Alte cifre și date sta
tistice completează tabloul 
sumbru. începînd cu 
școala secundară intră în 
funcțiune bariera taxelor 
prohibitive foarte mari 
(în condițiile în care ele
vii și studenți albi nu 
plătesc, începînd din anul 
1962, nici un fel de taxe 
școlare). Dintre copiii a- 
fricani care au șansa să 
frecventeze acea rudimen
tară școală elementară 
care funcționează „pen
tru negri" în R.S.A. nu
mai un procent variind 
între 0,5—1 la sută au

reușit în ultimul deceniu 
să ajungă în școlile de 
gradul doi (în timp ce 
copiii albi își continuă 
studiile secundare în pro
porție de circa 80 la sută). 
Și situația se agravează 
pe măsură ce se înain
tează pe scara studiilor 
superioare. In anul școlar 
1967—1968 numărul afri
canilor cuprinși în clasele 
a V-a liceală era de 120 
(1 la 10 000 din totalul a- 
fricanilor cuprinși în re
țeaua de învățămînt). Ast
fel, în mod practic, tine
rii africani în vîrstă de 
peste 14 ani aproape că 
nu pot ajunge pe treptele 
superioare ale învățămîn- 
tului. Lucru demonstrat, 
de altfel, foarte pregnant 
și de faptul că anul tre
cut s-au prezentat la 
examenul de bacalaureat 
numai 79 de candidați 
„de culoare" (aceasta la o 
populație băștinașă de 
peste 10 milioane de lo
cuitori). La nivelul uni
versitar, nu există decît 
un număr realmente in
fim de africani. Statistica 
pe anul 1968, de pildă 
(reprodusă în broșura el
vețiană citată) oferă ur-

mătoarele cifre în ce pri
vește totalul diplomaților 
universitari din Repu
blica Sud-Africană : albi 
— 112100 ; africani —
408 ! In ultimii cinci ani 
doar 12 nealbi au obținut 
diploma de inginer ; nu
mărul total al medicilor 
„de culoare" este de 93 
(unul la mai mult de 
100 000 de locuitori afri
cani). Nu e de mirare că, 
urmare directă a unui 
sistem discriminatoriu 
draconic, a barierelor in 
calea instruirii unei în
tregi populații, procentul 
africanilor lucrînd în pro
fesiuni care cer o califi
care medie sau superioară 
nu depășește... 2 la sută.

Recordul execuțiilor ca
pitale, recordul de spînzu- 
rători este egalat, așadar, 
de cel al milioanelor 
de „condamnați la întu
neric", al milioanelor de 
oameni cărora, în impe
riul apartheidului, li se 
barează calea spre școală.

EM. RUCAR

Ploi torențiale 
în Bulgaria

Ploile abundente de pe urma 
cărora au avut de suferit aproape 
toate țările din Europa nu au 
ocolit nici R. P. Bulgaria. In ul
tima săptămînă, asupra județelor 
Mihailovgrad, Plovdiv, Pervomai 
etc. ș-au abătut ploi torențiale 
însoțite de grindină, care au pro
vocat pagube materiale însemna
te. Semănăturile de pe suprafețe 
întinse au fost compromise total 
sau parțial. Astfel, în județul 
Mihailovgrad mii de hectare cul
tivate cu viță de vie, roșii tim
purii, căpșuni, smeură au fost 
scoase din circuitul economic, re
coltele fiind în întregime distru
se. Ploile torențiale și grindina 
au compromis grav și culturile 
de durată. Cantitatea de apă va
riază între 5 și 50 de litri pe me
tru pătrat.

• UN VIOLENT CICLON s-a 
abătut in ultimele 24 de ore a- 
supra regiunii de est a Pakista
nului. Potrivit primelor știri, 14 
persoane și-au pierdut viata, iar 
alte 35 au fost rănite. Ciclonul a 
distrus numeroase clădiri, iar 
comunicațiile și distribuirea cu
rentului electric au fost pertur
bate. Cele mai mari daune sînt 
semnalate în districtele Barisal, 
Mymensingh și Rajshahi.

de lucrători de la fabricile com
paniei textile „Texfin" din ora
șul Maracaibo au declarat grevă 
cerînd reprimirea la lucru a u- 
nor muncitori concediați. Sin
dicatul unit al textiliștilor din 
statul Aragua a dat publicității 
o declarație de solidaritate cu 
greviștii. în același timp, con
tinuă greva celor peste 1 000 de 
textiliști din orașul Barquisi- 
mento. Greva a peste 1 500 de 
muncitori de la filiala societății 
nord-america ne constructoare de 
automobile „Ford Motor Com
pany" din orașul Valencia a in
trat în cea de-a treia săptămînă.

ALDO MORO
LA PARIS

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL ITALIEI, Aldo 
Moro, a sosit ieri la amiază la 
Paris, într-o vizită oficială. Ime
diat după sosire, oaspetele ita
lian a și început prima rundă 
de convorbiri cu ministrul de 
externe francez, Maurice Schu- 

' mann.
în cercurile politice franceze 

se apreciază că cele două zile 
de convorbiri Moro—Schumann 
vor fi dominate de discuțiile 
referitoare la proiectul de reali-

F> e
zare a unei uniuni economice și 
monetare a țărilor Pieței co
mune și de apropiatele negoci
eri privind aderarea Marii Bri
tanii la C.E.E. Pe agenda con
vorbirilor franco-italiene vor fi
gura, de asemenea, problema 
organizării unei conferințe pen
tru securitatea europeană, pre
cum și unele aspeote ale situa
ției internaționale actuale.

• DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT OFICIAL LA PRETORIA, 
primul ministru al Republicii 
Sud-Africane, Vorster, va face 
în viitorul apropiat o vizită la 
Salisbury. Comunicatul se limi
tează să anunțe doar această vi
zită, fără a da nici o precizare 
asupra scopului ei. Actualul vo
iaj poate fi apreciat însă ca un 
pas pe calea recunoașterii ofi
ciale a regimului lui Smith de 
către guvernul sud-african. Nu 
ar fi decît un act formal, întru- 
oît Ian Smith se bucură de mai 
mult decît o recunoaștere din

sIoIli r* ~t
fiartea R.S.A., și anume de un 
arg sprijin, fără de care situa
ția sa ar fi și mai dificilă.

• NEIL ARMSTRONG, pri
mul om care a pus piciorul pe 
Lună, va părăsi corpul astronau- 
ților americani : el va lucra în 
conducerea biroului pentru pro
movarea cercetării și tehnologiei 
al NASA. Armstrong va răspun
de de coordonarea lucrărilor de 
cercetare și tehnologice ale ins
tituțiilor guvernamentale și so
cietăților particulare care exe
cută comenzi pentru NASA.

• GENERALUL INDONEZI
AN SUPARDJO a fost executat 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în Java de vest — a anunțat un 
purtător de cuvînt al ministeru
lui indonezian al apărării.

Supardjo a fost condamnat la 
moarte în urmă cu .trei ani de 
un tribunal militar special, fiind 
acuzat de complicitate la tenta
tiva de lovitură de stat din a- 
nul 1965.

• NAVIGATORUL solitar en
glez Arthur Hornby, care încearcă 
să traverseze Oceanul Pacific la 
bordul unei mici ambarcațiuni cu 
vîsle, a fost zărit luni de o nava 
japoneză la aproximativ 150 mii® 
de coastele nordice nipone.

Străbătînd circa 9 mile pe zi, 
el speră să-și încheie cu succes 
călătoria peste 120 de zile.

« I
• GUVERNUL COLUMBIAN 

a hotărît punerea în libertate a 
cetățenilor reținuți în timpul 
stării de urgență, introdusă în 
țară după alegerile prezidențiale 
de la 19 aprilie. Printre cei eli
berați se află Jose Cardona 
Hoyos, membru al C.C. al Par
tidului Comunist din Columbia, 
și doi candidați ai partidului în 
alegerile municipale — Israel 
Ortigosa și Hilma Valencia.

• LA CANNES a avut loc, cu 
ocazia Festivalului internațional 
al filmului, o întîlnire a tehni
cienilor și lucrătorilor din do
meniul cinematografiei și tele
viziunii, la care au fost repre
zentate sindicatele pe ramură 
din 11 țări, printre care și Ro
mânia. Participanții au desemnat 
un grup de lucru, condus de 
Georges Elwin (Anglia), care să 
asigure coordonarea și informa
rea între toate sindicatele inte
resate. A fost adoptată, de ase
menea, o rezoluție în care se a- 
firmă dorința de a dezvolta coo
perarea între sindicatele și or
ganizațiile profesionale din 
domeniile cinematografiei și te
leviziunii, îndeosebi în ce pri
vește coproducțiile.

INCIDENT 
HONDURO — 

SALVADORIAN
• UN COMUNICAT OFICIAL 

dat publicității luni la San Sal
vador anunță că un detașament 
al forțelor armate honduriene a 
atacat teritoriul salvadorian în 
două puncte situate de-a lungul 
frontierei, în regiunea Chalate- 
nango. Comunicatul menționează

că atacul a fost respins, iar 11 
soldați hondurieni au fost uciși. 
Trupele salvadoriene nu au su
ferit pierderi.

S-a anunțat, de asemenea, că 
un avion al forțelor aeriene hon
duriene a violat duminică după- 
amiază spațiul aerian al Salva
dorului.
• ROBERT MC KEE, unul 

dintre cei 22 pacienți supuși o- 
perației de transplantare a ini
mii la Centrul Medical al Uni
versității din Stanford, Califor
nia, a încetat ieri din viață după 
21 de luni de la operație. Medi
cii nu au putut determina cu 
precizie, pentru moment, cauze
le decesului.

Mc Kee era în momentul în 
care a intervenit decesul, a doua 
persoană după Lewis Russel, ca
re a supraviețuit cel mai mult 
unor operații de transplantare 
a inimii. Russel a fost operat la 
24 august 1968 la Colegiul Medi
cal din Virginia și este încă în 
viață. Ambii au depășit deci re
cordul de supraviețuire de 20 
luni, realizat de celebrul pacient 
al doctorului sud-african Chris
tian Barnard, Philip Blaiberg.

• ADUNAREA GENERALA 
a Organizației Mondiale a Să
nătății a adoptat un proiect de 
rezoluție, prezentat de nn nu

măr de delegații între care și 
cea a României, cu privire la 
principiile fundamentale ale 
dezvoltării serviciilor naționale 
de ocrotire a sănătății. Rezoluția 
se pronunță pentru crearea unor 
sisteme de servicii sanitare ba
zate pe planuri naționale și lo
cale, a căror funcționare să fie 
asigurată prin formarea raționa
lă de cadre sanitare de toate ca
tegoriile, capabile să desfășoare 
acțiuni preventive, curative și de 
readaptare.

CONVORBIRILE 
SOVIETO — 
AMERICANE 

DE LA VIENA
La sediul ambasadei Uniunii 

Sovietice din Viena a avut loc 
marți cea de-a noua ședință de 
lucru a convorbirilor sovieto- 
americane cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice. Cele 
două delegații, conduse respec
tiv de Vladimir Semionov și Ge
rard Smith, au anunțat la sfîrși
tul reuniunii că următoarea șe
dință va avea loc la 22 mai la 
sediul ambasadei Statelor Unite.
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