
ALĂTURI DE ÎNTREAGA NAȚIUNE,

TINERETUL SE AFLĂ LA DATORIE!

PRIMIRTĂ DE CĂTRE 

TOVARĂȘUL MLAf CEARȘESC» 

A TOVARĂȘEI MARTHA BORQOEZ

8 zile de 
dezastru, 
de luptă 
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Miercuri după-amiază, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit pe 
tovarășa Martha Borquez, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. Mexican, care face o vizi
tă în țara noastră.

La primire a participat to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma

nent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In timpul întrevederii, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, de caldă priete
nie, au fost abordate unele 
probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești in* 
temaționale, ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor tovără
șești, de solidaritate interna- 
ționalistă dintre P.C.R. și P.C. 
Mexican.

De la Ministerul

Agriculturii și Silviculturii

REPORTERII „SCINTEII TINERETULUI' TRANSMIT: Printr-un efort colectiv,

în zonele periclitate ÎNFRUNTARE
OIRZA, TENACE

Plecînd din Galați am a- 
juns cu greu în satul 
Fundenii Noi de pe malul 

Șiretului. Parcurgem satul și a- 
jungem în partea cealaltă, la 
dig. Aici, sute de oameni. 
Urcăm pe dig. Apele în une
le locuri au ajuns la buza lui, 
mai sînt două-trei wlegete și pot 
să se reverse clipă' de clipă, să 
devasteze totul în cale, să sur
prindă pe acești tineri, elevi, sol
dați. Fiecare e hotărît să rămînă 
chiar dată viața îi e în primejdie 
și să facă tot ce omenește e po
sibil.

Pentru o clipă în această por
țiune digul s-a și ridicat cu 
două palme. Dar apa începe să 
se infiltreze pe jos, pe la baza 
digului. Tinerii Ion Sava, Dumi
tru Lupu, Aurică Costache și 
mul ți alții, năvălesc cu lopețile. 
Aici bătălia nu se duce doar pe 
fiecare metru ci pe fiecare centi
metru.

Pornim spre Fundenii Vechi, 
un sat vecin în care apa a pă
truns pînă la înălțimea ferestre
lor. Sîntem într-o amfibie împre
ună cu 3 ofițeri superiori și cu o 
grupă de soldați. Plutim încet,

Transmițirid ieri relatarea 
noastră de la „ruperea? 
Brăila km 19 aveam în 

față o noapte albă. Am pe
trecut-o, însă, în cu totul altă 
parte decît la Galați. Cei 10 km 
de șosea spre acest oraș erau îne
cați de ape. Am pornit-o pe o 
rută ocolită. După 200 de km, ul
tima șansă de a întîlni Galațiul 
era ratată. Apele Putnei, apele 
Șiretului, au făcut impact la 18 
kilometri de Focșani. Ne aflăm în 
comuna Vulturu. In stînga, pe un 
podeț suspendat de tufe, 200 de 
copii sînt evacuați în grabă. Tre
cem mai departe, încercând să 
ajungem în inima diluviului. Șu
voaiele acoperă năvalnic șoseaua. 
Sărim repede intr-un „Bucegi" 
condus de caporalul Constantin 
Isac. (In noaptea asta avea să 
facă nu mai puțin de 7 curse de 
evacuare). Apa trece peste țeava

FOCȘANI
de eșapament. Este ingenios ca
poralul, prelungește ca o serpen
tină tubul de evacuare cu un maț 
de cauciuc.

Ajungem la Călienii Vechi. Sa
tul este asaltat concentric de ape. 
In mijlocul satului numai suflare 
bărbătească: militari, membri ai 
gărzilor patriotice, tineri. Femei
le, bătrînii au fost evacuați de cu 
ziuă cu elicopterul. 7 zile șl 
nopți — ne spune vicepreședih

VARTAN ARACHELIAN 
GRIGORE ARBORE

(Continuare în pag. a TV-a)
ODOBEȘTI — Momente dramatice.

Foto: C. CIOBOATA

COTA SPIRITULUI CIVIC,
GALATI

atent, scrutăm întinderea de fluid 
tulbur. înainte de a intra în sat 
privesc un monument al ostașilor 
români căzuți în luptele de la 
1916—1918. Soclul e îri^pă. Apoi 
trecem printre case pustii. înain
tăm, cîte o lampă, cîte o jucă
rie de copil plutește pe apă. Pe 
o ridicătură de pămînt, un cîine 
și vreo 7 găini. Ajungem la casa 
lui Ștefan Bută. Dimineața nu a 
vrut să-și părăsească gospodăria, 
dar acum nu mai are încotro.

Plutim mai departe spre casa 
lui Niță Hiloche. Acesta, ajutat 
de soldați și ofițeri se urcă în 
autoamfibie, apoi își fotografiază 
casa pe care nu se știe dacă o va 
mai revedea.

Departe în mijlocul apelor, la 
vreo 2 km, lîngă o biserică înăl
țată pe un mic platou, zărim o 
cămașă fluturînd. Se aud stri
găte de ajutor. Deocamdată nu 
se poate ajunge la ei, s-au făcut 
cîteva încercări, dar curentul e 
atît de puternic, îneît poate ușor 
răsturna o autoamfibie.

Ne 
satul 
celor 
urmă
pradă apelor.

întoarcem și plutim spre 
care le va oferi adăpost 
ce acum, tăcuți, privesc în 
la casele lor rămase pustii,

CHIRIC ION

să fie reînsămînțate
toate suprafețele unde

culturile agricole au
fost compromise!

în urma revărsării apelor în 
unele județe ale țării au fost 
calamitate culturile agricole de 
pe mari suprafețe de teren. 
Pentru înlăturarea imenselor 
pagube provocate de inundații, 
Comitetul Executiv al Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție a adre
sat o chemare către întreaga 
țărănime, către toți lucrătorii 
din agricultură să ia măsuri

A
EROISMULUI Șl SOLIDARITĂȚII

operative în vederea evacuării 
urgente a apelor, asigurării u- 
nor condiții bune de dezvolta
re a plantelor ieșite de sub apă 
și reînsămințării terenurilor 
calamitate. Totodată, Ministe
rul Agriculturii și Silvicultu
rii a făcut o serie de recoman
dări, care trebuie aplicate in 
mod diferențiat, în legătură cu 
modul cum trebuie efectuate 
lucrările pe terenurile afectate 
de inundații.

In zona calamitată din cauza 
inundațiilor să se facă inven
tarierea întregii suprafețe de 
teren ce a fost acoperită de 
apă, în acest scop, comisiile 
trimise în fiecare unitate îm
preună cu conducerea acesteia, 
cu inginerii șefi, alți specialiști 
din cooperativele agricole, 
școli agricole, stațiuni experi
mentale, să identifice solă cu 
solă și să stabilească gradul 
de calamitate a culturii. După 
stabilirea gradului de calami
tate să se facă un program 
pentru remedierea, refacerea 
fiecărei lucrări pe sole și pe 
culturi-

Culturile de păioase care au 
fost ușor mîlite fără a fi aco
perite, trebuie urmărite cîteva 
zije și în cazul în care nu se 
manifestă fenomenul de putre
zire, să fie lăsate în cultură. 
La culturile prăsitoare — sfe
clă de zahăr, porumb și floa- 
rea-soarelui — unde sînt pier
deri mai mici, porțiuni din 
sole, goluri în cultură să fie 
completată cu aceeași cultură 
făcîndu-se semănatul cu ma
șina sau cu mîna.

Unde culturile sînt compro
mise cuhiplet, să se facă pe cît 
posibil reînsămînțatul cu a- 
ceeasi plantă. Să se însămînțe- 
ze în special sfecla de zahăr 
— umiditatea existentă va per
mite obținerea unei producții 
bune. Floarea-soarelui să se 
reînsămînțeze în județele din 
cîmpia de vest (Timiș, Arad, 
Bihor, Satu Mare), jumătatea 
de sud. a Moldovei (Vaslui, Ba
cău, Vrancea, Galați, Brăila), 
precum și cîmpia din su
dul țării. Semănatul să se 
încheie cel tîrziu pînă în

(Continuare în pag. a IV-a)

PE FRONTUL APELOR

SITUAȚIA LA ZI
• Mureșul periclitează în conti

nuare așezări omenești, bunuri 
materiale.

• Noi revărsări ale Oltului la Tr. 
Măgurele.

O Alte localități inundate în Mol
dova : Frăsuleni, Golăești, Lun
ca Prutului.

• Pînă ieri, în județul Satu-Mare, 
73 de morți, 3 350 de case și 
6 597 anexe gospodărești dărî-

mate, 16.161 persoane sinistra
te.

• In j'udețul Bistrița-Năsăud va
loarea pagubelor identificate : 
mai multe sute de milioane lei.

ULTIMA ORA: La Tulcea, di
gul de protecție a fost distrus : 
60 000 ha teren arabil și 17 locali
tăți inundate ® In Deltă, luptă 
îndîrjită pentru salvarea de vieți o- 
menești. Ieri, lîngă ARAD : apa a înghițit case, drumuri, ogoare I

EROII | 
<( Trâim, în aceste zile cu vești-șoc ce ne parvin pe toate 

canalele de transmitere a informațiilor, mai mult ca oricînd 
sentimentul câ fiecare trebuie sâ ne aflam la posturile noas- 
tre, sâ ne îndeplinim cu milimetrica exactitate, cu surplus \ 
de devotament, datoria. Undeva, mii de oameni s-au luptat < 
și se luptă cu urgia, și ecoul acestei lupte se statornicește în 

L noi prin aceste cifre rotunde, care se numesc convingere și 
conștiință.

Lîngă fereastra biroului redacțional, unde tot o obligație S 
circumscrisă cu modestie uriașului efort mă împiedică să S 

S fiu, ca reporter, acolo unde se dă direct bătălia, mă gîndesc S 
însă, luînd în mînă telegramele care sosesc, la cei ce con- S 
sumă drama învingînd-o, devenind eroii concreți ai unor S 
fapte fără precedent. Pe unii îi cunosc personal, pe cei mai S 

’> mulți nu, dar ce impresionante portrete I Abia acum, din S 
S aceste telegrame, am imaginea plenară a rezultatelor edu- S 

cației comuniste pe care o facem de douăzeci și cinci de S 
ani generației noqstre tinere. _ . S

lată, este a șaptea sau a opta zi de cînd puhoaiele au j
? EUGEN FLORESCU C

(Continuare în pag. a IlI-a) S

După retragerea apelor

Descindem în gara ora
șului Satu-Mare cu cer
titudinea că am pă

truns în epicentrul unui 
dezastru. Imaginile care se 
relevă privirilor, tulburătoare 
prin tragismul lor, provoacă 
printre călătorii care abordea
ză orașul pe căile de acces re
puse în funcțiune, un senti
ment firesc de strîngere de 
inimă. Cu atît mai mult cu 
cît, acești primi călători sînt, 
în fapt, oameni sosiți aici din 
toate colțurile țării, specialiști 
sau medici care au răspuns 
chemării partidului, grăbin- 
du-se să concureze cu toate

forțele lor la reintrarea aces
tei frumoase localități în cir
cuitul vieții normale, la refa
cerea structurilor economice, 
edilitare și sociale pe care fu
ria dezlănțuită a apelor, în 
urmă cu cîteva ore, le-a 
zguduit din temelii. Și tuturor 
orașul li se relevă — însemn 
al unei bărbății supreme — 
ca un oraș reîntors la unelte.

Străbatem un itinerar si
nuos, care unește punctele vi
tale ale vieții economice a 
municipiului Satu Mare, uzi-

MIHAI PELIN

(Continuare în pag. a IlI-a)

REÎNTOARCEREA
UNELTE ESK®
• DE LA COMANDAMEN

TUL MINISTERULUI ENER
GIEI ELECTRICE pentru în
lăturarea urmărilor provoca
te de inundații, aflăm că au 
fost repuse în funcțiune a- 
proape toate centralele elec
trice afectate de inundații. 
Termocentrala de la Lu
duș și-a reluat activi
tatea cu întreaga capa
citate. La Centrala de la 
Tîrnăveni, care a fost com
plet acoperită de apă, se 
desfășoară intens operațiuni
le de curățire și uscare a 
echipamentelor electrice, a- 
preciindu-se că această unita
te va putea furniza energie 
la 25—26 mai.

Bătălia continuă pentru
refacere. Miercuri 20 
mai, orele 20. Pînă 

noaptea continuă dramatica 
încleștare cu forțele stihini- 
ce ale naturii. Apele Mu
reșului au scăzut mult, dar 
nu s-au retras încă din car
tierele Pardoș și Oarda. Dar 
ceas de ceas se parcurge cea 
de a doua etapă a luptei : ac
țiunea fermă, energică, anga- 
jînd operații nebănuite, resur
se fizice și morale pentru ca 
munca, viața oamenilor să-și 
reia cît mai curînd cursul nor
mal. Zi și noapte, alături de 
vîrstnici, tinerii de toate pro

fesiunile se reîntîlnesc solidari 
in eforturile de redresare a 
ritmului activității economice, 
lucrînd pentru curățirea stră
zilor de mîlul lăsat de ape, 
pentru degajarea drumurilor, 
refacerea locuințelor, a rețelei 
electrice, de transporturi și 
comunicație.

Derulăm din filmul acestei 
zile cîteva dintre secvențele 
semnificative... Au reînceput 
cursurile și la Școala generală 
nr. 3 — moment de bucurie și

I. TRONAC

(Continuare în pag. a IlI-a)

PUTEREA 
OMULUI 

de AL. IVASIUC
Orice exces stilistic, de 

„meșteșug" metaforic, scriito
ricesc, e aproape o rușine. 
Cuvîntul trebuie să fie sim
plu, direct, la obiect, mai 
mult de.cît oricînd.

E vorba de o nenorocire na
turală care a solidarizat, sim
plu și firesc, o țară întreagă, 
un popor, ne dăm seama cu 
toții cît de mult depindem și 
ținem unii la alții. Fiecare do
rește să facă ceva, concret, 
dincolo de simpla compasiu
ne, deși nici aceasta nu e lip
sită de importanță. Aseară am 
întîlnit niște colegi tineri cu 
cisme de cauciuc în mînă, 
pregătiți să plece pe teren. 
M-a cuprins dor de ducă, n-aș 
vrea să plec ca scriitor, toată 
lumea simte nevoia unei trebi 
bărbătești care să ajute în mo
dul cel mai direct cu putință.

Sute de mii de oameni, în 
clipa cînd scriu eu acum, se 
luptă cu apele dezlănțuite, în
tăresc digurile și le supra- 
înalță, cară materiale și astu
pă fisurile, evacuează oameni 
și bunuri, utilaje, ca să conti- 
nuie viața, pentru că perico
lul n-a trecut. După Ardeal, 
există primejdii în Moldova, la 
Galați, la Brăila și în alte 
locuri. In copilărie cîndva mă 
emoționase povestea micului 
olandez care a astupat cu 
mîna o gaură în dig, să nu 
vină marea. Cred că această 
faptă s-a repetat acum de mit 
de ori, într-un uriaș efort co
lectiv, organizat soldățește, 
pentru că toți oamenii în ase
menea condiții sînt soldați. Da
că n-ar fi fost acest efort, lupta 
perseverentă, pînă la limitele

(Continuare în pag. a V-a)
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pfl DE JUDEȚE TRANSMIT VEȘTI ZGUDUITOARE:

= JUMĂTATE DIN ȚARĂ 
GRAV LOVITĂ DE FURIA APELOR!

L

Din zonele bîntuite de 
peste o săptămînă de 
furia sălbatică a apelor 

revărsate sosesc noi știri zgu
duitoare despre pierderile de 
vieți omenești, despre dezas
trul provocat de calamități.

în JUDEȚUL SATU MARE 
— -unde apele au scăzut cu 
circa 2 m sub culminația vii
turii — au fost identificate 
alte victime omenești, numă
rul total al morților ridicîn- 
du-se pînă ieri la 73. în cu
prinsul județului, puternic lo
vit de calamități, s-au iden
tificat 3 350 de case și ^597 a- 
nexe gospodărești dărimate. 
Numărul persoanelor sinistra
te este de 16 161, din care 803 
sint bolnavi. Au pierit înecate 
peste 17 000 animale. Du
pă Ultimele identificări, 
suprafața totală inundată in 
județul Satu-Mare cuprinde 
peste 120 000 ha, dintre care 
43 000 ha erau cultivate cu 
griu. porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi și legume.

Efectele inundațiilor au pro
porții catastrofale In JUDE
ȚUL MUREȘ. Pînă la 20 mai 
au fost înregistrate 0 500 fa
milii evacuate, peste 5 000 ca
se dărimate și avariate. S-au 
evacuat circa 20 000 animale, 
iar alte mii au pierit inecate.

Distrugerile identificate pi- 
nă miercuri, după calcule pre
liminare. se ridică la aproape 
900 000 000 lei. La acestea se 
mai adaugă mari pierderi de 
produse, care numai in indus
trie sint estimate aproximativ 
la 300 009 000 lei. în cuprinsul 
județului sint grav avariate și 
scoase din funcțiune mari fa
brici si uzine. Au fost scoase 
din funcțiune total sau parțial 
marile termocentrale de la 
Luduș-Iernut, Fintinele, pre
cum și centrala termoelectri
că Tîrnăveni. stații de trans
formare, linii de înaltă și joa
să tensiune și instalații electri
ce. uzina de apă. Uzinele ,.E- 
lectromureș", fabrica de mo
bilă, Combinatul de îngrășă
minte azotoase. Combinatul 
chimic de la Tîrnăveni este 
complet distrus.
. Identificările nu cuprind dis
trugerile pricinuite de calami
tăți in municipiul Sighișoara, 
parțial pe cele de la Combina
tul industriei alimentare, din 
orașul Sovata, precum și pe ce
le cauzate in cinci comune 
grav afectate de inundații, i- 
zolate și acum de restul loca
lităților-

în comuna Sic, din JUDE
ȚUL CLUJ, din cauza alune
cărilor de teren, s-au prăbușit 
20 de locuințe, nesemnalîn- 
du-se victime omenești. Alu
necări de teren au fost sem
nalate și in satele Bâița și Si- 
livaș de lingă Gherla, soldate 
cu distrugeri de case și con
strucții gospodărești.

O telegramă transmisă a- 
seară din BISTRIȚA anunță 
că în urma calamităților, în 
acest județ, s-au înregistrat 
pînă ieri 7 morți, iar 9 persoa
ne sînt date dispărute. Peste 
1 500 de persoane au fost eva
cuate din localitățile inunda
te. Sînt avariate, luate de șu
voaiele de apă și distruse pes
te 300 de case. Au fost scoase 
din producție 7 unități indus
triale. Sint inundate 16 000 
ha teren agricol, iar culturile 
distruse pe 12 000 ha; căi 
ferate distruse și avariate ; 
rupturi și alunecări de 
drumuri — peste 110 km. 
VALOAREA TOTALA A PA
GUBELOR MATERIALE iden
tificate pină ieri in județul 
JOistrița-Năsăud SE CIFREA-

ZA LA MULTE SUTE DE 
MILIOANE.

Din situația întocmită ieri 
la comandamentul județean 
HUNEDOARA pentru apăra
rea împotriva inundațiilor, re
zultă că apele Mureșului re
vărsate au dărîmat 170 case și 
au avariat alte 2 300. în zilele 
de maximă revărsare, numă
rul cetățenilor evacuați a a- 
juns la 12 000, dintre care o 
bună parte nu s-au întors nici 
pînă în prezent la casele Ic^r. 
Au fost inundate 17 000 ha te
renuri agricole, fabrica de pli
ne, abatorul, autobaza de 
transporturi auto, întreprinde
rea de rețele electrice, depozi
tul Competrol, gara C.F.R-, 
toate din Deva, întreprinderea 
de semiindustrializarea legu
melor și I.M.A. din Hia. 5 ba
lastiere și unități de producție 
ale industriei locale, 27 coope
rative agricole de producție, 3 
I.A.S., 11 școli, 1 spital, 6 uni
tăți culturale, 35 de unități

• Pagube imense, incalculabile • Numai pînă azi în agricultură pierderile se estimează la peste 
1 miliard lei • 600.000 hectare cultivate au fost inundate și distruse • Peste 25.000 de animale au 

pierit • Marile termocentrale Luduș-Iernut, Fintinele, ca și centrala termoelectrică Tîrnăveni au fost 
scoase total sau parțial din funcțiune • în județul Satu-Mare 16.161 persoane, dintre care

803 bolnavi au rămas fără adăpost

REPORTERII „SClNTEII TINERETULUI" TRANSMIT:

ORE DRAMA TICE 
PE MALUL ȘIRETULUI

TREI ZILE Șl TREI NOPJI 
PRIN MiLURI Șl APE

Am plecat din Galați cu un 
..GAZ" spre Tecuci. La Băr
boși, șoseaua e sub apă. Să 
întoarcem ? Nu. Prin apa de 
un metru trec autobuze și 
autocamioane. în frunte e un 
tractor. Salvatorul. îi dăm 
drumul și noi, privind într-o 
parte și în alta întinsurile a- 
pei, ale Șiretului ieșit din 
matcă. în stingă, calea ferată 
e și ea sub apă : de azi noapte 
s-a întrerupt circulația pe li
nia Galați—Tecuci. Urcăm pe 
podul de peste Șiret și retina 
înregistrează o imagine dure
roasă : cabine C.F.R. și cîteva 
case în apă, o barcă cu 4 oa
meni în ea. Acum două zile 
aici era un cîmp verde de 
grîu.

Ajungem la stația de re- 
pompare a apei potabile pen
tru municipiul Galați. Sol
dați și civili, tineri și vîrstnici, 
cu toții se trudesc la înălța
rea și consolidarea digului. 
Printre ei e și tovarășul Nico- 
lae Dan, secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., 
care ne pune la curent cu si
tuația :

în cursul nopții apa a 
crescut foarte mult și ame
nința să se reverse. Ora două 
noaptea a fost dramatică. Ti
neri șoferi de la I.C.MS.G. — 
printre care Babaș Dumitru, 
Ion Talanga, Gh. Sapciuc și 
Gheorghe Nicolae — au cărat 
neobosiți cu mașinile pămîn- 
tul necesar consolidării digu
lui.

Digul are o înălțime de a- 
proape 2 m. Și trebuie înălțat 
și consolidat în continuare, 
întîlnim o brigadă alcătuită 
numai din ceferiști. Mînuiesc 
lopețile pe tăcute. Din cînd în 
cînd doar cîte un îndemn din 

comerciale, numeroase maga
zii și depozite. Au fost distru
se sau grav avariate 43 000 mp. 
de străzi, 1,3 km. căi ferate, 7,5 
km- șosele naționale, 35 km. 
de drumuri județene și comu
nale, mai multe rețele electri
ce, 15 grajduri și magazii la 
cooperativele agricole de pro
ducție și alte obiective.

După calculele estimative, 
pînă la această dată valoarea 
pagubelor pe ansamblul jude
țului se ridică la 163 000 000 
Iei, ele continuînd să crească 
din cauză că localitățile Ilia. 
Stretea, Tisa. Sălciva și unele 
străzi din municipiul Deva 
mai sînt ocupate de apă. Nu 
sînt semnalate victime ome, 
nești.

în județul ALBA au fost 
inundate peste 20 000 ha. tere
nuri agricole. S-a întrerupt 
complet pro?esul,.de producție 
la- -abut întreprinderi mari : 
Uzina de produse sodice din 
Ocna Mureș și Fabrica de în

partea tinerilor Pavel Nico
lae, Ion Bostan sau Busuioc 
Vasile. Sînt de la stația 6 Te-; 
cuci, au lucrat in tura de' 
noapte și acum vor rămîne 
aici pînă pericolul va fi în
lăturat.

O mașină e descărcată. Șo
ferul are o clipă de răgaz și de 
aceea ne apropiem de el.

— Mă numesc Mircea Go
nea. E nevoie de mine aici și 
voi lucra cit voi putea rezista. 
Dar un gînd mă frămîntă, ce 
s-o fi întîmplînd cu părinții 
mei, la Nămoloasa ? I-o fi 
inundat și pe ei ?

Nu știm cum să răspundem 
la întrebarea tînărului. Știm 
doar că satul Nămoloasa e în
cercuit de apă, e asaltat, dar 
rezistă. Acolo oamenii mun
cesc pe viață și pe moarte. Nu 
se poate ajunge la ei cu ma
șinile pentru a le veni în aju
tor: curentul apei e puternic și 
nici autoamfibiile nu îndrăz
nesc. Deci, un întreg sat, de 
la copii la bătrîni, se apără 
cu hîrlețul și lopata.

Ne continuăm drumul. în 
satul Braniștea se evacuează 
casele dinspre Șiret. Unele 
sînt deja în apă pînă la fe
restre. Fețele țăranilor sînt as
pre, posomorite, dar nu pot 
descoperi nici o trăsătură care 
ar divulga vreo slăbiciune. Te 
uimește stoicismul lor.

Intrăm în curtea lui Badiu 
Costin. Casa e nouă și din ea 
sînt scoase, rînd pe rînd, gar
deroba, o somieră, covoare, 
scaune. Are 3 copii mici, pe 
care i-a dus la noul adăpost 
încă de dimineață.

Intrăm în comuna Tudor 
Vladimirescu. Aici a fost con
struit un dig pe malul Șiretu
lui. Dar azi noapte a fost rupt 

călțăminte „Ardeleana” din 
Alba Iulia (care vor fi puse în 
funcțiune la 25 și respectiv 22 
mai), precum și alte unități 
industriale și economice mai 
mici. Au fost distruse 879 case 
și tot atitea familii au rămas 
fără adăpost. Și-au pierdut 
viata 4 oameni în vîrstă din 
orașul Alba Iulia și unui din 
comuna Șlbot, alt cetățean din 
aceeași comună fiind dat dis
părut. Din situația provizorie 
întocmită la 20 mai, pagubele 
sînt evaluate la circa 90 000 000 
lei.

în timp ce în județele Mu
reș, Cluj, Satu-Mare, Bisțrița- 
Năsăud, Covasna se munceș
te eroic pentru repunerea 
în funcțiune a unităților 
de producție și elimina
rea grabnică a efecte
lor calamității, lupta cu apele 
dezlănțuite cuprinde noi zone 
și localități ale țării. Apele 
Mureșului, mențin.îndu-se pes
te cota de inundații la Alba 

și oamenii s-au retras și au 
ridicat repede altul, în margi
nea satului. Apele cresc în 
continuare. Nici acesta nu va 
mai ține decît cîteva ceasuri, 
deși sute de tineri sînt pe dig: 
încearcă să-1 cîrpească pe ici, 
colo, măcar să țină pînă cînd 
vor fi evacuate toate casele 
din această parte a satului.

I. CHIRIC 

OAMENI FĂRĂ ADĂPOST

Iulia, Deva, Săvîrșin, Radna, 
Arad și în alte zone de pe 
cursul inferior al râului, peri
clitează în continuare așezări 
omenești, bunuri materiale.

Miercuri dimineața, apele 
Mureșului au atins în zona 
Periam-Cenad înălțimea de 
7,40 metri, deversînd digul și 
acoperind complet peste 2 000 
ha de semănături, grădini de 
legume, livezi. Pe o lungime 
de 60 kilometri, mii de țărani 
lucrători din întreprinderile a- 
gricole' de stat, ostași și mem
bri ai gărzilor patriotice au 
continuat munca febrilă pen
tru înălțarea digurilor la o 
cotă de siguranță de 9 metri. 
Din JUDEȚUL TIMIȘ au fost 
evacuate localitățile primej
duite de revărsarea Mureșu
lui : Saravale, Cheglevici, 
Cherestur, Pordeanu, Dudeștii 
Vechi și actele. Prin măsurile 
luate de comandamentul jude
țean se asigură aprovizionarea 
oamenilor cu medicamente și

Linia de miră a apelor din 
Dej, în ultima sută de ani, a 
fost următoarea : 370 cm -■— 
„atenție" ; 420 cm — „inun
dații" ; 480 cm — „pericol". 
In cele trei zile, cota apelor a 
atins pe miră următorii para
metri : 12 mai ora 23, brusc 
.505 cm. Dincolo de atenție, 
dincolo de inundație, dincolo 
de pericol. Ce poate fi dincolo 
de pericol ? Imensitate de 

alimente. întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele 
de producție din diferite loca
lități ale județului ău asigu
rat adăpostirea a peste 80 000 
de animale și 50 000 de păsări 
evacuate din zona periclitată.

Recentele ploi torențiale că
zute în JUDEȚUL HUNE
DOARA au determinat revăr
sarea Mureșului și a afluenți
lor săi, inundînd peste 18 000 
hectare.

Pe VALEA OLTULUI, inun
dațiile au luat mari propor
ții între Bod și Făgăraș, a- 
pele au acoperit 21 de 
localități și 19 000 hectare. 
Principalele localități calami
tate în această zonă sînt : Fă
găraș, Bod, Homorod. Hungra, 
Cața și Lunca Clinicului.

în JUDEȚUL OLT au 
fost evacuate, total sau par
țial, localitățile Giuvărăști, 
Scărișoara. Tia Mare, Izbiceni. 
Rusănești și Vulturești situa
te pe malul Oltului.

ape ! A doua zi apele au cres
cut la 640 de cm. iar timp de 
8 ore au staționat la 882 de 
cm, aproape 9 metri de apă pe 
creastă de viitură. Oamenii 
s-au culcat marți noaptea în 
paturile lor și au fost găsiți 
dimineața, în poduri, pe. case, 
pe stîlpi de telegraf, prin co
paci. Zburăm cu elicopterul. 
Pilotul, It.-major Ursan Ni
colae, se strecoară cu precizie 
de libelulă printre pomi și fi
rele de înaltă tensiune. Sal
vează o familie, două, încă 
una și așa continuu. în zare, 
pe un stîlp, o ființă omenească. 
Ne apropiem, este o bătrînă 
înțepenită. Coborîm și-i facem 
semne să-și prindă mîinile, să 
apuce repede frînghia. Re
venim o dată și încă o dată. 
Zadarnic. Refuză, nu poate, 
este prea înghețată. Nu mai 
putem aștepta, zburăm spre 
acoperișul unei case, unde o 
mamă și trei copii semnali
zează disperați. Sub noi, am- 
fibiile militare, bărcile cu 
vîsle improvizate, tancurile 
transportă operativ, smulg 
apei tot ce se mai poate sal
va : oameni, animale, obiecte. 
După un timp, pe rîuri începe 
să plutească tot parcul auto- 
transport al orașului. Apele 
scot din remizele întreprinde
rii de mașini agricole com
binele C-3, care plutesc pe 
ape ca niște delfini argintii. 
Oamenii din valuri se cațără 
pe ele. Pînă sosesc echipele 
salvării, aici sînt mai'în sigu
ranță. Puhoaiele pătrund în 
case prin ferestre, pe uși, cu 
o presiune atît de mare încît 
sparg pereții și proiectează, cu 
forță, afară, tot ce există în 
camere : paturi, fotolii, mese, 
televizor, aragaz, frigider. In

Datorită presiunii ridicate a 
apelor rîului, stația de epurare 
a orașului Slatina este blo
cată. Se semnalează noi revăr
sări ale Oltului în apropiere 
de Tr. Măgurele.

în PORTUL GALAȚI con
tinuă cu intensitate lucrările 
de amenajare și consolidare a 
digului.

PE ȘIRET, străpungerea 
digului în zona Fundeni și re
vărsarea apelor rîului, au pri
cinuit pagube însemnate : pes
te 17 000 ha culturi cerealie
re și plante tehnice sînt sub 
apă. Viitura s-a ridicat 
miercuri la punctul hidrome- 
trie Șendreni la 7,03 metri, cu 
60 cm mai mult față de ziua 
anterioară.

La Lungoci apa a atins ieri 
cota cea mai înaltă din ulti
mele zile — 5,77 metri. Se lu
crează cu febrilitate la supra- 
înălțarea digului local, folo- 
sindu-se împletituri, 2 500 saci 

carlinga elicopterului auzim 
un șuerat de sirenă răgușită. 
Tehnicul de bord află prin 
radio că s-a. spart conducta de 
gaz metan. Doi tineri .între 
două case și un pod (aveam să 
aflăm că sînt Ciurea Adrian, 
elev și farmacistul Bal Victor) 
reușesc să salveze o familie; 
dar mama, cu copilul cel .mic 
în brațe, trece din nou podul 
în curte ca să-și salveze por
cule Zidul casei îi strivește sub 
ape. Elevul plînge în hohote. 
Se face noapte și nu mai pu
tem zbura. Apele pun în pri
mejdie chiar ambarcațiunile 
militare...

A doua zi realizăm clar și 
precis dezastrul. Strada Ale
xandru Ioan Cuza a fost de
molată complet. Din case nu 
se mai văd nici fundațiile. Un 
autoturism sta aruncat, sus, 
pe coama țiglelor. în dreptul 
spitalului, stopurile de la în
crucișarea străzilor au dispă
rut sub apă.La sediul coman
damentului — activiștii de 
partid și tinerii din echipele 
de intervenție au ochii roșii 
și umflați, vocile răgușite de 
fumul de țigară, bărbile ne- 
rase, iar hainele le miros pu
ternic a nămol. Oamenii, cîte 
doi, trei, cu familii sau unul 
singur, îndoliat, vin la sediul 
P.C.R. și întreabă unde pot să 
doarmă. Li se dă hrană și 
sînt cazați pe unde se mai 
poate.

După trei zile, apare un fel 
de soare. Oamenii au coborît 
de pe dealuri — din păduri — 
și au venit la case. Unii nu le 
mai găsesc. Un morman de 
cărămizi năclăite în noroi.

ION MARCOVICI 

cu nisip și terasamente de 
pământ. /

O viitură puternică a inun
dat miercuri la ora 10,15 sta
ția de repompare de la Vadu- 
Roșcă, care alimentează Ga- 
lațiul cu apă potabila^ orașul 
fiind alimentat de ieri dintr-o 
altă sursă de la Șiret. După ’ 
45 de minute, la ora 11, apele 
au pătruns în incinta Latinu- 
Vădeni, unde digurile au fost 
rupte pe mari porțiuni. Aici 
au fost acoperite de apă cul
turile de porumb, floarea-soa- 
relui, lucernă. Au fost, de a- 
semenea, inundate Antrepozi
tul frigorific, o fermă a I.A.S.- 
Siliștea, comunele Vădeni» 
Baldovinești, Latinu etc.

Din fața șuvoaielor care au 
lovit mai grav satele Cotu- 
Lung, Cotu-Mihale, Baldovi
nești și Vădeni populația a 
fost evacuată.

în JUDEȚUL BRAILA, 
principalul front de luptă con
tra stihiilor dezlănțuite este 
concentrat acum în apărarea 
de inundații a incintei indus- 
trial-agricole cuprinsă între 
Brăila-Dunăre și Șiret.

Datorită revărsării rîurilor 
Prut, Șiret, Bîrlad și Trotuș, 
în MOLDOVA au fost inun
date, total sau parțial, noi lo
calități : Frăsuleni, Golăiești, 
Lunca Prutului etc. Prutul a 
inundat circa 20 000 ha în zo
nele Trifești — Sculeni — 
Țuțora. în zona afectată au 
fost trimise unități militare 
de sprijin, dotate cu amfibii, 
bărci și alte mijloace de sal
vare a populației și bunurilor 
materiale primejduite. Eva
cuarea oamenilor și a bunuri
lor materiale, ca și aprovizio Jk 
narea populației, se desfășoa
ră conform situației create de 
calamități în fiecare localitate.

De miercuri dimineața, în 
DELTA DUNĂRII lupta cu 
apele se desfășoară cu maxi
mă încordare, situația deve
nind, deosebit de critică. A- 
pele Dunării continuă să 
crească constant primejduind 
vieți omenești, așezările del
tei, amenajările stuficole și 
piscicole. Nivelul Dunării a 
depășit la TULCEA înălțimea 
cheiului și a fost distrus di
gul de protecție construit în 
ultimele zile de populația 
orașului. Ieri dimineață în 
județ erau inundate peste 
60 000 ha teren arabil si 
17 localități, printre care Păț- 
lăgeanca, Ceatachioi, Săî- 
ceni. Plaur. Vulturu și II- 
ganii de Sus. Apele au distrus 
și avariat peste 1 600 case. 
Ele au cuprins, de asemenea, 
cariera de piatră de la 
Turcoaia, ateliere ale coope
rativei meșteșugărești din Mă- 
cin, patru cherhanale, patru 
școli și trei magazine sătești.

După-amiază, apele umflate 
ale fluviului au . făcut o breșă 
și în dreptul comunei Ilgauii 
de Jos. Școala generală și 20 
de locuințe au fost puternic 
lovite de ape. La apelul prin 
radio al localnicilor au venit 
în ajutor peste- 2,00 de cetățeni 
din satele învecinate (Nufărul, 
Partizani și Băltenii de Jos), 
precum și 130 de ostași, care 
întreprind acțiunile de salva
re necesare. Pînă la ora 19 au 
fost scoase din zona cuprinsă 
de ape 15 familii și circa 800 
de animale. Nu s-au semnalat 
victime omenești.

Echipe de intervenție, con
stituite de‘ comandamentul ju
dețean pentru apărarea împo
triva inundațiilor, au fost tri
mise miercuri spre Pardîna, 
pentru a ajuta la grăbirea 
crărilor de supraînălțare a 
gului din zona resDectivă.

Imformările sosite din . . 
treaga țară reflectă eforturile 
excepționale ce se depun în 
situația grea creată de cala
mități, în toate zonele inun
date și în cele amenințate de 
inundații,, pentru salvarea 
vieților omenești, apărarea 
avuției naționale, a bunurilor 
populației.

In-
di-

în-

•I
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Utilaje pentru 
zonele calamitate

La Uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai“ din Ploiești, la afla
rea veștilor privind catastro
falele inundații, în secția me
canică 1, din proprie iniția
tivă 48 de muncitori, care lu
crau pînă acum în două 
schimburi, au cerut să li se 
prelungească programul de 
muncă cu încă 4 ore zilnic. 
Valoarea producției suplimen
tare ce se va obține astfel în 
compartimentul de fabricație 
respectivă, indică suma de 
700 000 lei lunar. Tînăra Elena 
Cristea explică în felul urmă
tor această hotărîre : „Deser
vesc una din macarale. Func
ționarea ei neîntreruptă este 
obligatorie pentru bunul mers 
al producției. Acum, acesta 
este un lucru de primă impor
tanță pentru noi toți". înain- 
tînd în această unitate econo
mică, care în anul precedent 
a obținut steagul de întreprin
dere fruntașă pe ramură, aten
ția noastră este reținută de 
două remorci care așteaptă 
parcă gata de plecare. „Remor
cile pe care le vedeți, ne spune 
tov. inginer Iunian Oancea, 
șeful secției — reprezintă ro
dul muncii în afara orelor de 
program și a dimineții care a 
trecut, a echipelor de lăcătuși, 
sudori, și vopsitori, conduse 
de Ion Barbu, Puiu Constantin 
și Constantin Gheorghe. Ele 
vor lua drumul zonelor supuse 
valului necruțător al inunda
țiilor. Intenționăm în continu
are ca pînă la sfîrșitul lunii 
să terminăm peste plan încă 
100 bucăți".

Spre aceleași zone, ne infor
mează inginerul Dumitru Do- 
brescu, adjunct șeful secției 
mecano-energetic, vor pleca 
nnd li se va cere sprijinul și 

V J-uă brigăzi complexe com
puse în majoritate din tineri 
electricieni, instalatori, lăcă
tuși, montatori. Intîlnirea cu 
unul din membrii acestor bri
găzi, mecanicul Vasile Gheor
ghe, ne-a prilejuit o relevantă 
sintetizare a ceea ce înțelegem 
de obicei prin cuvîntul respon
sabilitate.

Aceleași cuvinte, jJbate alt
fel formulate, dar avînd ace
lași conținut, oglindesc aceeași 
încărcătură emoțională și a- 
ceeași semnificație etică, 
le-am întîlnit, fie auzite, sîn- 
tem siguri, și de la șoferii ce
lor două autobasculante puse 
de întreprindere la dispoziția 
comandamentului județean și 
de la conducătorul tractorului 
care va purta cele două re
morci despre care vorbeam 
mai înainte. Ținem să apre
ciem înaltul umanism al sa
lariaților Uzinei „1 Mai“ din 
Ploiești, care zilele trecute, în
tr-o adunare de partid, au 
hotărît să pună la dispoziția 
zonelor calamitate 100 000 lei, 
adică cea mai mare parte a 
premiului primit în urma de
corării unității economice cu 
steagul de întreprindere frun
tașă pe ramura industriei uti
laje tehnologice pe anul 1969.

— Ințelegînd situația difi
cilă prin care trecem, necesi- 

a

economiei naționale — ne spu
nea tovarășul Grigore Dobre, 
secretarul comitetului de par
tid pe uzină — am considerat 
oportună suplimentarea anga
jamentului producției marfă 
Cu 3 milioane lei. In aceeași 
idee întreprinderea noastră 
s-a oferit să repare în afara 
orelor de program 150 de mo
toare electrice și să pună la 
dispoziția zonelor ce au avut 
de suferit în urma torentului 
necruțător al apei, materiale 
pentru instalațiile de joasă și 
înaltă tensiune în valoare de 
200 000 lei.

La Uzina „1 Mai“ din Plo
iești, munca continuă cu în
dârjire. Oamenii de aici își re
glează ritmul cu ritmurile re
medierii avariilor de la Satu 
Mare și Dej, de la Tîmăveni 
și Sighișoara.

GH. GHIDRIGAN

tatea echilibrării imediate

Govora

suplinește

Ocna

Mureș
Uzinele de produse sodice 

Govora. Vestea inundațiilor 
din zona Mureșului i-au în
dreptat pe chimiștii govoreni 
cu gîndul la Uzina similară 
din Ocna Mureș Au fost adop
tate operativ „măsuri de mo- 
ment‘-. Un grup de 14 meca
nici a pornit spre Ocna Mu
reș pentru a ajuta la remedi
erea și pornirea Uzinei de aici. 
Dar, la Govora, uzina era o- 
pritâ ca în fiecare an, pentru 
revizia generală a instalații
lor. Intr-un acord unanim, oa
menii tuturor secțiilor, din 
toate schimburile, în continuu, 
fără nici o întrerupere au ac
celerat ritmul. Totul a mers 
repede și perfect. N-a mai fost 
nevoie ca în alți ani de o pe
rioadă de „acomodare'* în care 
mai trebuiau făcute cîteva re
medieri. Termenul opririi s-a 
redus cu 4 zile.

„Asta înseamnă — căuta 
să-mi dea un echivalent al 
muncii depuse în această pe
rioadă tînărul inginer Mărgă
rit Pițurescu, secretarul comi
tetului U.T.C. al uzinei — un 
spor de 2 500 tone de sodă cal
cinată și 200 tone sodă caus
tică numai pe luna mai“.

Toți au muncit egal, cu dă
ruire supremă. „Să nu mi-o 
luați în nume de rău, dacă nu 
vă pot da exemple individu- 
ale“.

Aici, la Govora, toate forțele 
lor sînt angajate în acțiunea 
de aaaperire a necesarului de 
produse pentru întreprinderile 
beneficiare atît ale Govorei 
cit și ale Ocnei Mureșului; ast
fel încit acestea să-și poată 
continua nestingherite activi
tatea productivă.

VASILE RĂVESCU

Șoseaua Brăila—Galați, km. 19 : încă un dig de prevenire. Mun
citori și soldați lucrează cu un singur gînd : Va scăpa între

prinderea frigorifică de furia apelor ?

București. La un centru de colectare a îmbrăcămintei și altor 
obiecte pentru populația sinistrată. Mîini harnice și grijulii pre
gătesc daruri pentru prietenii greu încercați din celălalt capăt 

al țării — în aceste zile mai aproape ca orieînd.

In clipe de grea Încercare pentru Întregul

URMÎND NEABĂTUT ÎNDEMNUL PARTIDULUI

EXPEDITOR
GENEROZITATEA

în București au fost deschi
se peste 150 de centre pentru 
coleotareia donațiilor către cei 
rămași fără vestminte și adă
post. In primul sfert ai zilei, 
cîteva mii de cetățeni au de
pus un număr mare de colete.

La centrul de colectare nr. 1 
din Capitală, Ilie Necșoiu, res
ponsabilul centrului — ne spu
ne : „Abia am reușit să inven
tariem numai o parte din o- 
biecftele donate de cetățeni, 
prin comitetele de stradă și in
stituții, cu cîteva zile în 
urmă“. Pînă în prezent, sala- 
riații cîtorva mari întreprin
deri și instituții din sectorul 
4 au depus obiecte în valoare 
de aproximativ 800 000 lei. U- 
niunea cooperației meșteșugă
rești — 170 000 lei, Ministerul 
Comerțului Exterior — 40 000 
lei, Loto-Pronosport-sector 4 
— 30 000 lei, Agroexport — 
30 000 lei etc. Aruncăm o pri
vire fugară printre miile

POPOR

TI NARA GENERAȚIE dovedește

La C.I.L. Tg. Mureș : După trecerea apelor, munca, viața înving...

• MATURITATE
O PUTERE DE LUPTĂ
• SPIRIT DE SACRIFICIU

• TELEX U.T.C. • TELEX U.T.C. • TELEX U.T.C
■

de

colete: paltoane, costume, pan
tofi, pulovere, rochii, cămăși, 
fulare, articole cosmetice, ali
mente, medicamente, rochițe 
de copii, căciulițe, ghetuțe, 
șorțulețe etc., etc. Multe din
tre ele purtau eticheta noului 
produs.

Mame grijulii au pus, ală
turi de o hăinuță călduroasă, 
și o jucărie, pentru copilul pă
rinților rămași fără adăpost, 
îmtr-un colet de plastic, am 
descoperit o scrisoare, atent 
caligrafiată. Sînt rindurile 
unui elev din clasa I, abia o- 
bișnuit cu buchea. Poate că a- 
ceasta este prima lui scrisoare, 
adresată unui școlar necunos
cut : „Dragă băiețele. Pe mine 
mă cheamă Liviu. învăț într-o 
școală frumoasă. Mi-a spus 
mama că școala a fost inunda
tă de ape și casa ta și orașul 
tău. Tu unde îți mai faci lec
țiile acum ? Nu vrei să vii la 
noi la școală, mai avem locuri 
în bănci și învățătoarea noas
tră este așa de bună. Răspun- 
de-mi dacă vii“. Urmează a- 
dresa școlarului începător. 
Scrisorile transmit sentimente 
de compasiune și încurajare, 
calde urări de sănătate.

Casa de cultură a studenți
lor — Biroul nr. 17. Din fondu
rile ei, tinerimea studențească 
— în afară de contribuțiile 
personale — a donat peste 
100 000 lei. Ansamblul „Ciu
leandra", al Universității 
București, în cursul zilei de 
ieri, a depus — pe adresa co
misiei centrale de apărare îm
potriva inundațiilor — suma 
de 4 000 lei — venitul unui 
spectacol susținut de studenți 
în pădurea Pustnicul. Forma
ția de muzică ușoară „Mon
dial" a perfectat contractul a 
două spectacole la Sala Pala
tului — ale căror încasări vor 
fi destinate aceluiași cont de 
bancă. Listele de subscripție 
ce au fost deschise de studenți 
adaugă zilnic importante sume 
de bani către aceeași destina
ție. Organizațiile U-T.C. de la 
I.P.R.O.M.I.N-, Telefoane, Să
nătate. Uzinele „23 August" și 
„Republica", Combinatul de 
confecții și tricotaje, I.P.R.S. 
Băneasa, Uzinele „Grivița" — 
etc au adunat însemnate can
tități de îmbrăcăminte, rechi- 

școlare, obiecte de uz cas- 
plăpumi, perne, saltele,

Ca răspuns Ia chemarea Biroului C.C. al U.T.C., adresată 
(ară, comitetele județene ale

Județul PRAHOVA

• Organizația județeană va 
vira la fondul centralizat su
ma de 1 000 000 lei, provenind 
din acțiuni de muncă patrio
tică, cotizația pe lunile mai 
și iunie și premiul acordat de 
C.C. al U.T.C. • 12 000 de e- 
levi vor lucra cite două săp- 
tămîni în întreprinderile a- 
gricolo de stat din județ, pre
cum și pe 11 șantiere locale 
ale tineretului • S-au con
stituit 30 de brigăzi de tineri 
care vor lucra voluntar în 
județele calamitate • Elevii 
a cinci clase — anul III —, 
electricieni de la Grupul șco
lar energetic Ploiești, vor 
merge să lucreze în județele 
calamitate • S-a suplimen
tat planul muncii voluntar- 
patriotice cu 200 000 lei 
lucrările nefinanțate și 
500 000 lei la lucrările 
nanțate • în cursul zilei de 
19 mai : prin organizațiile 
U.T.C. s-a donat în contul 
2000 suma de 38 000 lei.

Județul SIBIU

la 
cu 
fi-

• La Mediaș, 2 900 de ti
neri au lucrat la punerea in 
funcțiune a obiectivelor eco
nomice și industriale. 1200 
elevi au lucrat la curățirea 
orașului și la alegerea mate
rialelor din casele dărîmate 
• 360 tineri din municipiul 
Sibiu au participat la acțiu-

tinerilor din întreaga 
organizațiilor de tineret trans mit:
nea de punere în funcțiune a 
întreprinderilor • împreună 
cu sindicatele, organizațiile 
U.T.C. au strîns 12 000 arti
cole îmbrăcăminte și încăl
țăminte • într-o singură zi 
s-au donat 86 000 lei prove
nind din fondurile proprii ale 
comitetului U.T.C. și din do
nații ale uteciștilor • în pla
nul comitetului județean : o 
contribuție . de 1 000 000 lei 
provenind din : salariul pe o 
lună al tuturor activiștilor 
U.T.(£., cotele parte din coti
zații, fondurile comitetelor 
U.T.C., donații ale tinerilor 
și echivalentul lucrărilor 
realizate prin muncă patrio
tică de către tineri. • Din 
raportul zilei de 19 mai : 
s-a strîns pentru Contul 2 000 
suma de 9 038 lei. Au fost 
colectate 400 diferite artico
le de încălțăminte și îmbră
căminte, 120 uniforme școla
re, 7 schimburi lenjerie de 
pat. S-au strîns 1000 kg fior 
vechi a căror contravaloare 
va fi predată lă Contul 2 000.

salariului pe o lună a apa
ratului județean, donații per
sonale ale tinerilor. Acțiunea 
continuă.

Județul ARGEȘ

• Cei peste 58 000 de ute
ciști din județ vor vira în 
contul 2 000 suma de 585 000 
lei, provenită din contrava
loarea acțiunilor de muncă 
voluntar-patriotică pe lunile 
mai și iunie, cotizații pe cele 
două luni, premiile C.C. al 
U.T.C. pe anul 1968, valoarea

Județul TIMIȘ
• Elevii liceului industrial 

de construcții din Timișoara 
au hotărît, în adunarea gene
rală, următoarele : 1) să con
tribuie efectiv la reconstrui
rea unei unități școlare din 
zonele calamitate prin brigăzi 
organizate într-o tabără de 
muncă patriotică întreținută 
prin contribuții proprii pe în
treaga perioadă a vacanței de 
vară. 2) Pe perioada practi
cii de vară se vor executa 
lucrări din program, astfel 
alese incit să contribuie ele 
însele la reconstruirea unor 
obiective atinse de calamități. 
3) In fiecare duminică, pînă 
la începerea taberei de mun
că patriotică, se va participa 
la reconstrucția unor obiec
tive avariate din localități în
vecinate. 4) Din economiile 
proprii, fiecare elev va con
tribui imediat cu suma de 10 
lei ; de asemenea, cu obiecte 
de îmbrăcăminte pentru co
pii. Bursierii vor dona cite 
50 de lei pentru ajutorarea 
familiilor sinistrate. 5) Pen
tru întreținerea în cit mai 
bune condiții a copiilor fami
liilor sinistrate, în liceul nos
tru se renunță la felul trei 
al meniului zilnic de la can
tina școlii.

Județul COVASNA

• Tinerii din acest județ 
au hotărît să doneze pentru 
zonele calamitate 140 000 lei 
provenind din cotizații pe lu
nile mai și iunie, din fon
duri provenite din munca pa
triotică desfășurată în de
cursul a două luni, din fon
duri proprii ale comitetului 
U.T.C., din contribuția Co
mitetului județean, și sala
riul pe o lună al activiștilor 
salariați • Vor fi donate 450 
de uniforme școlare • 30 de 
tineri muncitori și elevi, con- 
stituiți în brigăzi, vor merge 
să lucreze în județele sinis
trate, iar alți 140 tineri, con- 
stituiți în echipe, vor lucra 
la punerea în funcțiune a în
treprinderilor economice, căi
lor de comunicații etc. • Ase
menea echipe vor munci în 
comunele Bodoc, Malnaș, 
Micfalău, Băcol, Pelin.

pleca, în perioadă, concediului 
lor, să ajute la refacerea în
treprinderilor afectate de i- 
nundații. De asemenea, 30 
tineri de la Metalo-Plast 
(tîmplari și dulgheri) și-au 
exprimat dorința să mun
cească pentru refacerea unor 
unități afectate de inundații. 
In același spirit, 50 de ti
neri (mecanici auto, șoferi, 
lăcătuși) de la întreprinderea 
de construcții montaj Reșița 
vor munci în fiecare simbă- 
tă și duminică acolo unde li 
se va solicita ajutorul.

Județul CARAȘ-SEVERIN
e Ca răspuns la chemarea 

Biroului C.C. al U.T.C., tine
rii din acest județ s-au an
gajat să contribuie la ajuto
rarea sinistraților astfel : 1) 
O donație de 390 000 lei, re- 
prezentînd contribuția tineri
lor de la Combinatul side
rurgic, Uzina de construcții 
mașini și Liceul nr. 2 din Re
șița, sumă în care se include 
și contravaloarea premiului 
de județ fruntaș pe țară în 
munca voluntar-patriotică. 2) 
30 de tineri lăcătuși și elec
tricieni de la U.C.M.R. vor

Județul BACAU
• 1) O brigadă de 50 de tineri 
specialiști — ingineri, tehni
cieni, maiștri — vor lucra în 
timpul concediului lor de o- 
dihnă în unitățile afectate i
2) 30 de brigăzi de muncă 
patriotică ale elevilor vor 
munci în vacanța de vară la 
refacerea școlilor,, obiective
lor social-culturale și în u- 
nitățile agricole calamitate;
3) Se va constitui o brigadă
formată din 25 de tineri me
dici și elevi ai școlii medii 
sanitare, care vor fi gata să 
ajute la asigurarea asistenței 
medicale în zonele atinse de 
inundații ; 4) Organizațiile
U.T.C. vor contribui la aju
torarea materială a sinistra- 
ților cu suma de 436 000 de 
lei, proveniți din activități 
de muncă voluntar-patrioti- 
că, și cultural-distractive, 
din donații personale, din 
fonduri proprii ale organiza
țiilor U.T.C., cotizații etc.
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• Satu Mare
(Urmare din pag. I) 

nele și întreprinderile cu care 
se mîndrește acest colț de 
țară. Ni se dezvăluie și în- 
tîiele succese obținute de 
sătmăreni în opera de rein
tegrare a acestor unități in
dustriale în circuitul economic 
al țării. Uzinele „Unio", aflăm, 
sînt intacte, emisiunea de te
leviziune care a anunțat că a- 
ceastă mare întreprindere 
constructoare de mașini a fost 
inundată, cel puțin din acest 
punct de vedere, a fost con
fuză. Funcționează, de aseme
nea, fabrica de confecții și 
tricotaje „Mondiala" și „Tri- 
cotex" și nu au suferit daune 
Combinatul de industrie lo
cală „1 Mai" și Atelierele de 
zonă C.F.R. In ceea ce pri
vește întreprinderile sinis
trate, au fost parțial repuse în 
funcțiune secții ale întreprin
derii producătoare de bunuri 
de larg consum „1 septem
brie", se lucrează intens la 
pomparea apei din incintele 
fabricilor T.P.R.O.F.I.L. și „So
lidaritatea" și se depun man 
eforturi pentru repunerea în 
funcțiune a uzinei de apă a 
orașului. Continuă să se nu
mere printre cele mai avaria
te unități economice fabrica 
de cărămizi.

Pe urmele primelor trenuri 
care părăsesc gara Satu Mare, 
peste podul metalic de cale fe
rată care s-a încăpățînat să 
reziste asaltului apelor So
meșului, ne îndreptăm către 
Uzinele „Unio". Digul care 
apără această întreprindere și 
cartierul de locuințe aferent, 
și care a apărat efectiv aceas
tă zonă a orașului a fost su-

fiecare metru pătrat, pe fie
care palmă de pămînt. Și ti
nerii uteciști din uzină — ne 
mărturisește maistrul Vasile 
Mureșan, secretarul comitetu
lui U.T.C. din întreprindere — 
au avut cinstea să fie în pri
mele rînduri ale celor care au 
dus greul acestei lupte. Ale
xandru Pișcoti, secretar al co
mitetului de partid — secția 5,

REÎNTOARCEREA
LA UNELTE

praînălțat în zile și nopți de 
efort supraomenesc, printr-o 
supremă încordare a forțelor 
tuturor oamenilor muncii ho- 
tărîți să salveze de la dezastru 
avutul obștesc, propriul lor 
cămin. De la podul de peste 
Someș și pînă în zona străzii 
Păulești strălucește acum, în 
lumina puternică a soarelui, 
baricada dăruirii de sine a tu
turor celor care au supraînăl- 
țat digul. Urmele bătăliei care 
s-a purtat aici sînt vizibile pe

împreună cu oamenii săi, a 
apărat colțul podului de-a lun
gul a peste doi kilometri de 
dig, s-au afirmat bărbăția și 
abnegația uteciștilor Nicolae 
Baciu, strungar, Gheorghe 
Mureșan, forjor, Alexandru 
Ținea, lăcătuș, Ștefan Alexan, 
maistru sculer, ca și a tuturor 
celor peste 3 000 de muncitori, 
conduși de directorul Ion 
Albu, pentru care existența 
uzinei s-a confundat cu pro
pria lor existență.

în alte colțuri ale orașului,

Combinatul „1 Mai", întreprin
derea textilă „Ardeleana" și 
Fabrica de confecții „Mon
diala" se pregătesc să producă 
la întreaga lor capacitate. La 
„Solidaritatea", Maria Barbu, 
Margareta Pal și Florica Dă- 
răban, trecînd peste pagubele ' 
suportate de propriile lor fa
milii, s-au antrenat plenar în 
efortul de repunere în func
țiune a halelor. La „1 septem
brie", tinerii Ștefan Pop, elec
trician, Nicolae Oprea și Ște
fan Kamill, lăcătuși, sosiți aici 
din alte întreprinderi ale ora
șului, contribuie cu toate for
țele lor la refacerea utilajelor 
sinistrate. în întregul oraș 30 
de brigăzi ale tineretului, or
ganizate pe întreprinderi și 
străzi, dau tot sprijinul lor 
populației în acțiunea de re
cuperare și salvare a bunuri
lor materiale, sprijină punc
tele de încartiruire în proble
me legate de evidența sinis
traților, alimentație, îmbrăcă
minte și higienă.

• Alba lulia
(Urmare din pag. I) 

satisfacție pentru copii, pentru 
lucrătorii care au trudit aici 
la reparație, renovare, curățe
nie... După o noapte de drum, 
echipa celor 10 tineri uteciști 
— mecanici, lăcătuși, electri
cieni, sudori — veniți în aju-

torul acestora de la Rafinăria 
Brazi, au început să execute 
imediat după sosire lucrările 
de remediere pentru repune
rea urgentă în stare de func
ționare normală a depozitului 
de materiale petroliere al ora
șului... La Fabrica de încălță
minte „Ardeleana", după ziua 
de muncă încordată prelungită 
după schimb, prin eforturile 
colective ale salariaților, la 
ora cînd citiți aceste rînduri 
se produce din nou pe una 
dintre cele două linii tehnolo
gice. Pentru cea de a doua, 
bătălia de repunere în func
țiune a mașinilor și utilajelor 
continuă încordată în zilele 
următoare... Ca și în zilele an
terioare, peste 200 de tineri au 
participat azi la salvarea unor 
bunuri de larg consum din 
depozitele inundate ale coope
rației de consum și organiza
ției comerciale locale. Nume
roase bunuri au fost inventa
riate și transportate în locuri 
sigure... Trei schimburi, echi
pe formate din fete pregătesc 
din ajutoarele primite pachete 
de hrană pe care le duc și le 
împart în locurile unde sînt 
cazate familiile sinistrate...

Este încă de lucru, căci după 
știrile cele mai recente, în 
Ălba lulia mai mult de 90 de 
locuințe sînt complet distruse, 
iar alte 209 au suferit deteri
orări parțiale, dar importante.

ION BELCIUGAN 
ION MARCOVICI

EROII
(Urmare din pag. I)

Contul C.E.C.-2000, în care fiecare leu înscris înseamnă un 
imens ajutor pentru acei oameni năpăstuiți de urgia apelor, a de
venit în aceste zile un simbol al omeniei și al solidarității civice. 
In fața ghișeelor agențiilor se prezintă mii de oameni care — 
modești și anonimi — contribuie, după posibilitățile lor, la vinde
carea grelelor răni suferite de populația unor întinse zone geo
grafice ale patriei. Potrivit datelor furnizate de factorii competenți, 
de la deschiderea contului 2 000, și pînă în dimineața zilei de 
20 mai, la ora 10, cetățenii au depus suma de 1 592 766 lei, din 
care în municipiul București 520 634 lei, în județele Cluj 181116 
lei, Timiș 174 644 lei, Sibiu 110 056 lei, Teleorman 103 000 lei.

trecut peste zona orașului Tg. Mureș și observ că, în toate 
corespondențele care vorbesc despre cei ce au sărit de la 
prima clipa în apâ și se lupta de atunci cu îndîrjire, apare 
cu perseverența un nume : Pop Dorin, secretarul Comitetului 
U.T.C. de la C.ombinatul de îngrășăminte. în fruntea unui 
grup de tineri, acest bâiat și-a făcut rost de o barcă pneu
matică și chiar în primele ore ale catastrofei a salvat cîteva 
zeci de femei și bătrîni. Mulți părinți, printre care familiile 
Petrișor și Farkaș din „Aleea Carpați", datorează viața 
copiilor lor acestui tînăr. Cu aceeași barcă a dus apoi lapte, 
și pîine, și apă. Cu frînghii legate între puncte suspendate 
a trecut unde nici barca nu trecea. Zi de zi, noapte dș 
noapte. S-a reluat lucrul în fabrică, s-a dus la lucru. Ieri 
scriam că, tot el, în fruntea acelorași uteciști pe care îi con
duce, lucrează după „ture* la sate, în C.A.P.-uri, la reface
rea agriculturii. Ce n-a făcut el ?

Un tînăr. Un secretar . U.T.C. !
lată, tot între telegrame, numele unui pilot, loan Lehoțchi, 

din Deva, pe care-l cunoscusem cu aproape patru ani în 
urmă într-o întîmplare care mâ făcuse sâ afirm că am asis
tat la cea mai frumoasă întîmplare de dragoste pe care o 
poate vedea, cu ochii lui, un reporter. Zburam cu el spre 
Cluj, pornit într-o misiune urgentă după sînge, necesar unei 
femei care năștea la Caransebeș, și deasupra orașului Alba- 
lulia l-am văzut întoreînd manșa spre stînga și făcînd, la un 
km înălțime, un cerc deasupra unei clădiri. Jos, pe scări, a 
ieșit o femeie care a fluturat o batistă albă. „O iubită ?" îl 
întrebasem. „Soția*, mi-a răspuns. Aveau un băiețel de doi 
ani și li se născuse la 7 luni o fetiță care fusese transferată 
urgent la „incubatorul* din Alba-lulia. Trebuiau să stea des- 
părțiti așa multe luni și fiindcă drumurile lui duceau mereu 
departe, în folosul oamenilor, se înțeleseseră ca atunci cînd 
va zbura peste Alba, să se întîlnească astfel, el la înălțimea 
norilor, ea fluturîndu-i batista albă de lîngă leagăn.

Cum au fost adăpostiți în aceste zile copiii lui Lehoțchi, 
cînd Deva era într-o mare de apă, mi-e greu să spun. Pe 
acest tînăr aviator l-am văzut însă într-un film al televiziunii 
luptîndu-se ca un erou — unde ? — deasupra orașului Alba 
lulia pentru salvarea altor copii, ai altor părinți I Am citit 
apoi știrile despre curajoasele sale misiuni de luptă deasu
pra Transilvaniei și, în cele din urmă, deasupra Devei. Omul 
rcmîne om, nu poate trăi doar pentru el.

Și, iată, din Arad, o altă știre : douăzeci de tineri cereau 
cu cîteva zile în urmă ca, în caz de maximă urgență, să fie 
ei ultimii la evacuare, să rămînă pînă la ultima clipă la 
datorie. Probabil n-a fost și nu va fi nevoie. Respect însă 
din toată inima pentru acești „băieți de la U.T.C.", care în 
inimile lor se socotesc permanent căpitani ai responsabilității 
pe puntea simbolică pe care trăiește colectivitatea din care 
fac parte I



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 21 MAI 1970

INUNDA TIILETELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea președintelui Republicii Democrate Vietnam, TON 
DUC THANG, următoarea telegramă :

Sîntem profund mișcați aflînd că inundațiile ce s-au pro
dus în unele regiuni ale României au cauzat mari pagube 
poporului frate român.

în numele poporului vietnamez, al guvernului Republicii 
Democrate Vietnam și al meu personal, vă adresez dumnea
voastră și, prin dumneavoastră, populației regiunilor sinis
trate, exoresia cordialei noastre simpatii.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a pri
mit din partea Primului secretar ar C.C. al P.C. Irakian, 
AZIZ MOHAMMED, următoarea telegramă :

Am aflat cu deosebită durere și tristețe despre inundațiile 
care au lovit țara dumneavoastră și despre daunele provo
cate de acestea. în numele C.C. al P.C. Irakian, al tuturor co
muniștilor irakieni, exprim Comitetului Central al P.C.R. 
sentimentele noastre de adînoă compasiune, precum și con
vingerea deplină că poporul român, a cărui istorie oferă ne
numărate exemple de luptă împotriva greutăților și vicisi
tudinilor, va reuși, prin unitatea și avîntul său, sub condu
cerea Partidului Comunist, să învingă în cel mai scurt timp 
consecințele nefaste ale acestei 'calamități naturale.

Cu cele mai sincere sentimente de solidaritate tovă
rășească.

State, organizații internaționale și persoane
din străinătate sprijină România pentru

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Confederației Elvețiene, HANS PETER TSCIIUDI, 
următoarea telegramă ;

Amploarea inundațiilor care fac ravagii în acest moment 
în România a emoționat profund autoritățile și poporul el
vețian, care se alătură durerii populației române, atît de 
crunt încercată.

Rog pe Excelența Voastră să primească. în numele lor, și 
expresia profundei mele simpatii.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, ur
mătoarea telegramă :

Profund mișcat de știrea inundațiilor catastrofale care au 
încercat atît de crud România, vă rog să primiți expresia 
viei mele simpatii și a tuturor francezilor față de poporul 
român.

V-ași fi recunoscător dacă a-ți transmite familiilor vic
timelor sincerele mele condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat. NICOLAE CEAUȘESCU, a
■ primit o telegramă de la președintele Ligii de prietenie Greco- 
Române, LEONIDAS SPAHIS, în care exprimă compasiune în 
legătură cu dezastrul care s-a abătut asupra țării noastre

Președintele Consiliului de Miniștri at Republicii Socia
liste România, tovarășul ION GHEORGHE MAURER, a pri
mit din partea președintelui Consiliului de Miniștri ai Re
publicii Democrate Germane, WILLI STOPH» următoarea 
telegramă :

Stimate tovarășe Maurer,
Am aflat cu surprindere știrile despre gravele catastrofe 

provocate de intemperii în țara dv. și în urma cărora, în 
ciuda luptei animate de spirit de sacrificiu a oamenilor mun
cii români și a grijii organelor de partid și de stat ale Re
publicii Socialiste România, au fost semnalate numeroase 
pierderi de vieți umane și mari pagube materiale. Primiți, 
vă rog, în numele guvernului și poporului Republicii De
mocrate Germane, expresia profundei noastre compasiuni și 
solidarități cu victimele și cu populația afectată de calami
tatea naturală.

Gravele calamități naturale 
care s-au abătut asupra unei 
întinse părți a țării noastre au 
stîrnit un larg ecou în întrea
ga lume. Numeroase state, or
ganizații internaționale, ce
tățeni ai altor țări au ținut ca 
în aceste clipe grele să-și ex
prime sentimentele de pro
fundă compasiune față de 
poporul român aflat în sufe
rință și să-și demonstreze, în
tr-un înalt grad, solidaritatea, 
oferind importante donații în 
bani, materiale, articole de 
îmbrăcăminte, medicamente și 
alimente.

In dimineața zilei de ieri, 
miercuri, 20 mai, Vecea Exe
cutivă Federală a R.S.F. Iu
goslavia a hotărît să trimită în 
țara noastră, drept ajutor, a- 
limente, medicamente, îmbră
căminte, încălțăminte și ma
teriale de construcții în 
loare de 500 000 dinari.

Crucea Roșie a Republicii 
Democrate Germane pune la 
dispoziția populației lovite de 
inundații din România un a- 
jutor în valoare de 160 000 
mărci- Ajutorul constă în cor
turi. pături, medicamente, a- 
limente și va fi finanțat îm
preună cu Uniunea Sindica
telor din R. D. Germană.

într-un apel dat publicității 
miercuri seara, Crucea Ro
șie Internațională, atrăgînd 
atenția asupra pagubelor ca
tastrofale provocate de inun
dațiile din România, solicită 
donații bănești, precum și 
alte ajutoare — alimente, îm
brăcăminte, medicamente și 
material sanitar.

Guvernul elvețian a răspuns 
acestui apel și a hotărît să 
trimită 500 000 de franci el
vețieni.

Organizația mondială
tru agricultură și alimenta
ție a Națiunilor Unite (F.A.O.) 
s-a adresat, prin Ministerul 
Afacerilor Externe, cu pro
punerea de a acorda Româ
niei sprijin material din par
tea Programului alimentar al 
Națiunilor Unite.

Din Statele Unite ale Ame- 
ricii va sosi la București un 
avion care transportă 1 000 de 
corturi de familie și 5 000 de 
pături. Autoritățile america
ne au declarat că doresc să 
ofere și alimente, medicamen
te, mijloace de transport, se
mințe și furaje.

Statul iranian a oferit 
13 000 dolari S.U.A. și un în
semnat transport de medica
mente, îmbrăcăminte și ali-

va-

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a pri
mit din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populara Albania, MEHMET SHEHU. următoarea 
telegramă:

Am âflat cu regret știrea ou privire la marile inundații 
și la pagubele pricinuite în mai multe zone din România- în 
numele poporului albanez și al guvernului Republicii Popu
lare Albania exprimăm poporului frate român sentimente
le noastre de simpatie și sincere condoleanțe familiilor vic
timelor.

mente. Ambasadorul Iranului 
la București a donat din fon
dul său personal suma de 
10 000 lei.

Societățile de Cruce Roșie 
din R.F. a Germaniei au ofe
rit bunuri de primă nece
sitate, în principal medica
mente, plasmă, alimente și 
îmbrăcăminte. De asemenea, 
s-a adresat un apel populației 
să facă donații victimelor ca
tastrofei într-un cdnt special 
deschis la toate băncile și ca
sele de economii, cu indica
tivul de recunoaștere „Ru- 
manien“.

Din partea statului Israel 
sosește la București un ajutor 
evaluat la 15 000 lire israelie- 
ne : 500 kg medicamente și 
1 500 kg lapte praf.

Olanda se înscrie în rîndul 
țărilor care contribuie la aju
torarea populației sinistrate 
din România, cu mărfuri în 
valoare de 10 000 dolari 
S.U.A. : 5 000 cutii conserve 
conținînd alimente pentru co
pii, 8 000 flacoane 
cilină, 4 000 kg 
1 000 pături.
• Transmițînd 

lor. președintelui 
Stat al Republicii 
mânia. NICOLAE 
în legătură cu calamitățile na
turale care s-au abătut asupra 
unor regiuni din țara noastră, 
doamnele LUCKI GALACTION, 
pictoriță, M DALINA GALAC
TION, fiicele cărturarului ro
mân Gala Galaction, stabilite în 
Italia, au subscris și vărsat la 
fondul de ajutorare al sinistra- 
ților. suma de 6 000 000 LIRE 
ITALIENE, echivalentul a peste 
9 000 de dolari.

9 Intr-o telegramă adresată 
președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, NICOLAE CEAUȘESCU, 
cetățeanul american GUIDO 
ZLOCZOVER scrie între al
tele : Vizitînd împreună cu di
feriți reprezentanți industriali 
și oameni de afaceri străini 
modernele uzine și obiective in
dustriale construite în ultimii 
ani în România, ne-am expri
mat în nenumărate rînduri ad
mirația față de oamenii muncii 
din această țară. Știind că prie
tenul la nevoie se arată, în a- 
ceste clipe grele, cînd puterea 
naturii a lovit, fără posibilitate 
de prevedere. mărețele realizări 
de pe întinsul României DEPUN 
L/X BANCA ROMANA DE CO- 
MERJ EXTERIOR SUMA DE 
200 DE DOLARI în sprijinul ce
lor care au avut de suferit de 
pe urma calamităților. Legătu
rile mele comercial-industriale 
mi-au permis să lansez în rîn
dul prietenilor conducători de 
firme comerciale și industriale 
un apel de ajutorare a celor 
loviți de calamitate, mai ales

de peni- 
lapte praf și

compasiunea 
Consiliului de 
Socialiste Ro- 
CEAUȘESCU,

că acești oameni de afaceri au 
avut prilejul să cunoască și să 
admire îndeaproape țara și po
porul român, cu realizările și 
ospitalitatea sa, devenind prie
teni ai României. îmi îngădui să 
fac această subscripție într-un 
cont în devize, care să se cree
ze special în acest scop la Ban
ca Română de Comerț Exterior, 
rugîndu-vă totodată să se comu
nice adresa la care toți acești 
prieteni ai poporului român să 
poată trimite pachete cu medi
camente, obiecte de îmbrăcă
minte și cele necesare. Știu 
că față de marile pierderi care 
s-au produs, contribuția mea 
este foarte mică, însă vă rog să 
o considerați ca o datorie a 
mea de om de a mă alătura îp 
aceste zile grele eforturilor ge-, 
nerale îndreptate spre ajutora-’ 
re celor in suferință și norma
lizarea cit mai grabnică a si
tuației din județele sinistrate**.
• R. R. STAFFORD, direc

torul general al firmei I.B.M. 
Roece din Viena, scrie în tele
grama trimisă președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România :• „Ne-a 
impresionat profund vestea tris
tă a tragediei cauzate de inun
dațiile fără precedent din țara 
dumneavoastră și dorim să ne 
exprimăm sentimentele noas
tre de adîncă simpatie față de 
poporul român și frumoasa 
dumneavoastră țară, care trece 
prin moi'nente deosebit de gre
le. precum și compasiunea 
noastră față de familiile sinis- 
traților. Am cunoscut poporul ro
mân și avem . convingerea ,?ă. 
prin curajul și hărnicia sa. va 
înlătura în scurt timp consecin
țele acestui dezastru. Vă rugini 
să ne permiteți DONAREA SU
MEI DE 2 500 DOLARI la Ban
ca Română de Comerț Exterior, 
aducind astfel o contribuție 
modestă la înlăturarea pagube
lor produse de calamitățile na
turale in România*.

• Intr-o altă telegramă adre
sată președintelui Consiliului de 
Stat, inginerul OLIVOTTO AL
TIERI scrie : „Profund impre
sionat de catastrofala inundație 
ce s-a abătut asupra țării dum
neavoastră, doresc să vă exprim 
sincera și umana solidaritate 
față de eforturile ce le depu
neți, împreună cu întregul po
por român, pentru depășirea e- 
fectelor negative provocate de 
această calamitate. In virtutea 
sentimentelor de simpatie și 
respect care mă leaga de tot 
ce este românesc și simte ro
mânește, vă rog să-mi permiteți, 
domnule președinte, să expe
diez Băncii Române de Comerț 
Exterior UN CEC DE 50 000 LI
RE ITALIENE, ca modestă con
tribuție în favoarea celor si- 
nistrați".

• De la Copenhaga s-a primit 
din partea directorului 
„B. Langhoff“ un telex cu urmă
torul conținut : „Cunosc foarte 
bine această frumoasă regiune 
greu lovită din România. Am

firmei

întîlnit acolo ospitalitate din 
partea multor prieteni transil
văneni. Iată de ce vă rog să-mi 
permiteți SA OFER 10 JU- 
NTNCI, DE CEA MAI BUNA 
RASA, ca o foarte modestă do
vadă a simpatiei mele față de 
poporul român, care a avut în 
aceste zile mari pagube mate
riale".

• Adînc mișcați de efectele 
calamităților care s-au abătut 
asupra unor județe ale țării 
noastre, doi navigatori greci — 
căpitanii EVANGHELLOS LEM- 
BESISS și HARY SCÂRBOS — 
au adresat o telegramă Agen
ției „Navlomar**, prin care iși 
exprimă sentimentele lor de so
lidaritate cu populația încercată 
de pe urma fenomenelor natu
rale distructive. „Ne aflăm în 
portul Constanța, se scrie în te
legramă, unde am aflat cu mîh- 
nire de calamitățile care s-au 
abătut asupra unor zone din 
frumoasa dumneavoastră țară. 
Vestea ne* întristează, intrucît 
poporul grec a avut întotdeauna 
relații bune cu poporul român. 
Ca reprezentanți ai armatorilor 
navei „Amorgos", dorim să ofe
rim, în conțul populației sinis
trate din Romănia, 40 000 LIRE 
ITALIENE, sumă pe care, în 
numele prieteniei dintre țările 
noastre, o depunem la Navlo- 
mar-Constanța".
• Un alt prieten al poporului 

român, italianul M. GRUPIONT, 
aflat la București. A OFERIT 
30 000 LIRE ITALIENE, „ca do
nație și modest omagiu în spri
jinul sinistraților" de pe urma 
calamităților naturale din țara 
noastră.

• D-na IRMGARD ZENO- 
NER din Munchen. aflată în in
teres cie serviciu la Agenția ro
mână de presă „Agerpres", a de
pus ca semn de compasiune 
SUMA DE 20 MĂRCI VEST- 
GERMANE, in contul ajutorării 
sinistraților de pe urma inun
dațiilor.

• M.F. IOSIF, din partea fir
mei „Europa turistică", arată 
intr-o scrisoare trimisă preșe
dintelui O.N.T. : „Vă rog să no 
permiteți a ne exprima tota
la solidaritate cu întregul popor 
român, în fața grelei încercări 
la care a fost suous în ultimele 
zile. Admirăm zi de zi calmul 
și bravura acestui nobil popor 
și sîntem mîndri că ne aflăm 
în această țară și că prin mun
ca și activitatea noastră ne adu
cem modesta contribuție la cu
noașterea peste hotare a poporu
lui român și a calităților lor 
deosebite. Frumusețile Româ
niei, obiective turistice de cel 
mai înalt interes internațional 
au fost totdeauna entuziast a- 
preciat? de toți vizitatorii ei. 
/Măturăm durerea noastră la 
cea a fiecărui român și vă ru
găm să ne permiteți a pune la 
dispoziția operei de ajutorare a 
celor loviți de nenorocire, SU

MA DE 1 000 LEI“.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din 
partea președintelui Consiliului de Miniștri al Greciei, 
GHEORGHIOS PAPADOPOULOS, următoarea telegramă:

Mlhnit la aflarea știrii privind inundațiile, țin să exprim 
Excelenței Voastre compasiunea cea mai sinceră pentru victi
mele și pagubele care au fost provocate.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, a pri
mit din partea Comitetului Executiv al Uniunii Studenților 
din Țările Arabe în România, următoarea telegramă :

în numele Uniunii Studenților din Țările Arabe în Româ
nia, ne exprimăm durerea profundă pentru calamitățile na
turale care s-au abătut asupra unor regiuni din România, 
asupra curajosului popor român. In aceste clipe grele prin, 
care trec victimele inundațiilor și întreg poporul român, ne 
declarăm solidari cu colegii noștri români și sîntem gata să 
ajutăm la reconstruirea regiunilor- sinistrate.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a pri
mit din partea reprezentantului Asociației studenților din 
R.A.U. în România, MOHAMED MELIGI, următoarea te
legramă :

In numele Asociației studenților din Republica Arabă 
Unită în România, vă transmitem sincerele noastre senti
mente de compasiune pentru situația creată de inundații în 
unele regiuni ale țării Sîntem gata, ca, alături de tineretul 
român, să dăm sprijinul nostru pentru înlăturarea urmărilor 
acestei calamități.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ION GHEORGHE MAURER, a primit din 
partea primului ministru al Japoniei, EISAKU SATO, ur
mătoarea telegramă:

Am aflat cu profundă mîhnire de grelele daune materiale 
și pierderile de oameni pricinuite de recentele inundații care 
a-au abătut asupra țării dumneavoastră. în numele guver
nului și poporului Japoniei permiteți-mi să exprim compa
siunea mea din inimă și condoleanțe sincere Excelenței 
Voastre și prin dumneavoastră populației din regiunile ca
lamitate.

Ambasadorul Danemarcei la 
Buciirești a transmis Minis
terului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste Româ- 
gig o scrisoare, prin care se

exprimă profunda compasiu
ne a guvernului danez în le
gătură cu inundațiile catas
trofale care s-au abătut asupra 
României și poporului român.

De la MinisterulAgriculturii și Silviculturii
Se vor face atîtea discuiri în- 
cît să se pregătească bine pa
tul germinativ. Pe terenurile 
foarte bătute sau spălate pu
ternic se va executa arătură 
cu plug fără cormană la adîn- 
cimi de 12—15 cm, după care 
se pregătește patul germinativ. 
Pentru a se asigura răsărirea 
și vegetația culturilor, pe mă
sură ce se pregătește patul 
germinativ să se semene 
diat. La semănat, să se 
în vedere asigurarea 
densități cu 10—15 la 
mai mari decît în condiții 
male. La hibrizii de porumb 
timpurii și foarte timpurii, de 
exemplu, să se asigure între 
55—60 000 plante recoltabile*

(Urmare din pag. I)

prima decadă a lunii iu
nie. în județele din centrul 
Transilvaniei și nordul Moldo
vei floarea-soarelui să se în
locuiască, în prima perioadă 
tot cu floarea-soarelui și nu
mai unde lucrările întîrzie să 
se înlocuiască cu soia, dar cu 
condiția ca semănatul să se 
termine cel mai tîrziu în pri
ma decadă a lunii iunie.

Este necesar să se facă tot 
ce este cu putință pentru a se 
reînsămînța terenurile cu a- 
celeași culturi, iar în cazuri 
deosebite toate suprafețele de 
teren vor fi însămînțate nu
mai cu porumb boabe.

După inventarierea, stabi
lirea gradului de calamitate și 
culturile ce se reînsămînțează 
se va stabili necesarul de să- 
mînță pe culturi, soiuri, hi
brizi, se vor identifica stocuri
le de semințe din cooperative
le agricole, iar deficitul va fi 
solicitat Ministerului Agricul
turii și Silviculturii, care dis
pune de stocuri suficiente de 
semințe.

Pentru stabilirea graficului 
de executare a lucrărilor se va 
calcula necesarul de tractoare, 
grape cu disc, semănători și 
alte mașini și se va acoperi 
necesarul de tractoare și ma
șini din. județ (făcînd și miș
cări din zonele necalamitate). 
La solicitările județelor care 
au suferit de pe urma revăr
sării apelor, Ministerul Agri
culturii și Silviculturii a luat 
măsuri să fie trimise în ajutor 
tractoare și mașini agricole din 
alte județe cu condiția ca aces
tea să lucreze efectiv circa 
7—8 zile. Pentru a urgenta 
execuția lucrărilor să se aibă 
în vedere și folosirea atelaje
lor proprii. De asemenea, în. 
unele cazuri să se execute se
mănatul cu mîna la culturile 
prășitoare pe suprafețe cu 
umiditate mai mare și goluri 
unde nu se poate mecaniza.

Deoarece esite. necesar să se 
intervină cu sprijin din alte 
județe (Ilfov, Teleorman, Ialo
mița, Constanța, Buzău, Dolj, 
Bihor, Vîlcea, Mehedinți, Brăi-

la) să se încheie pregătirile 
pentru a trimite tractoarele so
licitate. Au fost organizate for
mații de cîte 3 tractoare, 4 
discuri, 3 pluguri, 3 semănă
tori prășitoare, 1 grapă regla
bilă, 1 remorcă, 1 cisternă, 1 
atelier mobil la 3—4 formații. 
Pe lîngă mașinile care intră în 
formație se pregătesc și restul 
mașinilor (semănători S.P.C.-6, 
grape cu disc, grape reglabile), 
care vor lucra cu tractoare din 
județele calamitate. Se asigu
ră, de asemenea 3—4 tracto
riști de schimb, un mecanic 
pentru remedieri, cazarma- 
ment, veselă, marmite, conser
ve și alte alimente pentru cel 
puțin 8—10 zile. întreprinde
rile pentru mecanizarea agri
culturii în raza cărora vor lu
cra formațiile venite din alte 
județe, trebuie să le asigure 
piese de schimb, carburanți, 
lubrefianți, să efectueze even
tualele reparații etc.

Pe terenurile care au fost 
, inundate, imediat după retra

gerea apelor, să se ia măsuri 
de a îndepărta resturile aduse 
de apă, care împiedică execu
tarea lucrărilor și să se execu
te șanțuri și brazde, care să 
asigure eliminarea excesului 
de umiditate sau să se facă 
evacuarea apei prin pompare. 
Intrucît solurile sînt spălate 
de azot să se asigure pe aceste 
terenuri îngrășăminte cu azot 
din cele repartizate suplimen
tar de Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, după cum ur
mează : 200—300 kg azotat de 
amoniu sau 150—200 kg uree la 
hectar sau 300—400 kg îngră
șăminte complexe- Pe terenu
rile spălate puternic să se mă
rească doza de îngrășăminte 
chimice și în special complexe, 
îngrășămintele să fie împrăș
tiate înainte de pregătirea te
renului. pe măsură ce 
zvîntă fiecare parcelă.

în ce privește pregătire^ te
renului să se urmărească zil
nic uscarea solului și să se 
execute lucrări pe măsură ce 
se poate intra în cîmo. Peste 
tot să se pregătească terenul 
cu grapa cu discuri, în agregat 
ou grapa reglabilă sau cu colți.

ime- 
aibă 
unei 
sută 
nor-

După semănat să se organi
zeze un control sistematic al 
stării sanitare a culturilor, 
pentru a cunoaște și combate 
imediat dăunătorii sau bolile 
care pot să apară. Pe aceste 
terenuri, pericolul îmburuic- 
nării este mai mare și deci să 
se asigure toate lucrările de 
întreținere.

Pentru culturile care au ră
mas în vegetație după inunda
re, să se îngrașe suplimentar 
cu circa 100 kg azotat de amo
niu. Culturile prășitoare după 
retragerea apei și zvîntarea te
renului să se lucreze cu sapa 
rotativă, prășite mecanic, ma
nual etc., în vederea aerisirii 
și încălzirii solului.

se

(Urinare din pag. 1)

le consiliului popular județean, 
Chirii Bivolan, aflat de tot atîta 
timp în prima linie a frontului cu 
apele — sute de oameni au lu
crat la supraînălțarea digului de 
la Șiret, la prelungirea lui cu 
încă 1 800 metri. Oamenii însă, 
au fost învinși; dar nu înfrînți. 
Putna, intr-o învolburare viclea
nă, i-a surprins în cîteva ore din 
spate, încercuindu-i. Brigadierul 
legumicol Mihai Pleșcan este cel 
mai îndurerat, apele au acoperit 
laolaltă cu culturile celebrul sec
tor legumicol. Omul a muncit zi 
și noapte la dig. Printre picături 
— superbă chibzuință de gos
podar — a reușit însă, împreună 
cu elevii școlii, să transporte în 
curțile gospodarilor din centrul 
satului răsaduri de legume.

Este noapte cu lună sfielnică. 
De jur împrejur — argint stins— 
ape, ape. O liniște grea ne în
conjoară. Evacuarea oamenilor și 
a bunurilor sa terminat. Încorda
rea persistă. Din sfert în sfert de 
oră se măsoară cotele apelor. 
Starea de alertă începe să lase 
locul oboselii.

Kilometri întregi îi parcurgem 
pe o sosea abia ghicită după co
roanele puieților mărginași. în 
urmă a rămas satul doar cu plan- 
toanele aflate de veghe. După o 
oră sîntem la comandamentul

SITUAȚIA HIDROLOGICĂ
peste cota de inundație cu circa 
80 cm la Feldioara și 50 cm la 
Făgăraș și Rm. Vîlcea. La Slatina 
apele au ajuns la cota de inun
dație.

— Dunărea înregistrează o 
scădere ușoară cu excepția sec
torului Hîrșova-Tulcea, unde sînt 
creșteri ale nivelului apelor dato
rită afluenților Prut» Șiret și Ialo
mița.

Viiturile din ultimele zile au 
inundat noi localități, căi de co
municații, terenuri agricole. In 
județul Arad, apele Mureșului 
s-au revărsat în zona comunelor 
Șemlac, Seitin-Nădlac și în alte 
localități, inundînd însemnate te
renuri agricole, construcții și căi 
de comunicații. Au fost evacuate 
preventiv în această zonă șapte 
localități, asigurîndu-se din vre
me mijloacele necesare.

Apele Oltului au inundat loca
litățile Curtișoara, Grădinari. Ver- 
guleasa, Streiești, iar în altele, a- 
menințate, se continuă evacuarea 
populației, animalelor și bunurilor 
materiale. O lamă de apă de a- 
proape 1 metru a inundat șoseaua 
Tumu Măgurele-Corabia pe o 
lungime de 2 km.

Pînă Ia 20 mai în județul 
Galați apele Șiretului au acoperit 
peste 11 009 ha teren agricol și 
700 ha păduri, iar ale Bîrladului 
4 000 ha teren agricol și 1 400 ha 
păduri. în zonele altor ape din 
județ sînt inundate peste 
3 000 ha.

în județul Brăila, din cauza 
nivelului ridicat al apelor, situa
ția digurilor» rămîne în continua
re dificilă. Miercuri la amiază a- 
pele au rupt de la bază în douîL 
puncte digul în dieptul localități 
Șendreni, pătrunzînd în incintă 
îndiguită Latinu — Vădeni.

In județul Iași, apele Tijiei și 
Prutului au inundat total localită
țile Șendreni, Frăsuleni, Bălăești, 
Măcărești, parțial localitățile Tri- 
fești, Lunca Prutului, Vladomira 
și au înconjurat localități:e Bran, 
Petrești și Medeleni. Pînă aseară 
au fost inundate circa 30 000 ha. 

în județul Neamț sînt inundate 
Rișca, Șoimărești și Ortești. De. 
asemenea, sînt inundate parțial 
alte localități nverane unor rîuri 
din Moldova, i

în județul Bacău alunecările de 
teren provocate de ploi au ava
riat 32 case în comuna Bîrsănești, 
iar în zona oiașului Comănești au 
barat un pîrîu. In județul Sucea
va, tot datorită alunecărilor de te
ren au fost afectate 30 de locuin
țe în comuna Drăgoiești.

(Agerpres)

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor informea
ză că în ultimele trei zile a plouat 
în toate regiunile țării. Cantități 
mai mari de apă au căzut în a- 
cest interval în zonele Păltiniș — 
84 litri pe mp, Galați — 48 litri 
pe mp, Băilești — 66 litri pe mp 
și Tulnici — 72 litri pe mp. A- 
ceste ploi vor determina unele 
creșteri ale apelor pe rîurile 
Crasna, Beretău, Mureș, Bega, 
Olt și afluenții acestora, iar în 
Moldova și Muntenia pe Prut, 
Jijia, Șiret, Putna, Ialomița și 
afluenții lor. începînd de la 19 
mai aria ploilor s-a restrîns trep
tat cuprinzînd numai zone din 
sudul țării și Banat, unde cantită
țile de apă înregistrate pînă în di
mineața zilei de 20 mai n-au de
pășit decît cu totul izolat 10 litri 
pe mp, valoarea cea mai ridicată 
— 30 litri pe mp, înregistrîndu-se 
la Sînnicolau Mare. Pentru ur
mătoarele zile se prevede amelio
rarea vremii. Vor cădea însă ploi 
de scurtă durată în Banat, Crișa- 
na, Maramureș și nordul Moldo
vei. Temperatura va marca o 
creștere ușoară mai ales în sudul 
țării.

Situația hidrologică pe princi
palele cursuri de apă este urmă
toarea :

— Pe Prut unda de viitură s-a 
deplasat de la Ungheni, unde a 
depășit cu 70 cm cota de inun
dații, ajungînd marți noaptea la 
Drînceni. Aici nivelul apelor atin
sese miercuri dimineața 641 cm, 
cu 40 cm peste cota de inundații. 
La Drînceni, viitura se apropie 
de valoarea maximă și se în
dreaptă spre Fălciu.

— Pe Șiretul inferior nivelurile 
apei se mențin ridicate, peste co
tele de inundații. Unda de viitu
ră a atins 727 cm. miercuri la 
amiază în zona Șendreni, depă
șind cu peste 2 metri cota 
inundații.

— Ialomița a depășit cu 14 
cota de inundații la Slobozia.

— Pe Mureș apele sînt în

de

cm

. -w- ge
neral în scădere, în multe zone 
din cursul superior retrăgîndu-se 
în albie. Ele se mențin însă peste 
cotele de inundații cu 70 cm la 
Alba Iulia, cu 60 cm la Deva și 
cu 150 cm la Săvîrșin și Radna. 
La Arad nivelul apei a scăzut 
miercuri dimineața la 574 cm, 
menținîndu-se însă cu peste 120 
cm peste cota de inundații.

— Someșul a început să scadă 
pe întreg cursul, la Dej și Satu 
Mare ajungind sub cota de inun
dații. Apele continuă să se retra
gă în albie.

— Pe Olt nivelul apei este în 
creștere ușoară, menținîndu-se

STAREA DRUMURILOR
Situația rețelei de comuni

cații feroviare, rutiere, ae
riene, telefonice și telegrafice, 
elaborată de Ministerul Trans
porturilor și Ministerul Poște
lor și Telecomunicațiilor pe 
baza datelor operative, este 
următoarea :

Departamentul căilor ferate 
a dispus redeschiderea în ziua 
de 20 mai a liniilor Archita- 
Mureni ; Sighișoara-Daneș ; 
Bărăbanț-Vințul de Jos:Săvîr- 
șin-Milova; Radna-Păuliș, pre
cum și pe linia îngustă Ghio- 
roc-Pîncota. Sînt închise liniile 
Galați-Vădeni, precum și cele 
anunțate anterior în presă.

S-au redat circulației arte
rele rutiere Dn 13 Sighișoara- 
Bălăușeri ; Dn 17 Dej-Beclean 
și Dn 28 Iași-Ungheni. Este 
inerzisâ circulația oricărui ve
hicul sau autovehicul pe Dn 2 
B Șendreni-Galați ; Dn 5 C 
Giurgiu-Zimicea (se poate cir
cula pe varianta ocolitoare 
Bujoru-Smărdioasa-Zimnicea) ; 
Dn 7 Ilia-Arad; Dn 14 B Teiuș- 
Blaj : Dn 15 A Roghin-Sărățel ; 
Dn 17 Beclean-Bistrița ; Dn 17 
B Vatra Dornei-Broșteni : Dn 
22 Rm. Sărat-Brăila ; Dn 24 
Vînători-Sculeni : Dn 25 Te- 
cuci-Șendreni ; Dn 54 Corabia- 
Tr. Măgurele și Dn 57 Orșova- 
Șvinița. Pe traseele unde sînt 
posibilități, unități ale Direcției

generale a drumurilor, trus
turilor locale de construcții, 
sprijinite îndeaproape de os
tași ai forțelor armate și de 
cetățeni din localitățile apro
piate, lucrează intens la refa
cerea podurilor, podețelor și a 
părții carosabile a șoselelor.

întreprinderea de Transpo^ 
turi Aeriene Române TAR._Ak 
menține temporar închise acr5-^ 
porturiie Sibiu și Satu Mare.

Ministerul Poștelor și Teleco- 
municațiilor ne informează că 
pe teritoriul țării au mai ră
mas numai trei oficii P.T.T.R. 
care nu și-au reluat activitatea 
— Orașul Nou (județul Satu 
Mare), Firiteaz și Frumușeni, 
(județul Arad). Legăturile te
lefonice ale municipiilor Deva 
și Arad sînt asigurate de către 
circuitele învecinate. Pentru 
restabilirea cit mai grabnică a 
rețelei de telecomunicații din 
zonele care au suferit calami
tăți naturale, ministerul de 
resort a trimis în județele 
Alba. Sibiu. Mureș și Sălaj 
5 000 m cabluri telefonice, 
4 300 m fir izolat, 3 600 kg sîr- 
mâ specială, 1 600 aparate tele
fonice, 300 de traverse și alte 
materiale auxiliare. Nume
roase cadre tehnice lucrează 
pentru refacerea rețelei și in
stalațiilor.

(Agerpres)

înfruntare dirză
județean de luptă cu inundațiile. 
Sîntem informați despre întinde
rea diluviului. 22 000 de hectare 
sînt sub apă ca și 75 kilometri 
de șosea. Sînt estimate pagube 
de aproape 50 milioane lei. 2 500 
locuințe greu avariate, 133 de lo
cuințe distruse. Omul care ne 
vorbește n-a pus pleoapă peste 
pleoapă timp de două zile. 
Umblă în picioarele goale, um
flate, pe covor. Așteaptă un tele
fon. In sfîrșit... Ascultă concen
trat, pune aparatul în furcă. La 
Vadu Roșea a murit un om.

...Revenim în zorii zilei la Vul
turii. Nu aflasem încă nimic des
pre ceea ce se petrecuse pe pun
tea care leagă Vadu Roșea de 
malul celălalt al Putnei. Cineva 
ne relatează sec că luni seara, în 
graba evacuării, dinspre Vadu 
Roșea,
marnă cu copilul său. Valurile 
furioase ale Putnei amenințau 
echilibrul acesteia. Dinspre malul 
opus căpitanul de miliție Mărcu- 
lescu, fuge pent iu a le veni în 
ajutor, urmat de cîțiva săteni.

treceau o bătrină și o

Puntea, asaltată de valuri, se 
rupe. Mama, Grigoraș Gherghina, 
înoată prin apă salvîndu-și copi
lul. Căpitanul răjpit este adus de 
valuri la mal. O bătrînă este 
pierdută însă sub ape.

...Trecem pe ulițele comunei 
către școală. In memorie rămîn 
stăruitor cuvintele doctoriței 
Hamza Constanța din Focșani, 
aflată aici pentru a oferi îngri
jiri medicale locuitorilor 
st rați: 
s-a 
flau ca laptele 
roarea primejdiei 
școală se împarte 
tru copii. La 
sanitară medicii
rel din Focșani și Ciolca Andria- 
na din Vuituru consultă bătrîni, 
bătrîne, femei. Copiilor li se fac 
injecții cu gama globulină, adusă 
în mari cantități de la centrul 
județean.

De partea cealaltă a apelor, 
acolo unde mai sînt încă locui
tori refugiați, alți doi medici se 
află la post. Aici, unde ne aflăm,

____ __ ____ sini- 
„în ziua evacuării cînd 

rupt puntea, apele se um- 
în clocot". Te- 

a trecut. In 
hrana pen- 

circumscripția 
Drăghici Ho

se iau măsuri de primă urgență 
pentru prevenirea epidemiilor ; 
sînt dezinfectate fîntînile, se 
execută vaccinări preventive. Ie
șim în curtea școlii In locul unde 
se afla bătrina decedată, este pri
veghi. O femeie în vîrstă, din 
Vadu Roșea. Mihai Alexa a cărei 
casă a fost luată de ape, ne spu
ne plîngînd : „La întoarcere nu 
voi avea nici o foaie de ceapă de 
pus în oală". O liniștim tulburați. 
Cîțiva pași mai încolo, mama, 
Crăciun Lica, avînd în jur cei trei 
copii ai săi ne vorbește simplu de 
omenia celor ce au făcut din casa 
lor și casa ei.

Aici, la Vuituru, majoritatea 
familiilor au rămas sinistrate. Al
biturile celor 710 paturi, pregă
tite în Focșani, rămîn neatinse. 
Oamenii nu vor să se îndepărteze 
de vatra satului. Ea a mai fost 
odată sub ape. Li s-a propus mu
tarea satului. „Vad vechi, din 
bătrîni" •— au refuzat, of tind, oa
menii de aici...

Plecăm spre Iași. In sens invert 
se întorc spre șatele încă sub ape 
turmele de vite. Le însoțesc oa
menii cu aceleași boccele strînse 
la piept. Și atunci, anunțul pe 
care l-am văzut scris cu litere 
strîmbe pe ușa școlii din Vuituru, 
capătă dintr-o dată o altă sem
nificație : „Stop! Pentru mîine, 
21 mai, se redeschid cursurile 
școlii /**
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încă la apariția Cuvintelor po
trivite, G. Călinesou, cu intuiția-i 
pătrunzătoare, afirmă că „nota 
fundamentală a poeziei arghezi
ene este aspirația către lumină, 
Mpința de a se spăla de noroi**. Și 
într-adevăr. dorul de lumină, o- 
roarea de beznă și de impuritate 
constituie motive permanente ale 
universului poetic arghezian. Da
că ar fi să caracterizănr, succint,' 
pa autorul Cuvintelor potrivite, 
am putea să-l numim Călător 
spre absolut, așa cum singur se 
închipuie într-un excepțional 
poem intitulat Reconstituiri, din 
volumul amintit. Un asemenea 
călător este omul superior, geniul 
cu alte cuvinte, care adoptă con
știent martirajul prin învingerea 
tentațiilor comune, spre a trăi 
deliciile sublime ale contactului 
cu absolutul. Ispita ia forme di
ferite, viclene, între care în pri
mul rînd iubirea erotică, și, în- 
tr-o excepțională poezie ca Mor- 
genstimnaung, după ce dragostea 
s-a produs, poetul ar£ aspre re- 
mușcări : ..De ce-ai cîntat, de ce 
te am auzit ?/ Eu veneam de sus, 
tu veneai de jos / Tu soseai din 
vieți, eu veneam din morți“ 
(mod metaforic de a sugera că 
iubita aparține lumii comune pe 
cînd el vine din lumea absolu
tului). E la mijloc și acel orgo
liu Satanic de care se resimte, 
mereu, prima perioadă a creației 
argheziene. Important pentru 
ceea .ce ne interesează nu est® 
însă principiul interdicției ca ata
re cît mobilul moral al unui ase
menea gest. Poetul știe, și e un 
adevăr verificat, că obținerea 
satisfacțiilor superioare nu se poa
te împăca cu’hedonismul, pentru 
simplul motiv, că disponibilitățile 
umane sînt fatal limitate și de
pinde de felul în care sînt folo
site spre a evalua rezultatele. 
Exemplarele alese ale omenirii, 
care au împins cunoașterea cu 
un pas înainte, - îmbogățind teza
urul de gîndire și de sensibilita
te, și-au sacrificat, cu bună știin
ță, viața comună, comunicînd cu 
umanitatea pe planurile ei cele 
mai înalte. Este vorba de acea 
cutezătoare privire spre infinit, 
văzută și înțeleasă ca o chemare 
irezistibilă, capabilă, deci, să în- 
flingă condiția vitregă a existen
ței vremelnice : „Din pietre ster
pe și uscate /Un fir de iarbă s-a 
ivit / Și vidul lui în in
finit / A cutezat, străin, să 
eate“. (Chemarea). în absența
„patimii cerești**, poetul este un 
„heruvim bolnav'* pe trupul că
ruia a încolțit „o boală pămîn- 
tească", ceea ce produci, pe plan 
sufletesc, o devastare totală. Ce 
sînt, în definitiv, inimitabilii 
Psalmi, în jurul cărora s-a glosat 
atît, interpretîndu-se, nu o dată, 
ea expresii ale convingerilor reli
gioase ale poetului ? Ne aflăm, cu

@ ® e • •

siguranță în fața aceleiași 
donate sufletești, aceleiași 
tolite voluptăți de a ști, de 
noaste. Lipsește — chiar de nu- 
cu desăvîrșire — extazul și evla
via psalmiștilor clasici ai credin
ței, tonul encomiastic și formu
lele apologeticei. Poetul nu plea
că de la recunoașterea apriorică 
a divinității — condiția sine qua 
non a oricărei religii — el este 
un Toma necredinciosul : „Vreau 
să te pipăi și să urlu : „Este !“, 
uitînd — sau ignorînd voit — că 
Cristos i-a spus limpede ucenicu
lui sceptic : „Fericiți cei ce n-au 
văzut și au crezut**. De aceea, 
Mihail Ralea avea toată drepta
tea să spună, referindu-se la 
Psalmi, că atitudinea poetului, nu 
numai că nu e religioasă, dar e 
chiar incompatibilă cu dogma și 
că, în Evul Mediu, Arghezi „ar fi 
fost ars pe rug*‘. înfrigurarea din 
Psalmi și din alte poezii, tensiu
nea înaltă a spiritului se explică 
prin fervoarea cunoașterii, prin 
decizia de a învinge ceea ce pare 
inexpungnabil, de a forța zăvoa
rele cetății necunoscute, altfel 
spus de a ne apropia de absolut, 
de perfecțiune. Din infinita com
plexitate a vieții, poetul ridică 
schelele unui edificiu prin care 
teluricul își înalță sevele sale 
pure către înaltul cu care se lo
godește, dovada & substanței co
mune. Plugarul din Belșug, care 
„singuratic duce către cer / Braz
da pornită-n țară, de la vatră *, 
al cărui plug ,.Rămîne-o clipa în 
soare ca să ardă“, săvîișește ace
lași gest și nici că s-ar putea în
chipui un mai înalț elogiu’ adus 
muncii și celor care o săvîrșesc. 
Ceea ce, de altfel, se petrece și 
în cunoscutul Testament. Sforța
rea argheziană de veacuri a stră
bunilor are o finalitate mai adîn- 
că, aproape misterioasă, care 
dobîndește chip și nume prin 
cartea pe care poetul o lasă ur
mașilor și care, la rîndul ei, este 
„o treaptă**. Și Belșug și Testa
ment nu sînt decît expresia ace
leiași convingeri în atingerea 
perfecțiunii, 
fundamentale 
omului relevă 
a sufletului
absolut a „celui ce gîndește sin
gur**, cu scopul de a „scormoni 
lumina** și a infringe tirania spa
țiului și timpului, de a se ridica 
mereu mai sus. De îndată ce cu
getul a început să zboare, prin 
„chemarea înălțării** omul și-a în
vins „pămintul, mormântul și 
destinul*'.

Prin fervoarea aspirației către 
cunoașterea absolutului, Arghezi 
se așează în seria marilor crea
tori umaniști în linia lui Dante, 
Shakespeare și Goethe. Căci nu 
există nimic mai uman decît în
săși hotărîrea de a înălța omul 
prin depășirea propriilor limite.

coor* 
nepo- 
a cu

Reluînd ipostazele 
anterioare, Cîntare 
vocația prometeică 
omenesc, setea de

MARILE VACANȚE : rulează la 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21.15).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR 
rulează la Central (orele 9,15;
11.30. 13,45; 16; 13,30; 20,45), Grivița 
(orele 16; 13,15; 20,30), Flamura (o- 
iele 11; 17; 19,30).

PROCESUL : 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-----------
lează la Doiria (orele 
16: 18,15; 20,30).

HELGA : rulează la 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; io,du; zu.saj.

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

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

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

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

SPLENDOARE IN IARBĂ S ru
lează la Grădina Buzeștl (ora 20), 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,30), Arta 
(orele 15,30; 18), Grădina Arta 
(ora 20),.

VĂ PLACE BRAHMS ? î rulează 
lp Dacia (orele 8,30—20,30 în con- 
Wiare).

REGE : ru- 
11,30; 13,45;

Victoria (o- 
18,30; 20,45).

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

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

O PE RAȚIUNE A 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 CINTECUL PRE- 
ERIEI : rulează la Sala Palatului 
(orele 17,15; 20,15), București (orele 
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 Grădina Lira 
(ora 20), Ciulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Floreasca (orele 9,30; 15,30; 
18; 20,30).

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

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

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

MOLL
Moșilor 
Moșilor
16,45; 18,ÎS).

FLANDERS : rulează la 
(orele 15,30; 18), Grădina 
(ora 20) ; Pacea (orele

Cu prilejul aniversării a 90 
de ani de la nașterea lui Tu
dor Arghezi, miercuri după- 
amiază, a avut loc ia sala 
Dalles din Capitală o festivi
tate omagială organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Universitatea 
Populară București și Uniunea 
Scriitorilor.

După cuvintele rostite de 
scriitorii Demostene Botez și 
Mihai Beniuc, cunoscuți actori 
ai scenelor bucureștene au 
citit din opera marelui poet 
român.

ULTIMELE VOLUME

Tema creației
Pentru oiricine contemplă poe

zia lui Tudor Arghezi în ansam
blul ei este evident faptul că 
atitudinile și temele formulate cu 
o artă definitivă (oricît de... „pro
vizoriu" ar fi „definitivul" pen
tru autor) în „Cuvinte potrivite" 
plutesc ca o supra-impresie peste 
mai toate volumele care au ur
mat. Debutul atît de tîrziu și de 
matur nu putea să rămînă fără 
consecințe în evoluția creației 
sale.

Așa incit vom putea stabili o 
continuitate fundamentală a di
rectivelor lirice pe deasupra unor 
abateri superficiale, vom putea 
recunoaște chiar „motive călă
toare" înlăuntrul operei și niciun
de nu este mai pregnantă acea
stă reîntoarcere repetată, irezis
tibilă aproape, la sine, decît în 
ultimele sale volume, de la acele 
neuitate „Frunze" din 1961 și 
pînă la volumele apărute postum 
în 1969.

Regăsim în cuprinsul lor pro
blematica binecunoscută a „Psal
milor" cu alternanța lor eternă 
între credință și tăgadă — („Psal
mul mut" — voi. Ritmuri, „Răz
vrătitul", „Rine și rău", Noaptea 
etc....) regăsim dialogul atît de 
familiar poetului cu făpturile de
licate, cu păsările, cu fluturii și 
cu gîzele, în același generos elan 
naturist și panteist.

Apare însă în aceste ultime vo
lume o atmosferă lirică nouă, o 
tonalitate gravă necunoscută, de- 
curgînd dintr-un conflict care nu 
putea fi deviat și, cu atît mai pu
țin, ignorat. E vorba de contra
dicția între declinul iremediabil 
al vîrstei și puterea de inaugu
rare continuă a poeziei, între 
oboseala biologică și prospețimea 
creatoare.

MIRCEA MARTIN

Starea dominantă rămîne totuși 
majoră, o liniște mare ce se sim
te asediată dar se menține totuși 
grație unei împăcări lăuntrice 
deloc compatibile cu resemnarea. 
Ni se evocă o toamnă plină de 
rodnicie și de miresme, anotimp 
înalt scăldat în lumină lină — e 
o curgere nesfîrșită, o plutire 
aproape eminesciană în aceste ul
time versuri argheziene.

într-o asemenea liniște interi
oară pot vibra fraged „coardele 
înseninate". înseninarea poetului 
îi vine din aceea că se simte ab
solvit prin creație de vicisitudi
nile vieții, de tributul plătit, de 
experiențele amare îndurate. El 
se vede „mai tînăr, mai curat" 
îi este dor de-o „altă nevinovă
ție" — cum mărturisește într-un 
vers din „Cadențe".

Tema morții se insinuează 
însă tot mai pregnant și rezolva
rea ei lirică ne-o dă poetul in 
accentele cele mai diverse, de la 
melancolia abstracta (acel infinit 
nostalgic „De ce-aș fi trist ? Și 
totuși...") pînă la accente acute 
de impas existențial sau atîtea 
gesturi de tandrețe sfîșietoare in 
fața morții: „Mai uită-mă o vre
me te-aș ruga. / și-o să-mi aduc 
aminte eu de dumneata, / și lasă, 
cea mai castă din fecioare, / să-ți 
pun de gît un șir de mărțișoare" 
(Zintîi de martie — voi. Ritmuri).

Poetul care simte cum asupra-i 
„timpul se prăbușește-ntreg" gă
sește soluția de împotrivire idea
lă. Contrapunctul arghezian la 
tema morții este terna creației. 
Poetul își potrivește respirația 
după silabele versului, într-un 
plan mai înalt, deci, își supune 
viața creației. Chiar titlurile alese 
pentru ultimele lui volume mi se 
par semnificative: Ritmuri, Ca
dențe, Silabe.

Această anexate exemplară 
pentru destinul creatorului au
tentic sfîrșește intr-un fel de în
străinare ciudată a cărei conștiin
ță nu-i lipsește deloc lui Ar
ghezi. El se simte „murmurat de 
cîntec", depășit de propria-i poe
zie care-i apare depărtată ca o 
amintire sau ca un vis. Și ce 
poate fi mai instructiv pentru 
biografia unui adevărat poet de
cît această nerecunoaștere retori
că, această uimire nesfîrșită în 
fața propriei sale creații: „Cinci
zeci de ani, de cînd încerci, me
reu. / Condeiul, gîndurile și cer
neala, / N-au mai 
curme, fătul meu, 
tine și-ndoiala. / 
și-acum de ce 
temut, / De pagina curată și de 
rîndul, / și de cuvîntul de la în
ceput, / Te sperie și litera și gîn- 
dul... La fiece cuvînt o șovăire / 
Te face să tresari și-ai aștepta, / 
Țarcă trăiești în somn și-n amin
tire I Și nu știi cine-a scris cu 
mina ta. (Frunze pierdute — 
voi. Frunze).

Să observăm, fie și în treacăt, 
emoția declarată, ezitarea iniția
lă, mereu repetată, teroarea în 
fața albului neînceput al paginii, 
caracteristice eternului debutant 
care a vrut să fie Arghezi.

D(țr poale că descoperim în a- 
ceste Frunze pierdute un răspuns 
peste ani la „Testamentul" pe 
care poetul și l-a lăsat întâi și-ntîi 
sieși. El ghicește, în poeziile des
pre care crede că nu-i aparțin, un 
„suflet de departe". E sufletul 
din al cărui murmur s-a împletit 
ca un „stihar de voievod" pro
pria-i operă. Acestui suflet co
lectiv îi atribuie Arghezi efortul 
său creator.

Unui mare poet i se cade să fie 
anonim.

ajuns să-ți 
i Frica de 
Te ten^i. 
te-ai mai

5 minute <xi campionul american STAN SMITH

Ieri, a început în Capitală 
vanșa" amicală a finalei „Cupe® 
Davis“ între echipele României 
și S.U.A. Desigur, pentru cititorii 
noștri sînt încă vii amintirile le» 
gate de memorabilele partide 
care s-au disputat anul trecut pe 
terenul de la Cleveland. Prezența 
celebrilor sportivi americani în 
București ne-a îndemnat să-i so
licităm un interviu actualului 
campion al S.U.A. Stan Smith, u» 
nul dintre cei mai buni jucători 
de tenis din lume.

—• Ce părere aveți despre per* 
formanța României din ultimi 
ediție a Cupei Davis ?

— Pentru noi a fost o adevă
rată surpriză că echipa română 
s-a calificat în finala Challenge 
round-ului; de altfel cred că a 
fost o surpriză pentru toată lu
mea. După disputarea partidelor 
din finală însă nimeni nu a mai 
fost surprins. Reprezentanții Ro
mâniei au jucat foarte bine și noi 
am fost fericiți că ne-am putut 
păstra trofeul, cîștigînd cu 5—0.

— Care sînt, după părerea 
dv., cei mai buni jucători profe
sioniști și cei mai buni jucători 
amatori din lume ?

— Dintre profesioniști i-aș 
numi pe Laver, Newcombe, Ro
che, Okker, Ralston, Gonzales, 
Rosewall. In clasamentul amato
rilor aș situa (fără a da o ordine 
absolut exactă) pe Năstase, Ashe, 
Santana, Franulovici, Richey, Ko- 
des, Graebner.

— Ce credeți despre întîlnirea 
amicală pe care o susțineți, a- 
cum, la București cu jucătorii ro
mâni ?

— Eu nu am jucat aproape de 
loc tenis în ultimele șapte săptă- 
mîni. De-abia în ultima săptămî- 
nă am revenit pe teren și servi
ciile mele nu au fost atît de bune 
(reușite numai 50 la sută). Pro
babil că datorită luxației de la 
umăr va trebui să mă mai odih
nesc cîteva săptămîni. De altfel, 
nu sînt sigur că voi juca în me
ciul cu România.

— Ce părere aveți despre ac
tuala ediție a Cupei Davis și des
pre șansele echipei României ?

— Cred că, datorită actualei 
trageri la sorți, echipa română are 
șanse foarte bune să joace din 
nou contra noastră în Challange- 
round. De altfel, trebuie să spun 
că noi le dorim din toată inima.

— Probabil că sînteți pentru 
prima oară în București. Ați pu-

Lotul reprezentativ

Echipa de tineret a țării 
noastre — care se pregătește în 
vederea participării la cea de a 

treia ediție a „Cupei balcani
ce" la fotbal — a susținut ieri 
după-amiază, pe stadionul Re
publicii, un joc de verificare cu 
formația bulgară Akademik So
fia. La capătul unui joc de 
foarte slab nivel tehnic, cele 
două combatante au terminat la 
egalitate. !—1 (0—1). Scorul a 
fost deschis de oaspeți în min 
34, prin Vasiiiev. Golul egaliza
tor a fost realizat de Radu Io- 
nescu, în min 51. Cel mai bun 
jucător al echipei noastre a fost 
mijlocașul Beldeanu, bun atît 
în apărare (unde a barat cu si
guranță ofensiva adversarilor), 
cît și în atac (pase ideale, șu
turi puternice și precise).

Suma de bani încasată la a- 
cest meci va fi donată fondului 
de ajutorare a familiilor care 
au avut de suferit de pe urma 
calamităților naturale.

Deschiderea Salonului

In sala Dalles din 
Capitală s-a deschis 
Salonul republican de 
desen și gravură or
ganizat de Comitetul 
de Stat pentru Cul
tură și Artă în cola
borare cu Uniunea 
Artiștilor Plastici.

de grafică
Sînt expuse 400 de 

lucrări de grafică de 
șevalet, ilustrații de 
carte și afișe, realizate 
în ultimul an de ar
tiști plastici din în
treaga țară. Expona
tele, selecționate din- 
tr-un număr de peste

republican

1 500 de lucrări, de 
către un juriu special 
constituit, oglindesc 
realizările obținute în 
toate domeniile de 
activitate din patria 
noastră.

(Agerpres)

L IB Egg
DOMNIȘOARA DOCTOR : ru

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

GHICI, CINE VINE LA CINA : 
rulează la Grădina Unirea (ora 20).

PARADA COMEDIEI (STAN ȘI 
BRAN — program nou) ; rulează 
la Cinemateca (Sala Union) (orele 
10; 12; 14; 16). Program
abonați ciclurile A 
amiază.

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

LOANA : rulează 
(orele 15,30; 18: 20,15).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Crîngași (orele 16; 18; 20).

PUȘILOR — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRĂ
DINA CĂRĂBUȘ — ora 19.30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚĂ LA TĂ
NASE — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. : ESOP, VIAȚA, MUZICA 
ȘI NOI — ora 20.

1» Cosmos

ÎNVĂȚAMINTUL DE ZI

JUDEȚUL VÎLCEA

pentru 
și B după- 

la Drumul

JOI, 21 MAI 197®

PROGRAMUL I

• 17,30 Deschiderea emisiunii. 
Mioroavanpremieră • 17,38 Emi
siune în limba maghiară • 18,05 
Tenis de cîmp : Romflnia-S.U.A. 
publicitate. Mioroavanpremieră
• 19,00 Telejurnalul de sea
ră • 19,35 Avanpremiera • 19,50 
Stagiune lirică TV : „Traviata‘\ 
operă de Giuseppe Verdi • 21,35 
Ancheta TV : Cazul George. Pu
blicitate • 22,10 Telejurnalul de 
noapte « 22,40 Actualități literare
• 23,00 închiderea emisiunii pro
gramului I.

JOI, 21 MAI 1970

Opera Română : GISELLE — 
ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă : SECRETUL LUI MAR* 
CO POLO — ora 18.30 ; Tea» 
trul de Comedie : MANDRA
GORA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu_ 
reanu) : LEONCE ȘI LENA — ora 
20 ; (Sala Studio) : PURICELE 1N 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic ! 
EMIGRANTUL DIN BRISBANE — 
ora 20 ; Teatrul Glulești : ACEȘTI 
ÎNGERI TRIȘTI — ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : CÎND LUNA E AL
BASTRĂ -- ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) ; O LUNA LA ȚARĂ — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" ; 
VIAȚA... O COMEDIE — ora 19,30 ; 
Studioul I.A.T.C. . CARTOFI 
PRĂJIȚI CU ORICE — ora 20 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 18 ; Teatrul „Țftndâ- _ iClua™a 
rică“ (Cal. Victoriei) : O POVESTE^- _ L
cu CINTEC — ora 15 ; (Str. Inehideraa emisiunii
Memlel) t 4WTUVER ÎN TARA

PROGRAMUL II

• 20,00 Filmul artistic : „Zidul 
înalt" • 21,15 Emisiune de versuri
• 21,30 Seară de balet : „Bolero" 
de Ravel. Interpretează balerinii 
Teatrului muzical din Constanța
• 91.50 Film serial „Rocambole" 
*- reluarea episodului n • 22,30

program ur

ȘCOALA PROFESIONALĂ, RlMNICU-VÎECEA, b-dul Traian 
nr. 22 A. Telefon 21.76. (Pe lîngă Combinatul chimic al Ministe
rului Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea sodei și produselor clorosodice ; ope
rator la fabricarea materialelor plastice ; operator la chimizarea 
produselor de rafinărie ; electromecanic pentru aparate de mă
sură și automatizare ; lăcătuș mecanic în industria chimioă ; 
electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, RÎMNICU-VILCEA, b-dul Tudor 
Vladimirescu nr. 16. Telefon 27.23. (Pe lîngă întreprinderea trans
porturi auto — Pitești a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic-auto.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, RÎMNICU-VILCEA. b-dul Vla

dimir Jlici Lenin nr. 311. Telefon 18.10. (Pe lîngă C.E.I.L. — 
Rîmnicti-Vîlcea, aparținînd de Ministerul Industriei Lemnului).

— Mecanic în construcția drumurilor forestiere j mașinist la 
utilaje pentru exploatări forestiere.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, RÎMNIOU-VILCEA, str. Vladimir 
Ilici Lenin, nr. 92. Telefon 13.16. Uniunea Centrală a Cooperati
velor de Consum.

— Merceolog pentru cooperația de consum.

Despre

Sofia 1-1 (0-1)

negru, 
concurs

de tineret — Akademik

Intrarea generală ; 5 lei

vedea pînă acum ceva dintui
Capitala noastră ?

— Intr-adevăr, sînt pentru pri
ma oară în România și din ceea 
ce-am putut vedea pot spune că 
este, într-adevăr, o țară foarte 
frumoasă. Sper că în următoa
rele zile să putem cunoaște mai 
multe din București.

In încheiere campionul ameri
can și-a exprimat toată compasiu
nea pentru momentele grele prim 
care trec cetățenii unor regiuni 
ale țării noastre, și a trasmis cu
vinte de îmbărbătare celor care 
au suferit de pe urma calamită
ților.

FLORIN GHEORGHIU
★

Numeroși spectatori au urmă
rit miercuri, pe terenurile clu
bului sportiv Progresul din Ca
pitală, întîlnirea internaționala 
amicală de tenis dintre echipe
le României și S.U.A. în prima 
partidă, Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe Charles Pasa- 
rell, demonstrind remarcabila 
formă în care se află. Arthur 
Ashe, eelebrul jucător 
cîștigător al marelui 
de la Forest Hills, a lăsat o 
frumoasă impresie în meciul cu 
Ion Țiriac. Ashe a repurtat vic
toria cu scorul de 6—4. 6—4. A 
urmat apoi partida de dublu 
Ilie Năstase, Ion Țiriac—Arthur 
Ashe, Charles Pasarell. Prime
le două seturi au revenit • cu 
6—4. 8— 6 reprezentanților noș
tri. In setul trei oaspeții au cîș- 
tigat cu 6—3, reducînd din scor. 
In setul următor tenismenii ro
mâni s-au concentrat mai bine 
cîștigînd cu 6—4.

Astăzi de la ora 15 au 
meciurile Țiriac—Pasarell 
Năstase—Ashe. Stan Smith 
joacă fiind accidentat.

Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești, Consiliul municipal al 
Sindicatelor — București și 
Comitetul municipal Bucu
rești al U.T.C. — organizează, 
pentru ajutorarea familiilor 
sinistrate, azi cu începere de 
la orele 17,30 pe Stadionul 
Republicii, o manifestare 
sportivă eu următorul pro
gram :

Ora 17,30—18,00 Joo de 
fotbal feminin : Confecția- 
F.R.B. 18,00—18,30 Joc de

MANIFESTARE SPOR
TIVĂ CU BENEFICII 

PENTRU AJUTORAREA 
SINISTRAȚILOR

fotbal : Rapid-Progresul (old- 
boys). 18,30—18,45 Cursă ci- 
clistă prin eliminare (cu ci
cliști din lotul R.S.R.). 18,45— 
19,15 Rapid-Progresul (repr. 
a Il-a). 19,15—19,30 Probe 
atletice de 800 m, 1 500 m și 
săritură în înălțime (cu 
atleți din lotul olimpic). 
19,30—20,15 Joc de fotbal ’. 
DINAMO-STEAUA (echipa I) 
20,15—20,30 Judo (demonstra
ții de autoapărare). Gimnas
tică acrobatică (cu studenții 
I.E.F.S.), 20,30—21,15 DINA
MO-STEAUA (repr. a Il-â).

TOATE FONDURILE REA
LIZATE SE VOR FOLOSI 
PENtRTj AJUTORAREA FA
MILIILOR SINISTRATE DIN 
REGIUNILE CALAMITATE 

DE INUNDAȚII

CONCURSUL
PENTRU PATRIE"

Duminică, pe clasicul tra
seu de moto-cros al clubului 
„Metalul", finala pe secto
rul III a concursului tehnico- 
aplicativ, „Pentru patrie", a 
prilejuit celor 12 echipe parti
cipante o luptă strinsă cu di
ficultățile și „surprizele" 
tactice ale traseului (2,3 
și cite 7 „momente" de 
zolvat). Reprezentanții 
ceului „23 AUgust“ 
înregistrat un dublu 
ces : locul întîi în
samentul feminin și masculin. 
Din fotografie lipsesc, desi
gur, doi din coautorii acestui 
frumos succes : activiștii loan 
Rush și Octavian Vasile.

lc ni 
re- 
Li- 
au 

suc- 
cla-

ȘCOALA PROFESIONALĂ, DRĂGĂȘANI, str. V. I. Lenta 
nr. 50. Telefon 934. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.

ȘCOALA PROFESIONALĂ SANITARĂ, RÎMNICU-V>e®A, 
str. General Preporgescu, nr. 36. Telefon 12.59. Consiliul popular 
județean.

;............. .......................    -..............................-U

Foto-text de 
VIOREL RABA

joi ultima zi la
LOTO

(Urmare din pag. I) 

oboselii, ziua și noaptea, pa
gubele, oricum uriașe, ar fi 
fost incalculabile. Numărul 
morților ar fi crescut. Conse
cințele sînt greu de imaginat. 
In fața naturii oarbe, dezlăn
țuite ca niciodată în istoria a- • 
cestei țări, e imens de greu 
de luptat oricum. Dar abne
gații, calmul, organizarea, 
nepierderea capului apropie 
forțele în luptă, te fac să fii 
mîndru că ești om, că știi să 
te împotrivești și să lupți, că 
te doare nu numai pentru ti
ne, dar și pentru alții. Neno
rocirile te impresionează, ima
ginația se reține în sine, ca să 
nu-și închipuie toate grozăvii
le unui asemenea moment, 
cînd în cîteva ore, în mai pu
țin de o oră, se poate spulbe
ra atîta muncă. Insă trebuie 
să covîrșească mîndria că ne 
adunăm gîndurile, sentimen
tele, eforturile ca să ajutăm^ 
să salvăm sau să prevenim*

Cu o seară înainte am prK 
mit tm telefon de la fratelă 
meu, inginer la Satu Mare. 
Lucrase două zile și două 
nopți, se ducea să se culce 
seara tîrziu, la cinci dimineața 
trebuia să fie înapoi. Așa pro
cedează acum sute de mii de 
oameni. E un eroism colectiv, 
modest dar îndărătnic, pe lin
gă pildele de eroism excep
țional care-ți întăresc încre
derea în puterea omului de a 
se depăși pe sine.

Cred că fiecare din noi ț 
obligat să-și pună întrebarea t 
Eu ce trebuie să fac ?



□ rara
in Belgia

avut , loc recent la Tokio.aJAPONIA. Aspect de la o demonstrație pentru pace care

□ a
delegației 

M. A. N.

ORIENTUL APROPIAT
• Rezolufia Consiliului de Securitate • In-

cordare in relafiile dintre Siria ți
Arabia Saudită

Mari pagube

produse de inundații

in R. P. Ungară

a
SANTO DOMINGO

FĂRĂ
SURPRIZE

NAȚIUNILE UNITE 20 
(Agerpres). — Consiliul de Secu
ritate și-a încheiat marți dezba- 
rile în legătură cu acțiunea mi
litară întreprinsă, la 12 mai, de 
forțele armate israeliene împo
triva Libanului. Consiliul a a- 
doptat cu majoritate de voturi, o 
rezoluție prezentată de delegatul 
Zambiei, care condamnă Israelul 
„pentru acțiunea sa militară pre
meditată'* și avertizează că, în 
cazul în care asemenea acțiuni 
vor fi repetate, Consilii^ „va 
lua în considerare adoptarea 
unor măsuri adecvate și efici
ente pentru a obține respectarea 
rezoluțiilor sale“.

DAMASC 20 (Agerpres). — 
Autoritățile din Damasc au inter
zis avioanelor saudite să survole
ze teritoriul Siriei, anunță agenția 
Reuter. în urma acestei măsuri, 
aparatele aparținînd companiei

ștDINJA
GOVERNUIUI

aeriene saudite vor trebui să 
treacă pe deasupra Iranului și 
Turciei pentru a ajunge, de pildă, 
la Beirut .sau Cairo, ceea ce re
prezintă o dublare a timpului de 
zbor.

Hotărîrea oficialităților siriene 
se încadrează în ceea ce s-a nu
mit „războiul economic" dintre 
Riad și Damasc. Ea este conside
rată ca replica siriană la o deci
zie a Araoiei Saudite, care pre
vedea ruperea oricăror relații e- 
conomice cu Siria. Conflictul din
tre cele două țări a intervenit 
după ce Arabia Saudită a acuzat 
Siria că refuză să permită efec
tuarea unor lucrări de reparații 
la conducta Tapline, avariată la 
începutul lunii mai. .Conducta, 
care aparține unei societăți ame
ricane, transportă țițeiul extras 
din cîmpiile petroliere ale Ara
bici Saudite spre rafinăriile liba
neze situate pe coasta meditera- 
neeană, trecînd prin Iordania și 
Siria. întreruperea pompării pe
trolului prin această conductă, 
precizează surse de la Riad, adu
ce prejudicii economice Arabiei 
Saudite.

• IN CADRUL STAGIU
NII „Teatrului Națiunilor'' — 
ediția 1970, marți seara a 
fost prezentată piesa „Coana 
Chirița", comedie de Tudor 
Mușatescu după Vasile A- 
lecsandri, în interpretarea co
lectivului Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din Bucu
rești.

Corespondentul Agerpres la 
Paris, Alexandru Gheorghiu, 
relatează că actorii români au 
oferit un spectacol excepțio
nal — vesel, agreabil și an
trenant. Ei au demonstrat o 
remarcabilă vivacitate și co
eziune, care au îneîntat pu
blicul parizian.

„Trupa Teatrului Național 
din București — scrie agen
ția France Presse — a obținut 
un veritabil triumf marți sea
ra la Teatrul Națiunilor. 
„Coana Chirița" este o come
die muzicală plină de avînt. 
Regia lui Horea Popescu, cu 
multiple și ingenioase soluții, 
decorurile și costumele tncîn- 
tătoare ale lui Radu și Miluna 
Boruzescu și mai ales verva 
tuturor actorilor, în special a 
interpretei principale, Draga 
Olteana, au fost aplaudate 
călduros.

La primul spectacol au a- 
sistat Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, aflat 
într-o vizită oficială în Franța.

BRUXELLES 20. — Tri
misul special Agerpres, Au
rel Zamfirescu, transmite: 
Miercuri la prînz, delegația 
Marii Adunări Naționale, con
dusă de președintele Marii 
Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a sosit la Bruxelles, 
într-o vizită oficială la invi
tația Parlamentului belgian.

Pe aeroportul Zaventen, 
membrii delegației române au 
fost întîmpinați de Paul 
Struye, președintele Senatului, 
Frans Gelders și Jean De- 
bucquoy, membri ai Biroului 
parlamentului, Abdon de Mar- 
neffe și George Dejardin, se
natori, de membri ai grupului 
parlamentar belgiano-român, 
precum și de alte persoane 
oficiale.

în cursul aceleiași zile, de
legația parlamentarilor ro
mâni a depus o coroană de 
flori la Monumentul soldatu
lui necunoscut.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec și 
membrii delegației au asistat 
apoi la ședințele publice ale 
celor două Camere ale Parla
mentului belgian — Senatul și 
Camera Reprezentanților. Sa- 
lutînd prezența parlamentari
lor români, președintele Sena
tului, Paul Struye, a relevat 
că, deși Belgia și România a- 
parțin unor regimuri social- 
politice diferite, cele două țări 
nutresc dorința de pace și de 
înțelegere în lume.

După-amiază, parlamentarii 
români au făcut o vizită la 
Primăria orașului Bruxelles, 
unde au avut o întrevedere cu 
primarul orașului, Lucien 
Cooremans.

BUDAPESTA 20. — Corespondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite: Ultimele comunicate ale Oficiului 
național al apelor din R. P. Ungară arată că in județul 
Szâbolcs-Szatmar nivelul apelor Someșului și Tisei supe
rioare continuă să prezinte tendințe de scădere.

R. D. GERMANE
BERLIN 20 (Agerpres). — 

Guvernul R.D. Germane s-a 
întrunit miercuri pentru a 
discuta problemele legate de 
întâlnirea de la Kassel, dintre 
Willi Stoph și Willy Brandt. 
A lost aprobată atitudinea pe 
care o 
R.D.G. la convorbiri. Preșe
dintele 
niștri — se arată într-un co
municat de presă —* „se va 
pronunța pentru relații de 
coexistență pașnică între 
R.D.G. și R.F.G. reglementate 
prin tratat, întemeiate pe ega
litatea în drepturi și conforme 
normelor de drept internațio
nal. relații indispensabile 
pentru asigurarea păcii**.

★
guvernamentală 

idusă de Willi 
Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., a 
plecat miercuri după-amiază 
spre Kassel.

KASSEL 20 (Agerpres). — 
O nouă convorbire a avut 
loc marți la Kassel între dele
gația R.D.G., condusă de Ger
hard Schiissler, locțiitor al 
șefului Birouiui Consiliului 
de Miniștri, și delegația 
R.F.G., condusă de Ulrich 
Sahm, director ministerial la 
Cancelaria R.F.G., în vederea 
pregătirii întâlnirii de joi din
tre Willi Stoph și Willy 
Brandt, Gerhard Schiissler a 
declarat că a primit asigurări 
din partea delegației R.F.G. 
că vor fi create condiții co
respunzătoare pentru desfă
șurarea întîlnirii șefilor de 
guverne ale celor două 
state germane.

© PREȘEDINTELE CON
SILIULUI REVOLUȚIEI din 
Algeria, Houari Boumediene, 
l-a primit miercuri pe mi
nistrul de externe al Repu
blicii Democrate Germane, 
Otto Winzer, aflat într-o vi
zită oficială la Alger. în 
cursul după-amiezii, mi
nistrul de externe al R.D.G. 
a avut convorbiri cu omolo
gul său algerian, Abdelaziz 
Bouteflika, în legătură cu 
semnarea între cele două țări 
a unui tratat de colaborare 
economică.

Cu prilejul vizitei Iui 
Otto Winzer, la Alger s-a a- 
nunțat oficial că Republica 
Algeriană Democratică și 
Populară a recunoscut de 
jure Republica Democrată 
Germană, ambele părți hotă- 
rînd să stabilească relații 
diplomatice la nivel de am
basadă.

va adopta delegația

Consiliului de Mi-

Activitate electorală

Potrivit unor surse bri
tanice bine informate, se 
așteaptă ca Manifestul e- 
lectorai laburist să fie pre
zentat spre aprobare con
ducerii partidului. Această 
acțiune intervine după ce 
primul ministru, Harold 
Wilson, a anunțat dizolva
rea parlamentului la 29 
mai și data ținerii alegeri
lor generale la 18 iunie...

Pe de altă parte, liderii prin
cipalelor partide pun la punct 
turneele ’
vor efectua în diferite orașe ale 
țării. Au fost, de asemenea, sta
bilite mijloacele de deplasare în 
circumscripțiile electorale. Lide
rul conservator, Edward Heath, a

electorale pe care le

recurs la un mijloc rapid, închi- 
riind un avion cu 50 de locuri. 
Premierul Wilson se va deplasa 
cu. ajutorul trenului, iar liderul 
liberal Jeremy Thorpe a optat 
pentru elicopter. Toți trei inten
ționează ca în fiecare seară să se 
înapoieze la Londra pentru a se 
adresa alegătorilor prin interme
diul posturilor de televiziune.

în ceea ce privește aderarea 
Angliei la Piața Comună, pro
blemă care se pare că va figura 
la loc de frunte în timpul cam- 

' paniei electorale, un purtător de 
cuvînt al Foreign-Office-ului a 
declarat că Marea Britanie este 
hotărîtă să participe la ședința 
inaugurală a tratativelor cu „cei 
șase**, fixată pentru 30 iunie la 
Luxemburg.

Zăgăzuite de diguri și ba
raje, de eforturile eroice a 
mii de oameni în această par
te a țării apele se retrag trep
tat în albii. Pagubele mate
riale provocate de inundații 
sînt deosebit de însemnate. 
Numai în această zonă apele 
au distrus culturile de pe o 
suprafață de peste 100 000 
holzi. Zeci de mii de animale 
au pierit. în satul Jankmajtis,, 
de exemplu, din 250 de case 
95 au fost măturate de ape.

în unele comune au și în
ceput lucrările de înlăturare 
a urmărilor sinistrului. Se cu
răță străzile, șoselele, se înlă
tură dărîmăturile și mîlul a- 
dus de ape, se refac și se de
zinfectează fîntînile.<

Starea de alarma rămîne 
însă în vigoare : în afara zo
nei din nord-estul Ungariei, 
unde în ultimele 24 de ore se 
înregistrează creșterea verti
ginoasă a nivelului apelor rîu- 
lui Bodrog, pericolul inunda
țiilor crește și în sud-estul ță
rii. La Mako, de exemp’u, 
Mureșul a atins un nivel la 
fel de mare ca al Dunării, în 
timpul acestei ierni, la Buda
pesta.

Cu sprijinul armatei, al în
treprinderilor și al miilor ae 
cetățeni, de-a lungul Tisei, 
Mureșului și Dunării pe zeci 
și zeci de kilometri se desfă
șoară fără întrerupere lucrări 
de întărire și înălțare a digu
rilor și barajelor. La lucrări 
participă peste 20 000 de oa
meni, 2 500 de autocamioane 
și aproape 1 000 de excavatoa-

re, buldozere și alte mașini 
speciale.

In același timp, în întreaga 
țară au loc impresionante ma
nifestări de solidaritate și a- 
jutorare a populației evacua
te din localitățile inundate. 
Mii de familii se oferă să găz
duiască cetățenii evacuați. Co
lectivele unui mare număr de 
întreprinderi, numeroși cetă
țeni oferă ajutoare în bani și 
obiecte de îmbrăcăminte 
populației evacuate din locali
tățile calamitate.

Inundații
în R.S.S

Moldovenească
și vestul Ucrainei

de sprijinire a luptei popoarelor
din Indochina

CAIRO 20 — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Oprica, 
transmite : în cadrul reuniunii 
inaugurale a Conferinței inter
naționale de sprijinire a luptei 
popoarelor din Indochina, 
cărei lucrări se desfășoară la Ca
iro, Aii Sabri, membru al Co
mitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe, a tran
smis participanților salutul pre
ședintelui R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, precum și mesajul de so
lidaritate al poporului egiptean 
față de lupta popoarelor din In
dochina împotriva intervenției a- 
mencane.

Youssef El Sebai, secretar ge
neral al Organizației de solida
ritate a popoarelor afro-asiatice, 
a dat apoi citire mesajelor adre
sate conferinței de către șefi de 
state și guverne, printre care și 
mesajul președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorgbe 
Maurer.

In ședința de miercuri au 
luat cuvîntul șefi ai unor de
legații din țările Asiei, Africii 
și Europei, care au subliniat 
necesitatea solidarității state
lor care luptă împotriva agre-

ale

siunii imperialiste, oriunde a- 
ceasta s-ar manifesta.

In intervenția sa, șeful de
legației române, Stanciu Sto- 
ian, a transmis un călduros 
salut din partea Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia și 
Africa și expresia sentimente
lor de profundă solidaritate ale 
întregului popor român cu po
poarele care luptă pentru eli
berarea lor de sub dominația 
imperialistă. Opinia publică 
din România urmărește cu 
profundă îngrijorare evoluția 
evenimentelor din Peninsula 
Indochina în urma extinderii 
intervenției militare a S.U.A. 
xAnimați de sentimente de fra
ternitate față de popoarele din 
Indochina, noi le asigurăm de 
întregul nostru ajutor în 
lupta lor justă. Așa cum a 
fost subliniat în recentele de
clarații ale guvernului român, 
popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian trebuie să fie 
lăsate să-și rezolve singure 
problemele interne, în confor
mitate cu voința, aspirațiile 
și interesele lor, fără nici un 
amestec din afară, a arătat 
șeful delegației române.

MOSCOVA 20 (Agerpres» 
Agenția T.A.S.S. anunță că inun
dații grave au afectat regiuni în
tinse din R.S.S. Moldovenească 
și vestul Ucrainei. Inundațiile au 
fost provocate de revărsarea 
nurilor Nistru, Tisa, Prut, și 
Șiret, care au ieșit din albiile lor 
în urma ploilor torențiale ce nu 
au încetat să cadă timp de trei 
zile. Potrivit ziarului „Pravda 
Ucrainî**, citat de agenția 
TASS, 7 persoane din zonele 
calamitate și-au pierdut viața, 
iar multe altele au rămas fără 
adăpost. întinse suprafețe agri
cole au fost afectate de apele 
revărsate. întreprinderile indus
triale, căile ferate și șoselele au 
suferit pagube mari. Au fost în
registrate pierderi în economia 
regiunilor Tarnopol, Jitomir, 
Lvov, Cernovțî, Transkarpat, 
Hmelnițkaia, Ivano-Frankovsk. 
Pentru combaterea calamită
ților naturale, diminuarea pagu
belor și preîntîmpinarea altor 
pierderi, în zonele afectate de 
inundații se întreprind măsuri 
energice.

La Santo Domingo n-au fost surprize. Urnele s-au dovedit 
docile și Balaguer poate să-și serbeze victoria, revenind în pala
tul părăsit doar pentru puține zile. Adepții președintelui rostesc 
fraze răsunătoare despre „încrederea națiunii", făcînd apel la 
cifrele oficiale. Dar adversarii lui Balaguer contestă rezultatele. 
Nu-i vorba doar de simpla numărătoare a voturilor, ci de în
treaga punere în scenă. Chiar generalul Elias Wessin y Wessin 
a devenit apărător al legalității. Pozează în victimă, denunță fal
surile, se prezintă drept un mare nedreptățit Partidul Revoluțio
nar Dominican, al fostului președinte Juan Bosch, refuzînd să par
ticipe Ia alegeri le-a caracterizat drept „o formă frauduloasă de a 
legaliza continuitatea mandatului deținut de Balaguer". Pentru 
stînga dominicană lucrurile au fost clare de la început: forțele 
politice democratice, înaintate, au considerat alegerile drept un 
simulacru și au chemat la boicot. Cei prezenți la Santo Domingo, 
în ziua întîlnirii cu urnele, au remarcat procentajul ridicat de ahr 
țineri. Multi dominicani au înțeles că pe listele electorale nu pot 
găsi pe cei ce merită să Ie acorde încredere, iar diferența din
tre programele expuse era aproape insesizabilă. De altfel, tradi
ția electorală dominicană oferă destule motive pentru renunțarea 
la un vot fără valoare. în 1930, Trujillo s-a „ales" cu un număr 
de voturi superior... numărului total al alegătorilor. „Amănuntul** 
nu l-a deranjat pe „Benefactor"...

Aparent, sfîrșitul disputei electorale ar trebui să însemne re
venirea la liniște. învinșii ar urma să se resemneze, iar învingă
torul să încheie seria festivităților prilejuite de „succes". Dar, 
după o campanie electorală dominată de violență, normaliza
rea este dificilă. Sînt prea numeroase mormintele proaspete (78 
de morți) pentru ca uitarea să se aștearnă peste trecutul apro
piat. Gloanțele au ținut loc de argumente electorale, iar poli
ția a procedat cu o brutalitate egalată doar de epoca Iui Tru
jillo. De altfel, inulți consideră că pe planul moravurilor politice 
și a orientării țării se produce o revenire Ia trujillism, un trufi- 
llism fără Trujillo, explicabil probabil și prin antecedentele lui 
Balaguer. Fizionomia noului parlament în care adversarii preșe
dintelui ar fi obținut foarte- puține locuri (14 în Camera Depu- 
taților și un singur mandat în Senat) indică accentuarea tendin
ței spre o guvernare de „mină forte", autoritară, fără a se păstra 
aparențele respectului față de regulile democrației.

Raidurile represive ale poliției sînt dublate de teroarea de
clanșată de profesioniști ai crimei puși în slujba dreptei. Balaguer, 
cu o discreție explicabilă, a denumit pe aceștia „forțe incontrola- 
bile“. Neputința poliției este însă o parte din scenariu. „Forțele 
incontrolabile“ acționează cu bunăvoința și binecuvîntarea auto- . 
rităților.

Tensiunea de Ia Santo Domingo este alimentată de zvonuri pri
vind o posibilă lovitură de stat. „Ultra-durii" reprezentați do 
Wessin y Wessin, nu par dispuși să considere dosarul încheiat. 
Generalul nu este omul resemnării. Chiar în exilul de scurtă du
rată, la care l-au obligat împrejurările, el a continuat să exercite 
o influență asupra sectoarelor de extremă dreaptă ale armatei. în 
plus, legăturile sale cu cercuri influente din Washington sînt de 
notorietate publică. Wessin y Wessin nu este un „subversiv" care 
să neliniștească Departamentul de Stal și de aceea ar putea să 
încerce o tentativă de a se instala la putere prin forță, cu ajutorul 
ofițerilor ce-i sînt fideli. Este însă îndoielnic că armata l-ar 
urma într-o aventură care ar provoca sîngeroase ciocniri — apre
ciază comentatorii. LE MONDE afirmă că majoritatea armatei 
sprijină pe Balaguer — înccpînd cu Perez y Perez, ministrul 
apărării și pînă la generalul Neit Nivas Seijas, șeful taberei mili
tare ,,27 februarie", care dispune de 9 000 de soldați cotați drept 
elita trupelor dominicane. Totuși. Balaguer rămîne precaut. A 
anunțat măsuri severe de pază. Pe șosele, automobilele sînt con
trolate pentru a se descoperi arme de foc. Dar capturind cîteva 
revolvere și puști, oficialitățile pot spera să risipească tensiunea ?

Cricket, alegeri și apartheid...
Crickeiul este un sport 

complicat despre care 
se afirmă că trebuie să 
fie neapărat anglo-saxon 
pentru ca să-1 înțelegi. 
Fapt este că foarte mul
te persoane își exprimă 
nedumerirea de ce este 
necesar ca o singură par
tidă să dureze uneori 
trei zile și chiar mai 
mult pentru a se cunoaște 
un cîștigător. Dar acesta 
este cricketul, un sport 
practicat în Marea Bri
tanie de peste 200 de ani, 
iar atunci cînd are 
o partidă importantă a- 
proape întreaga populație 
a acestei țări se pasionea
ză de ea.

De cîteva săptămîni 
cricketul a devenit obiec
tul unei înverșunate dis
pute politice. Motivul îl 
constituie turneul, 
țat pentru vara 
an. al echipei Africii 
sud. Intrucît regimul 
la Pretoria practică și în 
sport o politică strictă 
apartheid, echipa 
zentativă 
numai <__ „_____  __ ,
ceea ce a atras protestele 
unei largi părți a opiniei 
publice britanice. „Miș
carea de luptă împotriva 
apartheidului", secun

dată de numeroase orga-

loc

anun- 
acestui 

de 
de

de
___ repre- 

i va fi alcătuită 
din jucători albi,

nizațiî studențești, politi
ce și chiar religioase, a de
clarat un boicot total al 
acestui turneu, avertizînd 
totodată, că, dacă jucătorii 
sud-africani vor evolua pe 
terenurile britanice, vor fi 
organizate numeroase ma
nifestații și acțiuni de 
protest.

Lucrurile sînt luate foar
te în serios de autorități 
care-și amintesc că tur
neul întreprins în Marea 
.Britanie la sfîrșitul anu
lui trecut de echipa de 
rugbi a Republicii Sud- 
Africane a dat naștere 
Ia numeroase inciden
te pe terenurile și în 
localitățile unde evolu
au jucătorii sud-africani. 
De pe acum celebrele te
renuri ale lui Marylebone 
Cricket Club, organizatoa
rea turneului echipei de 
cricket a R.S.A., sînt în
conjurate de baraje din 
sîrmă ghimpată pentru a 
se împiedica accesul de
monstranților. în Camera 
Comunelor au avut Ioc 
dezbateri aprige consa
crate oportunității acestui 
turneu, sindicatele au a- 
menințat că se vor alătu
ra boicotului împotriva 
sportivilor rasiști.

Experiența negativă__  _ _r__ „ a
turneului rugbiștilor sud-

africani a determinat și 
intervenția primului mi
nistru al Marii 
Harold Wilson.
rut 
al 1 
ket 
de 
tui 
dere 
sud-africani lor".
nea sa premierul britanic 
s-a referit și la implicații
le politice ce le-ar putea 
avea acest turneu, mai 
ales că 13 țări africane au 
anunțat că se vor retra
ge de la Jocurile sportive 
ale Commonwealth-ului 
daca jucătorii de cricket 
sud-africani vor evolua pe 
terenurile britanice. Par
tidul laburist se arată în
grijorat și pentru faptul 
că primul meci al echipei 
R.S.A. este programat ’a 
18 iunie, data alegerilor 
generale, ceea ce i-a de
terminat pe unii lideri la
buriști să considere că 
prezența în Marea Brita- 
nie a reprezentanților unei 
țări ce practică discrimi
narea rasială în sport ar 
putea avea efecte negative 
asupra desfășurării cam
paniei electorale.

Polemica a cuprins a- 
proape întreaga țară, zia
rele britanice acordîndu-i

consiliului 
lui „Britain’s 

Council*', 
conducere 
sport, să 

i invitația

Britanii, 
El a co
director 

5 Cric- 
organul 

al aces- 
„reconsi- 
adresată 

în acțiu-

numeroase editoriale. S-a 
reamintit cu acest prilej 
că turneul sud-african ce 
urma să fie întreprins în 
iarna anului 1968 de echi
pa de cricket a Marii Bri
tanii a fost contramandat 
tocmai pentru faptul că 
regimul de Ia Pretoria a 
refuzat să acorde viza de 
intrare celui mai bun ju
cător englez, Basil D’Oli
veira. „Vina" acestuia a 
fost că era negru, ceea ce 
contravenea principiilor 
rasiale ale guvernanților 
sud-africani. Consiliul co
ordonator al lui „Britain's 
Cricket Council" a exa
minat marți, într-o șe
dință extraordinară, pro
blema turneului echipei 
R.S.A.. Dar, contrar aș
teptărilor generale, invi
tația adresată a fost men
ținută. în cercurile con
ducătoare ale partidului 
laburist se afirmă că a- 
ceastă hotărîre a fost lua
tă la presiunile exercita
te de unii membri influ- 
enți ai partidului conser
vator care intenționează și 
pe această cale să reducă 
voturile acordate candida- 
ților laburiști Ia apropia
tele alegeri.

între timp, mișcarea de 
protest din Marea Brita
nie capătă o amploare ne-

maiîntilnită. A fost înfiin
țat un comitet denumit 
„Stop turneului ’70", care 
a anunțat că la 6 iunie la 
Londra va avea loc o ma
re demonstrație de protest. 
Pentru prima oară opozi
ția față de acest turneu, 
denumit al „apartheidu
lui", a obținut și sprijinul 
unui membru al lui „Bri
tain's Cricket Council". 
Este vorba de Jack Elliott 
care a precizat că nu va 
asista la meciurile susți
nute de jucătorii sud-afri
cani. „Nu doresc să am 
nimic de a face cu o echi
pă selecționată pe baze 
rasiste, provenind dintr-o 
țară al cărei popor 
tratat ca animalele 
cauza culorii pielii" 
declarat el. De asemenea, 
numeroși amatori ai aces
tui sport au început să di
fuzeze manifeste pe tere
nurile de cricket în care 
este scris : ..Nu jucați cu 
reprezentanții apartheidu
lui". Toate acestea fac să 
se creadă că Marea Bri
tanie va cunoaște anul 
acesta o vară agitată nu 
numai din cauza alegeri
lor parlamentare ci și din 
cauza cricketului.

• PARLAMENTUL STATULUI TRINIDAD-TOBAGO a adop
tat o lege care prelungește pe o perioadă de șase luni starea de 
urgență instituită după descoperirea unui complot împotriva gu
vernului Eric Williams. De la 21 aprilie, data instituirii stării 
de urgență, un număr de 55 de militari dintre care 3 ofițeri au 
fost trimiși în judecată sub acuzația de „trădare".

Alte 80 de persoane sînt în prezent deținute într-o închisoare 
pe Insula Nelson. Majoritatea lor aparțin grupărilor politice de 
opoziție din Trinidad-Tobago care l-au făcut răspunzător pe 
primul ministru, Eric Williams, de starea precară a economiei 
țării și de nivelul ridicat al șomajului.
• ÎN UNIUNEA SOVIETICA 

a fost lansat miercuri satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-345". La bordul satelitului 
sînt instalate aparate pentru 
explorarea spațiului cosmic, ca
re funcționează normal, preci
zează agenția TASS.

• PUTERNICE ------------
SEISMICE s-au produs __ 
rimele zile în Republica So
vietică Socialistă Autonomă Da
ghestan, anunță agenția TASS. 
Au fost resimțite numeroase 
cutremure care au atins la 
epicentru o intensitate de gra
dul .8. Mișcările seismice au 
cuprins aproximativ trei sfer
turi din teritoriul republicii: 
unele localități au fost transfor
mate în ruine, s-au produs 
surpări de teren și de stînci, pe 
alocuri au apărut crăpături pro
funde în scoarța pămîntului. în 
unele localități s-au înregistrat 
victime.

Pentru lichidarea urmărilor 
sinistrului a fost înființat un 
comandament republican. Din 
întreaga țară sînt trimise aju-

alegătorilor și candidaților în 
alegerile federale de la 21 Ia 
18 ani. Cu toate că numeroase 
provincii au redus vîrsta alegă
torilor la 18 ani, pe plan federal 
aceasta era menținută la 21 de 
ani. Adoptarea acestei legi va 
permite ca numărul alegătorilor 
canadieni să crească cu aproxi
mativ un milion de persoane.

toare pentru orașele și satele 
care au suferit pierderi grele

M1ȘCARI
în ul-

9 UN COMITET format din 
reprezentanți a 16 țări urmează 
să se reunească, între 2 și 4 iu
nie, în capitala Indiei, pentru 
rezolvarea problemelor legate 
de organizarea celei de-a treia 
reuniuni la nivel înalt a țărilor 
neangajate.

Reuniunea la nivel înalt va 
avea loc la Lusaka, în prima 
jumătate a lunii septembrie.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT al S.U.A. a anunțaț că 
în zilele de 1 și 2 iunie va avea 
Ioc la Manila sesiunea Consiliu
lui țărilor membre ale blocului 
militar S.E.A.T.O. Purtătorul 
de cuvînt, Robert McCloskey, a 
declarat că delegația S.U.A. va 
fi condusă de secretarul de stat, 
William Rogers.

• GUVERNUL FEDERAL 
CANADIAN a remis Camerei 
comunelor un proiect de lege 
care prevede reducerea virstei

• ZIARUL 
publicat la 20 
ment consacrat 
României. Pe 
sînt publicate 
cate prieteniei dintre cele 
două țări și popoare, semnate 
de Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de
Miniștri al Republicii So
cialiste România, și de Mitia 
Ribicici, președintele Vecei 
Executive Federale a R.S.F.I.

Suplimentul înserează arti
cole despre istoria poporului 
român și dezvoltarea Româ
niei, despre lupta dusă de 
P.C.R. pentru eliberarea țării 
și pentru construirea socialis
mului.

Sînt publicate, de aseme
nea, materiale referitoare la 
politica externă a României 
și la relațiile ei politice, eco
nomice și culturale cu alte 
țări.

„BORBA" a 
mai un supli- 

în întregime 
prima pagină 
articole dedi-

• ÎN NOAPTEA DE MARȚI 
SPRE MIERCURI, detașamente 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au atacat 60 de 
baze, obiective și instalații mi
litare ale trupelor americano- 
saigoneze. Printre obiectivele 
cele mai importante bombardate 
de forțele patriotice se numără 
taberele unor mari unități ale 
trupelor americane dislocate în 
provincia Dong Tam, precum și 
o bază militară saigoneză.

P. NICOARA

GUATEMALA. încordarea persista în „Republica bananelor" 
— pe străzile capitalei patrulează soldați și polițiști înar

mați.

© LA HAVANA a avut loc 
marți un miting cu prilejul îna
poierii în patrie a celor 11 pes
cari răpiți de un grup din or
ganizația contrarevoluționară 
,,Alfa-66‘‘.

Subliniind că poporul cubanez 
a ciștigat bătălia pentru salva
rea celor 11 concetățeni 
Fidel Castro Ruz, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Cuba, primul minis
tru al guvernului revoluționar, 
a chemat poporul cubanez ^vi
gilență, cerîndu-i să fie gata de 
a respinge orice acțiuni împotri
va țării.
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