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•31 DUPĂ LUPTA CU APELE -
Să renaștem ..

VATRA SATULUI LUPTA CU TIMPUL

PULSUL VIEȚII
REVINE LA NORMAL

Din bătălia 
pentru refacere IN CETATEA DEJULUI

Masa oferită in cinstea tovarășului 
Santiago Carrillo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a oferit 
miercuri o masă în cinstea tova
rășului Santiago Carrillo, secre
tar general al Partidului Comu
nist din Spania.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Pană, Ilie, Verdeț, Janos Faze- 
kas, Manea Mănescu, Dumitru

Popescu, Mihai Florescu, Valter 
Roman și Ștefan Andrei.

Au luat parte tovarășul Ra
mon Mendezona, membru al 
Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania, și alți oaspeți spanioli.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

(Agerpres)

Președintele Consiliului de Stat 
a primit pe secretarul de stat pentru 

afacerile externe al Canadei
V

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
miercuri dimineața, pe secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Canadei, Mitchell Sharp.

La primire au luat parte Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României în Canada, 
și Bucur Șchlopu, ambasador.

Au fost de față Bruce M. Wil
liams, ambasadorul Canadei în 
România, și Ralph Collins, asis
tent al subsecretarului de stat 
pentru afacerile externe.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, precum și as
pecte ale situației internaționale.

(Agerpres)

• peste io ooo de tineri — ro
mâni, maghiari si germani — din 
județul Maramureș muncesc neo
bosiți pentru refacerea bunurilor 
avariate fi ajutoiarea populației 
sinistrate. Un număr de 3 000 de 
tineri, organizați în brigăzi volun
tare, ajută la refacerea obiecti
velor sociale, care au avut de su
ferit de pe urma inundațiilor și 
Ia reconstruirea caselor. Astfel, 
tinerii de la Uzina mecanică de 
mașini si ut-ilaj minier au venit 
în sprijinul a cinci tovarăși de 
muncă și a familiilor lor. ajutîn- 
du-i să-și reconstruiască locuințe
le. Alte 10 familii sinistrate, de 
la Uzina chimico-metalurglcă din 
Baia Mare, sînt ajutate de peste 
100 de tineri să-jt repare casele.
• Tn județul maramureș, 

cooperatorii și mecanizatorii folo
sesc din plin zilele însorite. Pre
tutindeni se dă o luptă îndîrjită 
pentru recuperarea fiecărei palme 
de pămînt din cele 28 225 ha 
inundate și pentru repunerea lor 
în circuitul agricol. In decurs de 
numai cîteva zile s-au efectuat 
arături pe «0 la sută din supra
față și s-au însămînțat cu porumb 
și cartofi aproape 20 000 ha.

• DATORITA strădaniilor de
puse de întregul colectiv, minerii 
de la Leșul Ursului au recuperat 
integral rămînerile în urmă cau
zate de Inundații. Mai mult, co
lectivul acestei importante ex
ploatări miniere a încheiat luna 
mai cu o depășire valorică a pro
ducției marfă de peste 1 milion lei. 
El au hotărît să-și suplimenteze 
angajamentele cu încă 2 milioane 
lei.

(Agerpres)

ZILE DE EFORT
O expresie cu rezonanța 

măsurilor cosmice s-a sta
tornicit, in aceste zile, pes
te tot unde oamenii dau bă
tălia pentru rdîacere, adică 
în întreaga țară. Cu precă
dere, insă, această expresie 
poate fi auzită în localită
țile lovite direct de furia 
apelor. Dejul este unul din
tre acestea. „Ziua-lumină**  
specificind efortul depus 
din zori și pînă în asfințit, 
este unitatea de măsură fi
rească pentru munca tutu
ror generațiilor orașului. A 
celor care au suferit de pe 
urma calamităților sau a ce
lor care nu au fost loviți 
direct, a localnicilor sau a 
celor veniți să-i ajute in 
acest moment de cumpănă. 
In revărsatul zorilor pensio
narii ceferiști nu-și mai pli
vesc straturile de flori ci 
îndeamnă tinerește spre ate
liere și triaj, Ja care se cîn- 
deau cu nostalgie. Pe ace
lași drum — drumul refa
cerii — ei se întîlnesc cu 
studenții Politehnicii clu
jene, veniți să muncească la

Dej, deîndată ce și-au pre
dat proiectul de diplomă. 
Rîndurile lor se îndesesc, în 
lumina zorilor, cu elevii- 
ucenici sau ai liceelor teo
retice și economice, cu mili
tari și chiar cu gospodine, 
care și-au adăugat duioase
lor preocupări casnice pe a- 
celea eroice de participante 
la munca voluntar-patrioti- 
că. Debutul unei „zile-lumi- 
nă“ în Dej. ca peste tot în 
țară, înseamnă pentru mun
citorii angrenați în produc
ție prilejul unei însuflețiri 
amplificate la mari intensi
tăți prin sentimentul soli
darității depline a tuturor 
celor din jur, animați deo
potrivă de dorința înlătură
rii cît mai rapide a ruine
lor pricinuite de cataclism, 
animați de hotărîrea înde
plinirii și depășirii sarcini
lor pentru ultimul an al 
cincinalului. Și programul a- 
doptat de ei nu este ușor. 
Recuperarea producției ex
primate dur în coloana sta
tistică a pagubelor face și 
mai evidentă această afir

mație. Tovarășul Vasile Lă- 
daru, primul secretar al 
municipiului de partid ne 
spune : „48 976 000 lei pagu
be, cinci mari întreprinderi 
(„11 Iunie“, „Refractara**,  
Fabrica de sucuri. Salina 
Ocna Dejului și Căile ferate 
cu triajul, depoul și gara) 
cărora li se adaugă unități
le comerciale, cele ale in
dustriei locale, șoselele, po
durile și străzile afectate, 
cele 756 de case (din care 
au fost evacuate 1114 fami
lii) întregesc un tablou deo
sebit de grav. Dar și menit 
să-i îndîrjească pe oameni, 
să-i unească, să le direcțio- 
neze eforturile spre o cît 
mai grabnică reafirmare a 
economiei Dejului, spre o 
reluare a evoluției ei firesc 
ascendente. Pentru aceasta 
la noi expresia „ziua-lumi
nă**  nu este numai o meta
foră.

GH. FECIORII 
D. PETRE

(Continuare în pag. a Il-a)

A intrat în funcțiune linia electrică Tg. Mureș-Fintinele

I

I

• In jurul orașelor Macin 
și Isaccea s-au construit di
guri din pămînt și piatră, 
iar la Sulina se apropie de 
sfîrșit construirea unui dig 
de centură în jurul orașului.

• In sectorul Baziaș—Zim- 
nicea, pe Dunăre, cotele a- 
pelor sînt în scădere cu 5 
cm în partea superioară și

cu 1—2 cm în zona inferioa
ră a acestui sector.

PE FRONTUL

APELOR
• De la Oltenija în aval 

nivelurile sînt în creștere cu 
circa 2 cm.

METRI
METRI

(PRIN TELEFON DE LA 
TURNU SEVERIN). —

O adevărată pînză a apelor se 
desfășoară neîntrerupt la marele 
șantier al Porților de Fier. O 
pînză bine organizată care nu a 
neglijat nici un amănunt capabil 
de surprize, un fel de încolțire a 
Dunării din toate părțile posibile 
pentru a-i sugruma pujerea și a 
o face inofensivă. O singură cifră 
e îndeajuns de- elocventă pentru 
a ne imagina cîtă forță poate cu
prinde uneori o noțiune atît de 
familiară : apa. Pe Dunăre curge,

CUBI DE
CUBI DE 

în 24 de ore, circa un miliard 
metri cubi de apă, o cantitate 
echivalentă cu capacitatea lacu
lui de acumulare de la Bicaz.

Măsurile întreprinse la șantie
rul barajului pentru preîntîmpi- 
narea oricărei eventualități sînt 
deja justificate cu atît mai mult 
cu cît ieri (miercuri), în cursul 
dimineții, în lacul de acumulare 
din amonte s-a înregistrat cea 
mai înaltă cotă din această pri
măvară — 51,17 m, deși nu cu 
mult peste cota din ziua prece
dentă. în același timp, însă, în a-

Prin STRETEA se circulă 
și acum cu barca

De la Dobra la Stretea sînt 
doar doi kilometri. Drumul e 
drept, înconjurat de pruni. Acum 
s-a înfundat imediat la ieșirea 
din Dobra. Apele Mureșului s-au 
întins peste el devastînd gră
dini, lanuri de grîu, livezi. îm
preună cu Ion Munteanu, preșe
dintele C.A.P., urcăm în barcă 
și pornim spre Stretea. La mal 
se află o întreagă flotilă care a- 
sigură transportul oamenilor și 
alimentelor. Luăm cu noi și cîți- 
va saci cu alimente, aduși pînă 
aici cu căruțele. Prea mulți nu 
se poate, căci puhoaiele sînt încă 
învolburate, pline de primejdii.

Ceea ce rămîne se încarcă în alte 
bărci. Pornim ușor, spintecînd 
Apa cu tot mai mare iuțeală. în 
urmă nu se aude decît clipocitul 
ei ușor.

— O luăm peste ogoare, îmi 
spune Ion Munteanu. Pe aici 
apa este mai molcomă. Apoi 
coborîm pe Mureș.

în dreptul nostru pomii parcă 
se scufundă. Apa le-a cuprins 
trunchiurile. După numai cîțiva 
metri ajunge și la frunze. Are 
adîncime de 2 metri. Președinte
le vîslește cu tot mai multă pu
tere. în sat oamenii îl așteaptă...

— De dimineață am fost la

Dobra, începe să povestească. 
Jumătate din sat s-a mutat acolo 
la rude, prieteni, cunoscuți. Au 
fost primiți cu căldură și ome
nie. Am putut vedea încă o dată 
cît de mult se unesc oamenii la 
nevoie. Oricare familie s-a arătat 
dispusă să primească un om. Ion 
Gelanu, împreună cu întreaga fa
milie, stă la Ionuț Olaru; și-a 
adus și vitele. Laios Nemeș a 
primit familia lui Pascu Juncan. 
Traian Iacob, cu soția, locuiește

ALEXANDRU BALGRADEAN

(Continuare in pag. a II-a)

La Fabrica de cărămidă București se lucrează intens. Zilnic, către regiunile sinistrate, muncitorii 
acestei fabrici trimit zeci de mii de cărămizi

Foto : C. CIOBOATĂ

Primirea in U.T.C. — moment tu 

ample dimensiuni educative
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Oltenița J

773 cm; 1

• Se apreciază câ frontul l 
undei de viitura în această < 
zonă inferioară a Dunării ' 
va mai determina creșteri
de nivel de cel mult 10 cm ț 
pînă în jurul datei 
nie.

• Pentru azi la 
prognoza prevede
pentru mîine la Călărași și ) 
Cernavodă — 710 cm.

APĂ, 
BETON
val, apele se mențin la un nivel 
oarecum constant, în jurul cotei 
de 43 m, iar debitul de apă e 
chiar mai mic față de cel din ziua 
de marți: ieri era de 13 690 mc 
pe secundă, cu precizarea indis
pensabilă însă, că barajul e pre
gătit să primească un debit 
maxim de 15 000 mc, iar prin 
supraînălțarea digurilor efectuată

DUMITRU MATALA

(Continuare în pag. a Il-a)

Elevii din
Strehaia in 
circuitul omeniei
Cîteva zeci de elevi ai Șco

lii generale din Strehaia s-au 
adunat ieri nu în sălile de clasă 
obișnuite, nu în fața caietelor și 
cărților de clasa a VIII-a, ci în 
incinta fabricii de cărămizi din 
oraș. I-am surprins spre sfîrșitul 
orelor de lucru, după ce munci
seră aproape 3 ore la aranjatul 
și transportatul cărămizilor către 
cuptoarele care primeau necon
tenit produsele aduse. Iată și 
cîteva rezultate : echipa lui Car
men Văcaru, secretarul grupei 
U.T.C. încărcase și transportase 
12 vagoneți cu cărămidă, cea a 
lui Octavian Petculescu tot atî- 
tea, iar într-un singur vagonet se 
încarcă circa 250 cărămizi.

De cărămidă este atîta nevoie, 
acum, iar tinerii orașului Strehaia 
nu puteau rămîne în afara efor
tului pe care îl face în aceste 
zile întreaga țară.

De aici a pornit totul, de la 
această dorință, firească, însă 
cînd primei acțiuni i s-a adăugat 
o a doua, apoi .încă una și așa 
se face că de o săptămînă în 
fiecare zi, cîte o clasă a școlii 
generale, a Liceului sau a școlii 
din Ciochiuți și Comanda răs
pund la un alt catalog : cel al 
muncii pentru ajutorarea sinis- 
traților. Intr-un birou mi -s-a ară
tat și un grafic care programează 
pe zile și pe ore prezența fiecă
rei clase la lucru : de la 8 la 
10, de la 10 la 12, de la 12 la 
14. Așa se explică și de ce ieri 
dimineață nu se afla la fabrică 
o școală întreagă sau un liceu 
întreg, ci o singură clasă. Acțiu
nea de ieri nu era un act izolat, 
mai mult sau mai puțin demon
strativ, ci o acțiuHe care continuă 
altele de mai înainte, și le anun
ță pe cele din zilele următoare 
Iui. Tntr-o singură zi cu a- 
jutorul prețios al tinerilor din 
oraș, 16 000 de cărămizi au fost 
introduse în cuptoare pentru ar
dere.

La plecare pe una din benzile 
transportoare am văzut marca 
fabricii „Unio“ și nu mi-am pu
tut stăpîni o tresărire. Muncito
rii din Satu Mare care livraseră 
utilaje pentru fabrica din Stre- 
haia vor primi în curînd, de 
aici, cărămidă pentru a-și con
strui din nou locuințe. Amă
nuntul mi s-a părut că se inte
grează perfect într-un larg cir
cuit al omeniei.

M. D. I

în fiecare zi descoperim că am 
mai uitat ceva din viața — ne
trecută, că ne îndepărtăm d& 
propriile noastre fapte și bucurii, 
de nereușite chiar, că din toate 
se selectează sentimentul izbînzii 
sau al eșecului, gustul acela plin 
de sevă al pădurilor de brad sau 
cel leșios al insatisfacțiilor. Ne 
redescoperim uneori viața doar 
în cîteva secvențe de amintire și 
atunci depănăm în grup perioa
de sau acte pe care le-am trăit 
cîndva. Este de ajuns un pretext 
pentru ca vechi întâmplări, de 
mult necercetate, să se deruleze 
fulgerător și sufletul să-ți vibreze 
cu intensitatea momentului ini
țial.

— Propun la vot singurul 
punct al ședinței de astăzi, spu
nea curînd elevul Adrian Popa, 
secretarul U.T.C. al liceului „Oc
tavian Goga“ din Sibiu.

Iar formulele pe care le cre
deam propriile mele amintiri de 
la vîrsta primelor emoții de ute- 
cistă, a primelor convingeri sus
ținute cu propriile forțe, mă în
tâmpină din nou tn sala în care 
se hotărăște primirea altor tineri 
în U.T.C.

— Colega mea, Csetri Marga
reta este una din elevele bune 
ale clasei. în primul trimestru a 
obținut media 8,37, iar în al doi
lea 8,06. Este, în același timp, o 
bună colegă și prietenă — 
o spun din proprie experiență, 
rostește secretara grupei U.T.C., 
cea care a propus-o pe Marga
reta Csetri.

— Colegul meu Iuliu Bălan, 
spunea și Nicoleta Lupescu, și-a 
manifestat în nenumărate rîn- 
duri dorința de a intra în rîn- 
durile membrilor U.T.C. Deși a 
venit între noi de la „fără frec- 
vență“, și-a dat toată silința pen
tru a se integra noului program 
de învățămînt...

Bind pe rind, caracterizările și 
întrebările puse îi fac reciproc 
mai apropiați, mai cunoscuți și 
în primul rînd comitetului U.T.C. 
al școlii, cel care astăzi este che-

AURELIA MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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GÎNDURILE
OAMENILOR

NOȘTRI 
DE ASTĂZI

de ZAHARIA STANCU

Dig la Dunăre
Foto : ED. HOFER

Peste multe ținuturi ale țârii parca ar fi trecut războ
iul, un război ciudat în care nu s-au auzit răsunînd 
focuri de arme și în care oamenii nu s-au năpustit unii 
asupra altora să se ucidă. Războiul a fost dus cu apele 
care și-au ieșit din matcă și au năvălit furioase asupra 
satelor, asupra orașelor și asupra cîmpurilor pe care creș
teau cu spor grînele.

La acest război au participat sute de mii de oameni, 
bărbați și femei, tineri, bătrîni și copii, iar războiul acesta, 
ca orice război, pe lîngă distrugeri uriașe a făcut și vic
time omenești. Am vărsat și vom continua să vărsăm la
crimi pentru toate aceste victime nevinovate. Sîntem oa
meni și vrem să rămînem oameni în toate împrejurările. 
Dar acum gîndurile noastre și întreaga noastră energie 
trebuie să se îndrepte într-o singură direcție: aceea a 
reconstrucției. Desigur ne-au venit ajutoare din străină
tate, din țări apropiate și din țări depărtate, din țări 
bogate și din țări sărace. România de astăzi este o țâră 
stimată și iubită pentru politica ei de pace și colaborare 
între popoare, iar calamitățile care au lovit poporul 
român nu puteau lăsa nepăsătoare inimile prietenilor 
noștri de pretutindeni. Am mulțumit celor ce ne-au aju

tat, vom mulțumi mai departe celor ce ne vor mai 
ajuta. Trebuie să știm însă că reconstrucția țării noas
tre cade în sarcina noastră, a tuturor.

Războiul cu apele, — război cumplit, cum n-a mai 
fost altul în istoria poporului nostru, — a fost cîștigat. 
Acum avem a cîștiga timpul folosit în lupta cu apele, 
avem a cîștiga șesurile înecate și a le sili să rodească 
în chiar vara aceasta, avem de reconstruit satele și ora
șele dărîmate și luate de șuvoaie, avem de pus în miș
care motoarele fabricilor și uzinelor noastre. Ne aș
teaptă, așadar, o vară și o toamnă a reconstrucție». Vom 
cîștiga oare și această bătălie ? O vom cîștiga. Fără 
îndoială că o vom cîștiga. Știrile pe care le avem din 
toate ținuturile sînt bune. Acolo unde apele s-au retras 
și pămîntul, s-a zvîntat, sătenii s-au și repezit să însă- 
mînțeze din nou. Tn orașele și satele nimicite au sosit 
materiale de construcție și s-a început munca. Vom clădi 
sate mai frumoase. Vom clădi orașe mai frumoase și 
mai confortabile decît cele pierdute. Vom pune iarăși 
în mișcare motoarele fabricilor și uzinelor noastre. Prirî- 
tr-o muncă bine organizată și susținută vom șterge toate 
urmele dezastrelor de astăzi, vom împlini tot ceea ce 
avem de împlinit...

Acestea sînt gîndurile oamenilor noștri de astăzi, ale 
♦uturor oamenilor noștri de astăzi.
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Intimplări obișnuite din aceste zile neobișnuite

„NUMAI APELE DIN
TABLOURI N-AU

IEȘIT DIN MATCĂ"
Ar fi trebuit să fiți de fa

ță acum două nopți cînd s-au 
rostit aceste cuvinte. Ar fi 
trebuit să vedeți chipul cenu
șiu de oboseală al bărbatului 
acela ud pînă la piele, abia 
întors la comandament, de pe 
unul din fronturile de apăra
re ale Făgărașului. Ar fi tre
buit .să-1 vedeți cum se pră
bușește în fotoliu, cum rămî- 
n? cu privirea în gol și cum 
se uită — de parcă l-ar fi 
văzut atunci prima dată cu 
uimire candidă, sau poate cu 
ură neputincioasă la tabloul 
idilic din perete : un colț de 
natură montană, cu brazi 
voinici, străjuind un pîrîiaș 
cristalin și cuminte.

„Numai apele din tablouri 
nu și-au ieșit din matcă“, a 
spus el fără vreo urmă de 
ironie. Și nu a rîs nici unul 
din cei 25-30 de bărbați adu
nați în încăpere pentru șe
dința operativă a serii. Cu to
ții erau la fel de obosiți și 
uzi, cu toții — vîrstnici și ti
neri, civili și militari — ve
neau de afară din potop, de 
la punctele de apărare ale 
Făgărașului asediat și cu toții 
au convenit în sinea lor că, 
desigur, sub prăvălirea de a- 
pe ce nu mai contenea de 28 
de ore nu se putea să fi ră
mas vreun fir de apă în afa
ra acelora pictate pe pînză, 
neieșite din matcă. Intr-ade
văr, tot ce era fir de apă în 
împrejurimi crescuse vertigi
nos. Părea că pînă și apa fre
atică iese la suprafață, într-o 
înverșunare de distrugere că
reia omul nu i se po#te îm
potrivi nicicum. Dar în ședin
ța operativă s-a raportat că, 
în ciuda prăpădului. toate 
străzile primejduite fuseseră 
evacuate în timpul cel mai 
scurt, că uteciștii puseseră la 
adăpost cele 80 tone de cerea
le de la baza de recepție, că 
mamele și copiii sînt la gră
diniței dinainte pregătite, 
că mobilele au fost depozitate 
în cetatea străveche, că nu 
mai există în toată zona peri
clitată nici un om 
die.

Dar... Dar chiar 
timpul ședinței, un 
gătură a adus o veste năuci
toare : valea Tăbăcarilor e în 
pericol! Valea Tăbăcarilor, 
adică o zonă din partea de o- 
raș opusă Oltului, adică un 
nou front de atac al inamicu
lui, un front deschis de data 
aceasta acolo unde oamenii 
se așteptaseră cel mai puțin. 
Oltul vrăjmaș primea din 
partea cealaltă, dinspre munți, 
ajutorul pîraielor devenite 
torente și băltind întreaga 
vale de la marginea orașului. 
Oamenii s-au privit o clipă u- 
luiți, apoi au ripostat cum se 
cuvine. Sub biciul ploii au 
trecut la noi evacuări, la dis
locări de trupe și mijloace a- 
uto, la manevre fulgerătoare 
și eficiepte. îneît atunci cînd, 
în jurul orei 23,00, ploaia se 
oprea, iar Oltul devenise 
staționar, dînd chiar semne 
de ușoară scădere, puteai a- 
vea impresia că apele se de
clară învinse. Dar oamenii 
știu (aveau experiența a încă 
trei asedii respinse în decurs 
de 11 zile), că apele sînt vi
clene. Și nu s-au lăsat păcă
liți de tihna aparentă. Au 
continuat să stea de veghe, 
au transmis din oră în oră, 
prin radio, comunicate ce a- 
nunțau orașului că primejdia 
nu a trecut, au întărit punc
tele cheie... Astfel că, atunci 
cînd în jurul orei 2.00 Oltul 
și-a reluat atacul ureînd ver
tiginos spre cota maximă, ni
meni nu a fost luat prin sur
prindere. Au urmat alte eva
cuări rapide, alte adăpostiri 
de bunuri, de fapt alte victo
rii „tactico-strategice" asupra 
elementelor dezlănțuite...

La ora 6,17 — cînd peste 
Făgăraș s-a arătat după atîta 
amar de vreme prima rază

în primej-

atunci, în 
om de le-

în zilele vacanței mari
PESTE 100.000 ELEVI LA MUNCA VOLUNTAR-PATRIOTICĂ
După cum ne informează Comandamentul central de muncă 

voluntar-patriotică de pe lînga C.C. al U.T.C., la jumătatea 
lunii iunie — odată cu începerea vacanței de vară — peste 
15 000 de eSevi din învățămîntul de cultură generală vor 
pleca îrb numeroase întreprinderi agricole de stat din în
treaga țară, pentru a lua parte la campania de strîngere a 
recoltei. în iulie, ei vor fi urmați de aproape 8 000 de stu- 
denți din primii ani de facultate, care nu efectuează practica 
anuală de producție, iar în august, septembrie și octombrie, 
de circa 74 000 de elevi ai liceelor de cultură generală, ai 
celor agricole ca și ai școlilor profesionale, care își vor aduce 
contribuția la lucrările agricole de sezon.

Tot în timpul vacanței de vară, aproximativ 5 000 de elevi 
vor lucra- voluntar în fabricile de conserve „Avîntul" — Ora
dea. „Flora" și „Fulger", din București, „Refacerea" — Arad, 
„Zagna Vădeni“ — Brăila, „Fructus" — Timișoara etc.

Alțe mii de elevi și studenți vor presta, în aceeași perioadă, 
muncă voluntar-patriotică la construcția unor drumuri, căi 
ferate, piste de aeroporturi.

și furia oamenilor în 
perfidiei valurilor, 

văzut în zori bucuria 
reținută, demnă, 

citit pe fețe mulțumi- 
compasiunea atunci

de soare, și cînd hidrologii au 
vestit o nouă și mai statorni
că staționare a nivelului ape
lor— oamenii, frînți de obo
seală, uzi pînă la piele au pu
tut să răsufle ușurați.

...Am stat întrega noapte în 
Făgărașul asediat. Am văzut 
contraatacurile sub rafalele 
ploii, am văzut, în timpul li
niștii aparente, tabloul stra
niu al unui oraș premdntan 
străbătut de bărci întocmai ca 
o Veneție. Am înțeles că acele 
ambarcațiuni (flota județului 
Făgăraș, alcătuită din bărci 
de parc și fragile nave spor
tive 1) nu făceau promenadă 
ci patrulau. Am văzut deznă
dejdea 
fața 
Le<-am 
aspră, 
Le-am 
rea și 
cînd în jurul orei 7,00 a tre
cut prin mijlocul orașului un 
convoi de ajutoare trimise de 
bucureșteni sinistraților din 
Dej și Alba Iulia. în sfîrșit, 
le-am urmărit privirea caldă, 
meditativă, îndreptată spre 
copiii ce mergeau în acea di
mineață la școală, mulți din
tre ei porniți nu din pătucu
rile de acasă ci din refugiile 
vremelnice.

La orele 11,55 în gara Fă
gărașului 
spus că 
staționeze 
în această 
mă.

un ceferist mi-a 
Oltul continuă 
vlăguit, cel puțin 

zonă, la cota maxi-

sa

PETRE DRAGU

Starea
drumurilor

Direcția generală a drumurilor 
comunică redeschiderea sectoru
lui Galu-Grucea de pe traseul 
Dn 17 B Vatra Dornei-Poiana- 
Teiului. Circulația rutieră va fi 
reluată în totalitate pe această 
șosea în următoarele zile cînd vor 
fi terminate lucrările de refacere 
a ultimelor două poduri din cele 
șapte care au fost distruse de 
ape.

Pînă în 
circulației 
lungimea 
inundate în luna mai. Rămîn în 
continuare restrictive total rutele 
Dn 2 B Brăila-Șendreni, Dn 5 C 
Giurgiu -Zimnicea, Dn 26 Vlă- 
dești- Oancea și Dn 54 Corabia- 
Tr. Măgurele.

prezent au fost redate 
circa 90 la sută din 
drumurilor naționale

afla 
scurt timp 

sute

La secția de gaz metan din 
Alba Iulia stăm de vorbă cu 
inginerul Gheorghe Mic. După 
revărsarea primul val, mai mulți 
beneficiari anunță că presiunea 
gazului metan scade. Scăzuse 
la fabricile din Sîntimbru, Cugir, 
la Hunedoara. La combinatele din 
ultima localitate scăderea de 
presiune era alarmantă : de la 35 
de atmosfere la 10 atmosfere. 
Diagnosticul era indubitabil : 
undeva pe traseu, conducta a 
fost avariată, gazul se scurgea în 
atmosferă. Unde însă se 
avaria ? Dacă în 
nu se intervenea prompt, 
de întreprinderi și mari combi
nate erau silite să-și întrerupă 
activitatea din lipsă de gaz me
tan. Inchipuiți-vă cîte pagube 
adăugate la cele pe care le cu
noaștem deocamdată. De la Hu
nedoara pînă la Arad și Timi
șoara, atîtea mari întreprinderi 
amenințate cu întreruperea pro
ducției.

După o scurtă estimare a si
tuației, inginerul Mic decide 
zona probabilă a avariei. în scurt 

bănuiala se confirmă tele- 
Anunțat, comandamentul 

județean pentru paza contra inun
dațiilor dă prioritate inter
venției de restaurare a magistra
lei de gaz metan. Un elicopter 
este pus de îndată la dispoziția 
inginerului Mic. Acesta are doar 
cîteva secunde pentru a alege, 
din mai mulți muncitori, doar 
trei, capacitatea elicopterului ne- 
permițînd să fie luați mai mulți. 
Se hotărăște fulgerător, dar nu 
pripit, la Florea Patru, secreta
rul organizației de bază P.C.R., 
Iancu Avram și Boțoc Gheorghe.

Elicopterul se înalță, pleacă. 
După un timp ajung la locul 
avariei de care, însă, "Tiu se pot 
apropia din cauza stîlpului de 
înaltă tensiune. Sînt lăsați la cir
ca un kilometru depărtare. In
ginerul Mic se descalță rapid și 

Metri cubi de apă, metri cubi de beton
[Urmare din pag. 1)
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o ia la fugă prin mîl și apă. A- 
celași lucru îl fac și ceilalți trei. 
Boțoc Gheorghe, tînăr de 19 
ani, rămîne în urmă, este depă
șit de Florea și de Iancu — ul
timul, om care a făcut războiul. 
La 19 ani Boțoc este însă bol
nav de cord.

Ajung în apropierea căminu
lui în care se află robineții con
ductei de gaz metan. Apa aici 
era de peste un metru. Cum să 
se apropie de cămin ? Cine ? 
Dacă acolo apele au făcut stri
căciuni și apa are adîncime de 
cîțiva metri ? O frînghie este 

...SI ABIA DUPĂ
ACEEA Șl-AU
DA T SEAMA

legată de stîlpul de kilometraj 
de pe șoseaua din apropiere. De 
capătul ei este legat Boțoc 
Gheorghe. Așa a decis ingine
rul. Boțoc ajunge la cămin. După 
o clipă de ezitare se scufundă în 
apa pentru a ridica capacul. 
După cîteva secunde iese afară. 
Nu l-a nimerit. Se scufundă a 
doua oară, îl prinde și îl smul
ge afară de parcă era un sim
plu capac de bucătărie și nu-unul 
de fontă masivă. Se vede că pu
terile în anumite clipe se con
centrează și devin supraome
nești.

în căminul dezvelit acum in
tră apă. în interiorul acestuia se 
află nouă robinete. Unul singur 

Mediașul la a doua inundație
Foto : O. PLECAM ZILE DE EFORT

etapă în munca de supraveghere 
încordată a Dunării inginerii de 
schimb verifică acum din oră în 
oră starea digurilor și modifică
rile survenite sînt raportate la 
comandamentul șantierului. Ingi
neri șefi adjuneți ai șantierului 
nr. 2, Nicolae Manta și Ion Vi- 
ziteu, adaugă însă la aceste ope
rații și altele care completează 
tabloul de ansamblu al acestei 
ample acțiuni • lotul mecanizare 
a deplasat un excavator chiar sus 
pe dig, bind în orice moment gata 
să intervină dacă va fi nevoie; 
compartimentul transporturi a 
transportat spre balardoul amon
te și aval mii de saci de nisip

muncă patriotică, finanța
te, manifestări culturale, 
sportive, din contribuțiile 
bănești ale organizațiilor 
U.T.C., din fonduri proprii 
ale organizațiilor, donații 
din bursele elevilor și stu
denților.

• Din suma de 332 000 
lei acordată sinistraților 
din fondurile proprii ale 
organizațiilor s-au dat deja 
87 000 lei pentru întreține
rea celor peste 700 de copii 
care se află în taberele ju
dețului Brașov.

• Peste 250 de tineri pro- 
iectanți de la D.S.A.P.C., 
I.C.P.A.T., din serviciile de 
concepție ale marilor uzi

doar trebuie manevrat, manevra
re care poate duce la o neînchi
puit de 
trebuie 
Mic. Se 
Intră în 
pînă la 
îl țin de v
la picioare pipăie robinetele. 
Care din ele este cel salvator ? 
își amintește ca în urmă cu cîțiva 
ani a mai intrat în acel cămin 
în care atunci nu era apă. Ima
ginea de atunci trebuie actuali
zată pînă la ultimul detaliu. Cea 
mai mică eroare de memorie ne- 

mare catastrofă. Acum 
să intervină inginerul 
leagă și el cu frînghia. 
cămin, apa îi ajunge 
bărbie. Iancu și Boțoc 
umeri. Cu degetele de

fiind permisă. Memoria nu-1 în
șeală pe inginerul Mic. Robine
tul este identificat. Cînd să in
troducă în el cheia, luînd pi
ciorul, îl pierde. îl caută a doua 
oară. Numără cu degetele de la 
picioare. Lasă acum cheia mare, 
grea, chiar pe degetul picioru
lui, trage apoi cu durere dege
tul de sub greutate și cheia îm
bucă robinetul. Iese afară din că
min și, împreună cu ceilalți 
trei, opintindu-se cu piepturile 
în tija cheii încep să o învîr- 
tească. Șuierul gazelor care ie
șeau afară se diminuează trep
tat. Fusese robinetul cel bun, 
salvator. Jumătate din interven
ție reușise.

[Urmare din pag. I)

Dej, orele 8. Ne aflăm 
Combinatul de celuloză 
hîrtie. S-a scurs prima oră 
producție. Primele „șarje" 
produse . în contul

la 
Șl de 

de 
acestei 

luni. Azi noapte, la ora Zero, 
marea întreprindere a raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
pentru luna maiv’-Este..o victo-r 
rie cu atît mai importantă cu 
cît ea a fost obținută în condi
țiile izolării de furnizorii de ma
terii prime și a stagnării activi
tății în sectoarele anexe (meca
nic, depozite etc) în urma 
inundării acesteia de apele So
meșului. O victorie a celui mai 
tînăr colectiv de muncă al De
jului (media de vîrstă sub 22 
de ani) care dă garanția că pe 
viitor se vor obține și depăși
rile înscrise în angajament.

Ora 10. întreprinderea „Re
fractara" aici, apele au dat cea 
mai zdrobitoare lovitură. Aici, 
încă nu se produce. Dar marile 
cuptoare, aflate în procesul de 
temperare cîștigă grad după 
grad cota temperaturilor mari, 
care în curînd vor însemna 
producție. O producție cu atît 
mai așteptată cu cît de pe ma
lul altui rîu, Tîrnava Mare, 
Combinatul chimic de la Tîrnă- 
veni așteaptă tonele de cără
midă necesară noilor sale cup
toare. Muncitorii de la „Re
fractara" cunosc angajamentele 
eroice ale tîrnăvenilor și le 
consideră propriile lor angaja
mente. In condiții normale pro
cesul de temperare . durează o 

și argilă, cure vor închide imediat 
breșa îni situația în care se va 
depăși cota de alarmă a digului, 
însă cota aceasta, e. de peste 53 
m iar pînă acolo' măi e mult.

în sfîrșiț, în cazul în care si
tuația vâ deveni gravă, ceea ce — 
au ținut dînșii să adauge — nu 
se va intîmpla cu nici un chip, 
sîpt luate toate măsurile ca ma
terialele, utilajele mobile, perso
nalul și arhiva să poată fi eva
cuate în maximum două ore. Apoi 
he-au arătat cu degetul sub fie
care. obiectiv: unde se deplasează, 
cine transporta, cine răspunde.

Pe fundalul acestui sistem atît 
de bine gîndit de măsuri de 
precauție se muncește în conti
nuare cu calmul și ritmicitatea cu 

ne brașovene execută gra
tuit proiecte și calcule de 
devize. Se muncește intens 
zi și noapte.

VRANCEA

• Organizațiile U.T.C. 
au mobilizat un mare nu
măr de tineri pe șantierul 
local de refacere a drumu
lui județean Năruja-Nițu- 
lești Herăstrău Acum se 
circulă pe șosea. 1Ș0 de ti
neri au încărcat, descărcat 
și , împrăștiat 150 m.d de 
pietriș.

• în comuni Dumitrești 
tinerii au luat parte la lu
crările de întreținere a ar

Mai trebuia acum închis și ce
lălalt robinet, aflat la cîțiva kilo
metri, dincolo de Tîrnave. Sus 
însă nu se vedea și nu se auzea 
elicopterul care trebuia să vină 
și să-i transporte acolo. Se cal
culase un timp mai mare pentru 
reușita intervenției. Inginerul 
Mic și cei trei muncitori ies în 
șosea, văd o mașină așteptînd, 
urcă repede în ea și poruncesc 
șoferului să pornească. Acesta, 
derutat, accelerează motorul. 
După vreo doi kilometri, la o 
barieră de cale ferată, cineva se 
apropie și se roagă sa fie și el 
luat cu mașina. Era un director 
general din minister, mașina era 
chiar cea cu care venise acolo. 
Ajung la celălalt punct de in
tervenție. Aici, apa nu pătrunse
se încă. în cîteva minute încin
seseră și robinetul de aici. Pe 
porțiunea de conductă plasată 
sub fundul Tîrnavei, gazul nu 
mai circulă. Acesta merge acum 
numai pe cealaltă conductă, ae
riană. Magistrala funcționează 
normal, la Hunedoara presiunea 
poate și începuse să crească, să 
ajungă iar la normal.

La întoarcere, sus în elicop
ter, inginerul Mic și /cei 
muncitori constatau că :

— nici unul dintre ei 
să înoate ;

— nici unul dintre ei 
zburase cu avionul sau 
terul;

— nici unul dintre ei 
crezut vreodată ceea ce se chea
mă un om curajos, nu s-a 
crezut în stare de fapte eroice.

La coborîre, unde îi așteptau 
muncitorii care nu au putut fi 
luați la intervenție, afla că a- 
ceștia au plîns din această pri
cină. O intervenție nescontată și 
neînchipuit de periculoasă a tre
zit o latură nebănuită pînă a- 
tunci în conștiința unor oameni 
simpli și cinstiți, simpli și cînd 
sînt eroi.

trei

știenu

mainu
elicop-

nu s-a

GHEORGHE SUCIU 

lună. în împrejurările de față 
însă, prin adoptarea unor so
luții care nu afectează cu ni
mic calitatea producției, acest 
proces va dura cu 5 zile mai 
puțin. Adică timpul necesar 
executării cărămizii solicitate 
de Tîrnăveni.

Ora 11. Este ora cotei maxi
me. La Fabrica de sucuri, aco
lo uride o mare cantitate de 
proces finit s-a aflat în peri
col cHn cauza întîrzierii proce
sului' de îmbuteliate, ultima 
tonă trece cu succes examenul 
calității. Pentru a se ajunge cît 
mai repede <la acest moment 
au lucrat aici, alături de mun
citorii întreprinderii, tinerii din 
oraș, elevii și ucenicii.

La aceeași oră, constructorii 
trec și ei un examen : este dat 
în folosință, cu finisarea parția
lă, blocul B 5. 29 de familii ră
mase temporar fără adăpost au, 
începînd de azi, 4e la această 
oră, un cămin.

Tot.^acum, noi spații comer- 
ciale'^înt gata să-și' primească 
clien$L Cele 300 de .‘.eleve ale 
liceului economic raportează 
că șiîSau îndeplinit misiunea : 
localurile au fost curățate, am
balajul recondiționat, mărfuri
le sortate și așezate în galan
tare.

în ’ alte locuri, procesul refa
cerii abia începe : se dau pri
mele lovituri de tîrnâcop la 
piciorul principal al viaductu
lui de pe șoseaua Dej — Baia 
Mare.

...Din perspectiva acestui loc, 
se poate vedea cum două auto

care ne-au obișnuit de mult con
structorii. Ieri chiar, am înregis
trat un amănunt care își are pito
rescul său dacă ne gîndim că aici 
se lucrează sub și în mijlocul a 
milioane de metri cubi de apă : 
la unul din punctele de lucru, din 
cauza unei mici defecțiuni, se 
reclama Jipsa de apă pentru uda
rea betoanelor. Nu era însă decît 
un incident care a fost rapid de
pășit. Argumentele hotărîtoare 
sînt altele aici : numai în zilele 
de 1 și 2 iunie, de pildă, s-au 
turnat peste 3 200 metri cubi de 
beton în corpul barajului dever- 
sor. E un alt „debit" măsurat tot 
în metri cubi, prin care con
structorii dau cel mai potrivit 
răspuns debitelor atinse de ape.

boretului pe 5 ha și au cu
rățat. 25 ha de izlaz.

• în orașul Odobești 200 
de tineri au lucrat la trans
portarea de material lem
nos și cherestea pentru re
facerea digului de pe ma
lul rîului Milcov. /

PRAHOVA
• Bilanțul începutului a- 

cestei luni cuprinde la ca
pitolul solidaritate, peste 
9 000 lei virați în contul 
2 000, contribuție persona
lă. 12 495 lei virați din fon
durile organizațiilor U.T.C., 
253 de uniforme școlare 
donate colegilor din locali
tățile sinistrate, 1 146 rechi
zite școlare, 678 manuale.

(

[Urmare din pag. I)

Fabrica de lapte praf din 
Luduș a reintrat în produc
ție avînd o capacitate zilnică 

de 100 000 litri lapte

in. tens 
mîine. 
Ștefan’

camioane descarcă încă 50 de 
corturi și 300 de pături pentru 
sinistrații din cartierele I.M.A., 
C.F.R., 1 Mai, Viile Dejului, 
Valea Codonului și Ocna De
jului.

14 familii de aici se vor muta 
peste cîteva zile în strada Vic
toriei, unde constructorii au și 
început montarea unei barăci 
moderne, confortabile.

In viitorul cartier Mulatău 
se fac măsurătorile celor 80 dfe 
loturi de case unde își vor con
strui locuințe o parte dintre cei 
sinistrați.

Ora 13. Oră de vîrf a rapoar
telor. La comitetul municipal 
de partid, I.P.R.O.F.I.L. (unitate 
producătoare de mobilă) rapor
tează că s-a definitivat organi
zarea procesului de producție 

■ pe două schimburi prelungite. 
La I.M.A., o dată cu retragerea 
apelor celui de-al treilea val 
a început curățirea mașinilor și 
utilajelor într-un ritm ' ' 
pe care începînd de 
după cum raportează 
Onofrei, secretar al comitetu
lui municipal Dej al U.T.C. îl 
vor spori cei 40 de studenți 
clujeni.

...Tot comitetul municipal 
U.T.C. raportează că bazele 
sportive ale orașului (8 din cele 
9 existente au fost în întregi
me acoperite de apă) au luat 
înfățișarea de șantier. Lucrează 
aici peste 1 000 de tineri.

...Fabrica de conserve „11 Iu
nie" raportează că a pus la 
punct ultimul obiectiv : uscăto- 
rul de fructe. Toate sectoa
rele sînt gata să lucreze din 
plin, întreprinderea așteaptă... 
materia primă : cireșele.

...La Salina Ocna Dejului ape
le au fost evacuate și din ulti
mele galerii. Raportul de aici 
este lapidar : începînd de azi 
se va lucra și în schimbul trei. 
In cel mult o decadă vor fi 
recuperate pierderile pricinuite 
de stagnări

Ora 20. Amurg deplin. Conti
nuăm discuția cu primul secre
tar al comitetului municipal de 
partid. Tema : Perspectivele. 
„Nu vreau să intrăm în amă
nunte, ne spune interlocutorul 
nostru. Ar trebui să vă vorbesc 
despre fiecare unitate economi
că, despre fiecare cartier, des
pre fiecare casă, despre fiecare 
om. Acum, întreaga populație, 
de la pionierii care ajută pe bă- 
trîai să-și sorteze materialul 
caselor distruse și pînă la pen
sionarii care s-au integrat în 
producție, trăiește febra, nu lip
sită de îngrijorare, a muncii de 
refacere. Imaginea globală a 
Dejului din viitor nu o are fie
care cetățean. Dar fiecare știe 
că Dejul trebuie să devină mai 
puternic, mai frumos, ca înain
te. Și fiecare știe că aceasta 
trebuie să se întîmple foarte 
repede. Iată cîteva termene în 
care noi credem deplin : pînă 
Ia 31 decembrie nu va mai ră
mîne nici o familie sinistrată 
fără un cămin stabil. La ace
eași dată vom fi în măsură să 
raportăm că industria Dejului 
intră în noul cincinal complet 
refăcută, pregătită pentru para
metrii înalți ai noii perioade. 
Ne rămîne de refăcut „cetatea", 
într-un an și jumătate, aspec
tul general al orașului îl va în
trece, categoric, sub toate as
pectele. pe cel dinaintea inun
dației. Un aspect demn de con
dițiile create orașului 
de poziția lui geografică — 
zarea la interferența unor 
bogate, pe care vom ști pe 
tor, să le strunim".

nostru, 
a.șe- 
ape 
vii-

De-P. S. Ora 21. Părăsim 
jul nu ca pe un oraș adormit. 
Peste tot se lucrează. Așa
dar, „ziua-Iumină" a acestor 
locuri durează chiar mai 
mult decît o poate exprima 
metafora...

la Mihai Căceu. După prima re
vărsare a Mureșului, doar 10 oa
meni au mai rămas în Stretea. 
Toți ceilalți au găsit căldura unui 
nou cămin aici, la Dobra. Sătenii 
le dau și alimente. Pentru vite, 
Consiliul popular le-a repartizai 
o porțiune de pășune. Pentru 
celelalte animale li s-au dat bu
cate. .

Ajungem în albia Mureștn , 
Plutim pe o apă cleioasă, îrij',- 
coșătoare. Președintele depune 
eforturi vizibile ca să ne ținem 
direcția. Valurile se încolăcesc 
în jurul bărcii, încercînd să o 
răstoarne, să devasteze tot ce at 
putea veni în ajutorul oameni-* * 
lor pe care i-a lovit atît de na*  
praznic.

rapid încă din săptămîna trecută, 
poate suporta chiar 17 000 mc. 
Asemenea cantități sînt însă con
siderate aici de domeniul fante
ziei.

După cum se vede, calculele 
și măsurătorile făcute cu centi
metrul și rigla de calcul sînt de 
natură să liniștească spiritele cele 
mai neîncrezătoare și totuși pen
tru că așa prevede planul de 
măsuri întocmit cu mult timp 
înainte, tocmai pentru această 
împrejurare mai dificilă, deoare
ce apele au atins și au depășit 
cei 51 m care marcau o nouă

BRAȘOV

• Constituiți în 480 bri
găzi de muncă patriotică, 
11 000 de tineri muncitori, 
elevi, studenți au făcut 
cunoscut că sînt gata în o- 
rice moment să participe la 
lucrările de reconstrucție 
în localitățile calamitate și 
la cele care se desfășoară 
în județ.

• Părtași la gestul de 
înaltă solidaritate civică și 
umană tinerii județului 
contribuie cu 20 de mili
oane de lei din salariul ce 
li se cuvine în acest an la 
ajutorarea județelor cala
mitate. Alți 1 350 000 lei se 
vor realiza din acțiunile de

— Spuneam că am fost în 
Dobra. M-am dus pe la fiecare 
familie în parte să văd cum tră
iește. Le-am împărțit alimente. 
Satele din jur au fost și ele a- 
lături de sinistrați tot timpul. în 
două zile, din Dobra, Roșcani, 
MUrnești, Rădulești, Lăușnic, au 
strîns 1 700 leg porumb, 120 kg 
slănină, 50 kg brînză, 600 kg 
cartofi, 3 000 oua. Dar cine le

PRIN
STRETEA

plec - liniștit, 
lamitată are 
sare.

Urmăream 
ședintelui.

1..:

poate:.țin^ minte pe toate P Acum 
Fiecare familie ca- 
asigurate

! fiecare gest al pre- 
înșirînd aceste cifre 

chipul lui se lumina. Se bucura 
ca un copil. Era aproape de ne
cazurile oamenilor și încerca pe 
cît posibil să le aline. Ajungem 
în sat. De fapt în capătul unei 
uliți lungi, pe marginea căreia 
se înșiră casele inundate. Satul 
are doar o singură stradă. Cînd- 
va, casele acestea erau frumoase 
și arătoase. Acum peisajul este 
abrutizat și schimonosit, avînd 
contururi și înfățișări absurde, 
halucinante. Gardurile s-au agă
țat în pomi, pomii zac întorși 
cu rădăcinile spre cer, acoperi
șul unei case se mai sprijină doar 
pe un perete, în alt loc au dis
părut și casa și molozul. Jalnică 
e acum înfățișarea acestei așe
zări ! Apele nu s-au retras, dar 
satul nu este pustiu. Cei ce au 
case mai înalte s-au întors, le-au 
curățat și s-au mutat în ele. Al
ții și-au ridicat gospodăria în 
pod. Mulți vor să fie aici, să ape
re ce mai poate fi apărat. După 
o oră de alunecare pe apă, oprim 
în dreptul unei case.

— Ieși nană Ana, strigă pre
ședintele. Ți-am adus alimente.

La geam apare chipul stafidit 
al unei bătrîng : Olaru Ana. La 
fel a strigat Ion Munteanu și ieri 
și alaltăieri. îi întinde ■ pachetul 
cu făină, zahăr, orez, cutii de 
conserve și cîteva sticle cu apă 
minerala. în ochii 
trînei apar două 
crimi. .

— Să fii sănătos, 
pleacă peste geam 
mîna. •

— Domnule dragă, mi se a- 
dresează, nu te știu cine ești dar 
să povestești pe unde te duci 
despre sufletul acestui om. Să 
spui și despre oamenii care ne-au 
ajutat. Pe mulți îi cunosc doar 
acum după plinea și brînza 
care le fac.

Barca se oprește din nou 
poarta lui Ion Vețan.
Ion Codrean. Mergem 
colindăm întregul sat. 
tot ce avem în barcă.

mici ai bă- 
boabe de la-

Ioane ! se a- 
și îi strînge

pe

la
laApoi 

așa pînă 
împărțim
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VATRA SATULUI
A fost o noapte apocaliptică; o noapte care suprimase ziua 

de dinaintea ei. Ploua des, eu înverșunare ; ploaia izbea pă- 
mintul și casele — doar ele mai erau sub cerul gol — cu cio
cane continue de apă. Dar mai plouase la fel parcă și altă
dată. O fi fost vremea de prînzit (n-am reușit să ailu cu 
exactitate), cind din prispă in prispă, oamenii își' strigau unul 
altuia, vecinii vecinilor că Mureșul a turbat și /vine peste case 
și oameni. Vecinii nu și-au crezut vecinii pină cind pe șo
seaua pustie nu s-au oprit camioanele și remorcile tractoare
lor ; oamenii din Cuci le-au văzut atunci laolaltă pentru pri

ma oară. Bateau clopotele sau băteau peste tabla caselor cîtK 
canele ploii ? „Vin -apele Mureșului" — strigau unii la alții, 
strigau și nu credeau ce îi așteaptă. La atita ploaie — gin- 
deau vecinii care-și strigau vecinii — apa știută a Mureșului 
e ca un pahar de apă intr-o cisternă plină ochi din ploaie**.  
Strigau și nu credeau. Și aici, tot o mamă cu un prunc la 
piept a simțit că vorba aruncată din prispă în prispă, e vorbă 
de groaza. Și alte mame cu pruncii lor s-au refugiat in ca
mioane.

• Rapidul internațional a oprit în cîmp și

pasagerii și-au dăruit hainele de ploaie • 145

de case luate de ape • Vecin lîngă vecin, pe

rete lîngă perete, satul renaște pe noua vatră.

un sat care 

a dispărut CUCI un sat care se

reconstruiește

Plitele au rezistat diluviului. Toamna trebuie sâ le gâseascâ sub un acoperiș mai trainic 
decît cel ce a fost

Mamâ și fiu, laolaltâ, sînt frâmîntați de Un singur perete — vechi de douâ secole
aceeași întrebare : „Cu ce sâ începem — a supraviețuit unei singure zile, de

mai întîi ?" groaza

\T~atn oflat, orictt am întrebat,1 V care a fost prima mamă 
cu pruncul ei... „Era trei 

după amiază, își amintește vag, 
dintr-un coșmar, directorul școlii 
Sever Popa — și apele au în
ceput să crească cu cite o palmă 
pe minut'4. Trebuie să fi fost la 
Cuci ca să-ți dai seama de pro
porțiile catastrofei. Apa, cu buș
teni și stîlpi de telegraf smulși 
din pămînlul lor s-a ridicat peste 
șosea, năpustindu-se de la trei 
metri înălțime peste casele oame
nilor. Întreabă-i și nu vei putea 
afla prin ce minune oamenii s-au 
rupt de casele lor, de tot trecu
tul, de toată viața pe care și-o 
legaseră de vetrele lor. Reconsti
tuirea este dificilă, tăvălugul mi
lioanelor de tone abătute peste 
firea lor le-a furat tot, pînă fa 
memoria. Sinistrul a semănat sce
ne de incredibilă tragedie. Rcfu- 
giați pe ramhleul căii ferate, în- 
ghesuiți unul în altul priveau ne
putincioși cum casele trosnesc 
una după alta, cum podurile în 
care ridicaseră cite ceva din a- 
vutul lor sint purtate peste ape, 
înghițite în negura nopții din pli
nă zi. Atît de amarnică era jalea 
incit un tren internațional, sen
sibil, se știe, doar la orarul său de 
fier, a făcut haltă neprevăzută. 
Cei din tren le-au aruncat oame
nilor hainele lor de ploaie; fețele 
de masă, imaculate fețe de 
masă din vagonul restaurant și-au 
schimbat și ele destinația. Scena 
e de cea mai incredibilă, de cea 
mai nefericită extracție tragică.

In zori, de acolo de unde vin 
acum, lîngă temeliile întoarse de 
ape, o gură amară de bătrînă 
bocea un cîntec al spaimelor. 
Bocetul femeii cernite fusese 
cîndva un cîntec al speranței în
treținută de firul Mureșului spre 
care se întinsese străvechea va
tră de munteni, durînd aici case 
arătoase și deprinzînd mănosul 
meșteșug al grădinăritului. Mure
șul fusese speranța unor secole și 
spaima, dezastrul unei singure 
zile. Miercuri 13 mai.

Intr-o zi de noapte, Mureșul 
înecase în nămol tot ceea ce oa
menii, rupînd de la gura lor fa a 
copiilor lor, în anii îndelungați 
de truda, agonisiseră. In noaptea 
aceea, cind strigătele bătrînei 
Botezau, amestec de disperare și 
de speranțe, în noaptea aceea a- 
pocaliptică, ultima noapte a bă
trînei Botezau, oamenii și-au dat 
seama că salvîndu-se pe ei au 
salvat singura agoniseală, de-o 
viață întreaga, pe care o lăsase-

ră pe acest pămînt, ruinat acum, 
morții lor plecați în morminte.

Încerc, fără carnetul de însem
nări (prezență tușinoasă printre 
sinistrați), să sugerez proporțiile 
catastrofei, coșmarul unei zile 
fără zi cind din 145 de case n-a 
rămas piatră pe piatră.

Boroș Martin, tehnicianul con
structor din Tg. Mureș venit aici 
să traseze noua vatră a satului 
îmi spune că în tot satul n-a gă
sit o bucată de scîndură din care 
să desprindă făt uși. 11 scrutez. Se 
caută în buzunare, mă roagă cu 
insistență să nu rețin pentru re
portaj gestul pe care vrea să-l 
facă. Cu un bon de cumpărături 
din banii lui îmi dovedește că în 
comună n-a rămas nu numai o 
banală scîndură, dar nici măcar 
un capăt de sfoară darmite o a- 
runcătură de sirmă arsă. Ascunde 
grăbit dovada de plată pentru a-

ceste nimicuri cu care începe ori
care construcție. O ascunde cu o 
jenă pe care n-o poate reflecta 
un reportaj.

Sau poate lacrimile — la care 
răspund prin lacrimi — ale vădu
vei Maria Ghiurca, aducîhdti-și 
băiatul, (venit în concediu dtiilaf-- 
mată) să vadă ceea ce ă fost pînă 
într-o zi de blestem casa in care 
el s-a născut și a copilărit. Băia
tul plînge. Și nu mai sînt lacrimi
le unei conștiințe neviolate de 
nenorociri ; la Arad, cu unitatea 
unde-și face armata, a încercat să 
mîngîie nenorocirile care s-au a~ 
bătut asupra împrejurimilor o- 
rașului secular. Da, nu mai e o 
conștiință virgină; în fiecare casă 
s-a abătut nenorocirea.

Pe primarul comunei, Vasile 
Cătană. l-am. cunoscut înainte de 
a-l vedea pentru prima dată. Pe 
singurul perete întreg a ceea ce

APA TRECE, 
OAMENII RĂMlN

Cîte urgii nu s-au abătut asu
pra acestor pămînturi ? Locuito
rii au rămas însă neclintiți și ur
giile s-au izbit de ei ca într-o 
stîncă și s-au retras sfărîmate ca 
valurile. Oamenii și-au reclădit 
casele, și-au crescut mai departe 
pruncii, și-au semănat ogoarele și 
viața a mers înainte. Oarda de 
Jos trece din nou prin clipe de 
grea cumpănă. Nici în timpul 
războiului n-a fost lovită așa cum 
au izbutit s-a lovească apele în
volburate ale Mureșului. Grădi
nile roditoare au fost prefăcute 
în smîrcuri înnoroite. Pomii zac 
întinși cu coroanele în țărînă, 
gardurile au fost măturate și du
se în alte locuri, serele prefăcute 
în ruini.

Străbat străzile și parcă nu-mi 
vine să cred, ceea ce se oferă o- 
chilor. Pe locul fostei gospodării 
a Măriei Trif de pe strada Drum- 
băvița a rămas în picioare doar 
o sobă de teracotă. Din toată a- 
vuția Anei Drăghici de pe aceeași 
stradă nu s-a mai putut alege de
cît o traistă de știuleți. Gheorghe 
Udrea caută disperat pe sub dă- 
rîmăturile din strada Busuioceni, 
cu gîndul că poate și-o găsi mă
car patul, dar patul nu este nică
ieri. Astă toafmnă Ion Susan s-a 
mutat în casă nouă ; i-a prins de 
acoperiș crengi verzi de stejar, 
așa cum este obiceiul din stră
moși, să dureze mult. Dar obi
ceiul strămoșesc n-a fost de fo
los : apele aii prefăcut-o tntr-un

morman de moloz din care nu se 
mai distinge nimic.

Uneori privesc pămîntul clisos 
și nici nu-mi vine să cied că a- 
colo a fost cîndva o casă. Nu e- 
xista nici un semn. Nici măcar 
molozul. Apele hulpave le-au tî- 
rît cu ele. 60 de familii trăiesc 
drama de a fi rămas în cîteva mi
nute fără agoniseala de o viață, 
s-au trezit sub cerul gol. Se tre
zesc dimineața în case străine, se 
scoală năuciți și nu știu încotro 
s-o apuce. Ies în stradă și pașii 
îi duc involuntar spre casa pe 
care au părăsit-o. Spre casa care 
nu mai este. îi mînă durerea ori 
poate gîndul că ceea ce văd nu 
este decît un vis urît, o haluci
nație înfricoșătoare. Dar cruda 
priveliște îi trezește la realitate.

— Mi-a fost atît de drag. Mu
reșul acesta, ne spune țăranul Ion 
Oprea, dar acum îl urăsc pentru 
că mi-a distrus totul: casa, graj
dul, grădina. Nu ne-a cruțat nici 
cimitirul. Dar ne vom răzbuna 
noi, Mureșule ! îți vom pune stă
vili în cale, îți vom încătușa a- 
pele în chingi de piatră și beton, 
în locul gospodăriilor distruse 
vom clădi altele. Vatra noastră 
strămoșească nu o să ajungă sub 
imperiul tău.

Acesta este gîndul tuturor or- 
denilor. Pe locul caselor distruse 
se vor înălța altele, ogoarele vor 
fi semănate, în curți vor rîde ia
răși copiii.

Cu puține zile în urmă apele 
Mureșului erau din nou în creș
tere. Rîul își întinsese meandrele

pînă în Alba Iulia, amenințînd 
localitățile din aval. Inundarea 
pentru a doua oară a Oardei de 
Jos era iminentă. Dar ea nu s-a 
produs. încă de duminică dimi
neața oamenii au făcut baraj viu 
în fața valurilor înspumate. Din 
fiecare casă a ieșit cel puțin un 
om. Nu aveau la îndemînă decît 
roabe, lopeți și tîmăcoape. Cine 
nu a avut nici din acestea a cărat 
piatră cu brațele, ori pămînt cu 
sacul. Bătrîni și copii, femei și 
bărbați, întregul sat se găsea la 
dolmă, cum numesc ei digul. Tre
buiau astupate spărturile făcute 
de prima viitură. Din cer se cer
nea o ploaie măruntă și rece, 
ploaie dușmană, dar nimeni nu 
și-a părăsit uneltele. încă o inun
dație ar fi dat proporții și mai 
mari tragediei. A venit seara, dar 
dolma n-a fost părăsită. S-a făcut 
apoi dimineață, iar oamenii erau 
tot acolo. Doar nevestele erau 
trimise acasă să aducă haine de 
schimb și mîncare. Apa își trimi
sese săgețile pînă la oase.

Marți, i-am întîlnit pe ordeni 
tot acolo, pe dolmă. între timp 
Mureșul crescuse și mai mult. în 
Alba Iulia inundase cartierele pe
riferice. Pardoșul — așezat pe 
malul celălalt — fusese inundat 
din nou. Dar Oarda a rămas în 
picioare/ Apele se izbeau de di
gul solid și înalt, înălțat în cele 
două zile și două nopți. Jurămîn- 
tul oamenilor este sfînt.

BD. ALEXANDRU I

ești bâtrîn, ai obosit opunînd piept furiei apei; te ajută un om și te zmulgi din întunecimea 
și umezeala singurei camere râmase, tncâ, In picioare. Te așezi apqi pe undeva unde bânu- 
iești câ a fost prispa casei și-fi prinzi capul între palmele aspre. Sâ te vaifi ? Sâ blestemi ? Te scoli 
greoi și te apuci de treabâ. Ai salvat citeva lucru ri, o strecurâtoare, douâ farfurii de tablâ, o gâ- 
leatâ, mai nimic. Sâ le speli de mtl, sâ le așezi la soare sâ se usuce. Apoi o sâ vezi ce faci cu 
zidul din fafâ, poate n-a câzut tot. Așa e omul: cînd a muncit o viafâ întreagâ nu poate sta cu 
brațele încrucișate în fafa nenorocirii. O ia de la început, de la zero — un gest de bârbâfie. 
(Moș Cârbune Tudose din Ilia, str. Unirii).

VICTOR CONSTANTINESCU

Ora reconstrucției a în

ceput sfidînd gura amarâ 
de bocet. Chiar dacâ în cli

pa primejdiei 

fugit ei nu 

de casele lor, 

tul, de viața

legaserâ de

oamenii au
se

de

pot rupe 

fot trecu- 

care și-ope
vetrele lor.
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a fost consiliul comunal am vă
zut inscripția unei nevinovate va
nități : „la noi nu se fumează". 
Vasile Cătană a albit, fumează a- 
cum și doar spiritul său de ordi
ne a supraviețuit printt-un mic 
carnet pe care sînt aliniate di
mensiunile catastrofei: atîlea case 
distruse, atîlea case avariate, a- 
tîtea culturi înecate în nămol, 
școli, cu cataloagele salvate, de
venite pentru o zi fără zi, fund 
al diluviului.

Pe câmp am întîlnit familia Ne
meth. Se vede că au vrut să aibă 
un copil. Un băiat / N-au avut 
parte. Sint totuși trei: bărbatul, 
femeia lui și o cățea pe care au 
mîngîiat-o cu nume bărbătesc, A- 
zorică. Se încurcă printre picioa
rele stăpînilor, Azorică. Cîinele, 
mi se spune, nu mai știe a lătra 
de-atunci.

Mathe Francisc e țăran coope
rator. Are 3 copii la școli. Fiul 
cel mare e student la Cluj, la me
dicină. Își prepară examenele. La 
întoarcere fiul lui Mathe' Fran
cisc nu-și va mai găsi casa. 
Și nici ce a fost în ea. 
Nu știam că o casă distrusă e 
distrusă cu tot ce adăpostea ea. 
Patul fa scrinul și tot ce era înă
untru au fost împinse de ape în 
tavan. Fugind parșive, apele au 
lăsat să cadă lucrurile : nici mă
car un pahar n-a supraviețuit 
trîntelii pe temelia întoarsă de 
ape.

Lîngă foșnetul verde al grîului 
ocolit de ape am cunoscut fami
lia Dragoș. Sînt laolaltă din 1958. 
De cînd au început să-și dureze 
casă arătoasă, de gospodari vred
nici. Bărbatul tace, mocnind în 
sine. Ne vorbește femeia. „Am 
adunat tăte alea ca să avem și 
noi o casă de oameni. Acum din 
nou trebuie să țip la pămînt". In 
toamnă casa lor era la roșu. Cu 
o săptămină înainte de potop bă
tuseră parchetul. Din atiția ani 
de privațiuni nu s-au ales cu ni
mic. Au mai rămas doar cinci 
mii de lei, rate de achitat pentru 
lucrări care n-au fost parcă nici
odată. Bărbat și femeie, sapă ală
turi cu obidă și in acest gest al 
plugarului, în acest reflex fixat 
pentru totdeauna deslușești cum 
clipește speranța. De unde aceas
tă speranță ?

Se întîlniseră doi oameni de 
vîrstă mijlocie. Eram în preajma 
lor. Omul chestionat de celălalt 
a răspuns cu un glas pe care 
altădată l-aș fi etichetat ca indi
ferent : Nu, casa lui nu fusese 
inundată. Purta doliu la rever: < 
se înecase un frate.

Trei frați din comuna Grebe- 
niș, comună cruțată de ape — 
Zachei, Viorel fa Ioan Socol —» 
alături de alți 13 dulgheri au ve
nit să ajute la durarea noii ve
tre a satului. Durerea altora de
venise fa durerea lor; o durere

Satul trebuie sâ renascâ cît 
mai repede pentru ca și 
acest copil sâ-și poatâ lim
pezi privirile în imagini paș

nice și zvelte.

împărtășită astfel fa pe care noi 
o numim cu un cuvînt abstract 
și palid solidaritate civică și ti
monă. Oamenii au devenit frații 
oamenilor; dragostea de frate, 
dragostea de singe lăsase să trea
că înaintea ei o altă dragoste pe 
care o știam de douăzeci și cinci 
de ani, dar pe care n-o bănuiam 
atît de profundă în sufletul oa
menilor cu care împărțim același 
destin. Si te mai întrebi ce preț 
are acum dragostea fraților care 
nu sînt frați prin sînge, prin sîn- 
gele aceleiași mame ?

In zori, de acolo de unde vin 
acum, lîngă temeliile întoarse de 
ape, o gură amară de bătrînă bo
cea un cîntec al spaimelor. „Mu- 
răș dac-ai ști vorbi / Murăș 
dac-ai povesti"... Oamenii n-a
veau timp să asculte jelania bă
trînei. Revenind la străvechea va
tră a satului ei săpau noile teme
lii. Vecin lîngă vecin, perete lîn
gă perete, frate lîngă frate. Casa 
lui Dragoș va avea perete comun 
cu a lui Nemeth și așa mai de
parte se vor ridica noile case, de
parte de spaimele zilei 13 ale lu
nii mai din neuitatul an 1970, 
cînd Mureșul a tmbat.

In zori, de unde vin acum, 
ploua din nou. Ploua bezmetic. 
Apele se amestecau cu sudoarea 
oamenilor, ce aruncau cu lopata 
din tranșeea viitoarei case. Cuci 
— satul speranței își grăbea 
temelia noii sale vetre. Crunt 
munceau oamenii sfidînd ploaia 
și gura amară de bocet. Căci 
ploaia odată începută are și ea 
un sfîrfat.

VARTAN ARACHELIAN

FOTOGRAFIILE :
C. CIOBOATA
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ÎN STAȚIUNEA
NEPTUN

• SIBIU

UN EVENIMENT
IREPETABIL

(Urmare din pag. I)

„Neptun" este o perlă în 
salba amenajărilor turistice 
din complexul balneologie 
marin, Mangalia. Clădită pe 
vatra unui vestit codru secu
lar, pădurea Comorova, din 
care azi au mai rămas frîn- 
turi, legendele și tradiția her
gheliilor de cai — această 
stațiune locuită de 10 000 de 
turiști pe serie a împrumutat 
ceva din originalitatea codru
lui de la malul mării. Clima
tul marin de aici oricît de to
rid ar fi este plăcut; peste 
cele 23 de hoteluri irece în
continuu briza răcoroasă a cu- 
renților dintre mare și noile

tru plimbările de pe faleză. 
Automobilele au fost abando
nate de ihult în parkinguri, 
fiind mai plăcută o plimbare 
cu măgărușii pînă la cher
hanaua lui Calache, unde vi
zitatorul este tratat cu guvizi 
fripți în țigle. Acesta este 
doar un aspect al divertismen
tului de pe plaja marină a 
Mangaliei. Stațiunea turistică 
„Neptun" mai dispune de 10 
restaurante și localuri de 
noapte, baruri, un han pluti
tor, hanul din pădure, 16 te
renuri de sport, două popică- 
rii, două săli de cinematograf, 
un bowling, saloane cu jocuri

plantații de arbori. Aici în pă
durea cea tînără au fost re
aduși cerbii și căprioarele. 
Este o îmbinare stranie a pei
sajului cînd în largul mării 
privești vapoarele, pe țărmuri 
năvodurile pescărești întinse 
pe pari la soare, iar de pe te
rasa hotelului, surprinzi pe 
poteci sfioasele vietăți. Zeul 
mării, Neptun, se pate că își 
împarte împăiat ia apelor cu 
Zmeul-zmeilor și spiridușii 
pădurii. De toate aceste fan
tasme create artificial de ar- 
hitecți cu multă imaginație 
și pricepere, beneficiază oa
menii de pretutindeni. Nor
dicii, prezenți încă de la inau
gurarea sezonului estival pe 
litoralul românesc, își închi
puie, petrecînd o seară la „Și- 
potul căprioarelor", unde 
meșterii au durat un han din 
lemn, că trăiesc aidoma prin
tre eroii Kalevalei; francezii, 
belgienii și cehii închiriază de 
la hanul „La calul bălan ‘ 
echipajele hipo — trăsuri, 
poștalioane, olacuri — con
duse de surugii gălăgioși pen-

mecanice, două lacuri sărate 
unde se practică schiul pe 
apă, sporturi cu vele și vîsle, 
pescuit submarin. Elementul 
cel mai original 
„Neptun" rămâne însă satul 
■feeric de vacanță. 100 de co
libe din trunchiuri de brad, 
cu ferăstruici deschise spre 
"prispă au fost pitite în tufi
șuri printre rugi de smeuriș, 
tei și salcîmi înfloriți.

In arbori au fost prinse co
livii cu fel de fel de păsări 
cîntătoare aduse din pădurile 
dobrogene și aclimatizate în 
această rămășiță de codru 
Iluminatul este feeric, de li
curici prin iarbă. Pe vetre de 
piatră încinsă special amena
jate ard seara ceaunele care 
coc la foc molcom laptele 
oaie muls proaspăt de 
turme. Pentru vizitatorii 
mâni și străini stațiunea 
ristică „Neptun" este un 
de neuitat.

al stațiunii

• SATU MARE
ȘCOALA PROFESIONALA, SATU MARE, str. Mihal Emi- 

nescu, nr. 1. Telefon 19 51. (Pe lingă Uzinele „Unio"-Satu Mare 
ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș pentru construcții meta
lice ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini ; sudor ; 
turnător-formator.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, SATU MARE, str. Crișan nr. 1. 
Telefon 2518. (Pe lîngă C.E.I.L.-Satu Mare, aparținînd de Mi
nisterul Industriei Lemnului).

— Timplar mobile șl articole tehnice.
ȘCOALA PROFESIONALA. SATU MARE, b-dul Republicii, 

nr. 1. Telefon 18 50. (Pe lîngă Regionala C.F.-Cluj a Ministerului 
Transporturilor). \

— Lăcătuș mecanic vagoane.
ȘCOALA PROFESIONALA, CĂREI, str. Culturii, nr. 4. Te

lefon 483. Ministerul Agriculturii
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONA

LA, NEGREȘTI, str. Lunca 
nr. 13. Telefon 58. Ministe
rul Agriculturii și Silvicul
turii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONA

LĂ, SATU MARE, str. Eca- 
terina Teodoroiu nr. 
lefon 18 92. Consiliul 
Iar județean.

și Silviculturii.

ȘCOALA PROFESIONALA, IACOBENI, str. Minelor, nr. 2. 
Telefon 6. (Pe lîngă Exploatarea minieră — Vatra Dornei, Com
binatul minier Suceava cu sediul în Gura Humorului).

— Electrician de mină ; miner ; lăcătuș de mină ; preparator 
de minereuri.

ȘCOALA PROFESIONALA, FĂLTICENI, str. Nioolae Beldi- 
ceanu, nr. 6. Telefon 469. Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești.

— Croitor îmbrăcăminte femei ; lăcătuș mecanic industria 
construcțiilor de mașini ; sudor ; timplar de mobile și articole 
tehnice ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze : 
electrician în construcții și instalații industriale.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, FĂLTICENI (Spătărești), str. 6 
Martie, nr. 1. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, CÎMPULUNG MOLDOVENESC, 

str. 23 August nr. 64, Telefon 382, Consiliul popular județean.
— Instalator de încălziri centrale ; zidar construcții ; dulgher. 
ȘCOALA PROFESIONALĂ, SUCEAVA, str. Samuil Isopescu,

nr. 19. Telefon 1 18 38. Consiliul popular județean.
— Lăcătuș pentru construcții metalice ; strungar ; timplar de 

mobile și articole tehnice ; electrician în construcții și instalații 
industriale ; zidar construcții; zugrav-vopsitor ; brutar.

1. Te- 
popu-

utilaje

mat să-și spună cu toată convin
gerea părerile în actul de mare 
răspundere al primirii în U.T.C.

Amintirea mă poartă spre alți 
ani, aproape zece, cînd în aceas
tă sală a liceului erau luate în 
discuție cererile de primire în 
U.T.C. ale unui grup de elevi din 
clasa a opta, printre care mă 
aflam și eu. Momente nu numai 
solemne, ci și încărcate de înfri
gurare, care trăiau liniștit, săpate 
adine în memorie, simțăminte 
prin care am trecut cu toții în- 
tr-un an din viață, irump acum 
într-un alt cadru. Reprezentanții 
altei generații trec prin aceleași 

. clipe de emoție. Vor ști oare să 
se ridice la înălțimea semnificați
ilor pe care le poartă această zi, 
unică în felul ei ? Vor înțelege în 
toate implicațiile lor răspunderile 
inedite la care se angajează o da
tă cu dobîndirea calității de ute- 
Cist P Mi-am pus fără să vreau 
aceste întrebări, privind cu oare
care îngrijorare fețele lor fră- 
rrli'.tate și parcă atinse de nesi
guranță, dar în același timp, din- 
tr-un colț neștiut al memoriei, 
mi-a apărut certitudinea deplină 
că, fără îndoială, și tinerii aceștia 
vor ști să dea răspunsul cuvenit 
încrederii ce li se acordă într-un 
asemenea prilej.

Îmi aduc aminte de săptămâni
le dinaintea primirii rriele, de zi
lele în care studiam Statutul, de 
minutele în care așteptam să in
tru la acest examen greu, mult 
mai greu decît cele pe care le-am 
susținut mai tîrziu în fața profe
sorilor, deoarece atunci eram 
judecată de colegii mei și sim
țeam că hotărîrea lor este greu 
de schimbat pentru că era o 
hotărîre pornită din inimă. Și 
probabil că din aceste secvențe 
de film trăit și de mine a izvorît, 
victorioasă, convingerea de acum.

Poate că totuși, punînd mai 
atent față în față cele două în- 
tîmplări petrecute în timp, aș fi 
vrut ca evenimentul de zilele tre
cute sa fie mai riguros organizat, 
să poarte nn numai pecetea unei 
solemnități oarecum rigide, ci și 
fiorul sensibil al unei participări 
afective mai consistente. Discu
țiile ar fi trebuit, poate, să se 
prelungească dincolo de obișnui
tele întrebări și răspunsuri pe 
marginea, cererii de primire, în
tr-o zonă de preocupări intime, 
de gînduri și aspirații atît de fi
rești la această vîrstă. Acestea au

lipsit însă pentru că întreaga ac
țiune a avut o tentă de organi
zare grăbită, deși, în mod para
doxal, se știa și se pregătise a- 
proape totul cu cîteva zile mai 
înainte. Poate că daca aceste cî
teva observații n-ar mai fi tre
buit făcute, dimensiunile momen
tului trăit la liceul „Octavian 
Goga“ din Sibiu ar fi căpătat pe 
deplin sensurile majore ale unui 
eveniment irepetabil.

Și așa însă, ziua aceasta, în 
care cîțiva elevi s-au supus con
știent și cu toată încrederea ju
decății nepărtinitoare a colegilor 
lor, le va rămâne, sper, în aminti
re ca un examen pe care l-au 
trecut cu succes. Au trecut de 
acum cîteva zile de cînd cei pa
tru tineri au fost primiți în rîn- 
durile organizației U.T.C. Au 
participat deja la cîteva din ac
țiunile ei, au sărbătorit, împreu
nă cu colegii lor, primul 1 Mai 
în noua calitate de uteciști. A- 
cestea sînt primele etape care 
s-au adăugat la procesul început 
doar cu puțin timp în urmă, con
solidând temeinic însemnătatea 
clipei cînd au fost investiți cu 
statutul de utecist.

— Gongul final al stagiu
nii teatrale și muzicale 1969/ 
1970 va răsuna în curînd. 
Odată cu sosirea verii, 

. parcurile și grădinile, sce
nele în aer liber vor polari
za în jurul lor sute de mii 
de bucureșteni. în cursul 
stagiunii estivale, ce mani
festări artistice li se vor 
oferi. în acest cadru ?

— în intervalul iunie — 
septembrie, bucureștenii vor 
beneficia de circa 400 spec
tacole teatrale, muzicale și 
de divertisment în aer liber. 
Evident, gazdele 
primitoare (și, 
mai solicitate) 
le de vară 
„Herăstrău", 
etc.

La „Arenele 
Parcul Libertății, ca urmare 
a reamenajărilor efectuate 
aici, spectatorii vor putea 
urmări, în condiții optime, . 
în afara programului obiș
nuit, spectacole de operă, 
reprezentații teatrale și ci
nematografice.

Teatrele bucureștene sau 
teatrele din provincie (Pi
tești, Piatra Neamț, Con
stanța, Bacău etc.) care vor 
efectua turnee în Capitală, 
își vor adapta o parte din

cele mai 
desigur, cele 

vor fi teatre- 
„23 August", 
„N. Bălcescu"

Romane'*  din

— Contabil pentru cooperația de consum.
ȘCOALA PROFESIONALA, JIMBOLIA. Telefon 254. (Pe 

lîngă Fabrica „Ceramica" — Jimbolia a Ministerului Industriei 
Materialelor de Construcții).

— Lăcătuș mecanic în industria materialelor de construcții ; 
ceramist ceramică brută ;

ȘCOALA PROFESIONALA, LUGOJ, str. Bojinca, nr. 22. Te
lefon 22 42. (Pe lîngă Industria textilă — Lugoj a Ministerului 
Industriei Ușoare).

— Filator bumbac ; țesător ; finisor produse textile bumbac 
și mătase ;

ȘCOALA PROFESIONALĂ, BILED. Ministerul Agriculturii și
■ Silviculturii.

— Mecanic agricol ; mașinist pentru utilaje de construcții și 
terasamente.

ȘCOALA PROFESIONALA, CIACOVA, Piața Republicii, nr. 
47. Telefon 25. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, JIMBOLIA, str. Republicii nr. M. 

Telefon 204. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, LUGOJ, str. Zorilor nr. 3. Minis

terul Agriculturii și Silvi
culturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONA

LĂ, ORTIȘOARA. Telefon 9. 
Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

— Mecanio agricol.
ȘCOALA PROFESIONA

LA, SĂCĂLAZ, str. Cazăr
mii nr. 1. Telefon 1 60 16. Mi
nisterul Agriculturii și Sil
viculturii.

— Mecanio agricol ; elec
trician de întreținere și re
parații.

ȘCOALA PROFESIONALA. SÎNNICOLAU MARE, str. 6 Mar
tie nr. 17. Telefon 134. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

—- Mecanic agriccL ’
ȘCOALA PROCESIONALA, TIMIȘOARA, b-dul Tinereții 

nr. 11. Telefon 1.18.95. Consiliul popular județean.
— Zidar construcții • dulgher ; instalator de încălziri centrale | 

electrician în construcții și instalații industriale ; izolator în con
strucții ; instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze j 
tîmplar-cOnstrucții.

• TULCEA

ȘCOLILOR PROFESIONALE
REȚEAUA Șl PROFILUL

ÎNVĂTĂMINTUL DE ZI
— Lăcătuș mecanic

de construcții și terasamente;
electrician în construcții și instalații industriale ; instalator de 
instalații tehnioo-sanitare și de gaze ; dulgher ; zidar construc
ții ; betonist.

ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA, SATU MARE, Piața 
Păcii, nr. 10. Telefon 10 03. Ministerul Sănătății.

ȘCOALA PROFESIONALA. SIBIU, str. Gladiolelor, nr. 1. 
Telefon 1 43 77. (Pe lîngă Uzina „Independența“-Sibiu a Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Mașini).

— Frezor-rabotor-mortezor ; lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini ; strungar : rectificator ; electrician de în
treținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA, SIBIU, str. Dealului, nr. 2—4. 
Telefon 2 14 70. (Pe lîngă întreprinderea „7 Noiembrie“-Sibiu a 
Ministerului Industriei Ușoare).

— Confectioner îmbrăcăminte din țesături ; confectioner arti
cole de marochinărie și voiaj din piele și înlocuitori ; tricoter 
mașini circulare ; tricoter mașini rectilinii ; confectioner îmbră
căminte din tricoturi : operator la prelucrarea materialelor 
plastice.

ȘCOALA PROFESIONALA, SIBIU, str. Turismului, nr. 15. 
Telefon 1 19 29. (Pe lingă Combinatul Industriei Alimentare — 
Sibiu, aparținînd de Ministerul Industriei Alimentare)

— Preparator de mezeluri și conserve din carne . laborant în 
industria alimentară ; strungar . sudor ; lăcătuș mecanic indus
tria alimentară . electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA. SIBIU, str Pedagogilor, nr. 5—7. 
Telefon 1 12 15. Ministerul Construcțiilor Industriale.

— Lăcătuș mecanic utilaje de construcții și terasamente . in
stalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze , electrician in 
construcții și instalații industriale.: mozaicar-faianțar . lăcătuș' 
pentru construcții metalice : instalator de instalații pentru ven
tilare și condiționare.

ȘCOALA PROFESIONALA. SIBIU, str. Movilei, nr. 8. Tele
fon 1 34 23. (Pe lîngă C.E.I.L.-Sibiu aparținînd de Ministerul In
dustriei Lemnului).

— Lăcătuș mecanic industria lemnului . strungar . timplar 
mobilă si articole tehnice.

ȘCOALA PROFESIONALA, SIBIU, str. J. S. Bach. nr. 1. 
Telefon C.F.R. 334. (Pe lîngă Regionala C.F.-Brașov a Ministe
rului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive . lăcătuș mecanic vagoane ; 
lăcătuș mecanic utilaj de construcții căi ferate.

ȘCOALA PROFESIONALA, SIBIU, str. Ce-ntunvirilor. nr. 1. 
Telefon 1 13 60. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Ospătar.
ȘCOALA PROFESIONALA, C1SNADIE, str. 1 Mai. nr. 48. 

Telefon 182. (Pe lîngă Uzinele textile - Cisnădie ale Ministeru
lui Industriei Ușoare).

— Filator bumbac . filator lină , țesător.
ȘCOALA PROFESIONALA. COPȘA MICA. Teleton 137. (Pe 

lîngă ,Carbosin“-Copșa Mică. Ministerul Industriei Chimice).
— Operator la chimizarea metanului . operator la producerea 

metalelor neferoase , laborant iri industria chimică . lăcătuș me
canic în industria chimică . electrician de întreținere și reparații.

ȘCOALA PROFESIONALA. MEDIAȘ, str. Andrei ȘâgUna nr. 
12. Telefon 18 11. (Pe lîngă Uzina mecanică ga? metan — Me
diaș a Ministerului Petrolului).

— Sondor foraj-extracție . operator extracția, transportul și 
tratarea țițeiului și gazelor . mecanic pentru motoare cu com
bustie internă ; sudor ; strungar ; lăcătuș mecanic foraj-extrac- 
ție ; lăcătuș oentru construcții metalice.

ȘCOALA' PROFESIONALA. MEDIAȘ, str. Sticlei nr. 9. Te
lefon 22 20. (Pe lîngă întreprinderea „Vitrometan“-Mediaș a 
Ministerului Industriei Ușoare).

— Confectioner încălțăminte din piele și înlocuitori ; filator 
bumbac : finisor produse textile bumbac $i mătase î țesător ; 
sticlar.

ȘCOALA PROFESIONALA, DUMBRĂVENI, Piața Republicii, 
nr. 5. Telefon 11. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA SANITARA. SIBIU str.

nr. 6. Telefon 1 37 93. Ministerul Sănătății.
ȘCOALA PROFESIONALA. TÎRNAVA. Ministerul 

turii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. SIBIU, str. Dr. Rațiu, 

Telefon 1 46 78. Consiliul popular județean.
— Lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini ; in

stalator de instalații tehnico-sanitare ; strungar : frezor-rabotor- 
mortezor : dulgher : zidar construcții.

'Intre 7—14 iulie 1970 se va desfășura 
concursul de admitere in școlile profesio
nale, pentru învățămîntul de zi.

La acest concurs se pot înscrie promova- 
ții clasei a VIII-a a școlii generale, dacă nu 
au depășit vîrsta de Î8 ani. Se prevăd urmă
toarele excepții : nentru meseriile de vînză- 
tor în magazine sătești și mecanic agricol 
se primesc candidați pînă la vîrsta de 25 de 
ani, cu stagiul militar satisfăcut; pentru 
meseria de pădurar se primesc candidați 
între 18 și 35 de ani (tinerii care au depășit 
vîrsta încorporării trebuie să aibă stagiul 
militar satisfăcut) ; pentru specialitățile 
soră pediatră și soră medicală, pregătite 
prin școlile profesionale sanitare, vîrsta mi
nimă de admitere este de 16 ani, iar pentru 
specialitatea moașă, vîrsta minimă de ad
mitere este de 18 ani ; la specialitatea ofici
ant sanitar se primesc numai candidați cu 
stagiul militar satisfăcut.

înscrierile pentru concursul de admitere 
au loc între 1 iunie și 5 iulie, la sediul fiecă
rei școli sau la centrele de înscriere.

ȘCOALA PROFESIONALA, TULCEA, str. Victoriei, nr. 20. 
Telefon 19.99. (Pe lingă T.A.V.S. — Tulcea, aparținînd de Minis
terul Industriei Lemnului).

— Lăcătuș mecanic exploatarea stufului i strungar.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, BABADAG, str. Ciucurovei nr. 2. 

Telefon 284. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA. TULCEA, șoseaua Isaccea, km. 3. 

Telefon 13.37. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, TULCEA, str. Babadag nr. 146. 

Telefon 19.99. Consiliul popular județean.
— Electrician în construcții și instalații industriale; instalator 

de încălziri centrale ■ instalator de instalații tehnico-sanitare și 
de gaze ; beton ist

• VASLUI

Dealului,
Agr icul-

• SUCEAVA
ȘCOALA PROFESIONALA. SUCEAVA, Calea Unirii, Ăr. 31. 

Telefon 1 17 60. (Pe lîngă C.E.I.L.-Suceava. aparținînd de Minis
terul Industriei Lemnului).

— Operator la fabricarea celulozei și hîrtiei ; electrician pen
tru centrale, stații și rețele electrice ; lăcătuș mecanic în in
dustria chimică ; timplar mobile și articole tehnice ; operator la 
fabricarea plăcilor fibrolemnoase : mașinist la fabricarea placa
jului, panelului și furnirului.

ȘCOALA PROFESIONALA, CÎMPULUNG MOLDOVENESC, 
str. 7 Noiembrie, nr. 65. Telefon 387. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii. i

Pădurar.

BUCUREȘTI: . 1N ACEASTĂ VARĂ

400 de spectacole
în aer liber

ne spune VALERIU BUCUROIU, 
vicepreședinte al Comitetului pentru cultură și artă 

al Capitalei

repertoriu la condițiile re
prezentațiilor în aer liber. 
Prioritatea o vor deține, e- 
vident, comediile de succes 
în ultima stagiune. Nu vor 
lipsi, totuși, nici celelalte 
genuri de spectacole. Ori
cum, se va juca : „Opinia 
publică", „Travesti", „Pu- 
ricele în ureche", „Moartea 
ultimului golan", „Mandra
gora", „Nunta lui Figaro", 
„Acești îngeri triști*,  „De
zertorul" etc.

Stagiunea estivală nu va 
însemna, însă, numai o sta
giune obișnuită, în reluare 
la o... temperatură mai înal
tă. Premierele teatrale îi 
vor da o „fizionomie" pro
prie, personalitate, inedit. 
Astfel, Teatrul „L. St. Bu- 
landra" va nune în scenă 
comedia „Iubire pentru iubi
re" de Congreve, iar Tea
trul „C.I. Nottara" — come
dia muzicală „La cabana

• TIMIȘ«>

ȘCOALA PROFESIONALA, HUȘI, str. N. N. Cisman nr. 18 
Telefon 260. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

— Vînzător magazine sătești ; contabil pentru cooperația de 
consum

ȘCOALA PROFESIONALA, BlRLAD str Republicii nr. 318 
Telefon 20 05. (Pe lîngă Fabrica de rulmenți — Bîrlad a Ministe 
rului Industriei Construcțiilor de Mașini)

— Frezor-rabotor-mortezor ; rectificator ; strungar ; sculer 
matrițer ; lăcătuș mecanic industria construcțiilor de mașini.

ȘCOLALA PROFESIONALĂ, HUȘI, str. 6 Martie nr. 10 Mi- 
nisterul Agriculturii și Silviculturii

— Mecanic agricol.
ȘCOALA PROFESIONALA, ZORLENI.

Agriculturii și Silviculturii
— Mecanic agricol.

Telefon 19. Ministerul

i

ȘCOALA PROFESIONALA. NĂDRAG. Telefon 9. (Pe lîngă 
Uzina ,Ciocanul“-Nădrag a Ministerului Industriei Metalurgice).

— Lăcătuș mecanic industria siderurgică , laminator profile 
și tablă , protejator metale pe cale electrochimică și termică ; 
turnă tor-forma tor.

ȘCOALA PROFESIONALĂ, TIMIȘOARA. Piața Huniade, nr 
3. Telefon 1 28 17. (Pe lingă Uzina ,.Electromotor“-Timișoara a 
Ministerului Industriei Construcțiilo-r de Mașini).

— Electrician constructor de aparate electrice ; electrician 
constructor de mașini..electrice., frezor-rabotor-mortezor ; lăcă
tuș mecanic industria construcțiilor de mașini; strungar; sculer 
matrițer . rectificator.

ȘCOALA PROFESIONALA. TIMIȘOARA, b-dul 23 August, 
nr. 15. Telefon 2 14 46. (Pe lîngă Uzina mecanică — Timișoara 
a Ministerului Industriei Construcțiilor de

— Strungar . frezor-rabotor-mortezor . 
industria construcțiilor de mașini ; sudor 
turnătorie) . turnător-formator.

ȘCOALA PROFESIONALA. TIMIȘOARA.
nr. 5. Telefon 1 25 74. (Pe lîngă Fabrica 
Ministerultii Industriei Chimice).

— Operator la fabricarea lacurilor, vopselelor și uleiurilor ; 
laborant în industria chimică.

ȘCOALA PROFESIONALA. TIMIȘOARA, piața Muncii, nr. 2. 
Telefon 1 32 98. (Pe lîngă întreprinderea „Industria lînii“-Timi- 
șoara a Ministerului Industriei Ușoare).

— Confectioner încălțăminte din piele și înlocuitori : filator 
bumbac : filator lină . tăbăcar , țesător ; tricoter mașini circu
lare ; confectioner îmbrăcăminte din tricoturi , confectioner îm
brăcăminte din țesături , confectioner mănuși din piele ; lăcătuș 
mecanic tricotaje și confecții : lăcătuș mecanic industria încăl
țămintei ; prelucrător cauciuc și confectioner articole din cau
ciuc ; operator la prelucrarea materialelor plastice , lăcătuș me
canic în industria textilă . sculer matrițer . lăcătuș mecanic 
în industria construcțiilor de mașini, frezor-rabotor-mortezor.

ȘCOALA PROFESIONALA. TIMIȘOARA, Pădurea Verde. Te
lefon 1 75 47. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

— Pădurar.
ȘCOALA' PROFESIONALA. TIMIȘOARA, str. Gării, nr. 2. 

Telefon C.F.R. 783. (Pe lîngă Regionala C.F.-Timișoara a Mi
nisterului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic locomotive , lăcătuș mecanic vagoane ; 
electromecanic pentru rețele de telecomunicații.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. TIMIȘOARA, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 6. Telefon 1 23 67. Uniunea Centrală a Cooperativelor Mește
șugărești.

— Electromecanic obiecte de uz casnic ; electrician în con
strucții și instalații industriale ; lăcătuș mecanic industria con
strucțiilor de mașini ; croitor îmbrăcăminte femei ; timplar mo- 
bloe^/lrtAloole tehnice i tinichigiu : tinichigiu auto ; tapițerȘCOALA PROFEISION A LA, TIMIȘOARA, str. 1 Decembrie 
nr. 1. Telefon 1 47 69. Uniunea Centrală a Cooperativelor de consum.

• VRANCEA

Mașini), 
lăcătuș mecanic în 
; modeller (pentru
str. Peneș Curcanul, 
„Azur“-Timișoara a

dintre brazi*  după V. Ka
taev și piesa polițistă „Cer
cul rnorții" de St. Berciu. 
Tot în premieră, spectaco
lul Teatrului „C. Tănase": 
„Sonatul lunii".

Prin „Secretul lui Marco 
Polo", „Suzana", ’ „Contesa 
Maritza" etc. va fi prezent 
în peisajul artistic estival și 
Teatrul de Operetă.

Sînt prevăzute, de aseme
nea, spectacole pentru tabe
rele de odihnă ale pionieri
lor, aflate în jurul Capita
lei (Buda — Argeș, Pustni
cul, Snagov etc.) în timp 
ce, pentru tineret, Comite
tul municipal pentru cultură 
și artă, în colaborare cu Co
mitetul municipal U.T.C., 
vor organiza, în parcul „He
răstrău" și în pădurile din 
apropierea Bucureștilor, seri 
cultural-distractive.

In 
mozaic 
spectatorii 
putea 
OSTA.
te, pe 
cîteva 
artistice de peste hotare.

completarea acestui 
— artistic, estival, 

bucureșteni vor 
asista, prin grija 

Ia concertele susținu- 
scenele noastre, de 

valoroase formații

N. B.

I în luna iunie

cel Mare
Focșani a

ȘCOALA PROFESIONALA FOCȘANI,
nr. 1’2 Telefon 20.04 (Pe lîngă Fabrica de 
Ministerului Industriei Ușoare)

— Lăcătuș mecanic în industria construcțiilor de mașini ; con
fectioner îmbrăcăminte din țesături i confectioner îmbrăcăminte 
dir tricoturi.

ȘCOALA PROFESIONALA, ADJUD, str. Republicii nr. 107 
Telefon 281 Ministerul Agricu1t,;»'ii și Silvicultorii.

— Mecanic agricol
ȘCOALA PROFESIONALA, FLOREȘTI Telefon 23.02. 

terul Agriculturii și Silviculturii
— Mecanic agricol
ȘCOALA PROFESIONALA, FOCȘANI, str. Cuza Vodă-nr. 46 ’ 

Telefon 17.59 Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol : electrician de întreținere și reparații

str. ștefan 
confecții —

® TELEORMAN
ȘCOALA PROFESIONALA, ALEXANDRIA, str. Grivița Roșie 

nr. 99. Telefon 512. Consiliul popular județean. ,
— Electrician în construcții și instalații industriale ; lăcătuș 

mecanic în industria construcțiilor de mașini : instalator de in
stalații tehnico-sanitare și de gaze.

ȘCOALA PROFESIONALA. TURNU MĂGURELE, str. Tabe- 
rii. nr. 2. Telefon 13 27. (Pe lîngă Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu-Măgurele al Ministerului Industriei Chimice)

— Operator la fabricarea compușilor azotului și îngrășăminte
lor cu azot ; lăcătuș mecanic în industria chimică ; electrome
canic pentru aparate de măsură- și automatizare ; electrician dc 
întreținere și’ reparații operator la fabricarea compușilor sul
fului și îngrășămintelor cu fosfor ; cazangiu.

ȘCOALA PROFESIONALĂ. ROȘIORII DE VEDE. str. Oltului 
nr. 40. Telefon 427. (Pe lîngă întreprinderea transporturi auto- 
București a Ministerului Transporturilor).

— Lăcătuș mecanic auto-moto . electrician auto.
ȘCOALA PROFESIONALA, BRÎNCENI. Telefon 34 34. Mi

nisterul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; mașinist peptru utilaje de construcții și 

terasamente.
ȘCOALA PROFESIONALA. ROȘIORII DE VEDE. str. Renaș

terii, nr. 21. Telefon 343. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol ; strungar.
ȘCOALA PROFESIONALĂ, TURNU MĂGURELE, str. Oituz. 

nr. 11. Telefon 17 84. Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
— Mecanic agricol.

pi ccitmr wimfi
• O actriță pe care pu

blicul nostru a apreciat-o 
întotdeauna, Marina Vlady, 
după o absență de patru ani 
(ultima dată în discutabila 
transpunere filmică a piesei 
lui Mihail Sebastian „Steaua 
fără nume") apare pe e- 
crane în coproducția sovie- 
to-franceză „Subiect pentru 
o .schiță", evocare cinema
tografică a unei iubiri a ma
relui scriitor A.P.. Cehov. 
Filmul realizat de Serghei 
lutkevici are în distribuție 
cîțiva din cei mai buni ac
tori sovietici : Nicolai Grin
ko, Ia Savina, Rolan Bîcov, 
Evgheni Lebedev.

• După „Mireasa 
negru" și „Procesul", 
Moreau revine în 
cinefililor într-un film care 
i-a prilejuit un rol distins 
cu premiul celei mai bune 
interpretări feminine la Fes

tivalul de la Karlovy-Vary. 
E vorba de adaptarea ma
relui regizor Loudc Bunnuel

era în 
Jeanne 
atenția

după romanul lui Octave 
Mirbeau „Jurnalul unei 
cameriste".
• Tot sub semnul unei 

reintîlniri cu o excelentă ac
triță se înscrie și filmul 
„24—25 nu se înapoiază" — 
producție a studiourilor din 
Riga. E vorba de Jana Bo
lotova, interpreta principală 
a unui film de neuitat „Casa 
în care locuiesc".
• Vom avea, desigur, pri

lejul să vedem și actori ce
lebri. Pe Michel Simon în 
comedia „Afurisitul de .bu
nic", pe Raymond Pellegrin, 
Pierre Brasseur și Michel 
Auclair într-o adaptare 
după Dumas „Sub semnul 
lui Monte Cristo", film de 
Andre Hunnebelle cunoscu
tul realizator al filmelor de 
sigur succes.

• Două ecranizări ne a- 
trag atenția : după Lev Tol
stoi, „Cadavrul viu", cu

Aleksei Batalov in rolul 
principal și după dramatur
gul maghiar Istvan Orkeny, 
„Familia Totli“ cu Imre Sin- 
kovits și Zoltan Latinovitz, 
Istvan Darvas, Antal Pager 
și Vera Venczel.

• Cineaștii de la Defa 
Berlin sînt prezenți cu două 
filme : o ecranizare după 
Arnold Zweig, „Cazul ser
gentului Grișa" și „Timp 
pentru a trăi" Țările latino- 
americane vor fi prezente 
cu : „Aventurile lui Juan", 
film cubanez în regiat lui 
J.G. Espinosa și „Dreptul 
de a te naște", producție 
mexicană.

în sfîrșit, un film de fic
țiune științifică. „Misterio
sul X din spațiul cosmic", 
realizat de studiourile japo
neze și o reconstituire do
cumentară, „Cu dirijabilul 
spre Polul Nord", film ceho
slovac despre expediția lui 
Umberto Nobile.
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TELEGRAME
în legătură cu gravele inundații care au lovit țara noas

tră. pe adresa C.C. al F.C.R., a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, a tovară
șului ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri, au sosit telegrame de compasiune semnate de 
Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist 
Francez, prințul SUFANUVONG, președintele Comitetului 
Central al Frontului patriotic Lao, PER BORTEN, primul 
ministru al Norvegiei. HAILE SELASSIE I. împăratul Etio
piei, HAROLD WILSON, primul ministru al Marii Britanii.

în cursul zilei de miercuri, 
secretatul de stat pentru afaceri*-  
le externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc au vizitat unele zone 
afectate de inundații.

La bordul unui avion, oaspeții 
au călătorit de la București la 
Galați, pe deasupra zonei lacului 
Brateș, a confluenței Șiretului cu 
Dunărea, a Insulei Mari a Brăilei.

și în continuare, urmărind cursul 
Dunării, pînă la Călărași.

★
Secretarul de stat pentru afa

cerile externe al Canadei, Mitchell 
Sharp, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, a făcut o vizită în țara 
noastră, a părăsit miercuri după- 
arniază Capitala.

(Agerpres)

U.T.C. si U.A.S.R.5

în legătură cu inundațiile din țara noastră, au sosit pe 
adresa C.C. al U.T.C. și a U.A.S.R. următoarele telegrame i

• MINISTRUL PENTRU PROBLEMELE TINERETULUI 
DIN R.A.U., dr. Mohamed Safei El Din Abul Ezz, a trimis o 
telegramă tovarășului Ion Iliescu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, în care se 
spune : „Am aflat cu profundă mîhnire despre catastrofa 
care a lovit poporul român. Permiteți-mi să vă exprim con
doleanțe și simpatia mea“.

• LIGĂ TINERETULUI DEMOCRAT DIN JAPONIA S 
„Ascultând veștile triste cu privire lâ marile distrugeri pro
vocate de inundații în țara dv. vă exprimăm din inimă sim
patia față de dv. și încrederea că. împreună cu întregul po
por, veți reuși să vă reluați activitatea".

© FEDERAȚIA NAȚIONALA A ORGANIZAȚIILOR AU- 
I 'NOME STUDENȚEȘTI DIN JAPONIA (Zengakuren) a 

is pe adresa U.A.S.R următoarea telegramă : „Știrea 
dospi-e inundația din țara dv. ne-a impresionat profund. Spe
răm sincer în succesul acțiunii de refacere.

® SERVICIUL VOLUNTAR INTERNAȚIONAL s-a oferit 
să trimită un grup de tineri care să participe la lucrările de 
reconstrucție din zonele sinistrate.

• Din partea FEDERAȚIEI MONDIALE A TINERETULUI 
DEMOCRAT : „în fața consecințelor tragice ale inundației 
dezastruoase din țara dv., F.M.T.D. vă exprimă profunda sa 
simpatie. Sîntem gata să întreprindem, dacă este 
acțiuni internaționale pentru ajutorarea victimelor 
țiilor din țara dv. Biroul F.M.T.D."

necesar, 
inunda-

CQ\T 2000
3 iunie, 
lei.

Contul C.E.C.-2 000 a depășit 50 milioane lei. La 
valoarea totală a depunerilor se țidica la 51 378 000 . ..

In mod deosebit se remarcă contribuția bănească adusă pe 
această cale de cetățenii municipiului București, care au do
nat 10 903 900 lei, ai județelor Arad — 3 271 900 lei, Cluj — 
2 620 100 lei și Timiș 2 322 900 lei.
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DE LA MINISTERUL

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
Elevii claselor I—XI vor 

intra la 13 iunie în vacanță. 
După un scurt interval, între 
16—28 alo lunii în curs, se 
va desfășura sesiunea de vară 
a bacalaureatului. în lega
li»- eu acest examen, amin
tii. că Ministerul învățămîn- 
tului a luat măsurile ne
cesare ca absolvenții licee
lor din zonele lovite de inun
dații, care au trebuit să se 
mute temporar în alte centre, 
să primească sprijinul necesar 
continuării pregătirii profe
sionale din partea cadrelor 
didactice din localitățile res
pective. Printre apropiatele 
examene se mai anunță con
cursurile de admitere în li
cee — între 22 iunie și 3 iu
lie — și în școli profesionale 
— între 7 și 14 iulie. în zo
nele în care școlile nu vor 
putea fi redeschise mai multă 
vreme, admiterea se va des-

fășura numai în perioada 
1—9 septembrie.

Potrivit instrucțiunilor Mi
nisterului Învățămîntului, 
săptămina de Ia 3 la 9 iulie 
va fi folosită de instituțiile 
de învățămînt superior din 
întreaga țară pentru organi
zarea unui program de con
sultații — îndeosebi pentru 
candidați) proveni ți din lo
calitățile care au avut de su
ferit din cauza inundațiilor 
la disciplinele din care vor fi 
examinați la ediția 1970 a 
concursului de intrare în fa
cultate. Ei se vor bucura, de 
asemenea, de prioritate în 
ceea ce privește găzduirea în 
căminele studențești și asi
gurarea hranei în cantine 
pentru întreaga perioadă de 
desfășurări a consultațiilor și 
a admiterii în învățămîntul 
superior.

ANUNȚ
Uzina de anvelope „Da

nubiana**  cu sediu] în 
București, Șos. Olteniței 
nr. 181, sector V (autobuz 
44), recrutează tineri (bă
ieți) absolvenți ai școlii 
generale în vîrstă de 15—18 
ani, pentru calificare prin 
ucenicie la locul de munca 
— durata 3 ani — în ur
mătoarele meserii :

operator la fabricarea 
anvelopelor și camerelor 
de cauciuc ;

lăcătuș mecanic în in
dustria chimică ;

electrician întreținere și 
reparații ;
strungar ;
frezor-rabotor.

înscrierile se fac Ia se
diul uzinei pînă la data de 
30 iunie 1970.

Se primesc candidați din 
București și jud. Ilfov.

Th timpul școlarizării se 
acordă indemnizații lunare 
și abonamente tinerilor 
care au posibilitatea să 
facă zilnic. naveta pe ruta 
București-Giurgiu și Bucu- 
rești-Oltenița.

Informații suplimentare 
se pot obține la Uzina de 
anvelope „Danubiana“ — 
Serviciul Învățămînt, tele
fon 23 42 80 — interior 154.

SPRIJIN INTERNATIONAL
ACORDAT ROAAĂNIEI

După cum s-a 
vernul Republicii 
gare a hotărît să 
blicii Socialiste 
ajutor în valoare 
ne forinți, ca o 
refacerea obiectivelor din zo
nele sinistrate datorită inunda
țiilor. Acest ajutor va fi acor
dat prin executarea unor lu
crări de reparare la digurile 
de pe Someș și prin livrarea 
unor materiale de apărare îm
potriva inundațiilor, ca folii de 
polietilenă și palpanșe metalice.

Pe baza înțelegerii interve
nite au sosit în țară 150 de me
canici, șoferi și alt personal de 
specialitate, împreună cu 3 ex
cavatoare. 9 autoscrepere, 3 
dragline, 30 autobasculante și 
alte utilaje, care au și început 
să lucreze. De asemenea, a fost 
livrată o cantitate de 5 tone 
folii de polietilenă specială pen
tru apărarea digurilor, iar alte 
20—25 tone sînt în curs de li
vrare.

Guvernul olandez a donat 
5 000 000 ouă pentru ajutorarea 
populației sinistrate.

Comitetul Federației Evreilor 
Români din America, cu sediul 
la Washington, a hotărît să do
neze României — în scopul 
sprijinirii localităților calami
tate — ajutoare în valoare de 
1500 000 dolari, constînd din 
bani, îmbrăcăminte, medica
mente și echipament agricol.

Crucea Roșie Iugoslavă a tri
mis din Belgrad un nou ajutor 
constînd din 7 tone de conser
ve, 2 000 de pături și pleduri, 
saltele pneumatice și 50 de cor
turi, iar din partea Crucii Roșii 
italiene și a firmei „Fiat“ a so
sit un autotren, încărcat cu 3 
camionete. 1 000 de cuverturi și 
8 000 de cutii cu produse ali
mentare. în același timp, un 
autocamion românesc a adus 
din Anglia o donație a Agenției 
economice londoneze, care con
ține 56 de baloturi cu îmbrăcă
minte pentru copii, femei și 
bărbați și produse necesare 
dezinfectării apei potabile. Alte 
autocamioane au adus din Aus- 

saltele 
mul- 
aju-

anunțat, Gu- 
Populare Un- 
acorde Repu- 
România un 
de 10 milioa- 
contribuție la

tria paturi pliante și 
pneumatice donate de mai 
te firme și organizații de 
torare.

Crucea Roșie din R.F. a 
maniei a trimis spre România, 
pînă în seara zilei de 1 iunie, 
articole de primă necesitate în 
valoare de 647 463 mărci vest- 
germane. De asemenea, munici
palitatea din Kbln a subscris, 
în coptul 1 000 al Băncii de Co
merț Exterior al României, 
suma de 20 000 mărci.

Tn primele 3 zile din această 
lună au continuat să sosească 
în țară, prin punctul de fron
tieră Stamora—Moravița noi 
transporturi cu ajutoare pentru 
județele calamitate și popu
lația sinistrată, primite din par
tea unor societăți de cruce ro
șie, firme și întreprinderi eco
nomice din diferite țări euro
pene. Din Danemarca, un auto
camion românesc a adus 10 be
toniere, cu seturi de piese de 
schimb și 2 577 kg conserve de 
carne, donate de firma „Dau- 
chuser" din Copenhaga. Din 
partea firmei „Felix" din Sue
dia au fost trimise 1 440 cutii 
de conserve și 1 120 colete cu 
sucuri de legume.

Prin portul Constanța conti
nuă să sosească diferite ajutoare 
de peste hotare pentru sinis
trații din țara noastră.

De pe cargoul „Vita", sub pa
vilion grec, s-au descărcat arti
cole de îmbrăcăminte, alimente 
și medicamente din partea 
Asistenței Helene, Crucii Roșii 
din Grecia si personalului Am
basadei române la Atena. Prin
tre altele, transportul cuprin
de mai mult de 15 000 de cutii 
cu conserve de legume și carne, 
laptq concentrat și alte alimen
te, 13 saci cu vată și tifon, un 
mare număr de cutii și 
coane cu 
mine și

De pe 
garos 
miercuri 
donat de 
Latsis" din Grecia.

Din Constanța a fost expediat 
miercuri din donația aceleiași 
companii grecești, spre județul 
Alba, primul transport de 1 000 
de pături. 1 000 de cearșafuri și 
200 de saltele.

Ger-

fla- 
penicilină, polivita- 

alte medicamente, 
nava grecească „Gian- 
2“ s-au descărcat 
peste 250 tone de orez 

compania „John S.

Din stocul de mărfuri aflate 
în custodie la Agenția „Navlo
mar" din portul Constanța, 
firma grecească „Dannex" a 
repartizat 500 d.e bidoane de 
măsline în greutate de 6 500 kg 
pentru ajutorarea sinistraților 
din România.

Organizația de binefacere „In- 
terchurch-Aid" din Olanda, a 
donat medicamente în valoare 
de 18 023 florini.

Pe adresa întreprinderii de 
Comerț Exterior a Cooperației 
— ICECOOP, a sosit o comuni
care prin care se face cunoscut 
că Organizația cooperatistă din 
Austria „Konsum-Verband" a 
hotărît să ofere în folosul sinis
traților din România suma de 
200 000 șilingi.

în urma apelului lansat de cu
noscutul actor britanic Sir Ber
nard Miles, la posturile de tele
viziune și radio BBC au început 
să fie trimise sume de bani 
pentru fondu} de ajutorare a si
nistraților din România. Lista 
fondului a fost deschisă de ma
rea firmă „British Aircraft Cor
poration", cu o donație de 1000 
lire. în contul acestui 
Sindicatul Muncitorilor
transporturi a depus o donație 
de 5 000 lire.

Consiliul ecumenic al biseri
cilor și Federația luteraniană 
mondială au lansat un apel bi
sericilor membre și organizații
lor care le sînt adepte pentru 
acordarea unui ajutor imediat 
de 100 000 dolari regiunilor si
nistrate din România.

164 colete cu medicamente au 
fost trimise, spre țara noastră, 
din partea „Ordinului de Mal
ta" din Franfa.

Grupul de firme japoneze 
„Hitachi Shipbuilding Ind.“ a 
donat 10 000 dolari S.U.A. în fo
losul localităților din țara noas
tră lovite de inundații.

Firma suedeză „Elof Hans- 
son" din Goteborg a transmis 
ambasadei române la Stockholm 
un mesaj prin care își expri
mă compasiunea în legătură cu 
imensa catastrofă abătută asu
pra țării noastre și dorința de 
a participa la munca de recon
strucție cu o contribuție de 
1 000 coroane suedeze.

Prin intermediul Crucii Roșii, 
firma „Bayer**  din R.F. a Ger
maniei a trimis ca ajutor un 
lot de medicamente în valoare 
de 30 000 mărci. De asemenea, 
firma ..Paul Mueggengurgcr" 
din Hamburg a remis, în același 
scop, suma de 2 500 mărci.

Firma „Pop Fried" din Olanda 
a donat 10 tone fasole de sămîn- 
ță, 3 tone sămînță de sfeclă roșie 
și 900 kg sămînță de morcov în 
valoare de 10 220 dolari.

Alte firme olandeze „Orion" 
și „Screnders" au anunțat con
tribuția lor la fondul sinistraților 
cu 2 500 și respectiv 1 000 florini.

Din Austria se comunică : 
firma „Perl Moser", împreună 
cu Societatea „Caritas", donează 
200 tone ciment, iar firma „Re
ckitt et Colman" —- 687 kg ali
mente pentru copii.

Numeroase alte firme austrie
ce participă la acțiunea de aju
torare a populației sinistrate, 
la opera de refacere a zonelor 
devastate de inundații din țara 
noastră cu următoarele donații 
în valută £ „Placek" 
șilingi, 
șilingi, 
șilingi, 
„Konh", 
„Aihorn", „Landesmann" 
10 000 șilingi, „Vereinigte 
mische Fabriken", „Aga 
dost" și „Loba Chemie", 
5 000 șilingi. „Express" — 
șilingi. „Schweistehnick" 
„Marcom" — cîte 1 000 șilingi.

în sprijinul localităților și 
populației sinistrate din țara 
no'astră au făcut donații și fir
mele pariziene „Reno-Europe et 
produits Chimiqiies" și .,Sucres 
et Denrees" — 20 000 franci și, 
respectiv, 10 000 franci, iar alte 
firme și cetățeni francezi au co
lectat, pentru a trimite în ace
lași scop, suma de 5 460 franci.

Pe adresa întreprinderii de 
Comerț Exterior „Romagricola" 
s-a primit din partea firmei 
„Saicom" din Roma următorul 
telex : Profund impresionați de 
calamitățile abătute asupra 
populației și teritoriului Româ-

100 000 
„Unilever" — 30 000
„Hammerle" — 15 000 
„Felten Guilleaunec", 

„Schenker und Co",
— cite 

Che-
s li
cite

2 500 
și

(Agerpres)
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RULEAZA

niei, față de care nutrim cele 
mai calde sentimente, vă expri- 
mămă întreaga solidaritate. în 
dorința de a contribui la ușura
rea situației celor sinistrați, 
aducem o modestă contribuție 
donînd suma ’ * "
italiene.

La aceeași întreprindere, prin- 
tr-un alt telex, se face cunoscut 
că firma italiană „Agricoop" 
donează 500 000 lire italiene în 
sprijinul sinistraților din țara 
noastră.

întreprinderea de Comerț 
Exterior „Fructexport" conti
nuă să primească, de la clienții 
săi din străinătate, noi comuni
cări de donații în folosul sinis
traților. Din Franța s-a primit 
ajutor de la firmele „Brambilla" 
și „Panoma" — cite 1 000 franci, 
iar de la „Larnaudie" — 500 
franci. De asemenea au sosit 
comunicări din partea unor cli- 
enți din R.F. a Germaniei — 
Kurt Otto și Bruno Bilan — 
care au majorat sumele donate 
inițial de 3 000 mărci, cu încă 
1 000 mărci.

întreprinderea „Exportlemn" 
anunță că^ firma austriacă „Ro- 
manex" a depus în contul 1 000, 
suma de 2 500 dolari S.U.A., 
Totodată, sucursala din Viena a 
firmei olandeze „Van Reekum" 
a depus în același cont, la Ban
ca Română de Comerț Exterior, 
suma de 1 000 guldeni.

Partenerii externi ai întrepri- 
derii „Prodexport" au donat pen
tru fondul de ajutorare a sinis
traților 
firmele 
mărci, 
mărci, 
mărci,

O serie de firme 
care au legături cu țara noas
tră, contribuie, de asemenea, cu 
diferite sume la fondul destinat 
ajutorării celor care au suferit 
de pe urma inundațiilor. Astfel, 
firma „Zylan Ltd“ a donat 
500 lire, fipmele „European Rein
surance Borkers Ltd“ și „May
nard. Reeve and Wallace Ltd" 
— cite 250 lire, „Rolls Royce 
Ltd", iar alte cinci firme — cite 
100 lire.

Proprietarul firmei „Ferruzzi 
et Co" din Italia a comunicat 
conducerii. întreprinderii „Agro- 
export" că a hotărît să doneze 
suma de 5 000 dolari S.U.A, pen
tru ajutorarea populației sinis
trate de pe urma calamităților 
naturale care au lovit țara 
noastră.
Dna D. Guyot girant la „Ets 
d’applications psychotechimi- 
ques" din Franța a donat 2 000 
franci, în folosul localităților 
sinistrate.

Mai mulți comercianți din 
Cipru au donat 1990 dolari 
S.U.A. Tot din Cipru au fost 
destinate sinistraților din țara 
noastră : 26 tone cartofi, “ 
perechi ciorapi 
metri stofă, 100 
tea unor firme 
soane.

Proprietarul 
import-export 
Alexandru Pandeli, a suplimen
tat ajutorul pentru populația si
nistrată cu 100 perechi pantaloni 
pentru copii. Anterior, donato
rul contribuise la fondul pentru 
sinistrați cu suma de 1 000 do
lari S.U.A.

Prin intermediul întreprinderii 
„Mercur", J. Deutsch din Viena 
a donat alimente în valoare de 
550 dolari.

Armatorii Metaxas din Pireu 
(Grecia) au depus, prin între
prinderea „Navlomar", suma de 
200 dolari S.U.A. în contul 1 000.

Din partea domnului Kirmiz- 
yan de la firma Cinec din Paris, 
s-a primit o adresă prin care se 
comunfcă o donație de 4 000 
franci pentfcu sinistrații din țara 
noastră.

„Am urmărit cu vie emoție 
spectacolele Operei Române, ale 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulan
dra", ale Ansamblului , folcloric 
„Doina", prezentate pe scene 
vest-germane — scrie Irmgard 
Kilsch din Duisburg. Prin inter
mediul artei am devenit o bună 
prietenă a României. în semn 
de compasiune cu familiile 
nistrate, în aceste momente 
grea încercare, 
modesta mea
120 mărci**.

de 1 000 000 lire

următoarele sume : 
„Siemers" — 10 800

„Dauhuber" — 3 300
„Leo Ringel" — 1000
„Gunther" — 750 mărci.

britanice,

1200
de damă, 37 

pături, din par- 
și diverse per-

unui birou de 
din Damasc,

primiți vă 
contribuție

si
de 

rog
de

(Agerpres)

Eterna

scorului

MERIDIA»

ORIDIA»

Doar satisfacția 
strins...

TURNEUL DE ȘAH DE LA
BUDAPESTA

După consumarea a nouă 
runde, în turneul internațional 
feminin de șah de la Buda
pesta continua să conducă 
maestra sovietică Tatiana Za- 
tulovskaia cu 6 puncte și două 
partide întrerupte, urmată de 
Veroczi (Ungaria) — 6 puncte 
(1), Porubsky (Ungaria) — 5,5 
puncte etc. în runda a 9-a, 
Margareta Teodorescu a remi
zat cu Hojdarova, în timp ce 
Rodica Reicher a pierdut la 
Porubszky. Veroczi a cîștigat 
la Todorova.

PINCIU VICTORIOS LA „Vl-
NATOARE GREA"

In cadrul unei mari compe
tiții de călărie, care a avut loc 
la Wasenberg în R. F. a Ger
maniei, călărețul român Vasile 
Pinciu s-a clasat pe locul I în 
fruntea a 96 de concurenți, ob- 
ținînd Marea cupă a întrecerii. 
La cea mai dificilă probă, cea 
de „Vînătoare grea“, concu
rentul român și calul său Don 
nu au avut nici o penalizare.

Vasile Pinciu va participa în 
continuare la campionatele 
internaționale de călărie de la 
Aaohen și Dtisseldorf.

BOX ȘI DIRT-TRACK

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
clubul sportiv Dinamo organi
zează două interesante mani
festări ale căror încasări vor fi 
destinate fondului de ajutorare 
a sinistraților de pe urma 
inundațiilor. Sîmbătă, de la ora 
18, în sala Dinamo va avea 
loc o- reuniune de box cu 
participarea unor pugiliști 
fruntași de la Dinamo, Steaua 
și Rapid. Duminică, pe pista 
de zgură a stadionului se va 
desfășura un concurs de moto- 
ciclism (proba de obstacole și 
dirt-track). Concursul începe 
la ora 10 și reunește pe cei 
mai buni alergători din țară.

BUCHET DE PERFORMANȚE 
ATLETICE

în afara rezultatului realizat 
de Matson care a aruncat 
greutatea la 21,23 m, alte două 
performante de valoare au fost 
înregistrate în concursul de 
atletism de la Los Angeles. 
Jakson a sărit la lungime 8,06 
m, iar Freen a aruncat cioca
nul la 69,76 m.

VICTORIE LA JUMĂTATE 
DE COȘ

Peste 8 000 de spectatori au 
urmărit la Atena meciul inter
național amical de baschet 
dintre echipele masculine ale 
Greciei și Braziliei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul 
de 83—82 (43—37).

Z.ne-a rămas, după întâlnirea 
de Ia Guadalajara, cu campio
nii lumii. O satisfacție cu atît 
mai amară cu cît, după cum s-a 
văzut, echipei noastre nu i-au 
lipsit condițiile (conjunoturale) 
obținerii unui rezultat cu con
secințe favorabile ei, pe panoul 
de marcaj. Un adversar de o 
prudență ce convenea de minu
ne jocului cvasi-static preconi
zat de Angelo Niculescu pentru 
tricolori ; o ocazie de-a dreptul 
„celestă**  picată pe bombeul lui 
Dembrovschi încă din minutul 5 
al partidei; cîteva ratări „clare**  
ale adversarilor (vezi, de pildă, 
bara lui Lee) ; în sfirșit, exis
tența unei tribune fierbinți, a 
cărei flacără a ars tot timpul 
pentru români, la o temperatură 
cu adevărat mexicană, cu mult 
peste aceea cu care sint încon
jurați băieții noștri chiar pe... 
„Republicii**  sau „23 August" — 
sînt argumente suficiente în 
sprijinul afirmației că marți, pe 
Jalisco Monumental, echipa Ro
mâniei ar fi putut produce o 
surpriză de oele mai mari pro
porții.

Din păcate, surpriza nu s-a 
produs. E drept că românii au 
stăpînit balonul minute în șir, 
pasînd cu precizie și destul de 
lent pentru a-1 scoate „din mi
nă" pe adversar ; dar, păstrîn- 
du-ne lucizi, trebuie să recu
noaștem că aceste manevre s-au 
desfășurat mai mult la mijlocul 
terenului și, în cele mai multe 
cazuri, fără intenția unei evo
luții spre poarta adversă. E 
drept, de asemenea, că o serie 
dintre jucătorii noștri (Dinu, 
Nunweiller. Lupescu. Adamache 
în parte Dumitrache) au avut o 
evoluție ce le evidenția certa 
clasă internațională ; dar lâ fel 
de adevărat este că, luată în an
samblu, echipa noastră nu a fă
cut dovada unei maturități efi
ciente, pe care să o contrapună 
înțelepciunii tactice a unui ad
versar rutinat, capabil să treacă 
peste propria-i lipsă de dispozi
ție de joc, să facă totul pentru 

înscrie și apoi pentru a păs-a

tra, cu siguranță, avantajul mi*  
nim.

Desigur, nu este acum mo
mentul teoretizărilor, dar trebuie 
spus că aici, la Guadalajara, in
succesul echipei noastre este ex
plicat, de către majoritatea spe
cialiștilor, prin evidentele fi
suri existente în concepția tacti
că propusă de Angelo Niculescu. 
Cu toate că acești specialiști 
ne-au declarat, flatant, că „ro
mânii au fost puternici**  (Alf 
Ramsey) și că „au trecut pe lin
gă o mare victorie**  (Raico Mi
tici), nu putem ignora nedume
rirea generală stârnită de jocul 
„de așteptare" practicat de echi
pa noastră (joc inutil mai ales 
după primirea golului) și de lip
sa din formație a unui jucător 
cu tehnica și viziunea lui Do- 
brin.

O dată mai mult s-a demons
trat eă prudența excesivă și lip
sa de insistență în atac nu pot 
duce, în cele mai multe cazuri, 
decît la satisfacții de genul ce
lei exprimate în titlul acestei 
corespondențe.

Dar... tot răul spre bine. Du
pă acest insucces, în sinul lotu
lui nostru, departe de a se fi 
statornicit satisfacția pentru 
ceea ce mulți numesc „o înfrin- 
gere onorabilă" sau descuraja
rea „trecerii pe lingă victorie", 
dimpotrivă, domnește atmosfera 
pozitivă a îndîrjirii și, mai ales, 
aceea a conștienței atacanților 
noștri că își pot îngădui. în par
tidele următoare o mai mare în
drăzneală. o mai evidentă eta
lare a calităților lor de punche- 
uri. De pildă, faptul că televiziu
nea a reluat de opt ori splendi
dele driblinguri ale lui Dumitra
che a avut un efect electrizant 
asupra întregii noastre echipe.

Să sperăm că Angelo Nicu
lescu va ști să folosească. în 
sprijinul unei tactici mai efici
ente, această stare de spirit. 
Pentru că. să nu uităm : ..El 
mundial" continuă I Iar în fot
bal rezervorul surprizelor este 
inepuizabil.

VASILE CABULEA

Ion Țiriac
învingători la Paris

llie Năstase

PARIS 3 (Agerpres). — Miercuri în campionatele interna
ționale de tenis ale Franței de la Paris, perechea llie Năsta
se — Ion Țiriac a eliminat cu 6—1, 8—6, 6—1, 6—4 pe Bar
clay — Contet (Franța).

(Agernres)

Recital
MARGARETA PÎSLARU

IERI, la Casa de Cultură a studenților din Capitală, în 
cadrul serilor „Scînteii Tineretului4*,  MARGARETA PÎSLARU 

a oferit un recital extraordinar ale cărui încasări sînt desti
nate fondului de ajutorare a familiilor sinistrate. Repertoriul 
său binecunoscut căruia i s-au adăugat și o serie de melodii 
noi a fost în numeroase rindury salutat cu aplauze de către 
sutele de tineri prezenți.

rulează ia Timpuri Noi (orele 8— 
21 în continuare).

FREDDY ȘI CINTECUL PRE
RIEI : rulează la Feroviar (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORUL : rulează la 
Grivița (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 10; 15.30; 18; 20,30), 
Arta (orele ' ..
nuare; 15,30; 18). 
(orele 20).

ADIO TEXAS : 
frățirea (orele 10;

CASTELUL
LOR : rulează la 
10,30; 15,30; 13). <
(ora 20,15).

CIND TU NU EȘTI : rulează la 
Buzești (orele 14; 16,15), Grădina 
Buzești (ora 20,45).

UN CUIB DE NOBILI î rulează 
la Buzești (ora 18,30).

PICIOARE LUNGI, DEGETE 
LUNGI : rulează la Dacia (orele 
8,30—20,30 în continuare). Progre
sul (orele 10; 15,30; 18). Progresul 
Parc (ora 20).

SPLENDOARE IN IARBA : ru
lează la Unirea (orele 10; 15,30; 
18; 20,15), Popular (orele 10: 15.30; 
18; 20,15).

IUBITA LUI GRAMINIA : ru
lează la Lira (orele 10; 15,30; 18), 
Grădina Lira (ora 20).

BĂNUIALA î rulează la Drumul 
Sării (orele 10; 16; 18; 20)

JOC DUBLU ÎN SERVICIUL 
SECRET : rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30), Miorița (ore
le 10; 12; 15; 17,30: 20).

STAPÎN PE SITUAȚIE : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 18;
20).

WARLdCK : rulează la Crîngași 
(orele 16; 18; 20).

...SA UCIZI O PASARE CIN- 
TĂTOARE : rulează Ia Volga 
(orele 10; 16; 18,15; 20.30). Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

Sturdza Bulandra (Sch. Măgu- 
reanu): TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE - ora 20; 
Teatrul de Comedie ; MANDRA
GORA — ora 20; Teatrul Mic : 
PREȚUL — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy): LA GRA
DINA CA.RĂBUȘ — ora 19,30; 
Teatrul ,,Ion Vasilescu" : ACUL 
CUMETREI GURTON — ora 19,30 ; 
(La Teatrul de vară „Herăstrău"): 
FLOARE DE CACTUS — ora 20 ; 
Teatrul Țăndărică" (Calea Vic
toriei): O POVESTE CU ClNTEC 
— ora 17; (Str. Academiei): CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17.

rulează la 
Grădina

ACEST BUNIC AFURISIT : ru
lează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15).

MARILE VACANȚE : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora 20).

JURNALUL UNEI CAMERIS
TE : rulează la Capitol (orele 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,30).

PROCESUL : rulează la Capi
tol (ora 21).

ACȚIUNEA „VULTURUL" : ru
lează la Lumina (orele 9,30—15.30 
în continuare; 18; 20,30), Bucegi 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30). Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

VINĂTORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Doina (orele 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30).

CEI 1 000 DE OCHI AI DOCTO
RULUI MABUSE : rulează la Re
publica (orele 3,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21). Sala Palatului (orele
17,15; 20,15), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina Ca
pitol (ora 20). Stadionul Dinamo 
(ora 20,15).

DANSÎND SIRTAKI î rulează la 
Favorit (orele 10; 15,30; 18; 20,30),
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13.30: 
16; 18,15; 20,45) Grădina Doina 
(ora 20).

AȘTEAPTA PÎNA SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45), Excel
sior (orele 8,45; 11; 13,30; 16; * 
21), Melodia (orele 8.45; 11; 
16; 18,30: 20,45).

ADELHEID : rulează la 
trai (ora 21).

COMEDIANȚII : rulează la 
trai (orele 9; J2; 15; 18).

CĂLĂTORIE FANTASTICĂ t

9,30—11,30 în conti- 
Grădina Arta

rulează la In- 
; 15,30; 17,45; 20), 

CONDAMNAȚI- 
Rahova (orele 

Grădina Rahova

la Mun-

VEGAS: 
10; 15,30;

ELVIRA MADIGAN : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

OPERAȚIUNEA LADY CHA
PLIN : rulează la Aurora (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18). Grădina 
Aurora (ora 20,15).

MY FAIR LADY ;
Moșilor (orele 10; 16). 
Moșilor (ora 19,45).

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

DRAGOSTE LA LAS 
rulează la Flacăra (orele 
18; 20,15).

CIND SE ARATA CUCUVEAUA: 
rulează la Cosmos (orele 15.30 18; 
20,15).

OPERAȚIUNEA LEONTINE : 
rulează la Tomis (orele 9.30—15,30 
în continuare; 18), Grădina Tomis 
(ora 20), Flamura (orele 11: 16; 
18,15; 20,30).

MOLI. FLANDERS : rulează la 
Vitan (orele 10; 15,30; 18), Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

ANCHETATORUL DIN UMBRA: 
rulează la Grădina Unirea (ora 
20,15).

FANTOMELE SE GRĂBESC : 
rulează la Grădina Vitan (ora 20).

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE FOTBAL — CHILE 1962: ru
lează la Cinemateca (Sala Union) 
— (orele 9; 11: 13; 15; 17; 18,45; 
20,30).

(JRMATCARELE FILME DOCUMENTARE PRODUCȚII
ALE STUDIOULUI AL. SAHIA

BARAJUL VOINȚEI5

ORE TRAGICE, ORE EROICE
ȚARA ÎNTREAGĂ CA UN SINGUR OM
JURNALUL DE ACTUALITĂȚI NR. 22

18,30: 
13,30;

Cen-
Cen-

JOI, 4 IUNIE 1970

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă: 
SINGE VIENEZ — ora 19,30; Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : TRAVESTI — 
ora 20; (Sala Studio) : CINE EȘTI 
TU — ora 20; Teatrul „Lucia

JOI, 4 IUNIE 1970

)PROGRAMUL I

• 17,00 Mieroavanpremieră •
• 17,05 Buletin de știri • 17,10 
Emisiune în limba maghiară
• 17,40 Film serial „Oliver Twist 
(XII) • 18,05 Mult e dulce și fru
moasă o 18,30 Actualitatea în e- 
conomie a 18,50 Cadran interna
țional • 19,20 1001 de seri • „Jupi
ter trebuie salvat" (film) • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,15 Sea
ră de teatru : ,Michelangelo" de 
Al. Kirițescu • 21,50 Anchetă TV. 
„Cazul . George" — emisiune de 
Al. Stark • 22,20 Muzică distrac
tivă • 22,35 Poșta TV • 22,50 Tele
jurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

• 20,00 Orizont muzical ’70. Pre
zintă Vasile Donose • 21,30 Viața 
literară « 22.00 Film serial
,.Rocambole" (reluare).



□
Delegația Marii Adunări RAPORTUL LUI

Naționale și a Consiliului de Stat
a sosit la Phenian

PHENIAN 3.— Trimisul spe
cial Ion Fîntînaru transmite : 
Miercuri dimineața a sosit la Phe
nian delegația Marii Adunări Na
ționale și a Consiliului de Stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia. condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv', al Prezidiului Per
manent al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, care, la invitația Adunării

CENTRALA
ELECTRICA A

FOST SALVATA.
După cum transmite agen

ția TAN1UG, în noaptea de 1 
spre 2 iunie, constructorii iu
goslavi de pe șantierul de la 
Porțile de Fier au dat o bă
tălie înverșunată cu apele 
crescute ale Dunării, pentru a 
pune la adăpost de furia ape
lor centrala electrică de pe 
partea iugoslavă. După ce s -a 
constatat că între secția a 2-a 
și a 3-a a centralei s-a pro
dus o fisură prin care apele 
amenințau să pătrundă în 
centrală și să inunde toate 
cele patru turbine, construc
torii iugoslavi, depunînd efor
turi susținute, au consolidat 
vechiul zid de protecție și au 
ridicat altul nou, mai înalt și 
m.ai gros. Pentru a înlesni e- 
fectuarea acestor lucrări s-a 
dat drumul la apă pWm par
tea «lin amonte a batârdoului 
și prin ecluza română pentru 
navigație.

Prin terminarea într-un timp 
record a lucrărilor, pericolul 
de inundare a turbinelor a 
fost înlăturat.

Populare Supreme și Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a Re
publicii Populare Democrate Co
reene, va face o vizită de prie
tenie în această țară.

La aeroportul din Phenian, pa
voazat cu drapelele de stat ale 
celor două țări, delegația a fost 
întîmpinată și salutată cordial 
de : Pak Sen Cer, membru al 
Prezidiului Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Ten Diun Theak, mem
bru supleant al Prezidiului Comi
tetului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, Pek 
Nam Un, președintele Adunării 
Populare Supreme, Kan Rian Ug, 
vicepreședinte al Prezidiului A- 
dunări Populare Supreme, miniș
tri, reprezentanți ai conducerii 
Frontului Unit Democrat Patrio
tic Coreean, ni sindicatelor, or
ganizațiilor de tineret, de femei, 
generali, ziariști.

Un grup de tineri coreeni în 
costume naționale au oferit flori 
oaspeților români.

Au fost de față Nicolae Popa, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia

li

La Națiunile Unite a fost 
difuzat raportul secretarului 
general al O.N.U. U Thant, 
privind înscrierea pe ordi
nea de zi preliminară a ce
lei de-a XXV-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
a problemei „măsuri pentru 
consolidarea securității in
ternaționale". înscrierea a- 
cestui punct a fost recoman
dată de o rezoluție adoptată 
de trecuta sesiune a Adună
rii Generale. U Thanț subli
niază că nu există nici un 
indiciu de încetare a războ
iului din Asia de sud-est, 
iar conflictul din Orientul 
Apropiat se agravează. Con
comitent cu realizarea unor 
progrese în convorbirile din
tre Est și Vest, se spune în 
raport, sînt necesare noi e- 
forturi pentru crearea unui 
sistem de securitate colecti
vă în Europa pe baza încre
derii, respectului reciproc 
și dezvoltării relațiilor de 
prietenie între state. Secre
tarul general a scos, de 
asemenea, în evidență noci
vitatea cursei înarmărilor.

U THANT

Patriofi din rîndul forțelor de 
(Bissau) în timpul

□□□
Ședința

guvernului

francez

eliberare națională din Guineea 
instruirii militare.

ORIENTUL APROPIAT
• Noi incidente iordaniano — israeliene

• Contacte
• FORMAȚII DE AVIOANE 

ISRAELIENE au efectuat 
miercuri raiduri asupra pozițiilor 
iordaniene din sectorul Esh Shu- 
na din nordul Văii Iordanului —

Zbor „de lucru ‘
PROGRAMUL DE ACTIVITATE

ÎNDEPLINIT DE „SOIUZ-9"

liste România la Phenian, 
membri ai ambasadei.

Cetățeni ai Phenianului au 
cut solilor poporului român 
primire caldă, tovărășească la so
sire și pe parcursul de la aero
port la reședința de pe rîul Te- 
dongan, rezervata delegației ro
mâne. în aceeași zi, delegația ro
mână a fost primită de Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene.

Au fost de față Pak Sen Cer, 
membru al Prezidiului Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, Pek Nam 
Un, președintele Adunării Popu
lare Supreme, Kan Rian Ug, , Vi
cepreședinte*  al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme.

A fost, de asemenea, prezent 
Nicolae Popa, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
R.P.D. Coreeană.

Președintele Țoi En Ghen a a- 
vut o convorbire prietenească cu 
oaspeții români.

fa
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35 000 morți în Peru
• încă 100 mișcări seismice • Un nor
imens de praf, care s-a ridicat pină la
6000 m înălțime, stinjenește acordarea

de ajutor sinistraților
După o reuniune de urgență, guvernul Peruvian a declarat 

opt zile de doliu național pe întreg teritoriul țării in memoria 
victimelor cutremurului de duminică seară, care, după cît se 
pare, a provocat moartea a peste 35 900 de persoane. Cabi
netul Peruvian a declarat, de asemenea, zonă sinistrată re
giunea afectată de cutremur.

Guvernul peruvian a anunțat, 
totodată, că a acordat 750 mi
lioane de soles pentru finanțarea 
operațiunilor de salvare și re
construcție.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului a precizat într-o conferin
ță de presă că la Yungay, locali
tate situată într-o depresiune, la 
400 km de capitala peruviană, au 
supraviețuit numai 2 500 de per
soane din cei 20 000 de locuitori 
ai orașului. Numărul exact al 
victimelor nu poate fi deocam- 

’ dată stabilit. La Ministerul Sănă
tății se primesc din oră în oră • 
informații cu privire la amploa
rea dezastrului.

Pentru moment, un alt pericol 
amenință regiunea afectata de 
cutremur. Din cauza alunecărilor 
masive de teren și căderea unor 
cantități uriașe de pămînt în 
lacuri și • rîuri, acestea s-au re
vărsat și au inundat localitățile 
apropiate. O serie de mici loca
lități din provincia Yungay au 
fost acoperite de apele lacului 
Y’anganuco. Localitatea Cazaz 
este inundată în întregime de 
apele lacului Llanganuo.

Pămîntul nu contenește să se 
miște. în cele 48 de ore, de la 
producerea primului cutremur, 
stațiile meterologice au înregis
trat încă 100 de mișcări seismice.

Căile de acces pe uscat spre 
localitățile sinistrate sînt complet 
blocate. Comunicația se poate 
face numai pe calea aerului, dar 
și aceasta este îngreunată de vi
zibilitatea redusă. Un nor imens 
de praf, care s-a ridicat pînă la 
6 000 ni înălțime, face aproape 
imposibilă acordarea de ajutor 
sinistraților. Institutele meteoro-

logice âu anunțat însă că în ur
mătoarele ore cerul se va limpezi, 
dînd astfel posibilitatea elicopte
relor și parașutiștilor să pătrundă 
în zonă. Avioanele nu pot ateriza 
în nici unul din orașele sinistrate, 
întrucât pistele aeroporturilor sînt 
fisurate. La Huarez au început 
lucrările de reconstrucție a pistei 
unui aeroport, singurul din re
giune capabil să asigure comuni
cațiile.

■■■■■■■■■■■■

LA CLUBUL internațional 
al presei și cărții din Szcze
cin a fost deschisă, sub aus
piciile Asociației pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor din 
Polonia, expoziția de foto
grafii „România 1944—1970*.

In același oraș polonez a 
avut loc vernisajul expozi
ției pictorului român Barbu 
Nițescu.

„O zi a demnității naționale, o punte necesară spre vii
tor" — așa a caracterizat președintele Ugandei. Milton Obote, 
semnificația zilei de 1 iunie 1970, data intrării în vigoare a 
„naționalizării parțiale". Incepind de la 1 iunie, guvernul din 
Kampala a preluat controlul asupra unora dintre cele mai 
importante sectoare ale economiei. Toate societățile din in
dustria prelucrătoare, toți deținătorii de plantații, bănci, so
cietăți de asigurare au fost obligați să cedeze 60 Ia sută din 
acțiunile lor în mîinile statului. Comerțul exterior (cu excep
ția transportului petrolului) a fost integral preluat de statul 
ugandez. Despăgubiri vor fi acordate proprietarilor și socie
tăților numai partial și. în orice caz, treptat, doar in mă
sura cîștigurilor realizate de întreprinderile sau instituțiile 
respective.

Cu naționalizarea parțială a economiei sale. Uganda ur
mează drumul „africanizării" pe care au pornit și alte state 
de pe „continentul negru". în ultima perioadă, tinerele state 
âfricane recurg mereu mai frecvent la naționalizări totale sau 
parțiale ca un mijloc de a îngrădi dominația economică a ma
rilor capitaluri străine și de a asigura independenta economică 
(și, implicit, independența politică). în urmă cu numai trei 
luni, un alt stat est-african, vecina Ugandei, Tanzania, a na
ționalizat aproape integral comerțul interior și exterior. în 
Zambia, care împreună cu Uganda și Tanzania a fost colonie 
britanică în estul Africii, statul a preluat în decursul ulti
milor doi ani 51 la sută din acțiunile întreprinderilor din 
ramuri cheie ale economiei : minele de cupru, centralele elec-

„Operația
ugandizare"
trice, casele de schimb. în ultimele săptămini, Somalia a na
ționalizat, la rîndul ei, societățile petroliere și bancare.

„Operațiunea ugandizare" (cum o denumea în termeni 
„șoc" cotidianul britanic FINANCIAL TIMES) nu a venit pe 
neașteptate. în anii de după cucerirea independenței, Uganda 
a făcut mari eforturi pentru înlăturarea moștenirii coloniale, 
pentru dezvoltarea și diversificarea economiei. In ultimii 
cițiva ani, autoritățile ugandeze au luat măsuri pentru punerea 
mai accentuată în valoare a bogățiilor țării. A devenit mereu 
mai acută necesitatea stabilirii unui riguros control al sta
tului în toate sectoarele economiei. La cea de-a, 7-a aniver
sare a dobîndirii independenței, in octombrie trecut, o dată cu 
oficializarea documentului programatic denumit „Carta omului 
simplu" (care urmărește crearea unor mai largi posibilități 
de afirmare a maselor), președintele Obote afirma că „națio
nalizarea principalelor sectoare ale economiei este de neîn
lăturat" și că măsuri în acest sens vor fi luate grabnic „în 
scopul progresului și intereselor ugandeze".

Proiectele guvernului de la Kampala au provocat neliniște 
atît în rîndurile societăților străine deținînd poziții în eco
nomia ugandeză. cît și in rîndul marilor latifundiari autoh
toni. S-a consumat și o reacție violentă — atentatul din de
cembrie trecut la viața președintelui Obote. împușcăturile 
din apropierea stadionului de la Kampala nu au putut, insă, 
întirzia începerea efectivă a „operațiunii ugandizare". Ince- 
pînd de la 1 iunie, 26 de societăți străine intră în prevederile 
dispozițiunilor care prevăd trecerea a 60 la sută din acțiu
nile lor în mîinile stalului ugandez. Este vorba de compa
nii care pînă acum controlau, practic, integral industria ex
tractivă și de prelucrare, transporturile, comerțul și operațiu
nile bancare din statul de la Ecuator.

La Kampala s-a făcut, astfel un pas important pe dru
mul spre progres care a început o dată cu dobîndirea inde
pendenței.

EM. RUCAR
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diplomatice
a anunțat un purtător de cuvînt 
militar din Amman. Menționînd 
că raidurile au avut loc la numai 
cîteva ore după un duel de arti
lerie între forțele israeliene și 
cele iordaniene, el a precizat că 
bombardamentele întreprinse de 
aviația israeliană asupra a două 
sate din regiunea de nord a Văii 
Iordanului au provocat victime 

, în rîndurile populației civile.
La Tel Aviv, un purtător de 

cuvînt militar a declarat că rai
durile efectuate de avioanele is
raeliene au constituit o ripostă la 
atacurile cu rachete lansate 
miercuri dimineața asupra locali
tăților Beith Shean și Moaz 
Hayim de unități de comando 
palestiniene aflate pe teritoriul 
Iordaniei. Aceste atacuri — a a- 
firmat el — au provocat victime 
în rîndurile populației civile.

• ÎN DIVERSE ȚĂRI ARA
BE au continuat miercuri consul
tările diplomatice consacrate in
tensificării cooperării dintre Sta
tele respective și examinării evo
luției situației din Orientul A- 
propiat.

După o scurtă vizită în capita
la iordaniană, președintele Con
siliului Comandamentului Revo
luției din Libia, Moamer El Ge- 
dafi. a sosit la Bagdad pentru a 
conferi cu președintele Irakului, 
Ahmed Hassan Al Bakr, în legă
tură cu perspectivele relațiilor 
dintre cele două țări si actuala 
conjunctură a lumii arabe.

,îp același timp, la Cairo a so
sit miimtrul de externe libian, 
Saleh Bussir, care întreprinde, 
de asemenea, un turneu într-o 
serie de țări arabe, pentru a ex
pune șefilor acestor state poziția 
Libiei față de situația din Ori
entul Apropiat.

Tot în capitala egipteană se 
află și primul ministru al Iorda
niei, Babjat Al Talhouni. El a 
fost primit miercuri de președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
căruia i-a inrnînat un mesaj din 
partea regelui Hussein, referitor 
la problemele majore ale țărilor 
arabe si. în mod special, la vii
toarea conferința la nivel înalt 
la care vor participa Iordania. 
Republica Arabă Unită, Siria și 
Irakul.

• La sediul delegației france
ze la Națiunile Unite a avut loc 
marți 
reprezentanților permanenți 
Franței, ”
Sovietice 
Discuțiile s-au 
pra diverselor 
Rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 27 noiembrie 1967 
privind soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat. Ad- 
juncții reprezentanților perma
nenți ai celor patru mari puteri 
se vor întruni din nou joi. La 12 
iunie urinează să aibă loc o re
uniune a reprezentanților perma
nenți.

o reuniune a adjuncților 
ai 

Marii Britanii, Uniunii 
și Statelor Unite, 

concentrat asu- 
aspecte ale
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AMFITEATRE PUSTII
• Pancarte scrise cu sînge
• Cinci zile și cinci nopți

de tortură la Saigon

rămas 
sălile de 

o liniște 
apăsătoare, 

păreau 
fără viața, 
în acest

Amfiteatrele au 
goale. Peste 
cursuri plutea 
nefirească, 
Universitățile 
pustii, ziduri 
abandonate 
oraș al neliniștii. Tablo
ul nu fusese surprinzător 
în zilele în care porțile 
institutelor de învăță- 
mînt superior din Saigon 
erau închise prin ordo
nanță ministerială. Auto
ritățile au vrut să-i pe
depsească pe studenți și 
universitățile au intrat 
într-o vacanță forțată, 
suspendîndu-și activita
tea. Studenții au părăsit 
amfiteatrele descinzînd 
în stradă. S-au produs 
manifestații, ciocniri cu 
poliția, arestări, simula
cre judiciare. Chiar în 
Saigonul obișnuit cu bru
talitatea păzitorilor „or
dinii", comportamentul 
acestora față de studenți 
a produs un val de pro
teste. Oficialitățile au 
decis să schimbe tactica. 
Au început să joace 
cartea „moderației", să 
se arate mai binevoitoare, 
față de viitorii intelec-

tuali. Potrivit noului sce
nariu s-a anunțat redes
chiderea universităților. 
Generalii din fotoliile mi
nisteriale își 
discursurile. Dar 
apucat să le mai 
tească. Studenții au boi
cotat redeschiderea
cursurilor. Amfiteatrele 
au rămas goale.

Gestul tineretului uni
versitar dezvăluie dimen
siunea opoziției sale față 
de echipa Thieu-Ky. De 
altfel, frămîntările din 
facultățile Saigonului nu 
au putut fi ignorate nici 
de slujbașii administra
ției. La început confis- 
cau ziarele ce publicau 
orice informație, oricit 
de măruntă, asupra aces
tor frăniîntări. Confisca
rea ziarelor nu diminua, 
totuși, amploarea protes
tului studențesc. S-a re
curs atunci la represiuni. 
Arestările au avut efec
tul unui șoc. Potrivit pu
blicației LE COURRIER 
DU VIETNAM, peste 
60 000 de studenți s-au 
încadrat în acțiunile anti
guvernamentale. Mișca
rea începută la Saigon

pregăteau 
n-au 
ros-

s-a extins în provincie. 
La Universitatea Van 
Hanh s-au reunit 2 000 de 
reprezentanți ai studen
ților din Saigon, Dalat, 
Hue și ai elevilor din 
școlile secundare din Sai
gon, exprimîndu-și soli
daritatea cu colegii lor 
aflați în grevă. Sute de 
studenți de la Institutul 
universitar din Saigon au 
organizat o demonstrație 
în fața clădirii, agitînd 
banderole albe pe care lo
zincile fuseseră scrise cu 
sîngele celor răniți. Șe
ful poliției din districtul 
nr. 3 a sosit în grabă cu 
o numeroasă echipă de 
agenți. Polițiștii au fost 
primiți cu o furtună de 
strigăte. încercarea de 
a-i împrăștia pe tineri a 
eșuat.

Autoritățile au încercat 
să „legalizeze" represiu
nea, punind în scenă pro
cesul studenților arestați. 
„Procesul" s-a transfor
mat într-un act de acu
zare la adresa lui Thieu, 
Ky și a subalternilor lor 
care copiază metodele 
sîngeroase ale Gestapou
lui. Troung Thi Kiem

Lien, o fată firavă, în 
vîrstă de 18 ani, a fost 
acuzată de „trădare" de
oarece a subînchiriat o 
cameră unui student. 
Cinci zile și cinci nopți 
fata a trăit coșmarul ini
maginabil al torturilor : 
i s-a turnat apă sărată 
în gură și în nări, i s-au 
provocat șocuri electrice 
în urechi. Schingiuitorii 
doreau să o determine să 
facă „mărturisiri", să re
cunoască că este „agent 
de legătură al Vietcongu- 
lui". Dezvăluiri zgudui
toare a făcut și Vo Ba, 
student la facultatea de 
științe. înscenarea judi
ciară s-a dovedit falimen
tară.

Oamenii lui 
Ky n-au învățat i 
din nereușita lor. 
perseverat pe calea 
baticii răfuieli cu 
denții. în ultimele 
ale lui mai, LE MONDE 
relata arestarea la 
gon a lui Nguyen Van 
Thang, secretar gene
ral al Asociației studen
ților, și a lui Doan Kinh, 
președintele comitetului 
studențesc de luptă. Ares-

Thieu și 
nimic 
. Au 

săl- 
stu- 
zile

Sai-

tările s-au produs după 
un nou val de proteste 
studențești. De astă dată 
obiectul ~
ostile l-a constituit ; 
basadorul american 
Saigon, care a avut 
fericită inspirație, să 
cuze pe studenți că ar fi 
„instrumentul subversiu
nii". Discursul său a a- 
vut un efect exploziv.

O nouă lege privind 
„tribunalul militar de 
front" a fost promulgată 
deoarece regimul dorește 
să evite surprizele obiș
nuitei proceduri judici
are, răfuindu-se cu stu
denții la adăpostul ușilor 
închise. Redeschiderea u- 
niversităților a reprezen
tat o măsură menită a 
servi drept paravan al 
represiunilor ce se ^pre
gătesc. Studenții 
nezi au 
intențiile 
Amfiteatrele 
vedesc.

manifestațiilor
am- 

la 
ne- 

i a-

saigo- 
descifrat, însă, 

autorităților, 
pustii o do-

M. RAMURA

Miercuri a avut loc la Paris, 
sub președinția lui Georges 
Pompidou, ședința săptămînală 
a Consiliului de Miniștri al 
Franței, La sfîrșitul reuniunii 
Leo Hamon, secretar de stat pe 
lingă primul ministru, a dat ci
tire unui comunicat, destinat 
piesei, în care se arată că în ca- ' 
drul ședinței ministrul de exter
ne francez, Maurice Schumann, 
a prezentat membrilor guvernu
lui o informare asupra actualei 
situații internaționale, iar Jean de 
Lipkowski, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, a 
informat asupra vizitei pe care 
a făcut-o la București la invita
ția guvernului român, în pregă
tirea călătoriei care urmează să 
o facă în Franța, la mijlocul a- 
cestei luni, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste • 
România, Nicolae Ceaușescu.

în comunicat se arată că gu
vernul- francez a hotărît să stu
dieze mijloacele adecvate pentru 
a acorda un ajutor special Româ
niei greu încercate de pe urma 
inundațiilor.

Pe măsură ce zborul cos- 
monavei „Soiuz-9" pro
gresează, caracterul 

„de lucru" al acestui nou 
experiment cosmic devine 
tot mai evident. Iată cîteva 
momente din pr-ogramul de 
activitate îndeplinit de cos
monauți : Andrian Nikolaev 
a fotografiat obiective geo
logice ale suprafeței teres
tre, a început experiențele 
în legătură cu particulari
tățile omului ca element al 
sistemului de dirijare in di
ferite operațiuni dinamice ; 
la rîndul său, inginerul Vi
tali Sevastianov 
procesul de impurizare 
hublourilor 
funcționarea 
motrice și a „ _ 
țiile particulelor și ale dife- 

. ritelor obiecte din apropie
rea hublourilor.

Așadar, echipajul lui „So
iuz-9" desfășoară ceea ce 
Andrian Nikolaev denumea 
încă în anul 1968 „o muncă 
cotidiană în cosmosul coti
diană în cazul acestui zbor, 
ale cărui scopuri sînt defi
nite în strinsă legătură cu 
necesitățile economiei națio
nale, senzaționalului i-a ră
mas puțin Ioc. Ziarul „Trud" 
scrie că „o largă aplicare își 
vor putea găsi cercetările 
geologice și geografice efec- 1 
tuate din cosmos, de exem- t 
piu, prospectarea zăcăminte
lor de minereuri utile, cer
cetarea învelișurilor de ghe
țari de care depinde, în spe
ță, volumul de apă al rîuri- 
lor de munte, prognozarea 
inundațiilor etc". Intr-o de
clarație făcută ziarului „Kom-

a analizat 
a 

provocat de 
instalațiilor 

definit propor-

somolskaia pravda", unul 
din conducătorii grupului de 
cosmonauți sovietici, Nikolai 
Kamanin, a subliniat : „Pro
gramul acestui zbor cosmic 
solitar nu cuprinde momente 
care să exalte imaginația. 
In ce privește tehnica, vom 
continua experimentarea
unor sisteme și agregate ale 
navei „Soiuz", să zicem a 
noului sistem de navigație. 
Nu se poate spune însă ca 
acest punct al programului 
nostru este principalul. Sfe
ra cercetărilor medico-biolo- 
gice și a lucrărilor cu ~ ca
racter aplicativ s-a lărgit 
incomensurabil". „Cosmosul 
devine tot mai mult un loc 
de muncă pentru specialiștii 
de diferite profesiuni", apre
ciază „Pravda". De altfel» 
ziarele sovietice subliniază 
că din grupul de cosmonauți 
sovietici toc parte oameni de 
diferite profesiuni, * ““ 
ingineri și piloți 
uți.

Unii observatori 
cova consideră că 
zbor cosmic al navei 
iuz-9" s-ar putea l 
peste 10 zile. Ipoteza aceasta 
coroborată cu activitatea co
tidiană a cosmonauților de 
la bordul navei oferă teme
iuri să se afirme că actualul 
zbor va constitui o impor
tantă verigă în înfăptuirea 
programului de creare a 
unei stații permanente cir- 
cumterestre.

nu numai 
cosmona-

din Mos- 
actualul 

zi „So- 
prelungi

L. DUȚA
Corespondent Agerpres 

la Moscova

ȘEDINȚE ALE UNOR 
COMISII C.A.E.R.
• ZILELE ACESTEA s-a 

desfășurat la Cracovia ședința 
Comisiei permanente C.A.E.R., 
pentru probleme valutar-finan- 
ciare. La ședință au participat 
delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Mon
golia, Polonia, România, Unga
ria, și U.R.S.S. La lucrările co
misiei au luat parte, de aseme
nea, reprezentanți ai Iugo
slaviei.

Au fost prezeriți reprezentanți 
ai Băncii Internaționale de Co
laborare Economică (B.I.C.E.).

Comisia a examinat sarcinile 
legate de realizarea hotărîrilor 
celei de-a 23-a sesiuni extraor
dinare a C.A.E.R. în domeniul 
relațiilor valutar-financiare.

deschis miercuri lucrările celei 
de-a 2-a consfătuiri a miniștri
lor comerțului interior ai țări
lor membre ale C.A.E.R. Repu
blica Socialistă România estfe 
reprezentată de o delegație con
dusă de ministrul comerțului 
interior, Nicolae Bozdog. Peko 
Takov, ministrul comerțului in
terior al Bulgariei, a prezentat 
un raport asupra activității 
desfășurate între prima și a 
doua consfătuire. Au urmat dis
cuții pe marginea raportului.

lități ale vieții muzicale, 'C 
parte Zenaida Palii (la5 '-
cursul de canto), Va.r <
Gheorghiu (la pian), Ion .<¥_ 
(la vioară) și “ 
(la violoncel).

Radu Aldulescu

• ZILELE ACESTEA a avut 
loc la Erevan cea de-a 18-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru geologie. Au 
participat delegații din țările 
membre ale C.A.E.R. : Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă. Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentanți ai con
ducerii Secretariatului C.A.E.R.

Comisia a examinat informa
rea cu privire la sarcinile sta
bilite de cea de-a 45-a și cea 
de-a 46-a ședință a Comitetului 
Executiv și a adoptat recoman
dări corespunzătoare.

• ÎN STAȚIUNEA BULGA
RA NISIPURTLF DE AUR. de 
pe litoralul Mării Negre, s-au

• ÎNTR-O scrisoare adresată 
Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant a recomandat menți
nerea foițelor O.N.U. în Cipru 
pentru o nouă perioadă de șase 
luni, adică pînă la 15 decem
brie. Relevînd că situația în 
insulă a rămas. în ultimele șase 
luni, calmă, U Thant a arătat 
că menținerea forțelor de pace 
reprezintă „o garanție de liniște 
și securitate". Consiliul de Se
curitate urmează să se reuneas
că in cursul săptămînii viitoare 
pentru a hotărî asupra reînnoi
rii mandatului trupelor O.N.U. 
din Cipru.

LA TEATRUL MARE din 
Moscova s-a deschis marți con
cursul internațional de muzică 
„Ceaikovski". Anul acesta, la 
concurs au fost înscriși tineri 
muzicieni din 35 de țâri.

Din Republica Socialistă Ro- 
nânia, mai mulți tineri muzici
eni și-au anunțat participarea 
la concursul de canto, de vio
loncel, de vioară și de pian.

Din juriul concursului, com
pus din remarcabile persona-

• MIERCURI 
trul de Dramă 
avut loc primul spectacol al co
lectivului Teatrului „C.I. Notta- 
ra“ din București, care întreprin
de un turneu în Iugoslavia. A fost 
prezentată piesa „Petru Rareș“, 
de Horia Lovinescu, în regia 
Soranei Coroamă. Publicul spec
tator a. făcut o caldă primire 
artiștilor români.

încasările de la acest specta
col vor fi cedate în folosul si
nistraților de pe urma inunda
țiilor din România.

SEARA, la Tea- 
din Belgrad a

• Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a conferit marți 
cu ambasadorul U.R.S.S. la 
Washington, Anatoli Dobrînin. în 
cursul întrevederii a fost exami
nată evoluția situației din Orien
tul Apropiat.

SESIUNEA
CONFERINȚEI

INTERNATIONALE
A MUNCII

• ÎN SALA ADUNĂRILOR 
generale a Palatului Națiunilor 
din Geneva au început miercuri 
lucrările celei de-a 3,5» se
siuni a Conferinței Ini- «țio- 
nale a Muncii. La deziceri 
participă reprezentanți din 121 
țări membre ale O.I.M, Intre 
tare și România.

Participanții au ales ca pre
ședinte al conferinței pe minis
trul muncii al Malayeziei, 
V. Manickavasagam. iar ca vi
cepreședinți pe Ion Pâcuraru. 
adjunct al ministrului muncii 
(România), Gabriel Fogam (Ca
merun) și Frank Bernneman- 
Nenson (Ghana).

Mexicul la ora lui „Mundial-70". Și deasupra străzilor centrale 
din orașul Leon tronează „zeul fotbal" prin simbolul lui, ba

lonul rotund...

Tineretul japonez participă 
activ la mișcarea pentru de
nunțarea așa numitului „tra
tat -le securitate" japono-a- 
merican și a alianței milita
re cu S.U.A. Astfel, organiza
ția Zengakuren a inițiat pînă 
acum la Tokio două mitin
guri de protest împotriva a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam și 
Cambodgia și a intenției gu
vernului de a prelungi valabi
litatea trasatului de securitate. 
Alte organizații de tineret, 
printre care „Adunarea stu
denților și tinerilor japonezi", 
și-a anunțat, - de asemenea, 
hotărîrea de a participa la 
acțiunile comune din cadrul 
„campaniei de o lună", ce- 
rînd guvernului să folosească 
prilejul expirării valabilității 
tratatului pentru a notifica 
autorităților de la Washing
ton denunțarea lui.

seara s-au produs în 
Crumlin Road din 

Irlandei de Nord noi 
între grupuri extre-

de catolici și prote- 
Poliția a intervenit 

dispersarea grupurilor 
folosind grenade cu 

Ciocnirile

Marți 
cartierul 
capitala 
ciocniri 
miște 
stanți. 
pentru 
rivale,
gaze lacrimogene, 
s-au soldat cu rănirea a trei 
polițiști. Zece persoane au fost 
arestate. "

Autoritățile au dispus o in
tensificare a patrulărilor în 
cartierul menționat.

ASASINUL I I LA BEL AII
Șl AVOCATUL

Charles Manson, 
autorul moral al cri
mei monstruoase de 
la Bel Air din au
gust anul trecut,. fugii 
cînd cunoscuta ac- “ 
triță Sharon Tate și 
alte șase persoane 
au fost ucise, va fi 
judecat la 15 iunie 
în fața unui tribu
nal din Los Angeles. 
Acuzatul și-a schimy 
bat pînă acum trei 
avocați. Noul său a; 
părător va fi Irving 
Kanarek, cunoscut

prin abilitatea sa de 
a amina începerea 
procesului, invocînd 
tot felul de subter- 

procedurale. 
De altfel, imediat 
după ce judecătorul 
Charles Older. la 
cererea inculpatului, 
a aprobat schimba
rea lui Ronald Hu
ghes cu Kanarek, a- 
cesta din urmă și-a 
exprimat îndoiala că 
procesul va putea 
începe la data stabi
lită. El a depus o

moțiune 
cere ca 
sabian, 
martorii 
cuzării, să fie 
unui examen 
trie.

Judecătorul 
bilit data de 
nie pentru examina
rea acestei moțiuni 
și a altora ce se aș
teaptă să fie depuse 
în cadrul pregătiri
lor legate de deschi
derea procesului.

prin
Linda 
unul __

cheie ai a- 
supusă 
psihia-

care 
Ka- 
din

a sta-
10 iu-
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