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O realitate
tragică în cifre

Cercul puhoaielor
se stringe in jurul

și imagini orașului
• APROAPE 12 000 DE OAMENI FĂRĂ LOCUINȚE

• SCORMONIND PRINTRE RUINE DUPĂ CEEA CE A 

FOST PINĂ ACUM CÎTEVA ZILE UN PAT, 0 MASĂ, 

UN SCAUN...

o SOLIDARITATEA, SPRIJINUL ÎNTREGII ȚĂRI II 

ÎMBĂRBĂTEAZĂ Șl îl AJUTA PE SĂTMĂRENI 

SĂ TREACĂ MAI UȘOR GREAUA ÎNCERCARE

• NIVELUL APELOR PRUTULUI Șl ȘIRETULUI - ÎN 
CONTINUĂ CREȘTERE

• DUNĂREA VA ATINGE ÎN JURUL DATEI DE 4 IUNIE 
COTA MAXIMĂ

• DE IERI A ÎNCEPUT ÎNĂLȚAREA UNUI DIG ÎN LUN
GIME DE 8 KM PENTRU A APĂRA ZONA ESTICĂ A 
ORAȘULUI

• ÎN JUDEȚ, 17 000 HA TEREN AGRICOL SUB APE
• ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE ORAȘULUI MUNCĂ 

ÎNCORDATĂ, STARE DE SPIRIT FERMĂ

Douăzeci de milioane 
de inimi, o unica 

familie, o singura 
voință
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Nicolae Ceaușescu
a tovarășei Martha Borquez
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a primit pe tovarășa Martha Bor
quez, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. Mexican, care face o vizită 
In tara noastră.

La primire a participat tovară
șul Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi

diului Permanent, secretar al C.i 
al P.C.R.

In timpul întrevederii, care s- 
desfășurat într-o atmosferă cordis 
lă, de caldă prietenie, au fost aboi 
date unele probleme actuale al 
mișcării comuniste și muncitoreș 
internaționale, ale dezvoltării î 
continuare a relațiilor tovărășeșt 
de solidaritate internaționalist 
dintre P.C.R. și P.C. Mexican.

R G E N T,
IN AGRICULTURĂ

reinsămințarea suprafețelor 
unde culturile au fost
compromise de inundații I

Recomandările Ministerului Agriculturii și Silviculturii

Să vă uitați diseară ia televizor. 
Operatorul a filmat ieri pe la prinz 
trei oameni, doi bărbați și o femeie, 
ducînd trei coroane. Le duceau cu 
niște biciclete, pe străzile Satului 
Mare, și, privind în urma lor, am în
țeles, cutremurat, că pentru atîția 
dintre semenii noștri, inundația nu 
mai înseamnă nimic. Nu mai În
seamnă nimic, pentru că a însemnat 
totul. 73 de oameni, au încheiat, ca 
fulgerați de trăsnet, drumul lor pe 
pămînt, unii dintre ei, în anul cînd 
la rubrica „vîrsta" formularul de de
ces al stării civile înregistra cifra 
6 sau cifra 4.

Tulburătoarea imagine, aceea a 
roului de stare civilă instalat în 
mitirul din Satu-Mare.

Formularele de deces, tipărite
cerneală albastră, înregistrează, unul 
după altul, mecanic : „cauza morții : 
asfixie prin înec ; cauza morții ; 
asfixie prin înec". Tn acest ceas 
greu, de cumpănă, Inima noastră a- 
duce cu pioșenie o roză de mai, un

bi
ci-

cu

trandafir de doliu celor ce și-au ter
minat drumul vieții in valurile zbu
ciumate ale Someșului, in Tirnave, 
în Mureș, în toate apele nebune ce 
au ieșit despletite in calea vieții 
noastre.

' în minutul în care, cei patru oa
meni în halate albe, au coborît pe o 
targa două cadavre îngemănate pe 
veci — nimeni nu a putut să le des
facă — arr. ințeles un lucru pe care 
nu l-am înțeles 30 de ani : jientru ce 
a biciuit Xerxes apa, pentru ce a pus 
împăratul Persiei pe supușii săi să o 
bată cu lanțurile.

Morții erau bunic și nepot. El, bă- 
trînul, îl iuase sub braț și copilul i se 
atirnase de git. Așa-i văd și acum, 
astăzi 20 mai, la ceas de amiază, în 
poarta cimitirului din Satu-Mare.

— Ce taci aici, fetițo ?
— O caut pe mama-mare, domnule.

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a IlI-a)

STAVILARUL
GRANIT
de HAJDU Gyozo

Acum doi ani, la bor
dul traulerului „Ga
lați", am navigat mai 
multe luni de zile pe 
apele oceanului Atlan
tic. Am cunoscut for
țele apelor, nestăvili
ta putere a mării mi
niate. Zile întregi va
sul a trebuit să lupte 
cu asaltul valurilor 
care atingeau înălțimi 
de zeci de metri. O- 
ceanul înfuriat biciuia 
„Galațiul". Cu toate 
acestea spaima nu a 
reușit să pună stăpini- 
re pe nici unul din 
membrii echipajului. 
Pentru ei masa inco
mensurabilă a oceanu
lui, in eternele ei zvir- 
coliri, se dezlănțuia ca 
de obicei.

Mi-a fost dat recent 
să cunosc insă o altă 
față a apelor, a mlniei 
lor. La poalele Harghi
tei, in valea Mureșu
lui, încleștate între 
dealuri și stinci, pe 
meleagurile pito, ești 
ale Tirnavei și Nira- 
juîui, mi-a fost dat să 
văd forța amenințătoa
re a apelor parcă în
nebunite. Piraiele de 
munte, riurile popu
late de păstrăvi, mo
destele ape pașnice 
s-au dezlănțuit cu o 
furie incredibilă, s-au 
rupt cu o sălbăti
cie inimaginabilă din 
cursurile lor, s-au nă
pustit cu o forță in- 
spăimintătoare, sălba
tică, distrugind tot ce 
intîlneau în cale, sub 
pavăza vălului întune
cat al nopții. In zori, 
ne-a fost dat să ve
dem cum unul din noi
le cartiere ale munici
piului Tg. Mureș, mîn- 
dria orașului, Aleea 
Carpați, devenise o ju
cărie a Mureșului re
vărsat. Mai la vale, 
cvartalul care poartă

numele poetului Ady 
Endre era, de aseme
nea, sub valuri. Pirîul 
Pocloș, care traversea
ză o altă parte a ora
șului, abia semnalin- 
d-u-și existența prin- 
tr-un firicel de apă, a 
atacat acum cu furia 
umilitului ce a găsit 
momentul prielnic 
pentru răzbunare.

Apa creștea din mi
nut in minut necruțind 
străzi, fabrici, edificii 
sociale. Dar omul a ră
mas in picioare, gata 
de luptă. Afirmând că 
este vorba de eroism, 
de abnegație, de dă
ruire nu mi se pare a 
numi exact ceea ce s-a 
întîmplat aici in zilele 
de încleștare dramati
că. Cuvintele, oricît de 
expresive ar fi, nu pot 
decit să sugereze pti- 
lid dimensiunea fapte
lor, a miilor de fapte 
prin care oamenii și-au 
definit înaltele trăsă
turi morale. Iar in 
fruntea lor s-au aflat, 
ca întotdeauna in ma
rile bătălii, fiii cei mai 
buni ai poporului — 
comuniștii.

Pot afirma cu con
știința consacrării unui 
puternic adevăr; în 
aceste momente dra
matice, oamenii muncii 
din Tg. Mureș, la fel 
ca și cei de pe albe 
meleaguri bintuite de 
Inundație, s-au unit ca 
un tot de neînvins. La 
chemarea partidului 
s-au aliniat ca un sin
gur om, indeplinin- 
du-și exemplar îndato
ririle cetățenești și u- 
mane, au făcut tot ce 
se putea pentru a apă
ra fabricile, uzinele, 
averea obștească, gos
podăriile proprii. Se 
spune că prietenul se 
cunoaște în greutăți. 
Tnt.r-adevăr, am trecut 
prin greutăți extrem

de mari, printr-o mare 
și grea încercare. Dacă 
in povara daunelor, a 
încordării și îngrijoră
rii s-a insinuat, inevi
tabil, tristețea, putem 
totuși consemna și o 
undă de satisfacție — 
aceea că in aceste mo
mente deosebite ne-am 
cunoscut mai bine unul 
pe altul și nu ne poa
te fi rușine de. modul 
cum ne-am cunoscut. 
Coeziunea, solidarita
tea noastră umană, co
munistă, a tuturor, ro
mâni, maghiari și ger
mani, legați prin idea
lul comun al slujirii 
patriei noastre socia
liste, au făcut ca orașul 
nostru nou să reziste 
ca un stăvilar granitic 
apelor înfuriate.

Pe acest stăvilar al 
unității noastre, al for
ței noastre comune flu
tură triumfal steagul 
purpuriu al partidului 
nostru. Este steagul 
biruitor care a fost 
înălțat și din inimile 
noastre, ca un semn al 
mulțumirii și recunoș
tinței, atunci cînd cor.- , 
ducătorul iubit al par
tidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
a venit in mijlocul 
nostru spre a ne îm
bărbăta, a ne acorda 
un inestimabil sprijin 
moral, nouă, oamenilor 
muncii de pe melea
gurile mureșene. Cu- 
vintul încurajator al 
conducătorilor noștri, 
prezența lor ce radia 
forță și încredere au 
consolidat și mai mubt 
increderea că orice ca
lamitate neprevăzută 
s-ar abate asupra 
noastră, solidaritatea 
noastră va triumfa, că 
vom ști să înălțăm 
țara pe culmile de pro
gres pe care și le me
rită.

Galațiul e tn primejdie 1 Se mun
cește în întreprinderi, se muncește 
pe digurile de apărare, se muncește 
cu indirjire și calm, dar dincolo de 

'această muncă intensă se citește ma
rea ingi ijorare a oamenilor tn fața 
pericolului ce planează asupra mare
lui port de pe Dunăre. Cercul pu
hoaielor se stringe in jurul orașului 

In ultimele 24 de ore, nivelul ape
lor Dunării a crescut la Galați cu 
6 cm, atingînd ier; dimineață la o- 
rele 6, cota de 588 cm. Forțele de 
luptă împotriva inundațiilor au fost 
concentrate acum în municipiul Ga
lați pentru a apăra de apele fluviu
lui zona industrială a orașului. (Șan
tierul Naval, Uzina mecano-navală. 
Laminorul de tablă, portul de măr
furi și alte întreprinderi) precum și 
locuințele celor 20 00(1 de 
situate in această parte a orașului 
Digul construit pe malul 
încă cu trei săptămin! în urmă pro
tejează, deocamdată, această parte a 
orașului. Tntrucit însă, viiturile mari 
de pe Dunăre voi ajunge la Galați 
abia intre 4 șs 6 iunie, cînd cota flu
viului va fi de circa 620 cm și chiar 
mai mult, acest dig nu va putea tace 
față situației.

De aceea, după cum anunțam In 
corespondența publicată ieri, coman
damentul județean de apărare impo- 
'triva inundațiilor a hotărît să se în
ceapă imediat, cu toate forțele exis
tente in oraș construcția unui nou 
dig de apărare in zona estică a ora
șului, in lungime de peste 8 km, in- 
cepind de la faleza Dunării pînă din
colo de stația de sortare a minereu
lui, spre a-1 uni cu digul care apără 
incinta indiguită de peste 10 000 ha a 
Brateșului de Jos. Această porțiune a 
fost împărțită în patru tronsoane ; 
sJau stabilit amplasamentele și so
luțiile constructive pentru fiecare 
tronson de dig. De asemenea, s-au 
concentrat toate mijloacele tehnice 
cu care se va acționa : excavatoare, 
zeci de autobasculante de mare capa
citate etc, necesarul de materiale 
(drugi de fier, foi de tablă groasă, 
lemn, de construcție, seîndură, saci 
cu nisip), locurile de unde se vor

cetățeni
fluviului

excava cei peste 12 000 mc de pămînt 
ce va fi încorporat în dig. S-au eșa
lonat riguros forțele umane — peste 
2 000 de oameni, cu sprijinul deose
bit de prețios al armatei, ce vor 
munci zi și noapte, in două schim
buri. astfel Incit digul să fie termi
nat cu cîteva zile înainte ea Dună
rea să atingă nivelul maxim pre
văzut

Imediat după terminarea consfă
tuirii comandamentului județean «-a 
și trecut la acțiune, fiind atacate lu
crările tronsoanelor 
comitent cu lucrările 
digului existent, pe 
clitate. Răspunderea

I și Ill, cori
de consolidare a 
porțiunile peri- 
directă pentru

(Continuare în pag. a Vl-a)

După cum se știe, ca urmare a re
vărsării apelor, culturile agricole de 
pe mari suprafețe de teren au fost 
calamitate. Așa cum se arată și în 
chemarea Comitetului executiv al 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție adresată între
gii- țărănimi, tuturor lucrătorilor din 
agriculturâ.este de datoria cooperati
velor agricole, a tuturor țăranilor 
cooperatori, a specialiștilor și mecani
zatorilor ca, folosind din plin spriji
nul acordat, să asigure rapida eva
cuare a apelor, buna dezvoltare a cul
turilor .ieșite de sub apă și reinsă- 
mînțarea terenurilor calamitate, re
construirea și repararea în cel mai 
scurt timp a adăposturilor pentru ani
male și a altor construcții productive, 
repararea șoselelor, a podurilor, a 
școlilor și a celorlalte instituții din 
comune, să acorde tot sprijinul nece
sar pentru refacerea gospodăriilor 
personale ale țărănimii. TN LEGĂ
TURĂ CU MODUL CUM TREBUIE 
EFECTUATE LUCRĂRILE PE TE
RENURILE AFECTATE DE INUN
DAȚII. MINISTERUL AGRICULTU
RII ȘI SILVICULTURII A FĂCUT 
O SERIE DE RECOMANDĂRI CARE 
TREBUIE APLICATE DIFEREN
ȚIAT.

Îr> zona calamitată din cauza inun
dațiilor să se facă inventarierea în
tregii suprafețe de teren ce a fost a- 
coperită de apă. în acest scop comi
siile trimise în fiecare unitate, îm
preună cu conducerea acesteia, cu in
ginerii șefi și alți specialiști din coope
rativele agricole, școli agricole, sta
țiuni experimentale, să identifice solă
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cu solă și să stabilească gradul de 
calamitate a culturii. După stabilirea 
gradului de calamitate să se facă un 
program pentru remedierea, reface
rea fiecărei lucrări pe sola și do cul
turi.

Culturile de păioase care au fost 
ușor milite, fără a fi acoperite, tre
buie urmărite cîteva zile și în cazul 
în care nu se manifestă fenomenul de 
putrezire, să fie lăsate în cultură. La 
culturile prășitoare — sfeclă de za
hăr, porumb și floarea-soarelui — 
unde sînt pierderi mai mici, porțiuni 
din sole, goluri în cultură să fie com
pletate cu aceeași cultură făcîndu-se 
semănatul cu mașina sau cu mîna.

Unde culturile sint compromise 
complet, să se facă pe cit posibil 
reinsămințatul cu aceeași plantă. Să 
se insămințeze in special cu sfeclă de 
zahăr — umiditatea existentă va per
mite obținerea unei producții bune. 

Floarea-soarelui să se reinsămînțeze în 
județele din cîmpia de vest (Timiș, 
Arad, Bihor, Satu-Mare), jumătatea 
de sud a Moldovei (Vaslui, Bacău. 
Vrancea. Galați, Brăila), precum și in 
cimpia din sudul tării. Semănatul să 
se încheie cel tîrziu pînă în prima 
decadă a lunii iunie. Tn județele din 
centrul Transilvaniei și nordul Mol
dovei floarea-soarelui să se înlocu
iască. în prima perioadă, tot cu 
floarea-soarelui și numai unde lucră
rile intirzie să se înlocuiască cu soia, 
dar cu cijndiția ca semănatul să se 
termine cel mai tirzîu în prima de
cadă a lunii iunie.

Este necesar SA SF, FACA TOT 
CE ESTE CU PUTINȚA PENTRU A 
SE REÎNSAMlNȚA TERENURILE 
CU ACELEAȘI CULTURI. IAR ÎN 
CAZURI DEOSEBITE TOATE SU
PRAFEȚELE DE TEREN VOR FI 
ÎNSAMtNTATF. NUMAI CU PO
RUMB BOABE.

După inventarierea, stabilirea gra-

dulul de calamitate și culturile ce M 
reinsămînțează, se va stabili necesa
rul de sămînță pe culturi, soiuri, hi
brizi, se vor identifica stocurile de 
semințe din cooperativele agricole, 
iar deficitul va fi solicitat Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii, car» 
dispune de stocuri suficiente de se
mințe.

Pentru stabilirea graficului de exe
cutare a lucrărilor se va calcula ne
cesarul de tractoare, grape cu disc, 
semănători și alte mașini și se va a- 
eoperi necesarul de tractoare și ma
șini din județ (făcînd și mișcări din 
zonele necalamitate). La solicitările 
județelor care au suferit de pe urma 
revărsării apelor, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii a luat măsuri să 
fie trimise în ajutor tractoar» și ma
șini agricole 
cu condiția 
creze efectiv 
tru a urgenta 
se aibă în vedere și folosirea atela
jelor proprii. De asemenea, în unele 
cazuri, să se execute semănatul cu 
mina la culturile prășitoare pe supra
fețe cu umiditate mai mare si goluri 
unde nu Se poate mecaniza.

Deoarece este necesar s& 
tervină cu sprijin din alte 
(Ilfov, Teleorman, Ialomița, 
stanța, Buzău, Dolj, Bihor, ___ ,
Mehedinți, Brăila) să se încheie pre
gătirile pentru a trimite tractoarele 
solicitate. Au fost organizate formații 
de cîte 3 tractoare, 4 discuri, 3 plu
guri, 3 semănători prășitoare, 1 gra
pă reglabilă, 1 remorcă, 1 cisternă, 
1 atelier mobil la 3—4 formații. Pa 
lingă mașinile care intră în formație, 
se pregătesc și restul mașinilor (se
mănători SPC-8, grape cu disc, grapa 
reglabile), care vor lucra cu tractoare

din alta județe, 
ca acestea să lu
cirea 7—8 zile. Pen- 
execuția lucrărilor să

(Continuare în pag. a VI-a)

se ln- 
județe, 
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URGIA APELOR
Distrugeri și pagube uriașe
• RELATĂRI DE LA TÎRNĂVENI, ARAD, VRANCEA,

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Sîntem profund mișcați aflînd că inundabile ce s-au produs în unele 

regiuni ale României au cauzat mari pagube poporului frate român.
în numele poporului vietnamez, al guvernului Republicii Democrate 

Vietnam și al meu personal, vă adresez dumneavoastră și, prin dumnea
voastră, populației regiunilor sinistrate, expresia cordialei noastre 
simpatii.,

HUNEDOARA

• ULTIMELE ȘTIRI DESPRE CONSECINȚELE INUNDA

TON DUC THANG
Președintele 

Republicii Democrate Vietnam

ȚIILOR

RUINĂ Șl SUFERINȚĂ -
PE AICI A TRECUT FURIA STIHIILOR...

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
„ f
Profund mișcat de știrea inundațiilor catastrofale care au încercat 

atît de crud România, vă rog să primiți expresia viei mele simpatii și a 
tuturor francezilor față de poporul român.

V-aș fi recunoscător dacă ați transmite familiilor victimelor sin
cerele mele condoleanțe.

GEORGES POMPIDOU
Președintele Republicii Francez*

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

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

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

HANS PETER TSCHUDI
Președintele Confederației Elvetien*

COMITETULUI CENTRAL

mF -fwOKIE •: j i '9?*

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Am aflat cu deosebită durere șl tristețe despre inundațiile care eu 

lovit țara dumneavoastră și despre daunele provocate de acestea. în nu
mele C.C. al P.C. Irakian, al tuturor comuniștilor irakieni, exprim Co
mitetului Central al P.C.R. sentimentele noastre de adîncă compasiune, 
precum și convingerea deplină că poporul român, a cărui isitorie oferă 
nenumărate exemple de luptă împotriva greutăților și vicisitudinilor, va 
reuși, prin unitatea și avîntul său, sub conducerea partidului comunist, 
să învingă în cel mai scurt timp consecințele nefaste ale acestei calami
tăți naturale.

Cu cele mai sincere sentimente de solidaritate tovărășească,
AZIZ MOHAMMED

Prîm-secretar al C.C. al P.C. Irakian
★ ★

Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit o tele
gramă de la președintele Ligii de prietenie greco-române, Leonidas Spa- 
his, în care exprimă compasiune în legătură cu dezastrul care s-a abătut 
asupra țării noastre. (Agerpres)I
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URGIA AP
Distrugeri și pagube uriașe
O GREA LOVITURĂ DATĂ AGRICULTURII •7

A ȘTIUT TOATA ȚARA: FURIA INUNDAȚIILOR A PROVOCAT GRELE DISTRUGERI. DAR ABIA ACUM, CIND 

ÎNTR-UN ȘIR DE JUDEȚE CALAMITATE APELE TIND SA SE RETRAGA — DEȘI PERICOLUL CONTINUA SA AME

NINȚE ALTE ZONE — EFECTELE CATASTROFEI ÎNCEP SA APARA IN ÎNTREAGA LOR AMPLOARE, DEPĂȘIND IN 

TRAGISM PRIMELE ESTIMĂRI.

VRANCEA

Distrugerile provocate in 
agricultură, atît in județele 
unde s-au produs mari inun
dații cit și in aproape toa
te zonele unde supraiețe 
mai mari sau mai mici au 
lost acoperite de ape, re
prezintă un greu tribut dat 
furiei apelor. Pe întinderi 
cit vezi cu ochii unde, pină 
mal Ieri, unduiau lanurile 
verzi de grîne sau unde a- 
bia răsărlseră semănăturile, 
s-a așternut tăvălugul greu 
al revărsărilor. Au fost de
vastate mii de construcții 
gospodărești ale unităților 
agricole socialiste și ale lo
cuitorilor. Numeroase ma
șini și unelte agricole au 
fost deteriorate sau tăcute 
una cu pămintul.

DUPĂ ESTIMĂRILE DE 
PINA ACUM TERENURILE 
AGRICOLE INUNDATE - 
DINTRE CELE MAI FER
TILE, AȘEZATE IN LUN

HUNEDOARA

Ce a rămas 
după 

retragerea 
valurilor

După zile șl nopți dramatice, din 
cea mai mare parte a suprafețelor și 
localităților inundate din județ, apele 
s-au retras. Deși in restrîngere, inun
dațiile se mențin Încă in satele Ilia, 
Stretea, Tisa și Salclva, unde măsu
rile de reducere a pierderilor și a- 
jutorare a sinistraților se înfăptuiesc 
în permanență, în mod organizat și 
eficient.

în furia lor, apele Mureșului, care 
au depășit matca firenacă,

au pricinuit, pînă In prezent, pa
gube evaluate provizoriu la 163 
milioane lei.

Prin măsurile Întreprinse de coman
damentul județean de apărare împo
triva inundațiilor, au fost evacuate 
circa 12 000 de persoane. Au fost 
puse, de asemenea, la adăpost 64 000 
de animale (bovine, porcine, ovine). 
Au căzut, totuși, pradă apelor 1600 
purcei sugari și aproximativ 25 000 
păsări.

Au fost complet distruse 170 de 
case, iar alte 2 300 au fost grav 
avariate. 200 de familii au ră
mas fără adăpost.

Au fost acoperite de ape peste 17100 
ha terenuri agricole, parcul dendrolo- 
gic din Simeria (în suprafață de 70 
ha și 20 ha pepinieră silvică), 33 de
pozite de mărfuri, 35 unități de des
facere aie comerțului de stat și coo
peratist, un spital cu 100 de paturi 
din Ilia, 11 școli și 6 instituții da 
cultură (cinematografe, cămine cul
turale, biblioteci).

După retragerea apelor se mun
cește acum intens pentru Înlăturarea 
pagubelor.

Județul este, în aceste ore și zile, 
un vast șantier al muncii de normali-: 
zare a vieții economice și sociale.

' Sabin IONESCU

CILE RÎURILOR — RE
PREZINTĂ APROAPE 
600 000 DE HECTARE. 
ESTE O CIFRA URIAȘA, 
MAI ALES RAPORTATA 
LA SUPRAFAȚA AGRICO
LA A ȚARII NOASTRE.

Numai in județul Satu- 
Mare — de pildă — supra
fața totală inundată se ridi
că la 120 000 hectare culti
vate cu grîu, porumb, sfeclă 
de zahăr, cartofi, legume 
etc. In județul Tulcea au 
fost Inundate peste 63 000 
ha, în Iași peste 37 000 ha, 
in Maramureș 24 000 ha, 
iar în județul Bistrlța-Nă- 
săud aproape 20 000 ha.

S-au înregistrat mari pier
deri de animale surprinse 
de valuri, iar cele evacuate 
au avut de suferit din cauza 
insuficienței furajelor și 
distrugerii adăposturilor. 
PAGUBELE PRODUSE ȘEP- 
TELULUI ÎNSUMEAZĂ, DU
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PAGUBE DE SUTE DE MILIOANE IN JUDEȚELE 
CALAMITATE; LOCALITĂȚI SUB APĂ Șl ALUNECĂRI 

DE TERENURI
o în JUDEȚUL BISTRIȚA-NASĂUD, valoarea totalii a pagubelor 

identificate- pină ieri se ridică la circa 240 milioane lei. Sînt ava
riate, luate de șuvoaiele de apă și distruse peste 300 de case. 
Au fost inundate 7 unități productive, (16 000 ha teren agricol; 
culturi compromise — 12 000 ha; teren dislocat — 4 000 ha). S-au 
inregistrat 7 morți, iar 9 persoane sînt date dispărute.

• ALBA IULIA. Acum cînd Mureșul și Tîrnavele încep să-și re
tragă apele din județul Alba apar în urma lor pagube materiale 
care depășesc previziunile. Apele au dărimat aproape 900 de 
case, pe lingă miile de case avariate, din care multe vor trebui 
probabil demolate. Economia județului a suferit pagube estimate 
pînă la ora actuală la 90 milioane lei.

e OCNA MUREȘ. S-a făcut o primă evaluare a pagubelor sufe
rite de uzina de produse sodice din localitate : 7—8 milioane lei, 
din care 4,5 milioane lei reprezintă mijloace de producție și mate
rii prime.

• într-o serie de localități din JUDEȚUL CLUJ s-au semnalat 
alunecări de teren, datorită infiltrării apelor pluviale, In satele 
Bălța, Silivaș și Sic de lîngă Gherla. Au fost distruse și avariate 
50—60 de case și alte construcții gospodărești. Cele mai mari 
pagube s-au produs In satul Băița, unde s-au dărîmat, prin alu
necări, 24 de case, peste 100 de persoane rămînînd fără adăpost.

e In JUDEȚUL OLT au fost inundate localitățile Curțișoara, Gră
dinari, Verguleasa, Strejești. Numeroase familii, împreună cu bu
nurile materiale, au fost evacuate. Pînă în prezent au fost inun
date 300 hectare.

• Apele Oltului au inundat șoseaua Corabia—Turnu Măgurele, 
Intre km 63—63,30, lama de apă fiind de 90 cm iar Intre km 
64—64,100 lama de apă fiind de 40 cm.

o In comuna Oltina, județul Constanța, apele Dunării au inun
dat 35 case, din care 8 s-au dărîmat. Se lucrează la consolida
rea digului care apără orașul Cernavodă.

o In JUDEȚUL IAȘI, apele Jijiei și Prutului au inundat total lo
calitățile Șendreni, Frăsuleni, Bălăești, Măcărești, parțial locali
tățile Trifeștl, Lunca Prutului, Vladomira și au înconjurat localită
țile Brad, Petrești și Medeleni Au fost inundate circa 30 000 ha. 
Pînă acum, valoarea pagubelor materiale se cifrează la circa 75 
milioane lei.

• In JUDEȚUL NEAMȚ sînt Inundate localitățile Rișta, Șoimă- 
rești și Orteșfi. De asemenea, au fost inundate parțial alte locali
tăți riverane unor rîun din Moldova.

• In JUDEȚUL BACAU, alunecările de teren provocate de ploi 
au avariat 32 case în comuna Bîrsănești, iar In zona orașului 
Comănești au barat un pîrîu.

• In JUDEȚUL SUCEAVA, tot datorită alunecărilor de teren, au 
fost afectate 30 de locuințe în comuna Drăgoiești.

PĂ DATE PROVIZORII, PES
TE 25 000 DE ANIMALE.

BILANȚUL PROVIZORIU 
ÎNTOCMIT PE BAZA DA
TELOR TRANSMISE DE 
COMANDAMENTELE JU
DEȚENE ARATA CA PA
GUBELE PRODUSE AGRI
CULTURII SE CIFREAZĂ 
LA PESTE 1 MILIARD DE 
LEI. ESTE O GREA PIER
DERE PENTRU ÎNTREAGA 
ECONOMIE NAȚIONALA, 
PENTRU UNITĂȚILE A- 
GRICOLE SOCIALISTE, 
PENTRU ȚARANIMEA 
NOASTRA.

In fața acestor calamități 
muncitorii din întreprinderi
le agricole de stat, membrii 
cooperativelor agricole, în
treaga țărănime participă 
cu tenacitate și dîrzenie la 
înfăptuirea amplelor acțiuni 
pentru preîntîmpinarea al
tor inundații și pentru limi
tarea daunelor.

Un prim și zguduitor 
bilanț

în județul Mureș : 
UN MILIARD 

200 MILIOANE !
Efectele Inundațiilor au proporții catastrofale in județul Mureș. Fină la 

20 mai au fost Înregistrate 9 500 familii evacuate, peste 5 000 case dărimate și 
avariate. S-au evacuat circa 20 000 animale, iar alte mii au pierit înecate.

DISTRUGERILE IDENTIFICATE PÎNA MIERCURI, DUPĂ CALCULE 
j PRELIMINARE, SE RIDICA LA APROAPE 900 000 000 LEI. LA ACESTEA 

SE MAI ADAUGA MARI PIERDERI DE PRODUCȚIE, CARE NUMAI ÎN 
INDUSTRIE SÎNT ESTIMATE APROXIMATIV LA 300 000 000 LEI.

în cuprinsul județului sint grav avariate și scoase din funcțiune mari fabrici 
și uzine. Au fost scoase din funcțiune total sau parțial marile termocentrale 
de la Luduș-Iernut, Fintinele, precum și centrala termoelectrică Tirnăveni, 
stații de transformare, linii de înaltă și joasă tensiune și instalații electrice, 
uzina de apă. Uzinele „Electromureș", fabrica de mobilă, Combinatul de îngră
șăminte azotoase. Combinatul chimic de la Tirnăveni este complet distrus.

IDENTIFICĂRILE NU CUPRIND DISTRUGERILE PRICINUITE DE CA
LAMITĂȚI ÎN MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, PARȚIAL PE CELE DE LA 
COMBINATUL INDUSTRIEI ALIMENTARE, DIN ORAȘUL SOVATA, PRE
CUM Șl PE CELE CAUZATE ÎN CINCI COMUNE GRAV AFECTATE DE 
INUNDAȚII, IZOLATE ȘI ACUM DE RESTUL LOCALITĂȚILOR.

...DIN CARE 300 000 000 

LA COMBINATUL
CHIMIC TIRNĂVENI
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Turnuri Înalte, mute, de cetate 
pustie, profilate pe cerul alb, peste 
apele goale : este imaginea Combi
natului chimic din Tirnăveni, așa 
cum mi-a apărut în fața ochilor azi, 
la cîteva zile după o dramatică bătă
lie cu apele.

4 000 de oameni, operatori, specia
liști, meșteri chimiști de înaltă ca
lificare au părăsit tablourile de co
mandă, pe care nu mai sclipește nici 
o lumină. îi întîlnim în secțiile pline 
de mii, ajutînd cu eforturi eroice la 
refacerea instalațiilor. îi intilnim in 
alte locuri, opriți de ape. Secții în
tregi (secția chimică, cu subsecțiile 
PVC, acid sulfuric, oxid de zinc, 
secția faianță și altele, insumînd cam 
16 la sută din combinat) se află incă 
sub apă.

Intrăm în hala de răcire a blocu
rilor cuptoarelor nr. 1 și 2. Aici s-a 
petrecut in noaptea de 13 spre 14 mai, 
cind apele revărsate au venit in con
tact cu acetilena, una din cele trei 
mari explozii care au zguduit suc
cesiv combinatul, paralizindu-i pro
ducția. Atunci și in zilele următoare 
norul negru al fumului de acetilenă 
a acoperit cerul uzinei. Privim cerul. 
Cerul e gol. Tavanul halei nu mal 
există.

Valul de ape a depășit — ni se re
latează — cu peste 1 m digul uzinei. 
Nivelul apei a urcat Ia 2 m. la 2,5, la 
3. Explozie la cuptoarele 1 și 2. Ex
plozie Ia cuptorul 4, repercutată pe 
toată lungimea halei. Luminile s-au 
stins, Întreaga Incintă rămîne In tn- 
tuneric. Din trei mari cuptoare de 
carbid, cu o producție zilnică de 225 
tone, nu mai rămin decit scheletele 
negre, in jurul cărora apele urcă și 
fierb. Din cei 800 de oameni ai turei 
de noapte, cuprinși de valuri, nu pot 
fi salvați decit 657. 143 rămin in sec
ții, se refugiază pe acoperișuri, pe 
instalații, apele le-au tăiat orice re
tragere și sint salvați abia tn zilele 
următoare, mulți dintre ei cu ajuto
rul unor plute improvizate.

Să dăm niște cifre, cu titlu de 
primă evaluare, de primă apro
ximație: CIRCA 230 MILIOANE 
LEI PIERDERI DE PRODUC
ȚIE, PESTE 70 MILIOANE LEI 
PIERDERI MATERIALE.

Străbatem din nou incinta cu mlluri 
și ape, trecem printre oamenii care 
muncesc încordați, cu eforturi dure, 
cu conștiința lucidă a pierderilor pe 
care le-au suferit, cu privire bărbă
tească spre viitor. 80 de mașini și ma
carale, pompele de absorție. agrega
tele care degajează ruinele, lucrează 
continuu. Lucrează, alături de oame
nii combinatului, detașamente de 

muncitori și specialiști din numeroa
se unități ale industriei chimice. Lin
gă Tirnăveni se află acum Săvineștii, 
Borzeștii, Craiova, Piteștii, Rm. Vil- 
cea, Brazii. Se află țara întreagă.

Trebuie să plecăm, e noapte, oame
nii pleacă și ei. în fața Direcției scli
pesc palid citeva lampadare de neon. 
Secțiile combinatului sînt încă în în
tuneric, iar la cuptoarele 4 și 5 e lu
mină. Miine energia electrică va i- 
nunda poate și alte secții. Lăsăm în 
noapte zidurile întunecate, schelele 
de metal, apele revărsate pe spații 
întinse. Lăsăm in urmă un episod 
dramatic care continuă transformat 
în luptă și muncă eroică.

I. CRAIOVEANU

ACESTEA ERAU STOFE FINE...

Ravagii
mun

începînd din 14 mai, nivelul rîuri- 
lor din bazinul Șiretului au înregis
trat creșteri neobișnuite. Peste 15 000 
muncitori din unitățile economice, 
militari, cooperatori s-ău angajat 
din prima clipă, intr-un efort susți
nut, pentru a stăvili apele. Au fost 
înălțate diguri pe zeci de km, au 
fost evacuate 3186 de familii și 
40 000 de animale. Nivelul apelor a 
întrecut însă orice închipuire. Lucră
rile de apărare au fost depășite în 
zona comunelor Suraia, Vulturul și 
Nănești.

în județ au fost inundate pes
te 16 000 hectare cu semănături 
și aproape 6 000 ha pășuni ; ape
le au distrus 133 case, au ava
riat alte 1500.

în zona de munte, ploile torențiale, 
care n-au incetat timp de două zile 
și două nopți, s-au transformat în 
torente de nestăvilit, distrugînd

46 poduri și podețe, 17 km de 
drumuri asfaltate, 20 km dru
muri județene, 38 km de dru
muri forestiere. în păduri au

ARAD

Deși orașul n-a fost
? 5

lovit direct...
INTRUCÎT VIITURA A TRECUT 

DE ARAD. SE POATE SPUNE CA 
ORAȘUL A REUȘIT SĂ SE SAL
VEZE. Totuși, apele Mureșului își 
mențin pericolele chiar la ora actua
lă. La Săvîrșin s-a semnalat o creș
tere între orele 6 și 8 dimineața.

O neașteptată primejdie s-a ivit in 
cursul zilei de ieri în localitatea 
Nădlac. Deși locuitorii Nădlacului 
luaseră toate măsurile și timp de 
zile intregi consolidaseră digul pen
tru a-1 face imbatabil în Calea sti
hiei, ieri au fost împresurați de „duș
man", dintr-un loc de unde perico
lul nu putea fi bănuit : Mureșul a 
spart digul în localitatea Seitin și se 
îndrepta furios spre Nădlac. S-au luat 
măsuri de maximă urgență, circa 250 
de camioane încărcate cu saci de 
nisip și ciment au fost îndreptate in 
mare viteză spre zona amenințată. 
Prin eforturile susținute ale locuito
rilor, ale ostașilor și membrilor găr
zilor patriotice, s-a reușit să se ba
reze calea apelor. Pentru a preciza 
gravitatea amenințării, arătăm că ni
velul Nădlacului este cu doi metri 
inferior celui al Mureșului ; dacă apa 
ar izbuti să-și croiască făgaș, întrea
ga localitate ar fi înecată.

Atmosfera în orașul Arad este 
bună. Oamenii muncesc cu calm, cu 
fermitate pentru a face față dificul
tăților. În cursul dimineții de astăzi 
s-a transmis prin stația de radioficare

în zona

fost doboriți mii de arbori, an 
fost distruse culturi silvice.

In încleștarea cu apele nu s-au in
registrat victime omenești. Apele au 
început să se retragă. Biroul execu
tiv al consiliului județean al F.U.S. 
a întocmit un amănunțit plan de ac
țiune pentru reluarea rapidă a acti
vității economice și sociale, pentru 
înlăturarea pagubelor pricinuite și 
ajutorarea comunelor și familiilor 
sinistrate. în această acțiune sînt an
trenate acum toate forțele.

Cei 500 de constructori de pe șan
tierul viitoarei fabrici de plăci fibro- 
lemnoase s-au angajat să lucreze 
cite 12 ore pe zi, astfel încît acest 
obiectiv să fie pus in funcțiune la 
1 septembrie, cu o lună înaintea ter
menului stabilit.

în cooperativele agricole se lucrea
ză acum pentru grăbirea scurgerii 
apelor, pentru asigurarea semințelor 
necesare reînsămînțării suprafețelor 
calamitate. Sinistrații sînt readuși în 
satele lor.

Ilie ȘTEFAN 
Ion NISTOR

și prin difuzoarele de pe străzi un 
comunicat prin care populația este 
prevenită că, datorită infectării unor 
fintini, apa care provine din instala
țiile comunale nu poate fi consumată. 
Se iau măsuri urgente de reparare, 
iar tn orele cînd aprovizionarea cu 
apă va fi întreruptă, populația va fi 
aprovizionată din plin cu apă mine
rală.

Deși nu a fost lovit direct, pa
gubele suferite de oraș sint grele.

După stagnările în producție, 
provocate de mobilizarea pentru 
preintîmpinarea inundației, de 
pregătirile pentru salvarea mași
nilor și instalațiilor, pierde
rile înregistrate sînt impor
tante. Deși încă greu de evaluat, 
o situație aproximativă întocmită 
iu cursul zilei de astăzi arată că 
in perioada 16—20 mai, pagubele 
înregistrate de 11 mari întreprin
deri arădene se ridică la peste 
35 000 000 lei. (La Uzina de va
goane — peste 12 000 000, la Uzina 
de strunguri — 3 200 000, la Com
binatul de exploatarea și indus
trializarea lemnului — 3 100 000, la 
Combinatul textil — 3 400 000, la 
Combinatul alimentar — 5 500 000, 
la întreprinderile industriei loca
le — 4 250 000, etc.).

V. BIRLADEANU
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După înfruntarea
» .5

cu valurile, numele 
eroismului este MUNCA
H întâlnirea cu convoiul de mașini de la km 23 ■ „Ne-a sprijinit, de fapt, 

țara întreagă" ■ Ce este nou la combinatele de industrializare a lemnului 
și de îngrășăminte azotoase n „Acum plecați, sinteți prea obosiți!“ 

■ Șantierul operativ — brigada de șoc a tineretului

Apele s-au retras, cerul se arcuiește 
în sfîrșit senin peste mîlurile grase, 
fetide, care inundă cîmpiile ca niște 
smîrcuri. Zone întregi mai sînt însă 
rămase, la ora de față, sub ape. Ora
șele Reghin, Luduș și Tîrnăveni sînt 
încă parțial Inundate ; prin unele, sate 
Mureșul curge peste ulițe scufundate, 
peste vetrele fostelor case, imagini 
tragice, zguduitoare...

De la Sighișoara la Tg. Mureș dru
mul european nr. 15 s-a oprit pină 
astăzi de cîteva ori, în pragurile tă
iate de valuri. La 23 kilometri de Tg. 
Mureș, la podul de la Bălăușeri, rupt 
de ape și redat exploatării de numai 
cîteva ore, ne oprim ca să facem loc 
unei coloane de camioane care vine 
din sens opus. Zona reparată e încă 
îngustă, trebuie să așteptăm trecerea 
convoiului. O mină flutură, salutîn- 
du-ne la geamul unei cabine. In re
morcile prăfuite de drumuri lungi i-“ 
văd lăzi cu legume și carne, auto- 
pompe și utilaje de construcții, stive 
de țiglă, sticle cu apă minerală, cutii 
farmaceutice cu medicamente. Șo
seaua se deschide iarăși în față, pus
tietatea de miluri și ape ne înconjoa
ră din toate părțile, dar imaginea de 
acum cîteva clipe, mina fluturînd la 
geamul cabinei, ne însoțește mereu, 
ca un mesaj al solidarității, suprapu- 
nîndu-se peste cealaltă imagine — 
dezolantă — a peisajului.

Semnele acestei solidarități le întil- 
nim la Tg. Mureș pretutindeni. Pri- / 
ma fabrică pe care o vizităm — „E- 
lectro-Mureș", situată lingă țărmul a- 
pei — a suferit în aceste zile pagube 
materiale directe (în afară de cele 
privind utilajele, greu de estimat . 
deocamdată) ce depășesc 10 milioane 
lei. Și totuși intrînd in incinta fabri
cii, strecurîndu-ne printre grupurile 
de oameni care evacuează molozul, 
curăță hale, repun în stare de func
ționare mașini, aflîndu-ne în plină 
atmosferă febrilă de muncă. La nu
mai 48 de ore după inundații, noua 
unitate de aici a început să producă ; 
la ora cînd transmitem, lucrează cu 
întreaga capacitate. La aceeași oră, 
azi, se lucrează din plin în secțiile 
de turnătorie, cablaje pentru autoca
mioane și tractoare ; parțial, s-a re
luat lucrul în secțiile de bunuri de 
larg consum, urmînd ca în zilele care 
vin să reînceapă producția la strun- 
gărie. galvanizare, șlefuire, presaj, 
trefilare.

— Ca să izbutim toate acelea, — 
ne spune inginer Gheorghe Bezdadea, 
directorul întreprinderii — a fost ne
voie de efortul nostru, al tuturor. S-a 
muncit peste orele de program, s-a 
muncit zi și noapte, dar singuri 
n-am fi izbutit s-o scoatem la capăt. 
Alături de salariații noștri, au muncit 
in uzină specialiști dintr-o serie de 
unități ale industriei constructoare de 
mașini ; am primit electrogeneratoa- 
re, pompe de apă, redresoare. mo
toare, electrocare, camioane. Efortu
rile noastre au fost, de fapt, sprijinite 
de ale țării întregi.

Mergem prin secțiile întreprinderii, 
pină ieri inundate. Se lucrează fe
bril, intens, nimeni nu știe cînd trece 
ziua, sute de oameni nu părăsesc 

.uzina decit atunci cînd lise impune, în 
mod expres, s-o facă. „îi trimitem 
acasă cu de-a sila, cînd sînt prea 
obosiți" — ne spune maistrul Carol 
Buzsa.

La unitatea .,23 August" a Combi
natului de exploatare si industriali
zare a lemnului Tg. iMureș cineva ne 
arată o săgeată albă și o cifră, sculp
tate pe zidul unei hale : „Pină aici 
a fost nivelul apei în ziua de 13 
mai". „Pină aici" înseamnă cam un 
metru și jumătate. înseamnă, în ace
lași timp, trei fabrici în care produc
ția s-a oprit, înseamnă pierderi de 
materii prime, semifabricate și pro
duse finite în valoare de milioane. Și 
mai înseamnă, în același timp, peste

(Urmare din pag. I)

In peisajul acestor zile încărcate de 
durere, Satu-Mare își poartă pașii 
greu încercați și ne cheamă pe toți, 
pe fiecare dintre noi, să fim alături 
de ei. Apele s-au retras din oraș. Mai 
exact, s-au retras în bună parte. 
Le-am văzut săptămîna trecută, tre- 
cindu-și talazurile pustiitoare peste 
Tg. Mureș, peste Tîrnăveni, peste 
Alba Iulia și n-aș fi crezut atunci că 
poate exista un spectacol mai cutre
murător decit acela. Iată însă că. 
numai după cîteva zile, sînt nevoit să 
spun că există o realitate și mai nea 
gră : rănile pe care apa, în năvala ei 
bezmetică, le lasă pe fața orașelor și 
satelor.

Anul trecut, acum doi ani, acum 10 
ani, pe vremea asta parcurile rideau 
in soare, în boarea Înserării se plim
bau de mînă perechi de-ndrăgostiți. 
copiii visau la darurile pe care le vor 
primi de 1 Iunie. Astăzi, copiii visează 
la patul cald, în care nu se vor mai 
culca fiindcă patul acela a fost luat 
de ape, la colțul cu jucării care a 
pierit, purtat de valuri. Iar alți copii...

Umblu printre ruine. Aici, acum o 
săptămînă, oamenii visau, munceau, 
trăiau.

Umblu printre ruine. Apa clipoceș
te încă sub o fereastră, mai încon
joară o casă pină la streașină. în 
fața unei foste case, un om a scos 
dintre ruine un pat studio ; l-a reze
mat de două pietre și îl privește cu 
ochii goi. Mai încolo altul, în apă 
pină Ia genunchi, trage cu o cange, 

1000 de oameni mobilizați din zori 
și pină noaptea la refacerea fabrici
lor, oameni care muncesc încordați 
pe unelte, oameni ale căror fețe se 
luminează o clipă atunci cînd sune
tul de sirenă anunță că noi secții au 
reînceput producția.

...La comandamentul județean ni 
se comunică cifra, încă aproximativă, 
a locuințelor atacate de ape : 157 de 
case dărîmate, 821 case avariate. 3 400 
de familii' au fost evacuate, 185 au 
rămas complet fără adăpost.

în’ zona de agrement pe care local
nicii o numesc „Week-end", am în- 
tîlnit ăzi după-amiază un grup nu
meros de oameni, muncitori ai com
binatului de îngrășăminte azotoase. 
înarmați cu lopeți și hîrlețe, repa
rau vilele și cabanele distruse de 
apele revărsate — și care vor găzdui, 
ni se spune, familii de sinistrați. Ca 
și căminele fabricilor, ca și institu
țiile transformate in dormitoare, ca 
și locuințele în care familii întregi 
s-au reștrîns, fără să le-o impună ni
meni, ca să-i ajute pe cei loviți.

Combinatul de îngrășăminte azo
toase nu a suferit nici-o avarie. A- 
pele l-au ocolit. Oamenii combina
tului, însă, și-au mobilizat toate for
țele, prezenți in bătălia de recon
strucție și refacere a orașului cu 
fapte de muncă la fel de eroice, 
hotărîți să răspundă chemării adre
sate de partid pentru a se lua cele 
mai eficiente măsuri în vederea nor
malizării situației. Ei și-au majorat 
angajamentele peste plan, hotărind 
să livreze suplimentar 20 000 tone 
azotat de amoniu. 1 milion mc oxi
gen. să dea peste plan 16 milioane 
lei beneficii; să efectueze fiecare 56 
de ore de muncă peste program. In 
același timp, in orele libere, au lu
crat intens pentru repunerea în func
țiune. a uzinelor care alimtmfeagă ;gu 
apă potabilă orașele Tg. Mureș, Lu

llie PURCARU 
Dan MATEESCU

Militari reparînd șoseaua națională în apropierea Nădlacului

prin fereastra spartă, o masă și niște 
scaune.

Umblu printre ruine și, de undeva, 
de departe, aud o voce de femeie : 
„Puiule, puiule, lasă joaca și vino in 
casă I" Ce rezonanță fantastică au 

O realitate
tragică în cifre 

și imagini
aici, în orașul devastat, cele mai ba
nale cuvinte din lume !

La comitetul județean de partid, 
privesc coloanele albe ale statistici
lor. Cifre, cifre, cifre și, înapoia lor, 
un univers tragic, un univers mode
lat după chipul și asemănarea apelot 
desferecate. Cam o jumătate din oraș 
a fost inundat ; au fost distruse 1947 

duș și Tîrnăveni, a rețelelor de 
telefonie din cartierele inundate, pen
tru înlăturarea inundațiilor din oraș.

Am întîlnit un grup de 100 de ti
neri, muncitori și tehnicieni ai com
binatului, într-o zonă in care apele 
au provocat cele mai crunte ravagii, 
în comuna Cipău, aflată la vreo 25 
de km de Tg. Mureș, apele se întind 
și azi. in multe locuri, pină la ori
zont. Mureșul curge printre ziduri de 
case, peste ogoarele cu semănăturile 
răscolite și smulse. 95 de case au fost 
avariate. Aici am întîlnit pe cei 100 
de tineri, membri ai „șantierului ope
rativ al tineretului", recent creat la 
Combinatul de îngrășăminte. Este 
vorba de o „brigadă de șoc" care se 
deplasează unde este mai greu, unde 
se cer eforturi eroice. „Șantierul ope
rativ" numără pină azi aproape 500 
de voluntari, dar numărul lor este 
în continuă creștere. La Cipău, acești 
tineri au reparat și repară case, au 
refăcut grajdurile cooperativei agri
cole, maternitatea de porci, moara 
localității. Vin în orele libere, cînd 
ies din schimb, și mulți dintre ei 
rămîn aici pină cînd intră iarăși în 
schimb, chiar dacă schimburile care-i 
așteaptă la combinat sint ture de 
noapte. Notăm citeva nume : Sandu 
Nicolae, Eugen Fekete, Gheorghe Lie, 
Viorel Soptereanu, Petru Lechințan...

Un țăran in virstă urcă, din vale, 
spre dîmbul ocrotit pe care ne aflăm. 
Tinerii muncitori i-au reparat în di
mineața aceasta casa, a 25-a casă 
reparată de ei. Omul vine spre noi 
aducind la subsuoară o piine caldă. 
Tinerii refuză : nu, ei au ce mînca. 
să dea pîinea altcuiva, s-o. dea unei 
familii cu mulți copii. Și apoi, ei 
n-au timp, ei au acum mult, foarte 
mult ^d'c lucru...

de case. 11561 de oameni au rămas 
fără adăpost. 7 441 dintre ei sint adă
postiți la cele 25 centre de cazare 
din oraș. Alții se află în spitalul de 
campanie pe care locotenent oolonel 
doctor Laurențiu Dragomirescu și os- 

tații săi l-au înălțat într-o singură 
zi. Printre cei 7 441 de oameni, 2104 
sînt copii. Toate restaurantele orașu 
lui sint acum cantine gratuite. Pe 
străzi, mașinile pompierilor distribuie 
apă. Un du-te-vino permanent încar
că străzile orașului de zgomotul ca
mioanelor, al microbuzelor, care au 
transportat și distribuit în ultimei®

PESTE COPSA MICĂ,
■? .. 9

DIN NOU
Una din cele opt localități ca

lamitate din județul Sibiu este 
Copșa Mică. Cuprinse de ape, 
cele două mari întreprinderi ale 
orașului — Uzina metalurgică de 
metale neferoase șl „Carbosin" 
— și-au încetat activitatea ; de 
asemenea, uzina de apă pota
bilă.

Muncindu-se fără Întrerupe
re, ziua și noaptea, timp de a- 
proape patru zile, ne spune tov. 
loan Inceu. prim-secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului, la despotmo- 
lirea halelor și curățirea furna
lelor, motoarelor și a instalații
lor, în ziua de 19 mai, la ora 
10, a fost înregistrat un succes 
important : reintrarea în func
țiune, la întreaga capacitate, a 
tuturor secțiilor uzinei metalur
gice.

Șl muncitorii uzinei „Carbo
sin", uzină greu lovită, ajutați 
de muncitori de la uzinele „In
dependența" Sibiu, de la între
prinderea regională de electrici
tate Sibiu, I.A.S. „Axente Se
ver", au izbutit să repună în 
funcțiune, într-un timp record, 
secție după secție. în ziua de 
18 mai, la ora 19.30, s-a a- 
prins focul la cuptoarele HAFF, 
iar în noaptea următoare a 
început producția negrului de 
fum. Ieri s-au înregistrat trei 
alte importante evenimente: rein
trarea în funcțiune a secțiilor 
stiplex, formocsal și negru de 
fum disociat — situația de la 
„Carbosin" puțind fi considera
tă, în linii mari, ca normali
zată.

Printr-o utilizare superioară a 
parametrilor utilajelor și insta
lațiilor, prin prelungirea pro
gramului de lucru — hotăriri 
luate de întregul colectiv — la 
U.M.M.N. există toate premise
le ca însuși planul pe luna mai 
să fie realizat integral, sau 
chiar depășit. Se consideră că, 
avindu-se în vedere și realiză
rile de la începutul anului, în 
cele cinci luni, U.M.M.N. va 
da patriei o producție suplimen
tară de 20 milioane Iei. Mai 
greu afectată este uzina „Car
bosin", dar colectivul prevede 
ca, prin sporirea ritmului de 
lucru și a productivității mun
ții, să recupereze neșreșit pină 
la sfirși/ul anului. pierderile 

’suferite.

zile 242 760 de sticle de apă minerală, 
253 180 de kg pline, 242 300 kg făină 
și multe alte sute de tone de alte ali
mente.

Ieri s-au prezentat aici trimișii ță
ranilor din comuna Sălacea, județul 
Oradea. Consătenii lor îi delegaseră 
să preia patronarea unei comune ca
lamitate din Județul Satu-Mare. Iată 
cifre îndărătul cărora bate mare și 
generoasă inima omului : C.A.P.-ul 
oferă 2 500 kg grîu, 1 500 kg cartofi, 
4 000 kg ciment și altele ; iar sătenii, 
din avutul lor personal, au pus mînă 
de la mînă și au strîns peste 3 500 kg 
griu, aproape 1 000 ouă, peste 1 500 kg 
făină și altele.

— De asemenea, au spus doctorița 
Elisabeta Bohm și președintele coo
perativei, Iuliu Chiș, vrem să aducem 
în satul nostru 200 copil. Oamenii 
noștri vor să-1 găzduiască...

Iată fapte care, în aceste zile și a- 
eeste nopți grele, îi fac pe sătmăreni 
să reziste, să treacă mai ușor greaua 
încercare căreia ii sînt supuși. Soli
daritatea tovărășească, grija întregii 
țări, sufletele tuturor sint alături de 
ei și ei știu bine acest lucru. Sătmă
renii știu că toată țara, ea un singur 
om, se gindește la ei, muncește cu 
gindul la ei, nădăjduiește alături de 
ei. Și, alături de ei, are certitudinea 
victoriei asupra calamității.

...In centrul orașului Satu-Mare 
am văzut aseară un adolescent du- 
cind un trandafir. La colțul străzii 
s-a întîlnit cu o fată. M-am uitat la 
trandafir ; l-am numit, în gînd, tran
dafirul speranței.

Sighișoara : Se despotmolesc și se curăță străzile. Săgeata arată nivelul atins de ape in timpul in

DEJ-GHERLA

întreprinderi,
case, drumuri,

totul trebuie redat vieții
Privim o fotografie apărută în ziar 

zilele trecute. Acoperișuri de case, 
coroane de pomi și, din loc in loc, 
spărgind oglinda întristătoare a apei, 
numeroase clădiri avariate. Așa ară
ta acum cîteva zile' Dejul, prins ea 
într-un clește de apele celor două 
Someșuri.

Ne găsim din nou în locul de 
unde a fost luată imaginea. Apele 
s-au retras. Dar nu mai avem în față 
ceea ce știm că acoperiseră ele. 
Casele sînt altele, șoselele sînt alte
le, întreg aspectul orașului s-a schim
bat. Dărimături, haine, obiecte cas
nice, crengi de copaci, unelte. Totul 
într-o haotică învălmășeală. Raporta
tă Ia scara întregului județ, distrugă- 
toarea forță a apelor a adus impor
tanțe pagube : 230 milioane lei.

■' IAtpâ temĂ *sft știe, toate^îb'ft-eprhi- 
derite ‘din Dej și Gherla a’u avut "de 
^suferit de pe urma Inundațiilor.

— In cele trei zile de întrerupere 
a activității, fabrica de mobilă a su
ferit pierderi de producție în valoa
re de 1,1 milioane lei, ne-a spus 
inginerul Teodor Vilcu, directorul în
treprinderii. Prima noastră grijă a 
fost mobilizarea tuturor forțelor pen
tru reluarea activității productive. 
Lucrăm zi șl noapte pentru recupe
rarea răminerilor în urmă. In șe
dința lărgită ce a avut loc marți, co
mitetul de direcție a hotărît inten
sificarea eforturilor pentru reducerea 
în continuare a pagubelor. Avind în 
vedere locul pe care-1 ocupă produc
ția acestei fabrici în cadrul econo
miei naționale, mai ales privind sar
cinile de export, precum și faptul că 
și alte asemenea unități din județe 
calamitate sint grav afectate, aici 
s-a hotărit să se lucreze și duminica. 
In celelalte zile se lucrează cu pro
gram prelungit.

...Sintem pe liniile de garare din 
incinta aceleiași întreprinderi. Un nu
măr mare de muncitori descarcă din 
vagoane și transportă în halele de 
fabricație garnituri de mobilă peste 
care apele și-au lăsat amprenta. Sint 
produse ale altor fabrici. Prinse de 
furia apelor, în gara triaj-Dej, ele 
erau în pericol să se degradeze. Co
lectivul de aici și-a asumat sarcina 
de onoare de a recondiționa și aceste 
garnituri de mobilă.

Alături, la combinatul de celuloză 
și hîrtie. au început de cîteva zile 
reparațiile planificate.

— Executăm reparațiile abia la cî
teva zile după încercarea grea prin 
care am trecut cu toții. Colectivul 
nostru își concentrează acum efortu
rile în direcția scurtării perioadei de 
reparații și recuperarea răminerilor 
in urmă — ne-a spus tovarășul di
rector general Andarache Radu.

La fabrica de conserve „11 Iunie" 
și la întreprinderea de produse re
fractare. lucrările de dezafectare a 
instalațiilor și repunerea lor in func
țiune necesită un timp mai îndelun
gat. Acoperită complet de ape săp- 
tămina trecută, prima dintre unitățile

LA SUCEAVA

Cooperatorii 
au inceput 

reinsămință- 
rile

Calamitățile naturale au pro
dus mari pagube și agriculturii 
județului Suceava, unde au fost 
inundate peste 8 600 ha. Acum 
apele au început să se retragă 
in matca nurilor, iar ieri, pen
tru prima dată după două săp- 
tămîni de ploaie, deasupra ju
dețului cerul s-a înseninat. Ță
ranii cooperatori au trecut — cu 
aceeași dîrzenie cu care au în
fruntat furia apelor — la reface
rea culturilor. Acolo unde tere
nul a permis au fost concentrate 
importante forțe mecanice și u- 
mane pentru reinsămințări. Ast
fel, la cooperativele agricole de 
producție din Boroaia și Cala- 
findești, sute de cooperatori au 
lucrat ieri la repilonarea terenu
lui pentru replantarea cartofi
lor, la reînsămînțarea porumbu
lui în cuiburi cu sapa după 
marcator. 

amintite va intra totuși în funcți
une peste cîteva zile. întreprinderea 
de produse refractare, în schimb, va 
da primele produse abia la jumătatea 
lunii iunie.

Pe străzile Dejului, pe șoselele de 
legătură cu celelalte localități, un 
impresionant număr de oameni și 
mijloace de transport lucrează la în
lăturarea aluviunilor. Sînt improvi
zate porțiuni de drumuri și poduri 
acolo unde acestea au fost smulse 
de furia valurilor. La intersecția șo
selelor Dej—Baia Mare și Dej—Bis
trița șoseaua a fost pur și simplu 
măturată, iar podul de deasupra căii 
ferate a fost rupt și minat de ape. 
Aiei s-a construit provizoriu un pod 
de lemn, care asigură legătura rutieră 
pe cele trei mari artere naționale : 
spre Baia Mare. Bistrița și OIuj.D’'

Cel de-ăl doilea oraș din județul 
Cluj lovit puternic de inundații este 
Gherla. Cu prețul unor mari eforturi 
ale oamenilor muncii din localitate, 
sprijiniți cu efective mari de tine
ret și specialiști din centrul de ju
deț. s-a reușit într-un timp foarte 
scurt ca toate unitățile economice să 
fie puse în funcțiune. Ne oprim la 
Combinatul de industrializare a lem
nului. Aici, deși apele n-au făcut ra
vagii ca în celelalte întreprinderi, 
numai întreruperea lucrului a cauzat 
pagube de 1,9 milioane lei.

— întregul nostru colectiv s-a an
gajat ca aceste pierderi să fie recu
perate pînă la sfîrșitul lunii acesteia 
— ne spune tovarășul director loan 
Trimbițaș. în acest scop vom lucra 
din plin atit în zilele de lucru cît și 
duminicile.

După cile se știe, pagubele produse 
dc inundații în agricultura județului 
Cluj sînt deosebit de mari — 20 000 
de hectare au fost acoperite de ape. 
Imediat după retragerea puhoaielor, 
muncitorii din întreprinderile agricole 
de stat și cooperatorii din unitățile 
lovite au întreprins ample acțiuni 
pentru scurgerea apelor, curățirea te
renurilor și reînsămînțarea acestora.

întreprinderi, instituții, magazine, 
case, căi de comunicație — totul tre
buie redat vieții, totul trebuie redat 
oamenilor, pentru ca viața să reintre 
pe făgașul ei normal.

Titus ANDREI 
Al. MUREȘAN

O baltă noroioasă trebuie înlăturată din hale. Așa au început lucrările de 
refacere la Uzina textilă Tîrnava

PRIORITATE
REÎNCEPERII
PRODUCȚIEI

MATERIALELE) 
DE CONSTRUC)

Organele de specialitate 
Ministerului Industriei Mat 
lelor de Construcții ne-au 
format că, în urma calamiti 
naturale care e-au abătut as 
Transilvaniei, opt fabrici au 
în situația de a-și Înceta ac 
tatea. Dintre acestea, în mon 
tul de față cinci și-au relua 
fabricile de cărămizi „Mureș 

♦ din Tg. Mureș, „Hercules" 
Tîrnăveni, întreprinderea „ă 
mura“-Simeria, Fabrica 
geamuri Tîrnăveni și FabrL 

o litpraeotu1 de la;-Bistrița. Fab 
de cărămizi „7 Noiembrie" 
ghișbara va fi-repusă In fu 
țiune pină la sfîrșitul ace 
luni. Pentru reluarea cit i 
urgentă a activității producti 
în aceste unități au fost trin 
specialiști din ministere, cent 
le, din institutul de cercetări 
proiectări, precum și echipe 
muncitori pentru reparații, 
fabrica „Refractara“-Dej, u 
din unitățile cele mai puteri 
lovite de calamități, lucrează 
prezent o echipă de electricie 
și specialiști A.M.C., detașați d 
cadrul Centralei industriale pe 
tru utilaje și piese de schim 
O parte a personalului Stați 
mecanice din Cluj lucrează 
repararea motoarelor ele.ctrii 
deteriorate ; pină acum mult 
dintre ele au fost reparate i 
readuse la Dej. Colectivul Fabr 
cif de ciment din Turda s-a an 
gajat, de asemenea, să ajute și ( 
unitățile de la Dej. Se apreciază 
că, pină la 15 iunie, „Refractara 
va începe să funcționeze dir 
nou.

Fabrica de la Satu-Mare se 
află încă sub apă.
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DOUĂZECI DE MILIOANE
O UNICĂ FAMILIE.

Către Comitetul Central al Partidului Comunist Roman, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

ite tovarășe Nicolae Ceaușescu
,-untînd cu dîrzenie și eroism sti- 
pelor, animați de dorința de a în- 
1 în cel mai scurt timp urmările 
iațiilor care au supus la grea în- 
re o parte a populației și terito- 
județului nostru, gindurile noastre 
idreaptă cu profundă recunoștință 
.plină Încredere către conducerea 
dului și statului nostru, către 
neavoastră, stimate tovarășe se- 
ir general, mulțumindu-vă din 
i inima pentru grija și ajutorul 
date.
ezența dumneavoastră în județul 
ru a constituit un puternic în- 
n la luptă, la mobilizarea tuturor 
dor umane și materiale, iar indi- 
le date cu acest prilej reprezintă 
ru noi un neprețuit ajutor pen- 
refacerea grabnică a distrugerilor,- 
iflâcărată chemare la înzecirea e- 
jrilor întregului nostru județ.
m avut de luptat eroic cu stihiile 
irii. In această luptă, organizațiile 
partid, comuniștii au făcut încă o 
i dovada înaltelor lor virtuți patrio- 
, morale și cetățenești, aflîndu-se 
fruntea acțiunilor, încă din primele 

mobilizînd prin exemplul lor co- 
ivele de muncitori, forțele armate, 
națiuni ale gărzilor patriotice și de 
:ret, care luptau cu abnegație pen- 
a învinge furia apelor revărsate.

irept răspuns la ajutorul multila- 
11 primit din partea conducerii 
tidului și statului nostru, populația 

localitățile sinistrate, care a tre- 
acest moment extrem de greu din

★

tn lupta pe care o desfășoară cu 
ele dezlănțuite, care au afectat par
ii și județul nostru, oamenii mujicii, 
mâni și maghiari, înfrățiți prin mun- 
, idealuri și voința unanimă de a 
uri societatea socialistă, adresează 
nducerii partidului și statului, dum- 
lavoastră personal, mult iubite toVa- 
șe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii 
ntimente de recunoștință, asigurările 

.■ profund devotament pentru grija 
irintească ce o purtați întregii țări 
, implicit, oamenilor și meleagurilor 
ivăsnene.
Pentru înlăturarea efectelor provoca- 

■ de furia apelor, la întreprinderea 
linieră Căpeni, Fabrica de lapte con- 
entrat Baraolt, parțial în orașul Sfîn- 
r-Gheorghe, comunele Ghidfalău, Bo- 
oc și Malnaș, la chemarea biroului 
omitetului județean de partid și a 
omitetului executiv al consiliului 
opular județean, locuitorii județului, 
nuncitori, țărani, intelectuali, ostași, 
nembri ai gărzilor patriotice, tineri, 
emei și bărbați, au depus și depun 
n continuare eforturi susținute pentru 
■a activitatea să-și reia cursul normal. 
?a prim rezultat al acțiunilor între
prinse, vă putem raporta că harnicii 
mineri din bazinul Baraoltului au reu
șit să redea producției sectoarele de 
exploatare Virghiș, podul de acces 
către orașul Baraolt, în trei zile, anga- 
jindu-se, totodată, ca, lucrînd trei du
minici, să recupereze restanțele pentru 
îndeplinirea planului de producție și 
a angajamentelor asumate în întrece
rea socialistă. în același timp, cu o 
necontenită energie, toate colectivele 
Întreprinderilor și instituțiilor, ale uni
tăților agricole de stat și cooperatiste 
s-au angajat să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile de plan și angaja
mentele asumate, iar prin organizarea 
schimburilor prelungite în toate unită
țile economice, prin activități patriotice 
în localitățile județului, își aduc con
tribuția la diminuarea și acoperirea 
pagubelor pricinuite de inundații.

Profund afectați de pierderile sufe
rite de județele calamitate, dind ex
presie sentimentelor de adîncă solida
ritate. de înalt spirit civic, de ome
nească și comunistă înțelegere, oame
nii muncii din județul Covasna au

★

I Stimate tovarășe Ceaușescu
în aceste zile, cînd calamități natu

rale fără precedent, provocate de furia 
apelor revărsate au distrus, deteriorat 
și întrerupt activitatea normală în 
unele județe, cînd s-au produs impor
tante pagube materiale economiei na
ționale, familiilor celor ce muncesc și 
s-au înregistrat pierderi de vieți ome
nești, comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Ilfov, răspund cu fermi
tate și dăruire totală chemării partidu
lui de a contribui cu toată puterea lor 
de muncă, printr-un efort permanent, 
la marea bătălie pe care întregul popor 
o desfășoară în vederea reducerii la 
minimum a pierderilor provocate.

Sentimentele profunde de Înaltă res
ponsabilitate ale tuturor oamenilor 
muncii din județul nostru față de tot 
ce s-a creat în patria noastră socialis
tă, sub înțeleaptă conducere a parti
dului, șe exprimă, în aceste momente 
de grea încercare, printr-o hotărîre 
unanimă de a realiza mari cantități de 
produse peste prevederile sarcinilor de 
plan, pentru a suplini, în măsură spo
rită, pagubele suferite de economia 
națională. Impresionanta unitate mo- 
ral-politică a întregului nostru popor 
s-a manifestat pregnant și în județul 
nostru într-o mare diversitate de ini
țiative personale ale oamenilor mun
cii de a contribui cu sume de bani, cu 
materiale și obiecte necesare populației 
sinistrate.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că întreprinderile industriale din 
județul nostru vor depune eforturi 
susținute pentru a obține pînă la sfir- 
șitul anului o producție suplimentară 
cît mai mare, astfel încît să aducem 
o contribuție sporită la acoperirea pier
derilor provocate de întreruperea acti
vității unităților afectate de calamități.

Același țel însuflețește masele de lu
crători de pe ogoare, hotărîți să obți
nă însemnate sporuri la producția de 

viața eî, își Intensifică forțele pen
tru recuperarea pierderilor cauzate de 
calamități, pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan în industrie și agri
cultură.

Vă raportăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că în urma ajutoru
lui primit, prin eforturile eroice ale co
lectivelor din cele 9 întreprinderi re
publicane și ale industriei locale cala
mitate din Dej și Gherla, 7 și-au reluat 
activitatea cu întreaga capacitate — 
printre care Combinatul de celuloză și 
hîrtie, Fabrica de mobilă din Dej, Com
plexul de industrializarea lemnului 
din Gherla și altele.

Se depun eforturi pentru reluarea 
muncii și în celelalte întreprinderi, 
pentru înlăturarea deranjamentelor în 
rețeaua electrică, pentru repararea șo
selelor, podurilor și căilor ferate, pen
tru refacerea terenurilor agricole și 
construcțiilor zootehnice. Cu toate greu
tățile existente, planul producției in
dustriale pe luna mai va fi îndeplinit.

Exprimind încă o dată atașamentul 
nostru nețărmurit față de partid, vă 
asigurăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de voința și hotărîrea noas
tră de neclintit de a face totul pentru 
îndeplinirea exemplară a indicațiilor 
date cu ocazia vizitei dumneavoastră 
în municipiul Dej, pentru lichidarea cu 
maximă rapiditate a consecințelor ca
lamităților naturale.

COMITETUL JUDEȚEAN 
AL P.C.R., 

CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN CLUJ

★

string numai In zilele de 17 și 18 mal 
peste 120 tone cartofi, 31 tone grîu, 
peste 6 000 ouă, alte produse agro-ali- 
mentare, precum și peste 1 640 000 lei, 
răspunzind în felul acesta la chemarea 
biroului executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste de 
a ajuta județele și locuitorii din zo
nele inundate.

Biroul comitetului Județean al P.C.R., 
comitetul executiv al consiliului popu
lar județean, biroul executiv al Consi
liului județean al Frontului Unității 
Socialiste, luînd măsuri pentru refa
cerea căilor de comunicație pentru a 
stabili legătura cu toate localitățile, so
cotesc ca o sarcină de urgență termi
narea campaniei agricole, întreținerea 
culturilor, în vederea obținerii unor 

''cantități cit mai mari de produse agri
cole, lucrătorii ogoarelor contribuind 
astfel la dezvoltarea economiei națio
nale, la sprijinirea județelor calamita
te. Exprimind gindurile și sentimentele 
tuturor oamenilor muncii de pe teri
toriul județului Covasna, ne angajăm 
față de conducerea de partid și de 
stat, față de dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să facem totul pentru pre
venirea și acoperirea pagubelor, să ne 
îndeplinim sarcinile pentru anul în 
curs, să înfăptuim în condiții mai 
bune istoricele hotăriri ale Congresu
lui al X-lea al P.C.R.

Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că sintem gata să răspun
dem oricărei chemări a partidului, con- 
siderînd că în felul acesta ne facem 
datoria de comuniști și cetățeni ai 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

BIROUL 
COMITETULUI JUDEȚEAN 

COVASNA AL P.C.R.
COMITETUL EXECUTIV

AL CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN

BIROUL EXECUTIV
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN 

AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE

*
cereale, legume, carne, precum și alte 
produse agro-alimentare.

în cadrul unor însuflețite adunări, 
dînd glas caldelor sentimente de soli
daritate care îi animă, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii, precum și ceilalți 
salariați din întreprinderile și institu
țiile județului, au hotărît să doneze 
cite 1—2 zile din salariul lor lunar, 
pină la sfîrșitul anului.

Cu aceleași sentimente frățești, ță
ranii cooperatori din județul Ilfov 
contribuie la ajutorarea unităților și 
familiilor sinistrate cu bani, alimente 
și articole de Îmbrăcăminte.

în primele zile, unitățile industriale 
și agricole din județ, cît și oamenii 
muncii, au pus la dispoziția regiunilor 
sinistrate 1 266 tone cereale, 816 tone 
furaje, 26 000 ouă, precum și alte ali
mente, materiale de construcții și peste 
8 250 000 lei.

Membrii biroului comitetului jude
țean de partid, aparatul de partid, 
membrii comitetului executiv al con
siliului popular județean, precum și 
alte cadre de răspundere, au oferit 
salariul lor pe o lună pentru fondul de 
ajutorare a județelor lovite de calami
tățile naturale.

Acțiunea de colectare a ajutoarelor 
în bani, îmbrăcăminte și alte produse, 
continuă cu intensitate in toate locali
tățile județului nostru.

Asiguri ndu-vă încă o dată de 
profundul nostru atașament față de 
partid, ne angajăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, 6ă ne înzecim eforturile în 
vederea îndeplinirii obligațiilor pe care 
ni le-am asumat, convinși fiind că stă 
în puterile noastre să asigurăm depă
șirea sarcinilor ce ne revin din planul 
pe anul 1970.
COMITETUL JUDEȚEAN ILFOV 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN,
CONSILIUL POPULAR 

JUDEȚEAN ILFOV

în împrejurările dramatice, create de 
inundațiile pustiitoare ce s-au abătut asu
pra multor județe ale țării, militarii forțe
lor armate împărtășesc din adîncul ființei 
lor simțămintele pe care le trăiește între
gul popor, greu încercat în aceste zile, 
fiind alături cu gîndul și cu fapta de toți 
cei loviți de calamități.

Prezenți la datorie din primele momente 
ale luptei de pe frontul apelor, umăr la 
umăr cu oamenii muncii, cu gărzile pa
triotice și cu detașamentele de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, sol- 
dații, subofițerii, maiștrii militari, ofițerii 
și generalii, răspunzind chemării partidu
lui, au participat vitejește la salvarea vie
ților omenești, a bunurilor materiale, la 
limitarea efectului distructiv al stihiilor na
turii deslănțuite.

în vibranta solidaritate a întregii națiuni 
s-a manifestat cu tărie trainica legătură 
dintre armată și popor, faptul că ea nu cu
noaște țeluri mai înalte decît slujirea cu 
nețărmurit devotament a intereselor po
porului.

A trezit un profund ecou în conștiința în
tregului personal Ordinul de zi nr. 1 al 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
comandant suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România. înalta apre
ciere dată pregătirii militare, disciplinei și 
calităților moral-politice ale armatei, cal
dele felicitări și mulțumiri adresate unită
ților participante la această acțiune de in
teres național constituie pentru noi toți un 
puternic imbold generator de tărie și elan.

Raportăm Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dumneavoastră, to
varășe secretar general, că armata popu
lară, creată și educată de partid, este ho- 
tărîtă ca și pe mai departe să se comporte 
cu aceeași dăruire și abnegație în bătălia 
pentru înlăturarea daunelor cauzate de re

in aceste momente de încleștare, cînd 
calamitățile naturale supun țara noastră 
la grele Încercări, Uniunea Arhitecților din 
România, în numele membrilor săi, își 
exprimă profunda solidaritate umană cu 
întregul popor care, mai unit ca oricînd în 
jurul conducerii partidului și statului, este 
animat de hotărîrea de neclintit de a în
vinge această încercare, de a sprijini pe cei 
năpăstuiți, de a lichida cu maximă rapi
ditate consecințele inundațiilar.

în cadrul institutelor de proiectare și al 
altor instituții și unități productive în care 
lucrează, arhitecții se vor plasa în primele 
rîndurl ale celor ce-și consacră energia și 
capacitatea lor profesioană pentru rezolva
rea rapidă a sarcinilor de refacere a între
prinderilor și localităților sinistrate.

Arhitecții din zonele ce au avut de su
ferit de pe urma calamităților se consi
deră permanent mobilizați în uriașa mun
că ce se desfășoară pentru înlăturarea grab
nică a pierderilor.

Membrii Uniunii Arhitecților, care îșî 
desfășoară activitatea în celelalte jude
țe, își exprimă hotărîrea de a participa cu 
eforturi maxime la lucrările de specialita
te necesare refacerii, ei vor prelua supli
mentar sarcini privind întocmirea proiec
telor destinate județelor afectate de inun
dații.

Apelul Consiliului Național 

al Inginerilor și Tehnicienilor 

către toate cadrele 

tehnice din țară
Calamitățile naturale care s-au abătut 

asupra unor județe ale țării au scos tempo
rar din funcțiune mașini, utilaje, instalații 
Întregi ; numeroase construcții civile și in
dustriale, căi de comunicație și lucrări de 
artă au fost avariate ; pe importante supra
fețe agricole culturile au fost compromise. 
Pentru restrîngerea efectelor acestor cala
mități, sub conducerea directă a organelor 
superioare de partid, au fost luate măsuri 
energice din primele momente.

Consiliul Național al Inginerilor și Tehni
cienilor salută abnegația de care au dat și 
dau dovadă cadrele tehnice în încleștarea 
generală pentru combaterea consecințelor 
nefaste ale forțelor dezlănțuite ale naturii, 
spiritul de profundă solidaritate manifestat 
de toți inginerii și tehnicienii prin contri
buția bănească și sprijinul material la care 
s-au angajat, ca și prin munca suplimen
tară. voluntară, pe care o depun în pro
ducție.

Consiliul Național al Inginerilor și Tehni
cienilor cheamă toate comisiile inginerilor 
și tehnicienilor să mobilizeze cadrele teh
nice din întreprinderi și instituții la muncă 
suplimentară voluntară pentru a găsi și 
aplica soluții tehnice și de organizare care 
să valorifice toate rezervele interne in ve
derea sporirii producției, repunerii în func
țiune a Întreprinderilor avariate, pentru a 
contribui la compensarea pierderilor cauzate 
de calamitățile naturale, astfel încît actua
lul cincinal să se încheie cu succes șl să se

vărsarea apelor, pentru crearea condițiilor 
necesare ca în județele sinistrate viața să 
reintre cît mai repede pe făgașul ei firesc.

Ca o expresie a umanismului ce caracte
rizează societatea noastră socialistă, cadre
le militare și salariații civili s-au angajat 
în adunări de solidaritate ce au avut loc 
în unități, să-și aducă' contribuția bănească 
și materială la ajutorarea familiilor în su- 

; ferință. în același scop, cadrele de bază ale 
Ministerului Forțelor Armate, într-o ședin- 

] ță lărgită de colegiu, au hotărît să ofere 
pentru fondul de ajutorare solda lor pe o 
lună.

! Militarii sînt profund convinși că ampla 
acțiune, condusă cu fermitate și energie de 
partid, pentru ca țara să biruie marile greu
tăți prin care trece, pentru ca mersul con
strucției socialiste să cunoască o neîntre
ruptă ascensiune, va fi încununată de vic
torie.

Pătrunși de răspunderea ce le revine, 
toți militarii asigură conducerea de partid 
și de stat, personal pe dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, .în 
frunte cu comuniștii,. își vor consacra în
treaga capacitate de muncă realizării la 
nivelul cerințelor a planului pregătirii de 
luptă și politice, îndeplinirii misiunii nobi
le încredințate — apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, a libertății și 
independenței patriei, a cauzei socialismu
lui.

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel ION IONIȚĂ
Adjunct al ministrului Forțelor 

Armate și secretar al Consiliului 
Politic Superior

General-locotenent ION COMAN
★

Arhitecții din întreaga țară se angajeaz- 
ză ca — pe lingă îndeplinirea propriilor lor 
obligații de plan ce le revin în cadrul in
stitutelor unde își desfășoară activitatea — 
prin muncă voluntară să contribuie, fără 
a-și precupeți energia, la realizarea de pro
iecte destinate reconstruirii în scurt timp 
a cartierelor și comunelor calamitate. De 
asemenea, Uniunea Arhitecților va spriji
ni organizarea echipelor de specialiști care 
se vor deplasa în județele afectate de inun
dații pentru a participa la acțiunea de re
facere a obiectivelor economice și edilita
re avariate sau distruse de ape.

Vă asigurăm, Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de ferma hotărîrea a tuturor 
arhitecților din România de a munci cu 
nemărginit devotament pentru ca, urmînd 
Îndrumările dumneavoastră, sarcinile de 
plan prevăzuite pentru acest an să poată 
fi îndeplinit în întreaga țară, înfăptuindu-se 
deasupra oricăror greutăți, politica înțe
leaptă a partidului și statului nostru de e- 
dificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

BIROUL UNIUNII 
ARHITECȚILOR

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

' Ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii 
Ortodoxe Române sînt profund mlșcați da 
grelele încercări și de pagubele imense ce 
s-au abătut asupra poporului nostru, în 
urma calamităților provocate de revărsarea 
apelor și inundarea unora dintre județele 
patriei noastre.

însuflețiți de spiritul de frățietate și dînd 
glas sentimentelor de solidaritate umană 
care stăpînesc în aceste zile întregul nostru 
popor, toate Eparhiile Bisericii Ortodoxe 
Române depun din fondurile proprii, de la 
ierarhi, de la preoți și salariați, contribuțiile 
lor pentru ajutorarea și mîngîierea celor ce 
au fost loviți de pe urma acestor calamități 
nemaiîntîlnite în istoria țării noastre.

Pe lingă aceste ajutoare, dăruite de cele
lalte eparhii, în calitatea Noastră de Mitro
polit și Arhiepiscop al Bucureștilor, îm
preună cu Consiliul Nostru Eparhial și cu 
Consiliile Parohiale și Mănăstirești din Ar
hiepiscopia Bucureștilor, vom contribui cu 
suma de 2 000 000 lei.

De asemenea, din fondurile Administra
ției Patriarhale contribuim cu suma de 
500 000 lei, totalul sumei cu care vom con
tribui de la Arhiepiscopia Bucureștilor și de 
la Centrul Patriarhal la această acțiune pa
triotică fiind de 2 500 000 lei.

★

într-o telegramă semnată de Mitropoli
tul Moldovei și Sucevei, Justin, clerul și 
credincioșii din cuprinsul Arhiepiscopiei 
Iașilor își exprimă întreaga lor solida
ritate cu toți cei ce au avut de suferit da 
pe urma inundațiilor. în aceste momente 
de grea încercare, cînd energiile întregii 

I noastre națiuni se unesc într-o impresio- 
I nantă solidaritate umană, însuflețiți de un 
! profund umanism și de dragoste față de 
! scumpa noastră țară — se spune în tele

gramă — clerul și credincioșii sînt ho
tărîți să-șî aducă contribuția lor pentru re
luarea activităților economice și sociale în
trerupte, pentru limitarea și înlăturarea pa
gubelor și ajutorarea familiilor de sinis- 
trați. Toți salariații din cadrul Arhiepis
copiei Iași vor contribui cu o zi din 
salariul fiecărei Juni,pînă la,șțîrșitul anu
lui pentru fondul de ajutorare a județelor 
lovite de calamități. Toate unitățile bise
ricești din cuprinsul Arhiepiescopiei Iași
lor (Centrul Eparhial, Protopopiate, mănăs
tiri și parohii) vor contribui, în funcție de 
posibilitățile lor bugetare, cu sume de bani 
care vor totaliza, pină la 15 iunie, cel puțin 
1 000 000 lei.

Credincioșii și slujitorii bisericești vor da 
tot sprijinul lor organelor locale ale puterii 
de Stat pentru strîngerea de îmbrăcămin
te și alimente necesare familiilor din ju
dețele sinistrate. Orice alte acțiuni organi
zate de autoritățile de stat se vor bucura 
de întregul sprijin al credincioșilor și slu
jitorilor bisericești.

★
îndurerați de calamitățile dezlănțuite asu

pra unor orașe și județe ale țării, salariații 
Centrului eparhial, profesorii și salariații 
Seminarului teologic mitropolitan, precum 
și clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Cra
iova, Mitropolia Olteniei, își exprimă și ei 
solidaritatea cu întregul popor român și cu 
mulțimile de sinlstrați, pentru sprijinirea 
operei de ajutorare întreprinse și îndulcirea 
suferințelor păgubiților.

într-o telegramă, semnată de Arhie
piscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, 
se arată următoarele contribuții : Centrul 
eparhial — suma de 120 000 lei ; mitropoli
tul Firmilian — 8 000 lei ; vicarul și consi
lierii mitropolitani, salariații Centrului epar-

creeze toate condițiile pentru realizarea de
plină a Directivelor Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român.

Comisiile inginerilor și tehnicienilor de 
pe lingă consiliile județene, municipale și 
orășenești ale sindicatelor din județele li
mitrofe celor sinistrate, în colaborare cu fi
lialele Uniunii Arhitecților, sînt chemate să 
organizeze echipe complexe de specialiști 
care, în timpul liber, să efectueze studii și 
să elaboreze proiecte în vederea reconstruc
ției satelor și a cartierelor orașelor, precum 
și să dea asistență tehnică în vederea refa
cerii sau consolidării unor clădiri.

Consiliul Național al Inginerilor și Tehni
cienilor se angajează să trimită la cererea 
consiliilor județene ale Frontului Unității 
Socialiste specialiști de înaltă calificare, cu 
vastă experiență, din învățămîntul superior 
și institute de cercetări, pentru a acorda 
asistență tehnică în probleme tehnice deo
sebite.

Asigurăm conducerea partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal, că inte
lectualitatea tehnică din țara noastră, Îm
preună cu întregul popor, va da și de a- 
ceastă dată dovada înaltului ei patriotism, 
spiritului ei de abnegație, muncind fără 
preget pentru refacerea neîntîrziată a po
tențialului afectat de calamități, normaliza
rea întregii vieți economice, pentru realiza
rea neabătută a programului partidului de 
înfăptuire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Apelul Comitetului Executiv 

al Consiliului Național al Societății

de Cruce Roșie adresat activiștilor 

voluntari de Cruce Roșie 

din întreaga țară!
Comitetul Executiv, întrunit în ședință 

extraordinară, a analizat contribuția pe care 
o aduce activul de Cruce Roșie, alături de 
comandamentele locale pentru preîntîmpi- 
narea și limitarea efectelor inundațiilor, 
pentru ajutorarea sinistraților.

Activiștii voluntari, dînd dovadă de un 
puternic spirit umanitar, de înaltă conștiin
ță socialistă s-au alăturat din primele mo
mente dramatice forțelor organizate de co
mandamentele locale care luptă Împotri
va stihiilor apelor.

Ținînd seama de proporția nemaiîntîlnită 
a dezastrelor, pricinuită de revărsarea ape
lor, de faptul că numeroase familii au ră
mas fără adăpost, fără hrană, fără Îmbră
căminte, numeroși copii au rămas fără 
părinți, Comitetul Executiv al Consiliuliui 
Național al Societății de Cruce Roșie face 
un călduros apel la toți membrii organiza
ției, la activiștii voluntari să dea dovadă in 
continuare de înalt spirit de întrajutorare 
umană, de abnegație și să participe, alături 
de forțele locale la restabilirea vieții nor
male, la ajutorarea sinistraților.

Comitetul Executiv al Crucii Roșii cheamă 
toți activiștii voluntari, membri ai forma
țiilor sanitare de masă, absolvenți ai cursu
rilor de igienă și prim ajutor, ai cursurilor 
de îngrijire la domiciliu, să sprijine cu toate 

Pe lingă această sumă, Noi personal, îm
preună cu ceilalți membri ai Sfîntului Si
nod, vom da salariul pe o lună, iar profe
sorii de la Institutul teologic și de la Se
minarul teologic din București, preoții și 
diaconii, precum și toți salariații de la Cen
trul Patriarhal și salariații bisericești din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor vor da 
salariul pe o zi, în fiecare lună, pînă la 
sfîrșitul anului.

Conștienți că acum trebuie mobilizate toa
te energiile pentru înlăturarea cît mai ur
gentă a pagubelor pricinuite patrimoniului 
nostru național, Vă încredințăm că toți slu
jitorii și credincioșii Bisericii Ortodoxe Ro
mâne — animați de cele mal alese senti
mente de patriotism — nu vor precupeți 
nimic pentru a sprijini cu tot elanul, alături 
de vrednicul nostru popor, munca plină de 
abnegație care se depune pentru redresa
rea și înflorirea patriei noastre.

JUSTINIAN, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe

Române
★

hial, profesorii Seminarului teologic mi
tropolitan, salariații seminarului teologic mi
tropolitan, cu parte din salariile lor. Unită
țile eparhiale protopopiate, parohiile și 
mănăstirile au fost îndemnate să sprijine 
opera de refacere națională. Credem în 
destinul luminos al poporului român, în 
voința dîrză a cîrmuitorilor săi și în în
vingerea calamităților, se spune în încheie
rea telegramei.

★
Credincioșii șt clerul Eparhiei ortodoxe 

române Cluj, adine impresionați de calami
tatea produsă prin revărsarea unor cursuri 

j de ape, își exprimă sincera și adînca lor 
■ compasiune față de grelele încercări ale 

unei părți din populația țării noastre. Dînd 
curs sentimentelor de solidaritate cu între- 

’ gul popor — se spune în telegrama sem- . 
nată de Teofil, episcopul ortodox român al 
Clujului — înțelegem să contribuim la fon
dul de ajutorare a zonelor sinistrate, cu 
suma de 100 000 lei, din partea centrului 
eparhial, la care se adaugă contribuția echi
valentă cu o parte din salariu a tuturor an- 
gajaților noștri. Personal, am contribuit la 
acest fond cu suma de 7 000 lei. Totodată, 
vă asigurăm că sintem hotărîți să sprijinim 
pe mai departe cu deosebită rîvnă, toate 
acțiunile inițiate de conducerea superioară 
a statului pentru remedierea pagubelor pri
cinuite de inundații.

★
Clerul Episcopiei reformate am Cluj tri

mite, sub semnătura episcopului Nagy Iuliu, 
o telegramă, in care se exprimă compasiu
nea cu ocazia calamităților produse de inun- 

, dațiile unor regiuni ale patriei noastre. 
| Ne solidarizăm cu eforturile și măsurile în

treprinse de conducerea superioară a sta
tului, pentru înlăturarea urmărilor acestor 
calamități — se subliniază în cuprinsul te
legramei. Am contribuit la fondul de re
facere a pagubelor pricinuite cu suma de 
50 000 lei, din fondul centrului eparhial, iar 
clerul Episcopiei reformate — cu donarea 
unei părți din salariul său. Personal, am 
contribuit la acest fond cu suma de 5 000 lei. 
Vă asigurăm de tot sprijinul la eforturile 
depuse în continuare de înalta conducere 
a statului, pentru redresarea zonelor cala- 

j mitate și reluarea normală a vieții coti- 
'i diene.

forțele și pregătirea lor, organele sanitare 
de stat în realizarea acțiunilor ce au loc 
pentru prevenirea și combaterea bolilor in- 
fecțioase și hidrice.

Activiștii de Cruce Roșie din zonele cala
mitate să mobilizeze urgent cetățenii la 
vaccinări, să semnaleze cadrelor medico- 
sanitare cazurile de îmbolnăviri, să sprijine 
aprovizionarea cu apă potabilă și alimente, 
să Îndrume populația pentru respectarea 
măsurilor de igienă și să ajute la realiza
rea oricăror măsuri menite să apere sănă
tatea și viața cetățenilor.

Comisiile locale de Cruce Roșie să mobili
zeze membrii societății, donatori de sînge, 
să răspundă la prima chemare a stațiilor 
de recoltare și conservare a sîngelui și să 
îndemne și alți cetățeni, apți de donare, să 
intre în rîndul donatorilor de sînge.

Comitetul Executiv al Consiliului Națio
nal al Societății de Cruce Roșie își exprimă 
deplina convingere că toți activiștii volun
tari vor fi la înălțimea sarcinilor importan
te și urgente ce au de îndeplinit și că, ală
turi de întregul nostru popor, nu vor pre
cupeți nimic pentru îndeplinirea chemării 
partidului și guvernului, pentru înlăturarea 
urmărilor nefaste ale calamității ce s-a a- 
bătut asupra unor zone din țara noastră.
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Ziua de ieri a adus noi și nenumărate mărturii ale înaltei conștiințe patriotice 
cu care cele mai largi categorii de cetățeni - muncitori, țărani, intelectuali, pen
sionari, gospodine, oameni ai muncii de toate naționalitățile - răspund vibrantului 
apel adresat de Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socia
liste, de organizațiile de masă și obștești, pentru diminuarea și înlăturarea grabnică 
a greutăților pricinuite de calamități, pentru redresarea cursului vieții economice și 
sociale. Emoționantele acțiuni de solidaritate cu populația sinistrată, de sprijinire a 
zonelor calamitate constituie o ilustrare grăitoare a unității indisolubile a întregului 
popor în jurul partidului și guvernului, a dîrzeniel și spiritului său de abnegație în 
bătălia pentru normalizarea vieții economice și sociale a țării greu încercate de 
stihia apelor.

Răspunsul activului de bază 
din intreprinderile brașovene

în cursul zilei de 20 mai, în în
treprinderile municipiului Brașov au 
avut loc ședințe ale activului de 
bază (cu participarea birourilor orga
nizațiilor de partid, conducerilor în
treprinderilor, conducătorilor organi
zațiilor de masă) în cadrul cărora 
s-au întocmit planuri de măsuri con
crete privind contribuția fiecărui 
colectiv la diminuarea efectelor ca
lamităților, la ajutorarea familiilor' ' 
sinistrate. Cu acest prilej, colectivul 
uzinei constructoare de tractoare s-a 
angajat în unanimitate să lucreze în 
schimburi prelungite și în zilele de 
repaus pentru a realiza suplimentar o 
producție-marfă in valoare de 50 mi
lioane lei, să livreze în avans unită
ților agricole din zonele calamitate 
400 de tractoare de 65 CP. Zi și 
noapte, în uzină sosesc din aceste 
zone utilaje, mașini, care sînt recon

diționate. Specialiști șl utilaje din 
uzină au fost trimise de forul de re
sort la Uzina mecanică din Mediaș, 
unde contribuie la repunerea în 
funcțiune a întreprinderii.

Colectivul uzinei de autocamioane 
s-a angajat să dea o producție supli
mentară de 25 (milioane lei față de 
angajamentul inițial. Premiul în 
valoare de 280 000 lei, primit da 
uzină pentru rezultatele obținute în 
întrecerea pe anul trecut, a fost do
nat fondului de ajutorare a sinistra- 
ților.

în cursul zilei de 19 mal, de la 
fabrica de ciment „Temelia" s-au 
expediat 300 mc piatră pentru con
strucțiile de baraje de pe Tîrnave. 
Colectivul întreprinderii s-a angajat 
ca, pînă la sfîrșitul lunii, să livreze 
suplimentar 2 000 tone ciment și 15 000 
tdne calcar.

Primul autocamion 
cu alimente 

al Institutului de fizică 
atomică a pornit 

spre Dej

De la Institutul de fizică ato
mică ni se comunică prin tele
fon : autocamionul institutului a 
pornit spre Dej cu un prim 
transport de o tonă și jumătate 
de alimente și obiecte de îmbră
căminte, oferite de salariații in
stitutului. Alți 15 000 de lei, 
strînși pînă acum, vor fi trans
formați în obiecte de primă ur
gență, urmînd a fi îndreptate 
acolo unde va fi nevoie.

60 de specialiști din Institut 
s-au constituit tn brigăzi com
plexe pentru intervenții și asis
tență tehnică tn vederea reoon- 
diționării Instalațiilor le auto
matizare, de măsură și control 
din zonele calamitate.

Premii ale întreprinderilor fruntașe 
donate in folosul județelor calamitate

Colectivul întreprinderii de trans
porturi auto-Piatra Neamț a hotărît 
ca, în afara salariului pe o zl lunar, 
să doneze pentru ajutorarea localită
ților sinistrate premiul în valoare de 
60 000 lei ce i se cuvenea ca urmare 
a cîștigării, pentru a treia oară con
secutiv, a steagului de întreprindere 
fruntașă pe ramură. Alte întreprin
deri fruntașe din județul Neamț — 
Uzina de fibre sintetice din Săvinești, 
întreprinderea de centrale hidroelec
trice „Bistrița" și unitatea de meca
nizare și transporturi forestiere — au 
alocat în contul fondurilor pentru si
nistrat! sume de 125 000 lei rezultînd 
din premii.

Tov. Pompiliu Tătulescu, locțiitorul 
secretarului comitetului de partid al 
uzinei „Vulcan"-București, ne infor-

EFORTURI DÎRZE PENTRU 
DEPĂȘIREA SARCINILOR 

DE PLAN

în adunarea care a avut loc ier! la 
amiază, salariații întreprinderii bucu- 
reștene „Metaloglobus" și-au expri
mat hotărîrea să vină în sprijinul zo
nelor lovite de inundații, prin realiza
rea unei producții globale suplimen
tare de bunuri de larg consum In va
loare de 500 000 lei.

La telefon. Uzina de mecanică fină 
din Capitală. Secretarul comitetului 
de partid, ing. Petre Dobrescu, ne 
comunică : Solidari cu tovarășii noștri 
din zonele devastate de furia apelor, 
membrii colectivului nostim au hotărît 
să suplimenteze planul de producție 
pe luna mai cu 3 la sută. Astfel se 
vor realiza în plus diferite aparate de 
măsură și control — micrometre, ma- 
nometre, șublere etc, necesare pentru 
repunerea în funcțiune a Întreprinde
rilor din localitățile inundate — în 
valoare de circa 500 000 lei.

meazâ despre angajamentele colecti
vului uzinei, ca răspuns la chemarea 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste:

— suplimentarea angajamentului 
anual la producția-marfă cu 8 mili
oane lei, din care 4 milioane în luna 
mai, iar la producția globală cu 7 mi
lioane lei ;

— pentru sprijinirea sinistraților. 
colectivul uzinei va oferi salariul pe 
o zi lunar pînă la sfîrșitul anului, 
ceea ce reprezintă circa 300 000 lei pe 
lună, iar cadrele de conducere sile 
uzinei vor da salariul pe o lună ;

— premiul de 70 000 lei, obținut ca 
întreprindere fruntașă pe ramură, 
precum și 50 000 lei din fondul de 
rezervă al C.A.R., vor fi donați fon
dului de ajutorare a sinistraților.

BARACAMENTE 
Șl MATERIALE 

DE CONSTRUCȚII PENTRU 
ZONELE CALAMITATE

Combinatul pentru exploatarea și 
industrializarea lemnului-Ploiești, prin 
unitățile sale din Cîmpina, , Buș
teni și altele, a trecut la confecțio
narea (și a început expedierea) a 20 
de baracamente prefabricate pentru 
cazarea oamenilor care muncesc pe 
Mureș, Olt și Someș în vederea în
lăturării efectelor inundațiilor. Colec
tivele întreprinderilor de Industrie 
locală din județul Prahova s-au an
gajat să pună imediat la dispoziția 
județelor calamitate 400 tone var și 
ipsos, iar trustul județean de con
strucții și Grupul de șantiere-Brazi 
au oferit, din economiile realizate de 
constructorii prahoveni, 300 tone ci
ment, 7 tone oțel beton, 163 mc che
restea, 37 tone mozaic și alte mate
riale de construcție.

0 nouă inițiativă 

a scriitorilor" ' ■ - -re

Din inițiativa unui grup de 
scriitori, Editura militară va ti
pări un volum intitulat „Start 
spre extraordinar", în cuprinsul 
căruia vor fi reunite scrieri ine
dite, științifico-fantastice și de 
aventuri, ale celor mai cunoscuți 
autori ai genului de la noi. Be
neficiile realizate din vînzarea 
acestui volum de mare tiraj, 
precum și drepturile de autor ce 
se cuvin semnatarilor schițelor 
și povestirilor vor fi donate fon
dului de ajutorare a zonelor ca
lamitate.

Țăranii cooperatori trimit mii de tone 

de produse agroalimentare
CONSTANȚA i în ziua 

de 20 mal, adu
nările generale 

agricole de pro- 
Constanța au ho-

ale cooperativelor 
ducție din județul 
tărit să trimită următoarele cantități 
de produse agroalimentare pentru a- 
jutorarea familiilor din județele lo
vite de calamități : 518 tone porumb, 
334 tone grîu, 12 tone orz și 3 tone 
ovăz (pentru sămință), 47 tone fa
sole uscată, 7 tone legume, 2 tone 
cartofi, 6 tone carne (viu), 23 000 
căți ouă. 800 kg brinză. 7 000

bu- 
litri

lapte, alte produse alimentare, a- 
proape 500 tone furaje, precum și 
328 000 lei. La acestea se mai adau
gă contribuția personală a țăranilor 
cooperatori insumînd 163 000 kg ce
reale și 762 000 lei.

perativei ; cooperatorii din Stolcă- 
nești au hotărît să trimită 20 tone 
grîu, 10 tone porumb, 10 tone ma
zăre, iar din fondurile bănești ale 
cooperativei se vor oferi sinistrați
lor 100 000 lei, la care se adaugă pre
miul în valoare de 25 000 lei, obținut 
anul trecut pentru cea mai bună pro
ducție de lapte pe țară. Multe coo
perative s-au angajat să obțină pro
ducții superioare celor planificate și 
să livreze suplimentar la fondul cen
tral al statului cantități sporite de 
produse agricole. La C.A.P. Rotunda, 
bunăoară, cooperatorii s-au angajat 
să obțină cu 200 kg mai mult po
rumb la hectar și să sporească ast
fel cu 140 tone porumb livrările la

OLT Pină marți, co-
_____ operativele agri

cole din județul 
Olt s-au angajat să ofere din veni
turile lor celor greu încercați de ca
lamități : 1 327 000 lei, 146,5 tone griu, 
117,5 tone porumb, 21 tone orz, 10 
tone mazăre, 6,3 tone fasole boabe, 
300 tone furaje, 2 tone sămînță de 
sfeclă, răsaduri, viță de vie pentru 
plantat și multe alte produse agro
alimentare. Cooperatorii din Scorni- 
cești vor trimite în zonele sinistrate 
30 tone grîu și porumb, 40 tone fu
raje, 5 000 kg legume proaspete de 
seră Și 100 000 lei din fondurile coo

fondul central.

TELEORMAN

a subscris circa

Pînă in prezent, 
populația din ju
dețul Teleorman 

4 700 000 lei pentru 
ajutorarea populației sinistrate. De
asemenea, cooperativele agricole și 
țăranii cooperatori au donat 572 
tone cereale — din care 290 tone grîu, 
242 tone porumb, 33 tone orz, 7 tone 
sămînță pentru porumb și floarea- 
soarelui — 1588 animale și 6 250 pă
sări. Ieri au plecat spre Tg. Mureș 
și Mediaș 30 autocamioane încărcate 
cu legume și zarzavat, donate de co
operativele din județ, precum și 40 
instalații de pompare, cu 40 moto- 
pompiști.

CRESTE
I

CONTUL 2000--
CONTUL
OMENIEI

DEVA (corespondentul „Scln- 
teii"). Contul profundei omenii, 
al solidarității frățești, cum l-au 
numit cetățenii, crește continuu. 
La agenția C.E.C. Hunedoara, 
medicul Teodor Avram a venit 
împreună cu soția sa, Constanța 
— profesoară — depunînd fieca
re cite 1 000 lei. în aceeași zi, la 
același oficiu, au oferit: munci
torul Năstase Hurmuz — 400 lei, 
pensionarul Petru Toma, pensia 
sa pe o lună întreagă, în valoa
re de 824 lei, preotul loan Mar
chitan — 500 lei și mulți alții. 
Și nu mai puțin semnificativă 
este contribuția croitorului 
Gheorghe Henciu, din Hunedoa
ra, care, în afara sumei de 2 000 
lei, a oferit și îmbrăcăminte în 
valoare de circa 3 000 lei. Intr-o 
singură zi, la agenția C.E.C. Hu
nedoara au fost înregistrate de
puneri în valoare de aproape 
12 000 lei.

*

După datele comunicate de di
recțiile județene ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni, de 
Ia deschiderea contului 2 000 și 
pină in dimineața zilei de 20 
mai, la ora 10, cetățenii au de
pus suma de 1 592 766 lei, din 
care :

municipiul București 520 634 Tei
județele Cluj 181116 „
Timiș 174 644 „
Sibiu 110 056 „
Teleorman 103 000 „

Pentru a veni în întimpinarea 
celor ce doresc să depună bani 
în sprijinul sinistraților, Casa de 
Economii și Consemnațiuni a 
dispus ca sumele să se poată de
pune, in afara tuturor unităților 
C.E.C. din județe și din munici
piul București, și la unitățile 
poștale, prin completarea unui 
simplu buletin de vărsămînt. 
Pentru sumele depuse se elibe
rează chitanțe.

ANGAJAMENTELE PROIECTANȚILOR 
DE LAMINOARE

Ieri, în cadrul ședinței comu
ne a comitetelor de partid, de 
direcție, sindicat și U.T.C. de 
la Institutul pentru proiectări 
de laminoare (I.P.L.) din Bucu
rești s-a hotărit :

— din donațiile salariaților 
să se strlngă un fond de circa 
600 000 lei, care va fi oferit a- 
jutorării județelor calamitate ;

— să se lucreze 20 000 ore su
plimentare in care timp să se 
efectueze la cerere lucrări sau 
proiecte pentru zonele afecta
te de inundații ;

— angajamentul anual de 
proiectare — reanalizat ieri —

să fie suplimentat de la 120 
proiecte in devans, in valoare 
de 225 000 000 lei, la 150 pro
iecte a căror valoare urcă la 
300 000 000 lei ;

— angajamentul privind e- 
conomia de metal la construc- 
(ii-montaj să fie suplimentat 
de la cele 3 400 tone anual, la 
3 700 tone anual, iar în pro
iectarea de utilaje, de la 250 
tone anual Ia 400 tone anual ;

— să se sporească gradul de 
refolosire a proiectelor in așa 
fel incit să se elaboreze supli
mentar proiecte în valoare de 
circa 6 milioane lei.

NU VA CUNOASTEN 
NU NE CUNOASTET 
DAR SÎNTEM ALĂTUR

Noi și noi donatori se îndreaptă spre centrele de cftlectare. în fața centrului din b-dul Coșbuc 110 
_ Foto : M. Ci.

■ ' ■

începînd de ieri, funcționează în diferite localități 
ale țării centre de colectare a îmbrăcămintei și a al
tor obiecte pentru ajutorarea populației sinistrate.

Ne oprim la intimplare, la unul din cele 92 de cen
tre organizate în Capitală : centrul din bd. Coșbuc nr. 
110.

De dimineață s-au perindat sute de donatori — des
pre aceasta vorbesc stivele de obiecte care au umplut 
aproape pină la refuz cele două încăperi destul de 
spațioase.

Tocmai a intrat Maria Nicolau, gospodină din str. 
Gazelei nr. 42. Intr-o mină are plasa cu piine, iar în 
cealaltă, un pachet cu imbrăcăminte. II desface fără 
să spună o vorbă. Doar cind responsabila centrului îi 
spune : „Vă mulțumim foarte mult", răspunde mirată : 
„De ce-mi mulțumiți 7 Păi nu era datoria mea ?“

O pensionară, Elisabeta Gherasimescu, din str. Ga
zelei nr. 49, a adus, pe lingă mai multe obiecte de îm
brăcăminte, o plapumă de lină și 2 perne. „Să știu că 
unei familii lovite îi voi fi de ajutor, să aibă cum 
dormi. Pină am ajuns la anii ăștia, am văzut multe și 
știu ce inseamnă să pierzi dintr-o dată totul, să rămii 
fără adăpost". *

Un bărbat vîrstnic, care a venit cu mai multe ba
loturi — l-au mai ajutat doi tineri să le aducă — se 
prezintă : „Sînt Poenaru Costache, președintele aso
ciației locatarilor imobilului din str. Bozianu nr. 10. 
Toate familiile din blocul nostru au ținut să contri
buie la ajutorarea sinistraților. Am strîns tot ce ni s-a 
părut că le-ar putea fi de folos". Sînt atîtea obiecte, 
incit înscrierea lor umple două foi de registru.

Din buzunarul unei haine, cade un bilet : „Iubiți to
varăși, vă trimitem din adîncul inimii aceste obiecte ;

nu vă cunoaștem, nu ne cunoașteți, dar sîntem frați 
și tovarăși, țara întreagă e alături de voi".

...Un alt centru, la fabrica de încălțăminte „Dîmbovi
ța". Ochii ne sînt atrași, de cum intrăm, de un mare 
număr de lăzi pregătite pentru a fi expediate. Privim 
într-una care încă nu a fost închisă : lucruri în per
fectă stare, proaspăt spălate și călcate, rînduite cu cea 
mai mare grijă în pungi de plastic, pe sortimente, fie
care pungă avînd înscris conținutul. Cu obiectele aduse 
de salariații fabricii s-au umplut pină acum 35 ase
menea lăzi.

Și în timp ce femei inimoase continuă sortarea 
obiectelor și aranjarea lăzilor, pe ușă intră mereu alțl 
și alți donatori...

Călin Florea, muncitoare la ștanță, scoate din sa
coșă : 1 kg zahăr, 1 kg făină, 1 kg orez. „Vă rog să 
primiți astea din partea mea. îmi pare rău că nu pot 
da mai mult...".

Tine Aneta, muncitoare din secția încălțăminte me
canică, banda 6 tras, a adus, pe lingă un vraf întreg 
de îmbrăcăminte de copil, și un ghiozdan. „Fetița mea- 
m-a rugat : Dă, mămioo, și ghiozdanul, poate ara 
vreun copil nevoie". Iși scotocește geanta și mai scoate 
25 de lei. „Și acești bani, vă rog“.

Centrul nr. 1 din Calea Gnviței nr. 81. Responsabilul 
centrului, Dinu Teodorie. ne spune : „La ora 8, cind s-a 
deschis centrul, așteptau la ușă 10 persoane cu pa
chete și chiar saci. Pină la orele 14 s-au înregistrat 
1 300 obiecte. Acum s-a ivit o problemă : nu avem 
destui saci și ambalaje pentru atîtea lucruri".

Donatori de toate virstele, de toate profesiile. Do
natori diferiți — și totuși aceiași i oameni săritori, 
inimoși, tovarăși.

Adunarea de solidaritate fier
binte. tovărășească, din secția 
montaj a uzinelor „23 August" 
din București, cu județele lovite 
de calamități. "Colectivul ei a ho
tărit să efectueze multe ore de 
muncă voluntară, să-și depășeas
că substanțial angajamentele, să 
dea economiei naționale o im
portantă producție suplimentară.

Cu tinerească dăruire
Din știrile de ultimă oră sosite la 

Comandamentul U.T.C., aflăm că bri
gadierii de pe Șantierul național al 
tineretului de la hidrocentrala Lotru 
au hotărît să ofere suma de 20 000 lei 
rezultată din muncile voiuntar-pa- 
triotice efectuate în lunile mai și iu
nie. De asemenea, brigadierii au mai 
hotărit ca ziua de 24 mai să fie o „Zi 
a muncii patriotice", a cărei valoare 
de 160 000 lei să fie alocată fondului 
național de ajutorare.

• Elevii Grupului școlar de chimie 
din Rm. Vilcea vor dărui 800 bucăți 
săpun, 800 tuburi pastă de dinți, 400 
kg săpun de rufe, iar elevii din anul 
III se vor constitui în grupe cuprin- 
zind 30 lăcătuși și 30 electricieni care 
vor merge tn perioada de practică, 
timp de 15 zile, în zonele sinistrate.
• Organizația județeană U.T.C. 

Ilfov va strînge din donațiile uteciș-

tilor și din munca lor patriotică suma 
de 500 000 lei.
• Pionierii șl școlarii din sectorul 

3 al Capitalei au colectat îmbrăcă
minte și încălțăminte în valoare de 
280 000 lei și au depus la contul 
C.E.C. 2000 suma de 93 000 lei ; cole
gii lor din sectorul 2 au colectat îm
brăcăminte și încălțăminte in valoare 
de 169 000 lei. suma depusă la fondul 
pentru sinistrați fiind de 45 100 lei.

o Elevii de la 17 școli din județul 
Buzău au depus pentru sprijinirea 
sinistraților : Școala generală nr. 15 
din orașul Buzău — 3 000 lei, cea din 
Pătîrlagele — 2 500 lei, cea din Lipia 
— 2 000 lei. La Oradea, suma depusă 
de Școala generală nr. 4 la contul 
C.E.C. 2000 este de 6 000 lei. Unita
tea de pionieri de la Școala generală 
din Sinea Nouă, județul Brașov, a 
colectat 3 500 ouă și 130 de păsări 
pentru județele calamitate.

Contribuția sportivilor la contul 2 000
Federațiile și cluburile sportive a- 

nunță organizarea unor competiții 
ale căror încasări vor fi oferite fon
dului de sprijinire a zonelor calami
tate.

• O mare manifestare polisporti
vă va avea loc astăzi pe sta
dionul „Republicii", în organiza
rea forurilor sportive, sindicale și 
U.T.C. din Capitală. Programul cu
prinde întreceri de fotbal, atletism, 
ciclism, gimnastică acrobatică de an
samblu. La ora 17,30 începe meciul 
dintre echipele feminine de fotbal 
Confecția și F.R.B. în continuare, 
alte două partide de fotbal : Rapid— 
Progresul (echipe de foști interna
ționali, printre care Dungu, Mîndru, 
Ozon, Oaidă, Urechiatu, Lungu, P. 
Moldoveanu etc.) și Dinamo—Steaua 
(primele garnituri de seniori). Tr» 
cele trei probe atletice (800 m, 1 500 
m și săritura în înălțime), ca și Ia 
demonstrațiile de judo vor fi pre- 
zenți sportivi fruntași. Cicliștii se 
vor întrece într-o probă de urmă
rire pe echipe. Programul de gim
nastică acrobatică va fi susținut, în

nocturnă, de studenți de la Institutul 
de educație fizică și sport.

• Federația de fotbal a stabilit ca 
veniturile realizate în meciurile in
ternaționale România-tineret — Aca- 
demik Sofia (ieri Ia București) șl 
Universitatea Craiova — Academik 
Sofia (duminică la Craiova) să fie 
atribuite județelor lovite de cala
mități.

e Aceeași destinație o vor avea 
încasările din intilnirea amicală de 
tenis România — S.U.A. (ieri și azi, 
pe terenurile „Progresul").

o Duminică, pe Stadionul tinere
tului din Capitală, are loc un atractiv 
cuplaj de rugbi : virtuala campioa
nă a țării, Grivița roșie întîlnește 
formația Agronomia Iași ; în conti
nuare, finala campionatului republi
can de juniori între echipele Clubului 
sportiv școlar și Școlii sportive de 
elevi nr. 2. Organizatorii — Federa
ția română de rugbi, cu asentimen
tul celor patru echipe — au stabilit 
ca veniturile realizate să fie afectate 
fondului pentru ajutorarea sinistra- 
ților. z
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Interviul nostru despre: După năprasnica lovitură

FORMALIZAREA REGIMULUI ENERGETIC
Ne răspunde ing. Ani bal Baciu, director in centrala industrială pentru 

transportul și distribuția energiei electrice

1 deplina reușită a mare- 
t colectiv ce se depune zilele 
în vederea reluării activității 

! in toate zonele inundate ale 
î vitală însemnătate este asi- 

cnergiei electrice necesare 
nderilor și populației, repune- 
funcțiune, cu întregul poten- 
unităților energetice și refa- 

►perativă a instalațiilor elec- 
e transport și distribuție asu- 
rora s-a abătut furia naturii 
uite. începerea retragerii ape- 
nsemnat ți înseamnă, în mod 
it, în toata zonele calamitate, 
darea la circuitul energetic 
il a instalațiilor scoase in mod 
tiv de sub tensiune. începerea 
lor de înlăturare a milului și de 
ere a avariilor, de repunere 
1 grabnică în funcțiune a cen- 
r, liniilor de transport și de 
uție a energiei electrice, a sta- 
și posturilor de transformare.
'are este, in mod concret, sta- 
tcestor lucrări ?
du toate că pînă la completa 
dizare a situației in domeniul 
oenergetic mai sînt destule de 
la ora actuală se poate spune, 

, că o bună parte a avariilor 
>st remediate. alimentarea cu
ie electrică a intreprinderilor
triale, instituțiilor și a popu- 
din zonele sinistrate resimțin- 

• tot mai puțin de pe urma călă
ii. Termocentrala Luduș și alte 
ți inundate au reînceput să pro

ducă din plin, se lucrează intens la 
repunerea integrală in funcțiune a 
centralelor Tirnăveni și Arad. Sub 
directa coordonare a comandamentu
lui de' prevenire și combatere a 
efectelor inundațiilor, constituit pe 
minister, și cu sprijinul neprecupețit 
al organelor locale și al unor forma
țiuni militare, avariile grave sufe
rite de liniile de transport și de dis
tribuție a energiei electrice de pe

In care prognoza indica inundații, de
montarea și evacuarea unor aparataje 
sensibile, concentrarea de personal 
de specialitate (exploatare și cons- 
trucții-montaj) în aceste zone, exe
cuția de racorduri provizorii pentru 
asigurarea, în caz de nevoie, a unor 
duble alimentări. Țin să precizez că 
asemenea măsuri, care și-au dovedit 
cu ,prisosință utilitatea, trebuie să se 
ia și se iau, în continuare, bunăoară

• O CERINȚA VITALA — RESTABILIREA PRODUCȚIEI Șl TRANSPORTU
LUI DE ENERGIE ELECTRICA • IERI LA PRTNZ MAI ERAU 401 SATE Șl 11 
ORAȘE LIPSITE — TOTAL SAU PARȚIAL — DE ELECTRICITATE • SE CER 
LUATE MASURI PREVENTIVE IN ZONELE AMENINȚATE DE APE.

Someș, Mureș, Tîrnave și Șiret au 
fost înlăturate aproape in întregime. 
Dintre cele 1 276 sate și 28 de orașe 
a căror alimentare cu energie elec
trică a avut de suferit, miercuri la 
prinz mai erau nealimentate (total 
sau parțial) 401 sate și — parțial — 
11 orașe.

— Cum s-a acționat și se va ac
ționa în continuare ?

— In unele zone sinistrate au fost 
luate din timp o serie de măsuri 
preventive : dirijarea de grupuri 
electrogene mobile spre localitățile

în zona orașului Galați, pînă la dis
pariția pericolului de inundații de 
pe teritoriul țării noastre.

Pe de altă parte, după declanșarea 
calamității, lucrătorii din industria 
energetică au urmărit în permanență 
nivelul apelor, asigurînd scoaterea 
din funcțiune a instalațiilor în mo
mentul în care prelungirea menți
nerii lor sub tensiune ar fi 
provocat electrocutări și incen
dii. Acolo unde s-au produs 
alunecări de teren ce au antrenat cu 
ele stilpi ai linjilor electrice aeriene, 
au fost trimiși imediat specialiști

care au stabilit la fața locului cele 
mai potrivite soluții de remediere. 
In sfîrșit, pentru a permite continua 
supraveghere a stării digurilor de a- 
părare a unor orașe, personalul între
prinderilor de rețele a asigurat, cu 
diferite mijloace, iluminatul acestora.

— Cit credeți că va dura, in sis
temul energetic, înlăturarea totală a 
efectelor dăunătoare ale calamității ?

— Reluarea activității normale, 
după retragerea apelor, este o ches
tiune de cel mult cîteva zile. Scurta
rea la .minimum a duratei curățirii și 
reparării instalațiilor este facilitată 
prin transferarea de materiale și a- 
parataje din zonele ocolite de calami
tăți spre cele afectate și prin dirija
rea rațională, în funcție de necesități, 
a personalului de întreținere a rețe
lelor electrice.

In țară mai există în prezent 79 
de întreprinderi industriale care nu 
pot funcționa din cauza avarierii ins
talațiilor electrice proprii și alte 5 u- 
nități care nu-și pot desfășura acti
vitatea normală datorită defecțiunilor 
survenite în instalațiile aparținînd 
Ministerului Energiei Electrice. Lu
crătorii din ramura noastră vor asi
gura în minimum de timp repunerea 
lor în funcțiune, vor livra energia e- 
lectrică necesară redresării activității 
economice și sociale in regiunile ca
lamitate, își vor aduce contribuția 
la recuperarea pagubelor pricinuite 
de inundații.

Adrian PRODAN

Aspect din comuna Cipău, județul Mureș Foto ; S. Cristian

GALAȚI

ASIGURAREA NECESITĂȚILOR SPORITE
DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Ne răspunde ing. Valeriu Cristescu, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții

i zonele care au fost lovite de 
ndații, repararea sau reclădirea o- 
rtivelor economice și locuințelor 
riate sau distruse, refacerea sute- 
de kilometri de șosele și căi fe- 

î necesită un volum considerabil 
materiale de construcții dintre 

a mai felurite. Este de înțeles că 
tățile producătoare de asemenea 
teriale sînt solicitate să depună e- 
turi sporite pernru a putea răs- 
nde prompt acestor importante ce- 
țe. In legătură cu acest impera- 

economic, pregnant subliniat în 
elul Biroului Executiv al Conși- 
lui Național al Frontului ijnftătii 
cialiste, am avut convorbirea de 
ță.
— In prima urgență, cum a acțib- 
it ministerul pentru a veni in spri- 
nul zonelor calamitate ?
— Chiar a doua zi după declanșs- 
a calamităților, oonducerea minis- 
rului a constituit comandamentul de 
itervenție împotriva inundațiilor. Pe 
ngă sarcina de a organiza apărarea 
e furia apelor a patrimoniului pro- 
riilor noastre unități aflate în zonele 
alamitate, comandamentul s-a preo- 
upat stăruitor să răspundă oricăror 
olicitări de materiale de construcții 
enite din partea comandamentelor 
udețene. In toată această perioadă, 
ivrările de materiale au fost îndrep- 
ate cu prioritate spre șantierele de 
■efacere a căilor ferate, drumurilor 
ii podurilor, a stilpilor de tclecomu- 
îicații. Astfel, carierele industriei 
materialelor de construcții din Turda 
și Brașov au livrat și continuă să li
vreze sute de tone de piatră in zo
nele calamitate. Numai în perioada 
15—18 mai a.c., convoaie de camioa
ne au transportat peste 800 tone pia
tră de la cariera Săndulești, a Fa
bricii de ciment Turda, pentru refa
cerea drumului Cluj — Dej. Colec
tivul aceleiași cariere depune efor

turi pentru a livra suplimentar in 
zilele următoare 20 000 tone piatră 
pentru refacerea altor drumuri, șo
sele și căi ferate.

Pentru acoperirea necesităților tțr- 
gente care au apărut și pentru mul
te alte sorturi de materiale, coman
damentul ministerului a luat măsura 
de a redirija transporturile de ma
teriale de construcții. Spre Satu- 
Mare, de exemplu, sint îndreptate zi
lele acestea de la Turda — în prima 
urgență — 1 100 tone ciment, 250 tone 

• CU PRIORITATE, MATERIALE DE CONSTRUCȚII PENTRU REFACEREA 
CAILOR DE COMUNICAȚII • SPRE SATU-MARE AU FOST EXPEDIATE MARI 
CANTITĂȚI DE CIMENT, VAR, CARTON BITUMINAT, GEAMURI, ȚIGLE, CĂ
RĂMIZI • ÎN FABRICI SE VA LUCRA CONTINUU ÎN TREI SCHIMBURI, 
INCLUSIV DUMINICILE • IN TRIMESTRUL II, PLANUL VA FI DEPĂȘIT CU 
10 000 TONE CIMENT, 9 000 MC PREFABRICATE DIN BETON ARMAT,

var și 50 000 mp carton bituminat ; 
din Tg. Jiu și din Tîrnăveni au fost 
expediate spre aceeași destinație 
12 000 mp plăci de azbociment și 
25 000 mp geamuri ; din alte unități 
ale ministerului au pornit spre ace
lași colț de țară puternic calamitat 
1 milion bucăți țigle, 2 milioane bu
căți cărămizi, 140 tone ipsos și al
tele.

— Desigur, acestea sint primele 
măsuri in legătură cu creșterea brus
că a solicitărilor de materiale de con
strucții. Ce măsuri are in vedere 
conducerea ministerului pentru su
plimentarea simțitoare a producției 
in toate unitățile sale?

— Problema intensificării produc
ției de materiale de construcții a fă

cut zilele trecute obiectul unei largi 
dezbateri cu cadrele de conducere ale 
ministerului. In urma discuțiilor 
purtate cu conducerile centralelor și 
direcțiilor generale, luni, 18 mai, a 
fost lansat un ordin al ministrului 
către toate unitățile neafectate direct 
de calamități, prin care se prevede 
suplimentarea simțitoare a produc
ției îndeosebi la ciment, var, ipsos, 
plăci de azbociment, tuburi de azbo
ciment, materiale de zidărie, țigle, 
geamuri, materiale hidroizolatoare.

panouri mari din beton armat, fîșii 
de beton armat pentru planșee, stilpi 
din beton armat pentru rețelele elec
trice, tuburi pentru canalizări, obiecte 
sanitare, piese da schimb. Este de 
remarcat faptul că marea majoritate 
a colectivelor din unitățile industriei 
materialelor de construcții și-au pro
pus ele insele să sporească producția, 
suplimentîndu-și simțitor angajamen
tele pe care și le-au asumat în între
cere. Colectivul Combinatului de ma
teriale de construcții din Tg. Jiu, de 
exemplu, a propus să suplimenteze 
planul actualului trimestru cu 2 000 
tone de ciment ș! 1 milion bucăți că
rămizi ; înțelegînd gravitatea mo
mentului pe care îl trăiește întreaga 
țară, colectivul aceleiași unități a 

consimțit ulterior, în unanimitate, să 
sporească producția de cărămizi cu 
2.5 milioane bucăți în loc de 1 mi
lion. Colectivul Fabricii de ciment 
Bicaz a hotărît să producă în plus, 
peste planul trimestrului II, 3 000 tone 
ci ment și 2 000 tone var. La sporirea 
producției de materiale de construc
ții, Fabrica de ciment din Turda va 
contribui, în aceeași perioadă, cu 
2 500 tone ipsos și 2 500 tone ciment. 
De altfel, la propunerea fabricilor, 
centralelor industriale și a direcțiilor 
generale, comandamentul constituit 
în cadrul ministerului nostru a apro
bat măsura de a se lucra continuu pe 
parcursul trimestrului II a.c. in trei 
schimburi, inclusiv duminicile.

— După calculele făcute, pe ce re
zultate scontați incă in cursul tri
mestrului II ?

— Apreciem că există condiții ca 
pe ansamblul ministerului să fie nu 
numai recuperate toate pierderile 
survenite de la propriile fabrici ca
lamitate, ci să se obțină și o impor
tantă depășire a planului fizic de ma
teriale de construcții. Scontăm că vor 
fi realizate, peste prevederile planu
lui. chiar din trimestrul II a.c., circa 
10 000 tone ciment, 5 km tuburi pre
siune azbociment, circa 9 000 m.c. 
prefabricate din beton armat, 200 000 
m.p. geamuri. 200 000 m.p. materiale 
hidroizolatoare, mii do tone piatră și 
agregate de carieră etc. Toate colec
tivele de întreprinderi își vor mobi
liza forțele și resursele de care dis
pun pentru a satisface necesitățile 
de materiale de construcții ale eco
nomiei naționale, astfel ca planul de 
investiții pe acest an să se desfășoa
re nestingherit, iar refacerea zonelor 
calamitate să se încheie într-un timp 
cît mai scurt posibiL

loan ERHAN

Cercul puhoaielor 
se strînge

în jurul orașului
(Urmare din pag. I)

construcția digului revine I.C.M.S. 
Galați, întreprinderii 7-construc- 
ții-montaje, trustului local de con
strucții, cu sprijinul masiv în oameni 
și materiale, dat de întreprinderile 
orașului și, bineînțeles, cu sprijinul 
deosebit de prețios al ostașilor for
țelor noastre armate.

Care.este situația in celelalte zone . 
primejduite ale județului/? i

Marți, Șiretul a Înregistrat cea mai 
masivă viitură pe cursul său inie- 1 
rior, crescînd în zona Șendreni—Bra
niștea cu 60 cm. Deși peste 1 000 de 
oameni și sute de mijloace tehnice 
au acționat permanent, în cursul zi
lei de luni și în noaptea spre marți, 
pentru suprainălțarea digului de 
apărare din această zonă, puhoiul 
Șiretului revărsat nu a putut fi stăvi
lit. Așa cum s-a anunțat marți, la 
ora 21.30 apa a ajuns la corona
mentul digului, rupîndu-1 aproape 
simultan în trei porțiuni. Unitățile 
militare care au acționat eroic cît și 
mijloacele tehnice folosite au trebuit 
să fie retrase din calea apelor. Viitu
ra a inundat stația de pompare a 
apei potabile de la Șerbești. conti- 
nuind să pătrundă metru cu metru 
și în comuna Braniștea. Familiile 
din cele 139 de case ale comunei pe
riclitate de inundație, împreună cu 
bunurile lor, au fost evacuate la 
vreme.

In noaptea de marți spre miercuri, 
la orele 1,45. însoțindu-1 pe primul 
secretar al comitetului județean de 
partid Ia fața locului, l-am găsit pe 
căpitanul Fotache cu o grupă de os
tași evacuînd ultimele două familii. 
Pe urmele salvatorilor, apele miloase 
ale Șiretului se tîrau ca un șarpe în 
sus spre sat, cuprinzînd noi locuințe.

Cu mult calm și abnegație au ac
ționat muncitorii, inginerii și tehnicie
nii care deservesc stația de pompare 
a apei potabile de la Șerbești. In 
noaptea de luni spre marți, văzînd că 
apele rup digul, ei au baricadat ușile 
și ferestrele clădirii cu saci de nisip, 
pregătiți din vreme. Astfel, deși sta
ția a fost înconjurată de apă, ea nu a 
putut pătrunde în clădire. Stația a 
pompat apa potabilă în rezervoarele 
de aprovizionare a orașului pînă la 
ora 3,30. In acea clipă s-a întrerupt 
curentul electric. Marți dimineață la 
ora 9, datorită presiunii apei din afară, 
a fost smulsă din zidărie ușa mare a 
stației. Apa a năvălit cu putere în 
sala pompelor. Abia atunci cei care 
au deservit instalațiile cu atita în
drăzneală șl hotărîre s-au retras. In- 
cepînd de ieri, ora 6,30, orașul Galați 
a trecut la alimentarea cu apa din 
vechea sursă de Ia Dunăre. Cantitatea 
pompată este suficientă, cu unele res
tricții.

în cealaltă zonă periclitată a jude
țului, pe Prut, se apreciază că unda 
de viitură va atinge nivelul maxim 
în noaptea de miercuri spre joi, In 
jurul orei 23. Cînd transmit aceste 
rinduri se acționează energic pentru 
terminarea supraînălțării digului în 
punctele primejduite.

Pînă miercuri dimineață suprafețele 
agricole inundate pe teritoriul jude
țului au ajuns la peste 17 000 ha, din 
<-are 9 642 ha semănături, 1 739 ha o- 
goare, 3 449 ha pășune și 2 288 ha de 
pădure.

In comunele Cosmești, Fundenl. 
Tudor Vladimirescu, Piscu, Șerbești 
și Braniștea au fost inundate 355 ca
se. Nu s-au înregistrat victime ome
nești datorită evacuării la timp a 
familiilor din zona amenințată.

Șoseaua națională Galațl-Teeucl 
este inchisă circulației, fiind inunda
tă în mai multe puncte. S-a întrerupt 
circulația și pe artera Galați-Brăila. 
De asemenea, a fost suspendat trafi
cul feroviar pe linia Galați-Tecuci șl 
Galați-Brăila.

In pofida momentelor grele prin 
care trece populația municipiului Ga
lați, activitatea întreprinderilor sa 
desfășoară normal. Colectivele aces
tora muncesc cu abnegație pentru ca 
In fiecare zi să-și îndeplinească și 
depășească sarcinile de plan.

La Galați, lupta cu furiile dezlăn
țuite ale apelor a intrat în faza ho- 
tărîtoare.

Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

★

La orele 17 după-amiază am reu
șit să intru în legătură cu comuna 
Nămoloasa, înconjurată de mai bine 
de 5 zile de apele revărsate ale Șire
tului. In această comună, zi și 
noapte, peste 800 de oameni au lu
crat la înălțarea cu 1 metru a unei 
porțiuni de dig lungă de 1 kilome
tru, care era periclitată de viiturile 
Șiretului. Datorită măsurilor luate și 
intervenției prompte în punctele vul
nerabile ale digului, ori de cite ori 
apa Șiretului se infiltra, loouitorji 
comunei Nămoloasa au reușit să sal
veze satele de la inundații și tot- k 
odată culturile agricole pe o supra
față de peste 5 000 hectare îndiguite. 
După cum ne-a comunicat secretarul 
comitetului comunal de partid, apele 
Șiretului au început să scadă, de la 
ora 7 pînă Ia 15,30 cota lor redueîn- 
du-se cu 30 cm.

...REDAREA GRABNICA ÎN CIRCULAȚIE 
A ARTERELOR FEROVIARE AVARIATE

Ăfe răspunde ing. Tudorică Grama, director general in Departamentul Căilor Ferate
din Ministerul Transporturilor

PROGNOZĂ HIDROLOGICA

— Sistemul circulator al economiei 
pe calea ferată a fost grav afectat de 
inundații în zonele regionalelor de 
cale ferată Cluj, Brașov, Deva și Ti
mișoara, zone în care transporturile 
feroviare de persoane și mărfuri au 
fost la un moment dat întrerupte în 
mare parte. In ultimul moment, situa
ția s-a înrăutățit și în zona regionalei 
Galați. In urma ploilor torențiale și 
creșterii nivelului rîurilor, în spe
cial al Someșului, Mureșului și Tîr- 
navelor, liniile ferate au fost acope
rite de ape pe distanțe apreciabile; 
in 50 de puncte terasamentele au fost 
complet spălate de viitura apelor, din 
care, în 23 de cazuri, avariile sînt de 
proporții foarte grave, atingînd dis
locări în lungime pînă la 2000 metri 
și in adîncime pînă la 9 metri; de 
asemenea 23 de poduri au fost grav 
avariate din care multe au fost com- 
plet distruse. Nenumărate instalații 
de centralizare și telecomunicații au 
fost avariate. *

— în ce stadiu se află refacerea 
rețelei feroviare in aceste zone?

— Prin concentrarea unor impor
tante forțe umane și tehnice, în ul
timele zile au fost redeschise și re
date circulației importante tronsoane 
de linie ferată din aceste zone.

O situație mai grea prezintă în 
momentul de față porțiunea de linie 
dintre Crăciunel și Teiuș. în zona 
podului peste Mureș, unde apele au 
făcut o breșă largă în terasamentul 
căii ferate, în sectoarele Beclean pe 
Someș — Mogoșeni, Deda — Sărățel 
— Beclean pe Someș, Dej ■— Jibou 
și Ulmeni Sălaj — Baia Mare, unde 
o serie de poduri au fost distruse, 
la același timp, pe secția Radna— 

Arad—Nădlac porțiuni Întregi de 
linie și recent zona Stației Bărboși 
(Galați) se află încă sub apele revăr
sate.

— Ce măsuri au fost luate de De
partamentul Căilor Ferate pentru re
deschiderea grabnică a circulației în 
toate zonele afectate de calamități ?

— Din momentul declanșării inun
dațiilor, principalele eforturi ale re
gionalelor de cale ferată au fost o

• DIMENSIUNEA PAGUBELOR : 23 DE PODURI GRAV AVARIATE SAU 
DISTRUSE • 50 DE PUNCTE ÎN CARE TERASAMENTELE AU FOST COM
PLET SPĂLATE PE DISTANȚE ATINGÎND 2 000 DE METRI Șl ADÎNCIMI PÎNĂ 
LA 9 METRI • IMPORTANTE TRONSOANE DE CALE FERATA AU FOST RE
DATE CIRCULAȚIEI • FORMAȚII SPECIALE LUCREAZĂ PERMANENT ÎN TREI 
SCHIMBURI • TRENURI SPECIALE DE INTERVENȚIE APROVIZIONEAZĂ CU 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII PUNCTELE DE LUCRU

rientate în direcția evacuării garni
turilor de trenuri de călători și de 
marfă din zonele periclitate. Nici un 
tren sau nici o locomotivă nu au fost 
surprinse de inundații în linie curen
tă. După revărsarea rîurilor Mureș, 
Someș, Tîrnava Mare, Tirnava Mică, 
Vișeu, prima grijă a fost identifica
rea și punerea în evidență a avariilor 
produse asupra căilor ferate și insta
lațiilor de centralizare și telecomuni
cații, in vederea stabilirii soluțiilor și 
mijloacelor adecvate de refacere. 
Pentru executarea lucrărilor de refa

cere a liniilor și Instalațiilor s-au 
constituit formații speciale de lucru, 
compuse din muncitori, tehnicieni și 
ingineri din cadrul regionalelor de 
cale ferată, întreprinderilor de con
strucții căi ferate și institutului de 
proiectări de specialitate, fixindu-se 
pentru fiecare formație raza de ac
țiune și termenele de execuție a lu
crărilor.

Șantierele sînt aprovizionate per
manent și în cantități masive cu ma

teriale de carieră și balastieră, cu 
poduri provizorii premontate, grinzi 
metalice, piloți din lemn etc., formîn- 
du-se în acest scop trenuri speciale 
de intervenție. Pentru reducerea la 
maximum posibil a termenelor de 
execuție a lucrărilor, ca și pentru a- 
sigurarea cu materialele de carieră 
și balastieră necesare, munca a fost 
organizată in schimburi de zi și 
noapte. Un sprijin important am pri
mit din partea ostașilor forțelor noas
tre armate, subunități de militari lu- 
crînd cot la cot cu ceferiștii in a

proape toate zonele afectate de cala
mități.

— Vă rugăm să precizați cum se 
prezintă circulația trenurilor de călă
tori și de marfă în zonele calami
tate ?

— In ultimele zile au fost rein
troduse în circulație o serie de tre
nuri de lung parcurs și locale de 
persoane. Acceleratele 211/212 (Bucu
rești—Arad), 301/302 (București— 
Cluj—Oradea) și 401/402 (București— 
Satu Mare) circulă pe rute ocolite. 
Se mențin anulate în continuare tre
nurile rapide 15/16, 21/22, 31/32, 45/46 
și acceleratele 111/112, 103/106, 405/406 
și 331/332. Pentru ca transporturile de 
materii prime* și produse necesare 
întreprinderilor Industriale și celor
lalte unități economice, ca și aprovi
zionarea cu alimente și bunuri de 
consum a populației să fie satisfă
cute în cea mai mare parte, s-au for
mat garnituri de trenuri de marfă 
care au fost îndrumate pe rute ocoli
toare spre localitățile calamitate.

în zilele următoare, eforturile ce
feriștilor vor fi îndreptate spre refa
cerea tuturor avariilor produse de 
inundații, ca și spre intensificarea 
transporturilor pe liniile unde circu
lația a fost reluată. Acționînd cu ini
țiativă, cu toate forțele și mijloacele 
de care dispun unitățile din Departa
mentul Căilor Ferate, ceferiștii vor 
face tot ce depinde de ei pentru ca 
efectele calamităților naturale care 
s-au abătut asupra tării să fie înlătu
rate, pentru ca activitatea economică 
și socială să reintre peste tot pe fă
gașul ei normal.

Nicolaa PANTILIE

în cursul zilei de ieri, vremea a 
început să se îmbunătățească a- 
proape în toată țara. Nu a mai plo
uat decît izolat, iar cantitățile de 
apă au fost mici. Numai la Giurgiu 
și Sighet s-au înregistrat cantități 
mai mari de apă pe metru pătrat. 
Totuși, precipitațiile din zilele an
terioare au continuat să determine 
creșteri importante de nivel pe u- 
nele rîuri. După cum informează 
Comisia centrală de apărare împo
triva inundațiilor, nivelul va crește 
pe rîurile Crasna, Beretău, Bega. 
Pe celelalte rîuri situația se pre
vede a fi următoarea :

Mureșul este în scădere și In 
multe zone din cursul superior a- 
pele se vor retrage în albie. Nive

Urgent, în agricultură
(Urmare din pag. I)

din județele calamitate. Se asigu
ră, de asemenea, 3—4 tractoriști 
de schimb, un mecanic pentru reme
dieri, cazarmament, veselă, marmite, 
conserve și alte alimente pentru cel 
puțin 8—10 zile. întreprinderile pen
tru mecanizarea agriculturii în raza 
cărora vor lucra formațiile venite 
din alte județe trebuie să le asigure 
piese de schimb, carburanți, lubri- 
fianți, să efectueze eventualele re
parații etc. ■

Pe terenurile care au fost Inun
date, imediat după retragerea apelor 
să se ia măsuri de a îndepărta res
turile aduse de apă, care împiedică 
executarea lucrărilor și să se execute 
șanțuri și brazde, care să asigure eli
minarea excesului de umiditate sau 
să se facă evacuarea apei prin pom
pare. Intrucît solurile sint spălate de 
azot, să se asigure, pe aceste tere
nuri îngrășăminte cu azot din cele 
repartizate suplimentar de Ministerul 

lurile vor continua să se mențină 
peste cota de inundații cu circa 70 
cm la Alba Iulia. 50 cm la Deva, 
150 cm la Săvîrșin și Radna, 107 
cm la Arad, cu 120 cm la Nădlac.

Someșul continuă să se retragă 
In albie, nivelul apelor fiind în 
scădere generală. La Satu-Mare 
nivelul apei va ajunge sub cota de 
inundații.

Oltul este în creștere și va con
tinua să depășească cotele de 
inundații la Feldioara, Făgăraș și 
Rm. Vilcea. Frontul viiturii care a 
depășit Slatina continuă să înain
teze, menținîndu-se la cota de 
inundație pe malul drept și peste 
cota de Inundație pe cel sting.

Pe Prut, unda de viitură după ce

Agriculturii șl Silviculturii, după 
cum urmează : 200—300 kg azo
tat de amoniu sau 150—200 kg 
uree la hectar, sau 300—400 kg În
grășăminte complexe. Pe terenurile 
spălate puternic, să se mărească doza 
de îngrășăminte chimice și în spe
cial complexe. îngrășămintele să fie 
împrăștiate inainie de pregătirea te
renului, pe măsură ce se zvintă fie
care parcelă.

în ce privește pregătirea terenului 
să se urmărească zilnic uscarea so
lului și să se execute lucrări pe 
măsură ce se poate intra în cîmp. 
Peste tot să se pregătească terenul 
cu grapa cu discuri, în agregat cu 
grapa reglabilă sau cu colți. Se vor 
face atîtea discuiri, Incit să se pre
gătească bine patul germinativ. Pe 
terenurile foarte bătute sau spălate 
puternic, se va executa arătură cu 
plug fără cormană la adîncimi de 
12—15 cm, după care se pregătește 
patul germinativ. Pentru a se asigura 
răsărirea și vegetați» culturilor, pe 

a depășit punctul Drînceni, se va 
îndrepta în cursul zilei de azi, spre 
Fălciu.

Pe Șiretul inferior nivelul apel 
se va menține, în continuare, pes
te cotele de inundație. La vărsarea 
în Dunăre, Șiretul va atinge 690 
cm, cu 70 cm peste cota de inun
dație.

Dunărea este în scădere la Turnu 
Severin cu 13 cm ; Calafat — cu 3 
cm, la Giurgiu staționează, iar la 
Hîrșova scade cu 1 cm. în schimb de 
la Hîrșova și pînă la vărsare, dato
rită debitelor ridicate ale rîurilor Ia
lomița, Șiret și Prut, Dunărea este 
în creștere atingînd la Brăila 625 cm 
(față de 600 cm cota de Inundație).

măsură ce se pregătește patul ger
minativ, să se semene imediat. La 
semănat să se aibă în vedere asi
gurarea unei densități cu 10—15 la 
sută mai mari decît în condiții nor
male. La hibrizii de porumb timpurii 
și foarte timpurii, de exemplu, să se 
asigure între 55—60 000 plante recol- 
tabile.

După semănat, să se_ organizeze 
un control sistematic al ’stării sani
tare a culturilor, pentru a cunoaște 
și combate imediat dăunătorii sau 
bolile care pot să apară. Pe aceste 
terenuri pericolul îmburuienării este 
mai mare și deci să se asigure toate 
lucrările de întreținere.

Pentru culturile care au rămas in 
vegetație după inundare, să se in- 
grașe suplimentar cu circa 100 kg 
azotat de amoniu. Culturile prășitoare 
după retragerea apei și svîntarea te
renului să se lucreze cu sapa rota
tivă, prășit mecanic, manual etc în 
vederea aerisirii și încălzirii solului.



SCiNTEIA — joi 21 mai 1970 PAGINA 7

Mesaje adresate tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, 

președintele Consiliului de Miniștri
Am aflat cu regret știrea cu privire la marile inundații și la pagu

bele pricinuite în mai multe zone din România. In numele poporului 
albanez și al guvernului Republicii Populare Albania, exprimăm po
porului frate român sentimentele noastre de simpatie și sincere condo
leanțe familiilor victimelor.

MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

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

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

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Primire la Consiliul de Miniștri

Am aflat cu profundă mîhnlre de grelele daune materiale și pierde
rile de oameni pricinuite de recentele inundații care s-au abătut asupra 
țării dumneavoastră. In numele guvernului și poporului Japoniei per- 
mitețl-mi să exprim compasiunea mea din inimă și condoleanțe sincere 
Excelenței Voastre și prin dumneavoastră populației din regiunile 
calamitate.

EISAKU SAȚO
Prim-ministru al Japoniei

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

GHEORGHIOS PAPADOPOULOS 
Președintele Consiliului de Miniștri al Greciei

Mesaje adresate 
Comitetului Central al P.C.R.

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

COMITETUL EXECUTIV AL UNIUNII STUDENȚILOR 
DIN ȚĂRILE ARABE IN ROMANIA

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

Reprezentantul asociației, 
MOHAMED MELIGI

Scrisoare adresată 
Ministerului Afacerilor Externe

'Ambasadorul Danemarcei la 
București a transmis Ministerului 
Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România o scrisoare, 
prin care se exprimă profunda

compasiune a guvernului danez în 
legătură cu inundațiile catastrofale 
care s-au abătut asupra României 
și poporului român.

Miercuri dimineața, vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghe Radulescu, a primit pe 
ministrul metalurgiei metalelor 
neferoase din Uniunea Sovietică, 
P. F. Lomako, și pe specialiștii 
care îl însoțesc în vizita în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte Bu
jor Almășan, ministrul industriei 
miniere și geologiei. Radu Cons- 
tantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, și Ion Mineu, adjunct al mi

Plecarea în Belgia
a unei delegații 

a Marii Adunări Naționale
La invitația Parlamentului bel

gian, miercuri dimineața a plecat 
la Bruxelles o delegație a Marii 
Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Ștefan Voitec, președin
tele M.A.N., care va face o vizită 
oficială în Belgia.

Din delegație fac parte depu
tății Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice a M.A.N., Ro
man Moldovan, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Aurelia Dănilă, președinta 
Comitetului județean al femei
lor — Cluj, secretar al M.A.N., 
Gheorghe Bălteanu, rectorul Insti
tutului agronomic din București, 
Mihail Lupșan. maistru oțelar la 
Combinatul siderurgic Reșița, 
membru al Comisiei de politică

Cronica zilei
George Macovescu, prim-adjunct 

al ministrului afacerilor externe, a 
primit în audiență pe Roy Robert 
Fernandez, în legătură cu apropiata 
depunere a scrisorilor de acredi
tare în calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Australiei în Republica Socialistă 
România.

Miercuri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit în audien
ță pe Alfred William Rappard, în 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Elveției în Repu
blica Socialistă România.

★
Miercuri a plecat la Sofia gene

ral-colonel Ion Gheorghe, prim-ad
junct al ministrului forțelor arma
te și șef al Marelui Stat Major, 
care va participa la ședința Co
mitetului miniștrilor apărării ai 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La plecare, pe aeroportul inter
național București Otopeni, au 
fost prezenți adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, precum și 
Spas Gospodov, ambasadorul Re
publicii Populare Bulgaria la 
București, și general-maior Pana- 
iot Karakacianov, atașat militar 
aero și naval.

La sosire, pe aeroportul din So
fia, se aflau prezenți general de 
armată Dobri Djurov, ministrul 
Apărării Populare al R.P. Bulga

nistrului industriei miniere și geo
logiei.

A fost de față I. S. Ilin, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate probleme 
referitoare la posibilitățile de dez
voltare în continuare a relațiilor 
de colaborare economică și tehni- 
co-științifică dintre România și 
Uniunea Sovietică în domeniul me
talurgiei minereurilor neferoase.

(Agerpres)

externă a M.A.N., precum și Petre 
Buzilă, director în M.A.N. ,

La plecare, pe aeroportul Oto- 
pem, delegația a fost salutată de 
Maria Groza și Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai Marii Adunări 
Naționale, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
secretari ai M.A.N., președinți ai 
unor comisii permanente, deputați, 
membri ai Grupului parlamentar 
român pentru relații de prietenie 
România — Belgia și alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București.

Ambasadorul Jan Adriaenssen 
a oferit marți seara o recepție în 
cinstea delegației M.A.N., care vi
zitează Belgia.

(Agerpres)

ria, general-colonel Atanas Semer- 
djiev, prim-locțiitor al ministru
lui și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Velko Palin, șe
ful Direcției Superioare Politice 
a Armatei, precum și general de 
armată S. M. Stemenko, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate 
Unite.

Au fost de față Nicolae Blejan, 
ambasadorul României la Sofia, 
precum și ambasadorii și atașații 
militari ai țărilor socialiste parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via.

★
In călătoria pe care o întreprinde 

în țara noastră delegația parla
mentară Islandeză, condusă de 
Benedickt Grondal, vicepreședin
te al parlamentului, a vizitat 
miercuri obiective economice și 
monumente istorice din județul 
Argeș.

Seara, parlamentarii islandezi 
s-au înapoiat în Capitală.

★
Cu prilejul deschiderii la Bucu

rești a unei expoziții de mijloace 
de transport auto produse de in
dustria poloneză, miercuri dimi
neața, consilierul comercial al am
basadei R.P. Polone la București 
și întreprinderea poloneză de co
merț exterior POL-MOT, a orga
nizat o întîlnire cu specialiști ro
mâni din acest domeniu.

Au fost prezenți ambasadorul 
R. P. Polone la București, Jaromir 
Ocheduszko, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

State, organizații internaționale și persoane 
din străinătate sprijină România pentru 

înlăturarea pagubelor provocate de inundații
Gravele calamități naturale care 

s-au abătut asupra unei Întinse părți 
a țării noastre au stirnit un larg e- 
cou in întreaga lume. Numeroase 
state, organizații internaționale, ce
tățeni aî altor țări au ținut ca in 
aceste clipe grele să-și exprime sen
timentele de profundă compasiune 
față de poporul român aflat in su
ferință și să-și demonstreze, intr-un 
inalt grad, solidaritatea, oferind im
portante donații in bani, materiale, 
articole de îmbrăcăminte, medica
mente și alimente.

In dimineața zilei de ieri, miercuri, 
20 mai, VECEA EXECUTIVA FEDE
RALA A R.S.F. IUGOSLAVIA, a 
hotărit să trimită în țara noastră, 
drept ajutor, alimente, medicamente, 
îmbrăcăminte, încălțăminte și mate
riale de construcții în valoare de 
500 000 dinari.

CRUCEA ROȘIE A REPUBLICII 
DEMOCRATE GERMANE pune la 
dispoziția populației lovite de inun
dații din România, un ajutor în va
loare de 160 000 mărci. Ajutorul con
stă in corturi, pături, medicamente, 
alimente și va fi finanțat împreună 
cu Uniunea Sindicatelor din R. D. 
Germană.

Intr-un apel dat publicității 
miercuri seara, CRUCEA ROȘIE IN
TERNAȚIONALA, atrăgind atenția 
asupra pagubelor catastrofale provo
cate de inundațiile din România, so
licită donații bănești, precum și alte 
ajutoare — alimente, îmbrăcăminte, 
medicamente și material sanitar.

GUVERNUL ELVEȚIAN a răspuns 
acestui apel și a hotărit să trimită 
500 000 de franci elvețieni.

ORGANIZAȚIA MONDIALA PEN
TRU AGRICULTURA ȘI ALIMEN
TAȚIE A NAȚIUNILOR UNITE 
(F.A.O.) s-a adresat, prin Minis
terul Afacerilor Externe, cu pro
punerea de a acorda României sprijin 
material din partea Programului ali
mentar al Națiunilor Unite.

Din STATELE UNITE ALE AME- 
RICII va sosi la București un avion 
care transportă 1 000 de corturi de 
familie și 5 000 de pături. Autorită
țile americane au declarat că doresc 
să ofere și alimente, medicamente, 
mijloace de transport, semințe și 
furaje.

STATUL IRANIAN a oferit 13 000 
dolari S.U.A. și un însemnat transport 
de medicamente, îmbrăcăminte și ali
mente. Ambasadorul Iranului la 
București a donat din fondul său per
sonal, suma de 10 000 lei.

SOCIETĂȚILE DE CRUCE ROȘIE 
DIN R. F. A GERMANIEI au oferit 
bunuri de primă necesitate, în princi
pal medicamente, plasmă, alimente și 
îmbrăcăminte. De asemenea s-a adre
sat un apel populației să facă donații 
victimelor catastrofei intr-un cont 
special deschis la toate băncile și 
casele de economii, cu indicativul de 
recunoaștere „Rumânien".

Din partea STATULUI ISRAEL, 
sosește la București un ajutor evaluat 
la 15 000 lire israeliene : 500 kg me
dicamente și 1 500 kg lapte praf.

OLANDA se înscrie în rîndul țări
lor care contribuie la ajutorarea popu
lației sinistrate din România, cu 
mărfuri în valoare de 10 000 dolari 
S.U.A. : 5 000 cutii conserve conținind 
alimente pentru copii, 8 000 flacoane 
de penicilină, 4 000 kg lapte praf și 
1 000 pături.

Transmițînd compasiunea lor pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu calamită
țile naturale care s-au abătut asupra 
unor regiuni din țara noastră, doam
nele LUCKI GALACTION, pictoriță, 
și DALINA GALACTION, fiicele 
cărturarului român Gala Galaction, 
stabilite in Italia, au subscris și 
vărsat la fondul de ajutorare al si- 
nistraților, suma de 6 000 000 LIRE 
ITALIENE, echivalentul a peste 9 000 
de dolari.

într-o telegramă adresată președin
telui Consiliului de Stat al Republi

cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cetățeanul american 
GUIDO ZLOCZOVER scrie intre 
altele : Vizitind împreună cu diferiți 
industriași și oameni de afaceri 
străini modernele uzine și obiective 
industriale construite în ultimii ani 
în România, ne-am exprimat in ne
numărate rînduri admirația față de 
oamenii muncii din această țară. 
Știind că prietenul la nevoie se arată, 
în aceste clipe grele, cînd puterea na
turii a lovit, fără posibilitate de pre
vedere, mărețele realizări de pe în
tinsul României, depun la Banca 
Română de Comerț Exterior suma de 
200 de dolari in sprijinul celor care 
au avut de suferit de pe urma cala
mităților. Legăturile mele comer- 
cial-industriale mi-au permis să lan
sez în rindul prietenilor conducători 
de firme comerciale și industriale un 
apel de ajutorare a celor loviți de 
calamitate, mai ales că acești oameni 
de afaceri au avut prilejul să cu
noască și să admire Îndeaproape țara 
și poporul român, cu realizările și 
ospitalitatea sa, devenind prieteni ai 
României. îmi îngădui să fac această 
subscripție într-un cont în devize, 
care să se creeze special în acest scop 
la Banca Română de Comerț Exte
rior. Știu că față de marile pierderi 
care s-au produs, contribuția mea este 
foarte mică, însă vă rog să o conside
rați ca o datorie a mea de om prin 
care mă alătur în aceste zile grele 
eforturilor generale îndreptate spre 
ajutorarea celor în suferință și nor
malizarea cit mai grabnică a situa
ției din județele sinistrate".

R. R. STAFFORD, directorul gene
ral al firmei I.M.B. Roece din Viena, 
scrie în telegrama trimisă președinte
lui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România : „Ne-a impresio
nat profund vestea tristă a tragediei 
cauzate de inundațiile fără prece
dent din tara dumneavoastră și do
rim să ne exprimăm sentimentele 
noastre de adincă simpatie față de 
poporul român și frumoasa dumnea
voastră țară, care trece prin momente 
deosebit de grele, precum și compa
siunea noastră față de familiile si- 
nistraților. Am cunoscut poporul ro
mân și avem convingerea că, prin 
curajul și hărnicia sa, va înlătura în 
scurt timp consecințele acestui dezas
tru. Vă rugăm să ne permiteți dona
rea sumei de 2 500 dolari la Banca 
Română de Comerț Exterior, aducînd 
astfel o contribuție modestă la înlătu
rarea pagubelor produse de calamită
țile naturale în România".

într-o altă telegramă adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat, INGI
NERUL OLIVOTTO ALTIERI scrie : 
„Profund impresionat de catastrofala 
inundație ce s-a abătut asupra țării 
dumneavoastră, doresc să vă exprim 
sincera și umana solidaritate față de 
eforturile ce le depuneți, împreună 
cu întregul popor român, pentru de
pășirea efectelor negative provocate

sport Intîlnirea de tenis România—S.U.A.
La Cleveland, anul trecut, prima 

întîlnire de simplu revenise echipei 
S.U.A. Acum primul punct al meciu
lui l-au cîștigat românii, mai exact 
Ilie Năstase. Campionul nostru a în
cheiat în două seturi disputa cu Pa- 
sarell, înlocuitor de ultim moment 
al lui Stan Smith, devenit Indisponi
bil ca urmare a recidivării unei întin
deri musculare. (Scor : 6—1, 6—2).

în partida următoare s-au întîlnit 
Țiriac și Ashe. Cu toate eforturile, 
cu toate că la început ne lăsase im
presia unei reușite (în primul set a 
condus cu 3—0), Țiriac n-a rezistat. 
Ashe, în mare formă, acomodîndu-se 
surprinzător de ușor cu terenul (cam 

de această calamitate. în virtutea 
sentimentelor de simpatie și respect 
care mă leagă de tot ce este românesc 
și simte românește, vă rog să-mr per
miteți, domnule președinte, să expe
diez Băncii Române de Comerț Ex
terior un cec de 50 000 lire italiene, 
ca modestă contribuție în favoarea 
celor sinistrați".

De Ia Copenhaga s-a primit din 
partea directorului firmei „B. LAN- 
GHOFF" un telex cu următorul conți
nut : Cunosc foarte bine această fru
moasă regiune greu lovită din Româ
nia. Am întîlnit acolo ospitalitate din 
partea multor prieteni transilvăneni. 
Iată de ce vă rog să-mi permiteți să 
ofer 10 juninci, de cea mai bună rasă, 
ca o foarte modestă dovadă a simpa
tiei mele față de poporul român, caro 
a suferit în aceste zile mari pagube 
materiale.

Adine mișcațl de efectele calamită
ților care s-au abătut asupra unor 
județe ale țării noastre, doi naviga
tori greci — căpitanii EVANGHEL- 
LOS LEMBF.SSIS și HARY SCAR- 
POS — au adresat o telegramă Agen
ției „NAVLOMAR", „Vestea catastro
fei ne întristează, întrucît poporul 
grec a avut întotdeauna relații bune 
cu poporul român. Ca reprezentanți ai 
armatorilor navei „Amorgos", dorim 
să oferim, în contul populației sinis
trate din România, 40 000 lire italiene, 
sumă pe care, în numele prieteniei 
dintre țările noastre, o depunem la 
N A VLOM AR-Constanța“.

Un alt prieten al poporului român, 
Italianul M. GRUPIONI, aflat la 
București, a oferit 30 000 lire italiene, 
„ca donație și modest omagiu in spri
jinul sinistraților" de pe urma cala
mităților naturale din țara noastră.

D-na IRMGARD ZENONER din 
Miinchen, aflată în interes de servi
ciu la Agenția română de presă 
„Agerpres", a depus ca semn de com
pasiune suma de 20 mărci vest-ger- 
mane, în contul ajutorării sinistrați
lor de pe urma inundațiilor.

M. F. IOSIF, din partea firmei 
„Europa turistică", arată într-o scri
soare trimisă președintelui O.N.T. : 
„Vă rog să ne permiteți a ne exprima 
totala solidaritate cu întregul popor 
român, în fața grelei încercări la care 
a fost supus în ultimele zile. Alătu
răm durerea noastră la cea a fiecărui 
român și vă rugăm să ne permiteți 
a pune la dispoziția operei de ajuto
rare a celor loviți de nenorocire, suma 
de 1 000 lei".

★ -
De la C.E.C. se comunică : în con

formitate cu hotărîrea Consiliului 
de administrație și conducere al 
fundației Menahem K. Elias din. 19 
mai a.c., cu dispoziția de plată nr. 
61 din 20. V. 1970, s-a virat în con
tul 49803 — B.N.R.S.R. filiala Sec
torului 1, Comisia Centrală de apă
rare împotriva inundațiilor, suma de 
lei 1 000 000 (un milion) drept aju
tor pentru sinistrați. j 

moale), a învins. Scorurile celor două 
seturi (6—4, 6—4) arată, totuși, o va
loare apropiată între jocul prestat de 
Ashe și cel al lui Țiriac.

A urmat apoi proba de dublu 5 
Năstase-Țiriac au cîștigat primul set 
cu 6—4, la mare luptă. Setul al doilea 
l-au cîștigat tot românii, în prelun
giri, cu 8—6. In continuare, ame
ricanii reduc handicapul (își adju
decă setul trei cu 6—3), dar Setul al 
patrulea revine, ca și primele două, 
tenismenilor noștri (6—4).

Meciul va fi reluat astăzi după a- 
miază (de la orele 15) cu ultimele 
două partide de simplu : Țiriac-Pa- 
sarell și Năstase-Ashe.

întors de la ultirrta ședință a Co
mandamentului județean pentru pre
venirea inundațiilor, proporțiile pri
mejdiei ce amenința municipiul 
Arad mi-au apărut la dimensiunile 
lor reale, cumplite. Intr-o singură 
noapte, rîul Mureș avea să se prefa
că intr-un fluviu capabil să rostogo
lească pînă la trei mii de metri cubi 
pe secundă și să capete o forță de 
izbire de mii de tone pe metru pă
trat. întregul municipiu, țărani din 
unitățile agricole învecinate, intr-un 
spirit de legendară solidaritate uma
nă, s-au unit la malul Mureșului 
spre a-i înălța fortificațiile. Privind 
din înălțimea Hotelului Astoria, pei
sajul care nu devenise încă lugubru, 
sub coperțile metalice ale releului de 
televiziune care retransmitea în ace
le momente imagini ale dezastrului 
petrecut în localitățile din amonte, 
simțeam încordarea cu care întregul 
oraș aștepta marea clipă a înfruntării. 
Treizeci de bărci mari apăruseră în 
incinta palatului municipal. Un gene
rator electric fusese suit pe o plat
formă metalică, în preajma poștei. 
Ferestrele subsolurilor erau astupate 
cu saci de nisip sau chiar zidite. 
O coloană de treizeci de autocamioa
ne de rezervă aștepta, cu nisip și 
piatră, semnalul de alarmă pentru 
intervenția capitală, în timp ce sute 
de alte mașini lucrau la efectuarea 
transporturilor de material. Pe digul 
devenit obiectiv militar, soldați cu 
felinare, cu lungi antene de radio, 
cu căști la urechi și aparate 
portative In brațe, asemenea unor 
bizare făpturi lunare, patrulau în pas 
măsurat, supraveghind cursul apelor. 
Cuvintul de ordine „apărăm digul, a- 
părăm orașul" era înțeles în toată gra
vitatea lui. Prin difuzoare, apelurile 
la calm, la participarea populației în 
punctele de intervenție, la evacuarea 
zonelor periclitate se succedau din 
sfert In sfert de oră. înțelegeam din 
insistența lor pit de anevoioasă este 
acțiunea întreprinsă și care sini punc
tele nevralgice. In cartierele Micalaca 
și Alfa mulți intirziau evacuarea, iar 
alții — puțini la număr, desigur — se 
ascundeau în podurile caselor, in spe
ranța că se vor putea apăra singuri 
de furia apelor. Pe aceștia avea să-i 
culeagă în noaptea următoare echi
pajul autoamfibiei A 1 248.

Trecînd de-a lungul celor opt kilo
metri de dig, mi-am dat seama că a- 
cesta nu va deveni un zid al plinge- 
rii, ci o baricadă, o neclintită fortă
reață. Mă întrebam cine vor ti eroii 
marii înfruntări sub castanii in floa
re, care se scuturau pe capetele mun
citorilor și militarilor, cine vor fi oa
menii care se vor afirma în cele mai 
lungi nopți și zile ale Aradului, cînd 

urma să se decidă soarta marilor u- 
zine, a palatelor cu subsoluri sub ni
velul Mureșului, a muzeelor, teatru
lui, școlilor aflate în pericol. Apele 
transformate în fluviu mi-au dat ilu
zia că mă aflu pe Dunăre, la Ada 
Kaleh, căci așa arăta cetatea de din
colo de ape. Puhoaiele veneau neobo
site, se prefăceau în cascade tunătoa
re. Digul care păruse atît de puternic 
se subția, începea să se Înmoaie pe 
alocuri, să trosnească, să suporte cu 
greu presiunile, să capete fisuri, iar 
în citeva locuri, vechi conducte să 
explodeze ca niște dopuri de șampa
nie. în seara de duminică, apele au 
acoperit treptele, apoi băncile de pe 
dig, apoi sonda și clădirile ștrandului, 
apoi pilcurile de arbori rămași în 
mijlocul valurilor ca niște insule 
verzi, apoi pilonii podului A- 
rad-Cetate care bubuiau sub pre
siunea apelor, suportînd cu greu 
loviturile buștenilor și corpurilor me
talice aduse de șuvoaie. Al treilea 
val în cataracte a încercat să-și des
chidă o poartă în apropierea barie
rei. Al patrulea val asalta fabrica de 
zahăr unde s-a crăpat un zid. Al cin
cilea val s-a rostogolit la Micalaca, 
amenințind cartierul inundat in urmă 
cu patruzeci de ani de ape mult mai 
mici. Al șaselea val a făcut să se 
deschidă fisuri în dig In apropierea 
uzinei de apă, de unde au țișnit pri
mele rachete de alarmă. Felinarele 
continuau să ardă pe dig, ca un șir 
de luminări fantastice, chiar după 
ce apele le-au împresurat Se părea 
că undeva sus se ridicaseră stăvilare, 
așa cum se ridicau pe Bistrița îna
inte de pornirea plutelor, împresu- 
rînd suprafețe întinse de ogoare și 
păduri. Sunetele apei sub cupolele 
verzi deveneau înspăimîntătoare. 
Crengile se rupeau, se zbăteau. Clac- 
soanele autoamfibiei care străbatea 
zonele cartierului Alfa se auzeau de 
departe, cu țipătul lor de spaimă și 
de primejdie.

Ediția specială a ziarului local a- 
părută în aceeași noapte a surprins 
cu repeziciune fapta curajoasă a os
tașilor care lucrau în apropierea ba
rierei. Observînd pătrunderea apelor 
printr-o conductă de scurgere a re
ziduurilor de petrol, un grup de mili
tari a început lupta cu apele tene
broase. Aceștia au improvizat o plu
tă, patru înotători s-au scufundat la 
peste trei metri adincime și au blo
cat cu cherestea, nisip și ciment gura 
de penetrație. Numele lor sînt pri
mele pe care le însemnăm în acea
stă bătălie: sergent Gh. Dobrescu, 
caporal Sever Vorvy, soldații Petru 
Olhans și Lazăr Trif. După cîteva ore 
importante forțe erau concentrate în 
mijlocul apelor ce amenințau fabrica 

de zahăr, prefăcută în linia iutii a 
frontului împotriva apelor. Acțiunea 
de aici avea să se încheie în zorii zi
lei. Patruzeci de mașini de piatră a- 
duse din gară și o imensă cantitate de 
nisip au fost depozitate în fața șu
voaielor de către gărzile patriotice 
conduse de loan Stroe și Gheorghe 
Turcu, precum și de unitățile mili
tare. Alarma la podul Ceala a adus 
pe poziție formația condusă de ma
iorul loan Florescu. Grație acesteia, 
podul a fost desfundat și apele și-au 
putut continua cursul spre pădure, 
fără a se revărsa în zonele marginale 
ale orașului. Cei paisprezece ponto- 
nieri care au stat cu căngile deasu
pra apelor la podul Arad-Cetate, ne- 
putînd să mai continue activitatea pe

S-A DESFĂȘURAT 
BĂTĂLIA ARADULUI

timp de noapte, după ce îndepărta
seră multe obiecte plutitoare îndrep
tate spre piloni, s-au ridicat pe pod. 
în clipa aceea maistrul Nicolae Ja- 
golea a auzit o bufnitură înfundată 
urmată de o scurtă pîriitură. Ure
chea lui nu s-a Înșelat. Paleele 
tronsonului de mijloc fuseseră atinse 
din plin. Dind semnalul de alarmă, 
cei paisprezece ostași s-au evacuat 
In grabă, in timp ce tronsonul se 
prăbușea cu sunet infernal In apele 
care l-au înghițit în vîrtejuri de tur
bină. Am privit în lumina Lunei si
nistrul peisaj, am ascultat gemetele 
podului, acest scrînciob în care se 
legăna moartea și In jurul căruia 
zburau liliecii ieșiți din clopotnițe. 
Ora dezastrelor părea mai amenință
toare ca orieînd. în acele clipe, am 
zărit trecînd pe digul de saci pe ge- 
neralul-maior Ion Hortopan împreu
nă cu colonelul Gh. Niță, cu loc. col. 
Bîrdeanu și col. Constantin Emilian, 
care au condus cu mare pricepere 
acțiunea de recuperare a digului. La 

punctele primejduite erau numeroși 
activiști de partid. Am așteptat să 
aud întreaga noapte sirenele. Dar 
sirenele n-au mai sunat. în schimb, 
bulevardele au fost cutremurate de 
vuietul motoarelor și de apelurile 
lansate prin megafoane către locui
torii chemați la dig, chemați în pri
mele linii ale imensei încleștări.

Dimineața de luni a început cu 
dorința puternică a tuturor ca lupta 
să fie cîștigată. Noaptea critică a 
trecut și de pe terasa Hotelului As
toria, Mureșul ni se arată în chipul 
lui monstruos. La pod apele au a- 
juns aproape de consolă, dar nici un 
alt tronson nu s-a mai prăbușit. Se 
văd venind arbori, movile, corăbii ce 
par să sa scufunde : epavele Mu-

Traian FILIP

Din carnetul 
reporterului

reșulul. Trenul continuă să treacă 
pe pod spre Timișoara, prudent, abia 
tîrîndu-se. Baza sportivă e in apă. 
Valurile bat la marginea cimitiru
lui. Fabrica de cărămidă a rămas ca 
o insulă. Aerul e jilav, rece. Aradul 
devenit port la fluviu cunoaște o 
inimaginabilă activitate. Lumina zilei 
arat? proporțiile reale ale asaltului 
de ape. în cîteva locuri, prin con
ducte desfundate. Mureșul s-a infil
trat pe principiul vaselor comunican
te. în parcul de vară forfota este de 
nedescris. Dar aici atmosfera nu mai 
apare apăsătoare, dezolantă, ci plină 
de bărbăție și energie. Platformele 

cu piatră sînt rostogolite de-a lun
gul malului. Șiruri de mașini înain
tează ca o caravană pe marginea a- 
pelor furtunoase. Aceiași castani în
floriți care cu o zi înainte se scutu
rau pe umerii copiilor, se scutură 
acum pe umerii a zeci de mii de 
muncitori, care au părăsit strungu
rile, rabotezele, macaralele, motoa
rele, cuptoarele și au venit aici, la 
fortificații. Un imens șantier de con
strucții se desfășoară pe toată coasta 
orașului. Trecînd printre scrîncioa- 
bele și caruselele din parcul de 
vară, întîlnim grupa secretarului de 
partid Mihai Rob de la Electroteh
nica. Ne îndreptăm spre stadion, un
de Vasile Onoi, elev fruntaș la Școa
la de miliție e în post și ne vorbeș

te despre actul de curaj al sudo
rului Aurel Apostol, care a coborit 
pe o schelă a podului și a tăiat ca
blul care bloca trecerea șuvoiului de 
mijloc. O forfotă continuă pe sta
dionul Gloria, în dreptul Liceului 
„loan Slavici", la Palatul Culturii, 
la Uzina de apă. Plutonierul major 
Teodor Ifrim, din statul major al 
gărzilor patriotice, ne vorbește des
pre spiritul de extraordinară disci
plină, despre curajul și abnegația 
batalioanelor de la U/T.A., de la 
U.V.A., de la „Fierarul", care au 
participat alături de militari la cele 
mai grele acțiuni de intervenție, ac
țiuni hotărîtoare, care au împiedicat 
Mureșul să-și croiască o nouă albie 
invadînd orașul și imensele lui uzi
ne. La baraca șefului de lot al podu
lui în construcție ascultăm glasul 
cel mai solicitat în ceasurile grele 
ale Aradului, glasul Liviei Levițchi 
de la Stația Hidrologică Arad, care 
a comunicat neobosită, cu calm și 
precizie, cotele Mureșului. în sfîr- 

șit, oracolul hidrologic menționa 
acum staționarea apelor, ceea ce a 
produs un val de încredere și elan.

Pornim pe strada Oituz, care se 
pierde în apă. Cartierul Pîrneava de 
dincolo de dig s-a scufundat. Stația 
de betoane a T.R.C.L. stă în picioare. 
Case cu acoperișul fără trup, fără 
pereți, cu podurile rupte plutesc pe 
apele putrede, care vin cu mirosul 
lor de cavernă, duhnind a moloz, a 
torenți de pădure. Gardurile rămase 
cu spițele afară sînt puncte pe o 
oglindă tulburată. Oamenii, chiar 
cei sinistrați, lucrează la consolida
rea digului. Ne oprim la ba
rieră, unde a poposit după noap
tea de groază autoamfibia condusă 
de mecanicul Nicolae Păduraru, care 
ne spune : „Am mers prin curți, prin 
dreptul podurilor, am salvat șaispre
zece oameni suițl în arbori, pe aco
perișuri, uzi pînă la piele. I-am a- 
dunat pe toți cel ce n-au vrut să 
creadă cît de mare este prăpădul și 
au vrut să se convingă de asta pe 
propria lor piele". Echipajul autoam
fibiei vine de la Luduș, unde a sal
vat douăzeci și cinci de femei cu 
copii abia născuți, la maternitate. 
Misiunea echipajului pare, deocam
dată, încheiată, dar ostașii înțele- 
gîndu-șî datoria, n-au coborît din 
amfibie și așteaptă semnalul de aler
tă pentru zonele din aval ale Mure
șului. întîlnim aici, pe dig, pe Spi
ridon Stan, de la Uzina de strun
guri, care a apărat cu o formație de 
muncitori digul de colț, pe Cornel 
Anca de la aceeași unitate, prezent 
aici printre primii. Grație unei munci 
înverșunate, oamenii înșirați pe dig 
pînă la pădure, au salvat aeroportul, 
cimitirul, întregul cartier periferic.

La Micalaca, apa n-a Izbutit să 
cîștige teren, deși aici Mureșul a 
atacat din răsputeri Vedem bariera 
afundată în valuri, pădurea, stilpii 
de înaltă tensiune care străbat o su
prafață fără margini de ape, un ade
vărat lac de acumulare, silit să trea
că printr-un singur fir de-a lungul 
Aradului, să săvîrșească miracolul 
trecerii cămilei prin urechile acului. 
Cartierul deasupra căruia zboară eli
coptere, pare părăsit. A rezistat nă- 
valei treizeci de ore și va rezista 
și de acum înainte. Sentimentul de
zastrului n-a dispărut încă din atmos
feră. Milițienii la intersecțiile solita
re odinioară, dirijează acum cel mai 
mare aflux de mașini cunoscut vreo
dată pe strada Renașterii. La capă
tul străzii, marea de apă cu mar
gini pierdute în depărtări, este men
ținută de digul supraetajat astă- 
noapte prin munca batalioanelor de 
Ia uzina de vagoane, de la coopera
tiva meșteșugărească, de la uzina da 

strunguri. Prezența muncitorilor se 
remarcă pe toată întinderea acestui 
scut enorm. îl întîlnim pe Constan
tin Iancu, directorul general al Re
gionalei C.F.R. Timișoara, care a so
sit aici de ieri. Aflăm că muncitorii 
feroviari au depus eforturi supra
omenești și au menținut In stare de 
funcționare linia de cale ferată. Re
gionala a organizat trenuri speciale 
de intervenție pentru evacuarea 
populației, trenuri care au evacuat 
mari cantități de cereale și mii de 
animale. Spre Arad au fost dirijate 
trenuri cu piatră din toate zonele în
vecinate. Podul de fier rezistă bine 
și observatorii nu și-au părăsit de 
patruzeci și opt de ore posturile de 
alarmă. Infiltrațiile semnalate din- 
tr-un capăt in altul sînt stopate și 
digul își păstrează etanșeitatea sa 
relativă. Toți cei ce pot ține în mînă 
o unealtă sînt pe dig sau la carierele 
de piatră și balast. Am văzut băieți, 
am văzut școlile profesionale și teo
retice. am văzut personalul medical 
al spitalelor organizat în echipe de 
salvare, am văzut bătrîni de șaizeci 
de ani înșirați pe dig, purtînd pe 
brațe sau dind din mînă în mînă pie
trele — acum mai scumpe decît au
rul — spre a fi depuse la baza ape
lor. Oamenii, lnspăimîntați cu o 
seară înainte, nu cunosc acum teama 
de primejdia pe care știu cum să o 
înfrîngă. Solidaritatea le-a dat tăria 
și cutezanța de a se apăra. Gîndul 
că numai prin unitate pot face față 
acestui înverșunat cataclism natural 
a făcut ca pe cei opt kilometri de dig 
să se desfășoare cea mai mare bătă
lie a orașului Inimile tuturor au 
bătut Intr-un singur ritm, și-au 
sincronizat pulsațiile în grelele zile 
și nopți ale Aradului, cînd la fie
care metru de baraj au stat de strajă 
zece oameni, în total optzeci de mii 
de trupuri alcătuind o pîrghie vie. A- 
ceastă pîrghie a fost acționată prin
tr-un legendar act de voință și dis
ciplină, a fost condusă cu fermitate 
de comitetul județean de partid, cre
ierul și sistemul nervos al acestei 
mari bătălii, în care forțele naturii 
au fost categoric învinse și respinse.

Acum, cînd apele au trecut, cînd 
lupta cu Mureșul s-a încheiat cu suc
ces, cînd orașul poate spune că și-a 
salvat cu propriile sale brațe avu
țiile, uzinele, palatele, cărțile, cartie
rele de locuințe, șoselele, acum cînd 
munca în toate întreprinderile conti
nuă nestinjenită, gîndul nostru se în
dreaptă spre' cetatea Aradului ca spre 
un oraș-erou, care merită un impu
nător monument în amintirea acestei 
izbînzî unice ca însemnătate morală 
și proporții în cronica orașelor socia
liste ale României.



viața internațională

Demonstrație la Hanau (R.F.G.)

în sprijinul recunoașterii de câ-

0[ SPRIJINIRE A LUPTEI

La Havana a avut loc 
marți un miting cu prilejul ,na- 
poierii în patrie a celor 11 pescari 
răpiți de un grup din organizația 
contrarevoluționară „Alfa-66‘*.

Subliniind că poporul cubanez a 
cîștigat bătălia pentru salvarea celor 
11 concetățeni, Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, primul ministru 
al guvernului revoluționar, a chemat 
poporul cubanez la vigilență, cerîn- 
du-i să fie gata de a respinge orice 
acțiuni împotriva țării. . .

„BORBA“—PAGINI DESPRE ROMANIA
Agerpres Nicolas Plopeanu trans-1 
20 mai un supliment consacrat in

BELGRAD 20. — Corespondentul 
mite : Ziarul „Borba" a publicat la 
întregime României. Pe prima pagină sînt publicat® articole dedicate 
prieteniei dintre cele două țări și popoare, semnate de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, și de Mitia Ribicici, președintei® Vecei Executive Federale a 
R.S.F.I. Suplimentul inserează articole despre istoria poporului român 
și dezvoltarea României, despre lupta dusă de P.C.R. pentru eliberarea 
țării și pentru construirea socialismului. Sînt publicate, de asemenea, 
materiale referitoare la politica externă a României si la relațiile ei 
politice, economice și culturale cu alte țări.

o INTERVENȚIA ȘEFULUI 

DELEGAȚIEI ROMANE

Bugetul federal al State
lor Unite în actualul an fiscai 6* 
în cel viitor va înregistra deficite de 
aproximativ 1.8 și respectiv 1,3 mi
liarde , dolari, a anunțat președintele 
Nixon, într-o declarație difuzată de 
Casa Albă.

CAIRO 20 — Corespondentul Ager
pres Constantin Oprică transmite : 
In cadrul reuniunii inaugurale a 
Conferinței internaționale de spriji
nire a luptei popoarelor din Indo
china, ale cărei lucrări se desfășoa
ră la Cairo, Aii Sabri, membru al 
Comitetului Executiv Suprem al 
Uniunii Socialiste Arabe, a transmis* 
participanților salutul președintelui
R. A.U.. Gamal Abdel Nasser, precum 
și mesajul de solidaritate al poporu
lui egiptean față de lupta popoarelor 
din Indochina împotriva interven
ției americane.

Youssef El Sebai, secretar general 
al Organizației de solidaritate a po
poarelor afro-asiatice. a dat apoi ci
tire mesajelor adresate conferinței 
de către șefi de state și guverne, 
printre care și mesajului președințe- 
lui Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer.

în ședința de miercuri au luat cu- 
vintul șefi ai unor delegații din ță
rile Asiei, Africii și Europei, care au 
subliniat necesitatea solidarității sta
telor care luptă împotriva agresiunii 
imperialiste, oriunde aceasta s-ar 
manifesta.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, Stanciu 
un călduros 
de prietenie 
și Africa și 
de profundă
gului popor român cu popoarele 
luptă pentru eliberarea lor de 
dominația imperialistă. Opinia 
blică din România urmărește cu
fundă îngrijorare evoluția evenimen
telor din Peninsula Indochina în ur
ma extinderii intervenției militare a
S. U.A. „Animați de sentimente de 
fraternitate față de popoarele din 
Indochina, noi le asigurăm de între
gul nostru ajutor în lupta lor jusță. 
Așa cum a fost subliniat în recente
le declarații ale guvernului român, 
popoarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian trebuie să fie lăsate să-și 
rezolve singure problemele interne, 
in conformitate cu voința, aspira
țiile și interesele lor, fără nici un 
amestec din afară", a arătat șeful 
delegației romane.

A doua rundă a convorbirilor
dintre șefii de guvern

ai celor două state germane
în urma Înțelegerii intervenite intre primul ministru al R. D. Germane, 

Willi Stoph, și cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, la 
tilnire de la Erfurt, dialogul Intre cel 
localitatea vest-germană Kassel.

doi șefi de guvern se
prima lor in- 
reia astăzi în

tre guvernul vest-germon o Re

publicii Democrate Germane

Parlamentul statului Tri- 
nidad-Tobago a adoptat o 
lege care prelungește starea 
de Urgență, după desco
perirea unui complot împotriva gu
vernului Eric Williams, pe o perioadă 
de șase luni. De la 21 aprilie, data 
instituirii stării de urgență, 55 de 
militari au fost trimiși in judecată 
sub acuzația de ..trădare'*. Alte 80 
de persoane sint deținute intr-o în
chisoare pe insula Nelson.

Vizita delegafiei M.A.N.

Stoian, a transmis 
salut din partea Ligii 
cu popoarele din Asia 
expresia sentimentelor 
solidaritate ale între- 

care 
sub 
pu- 

pro-

Orașul, important centru industrial 
din landul Hessen, a cunoscut atmos
fera febrilă specifică unor evenimen
te politice importante. Vechiul 
„Schlosshotel" a fost renovat și adap
tat in vederea găzduirii convorbirilor 
dintre cele două delegații ; a fost 
amenajată, de asemenea, o camera 
specială unde cel doi șefi de guvern 
vor putea discuta, nestingheriți, intre 
patru ochi La numai două minute 
de drum de „Schlosshotel" a fost ame
najat un centru de presă, unde sutele 
de ziariști, cine și fotoreporteri, co
respondenți ai societăților de radio și 
televiziune, sosiți din numeroase țări 
ale lumii, vor avea condiții optime de 
lucru.

In ajunul intilnirii de astăzi, la 
Kassel a sosit o delegație din R.D.G. 
care. împreună cu o delegație vest- 
germană, a pus la punct ultimele 
detalii tehnice.

Marți, la Kassel, intre delegația 
R.D.G., condusă de Gerhard Schuss- 
ler, locțiitor al șefului Biroului Con
siliului de Miniștri, și delegația 
R.F.G., condusă de Ulrich Sahțn. di
rector ministerial la Cancelaria 
R.F.G., a avut loc o nouă convorbire 
in vederea pregătirii intilnirii de as
tăzi dintre Willi Stoph și Willy 
Brandt. Gerhard Schussler a declarat 
că a primit asigurări din partea de
legației R.F.G. că. vor fi create con
diții corespunzătoare pentru desțășu-

de guvern aizarea Intilnirii șefilor 
celor două state germane.

Comentatorii de presă, observatorii 
politici și diplomatici așteaptă cu in
teres această a doua rundă a convor
birilor Stoph-Brandt. Rezervindu-și 
in mod firesc opiniile și concluziile 
pentru momentul cind vor fi in po
sesia unor elemente concrete legate 
de desfășurarea convorbirilor, ei con
sideră, pe de altă parte, că însăși in- 
tîlnirea ca atare constituie un nou 
pas pe drumul menit să ducă la nor
malizarea relațiilor dintre R.D.G și 
R.F.G — o importantă premisă pen
tru asigurarea păcii și securității pe 
continentul nostru.

M. MOARCĂȘ

«

Puternice atacuri DELEGAȚIA F U S.
ale patrioților I IN FINLANDA
sud vietnamezi

SAIGON 20 (Agerpres). — în noap
tea de marți spre miercuri, detașa
mente ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au atacat 60 de baze, obiective 
și instalații militare ale trupelor ame- 
ricano-saigoneze. Printre obiectivele 
cele mai importante bombardate de 
forțele patriotice se numără taberele 
unor mari unități ale trupelor ameri
cane dislocate în provincia Dong 
Tam, precum și o bază militară sai- 
goneză.

HELSINKI 20 (Agerpres) — în con
tinuarea vizitei întreprinse in Fin
landa, delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, din 
care fac parte Eugen Jebeleanu, vi
cepreședinte al Consiliului Național, 
și Ilie Rădulescu, membru în Biroul 
Executiv, care a participat la cel 
de-al 9-lea Congres al Uniunii de
mocrate a poporului finlandez 
(S.K.D.L.), a avut intrevederi cu per
sonalități ale vieții politice. La 20 
mai, delegația română a fost primită 
de Aarne Saarinen, președinte, și 
Arvo Alto, secretar general «1 P.C. 
Finlandez. In aceeași zi, membrii de
legației române au fost primiți de 
Rafael Paasio, președintele Parla
mentului finlandez.

BERLIN 20 (Agerpres). — Gu
vernul R. D. Germane s-a întrunit 
miercuri pentru a discuta proble
mele legate de întîlnirea de la 
Kassel, dintre Willi Stoph șl Willy 
Brandt. A fost aprobată atitudinea 
pb care o va adopta delegația 
R.D.G. la convorbiri. Președintele 
Consiliului de Miniștri — se arată 
intr-un comunicat de presă — „se 
va pronunța pentru relații de co
existență pașnică între R.D.G. și 
R.F.G. reglementate prin tratat, în
temeiate pe egalitatea în drepturi 
și conforme normelor de drept in
ternațional, relații indispensabile 
pentru asigurarea păcii**.

Delegația guvernamentală a R.D.G., 
condusă de Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G.. a 
plecat miercuri după-amiază spre 
Kassel.

R. A. YEMEN

PAȘI SPRE 
RECONCILIERE

ITALIA

CAMPANIE ELECTORALĂ SUB SEMNUL

Ziarul „Al Nahar", din Beirut, a- 
nunță că între autoritățile de la Sa
naa și elementele regaliste ar fi in
tervenit un acord care pune capăt 
războiului civil din Republica Arabă 
Yemen, deschizind calea reconcilierii 
naționale. Acordul, adaugă cotidianul 
citat, prevede participarea ta guver
nul central a sprijinitorilor imamului 
El Badr, dar interzice întoarcerea în 
țară a acestuia din urmă și a celor
lalți membri ai dinastiei Hamedud-

FRĂMINTARILOR SOCIALE
@ Formula de centru-stînga și la nivel regional ?

anun- 
miș- 

în 
de

Știrile zilnice 
țînd proliferarea 
cării revendicative 
numeroase sectoare 
activitate se integrează 
organic în atmosfera de 
efervescență care pre
cede alegerile din Ita
lia. Peste trei săptă- 
mîni, circa 34 de mili
oane de alegători ita
lieni se vor prezenta la 
urne pentru a 
prin votul lor 
rea — pentru 
oară în istoria 
a regiunilor.

Considerată de către 
majoritatea partidelor 
drept un eveniment de 
o deosebită însemnătate 
politică, înfruntarea e- 
lectorală de la 7 iunie, 
cînd vor fi realese, de 
asemenea, consiliile pro
vinciale (județene) și 
comunale, captează în 
aceste zile atenția ge
nerală. Toate partidele 
politice au declanșat o- 
perațîunea „obținerea 
votului alegătorilor" 
jurul unor teme 
strictă

pecetlui 
institui- 

prima 
țârii —

în 
de 

actualitate in-

ternă și Internațională. 
Și cu toate că multe 
dintre aceste teme se 
referă la probleme ce 
nu și-au găsit clarifica
rea în timpul îndelun
gatei crize care a prece
dat formarea actualului 
guvern, atenția princi
pală este îndreptată 
spre conturarea rolului 
și locului pe care îl vor 
ocupa regiunile față de 
puterea centrală, spre 
depistarea căilor și me
todelor celor mai efica
ce în vederea rezolvării 
mai rapide a probleme
lor care de timp înde
lungat frămîntă masele 
populare: creșterea cos
tului vieții, reforma 
sistemului de asistență 
sanitară și a impozite
lor pe venituri, regle
mentarea problemei a- 
cute a locuințelor și a 
transportului public, 
măsuri concrete pentru 
dezvoltarea economică 
și socială a regiunilor 
înapoiate din sudul țării. 
Acuitatea acestor pro
bleme est® și mai mult 
reliefată de valul de

greve care a cuprins 
pături largi ale popu
lației muncitoare. Pro
gramul P.C. Italian și 
al celorlalte forțe ale 
opoziției de stingă, pre
zentat alegătorilor, re
flectă amplu preocupă
rile și revendicările ce
lor mai largi pături ale 
oamenilor muncii din 
Italia, propunind mă
suri concrete menite să 
promoveze consecvent 
democrația și progresul 
social.

Partidele coaliției gu
vernamentale nu-și as
cund preocuparea față 
de consecințele apro
piatei confruntări elec
torale. Există semne de 
divergențe nu numai in 
ceea ce privește trans
punerea la nivel regio
nal a formulei de cen
tru-stînga, ci și asupra 
modalităților de acțiune 
după realizarea noii 
împărțiri administrative.

N. PUICEA

Roma, 20 mai

BRUXELLES 20 — Trimisul special 
Agerpres, Aurel Zamfirescu, transmi
te : Delegația parlamentară română, 
condusă de președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, a sosit 
miercuri la Bruxelles, într-o vizită 
oficială, la invitația Parlamentului 
belgian.

Pe aeroportul Zaventen, membrii 
delegației române au fost intimpinați 
de Paul Struye, președintele Senatu
lui, Frans Gelders și Jean Debucquoy, 
membri ai Biroului parlamentului, de 
membri ai grupului parlamentar bel- 
giano-român, precum și de alte per
soane oficiale. La sosirea oaspeților 
au fost, de asemenea, de față Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul Ro
mâniei în Belgia, și membri ai am
basadei.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, și membrii dele
gației au asistat, în cursul dupâ-a- 
miezii, la ședințele publice ale celor 
două Camere ale Parlamentului bel
gian — Senatul și Camera Reprezen
tanților. Salutind prezența parlamen
tarilor români, președintele Senatu
lui, Paul Struye, a relevat că, deși 
Belgia și România aparțin unor re
gimuri social-politice diferite, cele 
două țări sînt unite prin dorința de 
pace și de înțelegere in lume.

Parlamentarii români au făcut, de 
asemenea, o vizită la Primăria ora
șului Bruxelles, unde au avut o în
trevedere cu primarul orașului, Lu
cien Cooremans.
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SUCCESUL TEATRULUI

NATIONAL LA
într-o perioadă de excelent, foarte dina- 

activă prezență cultu
rală românească la Pa
ris (o expoziție de artă 
populară este deschisă 
in Cartierul Latin, iar

■ ecourile „Madrigalului** 
răsună încă în sălile de 
spectacole din nume
roase orașe ale Fran
ței), marți seara și-a 
făcut apariția in orașul 
de pe Sena și ...Coana 
□hirița. Colectivul Tea
trului Național „I. L. 
Caragiale** din Bucu
rești prezintă în ca
drul stagiunii Tea
trului Națiunilor edi
ția 1970 cinci spectacole 
succesive cu această 
comedie a lui Tudor 
Mușatescu, după Vasile 
Alecsandri, în regia lui 
Horea Popescu. La pre
mieră au asistat repre
zentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Culturale 
și Ministerului de Ex
terne al Franței, perso
nalități ale vieții cul
turale pariziene, critici 
teatrali, un numeros 
public. Au fost, de a- 
semenca. prezenți 
Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură 
și Artă, și Constantin 
Flitan, ambasadorul 
României la Paris. Ac
torii români, viu aplau
dați pentru jocul lor

mic, pentru marea lor 
vivacitate, au făcut din 
„Coana Chirița** un 
succes la Paris, oferind 
un spectacol foarte a- 
greabil. Inventivitatea 
regiei, decorurile origi
nale s-au bucurat, de 
asemenea, de aprecie
rile publicului.

Iată primele impresii 
ale unor personalități 
cu care m-am întîlnit 
după spectacol: Felix

CORESPONDENTA 
DE LA 
GHEORGHIUAL.

GM*omoni. directorul 
general al Teatrului 
Națiunilor : „Spectacol 
reușit ca gen. Actorii 
sînt de o înaltă clasă. 
Jocul lor respiră toată 
forța, căldura și viva
citatea latină. Români) 
sint și anul acesta la 
înălțime la Teatrul 
Națiunilor". Benoit 
Leon Deutsch, preșe
dintele Centrului fran
cez de teatru: „O re
prezentație strălucită. 
Excelentă. O foarte 
bună interpretare. Bra-

ORIENTUL APROPIAT
© REZOLUȚIA CONSILIULUI DE SECURITATE ÎN LEGĂTURĂ 
CU ACȚIUNEA MILITARĂ ISRAELIANĂ PE TERITORIUL LI
BANULUI • ELEMENTE NOI ÎN CONFLICTUL ECONOMIC 

DINTRE SIRIA Șl ARABIA SAUDITĂ

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate și-a în
cheiat marți dezbaterile în legătură 
cu acțiunea militară întreprinsă, la 
12 mai. de forțele armate israeliene 
împotriva Libanului. Consiliul a 
adoptat cu majoritate de voturi o

rezoluție prezentată de delegatul 
Zambiei. care condamnă Israelul 
..pentru acțiunea sa militară preme
ditată" și avertizează că, in cazul 
in care asemenea acțiuni vor fi repe
tate, consiliul „va lua in conside
rare adoptarea unor măsuri adecvate 
și eficiente pentru a obține respec
tarea rezoluțiilor sale".

DE CE AU FOST

PARIS

1

i

I

vo tuturor actorilor ro* ■ 
mâni, bravo regiei". 
Andre Barsaq, regizor: 
„Iți face plăcere să vezi 
și să auzi o asemenea 
piesă în care pe deasu
pra se vorbește mult 
și franțuzește. Acto
rii — excelenți, foarte 
dinamici. Spectacol 
foarte agreabil, multă 
coeziune, vivacitate,
mișcare". Paul Louis 
Mignon, critic teatral : 
„Un stil foarte intere
sant, plin de vervă, un 
stil popular, cu mult 
gust și inventivitate, 
amuzînd copios. Per
formanță reușită ca 
stil, concepție, reali
zare". Jean Darcand, 
secretarul general al 
Institutului Internațio
nal de Teatru, aprecia
ză piesa ca o realizare 
deosebită. „Fiecare ac
tor în parte și toți in 
ansamblu sînt reușiți. 
Regia la fel de bună. 
Decorul foarte inge
nios. Nici nu e nevoje 
să înțelegi limba căci 
înțelegi piesa, 
plăcut mult".

Prezențele culturale 
românești la Paris vor 
culmina cu vernisajul 
unei mari expoziții a 
comorilor de artă ve
che din România, ce va 
avea loc la 25 mal la 
Petit Palais.
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agențiile
de presă

din, răsturnată de poporul yemenit 
in urma revoluției din septembrie 
1962. După cum se știe, discuțiile din
tre cele două părți au început în luna 
martie a.c. la Djeddah (Arabia Sau- 
dită), cu prilejul conferinței Islamice.

Această înțelegere a fost realizată 
la scurtă vreme după acordul inter
venit intre R.A. Yemen și Ayabia 
Saudită (țară de pe teritoriul căreia 
pornesc atacurile regaliștilor) cu pri
vire la sistarea oricăror ostilități mi
litare și restabilirea relațiilor diplo
matice între cele două state.

Autoritățile portugheze au 
pus, zilele trecute, lacăte la por
țile tuturor universităților din 
țară pină la examenele de sfirșit 
de an. Pe de altă parte, a depenit 
cunoscută demisia profesorului 
Bento Murteira, directorul Fa
cultății de științe economice din 
Lisabona, care este inchisă de 
la 20 aprilie.

Corespondenții agențiilor As
sociated Press și Reuter rela
tează că măsurile guvernului 
portughez au fost determinate 
de situația încordată, dacă nu 
explozivă, care domnește in fa
cultățile din Lisabona și Coim
bra, unde au loc, de mai multe 
săptămâni, puternice frămîntări 
studențești.

Referindu-se la originile am
plelor mișcări protestatare ale 
tineretului studios din Portuga
lia, agențiile de presă reamin
tesc că, la instalarea sa în func
ția de prim-mi nistru, Marcello 
Caetano promisese studenților 
satisfacerea revendicărilor lor 
privind restructurarea actualu
lui sistem arhaic de invățămint, 
democratizarea universității, 
precum și desființarea faimoa
sei „secțiuni sneciale" care asi
gură controlul permanent al 
poliției în instituțiile de învăță
mânt superior. Nici una din pro
misiunile premierului portughez 
nu a fost insa pină acum ono
rată. Mai mult, printr-o recentă 
decizie ministerială, „secțiunile 
speciale" au fost înlocuite cu 
„posturi de ordine" ale poliției, 
gata să intervină ori de cite ori 
studenții, se agită. Toate acestea 
au generat profunde nemulțu
miri în rîndurile studențimii, 
nemulțumiri care s-au intensifi
cat. tot mai mult pe măsura des
fășurării. anului academic. In 
aceste condiții, soluția „in extre
mis" adoptată de autorități, și a- 
nume de a închide universitățile, 
nu reflectă decît teama acestora 
de a se aiunge Ia o explozie 
generalizată a protestului stu
denților portughezi.

DAMASC — Autoritățile din Da
masc au interzis avioanelor saudite 
să survoleze teritoriul Siriei, anunță 
agenția Reuter. în urma acestei mă
suri, aparatele aparținind companiei 
aeriene saudite vor trebui să treacă 
pe deasupra Iranului și Turciei pen
tru a ajunge, de pildă, la Beirut, 
sau Cairo, ceea ce reprezintă o 
dublare a timpului de zbor.

Hotărîrea oficialităților siriene se 
încadrează in ceea ce s-a numit „răz
boiul economic" dintre Riad și Da
masc. Ea este considerată ca repli
ca siriană la o decizie a Arabiei 
Saudite, care prevedea ruperea ori
căror relații economice cu Siria. 
Conflictul dintre cele două țări a 
intervenit după ce Arabia Saudită a 
acuzat Siria că refuză să permită 
efectuarea unor lucrări de reparații 
la conducta Tapline, avariată la în
ceputul lunii mai.

transmit
Președintele Mexicului, 

Gustavo Diaz Ordaz, a avut 
marți o întrevedere cu Ed
vard Kardeli, membru al Consi- 
liului Federației al R.S.F. Iugoslavia 
— anunță agenția Taniug. Cu acest 
prilej, Edvard Kardeli a înmînat pre
ședintelui Mexicului un mesaj din 
partea președintelui Iugoslaviei, Io- 
sip Broz Tito. în timpul întrevederii, 
președintele Mexicului și oaspetele 
său iugoslav au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la situația in
ternațională actuală, la activitatea ță
rilor nealiniate, precum și ia relațiile 
bilaterale.

Președintele Consiliului Revo
luției din Algeria, Houari Bou- 
mediene, l-a primit miercuri pe 
ministrul de externe al Republi
cii Democrate Germane, Otto 
Winzer, aflat într-o vizită ofi
cială la Alger.

Cu prilejul vizitei lui Otto 
Winzer, la Alger s-a anunțat 
oficial că Republica Algeriană 
Democratică și Populară a recu
noscut de jure Republica Demo
crată Germană, ambele părți ho- 
tărind să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă.

Pentru înlăturarea „regionalismului" în comerțul 
mondial s~a declarat adjunctul ministrului american al comerțului, 
Kenneth Davis, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Ambasada 
S.U.A. din Londra. Relevînd consecințele pe care asociațiile de genul Pieței 
comune le pot avea asupra dezvoltării multilaterale a statelor, Davis a arătat 
că lumea intră în prezent într-o „nouă eră comercială". „Statele Unite, a spus 
el, au încetat de a mai fi singura țară cu tehnologie și capacitate industrială 
dezvoltate. Mișcarea rapidă a oamenilor și mărfurilor are in prezent ca efect 
transformarea întregii

Fostul ministru de exter
ne al Norvegiei Halvard 
Lange a încetat marți sea
ra din viațăîn urma unei hem°- 
ragii cerebrale. începînd din anul 
1946, *el a deținut pînă în 1965, a- 
proape fără întrerupere, funcția de 
ministru de externe.

lumi într-o
în Uniunea„Cosmos-345".

Sovietică a fost lansat 
telitul artificial al Pămîntului, „Cos- 
mos-345“. La bordul satelitului sint 
instalate aparate pentru explorarea 
spațiului cosmic care funcționează 
normal, precizează agenția TASS.

miercuri sa-

piață imensă'*.

Președintele Iugoslaviei, 
I. B. Tito, l-a primit pe M. 
TlieOdOrakiS, cunoscutul com
pozitor și patriot grec, care face o 
vizită la Belgrad.

INUNDAȚIILE DIN
UNGARIA Șl U.R.S.S.

Trei membri oi unei expediții japoneze au cucerit piscurile Everestului. Este 
pentru a doua oară in isterie cînd se realizează această performanță. 
Prima oară pe culmile Everestului a ajuns, în 1953, o expediție britanică 
condusă de Hillary. în foto : unul din membrii expediției pe vîrful Everes

tului la 11 mai a c

0 Ultimele comunicate ale Oficiu
lui național al apelor din R. P. 

Ungară arată că in județul Szabolcs- 
Szatmar nivelul apelor Someșului șl 
Tisei superioare continuă să prezin
te tendințe de scădere. Zăgăzuite de 
diguri și baraje, de eforturile eroice 
a mii de oameni, in această parte a 
țării apele se retrag treptat în albii, 

în unele comune au și început lu
crările de înlăturare a urmărilor 
nistrului.

Starea de alarmă rămine însă 
vigoare : in afara zonei din nord-es- 
tul Ungariei, unde in ultimele 24 de 
ore s-a inregistrat o ridicare verti
ginoasă a nivelului apelor riului Bo- 
drog, pericolul inundațiilor crește și 
în sud-estul țării.

si-

în

■ Agenția TASS anunță că inunda
ții grave au afectat regiuni întin

se din R.S.S. Moldovenească și ves
tul Ucrainei. Inundațiile au fost pro
vocate de revărsarea nurilor Nis
tru, Tisa. Prut, care au ie
șit din albiile lor in urma ploilor to
rențiale ce nu au încetat să cadă 
timp de trei zile. Potrivit ziarului 
„Pravda Ucrainî", citat de agenția 
TASS, 7 persoane din zonele ca
lamitate și-au pierdut viața, iar 
multe altele au rămas fără adăpost.
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