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DRAMATISM.
EROISM,

SOLIDARITATE!
o Lacome, apele au mușcat dureros din avuția țării
* Luptind cu bărbăție și curaj, întregul popor înscrie în

cronica acestor zile pagini de înaltă conștiință socialistă

Interviul acordat
de președintele Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

Nicolae Ceaușescu
ziarului „Le Figaro"

După cum s-a anunțat, la 12 mai a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu
o primit pe ziariștii francezi Jean Griot, director adjunct al ziarului 
„Le Figaro", Michel F. Hamelet și Daniel Norman, de la același ziar.

cărora le-a acordat un interviu.
Interviul a fost publicat în ziarul „Le Figaro" din 20 și 21 mai a.c.

ÎNTREBARE i Care sint, 
domnule președinte, obiective
le vizitei pe care urmează să o faceți în Franța ? Relațiile 
franco-române, situate pînă în 
prezent sub semnul schimbu
rilor economice, tehnice, cul
turale, se pot dezvolta și pe 
plan politic ? In ce măsură ?

conlucrarea României și Franței în vederea soluționării pașnice a problemelor internaționale.
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DRAMATISM, EROISM, SOLIDARITATE ! Aceste frei cuvinte reprezintă 
astăzi punctele cardinale ale vieții, activității, ale eforturilor și glodu
rilor întregului nostru popor. Calamitățile abătute cu uriașă violență asu
pra orașelor și satelor, distrugerile imense produse în diferite zone ale 
țării ne dau imaginea unor pierderi extraordinare, pe care nu le vom 
putea aprecia definitiv decît în zilele și săptămînile ce urmează. Dar, 
P_eî^eA Pe toate meleagurile țării, acolo unde apele s-au retras lă
sînd în urmă tabloul tragic al distrugerilor, peste tot acolo unde o bă
tălie crîncenă se desfășoară pentru apărarea unor orașe, centre indus- 
*r'.a!e.' sa.* e °9oa,'e mănoase — eroismul și abnegația, puterea de sa
crificiu și devotamentul își dau înalta măsură a calităților și forței aces
tui popor. întreaga noastră națiune socialistă, strîns unită în jurul parti
dului și guvernului, întreaga noastră familie de 20 de milioane de oa
meni acționează umăr la umăr, ca un singur om, dînd o măreață pildă 

exempiu de conștiință patriotică, 
apelor, în efortul dîrz și în munca 
activității normale în zonele afec-

inundații, în spiritul de ordine, calm și disciplină în care se des- 
munca în uzine, pe ogoare, în fabrici, instituții vedem hotă-

da solidaritate umană, un minunat 
în lupta împotriva furiei oarbe a 

fără preget duse în vederea reluării

Ș/ ce
frumos

era
acest

Ion LÂNCRĂNJAN

Nu mal auzisem de mult 
ciocirliile. Și acum cind nici nu 
mă gindisem la superbele și 
nemuritoarele noastre ciocîrlii 
iată că ele mi-au ieșit deodată 
înainte, trecindu-și suveicile tri
lurilor prin urechile mele ador
mite de zgomot. Nu venisem să 
le ascult. Venisem să-mi văd 
locurile natale pe care le răvă
șise un cataclism, o puhoire cum 
n-a mai fost alta. Și, cum nu 
găsisem pe nimeni la Sebeș, la 
orele 3 din noapte, am luat-o 
pe jos peste deal, căutînd și gă
sind vechile poteci, mai mult 
după aducerile aminte, ieșind in 
cîmp dintr-o ceață alburie și 
incertă.

Apoi, cind am ieșit pe dealuri 
sus, pe dealurile vechi ale copi
lăriei, am văzut și apele. Apele 
acestea rele și uri te care au in
vadat totul, sate și orașe, dări- 
mind case, pustiind curți, rozind 
și spărgind drumurile, drumu
rile oamenilor și ale muncii. Mai 
ocupau și acum terenuri mari. 
Terenuri multe. Și Mureșul, riul 
iubit, nu mai era de găsit, nu i 
se mai vedea albia, se preschim
base intr-o baltă, intr-un șir de 
bălți urite și informe toate. Și 
atunci cind am avut in față mă
sura exactă a dezastrului am 
uitat de ciocirlii. N-am vrut să 
uit, dar am uitat, nu le-am mai 
auzit. Cred că fusesem lovit de 
un simțământ acut și dur, minie 
amestecată cu durere, pe care 
nici nu incerc să-l tălmăcesc in 
vorbe. E destul să spun despre 
starea pe care am trăit-o atunci. 
In clipele acelea a trecut din 
mine și s-a topit in pămintul 
pietros și bătrin al dealului un 
fulger negru.

In rest nu știu ce aș putea 
spune mai intii după o zi în
treagă de perindări pe urmele 
apelor a căror invazie a fost 
cumplită, de neînchipuit. Ima
gini și fapte nenumărate mi se 
perindă prin fața ochilor. Oarda 
de Jos, de pildă, primul sat pe

(Continuare în pag. a Vll-a)
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tate de 
fășoară , _ , _____, ____ ( 1________ _
rîrea, fermitatea ți bărbăția cu care întreaga suflare a neamului nos
tru își apără și consolidează marile realizări înfăptuite sub conducerea 
partidului în acești ani de construcție pașnică □ socialismului.

DRAMATISM, EROISM, SOLIDARITATE! Reporterii noștri aflati în 
punctele cruciale ale bătăliei împotriva apelor, în orașele ți zonele si
nistrate unde, prin eforturi eroice, pulsul vieții își reio ritmul sănătos, 
normal ; aflați în toate acele puncte, fără număr, unde inimile tuturor 
bat la unison, transcriu impresionante file în care cifrele tragice ale 
imenselor pierderi umane ți materiale se împletesc cu proporțiile, și 
mai impresionante, ale luptei, dîrzeniei, ale hărniciei exemplare și ale 
solidarității fierbinți care însuflețesc în aceste zile ți nopți de grea în
cercare eroicul nostru popor.Citiți în Interiorul ziarului cifre și date despre amploarea calamității, reportaje și informații transmise ieri seara de la fața locului.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii

MAURER
Socialiste RomâniaStimați tovarăși, .Permiteți-ne ca în numele Comitetului Centralnist din Cehoslovacia și al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace să vă exprimăm profunda și sincera compasiune cu care întregul popor cehoslovac a primit știrile privind tragicele pierderi de vieți omenești și gravele pagube materiale provocate de inundațiile catastrofale din țara dumneavoastră.
al Partidului Comu-

Dr. GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia
Dr. LUBOMIR STROUGAL

Președintele guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn aceste momente, cînd teribile inundații fac ravagii în țara dumneavoastră și provoacă atîtea victime și pierderi materiale, doresc să exprim Excelenței Voastre și națiunii române prietene cea mai profundă simpatie din partea poporului austriac și a mea personal.
FRANZ JONAS

Președintele federal al Republicii Austria

RĂSPUNS : Am dat curs cu plăcere invitației ges Pompidou dumneavoastră vechi tradiții de amiciție. Vizita pe care urmează să o fac în Franța, la jumătatea lunii iunie, este o vizită de prietenie; într-un sens, ea constituie răspunsul la vizita făcută cu 2 ani în urmă în țara noastră de președintele de atunci al Franței, generalul Charles de Gaulle.Sper că vizita mea va contribui Ia întărirea prieteniei și colaborării dintre poporul român și poporul francez, la amplificarea relațiilor noastre economice, tehnico- științifice și culturale, cit și a conlucrării dintre România și Franța în efortul pentru realizarea unei lumi mai bune, în care fiecare națiune să aibă largi posibilități de dezvoltare.După cum se știe, relațiile economice dintre România și Franța se dezvoltă bine. în ultimii ani au fost realizate o serie de înțelegeri de cooperare între care menționez pe cele privind producerea în România a autoturismului „Renault", fabricarea de calculatoare electronice, precum și cooperarea în domeniul informaticii generale. Sînt, de asemenea, în curs tratative pentru extinderea cooperării — sper, rodnică și avantajoasă pentru ambele țări — în alte domenii de activitate. Schimburile științifice și culturale au cunoscut și ele, în ultimii ani. o sensibilă dezvoltare.Raporturile dintre România și Franța îmbrățișează, fără îndoială, și domeniul politic. în ultima perioadă, între țările noastre au a- vut Ioc numeroase schimburi de păreri asupra unor probleme privind securitatea europeană, dezarmarea, asigurarea păcii în lume. Apreciez că Franța are un rol important în viața internațională, îmi este plăcut să constat că poziția ei, într-un șir de probleme, este destul de apropiată de cea a României, în unele privințe chiar coincizînd. După convingerea mea, există toate posibilitățile ca în viitor țările noastre, oamenii de stat din România și Franța să conlucreze și mai strîns în soluționarea problemelor internaționale, în instaurarea unui climat care să ducă la asigurarea păcii și independenței tuturor Ne propunem, nuăm a dezvolta pe superior colaborarea în problemele de Interes reciproc, cît și

președintelui Geor- de a vizita țara de care ne leagă

națiunilor, deci, sâ conti- un plan

JUDEȚUL BRĂILA: Năvala nă
prasnică a Șiretului a inundai 
tn ultimele zile comune și sate, 
mari întinderi de pămînturi mă

noase
Foto : M. Alexe

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIExcelență,In numele poporului, al guvernului argentinian șl al meu personal adresez Excelenței Voastre profunde sentimente de compasiune pentru inundațiile catastrofale care au devastat întinse zone ale țării dumneavoastră.Primiți, Excelență, aceste expresii de solidaritate cu încercatul dumneavoastră popor, care, nu ne îndoim, va ști să depășească aceste momente de grea încercare.
JUAN CARLOS ONGANIA

Președintele Republicii Argentina

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm fost adînc întristați aflînd de pierderile de vieți omenești și de imensul dezastru care au fost cauzate de recentele inundații nemaiîntîl- nite în România. în numele guvernului și al poporului indian, precum și al meu personal, exprim Excelenței Voastre sincera noastră compasiune pentru cei care au suferit de pe urma acestei calamități.
V. V. GIRI

Președintele Indiei

Alte telegrame în pag. a Vll-a

Întrebare : Cum con- 
cepeți, domnule președinte, 
securitatea și cooperarea eu
ropeană ? Deseori ați afirmat 
poziția dumneavoastră împo
triva politicii de bloc. Ce so
luție preconizați în schimb ?

RĂSPUNS: România acordă o atenție deosebită problemei securității europene — ținînd seama de faptul că, în secolul nostru, în Europa au izbucnit două războaie mondiale cu consecințe dezastruoase pentru umanitate.Noi considerăm că realizarea unor relații de conlucrare pașnică între popoarele europene ar avea o influență deosebită nu numai pentru continentul nostru, ci și pentru întreaga lume. După cum se știe, în Europa, deși au trecut 25 de ani de la terminarea războiului, există încă multe probleme nerezolvate. Nu doresc să mă refer la ele, dar este de înțeles că nu se poate vorbi de realizarea securității europene fără a se recunoaște inviolabilitatea granițelor stabilite pe continent, în perioada postbelică, fără a se ajunge la recunoașterea și stabilirea de relații cu Republica Democrată Germană și, în același timp, cu Republica Federală a Germaniei — deci fără participarea ambelor state germane la rezolvarea problemelor Europei.Aș dori să menționez că România apreciază In mod favorabil tratativele care au loc în ultimul timp între Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei, între Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, între Polonia și Republica Federală a Germaniei. De asemenea, așa cum am mai arătat și în alte împrejurări, apreciez schimbările pozitive care au avut loc în ultima vreme în politica Republicii Federale a Germaniei.În ce privește ținerea unei conferințe europene, propunerea respectivă a fost făcută, după cum se știe, de țările socialiste în întîl- nirea de la București din 1966 și reluată, apoi, anul trecut în înțil- nirile de la Budapesta și Praga. Noi apreciem, că o conferință a statelor europene ar avea efecte pozitive asupra dezvoltării cooperării pe continent. Avem în vedere faptul că o asemenea reuniune ar trebui să ajungă la unele concluzii, cel puțin de ansamblu, privind baza relațiilor dintre țările europene — între care aș menționa un acord de renunțare la folosirea forței și la amenințarea cu forța, un acord privind dezvoltarea colaborării și cooperării economice, tehnice și științifice, prin înlăturarea unor bariere și discriminări actuale. S-ar crea astfel un climat

favorabil abordării în viitor șl a altor probleme nerezolvate. Nu n« așteptăm deci ca o primă reuni*  une să soluționeze toate proble*  mele în suspensie; noi așteptai*  de la această consfătuire să creez# premise pentru a se face noi șt noi pași pe calea colaborării, securității și păcii în Europa.Desigur, avem în vedere ca a- ceastă reuniune a statelor europene să fie temeinic pregătită. La pregătirea ei trebuie să participe, după părerea noastră, reprezentanții tuturor statelor interesate. În acest context, doresc să subliniez că noi nu sîntem partizanii tratativelor de la bloc la bloc, deoarece apreciem că aceasta, departe de a duce la destinderea relațiilor dintre state, ar ridica obstacole atît în calea consfătuirii, cit și a securității europene înseși. Dacă dorim într-adevăr să instaurăm relații de încredere și cooperare între toate țările continentului, trebuie să avem în vedere că atît în pregătirea conferinței, cit și în viitor, nu blocurile trebuie să fie neze ; parte statelor tîlnească pentru a stabili căile de eliminare definitivă a blocurflor militare și a celorlalte reziduuri ale războiului rece din viața internațională, de a salvgarda pacea și securitatea, de a întări încrederea și cooperarea între națiuni.

acelea care să acțio- dimpotrivă, lăsînd la o blocurile, reprezentanții europene trebuie să se în-

ÎNTREBARE : Ce ne puteți 
spune, domnule președinte, 
cu privire la participarea Ro
mâniei în C.A.E.R. ? Care este 
poziția dumneavoastră față de 
Piața comună ?

RĂSPUNS t România este printre statele care au inițiat C.A.E.R.- ul. Noi am văzut și vedem în C.A.E.R. un mijloc de a promova relații de bună colaborare și cooperare între țările membre, creînd condiții pentru dezvoltarea economică independentă, de sine stătătoare a fiecărui stat. Avem în vedere că astăzi, în condițiile revoluției teh- nico-științifice contemporane, cooperarea între state este o necesitate imperioasă a progresului. Sîntem conștienți că nici un stat, deci nici România — de altfel, u- nul dintre statele mai mici — nu se poate dezvolta fără promovarea unei intense șl multilaterale colaborări și cooperări internaționale. De aceea sîntem partizanii cooperării largi cu țările din C.A.E.R., cu toate țările socialiste — în spiritul respectării intereselor fiecărei dezvoltării rapide a fiecărei țiuni.Sîntem, totodată, partizanii colaborări largi cu celelalte ale lumii — și considerăm că apartenența la C.A.E.R. nu este de natură să influențeze asupra ansamblului relațiilor economice ale fiecărui stat. De altfel, schimburile noastre economice cu Franța — care în ultimii 4 ani aproape s-au dublat — vin să demonstreze a- ceasta.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Ambasadorul Republicii Populare Ungare
Președintele Consiliului de Miniș

tri, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
în cursul zilei de Joi, în vizită pro
tocolară de prezentare, pe noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Ungare 
la București, Ferenc Martin.

țări,na-unei țări

La primire, care s-a desfășurat 
tntr-o atmosferă cordială, tovără
șească, a participat Nicolae Ecobes- 
cu, adjunct al ministrului afacerilor 
externe. (Agerpres)

Secretarul general al M.A.E. al Austriei
Președintele Consiliului de Miniș

tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit joi 
după-amiază pe dr. Wilfried Platzer, 
secretar general al Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii Austria, 
care face o vizită In țara noastră la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La Întrevedere, desfășurată tntr-o 
atmosferă cordială, au participat

George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Du
mitru Anlnoiu, ambasadorul Româ
niei la Viena, precum 
TschSp, ambasadorul 
București.

Cu acest prilej, au 
probleme referitoare 
în continuare a relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări.

(Agerpres)

î și Eduard 
Austriei la

fost discutate 
la dezvoltarea

CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES AL PARTIDULUI 
SOCIALIST UNIT AL BERLINULUI OCCIDENTALCu prilejul celui de-al II-lea Congres al partidului dumneavoastră, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților la congres și întregului partid un cald salut tovărășesc. Vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, în lupta ce o duceți pentru apărarea intereselor oamenilor muncii din Berlinul occidental, pentru triumful ideilor păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

i
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O IMAGINE GEOGRAFICĂ PARȚIALĂ A PIERDERILOR
PROVOCATE DE INUNDAȚII ÎN JUDEȚELE ȚĂRII

■ CIFRE STATISTICE PROVIZORII, LA O PRIMĂ 

EVALUARE, COMUNICATE IERI SEARĂ
■ DIN MULTITUDINEA SECTOARELOR AFECTATE 

DE SINISTRU SÎNT NOTATE DOAR CÎTEVA

Practic, numai două din toate județele țărij au fost ocolite de inundații
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Privim harta patriei. Aceste Însemne 
dureroase, scrijelate pe trupul tării de 
torța oarbă, violentă, a apelor.

Din 39 de județe — 37 au tost șl sînt 
supuse — mai mult sau mal puțin — 
efectelor distrugătoare ale inundației.

Pînă la ora cartografierii peste 950 
de localități au fost inundate total sau 
parțial.

Pînă la ora cartografierii — tn 
peste 65 000 de case a intrat apa.

Circa 250 de întreprinderi, printre 
care urine șl combinate de importanță 
republicană (unitățile mici sînt 
în curs de identificare) au suferit dis- 
trugerl sau avarii însemnate, avînd 
drept efect Întreruperea producției pe 
timp de zile sau, chiar, săptămîni în- 
țregi.
“Peste 650 000 de hectare, tn marea 
majoritate cîmpurl mănoase din lun
cile rîurllor, ogoare cu sămînță încol
țită, pășuni, vii, livezi și păduri — au 
fost sau stnt sufocate de ape.

Nu există român, nu există fiu al aces
tor pămînturi, indiferent de naționalita
te, Indiferent de vîrstă și de profesie, nu 
există prieten al acestui popor care să 
nu se cutremure privind această hartă 
străbătută de ciireie — evident incom
plete — de imaginile unor dezastre ne- 
maiîntilnite. Să privim harta și să facem 
apel la memorie. La memoria înaintași
lor, la Istoria patriei. Nu vom găsi nici 
o însemnare care să ateste calamități na
turale de asemenea proporții. Documen
tele scrise șl nescrise ne obligă să com
parăm momentele dramatice prin care 

trecem, numai cu vitregiile și pustiirile 
provocate de marile bătălii, de războa
iele cotropitoare prin care au trecut a- 
ceste pămînturi. Au trecut și au renăscut 
prin lorța, prin Îndrăzneala și bărbăția 
poporului nostru, care întotdeauna în 
decursul istoriei sale frămintate a găsit 
imense resurse de energie șl hotărire, a 
dat minunate pilde de eroism, de hărni
cie și înțelepciune, construind o țară 
care se bucură astăzi de cunoașterea și 
admirația întregii lumi.

Privim din nou această hartă. 37 de ju
dețe cu răni lăsate de ape. Dar, dincolo 
de cifrele — reproduse din statistici par
țiale șl provizorii — pe care ie citim cu fi
rească durere, se află imagini, tragedii 
și victime, Întregi zone de viață între
ruptă.

Pe aici au trecut năpraznic apele. 
Cursul vieții atîtor zeci de mii de oa
meni era amenințat să se curme. Măsu
rile ferme, sprijinul dat de stat pentru 
salvarea, cazarea șl aprovizionarea si- 
nistraților l-au redat vieții. La che
marea partidului, marea familie a 
țării a acționat ca o singură voință. Dar 
refacerea acestor cămine va însemna un 
imens consum de materiale de construc
ție, de mină de lucru, uriaș efort din 
partea statului, pentru ca familiile si
nistrate să-și regăsească liniștea și echi
librul atît de necesar vieții, creației.

lacome, apele au mușcat dureros din 
ayuția țării, din zestrea uzinelor și fa
bricilor, întrerupindu-le activitatea pro
ductivă, provocîndu-Ie pagube Imense 
care, la această oră, încă nu pot fi cal
culate. La glasul aceleiași chemări, în
deplinind cu bărbăție șl curaj măsurile 
aceluiași comandament, colectivele uni
tăților economice au semnat in cartea 

eroică a acestor momente de luptă cu 
apele pagini de Înaltă conștiință socia
listă și disciplină muncitorească. In po
fida acestor eforturi, numeroase uzine, 
instalații, utilaje nu au putut fi salvate.

In municipiul Satu-Mare, 11 între
prinderi industriale și-au întrerupt ac
tivitatea, cifra pierderilor neflind Încă 
evaluată.

intr-un oraș mic ca Dejul, procesul 
de producție continuă să fie întrerupt 
în 4l unități economice.

in județul Mureș — 40 de mari între
prinderi au fost inundate. Iar în jude
țul Sălaj — 12. Raportul pare să fie în 
favoarea ultimului județ. în realitate 
însă nu trebuie să uităm că Sălajul, 
județ tînăr, aflat în plin efort de afir
mare Industrială, pierde prin această 
întrerupere o bună parte din capaci
tatea sa economică actuală.

TiRNAVENI : exploziile provocate de 
inundarea cuptoarelor la Combinatul 
chimic înregistrează pagube estimate 
la 300 milioane lei. Trebuie să ținem 
seama de faptul că aici se produce o 
bună parte din cantitatea de carbid 
necesar șantierelor țării.

Dar nici localitățile fn care apa nu a 
pătruns nu au scăpat de pierderi impor
tante. Optzeci de mii de oameni au al
cătuit — lingă zidul supraetajat — eroi
ca forță vie care, timp de zile și nopți, 
a apărat Aradul de forța distrugătoa
re a apelor. Orașul și-a salvat cu pro
priile sale brațe avuțiile. Șl totuși, acest 
înverșunat cataclism natural ce pune la 

grea încercare Întreaga țară l-a produs 
însemnate pagube materiale : peste 35 
milioane lei pierderi numai prin între
ruperea timp de 4 zile a producției în 
11 întreprinderi.

Cifrele de pe harta recoltei vorbesc de 
la sine :

La imensele suprafețe agricole inunda
te în județul Satu-Mare trebuie să adău
găm pierderea a aproape 17 000 ani- 
male.

In județul Iași au fost evacuate 28 670 
animale.

In județul Brăila apele Șiretului, din 
ce în ce mai primejdioase, au distrus di
guri pătrunzînd în mari incinte cultivate.

fn afară de recolte, au avut de suferit 
pagube enorme numeroase construcții 
ale întreprinderilor agricole de stat, ale 
cooperativelor agricole de producție, în
treprinderi de mecanizare a agriculturii, 
sisteme de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, instalații și utilaje. Sînt pierderi 
grele de consecințe, sînt pagube care se 
vor repercuta asupra agriculturii in tot 
cursul anului și chiar in anii următori.

Aceasta este situația. Acesta este ta
bloul brutal, dureros, provocat de for
țele cataclismului abătut asupra țării în 
care ne-am născut, fn care trăim și mun
cim. Aceasta este realitatea pe care ne-o 
oferă cifrele pagubelor înregistrate pînă 
acum, cifre care, trebuie s-o spunem, 
continuă să crească de la zi la zi, pe mă
sura constatărilor făcute de specialiști la 
fața locului in județele calamitate.

Aceasta este situația. Privită bărbăteș- 
te, lucid, în toată complexitatea și con
secințele ei, această realitate ne obligă 
să ne mobilizăm toate forțele, toată ca

pacitatea de muncă și de organizare 
pentru a depăși momentele critice, pen
tru a lichida cu hotărire, pas cu pas, e- 
fectele inundațiilor, pentru a readuce pe 
făgașul normal activitatea economică și 
socială a țării, ritmul viu, dinamic al 
construcției socialiste in toate sectoare
le industriei și agriculturii noastre.

Avem un partid, avem un guvern, a- 
vem conducători Încercați. Ca întot
deauna, sub conducerea acestui coman
dament energic, înțelept, ferm șl lucid, 
putem și trebuie să învingem și in marea 
bătălie cu forțele naturii dezlănțuite.

In aceste ore populația Galațiulul, În
frățită cu mii de ostași, ajutată de mii 
de utilaje și de sprijinul material șl mo
ral, al nostru, al tuturor, ridică un pu
ternic zid Împotriva furiei apelor. Rezis
tă eroic, in aceste ore, In alt capăt al 
țării. Aradul — trecut prin aceleași u- 
riașe eforturi — iși reia din plin activi
tatea creatoare, reintră fn obișnuit. Iar 
obișnuitul înseamnă muncă perseveren
tă, tenace, mai intensă ca pricind, pen
tru îndeplinirea sarcinilor actualului 
plan cincinal — pivot de nădejde in con
strucția socialismului. In edificarea pe 
mai departe a unei economii mulțllate- 
ral dezvoltate.

Dramatism, eroism, solidaritate. Trei 
cuvinte trăite de întregul nostru popor, 
puncte cardinale ale acestor zile de grea 
încercare. Pilda tuturor orașelor șl sate
lor supuse grelelor încercări, pilda în
tregii națiuni, ne demonstrează, cu mare 
putere de convingere, că al patrulea cu- 
vînt, al patrulea punct cardinal din im
perativul acestor zile grele, nu este, nu 
poate fi, altul, decit OPTIMISMUL.
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(Urmare din pas. I)în ceea ce privește Piața comună, nu aș dori să etalez acum toate considerațiile mele critice, deși am 
l de adus o serie de reproșuri acestei organizații. Vreau numai să remarc faptul că asemenea grupări care se prezintă ca blocuri închise și care merg pe calea discriminărilor economice între națiuni nu pot contribui nici la dezvoltarea progresului internațional, nici la apropierea dintre state, la realizarea securității. Taxele vamale și o serie de alte clauze restrictive îngreunează relațiile țărilor Pieței comune cu alte state. Se pare că discuțiile care au loc în prezent în cadrul Pieței comune indică dorința de a se îngusta și mai mult posibilitățile dezvoltării unor asemenea relații. Sperăm însă că se va înțelege pînă la urmă faptul că numai o colaborare liberă între toate statele permite accelerarea progresului general, accentuarea destinderii, întărirea securității și păcii.

ÎNTREBARE : în ce priveș
te propria dumneavoastră 
țară, ne-ați putea defini in
tr-un mod mai concret „calea 
română" spre socialism ?

RĂSPUNS: Cred, în primul rînd, că întrebarea ar trebui puțin modificată. Noi nu considerăm că există o „cale română" a socialismului. După cum știți, întemeietorii socialismului au fost Marx, Engels, Lenin. Dacă vorbim cu adevărat de socialism, acesta nu poate fi decît unul singur. Este vorba de acea o- rînduire în care are loc lichidarea proprietății capitaliste asupra mijloacelor de producție, socializarea acestora, transformarea lor în proprietate a oamenilor muncii, abolirea principiului capitalist de repartiție în raport cu mărimea proprietății asupra mijloacelor de producție și înlocuirea lui cu principiul socialist, conform căruia fiecare primește după mun
ca depusă în folosul societății.Desigur, în construcția noii o- rînduiri sociale se pun probleme deosebite de la țară la țară, de la o etapă istorică la alta, în funcție de nivelul dezvoltării economice și de nivelul de cultură al fiecărei țări, de condițiile istorice, naționale concrete. în edificarea socialismului este necesar să se aibă în vedere ca un considerent esențial că adevărurile generale trebuie a- plicate corespunzător situației specifice din fiecare țară. Cum am mai spus nu o dată, noi pornim de la faptul că între general și particular există o unitate dialectică M numai în măsura în care gene- alul își găsește confirmare prin trticular, în condiții concrete specifice, numai atunci el își confirmă concordanța cu interesele dezvoltării societății.Faptul că edificarea socialismului are loc în condiții deosebite de la-țară la țară impune adoptarea unor forme și metode diferite, a unor soluții concrete diferențiate. Dacă Franța, de exemplu, va trece la socialism, sînt convins că a- ceasta se va face în multe privințe diferit de felul în care s-a' făcut în România ; alte probleme a avut și are de rezolvat România și altele Franța. Modul concret de construire a orînduirii socialiste trebuie rezolvat corespunzător cu aspirațiile și voința fiecărui popor. Sîntem împotriva oricărei uniformizări, a oricărui șablo- nism — care nu pot decît să dăuneze realizării creatoare a idealurilor socialismului — sîntem pentru dreptul fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia generală, formele și metodele de făurire a noii orînduiri. Dar, să fie limpede, toate deosebirile firești in formele și metodele folosite, in soluțiile concrete adoptate nu schimbă cu nimic esența socialismului, care rămine una și singură : lichidarea domniei exploatatorilor, instaurarea puterii depline a celor ce muncesc, crearea unei vieți libere și fericite pentru toți oamenii. Acesta este elementul fundamental de care trebuie să țină seama oricine dorește să construiască cu adevărat societatea socialistă.

ÎNTREBARE : Pornind de 
la cele ce ați spus mai înain
te, am don, domnule preșe
dinte, să expuneți concepțiile 
dumneavoastră, ale României, 
în legătură cu problemele in
dependenței economice, poli
tice, militare a statelor — pro
bleme care, după cum se știe, 
preocupă într-un înalt grad o- 
menirea contemporană.RĂSPUNS: Noi considerăm problema asigurării independenței politice, militare șl economice ca parte integrantă a construcției socialiste. De altfel, în condițiile de astăzi, orice popor care dorește să-și creeze o viață mai bună trebuie să-și asigure independența în toate domeniile de activitate. Dacă privim .la țările în curs de dezvoltare, la țările care și-au cucerit independența în ultimii 20 de ani, vedem că nici una nu con

cepe *ă  renunțe în vreun fel la 

atributele principale ale unui stat suveran ; nici nu se poate'concepe progresul acestor țări fără deplina lor independență economică, politică șl militară. Desigur, aceasta nu exclude colaborarea și cooperarea între popoare. Exclude un singur lucru : dominația unei țări asupra alteia.
ÎNTREBARE : In aceeași 

ordine de idei, am dori să ne 
expuneți părerile dumnea
voastră asupra unor proble
me pe care le-am numi liber
tatea individuală și libertatea 
de credință religioasă.

RĂSPUNS : Problemele libertății individuale și religioase au preocupat și preocupă pe toți oamenii. Cred că socialismul rezolvă mai bine decît capitalismul aceste probleme. Le rezolvă mai bine prin aceea că face să dispară inegalitatea principală dintre oameni — inegalitatea economică — faptul că unii sînt bogați și alții săraci, unii stăpîni și alții slugi. Rezol- vînd această problemă fundamentală, socialismul soluționează chestiunea de fond a libertății individuale, asigură dreptul fiecăruia la o viață corespunzătoare aptitudinilor și capacităților sale. Desigur, nu doresc să afirm că în România a fost rezolvată de la început această problemă. Acesta este un proces îndelungat, legat de dezvoltarea forțelor de producție, a bazei materiale a societății — singura care asigură condițiile ca oamenii să se bucure din plin de binefacerile civilizației. Firește, pentru o țară avansată pe plan e- conomic lucrurile se pot rezolva altfel, în alt mod decît în România.Dar libertatea nu se judecă numai după condițiile materiale de trai pe care le oferă societatea. Oamenii vor să se bucure totodată de libertatea de a gîndi, de a-și exprima părerile, de a crea, de a se manifesta liber în toate dome-. niile vieții sociale, de a participa la conducerea societății.Noi, în România, am parcurs o distanță lungă pe această cale, a- tît în ce privește ridicarea nivelului de trai material și cultural al populației, cît și asigurarea posibilităților ca fiecare cetățean să-și expună punctul de vedere asupra oricăror probleme ce preocupă societatea, să participe la conducerea societății. Avem convingerea că, din unele puncte de vedere, sîntem înaintea multor țări avansate din Occident.în ce privește libertatea religioasă, vă recomandăm să mergeți oriunde vreți în țara noastră pentru a o constata dumneavoastră înșivă. Relațiile statului cu cultele sînt bune. Desigur, societatea noastră acționează pentru a-i educa pe oameni în spiritul concepției ■ avansate, materialist-dialectice, despre lume și societate, dar sîntem conștienți că aceasta presupune un proces îndelungat și în nici un caz nu se poate face decît pe baza convingerii. De aceea, în țara noastră sînt asigurate condiții ca fiecare cetățean să-și manifeste liber credința religioasă.
ÎNTREBARE : în cursul u- 

nei călătorii recente în Româ
nia am putut constata că dum
neavoastră procedați la expe
rimentări pe plan regional și 
local înainte de a trece la a- 
plicarea unor măsuri mai ge
nerale. Care este rezultatul a- 
cestor experimentări ?

RĂSPUNS : Este adevărat, acordăm o mare atenție consultării tuturor categoriilor de cetățeni a- supra problemelor Importante, atît interne cît și internaționale. A- proape nu există măsuri mai deosebite care să nu fie în prealabil puse în dezbaterea cetățenilor. Așa procedăm în problemele conducerii economiei, ale dezvoltării agriculturii, ale perfecționării sistemului de salarizare ș.a.m.d. Astfel procedăm în momentul de față în elaborarea noului plan cincinal.Experiența pe care o avem în acest domeniu ne-a convins că procedăm just. Consultarea cu specialiștii, cu poporul ne ajută să găsim soluțiile cele mai corespunzătoare, deoarece oricît de pricepuți și de bine intenționați ar fi cei din conducere, ei nu pot fi atoateștiutori.Am introdus pe această cale o serie de măsuri privind perfecționarea conducerii activității economice, care țin seama în continuare de existența conducerii centrale, a planului unic economic, dar care asigură totodată o largă independență și autonomie organismelor județene administrative, precum și întreprinderilor.Am aplicat în ultimii ani principiul conducerii colective în toate sectoarele de activitate, inclusiv în întreprinderi, unde avem consilii de direcție sau de administrație care lucrează ca organisme deliberative. Din consilii fac parte cei mai buni specialiști, reprezentanții sindicatului, precum și reprezentanți ai salariaților aleși direct în adunări generale de către muncitori. Un rol de mare însemnătate au aceste adunări generale ale salariaților, devenite adevărate fo

ruri supreme în întreprinderile noastre, în fața cărora comitetele de direcție prezintă dări de seamă asupra activității lor, supun aprecierii și criticii întregului colectiv măsurile luate, rezultatele obținute, înfățișează perspectiva unității respective. Aceste organisme conduc de fapt întreaga activitate economică ; ele hotărăsc dezvoltarea viitoare a producției, deci planul întreprinderii, precum și măsurile principale pentru realizarea prevederilor de plan.De asemenea consiliile populare județene au dobîndit atribuții foarte largi în conducerea întregii vieți economice și sociale locale, în soluționarea problemelor legate de progresul multilateral al u- nităților noastre administrativ-te- ritoriale.Promovînd asemenea forme, pe lîngă faptul că întărim spiritul de responsabilitate al fiecăruia pentru bunul mers al activității, asigurăm, totodată, posibilitatea tuturor oamenilor muncii de a hotărî, de a participa la decizie, la conducere.
ÎNTREBARE : V-am ruga să ne vorbiți, domnule preșe

dinte, despre mijloacele care 
sînt folosite în țara dumnea
voastră pentru stimularea ?i 
cointeresarea personală în 
producție ?

RĂSPUNS : Problema este foarte complexă. Este greu să afirmi că în această privință se poate găsi o soluție universală. Ne străduim să realizăm un sistem de cointeresare care să fie cît mai strîns legat de muncă, de eforturile fizice și intelectuale pe care le depune fiecare. Ceea ce ne-a preocupat și ne preocupă este de a realiza mai multă echitate în repartizarea venitului național. In acest sens am acționat pentru a reduce decalajul dintre veniturile mari și veniturile mici. Firește, nu pierdem din vedere deosebirile existente între o muncă și alta, păstrăm diferențieri, dar căutăm ca acestea să fie cît mai echitabile. Desigur, n-aș putea spune că problema a fost rezolvată în modul cel mai optim, că nu mai avem nimic de făcut în această privință.Baza veniturilor noi o asigurăm prin salarii care, în urma ultimelor măsuri, reprezintă circa 90 la sută din totalul veniturilor. Mai sînt și alte surse de cîștig ca, de pildă, sporul de vechime în muncă sau în întreprinderea respectivă, sporul pentru muncă deosebită. Incepînd din acest an, sala- riații au posibilitatea de a realiza venituri și ca urmare a obținerii de beneficii în întreprinderea în care lucrează. Din beneficiile care se înregistrează la bilanțul de sfîr- șit de an, o parte se repartizează salariaților. Experimentările pe care le-am făcut demonstrează că acest sistem dă rezultate bune. El îmbină eficient interesele generale ale întreprinderii, ale economiei, cu interesele fiecărui salariat. Au fost salariați care au primit la sfîrșitul anului și 6 salarii în plus ; este adevărat, aceștia sînt puțini, cei care au realizat lucruri excepționale. în noul sistem de salarizare menținem și dezvoltăm această prevedere.Revenind la cele ce am spus în legătură cu dezbaterea în mase a principalelor măsuri ale partidului și statului, aș vrea să completez cu o concluzie mai generală: faptul că supunem în fața întregului popor problemșle construcției socialiste, ale dezvoltării țării, face ca întreaga noastră politică — internă și externă — să fie aprobată și urmată de întreaga națiune de la care, de altfel, și emană. Acesta constituie unul din secretele succeselor pe care le obține România. Acesta este, de fapt, spiritul socialismului. De la început creatorii marxismului au prevăzut că socialismul nu poate fi construit decît de popor, pentru popor și împreună cu poporul.
ÎNTREBARE : Știm că unul 

din principiile partidului 
dumneavoastră este acela al 
neamestecului în treburile in
terne ale altui partid. Am 
dori să cunoaștem, domnule 
președinte, opinia dumnea
voastră in legătură cu rela
țiile care există între partidele 
comuniste și chiar între par
tidele comuniste și socialiste.

RĂSPUNS: Noi, ca partid comunist, sîntem partizanii dezvoltării unor largi relații de solidaritate în mișcarea comunistă și muncitorească. De altfel, avem relații aproape cu totalitatea partidelor comuniste și muncitorești. Este a- devărat că în mișcarea comunistă există deosebiri de păreri asupra unor probleme ; noi pornim însă de la premisa că multe din acestea sînt inerente. Ele sînt rezultatul deosebirilor de condiții istorice, națțonale în care își desfășoară activitatea.Noi avem relații bune cu toate partidele și milităm pentru dezvoltarea lor pe baza respectului independenței, al dreptului fiecărui 

partid de a-și Hotărî de sine stătător linia politică. Avem raporturi bune cu partidele comuniste din țările socialiste, în primul rînd cu partidele din țările vecine, din Uniunea Sovietică și din celelalte țări; avem, de asemenea, relații bune cu Partidul Comunist Chinez, cu partidele din țările socialiste de pe celelalte continente. Concepția noastră este că existența unor deosebiri de păreri nu trebuie să împiedice, ci, dimpotrivă, presupune intensificarea relațiilor, a cooperării între partidele comuniste.Sîntem, totodată, partizanii dezvoltării relațiilor cu partidele socialiste și social-democrate. Avem, de altfel, relații bune cu partide socialiste și social-democrate atît din Europa, cît și de pe alte continente. Am avut cu reprezentanții acestora numeroase întîlniri. Inclusiv cu socialiștii francezi. Considerăm că este necesar ca între partidele comuniste, socialiste și social- democrate Să se dezvolte relații de colaborare, schimburi de păreri în scopul întăririi unității clasei muncitoare în lupta pentru afirmarea drepturilor și intereselor ei, pentru cauza progresului și păcii. Considerăm, de asemenea, utilă dezvoltarea relațiilor de solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cu mișcările democratice, progresiste din toate țările.
ÎNTREBARE: în lume se 

petrec lucruri grave la ora ac
tuală. Este vorba în special de 
Extremul Orient și de Orien
tul Apropiat. Cum vedeți 
dumneavoastră perspectivele 
evoluției acestor conflicte ?

RĂSPUNS : Problemele vieții internaționale actuale sînt deosebit de complexe și de complicate. După părerea mea, conflictele sînt în primul rînd generate de faptul că nu se renunță la politica de dominație, la politica de forță. Evenimentele din. ultimul timp din Extremul Orient, din Indochina sînt un exemplu foarte concludent în a- ceastă privință. Este greu de spus care vor fi consecințele dacă Statele Unite vor persista pe calea intervenției militare ; este de presupus că S.U.A. nu vor putea impune nici o soluție cu ajutorul armelor. A persista pe acest drum înseamnă, dimpotrivă, a amplifica conflictul, or, acesta poate avea consecințe grave, încă imprevizibile. Să sperăm însă că pînă la urmă va triumfa totuși rațiunea, că Statele Unite vor renunța la acest curs periculos pe care au pornit și vor lăsa popoarele din Indochina să-și rezolve singure problemele existenței lor. Aceasta presupune retragerea trupelor a- mericane din Vietnam, din Indo- .china, îndreptarea eforturilor spre găsirea unei soluții politice și nu militare.în ce privește Orientul Apropiat, România a considerat și consideră că nici problemele din a- ceastă parte a lumii nu pot fi rezolvate pe calea armelor, ci pe cale politică, prin crearea condițiilor pentru dezvoltarea independentă a tuturor statelor. De aceea, noi am fost de la început împotriva recurgerii la forță ; am fost și sîntem împotriva folosirii forței pentru rezolvarea situației din Orientul Apropiat. Considerăm că trupele israeliene trebuie să fie retrase din teritoriile arabe ocupate. Ocuparea de teritorii și menținerea lor sub ocupație nu poate șă ducă decît la complicarea și agravarea încordării. Acțiunile militare trebuie oprite-; orice noi atacuri și cu atît mai mult atacurile împotriva obiectivelor pașnice și a populației civile nu pot decît să aprindă și mai mult flacăra războiului, să adîncească și mai mult conflictul. Considerăm, de asemenea, că trebuie să se țină seama de existența populației palestinene care joacă un rol important în Orientul Apropiat. Stingerea conflictului din a- ceastă zonă cere satisfacerea intereselor naționale ale palestineni- lor, inclusiv posibilitatea — dacă această populație dorește — a formării unui stat propriu independent. Fără a se lua în considerare toate aceste probleme nu se poate asigura pacea în această zonă a lumii. Noi apreciem că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 oferă o bază bună pentru soluționarea conflictului și ne pronunțam pentru aplicarea ei nein- tîrziată în interesul popoarelor care trăiesc în această regiune, al păcii și securității internaționale.
ÎNTREBARE : Doriți să ex-

, primați o dorință deosebită cu 
ocazia vizitei pe care o veți 
face în Franța ?

RĂSPUNS : Aș dori, în încheiere, să exprim încă o dată satisfacția că voi avea posibilitatea să fac o vizită oficială în Franța, să cunosc munca și preocupările poporului francez, să mă întîlnesc și să discut cu președintele Franței, cu ceilalți oameni de stat și conducători francezi. Sper că această vizită se va solda cu rezultate pozitive pentru ambele țări. Doresc, de asemenea, ca prin intermediul ziarului dumneavoastră să urez poporului francez prosperitate și progres, împlinirea dorințelor sale de mai bine, fericire șl pace.

Către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Roman, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Acum, cind apele bat în retragere și primejdia care 
ne-a amenințat grav zile în șir este înlăturată, comi
tetul județean de partid, celelalte organe locale de 
partid și de stat își concentrează toate eforturile pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă, pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de plan atît în industrie cît Ș*  
in agricultură. In modul acesta toți muncitorii, țăranii 
cooperatori, tehnicienii și inginerii din unitățile socia
liste din județul nostru își vor aduce prinosul lor mo
dest la micșorarea pagubelor pricinuite de efectele de
zastruoase ale inundațiilor. în același timp ne îndrep
tăm toată atenția ca. pe măsură ce viiturile de apă se 
retrag, să restabilim activitatea normală în orașele și 
comunele ce au suferit de pe urma inundațiilor, să 
refacem căile de comunicații, care au un rol deosebit 
in normalizarea activității economice în județul nostru.

In numeroase telegrame și scrisori, colective de mun
citori, țărani cooperatori, intelectuali din județul nos
tru își exprimă dragostea și recunoștința față de Parti
dul Comunist Român, față de Comitetul său Central, 
care a avut un rol hotărîtor in organizarea întregii 
operațiuni de salvare a municipiului Arad și a celor
lalte localități din zona inundabilă și își manifestă ho
tărîrea lor de a participa efectiv la ajutorarea popu
lației din zonele sinistrate.

In numele oamenilor muncii din județul Arad, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, mul
țumim din suflet conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija și sprijinul acordat în aceste zile de grea 
încercare. Vă asigurăm că toți muncitorii, țăranii, in
telectualii, de pe meleagurile arădene, animați de dra
goste nețărmurită față de partid, față de cauza socia
lismului, își vor dărui întreaga lor putere de muncă 
pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor în măreața 
operă în care este angajat poporul nostru, opera de 
edificare a socialismului în scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă Româifîa.

COMITETUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R., 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN ARAD

* ★
venit printre noi, a adu*  alinare inimilor îndurerate 
și a insuflat tuturor îmbărbătare, hotărîre și inepui
zabile forțe, a înaripat mințile și inimile noastre, ale 
tuturor. Am continuat lupta și mai dîrz, și mai hotărît 
și în clipa de față sîntem în măsură să raportăm parti
dului și guvernului că, în ciuda grelelor pierderi su
ferite, ca un singur om, locuitorii județului și muni
cipiului Satu-Mare sînt mai hotărîți decît oricînd să 
învingă vitregiile naturii, să muncească în așa fel in
cit viața să reintre, cit mai curînd, pe făgașul ei obiș
nuit.

Profund recunoscători grijii ce ne-o purtați, încre
zători in politica partidului nostru comunist, oamenii 
muncii din județul nostru, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, vă mulțumesc din suflet, iu
bite tovarășe Ceaușescu. pentru tot ce faceți pentru 
noi și vă asigură că își vor dărui întreaga capaci
tate de muncă restabilirii cît mai grabnice a activi
tății normale în toate domeniile de activitate, pentru 
remedierea efectelor negative ale inundației, pentru 
recuperarea și depășirea, atît în industrie cît și în agri
cultură, a sarcinilor de producție, pentru a încheia 
acest an, ultimul an al cincinalului;-'cp rezultate cît 
mai bune. O facem cu conștiința că răspundem grijii 
cu care întregul popor înconjoară zonele calamitate, 
județul nostru.

COMITETUL JUDEȚEAN 
SATU-MARE AL P.C.R.

★
oferit, în ajutorarea sinistraților, 
salariul lor pe o lună de zile.

Colectivele de muncitori, tehni
cieni, specialiști din întreprinderile 
industriale, din I.A.S. și I.M.A., 
împreună cu consiliile de conducere 
și membrii cooperatori din cele 113 
cooperative agricole de producție, 
s-au angajat să acorde importante 
sume de bani, produse agroalimen- 
tare, îmbrăcăminte. Astfel, colecti
vele din cele 27 I.A.S.-uri au hotă
rît să contribuie la fondul de aju
torare cu 10 000 tone porumb și 500 
tone lucernă, iar cooperativele a- 
gricole și țăranii cooperatori au ho- 
tărit să doneze, pînă acum, > 864 tone 
grîu. 440 tone porumb, peste 100 000 
bucăți ouă, 110 animale, 115 000 bu
căți cărămizi, 33 tone ciment. în
semnate cantități de zarzavaturi, 
carne de pasăre și ovine, brînză, 
alte produse agroalimentare. con
fecții și încălțăminte.

★
jutorare a județelor lovite de cala
mități.

Prin eforturile întreprinderilor 
industriale, ale unităților socialiste 
din agricultură, ale întregii popu
lații din județul Constanța au fost 
puse la dispoziția localităților cala
mitate însemnate sume de bani și 
mai mult de 1 700 tone produse a- 
groalimentare și furaje. Toate în
treprinderile care au obținut dra
pelul de unitate fruntașă în între
cerea socialistă pe anul 1969 au 
hotărit ca premiile primite, în va
loare de 322 000 lei. să fie vărsate în 
contul de ajutorare a sinistraților.

★
nistraților suma de 300 000 Iei. în 
același scop, salariații federației și 
ai comunității evreiești din țară par
ticipă cu salariul pe trei zile, se 
arată în telegrama semnată de dr. 
Moses Rozen, șef rabin al cultului 
mozaic, președintele Federației co
munităților evreiești din România. 

Intr-o altă telegramă, șeful cul
tului musulman din țara noastră, 
muftiul Iacub Mehmed, arată că 
Muftiatul, centrul său eparhial, do
nează suma de 25 000 lei, din sa
lariul său personal 5 000 lei, iar 
funcționarii Cențrului eparhial și 
membrii clerului musulman sala
riul pe cite două zile.

Din partea cultului creștin baptist 
din România, președintele său, Co
vaci Nicolaie, și secretarul general, 
Tunea Ioachim, depun în scopul a- 
jutorării sinistraților suma de 40 000 
lei, fiecare salariat al cultului con
tribuind, în același scop, cu sala
riul pe o zi din fiecare lună pînă 
la sfîrșitul anului.

Comitetul Uniunii de conferințe 
al cultului adventist de ziua a șap
tea din Republica Socialistă Ro
mânia, in frunte cu președintele 
Tachici loan și secretarul Popa 
Dumitru, a hotărît să pună la 
dispoziția statului, pentru a folosi 
ajutorării sinistraților, suma de 
200 000 lei, din partea conducerii 
cultului, iar pastorii și întregul 
personal administrativ, salariul pe 
o zi.

Alăturîndu-se reprezentanților ce
lorlalte culte, președintele cul
tului penticostal, Bochian, și se
cretarul său general, A. Vamvu, se 
angajează să contribuie la fondul 
pentru ajutorarea sinistraților cu 
suma de 20 000 lei, iar toți deser- 
venții salariați cu salariul pe o zi.

Scumpe tovarășe Ceaușescu,
în aceste momente de grele încercări prin care trece 

poporul român, Comitetul județean Arad al P.C.R. și 
consiliul popular județean. In numele muncitorilor, ță
ranilor, Intelectualilor, al tuturor locuitorilor de 
pe meleagurile arădene, greu Încercate de furia ape
lor dezlănțuite, exprimă față de dumneavoastră dra
gostea și recunoștința profundă pentru grija cu care 
vegheați la marea bătălie pentru înfrîngerea stihiilor 
dezlănțuite ale naturii, pentru ajutorul acordat cu cea 
mai mare operativitate, pentru înaltul devotament ce 
îl dovediți față de țară și popor, conducînd cu price
pere și energie vasta muncă de ajutorare și refacere a 
zonelor sinistrate.

Respectînd întocmai prețioasele indicații și folosind 
eficient ajutorul primit, am reușit să înfruntăm, prin- 
tr-o temeinică organizare, năvala forțelor dezlănțuite 
ale naturii de la intrarea în județ pe o distanță ds 
peste 200 km și pînă la Nădlac. în timp record, fru
moasa noastră vale a Mureșului s-a transformat în
tr-un uriaș și vast front de luptă, in care oamenii 
muncii, gărzile patriotice, militarii, brigăzile de tine
ret au lucrat din răsputeri zi și noapte, cu hotărîre și 
bărbăție, împotriva furiei apelor Mureșului.

Datorită măsurilor organizatorice excepționale stabi
lite din timp de către comitetul județean de partid, 
a luptei dîrze și eroice a oamenilor muncii, sprijinite 
de forțele noastre armate, municipiul Arad, care în 
timpul viiturii se găsea la trei metri sub nivelul Mu
reșului, orașul Nădlac și alte localități grav amenințate 
au fost salvate. Ca urmare, în județul nostru nu au fost- 
pierderi de vieți omenești și prin uriașe eforturi au 
fost salvate incalculabile bSnuri materiale și spiritu
ale. Cu toate acestea revărsarea apelor ne-a pricinuit 
pagube grele. Datorită stagnărilor în producție provo
cate de mobilizarea pentru preîntîmpinarea inundației, 
de pregătirile pentru salvarea vieților omenești, mașini
lor, utilajelor, instalațiilor și a altor bunuri materiale 
și a imenselor suprafețe agricole inundate, pierderile 
înregistrate sînt deosebit de mari.

*
Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
în aceste zile de grele încercări pricinuite de re

vărsarea rîului Someș în județul și municipiul Satu- 
Mare, gîndurile noastre se îndreaptă cu adîncă recu
noștință și încredere către conducerea partidului și 
statului nostru, către dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, adresîndu-vă din adîncul inimii 
profunde mulțumiri pentru sprijinul efectiv pe care 
ni l-ați acordat in rezolvarea grelelor probleme ce 
ne-au stat și ne stau în față acum, cînd luptăm pen
tru a readuce cît mai grabnic la normal viața social- 
economică a județului. /

Prezența dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, 
în mijlocul populației municipiului și județului nos
tru a constituit pentru noi un ajutor material și mo
ral de neprețuit pentru care comitetul județean de 
partid, exprimînd sentimentele întregii populații, vă 
este profund recunoscător. Prin Indicațiile pe care ni 
le-ați dat, prin măsurile excepționale pe care le-ați 
luat am primit un sprijin decisiv în lupta pentru li
chidarea calamităților naturale. Tot ceea ce ați făcut 
și faceți pentru județul nostru greu lovit de calami
tăți constituie încă o dovadă a grijii, a atenției deose
bite pe care partidul și guvernul, dumneavoastră perso
nal, Iubite tovarășe secretar general, le manifestați în 
aceste grele momente. ' z

Faptul că dumneavoastră, conducătorul partidului și 
statului, ați fost în mijlocul populației greu lovite, ați

*
într-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către COMITETUL 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN IALOMIȚA se exprimă ho- 
tărîrea unanimă a celor aproape 
400 000 de locuitori ai județului de 
a-și înzeci eforturile în industrie, 
investiții, agricultură, în activitatea 
edilitar-gospodărească. pentru a 
contribui faptic la vindecarea răni
lor pricinuite de stihiile dezlănțuite 
ale naturii. Avînd în județ, cu deo
sebire în zona bălții, unele supra
fețe de teren și gospodării perso
nale inundate — se spune în tele
gramă — prin măsurile luate, prin 
munca plină de abnegație a mii și 
mii de localnici, continuăm să re
dăm treptat circuitului agricol în
semnate suprafețe și să apărăm 
totodată, într-o încleștare dramatică 
de forțe, cu prețul unor mari efor-

*
Intr-o telegramă adresată Comi

tetului Central al Partidului Comu
tat Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către COMITETUL 
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL 
P.C.R., se exprimă hotărîrea orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
muncitorilor, tehnicienilor, ingine
rilor și funcționarilor din întreprin
derile industriale și agricole, de pe 
șantierele de construcții, din trans
porturi și telecomunicații, a tutu
ror lucrătorilor din agricultură, de 
pe cuprinsul județului, de a face 
totul pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan pe acest ul
tim an al cincinalului.

★
Prin telegrame adresate președin

telui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, reprezentanții cultelor 
religioase continuă să-și manifeste 
solidaritatea deplină cu întregul 
nostru popor, cu conducerea statu
lui, integrîndu-se in marele efort 
general pe care-1 depune întreaga 
națiune pentru învingerea urmări
lor cruntelor calamități ce au lovit 
zone Întinse de pe cuprinsul patriei. 

Ierarhii, preoții și credincioșii din 
Arhiepiscopia ortodoxă română de 
Alba Iulia și Sibiu — scrie în tele
grama semnată de arhiepiscopul și 
mitropolitul Nicolae — depun in 
contul sinistraților suma de 400 000 
lei. salariul pe o lună al ierarhilor 
(mitropolit șl episcop) la care se 
adaugă salariul pe o zi, lunar, al 
preoților și angajaților arhiepisco
piei pînă la sfîrșitul anului 1970 și 
contribuția personală a consilierilor 
arhiepiscopiei și profesorilor de la 
Institutul teologic de 11 000 lei.

★
Preoții și credincioșii Mitropoliei 

Banatului își manifestă cu fermita
te solidaritatea civică și umană cu 
întregul popor angajat în munca de 
refacere a zonelor sinistrate — scrie 
în telegrama adresată de mitropo
litul Banatului, Nicolai. Centrul 
epa-hial din Timișoara va depune 
suma de 150 000 lei la fondul con
stituit de Frontul Unității Socialiste 
pentru ajutorarea județelor lovite 
de calamitate. La aceasta se adaugă 
contribuția preoților, profesorilor 
de seminar și angajaților eparhiei 
cu salariul pe o zi, lunar, pînă la 
sfîrșitul anului.

In telegrama semnată de episcopul 
Iosif al Rimniculul și Argeșului 
scrie : Centrul eparhial contribuie

*
turi, incinta îndiguită din lunca Du
nării. Au fost, astfel, consolidate 
pînă în prezent digurile pe o lun
gime de 38 km, iar pentru comba
terea infiltrațiilor, acestea au fost 
protejate suplimentar cu 114 000 mc 
pămînt și 1 500 metri steri de fas
cine. Lucrătorii ogoarelor Bărăga
nului, efectuînd lucrări de calitate 
în agricultură, fac totul pentru însă- 
mînțarea tuturor suprafețelor cu 
porumb, fasole intercalată, culturi 
furajere, asigurarea densităților op
time la culturile prășitoare, pentru 
obținerea în acest fel a unor în
semnate sporuri de produse agri
cole.

Membrii biroului comitetului ju
dețean de partid, ai comitetului 
executiv ai consiliului popular ju
dețean, aparatul comitetului jude
țean de partid, de U.T.C., redactori 
ai ziarului local și alte numeroase 
cadre cu munci de răspundere au

★
în unanimitate, se arată în tele

gramă, colectivele de muncă din 
întreprinderile și instituțiile jude
țului au hotărît să contribuie lunar 
cu I—2 zile din salariu, pînă la 
sfîrșitul anului, iar țăranii coope
ratori au hotărit să aloce la fondul 
de ajutorare a sinistraților, în fie
care lună, în cursul acestui an, va
loarea în bani a unei norme con
venționale. Membrii și, membrii su- 
pleanți ai comitetului județean de 
partid, toți activiștii de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă și 
obștești au hotărît să ofere sala
riul pe o lună pentru fondul de a-

★
material cu suma de 250 000 lei și 
alimente în valoare de 25 000 lei, 
care deja au fost predate sinistrați
lor județului Alba, iar salariații 
acestui centru eparhial donează sa
lariul lor pe 2 și 3 zile, incepînd cu 
luna mai, pînă la sfîrșitul anului, 
iar eu personal cu salariul pe o 
lună.

*
în același spirit de înalt umanita

rism, de puternică solidaritate, re
prezentanții altor culte din țara 
noastră își oferă sprijinul material 
și moral populației sinistrate.

In numele conducerii Eparhiei 
reformate Oradea, episcopul Papp 
Laszlo, deputat în M.A.N., și Ottlik 
Tiberiu, prim-curator eparhial, o- 
teră, în contul înființat pentru aju
torarea sinistraților, suma de 50 000 
lei, iar angajații acestei biserici o 
sumă egală cu un salariu lunar.

Episcopul evanghelic Albert Klein, 
in numele bisericii evanghelice din 
România, a pus la dispoziție, ca o 
primă contribuție a consistoriului 
său superior, suma de 25 000 lei și 
a luat inițiativa ca salariul pe două 
zile al tuturor angajaților bisericii 
să fie afectat aceluiași scop.

Credincioșii și preoții Vicaria
tului ortodox sîrb din țara noas
tră, in frunte cu vicarul Tomici 
Ștefan, se angajează, în același spi
rit de întrajutorare, să contribuie 
cu cîștigul unei zile de muncă din 
salariul lunar in cursul anului 1970, 
Iar Vicariatul cu suma de 5 000 lei 
depusă la C.E.C. în contul 2000.

Manifestîndu-și solidaritatea ce
tățenească, Federația comunităților 
evreiești din România pune la dis
poziția fondului de ajutorare a si-
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O Imagine de ansamblu — Încă aproximativă — a 
dezastrului care a lovit numeroase zone ale țării se ailă 
în harta și comentariile publicate în pagina a doua.

Redăm, în cele ce urmează, cîteva din aspectele, da
tele șl episoadele mai semniiicative, culese la fața lo
cului de trimișii și corespondenții noștri. Istoria acestor 
ore de cumplită încleștare va ii scrisă abia mai tîrziu, 
cînd greul va ii trecut, cînd vom avea detașarea nece
sară pentru a aprecia mai deplin proporția, semnifica
țiile și urmările luptei din aceste zile cu elementele dez
lănțuite ale naturii.

Deocamdată, cîteva irînturi dintr-o bătălie dramatică 
pentru a salva ce se mai poate salva, a ieri noi zone 
amenințate, a zăgăzui proporțiile pagubelor și a re
aduce cit mai iute Ia normal transporturile, economia, 
întreaga activitate din zonele lovite de calamități. VIATA LA SATU-MARE s A sosit pîine — un nou transport pentru sinistrați. Pline caldă, ca inima oamenilor alături de ei la restriște (fotografia din stînga) Cisterna cu apă potabilă 

aprovizionează populația (fotografia din mijloc)Familia lui loan Toth, muncitor la fabrica de cărămidă din Șatu-Mare, are 15 copii. Casa le-a fost distrusă de puhoaie; i-au primit însă 
corturile grabnic amenajate pentru sinistrați (fotografia din dreapta)

SATU-MARE
ÎNTRE ZERO
Șl INFINIT

• In jude; peste 15 700 de oameni fără adăpost — 5 083 
de copii • în oraș încă 9 kilometri de stradă sub apă
• 121 000 de hectare calamitate • Mai sînt 11 comune

inundate

De la orele 23 
pînă la ivirea zorilor

Tn orașul de unde copiii pleacă. în 
Satu-Mare, una din localitățile canto
nate sub zodia tragică, suferă pînă*  și 
metalul. Astăzi am văzut în fabrici 
— patru dintre ele, printre cele mai 
mari, nu lucrează deloc — „materia 
plingînd". Am văzut anume, înghețate 
la zero, acele a zeci și sute de aparate 
de control și măsură ; voltmetrele, 
ampermetrele, termometrele au înțe
penit de o săptămină la zero ; acel 
zero care înseamnă stagnare. Un du
reros zero, semnul nemișcării, acele 
înghețate produc, cu imobilitatea lor, 
înțelesul grav al situației. Acolo unde 
altădată ele indicau tensiuni și e- 
nergii, acolo unde numerele dansau 
de dimineață pînă seara și din ba
letul lor multicolor țișneau unelte și 
hrană, cărți și haine, astăzi stăpîneș- 
te cifra ZERO.

Ce a însemnat inundația în acest 
județ de la fruntarii ? înainte de toa
te, moarte. Crește numărul morților ; 
pe măsură ce apa se retrage, pe mă
sură ce apar ruinile, puhoiul își pă- 
rășește prada. încă un copil, încă un 
bătrîn se adaugă pe coloanele sta
tistice. Cîți a ucis apa ? Greu de răs
puns. Vom afla la sfirșit.

Apoi, apa a însemnat distrugeri. în 
întregul județ au fost dărîmate 3 740 
de case ; au fost inundate 121 000 de 
hectare ; au pierit aproape 18 000 de 
animale ; în 11 unități industriale 
din municipiu a fost făcut un calcul 
preliminar, fatalmente incomplet, al 
pagubelor : ele se ridică la multe 
zeci de milioane lei. Repet, este in
complet și s-a făcut doar într-un 
număr de întreprinderi. Un activist 
al comitetului județean de partid, pe 
care l-am rugat să facă un pronostic 
asupra bilanțului final, mi-a dat un 
răspuns semnificativ : „mi-e și groa
ză să mă gîndesc !“. Așa este.

Am vorbit ieri despre sătenii co
munei Sălacea din județul Bihor, 
care au cerut să patroneze o comu
nă din Satu-Mare. Comuna a fost 
aleasă : Odoreu. Iată ce a putut să 
facă furia apelor într-o așezare ome
nească : a lăsat fără adăpost 229 de 
familii, adică 1 540 de suflete ; a ava
riat parțial alte 133 de case ; a inun
dat 863 hectare, adică munca de o 
toamnă și o primăvară a oamenilor 
(530 de hectare erau semănate cu 
griu și porumb) ; au pierit 220 de 

animale. Toate acestea la Odoreu, 
una singură dintre sutele și sutele 
de comune lovite de inundații.

Astăzi, Odoreu mai este încă sub 
apă. Cu toate că Someșul se retrage 
și, pe alocuri, este aproape de albia 
sa, 11 localități — printre care Atea, 
Petea, Dara, Eteni — sînt încă sub 
apă. în municipiu, mai sînt inunda
te 20 de străzi, adică circa 9 kilo
metri. Cu toate că aproape fiecare 
zi aduce alte repuneri în funcțiune 
a căii ferate, mai sînt încă tronsoa
ne însemnate care nu pot fi folosite.

Dar dacă dureroasa stagnare la zero 
a aparatelor de măsură simbolizează 
astăzi marile, imensele pagube înre
gistrate la Satu-Mare, unde să cău
tăm simbolul, voința sătmărenilor de 
a aduce la normal viața ? Sub ce 
semn să așezăm eroismul — acesta 
este cuvîntul — cu care lucrează 
muncitorii, inginerii, și tehnicienii de 
la „1 Septembrie", de la Fabrica de 
mobilă, de la „Solidaritatea", din 
toate întreprinderile greu încercate 
de puhoaie, în multe locuri ajutați 
de familiile lor, de soții, de copiii mai 
mari, ca să readucă la viață cu un 
ceas mai devreme locul lor de mun
că, „făbricuța ce ne dă pita" — cum 
spunea unul dintre ei ? Sub ce semn 
să așezăm munca neîntreruptă a 
unor oameni care stau cîte 20 și cîte 
30 de ore la rînd în uzine și fabrici, 
ca să clintească de la zero acele 
aparatelor ? Sub ce semn să așezăm 
activitatea continuă a militarilor, a 
gărzilor patriotice, a detașamentelor 
de pregătire a tineretului, care înde
plinesc cele mai felurite misiuni ? 
A miilor de săteni din satele încon
jurătoare, nelovite de inundații, care 
zi și noapte, trimit spre Satu-Mare 
pîini mari șl albe, slănină, ouă, le
gume ? A muncitorilor care zi și 
noapte, în condiții greu de imaginat, 
se luptă să asigure apa orașului ? 
Sub ce semn să așezăm devotamen
tul medicilor și surorilor care îi în
grijesc pe cei răniți, pe cei bolnavi, 
care de două zile au vaccinat poate 
20 000 de oameni ?

Sub un alt simbol matematic : a- 
cela al INFINITULUI. între zero și 
i«finit, Satu-Mare își vindecă rănile.

George-Radu CHIROVICI

Ne-am propus să înregistrăm cîte
va din momentele unei nopți de 
muncă și veghe la Satu-Mare.

Ora 23. Cit de dușmănită de oa
meni și în același timp cît de cău
tată este acum, la Satu-Mare, »pa 1 
Lipsa apei poate declanșa, în orice 
moment, un alt cortegiu de nenoro
ciri. Convoaie cu numeroase cisterne 
fac zilnic naveta între Cărei și Satu 
Mare, aducînd populației municipiu
lui o jumătate de milion litri apă po
tabilă. Pentru repunerea în funcțiune 
a uzinei de apă și recîștigarea surse
lor de apă ale municipiului, moto- 
pompe de mare capacitate transbor
dează apa în mai multe cascade de 
la uzina de apă inundată pînă in 
Someș. Peste 17 milioane metri cubi 
de apă. care au inecat această zonă 
a orașului, trebuie aruncate înapoi, 
în matca lor.

Oră de cumpănă între o zi și alta. 
Fabrica de pîine. Maistrul Mihai Se- 
reș, ne-a condus în magazie. Din toa
te comunele învecinate curg literal
mente transporturi de pîine și alte 
produse alimentare : slănină, lapte, 
untură, legume. în cinci zile, la Satu- 
Mare s-au adus 90 000 kg pîine, 19 
tone de slănină din donațiile coope
rativelor agricole și ale țăranilor in
dividuali.

Ora 1,05. La combinatul „1 Mai" 
luminile sînt aprinse. Aici se recon
diționează grabnic motoarele electrice 
ale unităților de producție din ju
deț, atinse de furia apelor.

Ora 2,10. Foc continuu în secția 
tratamente termice de la „Unio". Un 
nou lot de zeci și zeci de motoare e- 
lectrice-, scoase din apă, înămolite (de 
la „1 Septembrie", I.R.E., I.C.I.L) își 
așteaptă rindul la gura cuptorului de 
uscare.

Pleacă
Familiile sinistrate au fost 

sfătuite să-ți evacueze copiii 
mici, spre a-i feri de eventuale 
îmbolnăviri. De ieri dimineață 
autobuze cu copii au pornit (îm
preună cu părinții, cadre didac
tice și sanitare) spre tabere de 
vară ți stațiuni din Cluj, Baia 
Mare, Brașov, Eforie.

Sub egida comitetului jude
țean al femeilor și organelor 
sanitare au plecat in primele ore 
524 de copii. Prin grija inspec
toratului școlar, uiți 1 500 de 
elevi — tn tabere și internate 
din județul Bihor.

Mă aflu în stația de plecare 
a copiilor. La despărțire, ma
mele, imbrățișindu-și copiii.

Ora 3,20. Părți din oraș sînt lu
minate. Altele, cufundate încă in 
beznă. Și cartiere de locuințe, dar și 
unități industriale sînt încă lipsi
te de pulsația vitală a energiei elec
trice. Ne îndreptăm spre stația de 
transformare de 110 kV, centrul e- 
nergetic al municipiului. Oază de 
uscat, răsărită din mijlocul apelor. 
„Nu intra ți ! Pericol..." — citim pe 
ușă. Ne întîmpină zgomotul a 10 
motopompe. Funcționează din plin, 
în preajma lor, supraveghindu-le, îi 
găsim pe Carol Steimbmaer și pe Ti- 
beriu Czeke, mecanici la coopera
tivele agricole de producție din Ber- 
veni și Andrid. Au venit, cu pom
pe cu tot, să dea o mină de ajutor. 
Două zile și două nopți n-au părăsit 
posturile. Mecanicul Ștefan Cosma 
n-a dormit — socotește acum cu 
greu — de 55 de ore. Mai e puțin 
și stația va reintra în activitate.

4,25. La spitalul din centrul ora
șului, la serviciul de gardă, este 
consultat unul din oamenii care au 
stat zeci de ore în fața năvalei ape
lor, participînd la operațiile de sal
vare.

Orele dimineții s Printre atîtea rui
ne, constructorii nu ostenesc mun
cind la cele mai tinere construcții de 
locuințe ale municipiului, parte din 
ele găzduind, de pe acurn, familiile 
sinistrate.

Apele nu s-au retras definitiv. Ac
tivitatea nu se mai împarte aici in 
zile si nopți.

Astăzi, spre seară, prin artestele de 
aprovizionare cu apă ale orașului 
va porni primul jet de apă indus
trială și potabilă.

Constantin MORARU 
Cristian ANTONESCU

copiii
caută să-și ascundă lacrimile. 
Unii copii pling, neobișnuiți cu 
ideea că ar putea trăi undeva, 
departe de părinți, alții rid, in- 
cintați că vor zbura cu avionul...

Azi pleacă alte loturi masive 
de copii, tn orașul cu peste 
20 000 de copii, media de virstă 
crește cu fiecare oră, copiii de
vin tot mai rari. Se vor întoar
ce ! Se vor întoarce 1 Voinici, 
sănătoși, intr-un oraș readus la 
viață cît de cît normală. Se vor 
in toarce !

Țara întreagă își întinde ocro
titoare mina spre vlăstarele o- 
rașului.

Octav GRUMEZA

LA GALAȚI Măsurile de apărare împotriva 
inundațiilor se înfăptuiesc rapid, 

loate întreprinderile ucrează normal
Ieri dimineață am măsurat cu pasul 

cei peste 8 km de chei, începînd de 
la faleza orașului, trecînd prin fața 
căpităniei portului, pe la pescărie, în 
jurul danelor de acostare de la bazi
nul vechi, prin șantierul naval, apoi 
în jurul bazinului nou al portului, 
prin stația de sortare a minereului 
pină la digul masiv care apără incin
ta îndiguită a Brateșului de Jos.

Pretutindeni, o masivă mobili
zare de forțe. Construcția digului 
este atacată pe toată lungimea simul
tan. Acționează peste 2 500 de oameni, 
5 excavatoare cu cupa de 1 metru 
cub, 150 de autobasculante. Sarcina 
este de a termina în maximum 10 
zile un dig masiv, lat de 5 metri și 
înalt pînă la cota de 7,4—7,5 metri, 
care asigură punerea în afară de orice 
pericol a zonei industriale a orașului. 
Dacă se lucrează în ritmul pe care 
l-am văzut, construcția digului se 
termină în cel mult 5—6 zile.

Soluția constructivă aleasă a ținut 
seama de doi factori : necesitatea de 
a construi digul cu maximul de rapi
ditate și cerința de a utiliza acele 
materiale care se pot procura urgent 
pe plan local, fără nici o tărăgă
nare. Pe cheiul pescăriei, care este 
mai ridicat, digul se va construi din 
saci umpluți cu nisip, peste care se va 
tasa pămint. In șantierul naval s-au 
înfipt în pămînt drugi din țevi groase 
de fier, iar pe aceste țevi se prinde 
cu puncte de sudură tablă din oțel, 
groasă de 5 mm folosită în construc
ția navelor, iar în spatele acestui gard 
de oțel se ridică, de asemenea, digul 
de pămint, 500 metri cubi de che
restea și lemn rotund, 50 000 de saci 
la a căror umplere cu nisip se lucra 
intens, 5 tone de polietilenă, 4 tone 
de cuie, 8 tone de țeava groasă de 
fier și 30 de tone de tablă groasă de 
5 mm, iată cantitatea de materiale 
deja transportate pe chei și încorpo
rate in cea mai mare parte în lucrare.

Grupul de specialiști a avut in ve
dere ca, atunci cînd Dunărea se va 
astîmpăra în albia ei, după ce între 
4 și 6 iunie va atinge cota maximă, 
materialele folosite la construcția 
digului să poată fi recuperate.

în oraș domnește un calm desăvîr- 
șit.

Toate întreprinderile orașului lu
crează normal, chiar și acelea pe al 
căror teritoriu se desfășoară lucrările 
de construcție a digului. La șantie
rul naval, de pildă, pe calele de lan
sare și la cheiurile de armare con
structorii navali își văd de treaba lor, 
în vreme ce alături de ei alți oameni 
înalță digul.

Aprovizionarea populației cu ali
mente și apă potabilă esta asigu
rată în condiții normale.

Cît privește nivelurile apelor 
miercuri a fost ziua cînd ele au atins 
cea mai ridicată cotă cunoscută pînă 
în prezent, după care au început să 
scadă. Șiretul, de pildă, atinsese la 
Șendreni, miercuri la ora 15, cota 
de 729 cm, Dunărea, în aceeași zi, la 
ora 17, avea cota de 593 cm. Joi di
mineață, însă, cotele apelor au înre
gistrat la orele 6 următoarele valori : 
Dunărea — 590 cm, în scădere 3 cm 
față de ziua precedentă. Șiretul a 
început să scadă pe toată porțiunea 
lui de pe teritoriul județului Galați, 
măsurînd la Șendreni cota de 659 cm, 
în scădere cu 70 cm față de ziua pre
cedentă. Prutul continuă să înregis
treze ușoare creșteri (plus 3 cm față 
de cota de miercuri).

Situația inundațiilor fn județ se 
prezintă astfel: 442 locuințe inundate, 
395 locuințe evacuate, 695 familii 
evacuate — toate acestea numai dato
rită ieșirii cu mult din albie a apelor

Ca după explozie, 
dar combinatul va renaște

în hala de răcire-sortare a cuptoa
relor 1—3 a Combinatului chimic din 
Tîrnăveni revărsările apelor și explo
zia ce a urmat au produs pagube de 
sute de milioane.

Am fost martor la un dialog : 30 
de oameni, membrii echipei, de cup- 
torari condusă de Ion Torok, discutau 
(într-o „pauză de prînz", redusă a- 
cum la cîteva minute), despre produc
ție. în jurul nostru se căscau ruinele 
halei : ziduri negre și sparte, cu 
drugi de fier răsuciți haotic spre cer. 
Se auzeau bufnituri, se demolau pe
reți, fragmente de instalații avariate, 
grinzi metalice, resturile acoperișului 
smuls de explozii.

Să discuți despre producție într-un 
decor ce o refuză, într-o incintă in
dustrială transformată în arhipelag 
de apă și mîluri, este pentru marto
rul din afara un fapt ireal, o imagi
ne incredibilă ; dar, pentru oamenii 
locului, o necesitate pe care o resimt 
tot atît de acut ca și suferințele prin 
care trec.

Șiretului. De altfel, din suprafața to
tală inundată în județ de 17 130 ha, 
aproape 11 OfiO de ha au fost inun
date numai de revărsarea Șiretului 
și peste 4 000 de ha de apele rîului 
Bîrlad. Și tot revărsarea Șiretului a 
întrerupt circulația pe calea ferată și 
pe șoselele naționale de la Galați 
spre Brăila și spre Tecuci.

Prognoza prevede creșteri mari pe 
Prut, ale cărui ape ar putea depăși în 
unele zone digurile existente.

Pentru a asigura intervenția 
promptă în cazul cînd apele mari ce 
vor veni pe Prut, ar putea depăși 
totuși în unele locuri digul de aci, s-a 
luat măsura ca pe Întreaga linie de 
apărare să se suplimenteze stocul de 
saci.

S-a dispus Încă din cursul nopții 
de miercuri spre joi evacuarea din 
incinta îndiguită a fostului lac Bra- 
teș, a tuturor animalelor și utilaje
lor agricole.

Stelian SAVIN
corespondentul „Scînteii*

Regimul de lucru al cuptorarilor era 
redus, înainte de inundații, la 6 ore 
pe zi, dar ei lucrează astăzi, ca toți 
oamenii combinatului, cel puțin cite 
12 ore pe zi. Ar lucra mai mult, dar 
noaptea nu e curent încă.

Cei 30 de oameni ai echipei T6râk 
au muncit la evacuarea apei și no
roiului (apa în hală a urcat peste 
doi metri, noroiul peste o jumătate 
de metru). Acum demolează. în zi
lele următoare vor trece, cot la cot 
cu constructorii, la montarea noului 
acoperiș al halei.

Străbatem secțiile rămase încă sub 
ape. Ne croim drum prin mîlul negru, 
vîscos, în care aluviunile apelor s-au 
amestecat cu materia primă, cu va
goane întregi de materie primă. Dacă 
ai privi doar peisajul, greu ai putea 
crede că producția va renaște repe
de. Dar sînt oamenii. E mai greu să 
clădești decît să dărîmi, dar munca 
oamenilor se înstăpinește peste com
binat.

I. CRA1OVEANU

In fotoarafio din stînqa : după retragerea apelor, podul de peste Mureș, la Teiuș. Apa a fost mai tare ca fierul. Cuptoare ale combinatului chimic din Tîrnăveni, încinse și aflate sub asaltul iubit al apelor, au cedat (fotografia din dreapta). Dar, mai tare 
s ca apa, oamenii refac secjiile distrusa și pregătesc repunerea în funcție
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Abia ras arise porumbul
ÎN JUDEȚUL IAȘI, PESTE 37

9 9 9 HA
Județul Iași a fost puternic lovit 

de revărsarea mai multor ape : rîu- 
rile Moldova, Jijia, Șiret și Prut. Din 
situația centralizată la Comisia jude
țeană de apărare împotriva inunda
țiilor reiese că

PÎNĂ LA 21 MAI AU FOST A- 
COPERITE CU APĂ CIRCA 
37 000 HA TEREN AGRICOL.

Viitura Prutului n-a trecut încă de 
raza județului ; ea se revarsă de 
citeva zile în albia majoră a Jijiei. 
Se așteaptă noi inundații.

Potrivit unor evaluări estimative, 
NUMĂRUL CASELOR INUNDA
TE IN JUDEȚ SE RIDICĂ LA 
860, DIN CARE 198 DISTRUSE ȘI 
373 AVARIATE.

în satul Chiperești de lîngă Iași s-a 
produs o surpare a dealului ; terenul 
a alunecat cu case cu tot în albia 
•puei.
> u avut pagube mari întreprinde-■u avut pagube mari întreprinde- 
î ,a ‘de Industrie locală și unitățile 
comerciale și cooperatiste din Paș
cani, precum și secția din Cotnari a 
combinatului alimentar Iași. Aici, 
pierderile vinicole și deteriorarea 
construcțiilor se cifrează la 1 800 000 
lei. Pagube de peste un milion s-au 
înregistrat și la trustul de construc
ție. în Pașcani, Iași și Tg. Frumos au 
fost distruse multe conducte de apă și 
canalizare, precum și străzi și trotua
re pentru a căror refacere sînt nece
sare materiale și lucrări de investiții 
de circa 5,5 milioane lei.

VALOAREA TOTALA A PA
GUBELOR PRICINUITE DE CA
LAMITĂȚI SE RIDICA IN JU
DEȚ, POTRIVIT PRIMELOR 
EVALUĂRI, LA 75 MILIOANE 
LEI.

O situație extrem de grea, care va 
continua să provoace pagube, s-a 
produs în zona Prutului și a Jijiei. 
Specialiștii apreciază că apa din 
inundații va staționa aci circa 2 săp ■ 
tămîni : in multe locuri ea nu poate 
fi evacuată decit cu motopompe și 
aspersoare, prin șanțuri de scurgere. 
Asemenea lucrări au început să se 
facă în raza comunelor Bivolari, Tri- 
fești și Probota, unde apele au în
ceput să scadă. Satul Lunca Prutului 
a fost scos astfel de sub apă.

Continuă să rămînă inundate par
țial 20 de sate, iar total 5 sate (Fră- 
suleni, Sendreni, Bran, Sberoaia și 
Scopoșeni) în cursul zilei de ieri, 
21 mai, pe o distanță de 50 de kilo
metri și pe o lățime de 7—8 km, 
între Trifești-Țuțora, zona apărea ca 
o adevărată mare.

★
în marginea comunei Holboca. o 

imagine ne reține atenția. Pe o ridi- 
Cătură de teren, care se prelungește 
în apele de culoare verzuie, sute de 
animale stau refugiate. Sint ale coo
perativelor agricole din zonă, aduse 
aci pentru a fi protejate. Pe măsură 
ce ne apropiem de Prut apele cresc.

7 kilometri pînă la Prut. Satul 
Mînzătești. Mai departe nu ne mai 
putem orienta după bornele kilome
trice ; au dispărut sub ape. La Coada 
Stîncii, șoseaua noastră se pierde în 
undele ușor încrețite de

Am ajuns Ia Golăiești, 
malul Prutului, 
schimbăm mijlocul de

vînt. 
aproape de 

Sintem nevoiți 
locomoție. 

Printre casele comunei circulăm acum 
cu o barcă cu motor.

— Trecem peste un mic braț al 
Jijiei. înainte nu depășea 5—10 centi
metri 1 ne spune pilotul improvizat.

Acum „pîriiașul" are 3 metri adîn- 
cime ! Casele — cîte au rezistat — 
sînt cu apa la jumătatea pereților. 
Terenurile agrioole au dispărut.

— Aici aveam semănat porumb șl 
fasole, dincolo, lîngă pod, erau via și 
grădina. Mai încolo pusesem cartofi.

Femeia care ne dă aceste amănun
te, Elena Deleu, stă cu noi în barcă. 
Trecem prin fața casei sale și acos
tăm barca în dreptul ferestrei.

— De vineri și pină luni, cind a 
venit mare Prutul, am construit 4 ki
lometri de dig — ne spune Ștefan 
Burduja. secretar al comitetului co
munal de partid. Au lucrat atunci zi 
și noapte 1 500 de oameni. Am salvat 
satele Medeleni, Petrești, Podu Jijiei 
și mari suprafețe.

Cooperatorii sapă șanțuri pentru a 
grăbi scurgerea apelor, sînt pregătiți 
să intre pe terenurile eliberate.

să

„Nu știțiunde este cusumeu?“
Sate și orașe ieșite de sub pasta clocotindă a inundației dezvăluie tabloul 

cutremurător al urmărilor. Iată ce ne transmit, de Ia fața locului, trimișii noș
tri speciali Die PURCARU (din județul Mureș) și Platon PARDĂU (din ju
dețul Alba).

Apele s-au retras atît cît să desco
pere, în lumina crudă a dimineților, 
ruinele, cariile negre săpate adine in 
trupuri de fabrici și case. La Tîrnă
veni, ca și la Luduș sau Reghin, o- 
rașele sînt Încă parțial inundate. Nu
mai Ia Tîrnăveni au fost inundate 
peste 1500 de case, adică jumătate 
din oraș.

Am numărat In comuna Cuci, pe 
malul Mureșului, 158 de case avariate 
de ape. Casele nu mai au garduri, nu 
mai au porți, foarte multe nu mai au 
nici pereți. Ici-colo au mai 
'•■■jpas acoperișuri de paie sau drani- 

suspendate pe stîlpi sub care spu- 
\ »ă valurile. La o poartă, adică la 
\xipul care a mai rămas dintr-o 
poartă, un om cu un băț scurmă 
balta verzuie, care i-a înghițit lo
cuința. Caută ceva. Soarele arde 
acum nemilos, verdele cîmpiei din 
jur arde și scoate aburi, dar omul, 
cu fruntea imbrobonită de sudoare, 
cu privirea inexpresivă, fixă, caută...

Imaginile se înlănțuie ; îmi amin
tesc cum, cu două zile în urmă, la 
Sighișoara, am văzut un alt om, un 
tînăr, căutînd la fel într-o baltă cu 
un toiag. Pe omul acela il cheamă 
loan Lurtz, este mecanic la uzinele 
„Nicovala" și a salvat în zilele și 
nopțile inundației, cu o barcă făcută 
de el, 27 de oameni, printre care 
12 copii. Nu a mai avut însă timp 
să-și salveze și tatăl. A rătăcit mul-, 
tă vreme cu barca, fiindcă nu mai 
găsea locul casei, fiindcă întreaga 
geografie a locului se modificase : nu 
mai erau decît apele amestecate cu 
leșuri de vite și arbori. Acum, pe lo
cui casei părintești este o baltă. Cu 
privirile rătăcite, tînărul din Cuci 
scurmă balta și caută. Privirile lui 
parcă ne-ar întreba pe noi, cei 
străini de aceste locuri : „Nu știți 
unde-a fost locuința mea

Aici, la Cuci, au fost distruse nu 
numai casele. Apele au pus stăpini- 
re pe toată cîmpia, pînă la orizont. 
Au înghițit peste 100 din cele 400 ha 
cu grîu de toamnă, 70 din cele 100 ha 
cu porumb, 51 ha de sfeclă, 31 ha de 
cînepă, zeci de hectare cu alte se
mănături, zeci de tone de produse.

magazii și șoproane, răsadnițe și 
ateliere. Lupta acerbă pentru salva
rea avutului obștei n-a încetat o 
clipă.

— Chiar tn noaptea cînd au venit 
puhoaiele — povestește președintele 
cooperativei, Vasile Moldovan — a 
sărit tot satul, chiar și copiii. Am in
trat in valuri pină la piept. Unii 
s-au legat cu frînghii de ușorii por
ților. Și cînd frînghiile nu au 
mai ajuns, le-au tăiat și au înfrun
tat apa cu pieptul gol. Ne gîndeam la 
animale, măcar pe ele să le salvăm... 
Am deschis ușile grajdurilor, am go
nit vitele spre dealuri, am cărat vițeii 
în brațe pe plute, cu bărci ; 80 de 
tăurași, 100 de vaci, 35 viței sugari, 
cai, porci.

— Și acum ?
— Acum trebuie să luăm totul de 

la început, 
frumos...

Astăzi, la 
construcția 
menii să-și 
dusele inundate sînt întinse pe locuri 
uscate, la soare. Grupuri mobile de 
voluntari duc pîine și apă paznicilor 
refugiați pe dealuri cu vitele. In cîm- 
piile ocolite de ape se înfige unealta, 
ca să dubleze rodnicia pămîntului. La 
noapte, pe cîmp, vor lucra alți oa
meni, care astăzi au rămas in sat 
să-și repare casele. Au hotărît să lu
creze la lumina felinarelor și a lăm
pilor.

Cooperativa se dezvolta

Cuci, uteciștii au început 
unei cărâmidării, ca oa- 
poată reface casele. Pro-

•*★
Satul „Unirea"

— Dumneavoastră unde locuiți 7
— Acolo.
Dar degetul arătător se chircește, 

oamenii șovăie, contraziși de brutali
tatea realității pe care o indică ; 
ochiul încă nu s-a obișnuit cu imagi
nea dezastrului. Inchipuiți-vă o uria
șă explozie care, pe mai mulți kilo
metri, a azvîrlit în aer sau, pur și sim
plu, a ras de pe suprafața pămîntului 
o treime dintr-o așezare omenească 
de cîteva mii de locuitori. Sau ima- 
ginați-vă arătura teribilă a unui plug 
imens cu o deschidere de cîțiva kilo-

metri. Așa arată astăzi, la o săptămî- 
nă de la dramatica noapte de 13 spre 
14 mai 1970, toată marginea de est a 
comunei Unirea din județul Alba, una 
din cele mai mari de pe Mureș. Mo
vile de pămînt, dinăuntrul cărora, ase
menea unor cartilagii, răsar bucăți de 
acoperișuri, rămășițe de mobilă, hai
ne zdrențuite, obiecte de tot felul pe 
care apa le-a malaxat cu o forță 
imensă, abandonîndu-le într-o pastă 
informă.

De cîteva zeci de ore, aici nu mai 
locuiește nimeni. De cîteva zeci de 
ore, sute de oameni s-au mutat în 
sălile căminului cultural sau în ca
sele consătenilor pe care distrugerea 
le-a ocolit. Acolo înnoptează cînd se 
întorc de la obișnuitele munci ale zi
lei sau de la truda pe care aceste 
evenimente tragice le-a impus-o : re
facerea căminelor lor. Sint de recon
struit și de refăcut radical, în toată 
comuna, aproape 400 de case.

Discut cu oamenii lingă fostele lor 
case și fiecare, dar absolut fiecare, 
ca intr-un fel de înțelegere tacită, 
într-un consens de mari proporții, îmi 
spune : „Trebuie să luăm totul de la 
început. Năpasta a distrus lucruri la 
care au muncit și străbunii... Dar 
nici o nenorocire nu ne clintește de 
aici".

în comună s-au constituit 14 echipe 
care colectează ajutoare pentru cei 
sinistrați ; de la Alba Iulia, Turda, 
din alte locuri au sosit pîine, legume, 
zarzavaturi, medicamente. La dispen
sar se desfășoară vaccinarea popu
lației, asistența sanitară a comunei 
s-a amplificat...

Acum viața localității, în ansamblul 
ei, decurge normal. Apa potabilă 
„funcționează", lumina electrică 
„funcționează", școala „funcționează" 
și ceea ce conferă încă o dimensiune 
conștiinței acestor oameni greu încer
cați este faptul că, zidind și refăcind 
temeliile caselor, se îngrijesc cu a- 
ceeași rîvnă de soarta bunurilor 
obștei, și ele atinse greu de aripa 
neagră a calamității : 275 de hectare 
semănate cu grîu, porumb, sfeclă de 
zahăr, tuttfn, cartofi, soia, lucernă, 
viță altoită etc., 740 de hectare de 
pășuni și finețe, 465 de hectare ogor, 
100 000 cărămizi, 20 000 araci pentru 
roșii, două grajduri, un saivan au că
zut pradă apelor.

Manole CORCACI 
Radu CONSTÂNTINESCU

ora cînd transmitem aceste rln- 
primim o ultimă știre : Drîncen! 
ferit de inundație datorită efor- 
eroio al celor care, In ultimele 
au suprainălfat digul cu un

IM »..

SUB APE

marele regenerator BRĂILA

al avuției ȘIRETUL
LOVEȘTE
CU FURIE

JUDEȚUL GALAȚI: ostași tn 
plin efort pentru consolidarea 
digului de protecție a marii in
cinte agricole aparținînd I.A.S.- 

Bădălan

De Ia Golăiești spre Gorban se a- 
nuntă creșterea inundațiilor din 
cauză că viitura șl-a încetinit rosto
golirea Ia Drinceni (județul Vaslui). 
Aici apa intră in albia canalizată în 
urmă cu cîțiva ani pe o distanță de 
.60 km.

Ieri, 21 mai, In comuna Gorban, 
vatra satului dinspre Prut părea un 
chei de mare. Bărcile militare des- 
cărcau continuu copii, femei, bărbați, 
unii salvați doar cu hainele de pe ei. 
Ultimele zile au scos în evidență nu
meroase fapte de eroism ale milita
rilor veniți de la Iași, Botoșani, Ro
man. Datorită ajutorului prompt și 
plin de curaj acordat de ostașii con
duși de maiorul C. Dascălu și lt. 
I. Onofret, acțiunea de evacuare a 
satelor Scopoșent și Sberoaia s-a în
cheiat fără victime omenești.

/La 
duri, 
va fi 
tului 
zile, 
metru, pe o lungime de peste un ki
lometru.

Organizați pe un front larg, sute de mii de oameni 
refac economia zonelor lovite

S-au pierdut bunuri de valori imense, dar, e știut, izvorul tuturor avuțiilor este munca, omul. Omul 
este mai tare ca apa, mai îndărătnic, mai răzbătător, așa cum s-a văzut did actele eroice ale acestor zile și 
nopți de luptă, așa cum se vede din episoadele eroice ale primelor ceasuri de refacere.

Oamenii — organizați de marele lor strateg, partidul — muncitori, țărani, ostași, membri ai forma
țiilor patriotice, bătrini și chiar copii, și-au strins puterile, in aceste zile, pentru a rechema la activitate 
productivă fiecare motor, fiecare hectar eliberat de

Punctele nevralgice — transporturile, energia
In centrul atenției.
în județul MUREȘ au participat la acțiunile de re

facere peste 60 000 tineri. Au fost constituite echipe de 
specialiști, care dau ajutor la redresarea producției Ia 
Combinatul de îngrășăminte azotoase, la Fabrica de 
mobilă „23 August" și în alte unități industriale, pre
cum și la sate. în unitățile care nu și-au reluat încă 
activitatea — abatoarele din Tg. Mureș, Tîrnăveni și 
Sighișoara, Fabrica de lapte din Luduș, secția brînze- 
turi din Sighișoara, depozitele de carburanți din Re
ghin, Sighișoara, Singiorgiu de Pădure — 6e lucrează 
pentru punerea in funcțiune.

Acțiuni vaste se desfășoară și în 
lectivul Fabricii de mobilă Iprofil-Dej și cel al Com
plexului de prelucrarea lemnului din Gherla muncesc 
neîntrerupt pentru recuperarea pierderilor provocate 
de inundații. Eforturile făcute de salariații fabricii din 
Dej, care și-a reluat activitatea, s-au concretizat pînă 
la 20 mai in recuperarea unei producții valorice însu- 
mind 167 000 lei, din cei 1 100 000, cît reprezintă pagu
bele datorate întreruperii producției. Colectivul Com
plexului de prelucrare a lemnului din Gherla a recu
perat pînă acum o producție valorică de 450 000 lei (din 
aproape 2 milioane).

în județul MARAMUREȘ, Fabrica de alcaloizl din
Vișeu este în curs de repunere în funcțiune.

O veste îmbucurătoare din BIHOR : toate sondele 
Inundate la Suplacu de Barcău și-au reluat activitatea.

Uzina de produse sodice din Ocna Mureș, secția de 
spirt din Alba Iulia, depozitul de carburanți, moara și 
alte unități industriale de pe cuprinsul județului ALBA 
cunosc o activitate intensă pentru redresarea activită
ții productive. Uzina de produse sodice și fabrica de

apăsarea milului. 
electrică, alimentarea cu apă, comunicațiile — se află

• IN UNELE ZONE INUNDATE 
ÎNĂLȚIMEA APELOR TRECE DE PA- 
TRU METRI • EVACUĂRI MASIVE, 
CARE AU PERMIS SA NU SE PIAR

DĂ VIEȚI OMENEȘTI

județul CLUJ : Co- 
•Dej și cel al ~

Încălțăminte „Ardeleana" urmează să-și reia activita- < 
tea în zilele imediat următoare. <

In județul COVASNA, întreprinderile industriale < 
și-au reluat treptat activitatea productivă. După trei . 
zile de efort colectiv, întreprinderile din bazinul car- ' 
bonifer al Căpenilor au început să producă ; minerii ’ 
de aici au evacuat circa 20 000 mc de apă, au rearmat < 
galeriile, au refăcut căile de comunicații industriale. I 
Sătenii din Covasna continuă să grăbească scurgerea ( 
apelor, executînd șanțuri și rigole, folosind motopompe ( 
și aspersoare. Intr-o serie de cooperative agricole de 
producție, (ca acelea din Mărgineni, Zagon, Cernat, 1 
Sinzieni) au fost reluate lucrările de întreținere a cui- * 
turilor. <

Și-au reînceput activitatea și unele Întreprinderi din < 
Județul SIBIU. Uzina chimico-metalurgică de metale < 
neferoase de la Copșa Mică lucrează la parametrii ( 
normali. Cu excepția unei singure secții, lucrează și . 
Uzina chimică „Carbosin". In Mediaș, din cele zece ’ 
unități industriale afectate de calamități, patru și-au ’ 
reluat activitatea Ia întreaga capacitate. Alte două în- ’ 
treprinderi, cărora li se adaugă Institutul de cercetări < 
pentru chimizarea gazului metan, sint pe punctul de ( 
a reveni la activitatea normală. Eforturile sînt concen- < 
trate în prezent pentru reluarea producției la marile , 
uzine „Emailul Roșu" și „Tîrnava", precum și la . 
întreprinderea „Automecanica", greu încercate de 1 
calamitate. în satele județului se depun eforturi pen- • 
tru începerea lucrărilor pe ogoarele eliberate de ape. 1 
în unități agricole cooperatiste și de stat, ca acelea < 
din Miercurea, Cornățel, Apold, Cristian, se desfășoară l 
din plin lucrările de întreținere a culturilor. J

z (Agerpres) J

Apele devastatoare ale Șiretului 
continuă să se reverse cu sălbăticie 
prin locurile în care au rupt digul de 
apărare : La Latinu, Vădeni, in zona 
cantonului 4, din apropierea comu
nei Vădeni. Inaintînd cu repeziciune, 
apele au inundat comunele Vădeni și 
Baldovinești. Astăzi, în jurul orei 12, 
Șiretul a rupt digul într-un punct 
nou.

Apele nou pătrunse s-au năpustit 
asupra satelor Cotu Lung. Cotu Mi- 
hale, Vameșu, Voinești. Pînă la ora 
cînd transmitem (orele 17,30, joi, 21 
mai) sint răzbite de ape 15 900 de hec
tare.

Au fost evacuate 3 500 persoane, 
cărora li s-a asigurat cazare în citeva 
internate din orașul Brăila, în cele 
50 de vagoane din gară și în alte 
locuri, unde primesc hrană și îngri
jire medicală. Totodată, din zonele 
inundate au fost scoase 13 500 animale. 
Nu sînt semnalate victime omenești. 
Se lucrează febril la evacuarea a 400 
persoane, rămase intr-o garnitură de 
tren în stația Vădeni.

In zona inundată apele au aco
perit casele pînă la streșini, iar 
alte case au dispărut cu totul sub apă, 
pe alocuri aceasta atingind 4 metri 
înălțime. Au fost avariate peste 1100 
case. Pînă ieri dimineață ni se sem
nalau 75 complet distruse.

Emil VASILESCU

La Satu-Mare : „Aici'a fost casa mea" (fotoarafia din stînaa). Cu caim, cu o tiqară înfiptă in coltul gurii, „capul de familie", în orele libere, ia de la început organizarea micii sale gospodării (fotografia din mijloc). Florica Tipon, din Radna-Lipova, încearcă să 
pună ordine in ceea ce a fost pînă ocum cîteva zile o casă (dreapta). Fotografii realizate de GH. VINȚILA, S. CRISTIAN, NICU VASILE, V. MOLDOVAN, V. RUDAN
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Mai înalt, mai tare decît valurile 
ZIDUL SOLIDARITĂȚII!

In fața imenselor distrugeri, a pagubelor incalculabile din zonele calamitate, 
vasta mișcare de solidaritate umană, civică, crește zi cu zi în amploare și intensitate, 
ilustrînd înalta conștiință patriotică cu care, ca un singur om, întregul popor răs
punde chemării partidului. Ca întotdeauna, eroica noastră clasă muncitoare se dove
dește Ia înălțimea rolului de clasă conducătoare a societății socialiste, își manifestă 
cu strălucire nobilele ei calități morale — iorța solidarității proletare, bărbăția și te
nacitatea în înfrîngerea oricăror greutăți, abnegația și spiritul de sacrificiu. Știri so
site de Ia corespondenții noștri din toate județele țării, din toate fabricile și uzinele, 
din toate întreprinderile, mari sau mici, informează despre angajamentele colective
lor de a depăși sarcinile de plan muncind peste programul de lucru, organizînd schim
buri și în zilele de odihnă, spre a contribui la ajutorarea populației sinistrate, la de
pășirea mai grabnică a daunelor pricinuite de inundații, astfel ca viața economică și 
socială a țării să reintre cit mai curînd pe făgașul normal.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile industriale, țăranii, intelec
tualii, toate categoriile de oameni ai muncii din țara noastră, exprimînd unitatea de 
granit a întregului popor, fac să se înalțe, mai sus de orice valuri, ZIDUL SOLIDA
RITĂȚII.

„AVEȚI ALĂTURI BRAȚUL
Șl INIMA FIERBINTE 
A MUNCITORILOR!“

CRAIOVA

Ziua de muncă 
de 10 ore

„ELECTROPUTERE" — o uzină 
celebră, care iși poartă numele for
ței energetice pe care o întruchipea
ză ; acum. în aceste zile, își dovedeș
te și o altă mare putere : cea de ab
negație și dăruire.

Da, economia a primit o grea lovi
tură, da, o serie de întreprinderi 
constructoare de aparataj electro- 
energetic au suferit serios de pc ur
ma calamităților. Răspunsul colecti
vului : ne vom Inrorda și, mai mult 
fețele, aveți alături' brațul și inima 
solidarității proletare. In toate fa
bricile și secțiile marii uzine craio- 
vene s-a trecut la munca în schimburi 
de 10 ore. în scurte adunări s-au fă
cut propuneri de valorificare a noi 
rezerve interne ale producției. Numai 
prin aplicarea propunerii inginerului 
Gh. Marinescu, șef de secție la apa
rataj, privind realizarea cu mijloace 
proprii a unor piese aduse din im
port, se prevede o economie anuală 
de 250 000 lei valută (vest.).

Angajamentele colectivului uzinei 
prevăd :

— donații în valoare de 
1 500 000 lei din salarii ;

— suplimentarea cu 6,4 mili
oane lei a angajamentului de 
sporire a producției-marfă livra
te peste plan ;

— realizarea a 1 300 000 lei eco
nomii prin efectuarea de muncă 
patriotică și reducerea consumu
lui de materiale.

BACĂU

10 000 000 +
81 000 000

Pînă la 21 mai, contribuția din sa
larii a muncitorilor și tehnicienilor 
din întreprinderile județului Bacău 
la ajutorarea populației sinistrate și 

a județelor calamitate a Însumat 10 
milioane lei. Totodată, colectivele de 
întreprinderi au suplimentat angaja
mentele luate la începutul anului cu 
o producție marfă în valoare de 81 
milioane lei.

TIMIȘ

Prietenul, 
tovarășul 
la nevoie 
se cunosc

Muncitorii Timișului au trăit în
deaproape suferințele județelor cala
mitate. Ideea care îi însuflețește este 
„prietenul, tovarășul la nevoie se 
cunosc".

In cadrul unei Însuflețite adunări 
a celor 4 000 de salariați ai Uzinei 
mecanice Timișoara s-a hotărît reali
zarea unei producții suplimentare în 
valoare de 3 milioane lei, executîn- 
du-se în devans față de termenele 
inițiale toate utilajele pentru obiec

Aeroportul Bâneasa : Aviația sanitară a transportat un accidentat grav, din Vrancea sinistrată. încă un om va fi 
salvat 1

tivele Industriale aflate în zonele ca
lamitate.

Colectivul Uzinei de reparații-auto 
s-a angajat să preia sarcini de pro
ducție în valoare de 400 000 lei ce re
vin unităților similare din Satu 
Mare și Tg. Mureș, urmînd a Ie rea
liza in afara planului propriu de 
producție.

Analizînd posibilitățile de punere 
In valoare a unor noi rezerve de 
producție, colectivele de muncă din 
cadrul Combinatului textil nr. 1 din 
Timișoara au hotărît să-și suplimen
teze angajamentul inițial, realizînd 
peste prevederile de plan produse în 
valoare de 3,5 milioane lei ; vor fi 
date suplimentar : 20 000 tricotaje și 
ciorapi, 20 000 mp țesături de bum
bac, 24 tone fire de bumbac și 50 000 
buc. confecții. Din economiile de ma
terie primă se vor confecționa prin 
muncă voluntară 20 000 articole de 
îmbrăcăminte pentru familiile sinis
trate.

Pe ansamblul județului, angaja
mentele asumate la începutul anului 
de organizația județeană de partid 
Timiș au fost suplimentate cu 50 mi
lioane lei la producția-marfă indus
trială, cu 10 milioane lei la valoarea 
economiilor peste plan și cu 15 mi
lioane lei la beneficiile suplimentare.

Pentru a birui 
cu un ceas mai devreme

AM HOTĂRÎT:
Muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți 

salariații întreprinderilor, uzinelor și fa*  

bricilor, șantierelor de construcții, unită

ților agricole, instituțiilor de învățămînt, 

știință și cultură din județele Argeș, Bi

• Cooperativele agricole de pro
ducție și țăranii cooperatori din ju
dețul Timiș au hotărît să doneze pen
tru ajutorarea sinistraților 165 tone 
grîu, 18,5 tone făină, 4,8 tone cartofi, 
3,7 tone fasole, 3 000 kg ceapă verde, 
108 kg ceapă uscată, 40 636 ouă, 1 719 
kg brînzeturi, 557 kg șuncă și slăni
nă, 885 kg zahăr și alte cantități de 
produse alimentare.

• Manifestîndu-și solidaritatea to
vărășească cu cei aflați in suferință, 
cooperatorii din județul Buzău au 
oferit pînă aseară peste 630 000 lei, 
360 000 kg griu și porumb, 35 000 kg 
fasole, 60 000 kg furaje. Membrii 
C.A.P. Lipia au donat contravaloarea 
a 450 norme convenționale, precum și 
premiul de 12 000 lei pe care îl primi
seră pentru calitatea produselor li
vrate. Un grup de 120 mecanizatori și

hor, Brașov, Harghita, Prahova și Galați 

au hotărît să contribuie la ajutorarea si

nistraților și recuperarea pagubelor ma

teriale cu cel puțin o zi din salariul fiecă

rei luni, pînă la sfîrșitul anului 1970.

Metalurgiștii Uzinelor „1 Mai" Plo
iești vor contribui la fondul de aju
torare, pînă la sfîrșitul anului, cu 
peste cinci milioane lei, precum și cu 
fondul neconsumat de 100 000 lei pri
mit ca premiu o dată cu titlul de în
treprindere fruntașă pe ramură, iar 
colectivul Fabricii „Dorobanțul" din 
același oraș, s-a angajat să ofere sa
lariile pe o zi, in fiecare lună, pînă 
la sfîrșitul anului.

Dind expresie înaltelor sentimente 
de patriotism, de profundă solidari
tate umană, constructorii de mașini 
din Reșița, la chemarea Frontului 
Unității Socialiste, subscriu la fon
dul de ajutorare, pină la sfirșitul 
anului, 5.5 milioane lei.

„Mobilizați de îndrumările dumnea
voastră insuflețitoare, tovarășe 
Nicolae CeaușeScu — se spune in te
legrama adresată de minerii de la 
Combinatul Bălan — ne-am angajat 
să depășim planul la producția 
globală și marfă cu 2,5 milioane lei și 
să oferim din salariile noastre, pină 
la sfirșitul anului, 350 000 lei lunar 
pentru ajutorarea tovarășilor noștri 
sinistrați".

Anunțind că sint gata să îndepli
nească orice misiune li se va încre
dința, constructorii de autoturisme 
din Pitești se angajează să depășeas
că planul pe lunile mai și iunie cu 
12 milioane lei la producția globală 
și cu 7 milioane la producția marfă, 
întregul colectiv a hotărît să contri
buie pentru ajutorarea sinistraților 
cu contravaloarea unei zile-muncă in 
fiecare lună, pină la sfirșitul anului.

In adunările' care au avut loc pe 
sectoare și schimburi, minerii de la 
întreprinderea minieră Anina și-au 
exprimat unanim hotărîrea de a-și 
spori eforturile în vederea realizării 
și depășirii planului și angajamentelor 
pe anul în curs, cu 1,5 milioane lei la 
producția globală și marfă și de a 
contribui la ajutorarea confraților din 

județele afectate de inundații. Partea 
din salarii oferită in acest scop se 
ridică la 1,5 milioane lei.

în telegrama trimisă, cei 6 000 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și func
ționari de la Uzina „Rulmentul" 
Brașov asigură conducerea partidu
lui și statului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vor face tot ce le stă 
în putință pentru recuperarea pagu
belor materiale pricinuite de stihiile 
naturii. In acest scop, se angajează 
să suplimenteze angajamentul anual 
de la 10 milioane lei la producția 
marfă la 18,3 milioane lei și să ofere 
cite o zi din salariu in fiecare lună, 
iar conducerea uzinei — salariul pe 
o lună.

Hotărîți să muncească cu abnega
ție, să realizeze o producție supli
mentară care să vină în sprijinul în
lăturării efectelor negative provocate 
economiei de calamitate, salariații 
Uzinei mecanice Plopeni au hotărît 
majorarea angajamentului de depă
șire a producției globale și marfă pe 
acest an de la 10 milioane la 20 mi
lioane lei, să sporească angajamentul 
inițial de economii la prețul de cost 
cu 900 000 Iei. în același timp, toți 
salariații uzinei, au hotărît să pună 
la dispoziție pentru fondul de aju
torare o sumă echivalentă cu salariul 
pe o zi, lunar, pînă la sfîrșitul anu
lui, care reprezintă în total 3 720 000 
lei.

In telegrama primită din partea 
Comitetului comunal de partid Gri- 
vița, județul Ialomița, se arată că 
C.A.P. din comună vor acorda ajutor 
regiunilor lovite de calamitate con- 
stînd în 109 tone de cereale, 20 000 
ouă, 10 tone furaje. Membrii coope
ratori vor contribui cu 18 000 ,norme 
în valoare de 608 400 lei, 18 tone de 
cereale, precum și cu obiecte de îm
brăcăminte. Valoarea totală donată 
regiunilor sinistrate de comuna Gri- 
vița se ridică la suma de 1 076 750 lei.

în telegrama adresată de salariații 
aparatului Consiliului de Miniștri șl 
ai Comisiei guvernamentale de cola
borare și cooperare economică și 
tehnică se e- primă profunda solida
ritate cu întregul popor, care se pre
zintă astăzi mai unit ca oricînd în 
jurul partidului și statului, hotărît de 
a depune toate eforturile pentru în
lăturarea efectelor produse de sti
hiile oarbe ale naturii. Dînd glas 
caldelor sentimente de solidaritate 
care îi animă, membrii de partid și 
ceilalți salariați au hotărît să do
neze pentru ajutorarea sinistraților 
1 400 000 lei din salariul lor pînă la 
sfîrșitul anului.

Răspunzind chemării patriotice lan
sate de conducerea partidului, de 
dumneavoastră personal, tovarășe 
Ceaușescu, se spune printre altele 
în telegrama trimisă de Ministerul In
dustriei Chimice, întregul colectiv de 
salariați a hotărît să doneze peste 
400 000 lei, sumă ce reprezintă sala
riul pe o lună al cadrelor de con
ducere și salariul pe o zi în fiecare 
lună pînă la sfîrșitul anului al celor
lalți salariați.

în cadrul unor scurte adunări, sa

lariații Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini au hotărît în 
unanimitate să contribuie la ajuto
rarea populației' sinistrate, oferind 
din salariile pe acest an 557 500 lei. 
în același timp, organizațiile de masă 
din minister au hotărît să cedeze 
50 600 lei.

în telegrama Ministerului Energiei 
Electrice, se spune printre altele: Sa
lariații ministerului vor ajuta popu
lația sinistrată cu . circa 350 000 lei, 
sumă ce reprezintă contribuția pe o 
zi, pe două și trei zile din salariul 
fiecărei luni pînă la finele anului 
1970.

Salariații din aparatul central al 
Ministerului Petrolului, în frunte cu 
comuniștii — se arată în telegrama 
adresată de acest colectiv — au ho
tărît să contribuie pentru sprijinirea 
imediată și concretă a familiilor si
nistrate cu 325 000 lei, reprezentînd 
în majoritatea cazurilor salariul pe o 
lună al fiecărui salariat.

Dind expresie sentimentelor de 
profundă solidaritate civică și umană, 
in adunarea salariaților Ministerului 
Muncii s-a hotărît să se contribuie la 
fondul de ajutorare a județelor cala
mitate cu 650 000 lei, sumă rezultată 
din oferirea salariului pe o lună de 
către cadrele din conducerea minis
terului, directori, directori adjuncți și 
alte cadre de conducere Și execuție, 
precum și din donarea de către cei
lalți salariați ai ministerului a sala
riului pe o zl în fiecare lună pînă la 
sfîrșitul anului. Casa de ajutor reci
proc a salariaților ministerului va 
depune la fondul pentru ajutorarea 
sinistraților 80 la sută din beneficiile 
obținute în anul 1970.

întruniți în adunare generală, sa
lariații Ministerului Industriei Ali
mentare au hotărît să contribuie la 
formarea fondului de ajutorare a si
nistraților cu 625 000 lei. In acest 
sens, fiecare salariat a oferit o zi din 
salariul pe o lună pînă la sfîrșitul 
anului, iar cadrele de conducere, ad
juncți ai ministrului, directori și alți 
salariați au donat salariul lor .pe o 
lună.

Lucrătorii din Ministerul Comerțu
lui Interior au hotărît să doneze la 
fondul de ajutorare a zonelor sinis
trate salariul pe o lună, iar ceilalți 
lucrători 1—2 zile pe lună, pînă la 
finele anului.

Lucrătorii Ministerului Finanțelor, 
Băncii de Investiții, Administrației 
Asigurărilor de Stat, Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni și Adminis
trației de Stat „Loto-Pronosport" au 
luat hotărîrea de a dărui salariul pe 
o lună al cadrelor de conducere — și 
salariul pe o zi, în fiecare lună pînă 
la sfîrșitul anului, ceilalți salariați, în 
total circa 1 500 000 lei, in folosul fa
miliilor care au suferit de pe urma 
calamităților. Casele de ajutor reci
proc ale instituțiilor centrale din sis
temul financiar donează din fondurile 
lor de rezervă 46 000 lei pentru ajuto
rarea familiilor sinistrate.

Pină ieri seară 

in „Contul 

2000“—

PESTE

7 MILIOANE 

LEI
Interviu cu tov.

NICOLAE CAMBREA 
vicepreședinte al Casei 

de Economii și Consemnațiuni

încă din prima zi — 16 mai 
a.c. — zi in care s-a deschis 
contul 2000, atît de spontan și de 
plastic denumit „Contul ome
niei", numeroși cetățeni au venit 
la unitățile C.E.C. pentru a de, 
pune sume de bani în ajutorul 
populației sinistrate — ne-a spus 
tov. Nicolae Cambrea. Caracte
ristic este faptul că depunerile 
au marcat, de la o zi la alta, o 
creștere vertiginoasă. La sfîrși
tul zilei de 18 mai, valoarea lor 
era de circa jumătate milion lei; 
la 19 mai suma depusă atingea 
cifra de 1,6 milioane Iei ; la 20 
mai soldul contului 2000 a mar
cat valoarea de 4 812 559 lei ; 
pentru azi, 21 mai, se anunță o 
nouă creștere și mai masivă...

— Cine sint, în general, depu
nătorii in acest cont ?

— Depun oameni de toate ca
tegoriile : muncitori, țărani coo
peratori, liber profesioniști, pen
sionari, elevi, studenți. Am a- 
minti, de asemenea, sumele do
nate de organizațiile obștești, în 
numerar sau prin virariient. 
Pentru a ușura acțiunea de de
punere în „Contul 2000“ s-a luat 
măsura ca sumele să poată fi 
primite și de către unitățile poș
tale.

— Ce aspecte remarcați in le
gătură cu acțiunea de depu
nere ?

— Puternicul sentiment de so
lidaritate al oamenilor muncii 
manifestat în toate județele ță
rii. Am remarca, în mod deose
bit, valoarea ridicată a depune
rilor, la data de 20 mai, în mu
nicipiul București (2 059 270 lei), 
în județele Cluj (315 661 lei). Ti
miș (250 452 lei), Brașov (212 290 
lei), Sibiu (171 678 lei), Argeș 
(112 192 lei). Teleorman (114 000 
lei). Chiar și în județele cala
mitate, unii cetățeni au partici
pat la sprijinirea bănească a si
nistraților, fapt dovedit de im
portantele sume înregistrate în 
„Contul 2000“ la unitățile C.E.C. 
din județul Sălaj (270 006 lei), 
Satu Mare (50 241 lei), Hunedoa
ra (96 751 lei), Mureș (13 419 lei), 
Alba (11 895 lei), Vrancea (25 321 
lei).

La închiderea ediției:
Potrivit ultimelor date comu

nicate de către Casa de Econo
mii și Consemnațiuni, in seara 
zilei de 21 mai, la ora 21, depu
nerile in contul 2 000 s-au ridi
cat Ia 7 357 785 lei.

Corneliu CÎRLAN

Din cooperativele agricole, 
convoaie de produse alimentare

Pînă Ia data de 20 mai a.c., în numeroase județe 
ale țării au fost colectate pentru a fi donate popu
lației sinistrate circa 4 000 de tone de grîu și 4 900 
de tone de porumb, 60 tone de diverse semințe, 
80 000 fire de răsaduri de roșii și 300 000 fire de ră
saduri de ceapă, precum și o cantitate de 2 300 tone 
de furaje. AuUost donate, de asemenea, pînă la ace
eași dată, peste 100 tone de făină și mălai, peste 800 
hl de lapte, 800 000 de oua, peste 600 tone de 
cartofi și peste 262 tone de fasole, 156 tone de le
gume și numeroase alte produse agroalimentare.

utilajele respective așteaptă plecarea 
spre ogoarele unde furia apelor a 
distrus culturile.

• în afara zecilor de vagoane de 
cereale oferite pînă ieri de coopera
tivele agricole de producție, ță
ranii cooperatori din județ au donat 
din produsele lor peste 15 000 kg po
rumb, 6 000 kg griu, 1 000 kg fasole, 
15 000 ouă și un mare număr de pă
sări.

• în județul Botoșani s-a constituit 
un fond de 100 tone porumb, 100 tone 
grîu, 40 tone cartofi și alte produse 
agroalimentare destinate cetățenilor 
din zonele calamitate. Din produsele 
amintite au și fost expediate, în zi
lele de 19 și 20 mai, în orașele Dej 
și Satu Mare 30 000 kg cartofi, 20 000 
ouă, 3 000 kg caș, 50 000 kg grîu, 
30 000 kg porumb, 2 000 kg zahăr, 2 000 
kg legume și 400 miei.

Singe pentru cei 
ce au atîta nevoie
• La Centrul de hematologie- 

București au venit zilnic, in acest 
răstimp, 50 pînă la 100 de persoane 
să ofere voluntar singe pentru sinis
trați. în dimineața zilei de ieri, prin
tre cei dinții donatori s-au numărat 
Vasile Neagu, de la întreprinderea 
de panificație „Pionierul", Olga Cior
tan de la I.O.R., Emil Crețu, de la 
întreprinderea „7 Noiembrie", Victor 
Voicu de la Fabrica „Tricodava" și 
Minca Barbu, Stan Ruja, Constantin 
Brănescu, toți trei de la „Electromag
netica". La Centru s-a prezentat vo
luntar, să doneze singe, și studentul 
Peruvian Karlos Francisco Lopez 
Avilla.

Colectivele uzinei „Autobuzul", 
Fabricii de textile „Aurora", Fabri
cii de medicamente „Tableta", uzine
lor „Electronica", Grupului școlar de 
construcții-montaj etc. au cerut 
Centrului să organizeze recoltări de 
singe la locul de muncă.

În sprijinul fabricii 
„Electromureș“

Dintr-o altă comunicare telefonică 
aflăm : Specialiștii Institutului de 
cercetări și proiectări pentru indus
tria electrotehnică au în vedere, 
printre altele, sprijinirea activității 
de reparare a uneia dintre întreprin
derile greu încercate din Tg. Mureș 
— fabrica „Electromureș". Ea va 
primi din partea colac civului de cer
cetători și proiectanți bucureșteni nu 
numai ajutor în specialiști și fonduri, 
dar și un ajutor tehnic concret. 
Deocamdată se are în vedere trans
ferarea către această întreprindere, 
conform necesităților, a unor pro
iecte S.D.V., precum și execuții 
S.D.V. în valoare totală de peste 

40 000 de lei. De asemenea, specia
liștii institutului vor efectua volun
tar buletinele de omologare pentru 
produsele electrotehnice noi aflate in 
profilul fabricii.

Foștii brigadieri 
de la Salva-Vișeu, 

după 22 de ani
Din Suceava, corespondentul „Scîn- 

teii" anunță: Foștii brigadieri ai 
brigăzii I Botoșani, care acum 22 de 
ani au lucrat pe Șantierul național 
al tineretului Salva-Vișeu, au ho
tărît să contribuie la refacerea liniei 
ferate la a cărei construcție au par
ticipat.

Un om, un muncitor
Citesc ziarele, urmăresc programul 

televiziunii — am văzut grozăvia ce
lor petrecute. Știu să lucrez în dul- 
gherie, în construcția de poduri, știu 
să bat tablă pe acoperișuri. Sint gata 
să lucrez voluntar timp de o lună 
oriunde va fi nevoie spre a ajuta la 
ridicarea din ruine a localităților 
devastate. O fac din adîncul sufle
tului. socotesc că e o datorie.

Vasile SAVA
muncitor, fabrica de postav 
Buhuși

Tinerii urmează 
exemplul părinților
• Organizația U.T.C. din județul 

Prahova s-a angajat să vireze în 
contul centralizat pentru sprijinirea 
sinistraților suma de 1 milion lei pro

venind din acțiuni de muncă patrio
tică. Planul muncii voluntar-patrioti- 
ce a fost suplimentat cu încă 20 mi
lioane Iei la lucrările nefinanțate și 
cu 500 000 lei la lucrările finanțate.

• Elevii din clasele a XlI-a din 
orașul Cimpina au dăruit colegilor 
lor din regiunile sinistrate 400 de 
uniforme școlare și împreună cu co
legii lor din celelalte clase au strîns 
pină ieri rechizite școlare și medi
camente în valoare de 3 400 lei.

• Elevii anului al V-lea al Liceului 
pedagogic din Buzău s-au angajat să 
ofere cite 100 lei din indemnizația pe 
care o vor primi o dată cu apropiata 
lor numire la catedre.

• Tinerii din județul Ilfov au co
lectat intr-o singură zi 1 000 kg fier 
vechi, a cărui echivalență în bani a 
fost predată în contul 2 000.

• Tinerii din județul Neamț s-au 
angajat să-și aducă contribuția la 
realizarea unei producții suplimen
tare de 70 milioane lei și să sprijine 
zonele calamitate oferind suma de 
645 000 lei.
• Elevii din ultimele clase ale tu

turor liceelor din județul Teleorman 
s-au angajat să depună banii strînși 
pentru tradiționalele banchete de 
sfîrșit de școală in contul 2 000. în 
ansamblu, organizațiile U.T.C. și ti
nerii județului Teleorman și-au 
propus să ajute zonele sinistrate cu 
suma de circa 400 000 lei.

Spectacole in folosul 
sinistraților

e Teatrele din București vor da un 
număr de 64 spectacole în beneficiul 
sinistraților. în urma cărora va fi 
realizată suma de 220 100 lei.

• Casele de cultură și căminele cul
turale vor realiza tot în beneficiul 
celor sinistrați suma de 73 000 lei din 
seri culturale, distractive, spectacole 
artistice.

Gesturi emoționante
La centrele de colec

tare se stă la coadă... In 
lăzi, in saci de hirtie și 
de pinză — grămezi u- 
riașe de îmbrăcăminte : 
costume, cămăși, pal
toane, pardesie, rochii, 
pijamale... Obiecte gos
podărești : farfurii,
crătiți, tacimuri. Ali
mente, săpun, deter- 
genți, ață de cusut.

Se adună, colet cu co
let, din donații, sute de 
mii de obiecte, din în
tregul sortiment de lu
cruri necesare vieții, 
pe care puhoiul apelor 
le-a înecat, le-a smuls 
din casele sinistraților 
și le-a dus cine știe pe 
unde...

Multe din obiecte sint 
nou-nouțe. Altele, a- 
proape noi, străluci
toare de curățenie, vor
besc de orele prelungite 
In noapte, destinate 
spălatului, călcatului, 
lustruitului.

„Nu-mi amintesc să 
mai fi simțit vreodată 
pină acum atîta, ati- 
ta revărsare de căldură 
sufletească, de solidari
tate umană — ne 
spune Dora Micșa, de
putată, vicepreședinta 
Comisiei de femei din 
sectorul 7. Primesc și 
înregistrez obiecte — și 
nu am cuvinte să re
dau miile de momente 
emoționante trăite. 
M-au răscolit, pur și 
simplu. O doamnă in 
virstă — iată, vă spun 
și numele : Ștefan Ioa
na — t-a oferit să ia in

îngrijire un copil din 
zonele sinistrate. Cînd 
i-am spus că noi nu-i 
putem satisface această 
dorință, intrucit nu ne 
ocupăm decit cu colec
tarea de îmbrăcăminte, 
era dezolată, am vă
zut-o că se frămintă, 
descumpănită. Și de
odată s-a luminat la 
față : și-a scos haina de 
pe ea : „Vă rog să o 
luați, vă rog..." A venit 
un elev de clasa a 
VIII-a de la liceul Ni
colae Bălcescu, cu 
mama sa. Au lăsat o 
seamă de obiecte de 
îmbrăcăminte. Dar 
după puțin timp, băia
tul s-a întors. Pusese 
in buzunarul unei hai
ne o scrisorică și a vrut 
să mai adauge cîteva 
cuvinte : îl roagă pe 
cel care o va primi să-i 
scrie, ce ar mai avea 
nevoie...

Tov. Ștefan Georges
cu, din colectivul cen
trului din Șos. Iancului, 
relatează alte aspecte 
nu mai puțin impresio
nante. Ne-am trezit in 
fața unor donații pe 
care n-am știut cum să 
le recepționăm. Mai 
multe persoane au ofe
rit mobilă pentru sinis
trați : șifoniere, du
lapuri de bucătărie, pa
turi de copii, mese, 
scaune. Ne-au lăsat a- 
dresele de unde se poa
te ridica mobila.

La centrele de colec
tare munca continuă in 
ritm neobosit. Femei 
inimoase recepționea
ză, sortează, ambalează, 
expediază fără preget, 
de dimineață pină in 
noapte. Și insăși mun
ca lor este o ofrandă.

Ada GREGORIAN

BUCUREȘTI. Bilanț de o singură zi, 20 
mai : 81 388 obiecte de îmbrăcăminte și în
călțăminte. Dintre acestea 18 107 pentru băr
bați (737 paltoane și pardesie, 472 costume, 
3118 cămăși. 964 pulovere, 709 perechi de 
Încălțăminte), 22 475 pentru femei (4120 
rochii, 2107 fuste, 4 627 bluze, peste 3 500 
piese de lenjerie, 2 356 perechi de pantofi). 
Pentru copii : 39 193 obiecte, dintre care 5 042 
rochițe și uniforme, 4 275 bluze, 2 486 perechi 
de pantaloni pentru băieți, 3 148 de canadie
ne, 690 de costume de uniformă, peste 8 000 
de bucăți lenjerie, circa 2 600 perechi de în
călțăminte. Un capitol rezervat sugarilor : 
1 108 obiecte de îmbrăcăminte plus 88 de 
pături și plăpumi, 172 de cearșafuri, 250 fețe 
de pernă etc.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaIn numele guvernului și poporului tunisian, care au cunoscut recent inundații catastrofale, vă rog să primiți și să transmiteți asigurarea marii noastre simpatii poporului român, în momentele în care țara dumneavoastră trece prin grele încercări, precum și urările mele de restabilire rapidă a situației.
HABIB BOURGUIBA

Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaAm fost adînc îndurerat să aflu despre pagubele Imense cauzate de recentele inundații în România.în numele guvernului și poporului pakistanez vă rog să transmiteți compasiunea mea familiilor afectate de inundații.
General AGHA MUHAMMAD YAHYA KHAN

Președintele Pakistanului

Primire 
ie C.C. 

el P.C.R.
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit la 21 mai a.c. dele
gația de activiști ai P.M.S.U., condu
să de Bela Hăry, adjunct de șef de 
secție la CC. al P.M.S.U., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
pentru schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, a parti
cipat Paul Nagy, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

State, organizații internaționale, persoane 
și firme de peste hotare, cetățeni străini 

aflați la noi sprijină România pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de inundații

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIProfund mișcat de catastrofa care a lovit țara dumneavoastră, vă. rog să binevoiți a accepta, în numele UNESCO și al meu personal, expresia simpatiei mele celei mai vii.

RENE MAHEU
Director general UNESCO

Plecarea 
tovarășei 
Martha

Prin telegrame șl scrisori, prin diferite alte căi, numeroase state, 
organizații internaționale și persoane din străinătate, cetățeni străini 
aflați în România iși manifestă compasiunea profundă față de poporul 
român, greu încercat, in urma catastrofalelor inundații care au provocat 
uriașe pagube materiale țării noastre. Ei își exprimă in același timp 
admirația față de unitatea in care intregui popor a pășit Ia Înlăturarea 
urmărilor catastrofei. Totodată, intr-un gest de cald umanitarism, de 
solidaritate, sint oferite importante donații in bani, materiale, articole 
de îmbrăcăminte, medicamente și alimente, spre a fi folosite la refacerea 
zonelor inundate, la ajutorarea celor aflați in suferință.

„Mă simt puternic legat de

aceste meleaguri..."

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANDragi tovarăși,Am aflat știrile privind gravele inundații care s-au abătut asupra țării dv. Primele date în posesia noastră demonstrează gravitatea daunelor pe care aceste calamități le-au adus economiei țării dv. și populației.în acest moment, atît de dificil pentru dv., dorim să vă exprimăm, în nuțnele partidului, al conducătorilor și tuturor membrilor săi, sentl- tner;, î unei fraterne solidarități, împreună cu speranțele noastre sincere ca în timpul cel mai scurt daunele vor putea fi recuperate.Vă rugăm să transmiteți aceste sentimente de solidaritate muncitorilor și întregii populații a țării.Cu cele mai cordiale salutări,

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
SOCIALIST ITALIAN AL UNITĂȚII PROLETARE

Borquez,
MEMBRU Al PREZIDIULUI C. C.

AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN
Joi dimineața a părăsit Capitala 

tovarășa Martha Borquez, membru al 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist Mexican, care a 
făcut o vizită de studii și documen
tare în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost condus de tovarășii Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

0 DELEGAȚII

„EXPRESIE A PRIETENIEI PROFUNDE PE CARE POPORUL 

CHINEZ 0 NUTREȘTE FAȚĂ DE POPORUL ROMAN"

Societatea de Cruce Roșie a Repu
blicii Populare Chineze, într-o scri
soare adresată Societății de Cruce 
Roșie din Republica Socialistă Ro
mânia, spune : Luînd cunoștință de 
faptul că recent unele zone din Ro
mânia au suferit de pe urma grave
lor inundații, Societatea de Cruce 
Roșie a R.P. Chineze asigură popu
lația zonelor sinistrate din România

de compasiunea sa sinceră. Pentru a 
exprima prietenia profundă pe care 
o nutrește poporul chinez față de po
porul român, Societatea de Cruce Ro
șie din R.P. Chineză oferă o donație 
în valoare de 500 000 de iuani, în a- 
jutorarea populației sinistrate, pen
tru a învinge greutățile . temporare 
cauzate de inundații.

MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE DIN PARTEA GUVERNE

LOR A NUMEROASE ȚĂRI Șl A ORGANIZAȚIILOR NAȚIONALE

DE CRUCE ROȘIE

„Cu profundă emoție am luat cu
noștință de marile calamități natura
le ce s-au abătut asupra României, 
scrie președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, reprezentantul 
firmei VICO din Italia, Edigio VI- 
doni. Sint cetățean italian, dar m-am 
născut pe aceste meleaguri de care 
mă simt puternic legat. Am revenit 
în țară după cîteva decenii și am gă
sit totul în plin proces de dezvoltare, 
cu orașe și locuri care au cunoscut 
prefaceri ce au produs asupra mea 
o impresie deosebită. Am început a- 
tunci să lucrez aici în numele unei 
firme italiene, în spiritul dezvoltării 
relațiilor comerciale ale României.

Dați-mi voie ca, în asemenea clipa 
de grea încercare pentru neamul ro
mânesc, să-mi exprim profunda mea 
compasiune și să-mi aduc modesta 
contribuție la alinarea celor aflați în 
cumplita suferință, prin donarea, la 
Banca Română de Comerț Exterior, a 
sumei de 200 000 lire italiene, din fon
dul meu personal.

„La asemenea catastroie, u-

șl întrajutorarea tuturor oamenilor, 
ori și unde s-ar afla, trebuie »ă-și 
spună cuvîntul atunci cînd se în- 
tîmplă astfel de catastrofe. Pentru a 
putea fi alături de dv în aceste clipe 
grele, cît șl pentru a alina într-o 
mică măsură aceste suferințe, vă rog 
să-mi permiteți a oferi suma de 1000 
mărci vest-germane. pe care vă rog 
a o folosi după cum veți crede de 
cuviință.

„Doresc să-mi aduc contribu

ția la Învingerea acestor ca

lamități"

manitarismul și Întrajuto

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMANStimați tovarăși,în aceste momente tragice pentru România, cînd inundațiile care au loc în partea de nord a țării au cuprins jumătate din suprafața acesteia, cauzînd pierderi mari în toate domeniile, Comitetul Central și întregul Partid Comunist Dominican — P.C.D. — sînt alături de dumneavoastră și de poporul român, la fel cum au fost și în momentele marilor succese și lupte.Exprimînd durerea sa, partidul nostru regretă că aceasta nu se poate concretiza într-o solidaritate materială necesară în situații ca aceea prin care dumneavoastră treceți și pe care o impune criteriul internaționalismului proletar ce conduce comunitatea noastră de țări și partide comuniste.Puteți conta, tovarăși, pe încurajarea noastră permanentă și pe tot ceea ce putem face, m limita posibilităților noastre, pentru soluționarea rapidă și efectivă a tragediei care apasă astăzi asupra dumneavoastră.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DOMINICAN

Ieri, guvernul danez a anunțat că 
pune la dispoziție 50 000 coroane pen
tru cumpărarea de lapte condensat 
destinat sinistraților din zonele inun
date în Transilvania și nordul Mol
dovei. Același guvern a hotărît să 
pună la dispoziție două avioane pen
tru transportarea ajutorului în Româ
nia, precum și a unor medicamente 
din partea Societății de Cruce Roșie 
Daneze, în valoare de 113 000 coroane.

La rîndu! său, guvernul finlandez, 
prin Crucea Roșie, va trimite medi
camente în valoare de circa 5 000 do
lari.

Guvernul vest-german, prin Crucea 
Roșie, va trimite un prim-ajutor în

medicamente în valoare de 50 000 
mărci.

Crucea Roșie Suedeză trimite me
dicamente și comprimate pentru pur 
rificarea apei în valoare de circa 
6 000 dolari S.U.A. și donează, de 
asemenea, 2 000 coroane suedeze.

Crucea Roșie Engleză va trimite 
medicamente în valoare de 1 000 lire 
sterline, 300 truse medicale de prim- 
ajutor și lenjerie pentru copii.

Crucea Roșie Canadiană va trimite 
îmbrăcăminte pentru copii și sugari 
în valoare de 8 000 dolari S.U.A.

Crucea Roșie Norvegiană va trimite 
300 bărci pneumatice.

rarea trebuie să-și spună cu-

vîntul..."

Președintele Senatului Republicii Turcia, Ibrahim Sevki Atasagun, ''"reședințele Adunării Naționale a Turciei, Ferruh Bozbeyli, au adresat *- eședintelut Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, itefan Voitec, telegrame prin care exprimă, în numele lor personal, precum și al membrilor Senatului, și ai Adunării Naționale, profunda compasiune în legătură cu inundațiile catastrofale care s-au abătut asupra României.
Delegația parlamentară islandeză, condusă de Benedikt Groendal, care ne vizitează în prezent țara, a transmis Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România următoarea telegramă :Membrii delegației Parlamentului Islandei își exprimă profunda lor simpatie și prietenie pentru poporul român, în legătură cu inundațiile.Noi sîntem gata să ajutăm, fiind, în același timp, convinși că poporul român va depăși curînd această cumplită nenorocire.

Salutări frățești, 
BENEDIKT GROENDAL

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă din partea trimisului extraordinar și ministru plenipotențiar al Republicii Federative a Braziliei la București, Marcos Antonio de Salvo Coimbra, în care se spune: Calamitățile produse de Inundațiile care s-au abătut asupra țării domniei voastre, îndolilnd toată suflarea românească șl provocînd importante pagube economiei naționale, întristează inima tuturora, mai ales a acelora care locuiesc în România și care se bucură de generoasa ospitalitate a poporului român.Am certitudinea de a fi Interpretul solidarității poporului brazilian cu poporul român, rugîndu-vă a primi mărturia sincerelor mele condoleanțe.
Președintele Asociației de prietenie Finlanda — România, Vilho Silvola, a adresat o telegramă președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, în care scrie : în aceste momente de grea încercare în care se află poporul român, datorită calamității naturale care s-a abătut asupra țării dv„ Asociația de prietenie Finlanda — România își exprimă profunda sa solidaritate cu poporul prieten român. Vă rugăm să primiți cele mai sincere urări de succes în activitatea de înlăturare cît mai grabnică a urmărilor grave provocate de stihiile naturii.
în numele misiunii U.N.E.S.C.O. de pe lîngă Institutul politehnic din București și al său personal, prof. dr. J. Jaz, consilier tehnic principal al U.N.E.S.C.O., a adresat președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care exprimă sentimente de profundă compasiune față de catastrofa care îndoliază țara noastră. (Agerpres)
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LA BUDAPESTA
Joi dimineața a plecat la Buda

pesta delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care, la invi
tația guvernului Republicii Populare 
Ungare, va participa la deschiderea 
Tîrgului internațional de la Buda
pesta — ediție care marchează a 25-a 
aniversare a eliberării Ungariei.

La plecare, pe aeroportul Interna
țional „București-Otopeni" au fost 
prezenți Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, alte 
persoane oficiale române, precum și 
Ferenc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Plecarea ministrului 
metalurgiei metalelor 
neferoase din U. R.S.S.

Joi a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie, P. F. Lomako, mi
nistrul metalurgiei metalelor neferoa
se din Uniunea Sovietică, care ne-a 
vizitat țara. împreună cu un grup de 
specialiști, la invitația Ministerului 
Industriei Miniere și Geologiei. Prin
tre persoanele oficiale prezente pe 
aeroportul internațional „București- 
Otopeni" se aflau Bujor Almășan, 
ministrul industriei miniere și geolo
giei, și I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București.

La plecare, ministrul sovietic a fă
cut următoarea declarație : Deși am 
stat puține zile în țara dv. ne-am 
convins de munca plină de abnegație 
a poporului român. Pretutindeni am 
fost întîmpinați cu căldură. Vizitînd 
o serie de întreprinderi industriale, 
am constatat că metalurgia neferoasă 
din România se află la nivelul actual 
al tehnicii mondiale și că are mari 
perspective de dezvoltare. Convorbi
rile pe care le-am avut cu tovarășul 
Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și cu tova
rășul ministru Bujor Almășan, pre
cum și cu cadrele de conducere din 
unitățile vizitate s-au axat pe dezvol
tarea în continuare a cooperării între 
ramurile noastre industriale, domeniu 
în care există largi posibilități.

(Agerpres)

în memoria 

lui Tudor Arghezi
La Mărțișor, acolo unde se află 

casa în care Tudor Arghezi a trăit și 
a creat o mare parte din opera sa, 
a fost inaugurată joi, cu prilejul a- 
niversării a 90 de ani de la nașterea 
scriitorului, o expoziție omagială cu- 
prinzînd fotografii și documente din 
viața sa. Cu acest prilej, în prezența 
a numeroși scriitori, oameni de artă 
și iubitori ai versului, poetul Ale
xandru Andrițoiu și istoricul literar 
Vasile Netea au rostit calde alocuți
uni. Cunoscuți actori bucureșteni au 
citit apoi din creația lirică argheziană. 
Din partea Uniunii Scriitorilor, a fost 
depusă, la mormîntul poetului, o co
roană de flori, alături de jerbele de
puse de o delegație de elevi ai liceu
lui „Tudor Arghezi" din Craiova.

(Agerpres)

...DIN PARTEA UNOR FIRME Șl OAMENI DE AFACERI CARE 

AU LEGATURI ECONOMICE CU ȚARA NOASTRĂ

în numele firmei „Solum Trading", 
din Geneva (Elveția), dr. Paul Feigher 
a anunțat că va contribui la acțiunile 
de ajutorare a sinistraților din Româ
nia, cu 2 000 pături și perne, 12 825 kg 
fasole conservată, în valoare totală 
de 4 670 dolari.

Grupul industrial chimic elvețian 
CIBA-Basel, a oferit medicamente in 
valoare de 10 900 franci elve’țieni.

Printr-o telegramă sosită la între
prinderea de comerț exterior „Ayto- 
Tractor", directorul general al firmei 
„Autocars" din Haiffa-Israel, Shu- 
binsky, donează suma de 2 500 dolari 
pentru ajutorarea a trei familii — 
care vor fi alese de către autorită
țile românești — spre a-și reconstrui 
căminele distruse.

într-o scrisoare adresată directoru
lui general al întreprinderii de co
merț exterior „Romagricola", pro
prietarul firmei „Commercial cre
dit" din Beirut (Liban), Mahmud 
Samman, își exprimă solidaritatea 
cu întregul popor român, în fața în
cercărilor grele prin care trece în 
aceste zile, și pune la dispoziia celor 
loviți de nenorocire suma de 1 000 
dolari.

Ing. Werner Schmitz, delegat al 
unor firme din Republica Federală a 
Germaniei în România, a comunicat 
printr-o telegramă adresată Ministe
rului Industriei Chimice din țara

noastră că donează, prin Banca-Ro
mână de Comerț Exterior din Bucu
rești, suma de 2 000 mărci vest- 
germane pentru a fi folosită la înlă
turarea urmărilor inundației.

Reprezentanții firmei engleze 
„B.I.C.C.", George Pop și Dabski 
Verlick, aflați în România, au anun
țat că donează pentru sinistrați suma 
de 500 dolari, exprimîndu-și totoda
tă sentimentele t de adîncă compasiu
ne pentru populația lovită de cala
mitate.

într-o scrisoare trimisă de specia
liștii străini Maurice Ciirtet, De Mi
cheli Pio, Milliand Jean Francois, 
Roy Francois, de la firma Stein- 
Sourface Paris, se spune : „Sin- 
tem mișcați profund de nenorocirea 
care s-a abătut asupra poporului ro
mân. Am considerat firesc să parti
cipăm și noi cu o mică parte din ve
nitul nostru (respectiv ciștigul pe 
două zile) la Impresionanta mișcare 
de ajutorare colectivă".

Doctorul Hans Schwartz, specia
list al firmei B.A.S.F. din R. F. a 
Germaniei, care lucrează la Combi
natul petrochimic din Pitești, a con
tribuit la fondul pentru ajutorarea 
sinistraților, cu suma de 1 430 lei, iar 
compatrioții săi, reprezentanți ai fir
mei „Lurgi", au depus în același 
scop, 5 500 Iei.

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei Bărbători 

naționale a Republicii Argentina — 
25 mai — Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
organizat joi o seară culturală. în cu- 
vîntul său. Rogelio R. Tristany, 
ambasadorul Argentinei la Bucu
rești, a mulțumit pentru organizarea 
acestei manifestări. Au participat 
funcționari superiori din M.A.E., 
C.S.C.A., I.R R.C.S-, oameni de cul
tură și artă, ziariști, un numeros 
public.

♦
Continuîndu-și vizita In țara noas

tră, delegația parlamentară islandeză,

conducă de Benedikt Grondal, vice
președinte al parlamentului, a sosit 
joi la amiază în municipiul Bra
șov. în dimineața aceleiași zile, 
delegația parlamentară islandeză a 
vizitat Rafinăria Brazi.★

La cinematograful „Union" din Ca
pitală, ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Spas Gospsdov, a organi
zat, joi după-amiază, vizionarea unor 
filme cu prilejul Zilei culturii bul
gare și a scrisului slav, ai cărui în
temeietori au fost frații Kiril și Me- 
todiu.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
în intilnirea de tenis 

România—S.U.A,

NASTASE L-A ÎNVINS 
PE ASHE

Pe terenurile Progresul din Capi
tală a continuat ieri intilnirea ami
cală dintre jucătorii de tenis ameri
cani și români. Intr-un meci de trei 
seturi, Ilie Năstase l-a întrecut cu 
6—1, 5—7, 6—3 pe Arthur Ashe. Ion 
Țiriac și Charles Pasarell au jucat 
numai două seturi : primul set l-a 
cîșțigat Pasarell cu 11—9, al doilea 
a revenit lui Țiriac cu 6—3.

Ciclism
„CURSA PĂCII"

Ieri, la Poznan, participant^ la 
competiția ciclistă „Cursa Păcii" au 
avut zi de repaus, după ce au străbă
tut peste 1 000 de kilometri pe șo
selele din Cehoslovacia și Polonia. 
Pînă în prezent, întrecerea a fost 
dominată de sportivii polonezi care 
au cîștigat 7 etape (din 9) și conduc 
detașat în clasamente. La individual

în frunte se află Ryszard Szurkowski, 
urmat de francezul Marcel Duchemin 
la 2’52”. Dintre cicliștii români pri
mul este Tudor Vasile (locul 22), la 
9’35”. Pe echipe conduce Polonia, se
condată la 16’ de echipa Cehoslova
ciei, la 17’ de cea a Franței. Echipa 
română, rămasă în patru alergători, 
se află pe locul 7 din 15 echipe parti
cipante.

PESTE 10 000 DE AMATORI DE 
SPORT BUCUREȘTENI au fost pre
zenți ieri în tribunele stadionului Re
publicii, unde s-a desfășurat un pro
gram polisportiv ale cărui beneficii 
sint destinate fondului de ajutorare 
a familiilor sinistrate. Au avut loc 
meciuri de fotbal, întreceri de atle
tism, ciclism, demonstrații de judo 
și gimnastică

LA LIUBLIANA, în turneul final 
al camplontului mondial masculin de 
baschet, echipa Cehoslovaciei a în- 
vins-o. cu scorul de 72—71 (34—40), 
pe cea a Braziliei.

Selecționata de baschet a Italiei a 
furnizat o mare surpriză în campio
natul mondial de la Liubliana, învin- 
gînd cu scorul de 66—64 (32—33) echi
pă S.U.A.

Pe adresa Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii a sosit o scrisoare, 
semnată de îng. II. Heinemann, în 
care se spune, printre altele : profund 
mișcat de calamitatea naturală a 1- 
nundatiilor care au adus atitea pagu
be țării dv., cît și suferințe minu
natului popor român, îmi permiteți 
a vă exprima pe această cale întrea
ga mea compasiune. Aflîndu-mă de 
mai mulți ani în România, ca repre
zentant al grupului Koppers din R.F. 
a Germaniei și Franța, am putut să 
apreciez calitățile și hărnicia încer
catului popor român. Umanitarismul

Adresîndu-se președintelui Senatu
lui Universității din București, lecto
rul Liu Si-jung, specialist chinez, 
aflat în țara noastră, își exprimă 
profunda prețuire față de oolegii săi 
români, asigurîndu-i că dificultățile 
lor sînt astăzi și ale sale. în aceste 
momente excepționale — spune el — 
pe lîngă faptul că voi participa ală
turi de poporul român, cu acțiuni 
concrete, la învingerea acestor cala
mități naturale, doresc să ofer sala
riul pe o lună în sprijinul populației 
sinistrate din România.

★
Un grup de tineri vietnamezi, aflați 

la practică de specializare la Combi
natul chimic din Craiova, au depus, 
în contul C.E.C.-2 000, suma de 2 500 
lei, pentru sprijinirea celor ce au 
suferit de pe urma inundațiilor.

Și-au exprimat, de asemenea, 
prin telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dorința de a con
tribui, alături de tineretul român, la 
restabilirea vieții normale în zonele 
greu lovite de calamitate, Asociația 
studenților și doctoranzilor vietna
mezi, studenții chilieni, Uniunea 
Asociațiilor studenților africani, Uni
unea națională a studenților din Ma
roc, Uniunea națională a studenților 
din Yemen, Asociația studenților 
kurzi, Asociația studenților etiopieni, 
asociația studenților irakieni, care în
vață în România- ..............

Datele primite ieri la Comisia cen
trală de apărare împotriva inundații
lor arată că, în general, ploile au în
cetat, exceptînd Cîmpia Română, su
dul Olteniei și al Banatului, unde au 
căzut precipitații relativ reduce. Cele 
mai mari cantități au însumat, în 24 
de ore, 18 litri pe mp la Giurgiu și 
30 litri la Timișoara.

Pentru zilele de 22 șl 23 mai, deși 
se prevede o încălzire a vremii, se 
anunță ploi în Muntenia, Dobrogea 
și sudul Moldovei și averse in nord- 
vestul țării. •

în unele bazine hidrografice ale ță
rii, îndeosebi din nordul, centrul și 
vestul Transilvaniei, nivelul apelor va 
continua să scadă. Situația hidrologi
că rămîne primejdioasă în special în 
județele Brăila. Galați și Tulcea, pre
cum și în alte localități de pe cursu
rile inferioare ale rîurLIor și al Du
nării.

— SOMEȘUL, ajuns sub cota d« 
inundație, este în scădere generală 
pe tot cursul, cu mici fluctuații pe 
afluenți.

— Pe MUREȘ se înregistrează ten
dința de scădere a apelor. Ele se 
mențin peste cotele de inundații la 
Alba Iulia cu circa 70 cm, Brănișca 
55, Săvîrșin cu 155, Lipova 140 și 
Arad cu 115. în aval, apele, revărsate 
pe întinse suprafețe sînt, de aseme
nea, la niveluri ridicate, amenințînd 
digurile prin puternice infiltrații, în
muierea și alunecarea taluzelor.

— Apele OLTULUI continuă să fia 
revărsate în zonele Feldioara, Făgă
raș și Rm. Vîlcea, cotele de inundații 
fiind depășite cu 30—50 cm. Unda de 
viitură a avut la Slatina o culmina
ție de circa 1 metru peste cota de 
inundație, primejduind in aval așe
zări și terenuri agricole pînă in zilele 
de 23—24 mai, cind va ajunge la Du
năre.

— Pe rîul IALOMIȚA nivelul apei 
este mai ridicat în apropiere de văr- j 
sare.

— Apele sînt în scădere pe rîurile 
ARGEȘ, BUZĂU, MILCOV, PUTNA, 
BISTRIȚA și TROTUȘ.

— în întreg bazinul ȘIRETULUI, 
nivelul apelor depășește cotele de 
inundații cu pînă la 190 cm la Lun- 
goci și 175 cm la Șendreni. Viitura 
de pe Șiret, cu caracter deosebit de 
prelungit, a ajuns joi la Dunăre.

— Viitura de pe PRUT trece prin 
zona Drîncenl, unde culminația se 
prevede să atingă azi (22 mai) 1,5 m 
peste cota de inundații. Unda înain
tează spre Fălciu (prognoza indică 
pentru această zonă o culminație la 
23 mai). în aval sînt periclitate alte 
zone importante. Ținîndu-se seama 
de nivelul ridicat al Dunării, de panta 
mică de scurgere a Prutului, apele 
pun în primejdie digurile incintelor 
Brateșul de Sus și de Jos.

— De la 21 mai, în sectorul româ
nesc al DUNĂRII, la Baziaș, a în
ceput să se propage o nouă viitură, 
urmînd să aibă aici culminația, con
form prognozei, în jurul datei de 
27 mai. Apele fluviului au crescut în 
sectorul Brăila-Tuleea, datorită în
deosebi viiturii de pe Șiret. Debitul 
Dunării va fi în continuare Influen
țat gtît de viitura intrată în țară la 
Baziaș, de cea existentă la confluen
ța cu Șiretul, cit și de ceilalți afluenți.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 mai. In țară : vre
me în general frumoasă și în 
încălzire ușoară. Cerul va fi va
riabil, prezentînd înnourări mai 
accentuate în Banat, Transilva
nia și nordul Moldovei, unde 
vor cădea ploi temporare, dar 
fără a da cantități însemnate, 
în celelalte regiuni ale țării ploi
le vor fi izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 17 și 27 de gra
de. In București : vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere.
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Și ce frumos era
acest sat!...

(Urmare din pag. I)

care l-am văzut îndeaproape, e 
răvășit in cea mai mare parte. 
Casele golite sau hiite, cu curți
le pustiite ori pline de mii. Și 
ce frumos era acest sat, ce case 
luminoase aveau oamenii aceș
tia liniștiți și harnici ! Iar acum, 
văzindu-i cum umblă prin curți, 
tăcuți și triști, nu poți să nu fi 
impresionat. Faptele 
care mi s-a vorbit sint 
tecate și felurite ca și 
nile văzute. Fratele meu 
vorbit de un om care a 
zi și o noapte intr-un dud legat 
cu o centură de o creangă să 
nu cadă in apele care fierbeau 
sub el. Altcineva mi-a povestit 
de un bătrin pensionar, secre
tar de organizație intr-o subur
bie, care a scăpat de ape stind 
în podul casei unde n-a dus și 
n-a păstrat decît arhiva lui mo
destă de secretar, cu toate că 
gospodăria i-a fost golită și 
pustiită de ape.

încercarea dramatică prin care

despre 
ames- 
imagi- 

mi-a 
stat o

au trecut oamenii acestor locuri 
a prilejuit, in mii de chipuri, 
afirmarea omeniei lor dintot- 
deauna, a puterii de a înfrun
ta și cele mai de necrezut du
reri.

Dar despre toate acestea, și 
In primul rind despre bărbăția 
și curajul oamenilor, al comu
niștilor, ne vom 
vreme.

Deocamdată aș 
spun, pentru că 
s-au petrecut, că 
din nou de ciocirlii citeva ore 
înainte de a scrie aceste însem
nări, cind li se comunica cetățe
nilor din orașul Alba Iulia că 
pot să bea apă „din sistemul 
de aprovizionare cu apă pota
bilă a municipiului". ~__
înseamnă, îndrăznesc să adaug, 
că ciocirliile și apele vor fi în
gemănate și de acum incolo după 
ce va pieri tot nămolul, după 
ce vor străluci din nou și peste 
tot munca și lumina. Și vor 
străluci, pentru că aceasta este 
voința noastră, a oamenilor.

aminti multă

vrea si mai 
lucrurile așa 
mi-am amintit

Ceea c«

J
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Intîlnirea de la Kassel TANZANIA CONVORBIRI INTRE

dintre șefii de guvern Ministrul de externe
CONDUCEREA U. C. I.

ai celor două state germane
KASSEL. — Trimisul special Ager

pres, M. Moarcăș, transmite : Joi a 
avut loc la Kassel, în Republica Fe
derală a Germaniei, icea de-a doua 
rundă a convorbirilor oficiale dintre 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri, al Republicii Democrato 
Germane, și Willy Brandt, cancelarul 
Republicii Federale a Germaniei. 
Această nouă intîlnire a constituit o 
continuare a discuțiilor la nivel înalt 
intre R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei. desfășurate la 19 martie a. e. 
la Erfurt.

Primul ministru Willi Stoph și cei 
lalți membri ai delegației R. D. Ger
mane au fost intimpinați la gara Wil
heimshohe din Kassel de cancelarul 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, im 
preună cu care s-au îndreptat apoi 
■spre Schlosshotel — locul desfășură
rii convorbirilor. In fața hotelului s - 
aflau numeroși locuitori ai orașului 
Kassel, reprezentanți ai presei, ra
dioului si televiziunii din R.D.G. și 
R.F.G.. precum și din numeroase al'-e 
țări.

La ora 10.00 (ora locală), la Schloss
hotel au început convorbirile. După 
prezentarea declarațiilor oficiale 'de 
către cei doi prim-miniștri au urmat 
discuțiile propriu-zise, la care au 
participat membru celor două dele
gații. Cei doi șefi de guvern au con
ferit apoi intre patru ochi, timp de 
30 de minute.

După-amiază au fost reluate con
vorbirile, atit cu participarea tuturor 
membrilor celor două delegații, cit și 
separat, între Willi Stoph ’ Willy 
Brandt.

După întrevederi, primul ministru 
al R.D.G.. Willi Stoph, însoțit de can
celarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a plecat spre unul din parcu
rile orașului Kassel, unde a depus o 
coroană de flori la monumentul ridi
cat in • memoria victimelor nazismu
lui.

Seara, șefii celor două guverne s-au 
înapoiat la Schlosshotel, unde au luat 
masa împreună.

In cursul aceleiași zile, primul mi
nistru Willi Stoph șt persoanele ofi
ciale care l-au însoțit au părăsit ora
șul Kassel, înapoindu-se în patrie.

Joi după-amiază, cu ocazia prezen
tei lor la Kassel, Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Otto Winzer, ministrul aface
rilor externe, și Michael Kphl, secre
tar de stat la Consiliul de Miniștri, 
i-au primit pe Kurt. Bachmann, pre
ședintele Partidului Comunist Ger
man, pe Hermann Gauthier și pe 
Ludwig Miiller. membri ai'Prezidiu- 
lui P.C. German, cu care au avut o 
convorbire.

■LONDRA 21 (Agerpres) •— 
sterlină a înregistrat joi cea mai 
centuată scădere de la ultima criză 
monetară, m octombrie 1969. Cursul 
de schimb al lirei față de dolar s-a 
redus de la 2,4037 la 2,4007. S-a men
ționat că Banca Angliei a intervenit 
pentru a frina tendința de scădere, 
prima intervenție de acest fel de la 
reevaluarea mărcii vest-germane, în 
toamna anului trecut.

De asemenea, s-a anunțat că ac
țiunile negociate la bursa din Frank
furt pe Main (R.F. a Germaniei) au 
Înregistrat scăderi masive, atingînd 
cel mai coborit nivel de la 30 octom
brie 1967.

Specialiștii consideră că aceste ten
dințe sînt o reacție la declinul cursu
lui acțiunilor negociate la bursa din 
New York.

Willi Stopr, ș Willy Brandt pe pe
ronul gării Wilheimshohe din Kassel

Plenara C.C
al P.M.U.P

VARȘOVIA 21. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In capitala poloneză s-au incheiat 
lucrările Plenarei C.C. al P.M.U.P.. 
care a dezbătut problema sistemului 
de stimulente în economia socialis
tă a țării. Participanții au examinat 
un program complex de acțiuni pri
vind progresul organizatoric și creș
terea productivității muncii în anii 
următori, precum și măsurile vi- 
zind îmbunătățirea organizării con
ducerii în economia națională a Po
loniei.

Raportul prezentat la plenară 
trasat ca principale sarcini 
perioada următoare creșterea expor
tului și îmbunătățirea rentabilității 
acestuia, realizarea unui progres teh
nic fundamental: din punct de vedere 
economic, o mai bună utilizare a 
timpului de funcționare a mașinilor, 
ridicarea calității produselor și creș
terea productivității muncii.

în încheierea dezbaterilor 
cuvîntul Wladyslaw Gomulka, 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

In legătură cu problema 
la ordinea de zi, plenara a adoptat 
in unanimitate o hotărire.

ALGER 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Constantin Benga, transmite: 
La- Alger s-a deschis joi conferința 
miniștrilor petrolului din Algeria, Li
bia și Irak, consacrată studierii posi
bilităților de extindere și intensifi
care a cooperării dintre ceje trei țări 
în domeniul exploatării resurselor pe
troliere, precum și stabilirii unei po
ziții concertate în vederea contraca
rării presiunilor exercitate pe piața 
hidrocarburilor de monopolurile occi
dentale. Reuniunea se încadrează se
riei de consultări dintre cele trei țări 
pe linia promovării unei politici ba
zate pe principiul independenței față 
de companiile strătne și pe necesita
tea valorificării propriilor resurse 
potrivit imperativelor dezvoltării eco
nomiei naționale.

al României primit de 
președintele Nyerere

DAR ES SALAAM 21 - Trimisul 
special Agerpres, Nlcolae Crețu, 
transmite : Președintele Republicii 
Unite Tanzania, Julius Nyerere, a pri
mit pe Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, care întreprinde o 
vizită oficială la Dar Es Salaam. Cu 
această ocazie, ministrul român a 
transmis președintelui Julius Nyerere 
un mesaj de prietenie din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Republicii 
Unite Tanzania l-a rugat pe ministrul 
afacerilor externe al României să 
transmită din partea sa, a partidului

Uniunea Națională Africană din Tan- 
ganika (T.A.N.U.) și a popoarelor 
Tanzaniei un călduros salut 
telui Consiliului de Stat, 
Ceaușescu.

Convorbirile desfășurate 
prilej au fost consacrate examinării 
problemelor privind relațiile bilate
rale, evidențiindu-se posibilități mul
tiple de extindere a colaborării și 
cooperării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Unită Tanza
nia, în spiritul respectării principiilor 
suveranității și independenței, egali
tății în drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

președin- 
N icolae

cu acest

Șl REPREZENTANT! 
Al P. C. DIN SPANIA

Șl P. C. ITALIANJoi au părăsit Belgradul delegația P.C. din Spania, condusă de Santiago Carrillo, secretar general al partidului, precum și Enrico Berlinguer, vicesecretar general al P.C. Italian, și Carlo Galluzzi, membru al Direcțiunii P.C.I., care s-au aflat în Iugoslavia la invitația Prezidiului U.C.I. In comunicate separate date publicității cu acest prilej se arată că în cursul convorbirilor avute cu președintele I.B. Tito și alți conducători iugoslavi au fost trecute în revistă probleme ale situației internaționale și s-a procedat la schimburi de păreri în legătură cu activitatea partidelor respective.

agențiile de presă transmit:
0 delegația guvernamentală română condusâ de iosil 

Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care va participa la des
chiderea Tîrgului internațional de primăvară din capitala ungară, a sosit joi 
dimineața la Budapesta.

Membri ai grupului parlamentar italo-român s-au în- 
tîlnit cu ambasadorul Republicii Socialiste România la 
Roma, Iacob Ionașcu, și cu membri ai ambasadei. Au participat senatorul 
Alberto Cipellini, președintele grupului italo-român din Parlamentul Italian, 
Ottrino Monaco, vicepreședinte, Stefano Vetrano, secretar, precum și alți de
putați și senatori. Cu acest prilej, s-a relevat dezvoltarea pozitivă a relațiilor 
dintre Italia și România, rolul parlamentarilor în îmbunătățirea continuă a 

stimă existente între popoarele celorlegăturilor tradiționale de amiciție și 
două țări.

Consiliul securității al 
Braziliei a anulat mandate- - 
le a 10 deputați 5i 8 hotărit 
privarea lor de drepturi politice pe o 
perioadă de 10 ani. Noile măsuri au 
fost adoptate în baza „Actului insti
tuțional" care acordă șefului statului 
puteri excepționale pentru asigurarea 
„securității naționale". De la adop
tarea acestui act au fost private de 
drepturile lor politice 1 147 de per
soane.

Un protocol privind dez
voltarea colaborării econo
mice directe intre Ungaria 
și România, pe 8nii 1970 
1971—1975. în domeniul construcțiilor 
a fost semnat la Budapesta-. Proto
colul a fost semnat din partea româ
nă de Traian Ispas, ministrul indus
triei materialelor de construcții, iar 
din partea ungară de Bondor Jozsef, 
ministrul construcțiilor și planifică
rii orașelor.

întrevedere W. Rogers - 
Abbfl Ebun. Ministrul de externe 
al Israelului, Abba Eban, care între
prinde o vizită oficială în.S.U.A., a 
avut o întrevedere cu secretarul de 
stat, William Rogers, în cursul că
reia a fost examinată situația din Ori
entul Apropiat. Purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat, Robert 
McCloskey, a declarat ziariștilor că 
ministrului israelian i-a- fost prezentat

punctul de vedere al S.U.A., potrivit 
căruia „Administrația procedează în 
prezent la o reevaluare a situației din 
Orientul Apropiat" și că nu a fost 
luată vreo decizie în legătură cu ce
rerea Israelului de a cumpăra noi 
avioane de luptă americane.

U. R. S. S

Puternic cutremur 
de pămint 

in Daghestan
MOSCOVA 21 — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
In urma puternicului cutremur de 
pămint din clteva regiuni ale Repu
blicii Sovietice Socialiste Autonome 
Daghestan, numeroase locuințe și 
clădiri publice din capitala republicii, 
Mahacikala, au fost avariate. în epi
centrul cutremurului, la circa 40 ki
lometri de capitală, o serie de loca
lități au fost transformate în ruine. 
Au avut de suferit mai ales raioa
nele Buinatovsk, Gumbetovsk, Kaz
bek și Kiziliurtovsk. In orașul Kizi- 
liurt, cutremurul a avariat barajul 
unei hidrocentrale, creînd pericolul 
unei inundații de mari proporții.

Totodată, o ploaie torențială rece 
cade zi și noapte in Daghestan, inun- 
dînd drumurile și locuințele rămase 
întregi. Pe alocuri, ploaia s-a trans
format în ninsoare, fenomen cu totul 
neobișnuit acum, la începutul verii.

Au fost luate măsuri energice pen
tru evacuarea populației din zonele 
amenințate și aprovizionarea ei cu 
alimente și medicamente. Comanda
mentul unic ia măsuri pentru coor
donarea activităților menite să înlă
ture urmările seismului și să aducă 
viața pe făgașul normal. «

Prin plecarea navei oceanice 
iugoslave „Trepca" din portul 
Rieka spre țărmurile R.P. Chi
neze, este inaugurată o linie 
maritimă regulată intre litora
lul iugoslav și porturile chineze. 
După cum relatează agenția 
Taniug, cargourile iugoslave vor 
circula pe noua linie în ambele 
sensuri de două ori pe lună.

Sesiunea societăților de 
aviație Civilă din Bul§aria. Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. a luat sfîrșit la stațiunea 
balneară Nisipurile de Aur. în cali
tate de observatori au participat re
prezentanți din R.S.F. Iugoslavia și 
ai secretariatului C.A.E.R. Au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea continuă a colaborării dintre 
societățile de aviație.

Noul drapel al Sudanului 
a fost înălțat miercuri, în „Piața 
martirilor" din centrul orașului 
Khartum, în cadrul unei ceremonii 
oficiale. Constituit din trei benzi ega
le, roșie, albă și neagră, întretăiate de 
un triunghi verde, noul steag sudanez 
simbolizează sacrificiile luptătorilor 
pentru libertate și independență, do
rința de pace și prosperitate a acestui 
popor, străvechea civilizație înflorită 
pe aceste meleaguri, precum și ferti
litatea întinselor cîmpii ale țării.

Fostul prim-ministru dl 
Israelului, David Ben Gurion, și-a 
dat demisia din Knesseth (parlament). 
In legătură cu aceasta, agențiile de 
presă reamintesc că, în ultima vre
me, punctele sale de vedere nu au 
coincis cu cele ale guvernului.

UNGARIA

aflată

a
pentru

a luat 
prim-

.. .

Populiștii austrieci
în căutarea• •unei strategii pe ora

trecute, pe unul din aeropor-
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Sesiunea Camerei Inferi
oare a Parlamentului indian 
a aprobat o serie de măsuri impor
tante inițiate de guvernul premieru
lui Indira Gandhi, printre care și pro
iectul de lege cu privire la /raționa
lizarea celor 14 maTi bănci din India 
și bugetul guvernului central indian 
pe exercițiul financiar 1970—1971.

La Moscova, la Casa priete
niei cu popoarele din țările 
străine, a avut loc o seară în
chinată împlinirii a 90 de ani de 
la nașterea marelui poet român 
Tudor Arghezi, 
Asociația de 
to-română, 
rilor din 
teca pentru

organizată 
prietenie 

Uniunea 
U.R.S.S. și 
literatură universală.
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In Hofburgul vienez 
se deschid astăzi lucră
rile Congresului Parti
dului populist austriac. 
Survenirid la clteva 
luni după insuccesul 
suferit in alegerile 
parlamentare, forul su
prem al populiștl'or se 
întrunește in condițiile 
unei atmosfere încălca
te de tensiune și necla
rități. Pentru prima 
pară după 25 de ani, 
populiștii se află acum 
în opoziție și întreba
rea care se pune la di
versele niveluri ale ie
rarhiei partidului este 
dacă rezultatele alege
rilor de la 1 martie 1970 
au fost un accident sau 
reflectă o modificare in 
profunzime pe scena 
politică austriacă.

In această stare de 
spirit sînt formulate 
diverse opinii și propu
neri pentru depășirea

impasului. Formal se 
consideră că trecerea 
in opoziție va'avea — 
după exemplul parti
dului socialist — un e- 
fect pozitiv, regenera
tor, oferind răgazul 
pentru modernizarea și 
readaptarea partidului 
la schimbările și proce
sele noi intervenite în 
viața politică.

Discuțiile prealabile 
congresului nu au luat 
o formă organizată, di
versele idei avansate 
fiind mai piuit dezide
rate care pornesc ade
sea din rindurile acti
viștilor tineri. Scurta 
perioadă care s-a scurs 
de la alegeri, și maia- 
les de la data cind a 
devenit limpede că 
populiștii nu vor parti
cipa la guvernare, nu a 
permis încă formularea 
celei mai potrivite stra
tegii. In plus, unii po
liticieni populiști nu au

pierdut speranța 
partidul să revină 
curind la putere, 
fiind faptul că guver
nul monocolor socialist 
nu dispune de o majo
ritate parlamentară. 
Drumul reîntoarcerii la 
putere pare acestora 
mai scurt decit calea 
plină de necunoscute a 
reformelor, care ar pu
tea fi elaborate și apli
cate în timpul cit par
tidul se va afla in opo
ziție.

In aceste condiții, po
trivit părerii observa
torilor, congresul nu-și 
pune problema unor 
clarificări majore, ci se 
va rezuma la prezen
tarea unor rapoarte ji 
la alegerea președinte
lui și a secretarului ge
neral al partidului.

P. STANCESCU

Viena

*
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Vizita delegației 
Marii Adunări Naționale 

in Belgia
BRUXELLES 21 — Trimisul spe

cial Agerpres, Aurel Zamfirescu, 
transmite : Delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de președinte
le M.A.N., Ștefan Voitec, care 
se află în Belgia, Ia Invitația Par
lamentului acestei țări, a vizitat joi 
dimineața Centrul de geriatrie, 
traumatologie și readaptare de la 
Montignies-le-Tilleul (Charleroi),

Parlamentarii români au partici
pat apoi la un dejun oferit la Bru
xelles în onoarea lor de secția bel- 
go-română a Uniunii interparla
mentare.

In după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o întîlnire între membrii 
delegației Marii Adunări Naționale 
și președinții celor două camere ale 
Parlamentului belgian — Paul

Struye, președintele Senatului, ți 
Achille Van Acker, președintele Ca
merei Reprezentanților. La întîlnire 
au participat, de asemenea, Alexan
dru Lăzăreanu, ambasadorul Româ
niei la Bruxelles, precum și senatori, 
deputați, membri ai secției belgo- 
române a Uniunii interparlamentare. 
Cu acest prilej a fost realizat un util 
schimb de păreri privind relațiile bi
laterale și contribuția pe care o pot 
aduce parlamentarii la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări. Din 
discuțiile purtate s-a putut desprinde 
dorința comună a celor prezenți dea 
acționa și în viitor pentru dezvolta
rea relațiilor româno-belgiene în 
diverse domenii de activitate, slujind 
în felul acesta cauza destinderii $1 
securității pe continentul nostru.

MITING LA PEKIN
PEKIN 21. — Corespondentul Ager

pres, Ion Gălățeanu, transmite : Joi 
dimineața la Pekin a avut loc un 
miting de masă în sprijinul luptei 
popoarelor lumii împotriva imperia
lismului american, la care au par
ticipat sute de mii de locuitori ai 
capitalei R.P. Chineze.

La tribuna centrală au luat loc 
președintele Mao Tze-dun, vicepreșe
dintele Lin Biao, premierul Consiliu
lui de Stat, Ciu En-lai, și alți con
ducători de partid și de stat chinezi. 
Au fost prezenți, de asemenea, Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian și președinte al Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, Penn Nouth, 
primul ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cam
bodgiei, și alte persoane oficiale.

La miting, vicepreședintele Lin 
Biao a dat citire declarației preșe
dintelui Mao Tze-dun din 20 mai.

în continuare a luat cuvîntul prin
țul Norodom Sianuk, care a trecut 
în revistă succesele obținute de po

porul cambodgian în ultimii 15 ani, 
pînă la lovitura de stat din 18 mar
tie și comploturile puse la cale de 
către imperialismul american pen
tru a submina neutralitatea și in
dependența Cambodgiei. Vorbitorul 
a relevat că, în prezent, împotriva po
porului khmer au fost trimiși peste 
o sută de mii de americani și sol
dați mercenari, Cambodgia de—Hiiji.ț 
o simplă colonie a S.U.A. și a gu
vernului de la Saigon. In încheiere, 
șeful statului cambodgian a expri
mat recunoștința poporului khmer 
pentru sprijinul primit din partea a 
numeroase state în lupta sa împo
triva intervenției trupelor america- 
no-saigoneze. Prințul Norodom Sia
nuk a exprimat, de asemenea, oma
giul și recunoștința sa cea mai pro
fundă tuturor statelor care au recu
noscut Guvernul Regal de Unitate 
Națională din Cambodgia. Enumerînd 
țările respective, vorbitorul a men
ționat și Republica Socialistă Ro
mânia.

Declarația președintelui 

Mao Tze-dun

Zilele
turile din împrejurimile Moscovei a 
avut loc un nou zbor de încercare al 
avionului supersonic de pasageri 
„TU-144". Avînd o formă caracteris
tică, semănind cu o uriașă pasăre cu 
aripile strînse, avionul a atins viteza 
de 2 010 kilometri pe oră, zburind la o 
înălțime de 16,7 kilometri. In timpul 
acesta, in saloanele sale s-au men
ținut cele mai bune condiții de con
fort, temperatura și presiunea aeru
lui fiind foarte apropiate de cele de 
la sol ; nu s-au simțit nici un fel de 
vibrații.

Intr-un
,.Pravda" 
cercare,
A. Tupolev, a declarat că specialiștii 
verifică in prezent „comportamentul" 
fiecărui ansamblu în cele mai diferite 
condiții de zbor.

In fotografie : uriașa pasăre de o- 
țel — „TU-144" în timpul zborului.

BUDAPESTA. — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Pintea, transmi
te : Joi dimineața, în dreptul locali
tății Mako din sud-estul Ungariei, în 
apropierea graniței cu România, a 
fost înregistrat cel mai înalt nivel 
atins vreodată de apele Mureșului pe 
teritoriul R.P.U. In unele locuri, apa 
a rupt figurile, revărsîndu-se și pro- 
vocind inundații pe întinse suprafețe. 
Au fost evacuați locuitorii din cinci 
comune inundate, așezate de-a lun
gul albiei Mureșului, precum și o 
parte a populației orașului Mako. Mii 
de oameni și mașini lucrează neîn
cetat la înălțarea- și consolidarea di
gurilor, la stăvilirea apelor. Perico
lul extinderii Inundațiilor continuă 
datorită tendințelor de creștere a ni
velului apelor Mureșului.

Consiliul 
tului Popular Patriotic și 
tutui de Istorie al 
miei de Științe a R.P. 
au organizat la Budapesta o a- 
dunare consacrată 
a 100 de ani de la 
Eftimie Murgu. A 
Csatari Daniel, 
științe istorice.

comemorării 
moartea lui 
conferențiat 

candidat in

La Helsinki a avut loc o seară 
literară românească organizată 
de Asociația de prietenie Fin
landa-România cu prilejul îm
plinirii 
rea lui 
ani de 
Blaga. 
Numi, 
scriitorilor finlandezi, scriitori, 
reprezentanți ai oficialităților, 
ziariști.

a 90 de ani de la naște- 
Tudor Arghezi și a 75 de 
la nașterea lui Lucian 
Au fost prezenți Lași 

președintele Uniunii

Popoare ale lumii, uniți-vă și în- 
frîngeți agresorii americani și pe 
lacheii lor !

în întreaga lume se manifestă în 
prezent un nou avînt al luptei Împo
triva imperialismului american. încă 
de la cel de-al doilea război mondial, 
imperialismul american și lacheii lui 
lansează în permanență războaie de 
agresiune, iar popoarele din diferitele 
țări duc in permanență războaie 
revoluționare pentru înfringerea a- 
gresorilor. Primejdia unui nou război 
mondial există încă și popoarele tu
turor țărilor trebuie să fie pregătite. 
Dar revoluția este principala tendință 
a lumii de astăzi.

Incapabili să cîștige în Vietnam și 
Laos, agresorii americani au pus la 
cale. în mod perfid, lovitura de stat 
reacționară a clicii Lon Nol-Sirik 
Matak, au trimis cu nerușinare tru
pele lor să invadeze Cambodgia și 
au reluat bombardarea Vietnamului 
de Nord, ceea ce a dus la rezistența 
energică a celor trei popoare indo- 
chineze. Sprijin călduros spiritul de 
luptă al lui Samdech Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambodgia, care 
se opune imperialismului american 
și lacheilor lui. Sprijin călduros de
clarația comună a conferinței la 
nivel înalt a popoarelor indochineze. 
Sprijin călduros crearea Guvernului 
Regal de Uniune Națională sub con
ducerea FUNK. întărind unitatea lor, 
sprijinindu-se reciproc și perseverînd 
în războiul popular prelungit, cele 
trei popoare indochineze vor depăși 
cu siguranță toate dificultățile și vor 
ciștiga victoria completă.

Paralel cu masacrarea oamenilor 
din alte țări, imperialismul american 
masacrează pe albii și pe negrii din 
propria lor țară. Atrocitățile fasciste 
ale lui Nixon au aprins flăcările ni
micitoare ale mișcării revoluționara 
de masă din Statele Unite. Poporul 
chinez sprijină in mod ferm lupta 
revoluționară a poporului american. 
Sînt convins că poporul american, 
care luptă cu curaj, va ciștiga în cele 
din urmă victoria și că conducerea 
fascistă din Statele Unite va fi ine
vitabil înfrîntă.

Guvernu' lui Nixon se zbate în difi
cultăți interne și externe, intr-un haos 
profund în țară și o izolare extremă 
in străinătate. Mișcarea de masă de 
protest împotriva agresiunii ameri

cane în Cambodgia a cuprins Întreg 
globul. In mai puțin de zece zile după 
instaurarea lui, Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei a 
fost recunoscut de aproape 20 de țări. 
Situația se îmbunătățește din ce în 
ce mai mult in războiul de rezistență 
împotriva agresiunii americane și 
pentru salvare națională dus de . po
poarele din Vietnam, Laos și Cambod
gia. Luptele armate revoluționare ale 
popoarelor din țările Asiei de sud-esb 
luptele popoarelor din Coreea, 
ponia și alte țări asiatice împotri. 
reînvierii militarismului japonez dt. 3 
către reacționarii americani și japo- > 
nezi, luptele popoarelor palestinian r 
și ale altor popoare arabe împotriva • 
agresorilor americano-israelieni, lup
tele de eliberare națională ale popoa
relor din Asia, Africa și America La
tină, luptele revoliiționare ale po
poarelor din America de Nord, Eu
ropa și Oceania se dezvoltă cu vigoa
re. Poporul chinez sprijină cu fermi
tate popoarele celor trei țări indochi
neze și ale altor țări din lume în lup
tele lor revoluționare împotriva im
perialismului american și a lacheilor 
lui.

Imperialismul a-merican, care arată 
ca un monstru uriaș, este în esență 
un tigru de hîrtie, care se află în mo
mentul de față într-o luptă pe moarte. 
In lumea de azi, cine se teme de fapt 
de cine ? Nu poporul vietnamez, po
porul laoțian, poporul cambodgian, 
poporul palestinian sau popoarele din 
alte țări sînt. acelea care se tem de 
imperialismul american. Imperialis
mul american este acela care se teme 
de popoarele lumii, este cuprins de 
panică numai la foșnetul frunzelor de 
vint. Faptele enumerate dovedesc că o 
cauză justă se bucură de sprijin de
plin, iar o cauză nejustă găsește puțin 
sprijin. O țară slabă poate să învingă 
una puternică, o țară mică poate să 
înfrîngă una mare. Poporul unei țări 
mici poate desigur să înfrîngă agre-, 
siunea unei țări mari numai dacă în
drăznește să se ridice la luptă, să 
pună mina pe arme și să ia în mîinile 
lui destinul țării sale. Aceasta este 
o lege a istoriei.

Popoare ale lumii, uniți-vă și în- 
frîngeți agresorii americani și pe 
lacheii lor l

interviu acordat ziarului 
cu prilejul zborului de în- 
constructorul avionului,

In lupta dramatică cu apele revăr
sate, într-o localitate inundată din 

Ungaria

Conferința de la Paris
în problema

PARIS 21 (Agerpres). — Joi s-a 
desfășurat la Paris cea de-a 67-a șe
dință a Conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. In intervenția 
sa, delegatul R.D. Vietnam, Nguydli 
Minh Vy, a relevat că Administrația 
americană tncearcă să pregătească 
prelungirea ocupației in Cambodgia 
peste termenul limită fixat de pre
ședintele Nixon pentru 30 iunie.

Șeful adjunct al delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, Dinh 
Ba Thi, a precizat că forțele aeriene 
și terestre ale Statelor Unite con-

vietnameză
tinuă să bombardeze șl să distrugă 
sate șl cătune în mai multe regiuni 
ale Vietnamului, făcînd victime în 
rindul populației civile. Pe de altă 
parte, a spus Dinh Ba Thi, efectivele 
militare ale Statelor Unite în Viet
namul de Sud au sporit cu 5 000 de 
oameni față de luna 
tic, această sporire a 
conchis Dinh Ba Thi", 
dicție cu declarația 
Nixon din 20 aprilie,
din trupele americane care acționează 
in Vietnamul de Sud.

trecută. Prac- 
efectivelor, a 
este în contra- 

președintelui 
că va retrage
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Noi trupe saigoneze 
dislocate in Cambodgia

PNOM PENH 21 (Agerpres) — în 
Bonele operațiunilor militare, care au 
cuprins aproape întreg teritoriul 
Cambodgiei, au fost dislocate noi 
efective ale trupelor americano-sai- 
goneze, anunță corespondenții agen
țiilor de presă. In cursul zilei de 
miercuri, formațiuni ale diviziei a 
23-a de infanterie saigoneză, susținute 
de tancuri și blindate, au pătruns pe 
teritoriul cambodgian, pentru a spri
jini operațiunile desfășurate de tru
pele americane. Agenția U.P.I. rela
tează că în aceeași zi a fost deschis 
în Cambodgia cel de-al treisprezece
lea front. Operațiunile din această 
zonă, menționa agenția citată, sint 
conduse de consilieri americani. Ele 
au. fost precedate de intense bombar
damente ale avioanelor „B-52".
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