
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! iNTlLNIREĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 

CU DELEGAȚIA p. c. irakian

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8433 Sîmbătă 23 mai 1970 8 PAGINI-40 BANI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

IN ZONE SINISTRA TE

Șl AMENINȚA TE DE INUNDA ȚII 
DIN JUDEȚELE BRĂILA Șl GALA ȚI

în cursul zilei de vineri, 22 mai 
a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Florian Dănălache, Dumitru 
Popescu, a făcut o vizită operativă 
de lucru în județele Brăila și Ga
lați, în care, în aceste zile, au loc 
pvrfi acțiuni de prevenire și com
batere a inundațiilor.

Nu a trecut decît o săptămînă 
de la primele vești despre inunda
țiile abătute asupra unor așezări 
omenești — sate și orașe — asu
pra unor cîmpii din Transilvania 
și iată că, din nou, continuu, for
țele oarbe ale naturii se abat asu
pra altor și altor zone geografice, 
afectînd sate, ogoare mănoase și 
întreprinderi din partea de răsărit 
a țării. în vreme ce în localitățile 
greu lovite de furia revărsărilor — 
Satu-Mare, Tg. Mureș, Dej, Alba 
Iulia, Mediaș, Sighișoara și multe 
altele — oamenii muncii, răspun- 
zînd cu un înalt simț patriotic 
chemării partidului, vibrantului a- 
pel al Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, depun acum eforturi 
uriașe pentru lichidarea efectelor 
catastrofei, pentru readucerea vie
ții, a activității economice și so
ciale pe făgașul normal, alte loca
lități și întinse suprafețe agricole 
sînt lovite de calamitate sau se a- 
flă în mare pericol de a fi supuse 
inundațiilor.

Pe tot parcursul drumului stră
bătut cu elicopterul, în județele 
Ilfov, Ialomița, Brăila, Galați, pri
virea distinge largi suprafețe cul
tivate, acoperite — continuu sau 
intermitent — de ape. Chiar și a- 
colo unde nu s-au revărsat rîuri 
sau pîraie, apa provenită din mari
le ploi din ultimele zile băltește pe 
»" <e, în grădini, în sate. După 

Jkeci de minute de zbor, la 
\xizont se văd coșurile fumegînde 
ale Combinatului de celuloză și 
hîrtie — Chișcani, fabricile și în
treprinderile din zona industrială 
a Brăilei aflate în plină activitate.

Aparatul de zbor se îndreaptă 
spre Dunăre. De la numai 100 m 
altitudine fluviul apare în toată 
imensitatea sa, se văd apele um
flate, pline de mîl, lingînd cheiul 
portului Brăila. Elicopterul se în
dreaptă spre est, de-a lungul bra
țului Măcin, pînă în apropierea o- 
rașului cu același nume din ju
dețul Tulcea. Peste tot, apele în
volburate ale Dunării s-au 
întins în lunci din care nu 
se mai văd decît coroanele ar
borilor și case invadate sau încon
jurate pînă la prispă de ape. Și 
totuși, în acest imens teritoriu li
chid, în mijlocul acestei mări mî-

Zona portului Brăila. Se discutâ despre măsurile întreprinse pentru prevenirea revărsării apelor peste chei și 
partea de jos a orașului

loase, există o uriașă oază de ver
deață, netulburată: Insula Mare 
a Brăilei.

Situată între brațul Vîlciu și 
albia Dunării Vechi, această insulă 
a apărut pe hartă în 1964. Cunos
cută sub numele generic de Balta 
Brăilei, fosta împărăție a apelor, 
cu funduri de bălți, stufărișuri și 
păduri de sălcii, a devenit în ul
timii ani, datorită unor mari e- 
forturi materiale ale statului nos
tru, o cîmpie fertilă. O suprafață 
de peste 72 000 hectare a fost pusă 
la adăpostul unor diguri cu o lun
gime de 156 km. Lungimea canale
lor principale, secundare' și terți
are, săpate cu ajutorul mijloacelor 
moderne, totalizează 1400 km.

Tn insulă au fost create 7 siste
me mari de desecare a bălților, cu 
13 stații de pompare. în urma de
secărilor, a defrișării stufărișurilor 
de pe 22 395 hectare și sălciilor de 
pe 17 500 hectare, suprafața arabilă 
a ajuns la 56 000 hectare. începînd 
din 1965, pe pămînturile smulse a- 
pelor s-au înființat 40 de ferme a- 
gricole. care, anul trecut, de pe 
37 000 hectare au obținut în medie 
5 144 kg porumb la hectar. Numai 
cantitatea de boabe livrată peste 
plan în 1969 însumează 48 236 tone. 
Totodată, pe teritoriul insulei au 
fost create ferme de animale cu o 
capacitate de zeci de mii de capete.

Creatorii și beneficiarii acestor 
pămînturi noi se află, de mai multe

săptămîni, încleștați într-o aprigă 
bătălie cu furia apelor. Ei au ieșit 
învingători în momentele culmina
ției undei de viitură din aprilie, 
iar acum continuă cu tenacitate să 
apere aceșt valoros patrimoniu a- 
gricol al țării.

...Este ora 14. Elicopterul oficial 
aterizează în insulă, la marginea 
satului Salcia. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt întîmpinați I 
aici de tovarășii Mihai Gere și Ion 
Stănescu, de Mihai Nicolae, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., și de loan Teșu, 
adjunct al ministrului agriculturii

(Continuare în pag. a IlI-a)

Fortul Galaji. La bordul unui vas de pasageri, conducătorii de partid și de stat coboară pe firul Dunării, de-a lungul digului aflat în plină construcjie ■

Vineri dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, îm
preună cu tovarășul Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întîlnit cu delegația P.C. Irakian, 
formată din tovarășii Aziz Moham
med, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Irakian, și Ara Khaciatur, membru 
al C.C. al P.C. Irakian, care faco 
o vizită în țara noastră.

Au participat Sion Bujor, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Andrei, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat o In
formare reciprocă asupra preocu
părilor și activității celor două par
tide și s-a realizat un schimb de 
păreri asupra unor probleme ale 
situației internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești. 
S-a exprimat, deopotrivă, dorința

de a dezvolta și amplifica în viitor 
colaborarea tovărășească dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Irakian, în interesul 
celor două partide și popoare, al 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al tuturor 
forțelor antiimperialiste.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Tovarășului NICOl^E CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Profund mișcat de știrile privind inundațiile catas
trofale care lovesc în aceste zile România prietenă, vă 
adresez, în numele popoarelor Iugoslaviei și al meu 
personal, dumneavoastră, poporului român și îndeo
sebi locuitorilor din regiunile cuprinse de inundații, 
expresia sincerei solidarități.

Vă rog să transmiteți familiilor celor care au avut 
de suferit profundele noastre condoleanțe.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

La vestea că România are de suferit de pe urma 
inundațiilor, îmi exprim, față de dumneavoastră și 
populația din zonele devastate, profunda mea sim
patie.

Cred că poporul român se va reface cît se poate de 
repede de pe urma pagubelor și că viața populației din 
zonele care au avut de suferit va reveni la normal.

KIM IR SEN
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
premierul Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

în numele guvernului U.R.S.S. și al meu personal, 
exprim guvernului Republicii Socialiste România și po
porului frate român sinceră compasiune în legătură 
cu calamitățile — inundațiile pe teritoriul Republicii 
Socialiste România, care au cauzat mari daune econo
miei naționale a țării.

Guvernul sovietic a hotărît să acorde României aju
tor consiînd din materiale de construcție, medica
mente, alimente și alte obiecte de primă necesitate.

în afară de aceasta, Comitetul Executiv al Socie
tății Crucii Roșii și Semilunii Roșii ale U.R.S.S. vor 
trimite, de asemenea, în România medicamente, apara
tură medicală, alimente și alte mărfuri.

ALEXEI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

BUCUREȘTI

Profund impresionați de știrile cu privire la inunda
țiile distrugătoare care s-au abătut asupra țării dum
neavoastră, cauzînd și pierderi de vieți omenești, vă 
exprimăm sentimentele noastre de sinceră compasiune 
și de solidaritate frățească.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
în urma gravelor inundații care s-au produs tn țara 

dumneavoastră, vă exprimăm compasiunea noastră to
vărășească ; vă rugăm să transmiteți condoleanțe fa
miliilor victimelor, precum șl sentimentele noastre de 
solidaritate cu poporul român dureros încercat.

SECRETARIATUL COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși.

Partidul Muncii din Elveția vă exprimă dumnea
voastră -și poporului român profunda sa compasiune 
in legătură cu catastrofa care lovește și îndoliază țara 
dumneavoastră.

Partidul nostru va susține prin toate mijloacele o 
vastă mișcare de solidaritate pentru ajutorarea victi
melor și vă asigură de solidaritatea sa tovărășească.

In numele Partidului Muncii 
din Elveția,

JEAN VINCENT
membru al Secretariatului Colectiv

Secretarului general,al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România,

ION GHEORGHE MAURER
în numele poporului și Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud, al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și al nos
tru personal, dorim să adresăm condoleanțe Excelen
țelor Voastre, Partidului Comunist Român, guvernului 
Republicii Socialiste România și poporului frate ro
mân. Exprimăm în mod special profunda noastră sim
patie populației din zonele afectate de calamitățile na
turale. ‘

NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Urmărim cu vie neliniște încercarea grea prin care 

trec însemnate teritorii ale țării dv. din cauza inunda
țiilor care au costat multe vieți omenești și mari dis
trugeri materiale.

Exprimăm sentimente sincere de profundă compa
siune frățească față de familiile victimelor și de popu
lația județelor lovite de către forțele stihinice ale na
turii.

Manifestăm sprijinul nostru cel mai călduros și activ 
față de eforturile pline de abnegație și inspirate din- 
tr-un profund sentiment patriotic al oamenilor muncii 
și al întregului popor român muncitor, care în frunte 
cu partidul dv. luptă pentru învingereq consecințelor 
grele ale inundațiilor, și ne exprimăm convingerea că 
aceste eforturi vor avea drept rezultat restabilirea 
grabnică a vieții normale și a activității de producție 
în toate județele lovite de inundații.

Pentru Comitetul Executiv al E.D.A.
ANTONIS BRILLAKIS
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LAI NTRE B ARI LE „S C i N T E I Iu

1) Care sînt obiectivele sau sectoarele cele mai greu lovite de calamitate în județul dv. ?

2) Care sînt primele obiective ale lucrărilor de refacere? Cum evoluează procesul de
normalizare a vieții în județul dv.?

3) Din multitudinea de fapte eroice din lupta contra inundațiilor, ați putea să ne relatați
cîteva pe care le-ați reținut în mod deosebit?

NE RĂSPUND PRIMII SECRETARI AI ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

NICOLAE VEREȘ MUREȘ

„întreaga economie
I

a județului a fost lovită. 
Nu vom cunoaște odihna 

pînă cînd nu va fi reparat
TOTUL"

r-ț TOATE ORAȘELE DIN JU- 
M DEȚ, COMUNELE ȘI SATE- 
P . LE ÎNȘIRATE DE-A LUN

GUL liîURILOR, ÎNTREA
GA ECONOMIE A JUDEȚULUI MUREȘ 
AU FOST LOVITE DE FURIA APELOR, 
SUFERIND PIERDERI MARI. Datele de 
care dispunem pină în prezent privind vo
lumul pierderilor provocate de inundații 
în județul nostru nu pot indica încă o ci
fră definitivă. Consider totuși că pagu
bele provocate economiei județului în
sumează circa UN MILIARD LEI. în 40 
de întreprinderi cu 114 secții, pulsul pro
ducției a încetat să mai bată. în fiecare 
din aceste unități economice sau secții, 
pagubele diferă însă în funcție de gradul 
în care ele au fost afectate, de complexi
tatea fondurilor fixe din dotare. Cel mai 
puternic au fost afectate Combinatul chi
mic Țîrnăveni și Combinatul textil Sighi
șoara.

Organizațiile de partid, comi
tetele de direcție — la . indi- , 

B cația comandamentului jude
țean — au stabilit programe 

minuțioase de evacuare a apei și nămolu
lui, de curățire, verificare și reparare a 
utilajelor și instalațiilor, astfel încît acti
vitatea de producție să fie reluată cît mai 
grabnic. Apreciem în mod deosebit felul 
In care comuniștii, toți salariații au răs
puns și răspund chemării organizațiilor 
de partid, muncind cu dăruire și abnegație, 
zile și nopți de-a rîndul, la salvarea bunu
rilor materiale, la limitarea daunelor, la 
restabilirea situației normale. în efortu
rile noastre ne-au ajutat cu promptitudi
ne conducerile ministerelor economice, 
nenumărate întreprinderi din țară, care 
ne-au trimis specialiști, utilaje, materiale, 
tot ceea ce a fost posibil pentru ca acti
vitatea de producție să fie reluată într-un 
termen cit mai scurt.

Această mare concentrare de forțe a fă
cut posibil ca azi, (vineri, 21 mai), 21 în
treprinderi cu 56 secții, dintre cele cala
mitate, să lucreze la întreaga capacitate. 
Alte 13 unități economice, cu 15 secții, 
produc cu 25—75 la sută din capacitatea 
de fabricație de care dispun. Sîntem ho- 
tărîți și s-au creat condițiile necesare ca, 
pînă în perioada 1—5 iunie a.c., să rein
tre în activitate normală toate întreprin
derile din județ, cu excepția Combinaiu-

lui chimic Tîrnăveni și a Combinatului 
textil Sighișoara. La aceste două mari u- 
nități economice din județ, pe baga pro
gramelor elaborate, apreciem că există 
posibilități pentru repunerea în funcțiflne 
trentat, în zilele următoare, a unor 
secții și sectoare unde dificultățile sînt 
mai mici. Sperăm ca la Combinatul de la 
Tîrnăveni, pe la mijlocul lunii iunie să 
intre in funcțiune două cuptoare de fabri
care a- carbidului, iar în iulie, restul cup
toarelor. La Combinatul textil Sighișoara, 
începind cu 23 mai, eșalonat, vor reintra 
in producție o serie de utilaje, astfel încît, 
pînă la data de 5 iunie, această unitate 
să funcționeze cu cca 50 la sută din capa
citatea de producție. Sîntem profund preo
cupați , de scurtarea termenelor de punere 
în funcțiune a acestor două mari combi
nate din județul Mureș Se acționează 
pentru recondlționarea și recuperarea unor 
materii prime și produse finite, a unor 
utilaje, pentru recuperarea pierderilor din 
producție ; în întreprinderile care nu au 
fost inundate s-au intensificat eforturile 
pentru depășirea planului și a angajamen
telor luate. E cazul Combinatului de în
grășăminte azotoașe din Tg. Mureș, al în
treprinderii Metalotehnica. al fabricii de 
cărămizi, al întreprinderii de materiale de 
construcții — toate din același oraș — al 
Combinatului de faianță și sticlă din Si
ghișoara, al altor întreprinderi din județ. 
Nu vom cunoaște odihna pînă cînd nu va 
fi reparat totul.

3 Fiecare clipă din aceste zile
grele a prilejuit situații dra- 

K matice, acte de eroism. In
lupta grea cu natura dezlăn

țuită. cit și in zilele care au urmat după 
retragerea apelor, au fost mii și mii de 
împrejurări în care oamenii nu și-au pre
cupețit viața pentru a o salva pe a altera, 
pentru a scoate, din șuvoiul apelor, bu
nuri, pentru a face ca, într-un timp scurt, 
viața să-și reia pulsul firesc. Țin totuși să 
subliniez în mod deosebit dăruirea, sacri
ficiul de care au dat dovadă militarii for
țelor noastre armate, gărzile patriotice, ti
neretul. Și, dacă vreți cu orice preț să dau 
nume, atunci scrieți : OAMENII. Oamenii 
adevărați ai zilelor noastre, oamenii edu
cați de partid, 
grele, 
nuită,

3 Fiecare clipă din acest 
grele a prilejuit situații 

K matice, acte de eroism.

care și în zilele acestea 
ca și în producție, munca lor obiș- 
săvîrșesc fapte eroice.

IOSIF UGLAR g SATU MARE

,,/Ve aflăm in fața mui
munte de probleme. Dar 

sprijinul întregii țări ne dă
siguranța că rom izbuti"

1 înainte de orice, trebuie să 
consemnăm greul trihut în 

g oameni pe care l-a plătit ju
dețul nostru. Pînă astăzi de- 

pltngem moartea a 78 dintre concetățenii
noștri, femei, bărbați și copii ; trebuie 
să spunem de asemenea că, in clipa de 
față, ca urmare a inundațiilor, înregistrăm 
un număr de 400 de îmbolnăviri.

Calamitatea a lovit puternic fondul 
nostru locativ. Doar in municipiul Satu 
Mare aproape 2 000 de case au fost com
plet distruse. Nu măi puțin au suferit 
unele sate ca Berindan, Cucu, Mărtinești, 
Eteni, Dara, distruse in proporție de 
60—95 la sută.

Industria a suferit mult și ea. între
prinderi mari, modern utilate — aș numi 
doar „1 Septembrie" și Fabrica de mobilă 
— au fost pentru o lungă perioadă scoase 
din funcție. Zeci de alte întreprinderi ale 
industriei sătmărene au suferit și ele 
avarii parțiale. Au fost scoase pentru o 
perioadă din circulație 108 kilometri de 
șosele și 168 km de cale ferată.

O lovitură grea a primit și agricultura. 
Peste 120 000 de hectare dintre care 90 000 
cultivate, dintre care 2 000 irigate, au fost 
inecate de ape. Au pierit peste 23 000 dc 
păsări și de animale.

Am suferit și continuăm să suferim de 
pe urma distrugerii rețelei de salubritate,

fapt ce a făcut ca în prezent să existe 
pericol de epidemie.

Este greu de făcut o estimare exactă 
dar, după calcule pe care am avut posi
bilitatea .să le efectuăm pînă acum, PA
GUBELE ADUSE DE INUNDAȚII JUDE
ȚULUI SATU MARE SE CIFREAZĂ LA 
PESTE 1 MILIARD DE LEI.

Obiectivul cu prioritate este, 
bineînțeles, asigurarea unor 
condiții de viață acceptabile 
pentru cei sinistrați. O im

portantă concentrare de forțe lucrează zi
și noapte pentru a asigura adăpostirea, 
hrănirea, tratarea celor loviți de calami
tăți. Astăzi funcționează în județ 33 de 
centre de cazare unde sînt găzduiți 16 875 
de cetățeni : sînt amenajate un mare nu
măr de corturi. 18 barăci ca și un spital 
de campanie cu 600 de locuri. Incepînd 
de azi, 22 mai, a reînceput să funcționeze 
o parte din rețeaua care furnizează apă 
industrială.

Importante forțe, în primul rînd, sala- 
riații înșiși, duc cu eroism bătălia refa
cerii potențialului economic al județului. 
Adeseori, ajutați de familii, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii, personalul adminis
trativ din toate unitățile economice ava
riate muncesc cu abnegație, neprecupe- 
țindu-și eforturile, pentru a curăți ha-

lele, a evacua apele, a repara utilajele 
distruse.

în sectorul agricol cîteva sarcini au 
egală importanță : reînsămînțarea cit mai 
grabnică a suprafețelor devastate, reface
rea adăposturilor pentru animale, înlă
turarea celor moarte.

Mobilizați de organele șl organizațiile 
de partid, simțind din plin ajutorul în
tregii țări, mîna caldă, tovărășească, pe 
care țara le-o 
convinși 
chida nu 
dațiilor.

întinde, sătmărenii sînt 
că, în ciuda greutăților, vor li
pește mult timp urmările inun-

3 Ar însemna ca interviul nos
tru să fie publicat pe pagini 

g întregi de ziar... Vreau să 
spur, doar atît : ca un sin

gur om, uniți, solidari, toți cetățenii jude
țului nostru, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, ostașii forțelor noas
tre armate, gărzile patriotice șl detașa
mentele de pregătire a tineretului, însu-

flețiți de chemările comuniștilor, au pur
tat o bătălie eroică de zile și nopți, bătălie 
al cărei rezultat se concretizează în mii 
de vieți omenești salvate, în sume incal
culabile smulse distrugerii.

Măsurile excepționale de mari proporții 
pe care le-a luat conducerea partidului și 
statului ne-au făcut să ne înzecim pu
terile, să luptăm cu o și mai mare dăruire. 
Hotărîrile luate cp prilejul vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu, măsurile ex
traordinare ce s-au inițiat, sprijinul 
prompt al organelor centrale au făcut ca 
urmările calamității să fie mai reduse de- 
cît ar fi putut fi.

în încheiere pot să aduc o veste bună : 
practic, se poate spune că normalizarea 
situației a început. Ne aflăm în fața unui 
munte de probleme. Dar sprijinul întregii 
țări ne dă siguranța că vom izbuti. Orga
nizația de partid Satu Mare, toți cetățenii 
județului nostru vor ieși victorioși din 
această grea încercare. Țara poate să aibă 
încredere în noi.

AUREL DUCA

porumbulul — mult întîrziate datorită 
ploilor de durată — precum și asigurarea 
condițiilor de adăpostire și furajare a ani
malelor.

Prin măsurile luate și ajutorul primit 
din partea conducerii de partid și de stat, 
viața economică și socială își reia cursul 
normal.

Harnicii mineri din Rodna, răspun- 
zînd chemării lansate de Frontub Unității 
Socialiste, s-au angajat să livreze pesta 
plan cîte 200 tone minereu lunar.

în toată perioada de mari greutăți 
pricinuite de inundații, prin măsurile 
luate și ajutorul substanțial primit din 
partea organelor centrale, s-a asigurat, o 
aprovizionare corespunzătoare cu alimen
te. Se desfășoară o vastă .acțiune de spri
jinire a celor sinistrați prin ajutoare bă
nești, produse alimentare și îmbrăcă
minte.

„fiecare cetățean participă
cu dârzenie la munca

de refacere"
1 Inundațiile din 12—14 mai 

a.c. au afectat zona de nord-- 
est a județului, provocînd ca
lamități mari în municipiul 
Gherla și într-un număr de 
rurale. Pa urmare a situației 
întrerupt activitatea 11 uni- 

din municipiul Dej și

Dej, orașul
116 localități 
create și-au 
tăți de producție ......
orașul Gherlă, dintre’care 7 de interes re
publican. Puternic lovite de- calamitate au 
fost Fabrica de produse refractare, Fabrica ' 
de conserve „11 Iunie", Complexul C.F.R., 
Fabrica de mobilă, depozitele de mărfuri 
ale comerțului din Dej, I.A.S. Gherla și 
I.M.A. Dej.

Dintre obiectivele social-culturale pagu
be mai importante s-au produs la spital și 
la liceul „Andrei Mureșanu" din Dej, la 3 
școli generale, din care una a fost dări- 
mată.

S-a întrerupt alimentarea cu energie e- 
lectrică, gaz. apă, transport feroviar (in
clusiv activitatea depoului stației șl tria
jului C.F.R. Dej) și auto pe șoseaua na
țională Cluj—Dej, Dej—Baia Mare, Dej— 
Bistrița, precum și pe un număr însemnat 
de șosele județene și comunale.

în același timp, au fost afectate total 
2 300 case de locuit din care distruse 323, 
avariate 1 253, au fost evacuate 2107 fa
milii J9 096 persoane), au rămas fără adă
post 426 (amilii (1 388 persoane).

Inundațiile au cuprins 20 118 hectare de 
teren agricol lin care 13 664 hectare ara
bile. Au pierit l 422 animale. Pierderile 
estimate pînă în prezent se cifrează Ia cir
ca 230 milioane lei.

contribuind în acest fel la acoperirea 
. pagubelor pricinuite de calamități. Ca ur
mare a măsurilor politice și organizato
rice luate de comitetul județean de partid, 
oamenii muncii din județul nostru, ani
mați de un fierbinte patriotism, vor înde
plini planul producției globale pe ansam
blul județului pe luna mai.

Colectivele de muncă din toate unitățile 
județului au depus eforturi susținute, reu
șind să restabilească în cea mai mare 
parte desfășurarea activității normale.

în agricultură au fost luate măsuri pen
tru identificarea culturilor compromise, 
procurarea seminței, executarea însămîn- 
țăriior și reînsămînțarea suprafețelor cala
mitate. Menționăm că din cauza umidi
tății excesive în sol și a n&inolirilor, pe 
cea mai mare parte a suprafeței arabile 
din județ incă nu se poate lucra.

Muncind cu abnegație, s-a 
reușit ca aproape toate unită
țile productive să fie puse in 
funcțiune, asigurîndu-se in 
alimentarea municipiului Dej 
Gherla cu energie electrică și

același timp 
și a orașului 
apă. La Fabrica de produse refractare Dej 
se lucrează intens pentru rezidirea cup
toarelor, montarea electromotoarelor, ast
fel ca începînd cu 26 mai să poată intra 
pârțial în funcțiune. Eforturi deosebite se 
depun pentru refacerea liniei ferate Dej- 
Baia Mare, a șoselei naționale ' 
spre Baia Mare și Bistrița.

Pentru normalizarea vieții 
și sociale în municipiul Dej 
Gherla zilnic lucrează peste 4 000 de mun
citori, studenți, elevi, militari din județ.

Colectivele de muncă din întreprinde
rile care și-au reluat activitatea cu cîteva 
zile in urină depun eforturi sporite pentru 
recuperarea pierderilor de producție pro
vocate de inundații. Numeroase întreprin
deri din județ și-au sporit eforturile pen
tru a da cit mai multe produse peste plan,

și a celei
economice 
și orașul

ADALBERT CRIȘAN

Pentru salvarea vieților ome
nești și bunurilor materiale 
s-au remarcat prin curaj și 
eroism un grup de ostași sub 

comanda ofițerului Deligeanu, care a sal
vat peste 300 de oameni din comuna Că- 
șeiu, .comunistul Ton Filin, muncitor la 
întreprinderea Bobîlna, care a salvat de la 
înec 7 persoane, utecistul Oiurea Adrian 
care, împreună cu un grup de tineri, a 
salvat cu o barcă 25 de familii de pe stra
da Kogălniceanu. S-au mai evidențiat prin 
fapte și spirit de sacrificiu pompierul Vi- 
man tosif, tractoriștii Moldovan Gheorghe, 
Molnar Gheorghe, comunistul Takacs Ma
tei, muncitor la întreprinderea „Someșul", 
comunistul Bl o ga Cornel, directorul în
treprinderii de gospodărire comunală 
Gherla, precum și contabilul șef al Fabri
cii de conserve „11 Iunie" din Dej, Avram 
Vaier, care, infruntînd furia apei, a sal
vat o bună parte din bunurile materiale 
ale întreprinderii.

Subliniem munca neobosită desfășurată 
ziua și noaptea de colectivele de condu
cători auto de Ia exploatarea minieră 
Cănuș. de la întreprinderea de transport, 
auto, specialiști de la direcția de drumuri 
și poduri care au asigurat transportul a 
mii de tone piatră si bolovani pentru ză
găzuirea apei și restabilirea circulației pe 
șosele, a lucrătorilor de la cplea ferată 
care au asigurat aprovlzionareă județului 
cu carburanți și au muncit la punerea în 
funcțiune a complexului C.F.R. și reface
rea liniei și a instalațiilor.

Acum lucrează în localitățile afectate de 
inundații din județul Cluj sute de munci
tori calificați și alți specialiști la revizui
rea, repararea și punerea în funcțiune a u- 
tilaielor, mașinilor și instalațiilor din uni
tățile productive.

iii. ••• ■ : ■ ■

NASAUD

„Unitatea ne dă forța 
de care avem nevoie

pentru a înlătura 
urmele dezastrului"

1 Județul nostru se. află
printre primele care au sufe- 

g rit de pe urma inundațiilor.
Apele revărsate prin sur

prindere de rîurile Șicu, Someșul Mare,
Bistrița, Sălăuța au lovit in mod nemilos 
aproape toate localitățile. Valoarea pagu
belor materiale pricinuite de această ca
lamitate fără precedent, M ridică la PES
TE 234 MILIOANE LEI.

Cel mai greu lovit a fost sectorul fo-

restier, unde pagubele provocate Combi
natului de exploatare și industrializare a 
lemnului depășesc 41 milioane lei. Toate 
fabricile de cherestea ale acestui combinat 
au fost inundate și avariate, întrerupîn- 
du-și activitatea, unele neputind fi puse 
in funcție nici pînă in prezent. S-a pier
dut o, mare cantitate de material lemnos 
dus de ape, au fost distruse și avariate 
208 km drumuri 'forestiere, 37 km cale 
ferată forestieră și 92 km drumuri de scos.

Agricultura, de asemenea, a avut mult 
de suferit în cea mai mare parte a jude
țului. O suprafață agricolă de aproape 
20 mii ha a fost inundată. De pe aproape 
4 mii ha, terenul fertil a fost dislocat, în
semnate suprafețe cultivate cu cereale, 
legume, plante furajere fiind compromise.

Au fost avariate sau distruse numeroa
se construcții zootehnice, pierderi însem
nate fiind și la efectivele de animale.

Inundațiile au izolat încă de la început 
județul de restul țării, prin distrugerea 
sau avarierea căilor de telecomunicații, 
rutiere și feroviare.

Pierderi grele a suferit și populația 
prin distrugerea totală a unui număr de 
125 case, avarierea unui număr de 482 
locuințe, pierderea sau degradarea unor 
bunuri de uz casnic și gospodăresc, ca 
mobilă, îmbrăcăminte etc. Din acest punct 
de vedere, cel mai greu încercate au fost 
localitățile Beclean și Bistrița Bîrgăului.

Populația județului nostru 
a înfruntat cu tenacitate și 
hotărîre furia valurilor din 
mijlocul cărora a salvat? mul

te bunuri materiale și a trecut imediat cu 
toată puterea de muncă la acțiuni de 
restabilire a unei vieți normale.

Primele acțiuni după retragerea apelor 
au fost îndreptate spre restabilirea rețe
lelor de alimentare cu energie electrică 
a localităților, alimentarea cu apă a .ora
șelor, restabilirea legăturilor căilor de co
municație și a liniilor telefonice. încă în 
primele două zile au fost puse sub tensiu
ne linia electrică de 110 kilovolți Dej—Be
clean — Bistrița, precum și principalele 
rețele ale liniilor de joasă tensiune. Pină 
în prezent, din lungimea totală a rețelei 
electrice distrusă sau avariată, însumînd 
250 km, s-a repus în funcțiune o lungime 
de 190 km.

Eforturi deosebite se depun pentru re
stabilirea circulației rutiere și feroviare.

Remarcabile sînt eforturile colectivelor 
de muncă din unitățile industriale care 
au acționat cu hotărire pentfu remedierea 
efectelor negative ale inundațiilor, curăți
rea spațiilor de producție, a mașinilor și 
utilajelor tehnologice în vederea punerii 
cit mai grabnice în funcțiune a acestora. 
Au fost date in funcțiune și lucrează în 
prezent cu toată capacitatea exploatarea 
minieră Rodna, fabrică de hirt'ie Prundu 
Bîrgăului,' întreprinderea de industrie ali
mentară Bistrița, precum și unitățile de 
industrie locală.

în sectorul agricol, primele acțiuni ce 
s-au întreprins au fost îndreptate spre 
îndepărtarea excesului de apă de pe cul
turi, procurarea semințelor pentru reîn- 
sămînțatul suprafețelor calamitate, folo
sirea fiecărei ore bune de lucru pentru 
continuarea lucrărilor de însămînțare a

3 în momentele grele ale ca
lamității am putut vedea cum 

g oamenii orașelor și satelor 
noastre, ajutați de 

mente ale gărzilor patriotice, au 
apelului comandamentului de 
împotriva inundațiilor. Acționînd 
înalt spirit de responsabilitate civică, ei 
au limitat pagubele. Am putea aminti 
multe fapte care atestă frumusețea mo
rală caracteristică oamenilor noștri edu
cați de partid. Astfel, elevul caporal Ni- 
colae Gh. Anghel a salvat cu riscul vieții 
sale un număr de 11 persoane, Vasile 
Manciu din satul Cociu a salvat 5 vieți 

' ă de 
și Uiuț 

casă izolată 5

3 In mor
lamității 

g oamenii 
noastre, detașa- 

răspuns 
apărare 
cu un

omenești folosindu-se de o cameră 
automobil, tinerii George Ceuca 
Cleja au salvat dlntr-o 
oameni.

Cu adîncă recunoștință privește popu
lația orașului Beclean ajutorul pe care 
l-au primit de la militarii forțelor arma
te, care au dat dovadă în acele tragice 
împrejurări de mult curaj, inițiativă și 
spirit de sacrificiu, salvind multe vieți 
omenești aflate în primejdie. Aceste fap
te de înaltă demnitate umană sînt con
tinuate acum prin eforturi deosebite în 
cadrul lucrărilor de refacere și punere în 
funcțiune a întreprinderilor, unităților 
economice, drumurilor, căilor ferate, că
minelor locuitorilor etc.'

încrezătoare în forța unității, populația 
județului - Bistrița-Năsăud, români, ma
ghiari și germani, dstfe' hotărită să înlăture 
in cel mai scurt timp efectele inundației, 
să-și sporească eforturile în munca pro
ductivă pentru a obține rezultate tot mal 
semnificative. Acestea vor contribui la 
ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a 
potențialului economic al județului și, în 
final, la întărirea social-economică a pa
triei noastre socialiste.

GEORGE HOMOȘTEAN ALBA

„Eroismul oamenilor
ra șterge urmele

năpraznicei inundații

1 Revărsarea Mureșului și a ce
lor două Tîrnave a aruncat 

a asupra unor localități un de
bit uriaș de apă. VALOA

REA, PROVIZORIU ESTIMATA, A PA
GUBELOR PROVOCATE ECONOMIEI 
JUDEȚULUI NOSTRU ESTE. DE CIRCA 
240 000 000 LEI. GREU LOVITE AU FOST 
INDUSTRIA Șl AGRICULTURA JUDE
ȚULUI. Un număr de 20 unități produc
tive au fost inundate din care 7 au 
avariate. Pierderile 
distrugerea unor 
Uzina de produse 
reș, Combinatul de 
trializare a lemnului 
călțăminte „Ardeleana" și Fabrica de mo- 
rărit, ambele din Alba Iulia. Ultimele 
două unități au fost inundate în între
gime.

în agricultură, inundațiile au cuprins 
22150 ha, situate în luncile Mureșului și 
Tirnavelor. Culturile de grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr, cartofi, legume și altele 
au fost compromise aproape in întregime.

Distrugeri materiale deosebit de grave 
. au suportat locuințele și gospodăriile ce
tățenilor aflați în regiunea calamitată. în 
cele 51 localități inundate — 8 fiind în 
întregime cuprinse de apă — au fost com
plet distruse 879 locuințe și 303 avariate.

Grav avariate au fost și căile ferate, șo
selele și telecomunicațiile.

Situația creată a fost deose
bit de gravă. Comandamentul 

g județean pentru apărarea îm
potriva inundațiilor a luat 

măsuri în vederea redresării vieții econo
mice și sociale a județului. Astfel, de 
îndată ce apele au început să se retragă, 
întregul colectiv al uzinei de produse so
dice din Ocna Mureș a început curățirea 
sectoarelor în care a pătruns apa, reface
rea instalației electrice distruse. Fiecare 
zi de întrerupere aduce acestei unități 
pierderi de milibane de lei. Peste cîteva 
zile, uzina va funcționa cu întreaga sa 
capacitate. Fabrica de încălțăminte „Ar
deleana" și-a reluat activitatea cu o linie 
tehnologică. De astăzi, 23 mai, va func
ționa și cealaltă linie. Secția de binale a 
C.P.L. Blaj a intrat, de asemenea, in 
producție. Fabrica de morărit din Alba 
Iplia este încă scoasă din funcțiune. Aici 
se lucrează la instalarea a circa 30 mo
toare electrice demontate și uscate în alte 
întreprinderi din județ și refacerea insta
lațiilor electrice distruse în proporții foar
te mari.

Refacerea căilor de comunicație, auto 
și feroviare a ocupat, de asemenea, un 
loc prioritar. In termene scurte a fost re
luată circulația feroviară întreruptă pe 
cîteva trasee. Se lucrează intens la repa-

fost 
prin 

la 
Mu-

cele mai mari, 
instalații, sînt 
sodice din Ocna 
exploatare și indus- 
Sebeș, Fabrica de în-

rarea porțiunilor de terasament distrus 
pe rutele Teiuș — Blaj și Blaj —iPraid și 
la repararea podului de peste Mureș (pe 
șosea).

Aprovizionarea populației din județ este 
satisfăcătoare. însemnate cantități de 
produse agro-alimentare și alte mărfuri au 
sosit în zonele sinistrate din partea sta
tului și a altor județe. Un număr mare de 
motopompe și aspersoare evacuează apa 
din zonele unde băltește, în mod deosebit 
din Alba Iulia.

A fost restabilită alimentarea cu apă 
potabilă și energie electrică a tuturor lo
calităților. Transportul in comun, din o- 
rașe și dintre localități — acolo unde șo
selele permit — a fost, de asemenea, res
tabilit. Persoanelor evacuate li s-au asi
gurat condiții corespunzătoare de adăpos- 
tire. Echipe de tineri și militari lucrează 
la demolarea clădirilor distruse.

Pentru prevenirea apariției unor epide
mii se întreprind acțiuni sanitare de masă. 
Peste 17 000 de persoane au fost vaccinate. 
Procesul de normalizare a întregii vieți 
economice și sociale va mobiliza și pe vii
tor toate forțele și energiile județului și 
se bucură de sprijinul unanim al popu
lației, hotărită să depășească această grea 
încercare.

Salvarea vieților omenești și 
a bunurilor materiale este ea 

g însăși o pildă grăitoare de e- 
roism colectiv. Punerea la a- 

dăpost de furia apelor a unui număr de
peste 193 400 animale dovedește abnegația 
țăranilor cooperatori care s-au luptat cu 
puhoaiele, în condiții dramatice. Mențio
nez, de asemenea, în mod deosebit, acțiu
nile exemplare, desfășurate de ostașii și 
ofițerii unităților militare in Alba Iulia 
în noaptea de 14 spre 15 mai a.c., noaptea 
catastrofei. Aș nedreptăți pe mulți dacă 
aș cita aici nume. Totuși, țin să reamin
tesc eroismul cu care pilotul Constantin 
Ștefănescu, mecanicul loan Simion și sol
datul Nelu Pavel — echipajul unui elicop
ter — în zilele de 14—16 mai, au salvat 
103 oameni. Am rărtias profund impresio
nați de gestul bătrinului pensionar cefe
rist Artenie Bera, secretarul unei organi
zații de partid din cartierul Partoș. Sur
prins de ape, rămas izolat, a petrecut trei 
zile în podul casei, în mijlocul apelor care 
aveau 2 metri înălțime, flămînd. Nu a pu
tut salva nimic din bunurile personale. 
A luat cu el doar o casetă metalică. Salvat 
de pilotul Constantin Ștefănescu, pensio
narul Artenie Bera, ținea în brațe, strîns, 
ca pe ceva de preț, caseta metalică. Abia 
la comitetul municipal de partid avea să 
se afle ce conținea această 
documentele organizației de

casetă : 
partid.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ZONE SINISTRA TE Șl AMENINȚA TE 
DE INUNDA ȚII DIN JUDEȚELE BRĂILA Șl GALA ȚI

(Urmare din pag. I)

și silviculturii. în fața unei hărți 
a insulei, tovarășuj Nicola e 
Ceaușescu este informat în amă
nunțime despre starea digului care 
apără incinta. Pînă la această oră, 
acest zid întărit cu pămînt și fas
cine a rezistat și rezistă în fața 
viiturilor. O porțiune de 3100 m, 
unde apele au ajuns la 50—60 cm 
de coronamentul digului este pri
mejduită în aceste momente, O 
altă zonă, în lungime de 11 000 m, 
unde viitura se ridică pînă la 60— 
70 cm de cota digului este, de ase
menea, în pericol. în aceste locuri 
se concentrează acum toate ener
giile existente în insulă. 3 800 de 
localnici, ajutați de 1 300 de ostași, 
de mașini, bacuri și utilaje -grele, 
60 000 de saci de pămînt, fascine și 
alte materiale de construcție — 
imense forțe umane și materiale 
sînt aruncate în bătălia cu apele.'

Printr-o contradicție de care nu
mai natura este în stare, culturile 
de porumb de pe 35 000 hectare și 
de floarea-soarelui, pe 6 000 hec
tare, sînt mai frumoase în acest an, 
ca oricînd. Hotărîți să apere cu dîr- 
zenie această mare avuție, lo
cuitorii insulei nu precupețesc nici 
un efort, muncind zi și noapte, pen
tru ridicarea și consolidarea digu
rilor aflate în pericol. Totuși, pen
tru orice eventualitate, pentru a e- 
limina orice risc, peste 30 000 de 
animale au fost evacuate. Este pre
gătită în amănunțime și evacuarea 
populației, în caz de nevoie.

Din nou la bordul unui elicopter 
ușor, de recunoaștere... Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește a- 
tent lucrările ce se desfășoară 
în zona de amonte a incintei, 
între Salcia și Mărașu, pe por
țiunile de dig unde apele flu
viului revin tot mai amenințătoa
re, atingînd o cotă cu aproape 5 
metri mai înaltă decît nivelul 
mediu. Conducătorul partidului și 
statului nostru recomandă să se 
ia cele mai energice măsuri, să se 
folosească toate forțele, să se facă 
tot ce e omenește posibil pentru ca 
apele să nu treacă, pentru a fi 
salvate aceste pămînturi care va
lorează enorm pentru economia 
națională.

Nu se mai urmează cursul sinuos 
al Dunării Vechi, ci se taie în dia
gonală drum pe direcția Brăila. 
Este un spectacol pe cît de contra
dictoriu, pe atît de fascinant. A- 
ceăstă imensă întindere netedă ca 
în palmă, fostă pînă acum cîțiva ani 
„Balta", împărăție a apelor și săl
ciilor plîngătoare, astăzi Insula ma
re a ârăilei, este o oază de liniște 
în care culturile se dezvoltă nor
mal Și oamenii muncesc la cîmp 
cu calm și liniște de parcă peticul 
acesta de pămmt s-ar afla nu în
conjurat de apele viforoase și 
murdare ale fluviului, ci la depăr
tări de zeci și zeci de kilometri.

De la altitudinea joasă la care se 
oară, ochiul deosebește cu ușu

rință culturile de porumb de cele 
de floarea-soarelui, pe cele de grîu 
de cele de lucernă. Sînt în plină 
desfășurare lucrările de întreținere. 
Oamenii se opresc din lucru pen
tru o clipă și, cătînd în sus, în
dreaptă spre aparatele de zbor 
gesturi prietenești, flutură batiste. 
Mulți din cei de jos știu că în 
trecere se află secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, neobositul conducător, 
care nu pregetă o clipă, care nu 
precupețește nici un efort pentru 
a fi acolo unde se ridică cele mai 
grele probleme ale acestor zile de 
aprigă luptă cu stihiile și unde 
sfatul și îndrumarea sa sînt mai 
mult decît oriunde necesare.

Aici, așadar, digurile care în
cing ca o centură insula au re
zistat și vor rezista. Aici se va 

lucra, se va cosi lucerna, va rodi 
porumbul, floarea-soarelui va păta 
cu galbenul ei auriu vaste întin
deri de pămînt.

Brăila. Se aterizează pe stadio
nul nou al orașului, aflat intr-un 
înaintat stadiu de construcție. Mii 
și mii de cetățeni ai Brăilei, aflînd 
că în orașul lor — vestitul oraș du
nărean, azi important centru al 
industriei constructoare de mașini 
grele, al industriei hîrtiei și celu
lozei, al șantierelor, — va sosi se
cretarul general al partidului, i-au 
ieșit în întîmpinare, au venit să-i 
ureze bun sosit, să-i asculte în
demnul și sfatul. Prim-secretaiul 
comitetului orășenesc de partid, 
primarul Brăilei, tov. Radu Con
stantin, adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în numele lo
cuitorilor orașului și al său perso
nal, calde și simțite cuvinte de 
gazdă.

Spre Uzina „Progresul"...
De o parte și de alta a străzilor, 

brăilenii, tineri și vîrstnici, umplu 
trotuarele, aplaudă cu însufle
țire.

„Progresul", una din principa
lele întreprinderi producătoare de 
utilaje rutiere și de construcții, nu
mără aproape 7 000 de salariați — 
muncitori, ingineri, tehnicieni, lu
crători în aparatul de cercetare și 
proiectări, funcționari. Valoarea 
producției marfă realizată aici 
într-un an se cifrează la un miliard 
de lei, sau trei milioane de lei pe 
zi.

Marca „Progresul" este cunoscu
tă nu numai în țară, ci și peste 
hotare, rulourile compresoare, 
concasoarele cu trior, excavatoa
rele produse aici fiind prezente ca 
mărfuri de prestigiu în listele de 
export ale țării.

Itinerarul în uzină trece prin 
secțiile uzinaj și montaj. Mașini 
moderne de mare randament, cu 
care uzina a fost înzestrată în ulti
mii ani, strunjesc, frezează, rabo- 
tează. piese grele de metal. Se a- 
samblează părți din produsul fi
nit, subansamble, motoare. Ingi
nerul Ghecrghe Munteanu, direc
torul general al întreprinderii, 
răspunde la întrebările în legătură 
cu calitatea producției, cu destina
ția ei. Un număr de 42. compresoa
re, rulouri, făcînd parte dintr-un 
lot de 72, sînt gata să iasă pe por
țile uzinei. Inginerul Gheorghe 
Munteanu face precizarea că bene
ficiarul, o firmă străină, satisfă
cută de calitatea produsului, a a- 
dresat uzinei încă o comandă de 
108 bucăți.

Pe platforma de încercare a 
compresoarelor și excavatoarelor 
are loc un schimb de păreri asu
pra calității produselor. Se arată 
că excavatoarele produse în pre
zent sînt de o concepție depășită 
și că uzina asimilează acum un tip 
de excavator, modern și de mai 
mare capacitate, excavatorul cu ac
ționare hidraulică, ale cărui 5 pro
totipuri sînt în curs de execuție, 
urmînd ca în curînd el să intre în 
producție de serie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că utilajele aces
tei întreprinderi — excavatoare, 
rulouri compresoare, mașini grele 
destinate lucrărilor de construcție 
— au o mare importanță acum, în 
eforturile ce ne așteaptă pentru 
refacerea drumurilor, șoselelor, 
căilor ferate, a construcțiilor din 
localități, întreprinderi și din agri
cultură, după retragerea apelor.

Pretutindeni, în secțiile și în 
toate sectoarele vizitate se lucrea
ză cu pricepere, cu spirit de dă
ruire. Muncitorii de aici fac tova
rășului Nicolae Ceaușescu, celor
lalți conducători de partid și 
de stat o primire călduroasă, 
înțelegînd momentele grele prin 
care trece țara, își înzecesc efor

turile pentru a da mai multe pro
duse și de mai bună calitate. Tot
odată, ei raportează conducătorului 
partidului sumele pe care s-au an
gajat să le doneze la fondul de aju
torare a zonelor devastate de furia 
apelor, precum și depășirile de 
plan ce vor fi realizate drept con
tribuție la efortul general al cla
sei muncitoare, al întregului popor, 
pentru recuperarea pagubelor pro
vocate de inundații. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează feli
citări conducătorilor uzinei, ingi
nerilor și tehnicienilor, muncito-

Primire câlduroasâ la uzinele „Progresul"-<Brăila

rilor, pentru succesele dobîndite și 
totodată îndemnul de a depune 
eforturi sporite pentru creșterea 
productivității muncii, pentru 
scurtarea termenului de asimilare 
a produselor noi, pentru intensi
ficarea activității marelui colectiv 
brăilean, alături de celelalte co
lective industriale ale patriei, în 
vederea depășirii cît mai grabnice 
a marilor greutăți prin care trece 
economia, ca urmare a dezastrului 
natural produs în țara noastră.

în zona portului, conducătorii de 
partid și de stat iau cunoștință, Ia 
fața locului, de nivelul apelor și 
măsurile ce se întreprind pentru a 
preveni revărsarea acestora peste 
chei, spre partea de jos a orașu
lui, unde se află mari depozite de 
mărfuri, stive imense de lemn pen
tru celuloză, instalații portuare.

Se lucrează febril la construirea, 
de-a lungului cheiului, a unui dig 
lung de circa 2 km și' înalt de 1,20 
m. Muncitori, militari, membri ai 
gărzilor patriotice, tineri și vîrst
nici plantează pe chei stîlpi, bat în 
cuie scînduri, cară pămînt și nisip, 
le tasează. Este un mare efort ma
terial și de energie. Costul digului 
și al celorlalte lucrări de apărare a 
Brăilei se va cifra la multe mili
oane lei. Secretarul general al 
partidului se întreține cu condu
cătorii lucrărilor, cu cei ce mun
cesc cu atîta dăruire aici și le reco

mandă să nu fie lăsată la o parte 
nici o posibilitate, să nu fie scăpat 
nici un amănunt pentru realizarea 
unui sistem cu adevărat eficient 
de îndiguire -a asaltului apelor.

Conducătorii de partid se despart 
de gazde și părăsesc orașul hotărît 
să se apere cu orice preț. Către 
Galați se zboară peste o imensă 
întindere de apă murdară, clipo- 
cindă. Avem în priviri aceeași 
imagine pe care am întîlnit-o cu 
numai cîteva zile în urmă pe văile 
Mureșului, Someșului, Tîrnavelor. 
Parcă pe aceste pămînturi s-ar fi 
transformat în realitate povestea 
biblică a potopului. Cît poți cu
prinde cu ochiul spre sud, spre 
nord, ori încotro ai căta — nu vezi 
altceva decît ape, iar prin ape 
pete verzi, indicînd vîrfuri de co
paci, sate părăsite, șosele care se 

pierd parcă în abisuri, căi ferate 
sparte și tîrîte de viitori. Fabri
ca de conserve de legume de la 
Zagna-Vădeni zace cufundată în 
mocirlă. Este locul de întîlnire al 
Șiretului cu Dunărea. Nemaiavînd 
loc în Dunăre, Șiretul a rupt di
gurile și a născut pe uscat o mare 
care nu era, dar nu o mare ca cea 
de la Bicaz, sau cea de pe Argeș, 
aducătoare de lumină, ci o masă 
de apă pustiitoare, ce a pricinuit 
mari daune economiei.

Apare apoi orașul... Galațiul se 
înfățișează optimist. Prima imagi

ne pe care o oferă Combinatul sir 
derurgic este dovada certă a tă
riei omului, a atotputerniciei lui, 
în fața forțelor naturii.

Este ora 17. Elicopterul aterizea
ză pe stadionul din cartierul 
Țiglina. în prezența a mii de oa
meni care fac o caldă primire con
ducătorilor de partid și de stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu este în- 
tîmpinat de Cornel Onescu, minis
trul afacerilor interne, și de Con
stantin Dăscălescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Galați al 
P.C.R. O primă veste îmbucurătoa
re : cotele Dunării au scăzut azi 
cu 3 cm, iar cu cîteva ore mai 
devreme calea ferată Galați— 
Tecuci a fost redată traficului, 
încercuit de puhoaie, orașul rezis
tă eroic, spărgînd breșe în zidul 
ostil al forțelor naturii.

Pe străzile ce duc spre port, mii 
și mii de localnici, cu pancarte pe 
care stă scris „P.C.R.—Ceaușescu" 
au ieșit în. întîmpinarea conducă
torilor de partid și de stat. Obser
văm că majoritatea sînt femei, 
elevi și pionieri. Este și firesc: 
bărbații se află la muncă, în în
treprinderi sau pe digul de peste 
8 km lungime care se ridică în 
partea ,de est a orașului pentru 
prevenirea viiturilor maxime ce 
6Înt anunțate în zilele următoare.

Portul Galați. Pe punți ridicate 

peste cheiul atins de ape, condu
cătorii de partid și de stat urcă la 
bordul unui vas de pasageri cu 
care coboară pe firul Dunării, de-a 
lungul digului aflat în plină con
strucție. în dreptul Șantierului 
Naval se profilează silueta masivă 
a mineralierului de 12 500 tone 
aflat în construcție, se văd noile 
dane și instalații de lansare pen
tru viitoare nave de 20 000 tone 
aflate în proiect. Dincolo de maca
ralele șantierului se profilează ha
lele laminorului de tablă subțire, 
cartierele de locuințe. Toate aces
te bunuri trebuie salvate de furia 
apelor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dă indicații în legătură 
cu urgentarea lucrărilor la digul 
de apărare, unde sînt concentrate 
imense capacități tehnice și uma
ne sub un comandament de înal

tă calificare. Mii și mii de munci
tori și cetățeni ai orașului, sprijiniți 
de militari ai forțelor noastre ar
mate, lucrează zi și noapte pe șan
tierul acestui dig. 1 000 de stu- 
denți s-au oferit să munceașpă 
voluntar la ridicarea zidului îm
potriva pericolului ascuns în maja 
apelor Dunării.

Sînt impresionante pildele de 
solidaritate muncitorească ce se 
dau și aici în aceste clipe prin care 
trece întreaga noastră țară. în 
afară de ofranda în munca tenace 
a cetățenilor pentru apărarea a- 
vuției obștești de atacul dezlăn
țuit de ape, salariații Combinatu
lui siderurgic — Galați contribuie 
cu aproape 12 milioane lei la aju
torarea zonelor calamitate, pre
cum și cu importante cantități de 
materiale de construcție, cu echi
pe de specialiști. Contribuția bă- 
neăscă a salariaților din toate în
treprinderile și instituțiile jude
țului se ridică, după calcule pro
vizorii, la suma de 47 milioane lei. 
Importante cantități de cereale, 
numeroase animale precum și în
semnate sume de bani sînt date 
în contul sinistraților de către u- 
nitățile de stat și cooperatiste din 
agricultură, de către familiile ță
rănești.

Sînt valori destinate să acopere 
pierderile înregistrare pînă acum 
în acest județ, evaluate provizo
riu la cifra de 43 746 000 lei.

Toți locuitorii municipiului și ai 
județului sînt ferm hotărîți să 
muncească fără preget pentru pre- 
întîmpinarea altor calamități, pre
cum și pentru lichidarea efectelor 
inundațiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
părăsește, la orele înserării, orașul 
Galați. Elicopterul zboară un timp 
de-a lungul malului românesc al 
Prutului, ale cărui ape au prici
nuit, de asemenea, numeroase pa
gube. Apoi, zborul continuă dea
supra luncii Șiretului, a Buzăului 
și a Ialomiței, rîuri care s-au re
vărsat haotic pe întinse suprafețe 
agricole, afectînd atît ogoare cu 
grîu înverzit, cît și ferme zooteh
nice, întreprinderi ale industriei 
alimentare, construcții ale unită
ților de stat și cooperatiste, livezi 
și păduri. Privirea distinge zone 
din care apele au început să se re
tragă, dar pagubele lăsate de 
inundații pe aceste cîmpii mănoa-r 
se sînt inestimabile. Mănoasa cîm-t 
pie a Bărăganului este împînzită 
de o puzderie de bălți, care lucesc 
straniu în penumbra înserării, dînd 
dimensiunea pagubelor pe care in
temperiile le-au produs în însăși 
grînarul țării. Sînt răni pe care 
oamenii muncii, poporul nostru 
trebuie să le tămăduiască prin 
munca dîrză, neostenită, strîns unit 
în jurul partidului nostru, al con
ducerii sale, urmînd neabătut po
litica profund patriotică a Partidu
lui Comunist Român — cîrmaciul 
încercat al României socialiste.

★
Ca și în celelalte județe afectata 

de inundații vizita operativă 
de lucru întreprinsă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
a constituit pentru cetățenii din 
județele Brăila și Galați un pu
ternic imbold de a munci cu înal
tă răspundere patriotică pentru 
preîntîmpinarea și lichidarea efec
telor inundațiilor, a reprezentat un 
prilej de îmbărbătare în lupta cu 
stihiile naturii și de manifestare a 
solidarității socialiste cu care în
tregul nostru popor se ridică ca 
un singur om, înfruntînd cu hotă- 
rîre și fermitate grelele încercări 
prin care trece patria noastră 
socialistă.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Paul DIACONESCU

Popas în Insula Mare a Brăilei Conducătorii de partid și de stat iau cunoștință de desfășurarea lucrărilor de construire a digului din zona portului Brăila
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CATASTROF

— „Cu ce sâ încep ? I..."

UZINA DE PRODUSE CLOROSODICE DIN OCNA MUREȘ 

A fost ca un trăsnet!
In două ore s-au pierdut 

10000000!
a

B BĂTĂLIA CU APELE S-A DESFĂȘURAT SUB PĂMlNT B DUPĂ ZILE
Șl NOPȚI DE MUNCĂ ISTOVITOARE, IERI, UZINA A DAT PRIMA ȘARJĂ

„CÎND AM REVĂZUT FABRICA, 
NE-AM ÎNGROZIT...'1

— MĂRTURISESC ȚESĂTOARELE DE LA „TÎRNAVA" DIN MEDIAȘ

Acum, cu o tenacitate și răbdare impresionante se alege 

fir qu fir, fiecare piesă este spălată, unsă, remontată. 

Și sînt cîtevâ milioane de piese...

REGHIN

Sfîșietoare această priveliște a 
cimpiilor inundate, care ne încon
joară din toate părțile. De la Tîrgu 
Mureș la Alba Iulia, lunca Mureșu
lui este un șirag purulent de ape și 
smîrcuri. Mureșul nu mai are o sin
gură albie, ci două sau trei. Mii, zeci 
de mii de hectare au fost inundate, 
copaci seculari zac cu coroanele în
gropate în apă, sate întregi au rămas 
izolate, retrase pe mici insule de 
pămint.

Intrăm în orașul Ocna Mureș o dată 
cu primul tren care vine din Răz- 
boieni. Calea ferată a fost distrusă 
aici, pe o distanță de peste 3 kilo
metri, circulația este paralizată de 
șase zile. Sute de oameni — militari 
și locuitori ai orașului și ai satelor 
limitrofe — au muncit fără întreru
pere, zi și noapte, la început prin 
ape, apoi prin smîrcuri, la repararea 
tronsoanelor. La 22 mai, a fluierat 
prima locomotivă, a trecut primul 
convoi de vagoane, transportînd ma
terie primă la uzina de produse clo- 
rosodice Ocna Mureș. Azi, în dimi
neața de 23, uzina, încremenită din 
noaptea de 13 spre 14, va da prima 
șarjă de sodă calcinată.

Uzina E 10 are trei sferturi de 
veac, dar din vechea uzină a rămas 
numai numele. Totul a fost recon
struit, modernizat, capacitățile de 
producție au sporit în ultimii ani de 
nouă ori. Cu cît timp a fost dată însă 
în urmă uzina, în aceste zile în care 
limbile cronometrelor s-au rotit în 
sensuri inverse, o dată cu fiecare mo
tor care a stat, îngropat de valuri, o- 
dată cu fiecare clipă în care nu s-a 
produs ? Deocamdată pagubele mate
riale și de producție se cifrează la 
peste 10 milioane lei. Pașii noștri 
sună lugubru pe dalele curții spălate 
de ape lingă uriașele hale pustii, în 
care nici o inimă metalică nu mai 
bate.

Bătălia cu apele s-a desfășurat 
aici sub pămînt. Tot acolo se desfă
șoară acum reconstrucția. Toate com
partimentele subterane ale uzinei au 
fost inundate : stațiile de pompare, 
subsolul compresoarelor de bioxid de 
carbon, subsolul și focarele calcina- 
toarelor, tuneluri de transportoare, 
cuve, subsoluri de laboratoare și ma
gazii, apoi apele au urcat mai sus, 
mereu mai sus,' peste parterul secției 
de sodă calcinată, peste noi instalații 
și hale. Sînt cu totul 21 de compar
timente, instalații și încăperi pe car» 

apele Mureșului le-a inundat succe
siv, în două valuri de proporții ciclo
pice. In stațiile de pompe de înaltă 
și joasă tensiune, primul val a avut 
4 metri ; al doilea, după două ore, 
6. Intrăm în canalele subterane de 
ape reziduale, tuneluri ca de metrou. 
Apa a fost evacuată, mîlurile au fost 
evacuate. Pereții negri, îmbibați de 
umezeală vîscoasă, lucesc stins în 
lumina lanternelor. Ne înconjoară 
oameni cu fețele obosite, nebărbieri
te, slăbite de eforturi și de nesomn. 
Electricienii Ambrozie Păștină, loan 
Frîncu, Ironim Păcurar, echipele de 
lăcătuși conduse de Vaier Marele și 
Vasile Păștină, lăcătuși montori din 
echipele lui Micu Laurean, Ștefan 
Cosma, Ion Vesa și mulți, foarte 
mulți alții, întreaga uzină au lucrat 
cîte 14—15 Ore pe zi, alături de mun
citorii și specialiștii veniți din alte 
uzine chimice, de la Craiova,/Săvi- 
nești, Borzești, Govora, Slatina.

Au muncit cîte 14—15 ore pe zi, au 
muncit dramatic, eroic și nopțile. Au 
ajutat la refacerea căii ferate Răz- 
boieni—Ocna Mureș, iar în noaptea 
prăpădului au muncit și ei, și fa
miliile lor, alături de toți oamenii 
din oraș, la consolidarea cu blocuri 
de calcar a batalurilor de reziduuri 
ale uzinei, transformate în dig artifici
al. 4 000 de oameni, militari și civili, au 
consolidat cu blocuri de calcar digul. 
Autocamioanele nu puteau pătrunde 
printre valuri ; oamenii s-au înșirat 
în lanțuri vii, au trecut blocurile de 
piatră din mînă în mînă, digul a fost 
întărit, orașul a scăpat de distrugere.

Apele au izbit însă clădirile de pe 
țărmul opus. Case de oameni, case 
ale muncitorilor din uzină, gospodă
rii de țărani au fost inundate. LA 3 
kilometri de uzină, pe o rază pe care 
o cuprinzi dintr-o dată cu .ochiul, sint 
40 de case distruse din temelii. Oprim 
ca să fotografiem un morman de 
ruine. Pe o stivă minusculă de cără
mizi stă o femeie tînără care dă să 
sugă unui copil. Un bărbat în că
mașă, în ciuda vîntului rece care su
flă dinspre apele Mureșului, împin
ge cu un tîrn, mocirla din jur. Din 
gospodăria lui Anton Lăcătușu, mun
citor Ia Ocna Mureș, nu au mai ră
mas, salvate din ape, decît 34 de că
rămizi. Familia este găzduită acum, 
ca și alte zeci de familii rămas» 
fără acoperiș, de alți oameni, de alte 
familii, într-o impresionantă solida
ritate a suferinței, exprimată sim
plu, firesc* discret omenește.

Ne întoarcem în uzină seara. Gea
murile halelor sînt luminate, văzdu
hul vibrează, se aude vuietul prime
lor instalații puse în funcțiune. Sub 
pămînt, bătălia reconstrucției con
tinuă. Pe pămînt,. oamenii pregătesc 
prima șarjă, prima producție.

Ilie PURCARU

TOT CE S-A DISTRUS SE VA REFACE 
DAR CU CITĂ TRUDĂ!

65 000 case 
inundate !

Ați intrat cîndva într-o. casă. Ați 
avut grijă să vă ștergeți pantofii 
la preșul de la intrare ; ați știut că 
gazdei nu-i plac urmele de ume
zeală pe covor.

Ați intrat cîndva într-o casă. Ați 
văzut că bărbatul nu fumează a- 
casă : ea, soția, nu vrea să i se în
gălbenească plafonul.

Ați intrat cîndva intr-o casă. Ați 
admirat mobila, sau televizorul 
nou, și ați avut grijă să nu scăpați 
scrumul țigării pe covor.

Dacă ați intrat cîndva într-o casă, 
și dacă vreți să aveți o imagine a 
năpastei abătute de ape asupra atî- 
tor cămine, trebuie să înmulțiți a» 
ceastă casă cu 65 000 : acesta este, 
pînă în prezent, numărul caselor 
năpădite de apă. Numărul covoa- 
relor, podelelor sau parchetelor

Cu privirea ațintită la nesfîrșitele 
coloane ce veneau din cele două di
recții — Brașov și Vîlcea — și care 
aici, la confluența de drumuri de la 
Veștem, în județul Sibiu, se îngemă
nau într-un veritabil fluviu motori
zat, lucrătorul de 'miliție de la postul 
de control ne mărturisea că in viața 
lui nu i-a fost dat să vadă un atît 
de mare furnicar de mașini ca în 
aceste zile. Zeci, sute, mii de auto
camioane, încărcate cu motopompe, 
case prefabricate, materiale de con
strucții, alimente, îmbrăcăminte, por
nite din toate județele din sudul țării, 
gonesc zi și noapte către zonele ca
lamitate. Pe aici, prin aceste artere, 
pulsează acum fcu un debit impresio
nant sîngele fierbinte, revitalizator al 
solidarității, al ajutorului concret, 
imediat.

Am văzut multe din aceste auto
camioane descărcînd mesajul lor de 
omenie in localități greu încercate 
din județul Sibiu. în Dumbrăveni, în 
Mediaș, în comunele Tîrnava sau Dîr- 
los. Oamenii mulțumesc. In aceste 
zile apăsătoare pentru ei, fiecare 
mînă ce li se întinde, fiecare ajutor 
cît de mic le sînt bine venite. Dar 
am văzut și altceva : peste tot, mo
mentul primirii ajutorului, operația 
în sine, nu este decît o clipă de răgaz, 
o scurtă întrerupere dintr-o muncă 
îndîrjită, continuă. Ei știu că aju
torul din afară le este vital necesar. 
Dar nu e nici pe departe totul. Peste 
tot ,se muncește cu o indîrjire și răb
dare impresionante, pentru reclădi
rea cadrului de viață și de muncă 
distrus.

MEDIAȘ. Fabrica textilă „Tîr
nava". îndată după ce s-a dat alarma 
că vin apele, toată fabrica a trecut, 
ca un singur om, la măsuri excep
ționale de apărare și salvare a tot ce 
se mai putea salva. în numai trei 
ore, cît a durat pînă cînd puhoiul s-a 
apropiat de fabrică, în secția țesăto- 
rie — una din cele mai mari ale fabri
cii — au fost demontate și ridicate 
la o înălțime de aproape doi metri 
toate cele 724 de motoare electrice 

. ale războaielor. Dar... „iată urmele — 
ne 'arată acum maistrul Valentina 
Anghel — apa a ajuns, în năvala ei. 
la 2,70 m. Așa că toată truda noastră 
a fost zadarnică. Cine ar fi crezut ?“

In bună parte așa s-a întîmplat 
în toate secțiile : mașini, materii pri
me, materiale și chiar produse finite 
au ajuns toate una cu pămîntul.

— Cînd am intrat din nou în țesă- 
torie, după retragerea apelor, m-am 
îngrozit, am crezut că am halucinații 
— istorisește țesătoarea Ana Klusch. 
Complicatele războaie, cu claviatură 
pentru cartelă, cu sute și mii de 
piese fine, erau îmbîcsite de mii 
cleios în grosime de un lat de palmă. 
Ce-i de făcut acum ? — ne-am pus 
cu toții întrebarea. „Ne vor veni, de
sigur, ajutoare" — dar e fabrica 
noastră, locul unde ne ciștigăm pîi- 
nea de atîția ani, așa că trebuie să 
acționăm în primul rînd noi, cu toate 
mijloacele care ne stau la înde- 
mină. Și iată, acum, se muncește zi 
și noapte cu nemaiîntîlnită voință.

— După cum la repansat se lucrea
ză fir cu fir, cu penseta — intervino 
în discuție maistrul Alexandru Kere- 
keș — tot așa luăm acum și noi piesă

inundate, numărul zidurilor zugră
vite sau tapetate devenite recipient 
pentru ape și mii.

Inchipuiți-vă că ați rămas fără 
locuință și fără cele cuprinse in ea: 
înmulțiți această dramă personală 
cu încă 9 302 case distruse — și veți 
vedea cite cămine s-au dus pe apă.

Intre cele 65 000 case inun
date, 23 504 sint avariate. Dar cit de 
inundată trebuie să fie o casă, pen
tru a putea fi socotită drept ava
riată ? Și cite avarii trebuie să 
aibă, ca să se numere intre cele 
total distruse ?

Imaginația refuză să mai lucre
ze. Există lucruri la care e mai 
bine să nu te gindești : există boli, 
primejdii, sfîrșituri, amenințări al 
căror gînd il alungi, ca să stringi 
din dinți și să muncești, să faci tot 
ce e cu putință. 

cu piesă din fiecare război ; o spălăm, 
o ungem, o remontăm. Și sînt cîteva 
milioane de piese...

— Aci sînt peste 600 curele de 
transmisie ale mașinilor — adaugă 
țesătoarea Maria Costea. Este siste
mul nervos al secției, cum îi spunem 
noi. Ne-am propus să-1 recuperăm în 
întregime : spălăm curelele, le uscăm, 
le vom călca cu fierul pentru a fi 
perfect întinse. Vom face orice, nu
mai să putem pune cît mai repede în 
mișcare toate cele 724 de războaie. 
Desigur și pagubele vor fi reduse, în 
acest fel, oonsiderabil.

Comuna Tîrnava. Pe o punte im
provizată din conducte de fontă si 
scînduri (acum o săptămină aici exis
ta un pod) trecem apa, acum domoa- 
lă, a Tîrnavei .și ajungem în comuna 
care îi poartă humele. Urmele dezas
trului sînt de neînchipuit : griul, se
cara și sfecla de pe 110 ha sînt pur 
și simplu numai nisip și noroi ; au 
fost distruse toate cele 12 silozuri, 
cele 2Q00 m p răsadnițe, serele cu 
peste 100 000 fire de tomate, 50 000 
fire de ardei și 50 000 flori. Iar câ- 
sele comunei...

— Aici ce a fost ? — întrebăm.
— Chiar sediul cooperativei agri

cole.
★

Pierderile de producție la unitățile industriale din Me
diaș și Copșa Mică, greu lovite de calamități, se ridică la 
70 milioane lei. La Mediaș continuă să nu iuncționeze uzi
nele „Autoniecanica", „Emailul Roșu", țesătoria „Tîrnava" 
și alte unități industriale ale orașului.

Apele se retrag...
Apar rănile săpate adine 

in trupul orașului
De pe cunoscuta sa colină, Deva iți 

apare purtind trista trenă de oraș ca- 
lamitat. De acolo, de sus, rănile i se 
văd mai bine, iar altele, încă ascunse 
de ape, sînt lesne de închipuit. Aces
te mlaștini au fost pămînt roditor. 
Aceste bălți au fost zăvoaie. Aici a 
crescut griul, dincolo porumbul, mai 
departe cartofii, sfecla de zahăr, 
orzul, secara... Au crescut, au fost... 
N-am să uit multă vreme glasul îne
cat în lacrimi al unui om care mi-a 
vorbit, la Deva, despre moartea ce
lor 1 100 000 flori din serele orașului. 
Puhoiul a distrus nu numai ano
timpul prezent, ci și-a întins degetele 
murdare și către cel viitor. In toată 
partea dinspre Mureș nu se poate 
vorbi de străzi. Pe sub aluviuni sînt 
pipăite conductele, canalele, podurile; 
se face o radiografie. Primul rezul
tat : distrugere, dezastru. In toată 
această zonă nu se poate vorbi de 
străzi nici dacă privești ceea ce a 
rămas deasupra. Coloanele caselor, 
altădată vesele, au fost decimate, ca 
într-un război cumplit. 889 de case

Așa și acum ; în loc de a privi 
hăul lăsat de zidurile dispărute, să 
acționăm. Sint oameni care au ne
voie de ajutor. Sînt case ce se cer

Oamenii 
cît populația

...265 199 persoane evacuate pînă 
ieri din calea tăvălugului distrugă
tor al puhoaielor. Imaginea are da
rul să te cutremure, inchipuiți-vă 
că s-a adunat la un loc populația 
orașelor Turnu Severin, Deva, Lu
goj, Botoșani, Bîrlad și Focșani și a 
pornit in grabă la drum, in miez de 
zi sau în miez de noapte. Coloane 
nesfîrșite. Femei cu copiii în brațe, 
de mină, oameni cu boccele, căruțe 
in care a fost aruncat la repezeală 
ce a putut fi salvat din gospodării 
temeinic înjghebate in zeci și zeci 
de ani.

265 199 de oameni strămutați pe 
un termen mai lung sau mai scurt, 
in afara razei primejdioase a viitu-

— Pagubele suferite de cooperativă 
sint atît de mari încît îmi vine greu 
să le mai repet : circa un milion de 
lei — ne spune Martin Zigmund, pre
ședintele’ cooperativei. S-au distrus 
culturi, s-au dus pe apă importante 
investiții. Dar noi, oamenii din Tîr
nava, trăim...

— Trăim și muncim să refacem tot 
ce am pierdut — continuă cooperato
rul Mihail Herberth. Ieri și azi, prin 
zeci de canale și șanțuri de scurgere, 
au fost salvate mai bine de 3 hectare 
cu varză. Apele au cuprins, după cum 
ați aflat, și serele și răsadnițele. Se 
spune că nimic nu se face din nimic. 
Dar veniți să vedeți : se ia fir cu fir 
de roșie, de ardei, de floare. Se pune 
deoparte ce e bun, se spală, se răsă
dește. Vom pune din nou sămînță în 
cele 20 de hectare de grădină. Pe 
cîmp, în loc de grîu vom semăna po
rumb. Viața trebuie să-și urmeze 
cursu1 ei. A fost rău ieri, va fi cu si
guranță bine mîine. Și pentru asta 
muncim din răsputeri !

Orice alt comentariu devine de 
prisos.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

★

dărîmate, complet nelocuibile sau 
care solicită mari reparații ! Pagube
le aduse avutului cetățenilor prin 
distrugerea bunurilor, la o primă și 
destul de vagă evaluare : 4 283 812
lei. Linia neagră, murdară a cotei 
maxime atinse dc ape e un doliu 
care îmbracă aproape 2 700 oameni. 
Implacabilă, calamitatea nu a făcut 
deosebiri. întunericul celor aproape 
3 metri cît a atins pe alocuri apa, a 
cuprins blocurile abia ieșite de sub 
mistrie cît și silueta austeră a bise
ricii franciscane numărînd patru 
veacuri.

Treptat, apa e împinsă înapoi, în 
albia ei. Pompele aruncă din curți, 
din grădini, din subsoluri, din hale 
lichidul murdar. Ies la iveală alte 
distrugeri, dar, o dată apa alungată, 
parcă înfățișarea oamenilor • care 
niciodată nu și-au pierdut calmul în 
aceste zile, e mai limpede. Mîna 
prinde uneltele și cursul vieții conti
nuă sub emblema durabilă a muncii.

Platon PARDAU

Ce 
ați făcut 
în acele 
ore 
cumplite?

La Reghin, acum cîteva zile, stri
gătul : „S-a rupt digul !“ a avut un 
înțeles cutremurător de concret. 7 în
treprinderi, cu 16 secții, în care 
pulsul producției a încetat să mai 
bată... Aproape 160 de case distruse... 
Sute de sinistrați... Pagube de zeci 
de milioane lei...
. Aflăm zeci și zeci de episoade caro 
te răscolesc prin dramatismul lor.

...Eugen Glied, directorul întreprin
derii ILEFOR Reghin, a părăsit spi
talul în ziua de 12 mai. Pînă ieri însă 
el nu ajunsese acasă. Unde a fost 
atîtea zile și nopți ? Alături de oa
menii care au dus cu îndîrjire bătălia 
împotriva șuvoaielor. împreună, au 
salvat cantități însemnate de che
restea, furnire, materiale din import. 
Milioane de lei, avutul tuturor...

— Sînteți unul din cei opt oameni 
blocați două zile și două nopți în 
cleștele apelor revărsate ale Mureșu
lui și Gurghiului, Ce gîndeați în a- 
cele nesfîrșite ore de groază ?

Vasile Stan, maistru la fabrica de 
cherestea a complexului de prelucrare 
a lemnului, tace. Rostește apoi cîteva 
fraze simple :

— Cineva dintre noi a tras sirena. 
Ore in șir. (Sirena răscolea orașul. 
Oamenii știau că acolo, la fabrică, se 
află cî,țiva muncitori prinși de pu
hoaie. la datorie — n.n.). Intre salva
tori și fabrică erau ape, ape. In bez
nă, pe crestele lor, fulgerau bușteni 
de fag groși de peste o jumătate de 
metru. Cine să ne Vină în ajutor ?!...

...Ore și zile de maximă încordare. 
La I.P.S. Reghin, muncitorul Ion Mol
dovan s-a scufundat în apa adîncă, 
rece ca gheața, pentru a decupla ins
talația de curent de înaltă tensiune. 
Borbăly Mihai, cu apa pînă Ia git, 
a salvat cantități importante de ma
teriale din import ale cooperativei 
„Lemn-metal“. Imobilizat o zi și o 
noapte de apele revărsate, el \a fost 
salvat de șoferul Nicolae Bodiș.

...La întreprinderea ,,Republica" E- 
meric Szocs, loan Vultur, Ionel Pc •; 
lak, Iohan Dietrich și alți 25 de oa< 
meni au salvat peste 100 de motoare. 
Ambarcațiunile fabricate la Combina
tul de prelucrare a lemnului au făcut 
în acele zile un dramatic rodaj,, peste 
viitura dezlănțuită. Conduse de oa
meni curajoși, schiturile, caiacele, ca- 
noele au salvat peste 400 de familii 
din cartierul Ierbuș.

...Secvențe, secvențe. Casa pensio
narului Sandorhăzi Iosif și a soției 
sale nu mai este. Cei doi au rămas 
doar cu hainele de pe dînșit Nu mai 
este nici casa lui Bâdi Iosif, mecanic 
la hala cazanelor de la combinatul de 
prelucrare a lemnului. Nu mai sînt 
multe case. Oamenii aceștia însă nu 
și-au pierdut cumpătul. Ei au găsit 
puterea să se ridice deasupra durerii, 
au fost ajutați să treacă peste acest 
greu moment. Sinistrații sînt adăpos
tiți în case călduroase, înconjurați de 
grija întregii colectivități.

Lorand DEAKI 
Dan MATEESCU

reclădite. Sint cămine care trebuie 
să reapară.

Ele se vor reface așa cum au 
fost. Prin muncă, prin efort.

evacuați:9
a sase orașe9 9

rilor, primiți cu caldă omenie de 
rude, de necunoscuți, dar și intr-un 
caz și in altul de prieteni, de tova
rășii lor. Cazați in barăci, in inter
nate de școli, in spitale, in vagoa
ne, in corturi. Așteptînd cu înfri
gurare trecerea clipei de , încercare 
pentru a se reîntoarce în locurile 
de unde deluviile i-au dislocat.

Ridicindu-se deasupra durerii, a- 
jutați de stat, de colectivitățile în 
care trăiesc, acești oameni greu în
cercați vor lua viața de la capăt. 
Cele douăzeci de milioane de inimi 
ale poporului nostru, care vibrează 
in aceste clipe alături de ei, ii îm
bărbătează, ii ajută să fie mai tari 
decit forțele dezlănțuite ale naturii.

• Comunicam ieri, pe baza 
unor estimări provizorii, că su
prafețele inundate însumau 
650 000 ha. Astăzi cifra s-a ridi
cat la peste 726 000 hectare ; o 
bună parte din această imensă 
suprafață era cultivată cu ce
reale, plante tehnice, legume. 
Alte mii de hectare, din care 
unele plantate cu vii și livezi, 
sint distruse de alunecările de 
terenuri.
• Din calea apelor pustiitoare 

au fost evacuate peste 700 000 de 
animale. Identificările făcute 
pînă ieri consemnează că pu
hoaiele au dus la pierderea a 
peste 28 000 de animale.

Stagnarea timp de cinci zile a 
activității de extracție Ia între
prinderea minieră Căpeni, cau
zată de pătrunderea apelor în 
galerii, deteriorarea acestora și 
a căilor de comunicație s-au sol
dat cu un minus de 12 350 tone 
lignit.

La unitățile de exploatare și 
industrializare a lemnului din 
Tg. Secuiesc și Intorsura Buzău
lui, avarierea căilor de comuni
cație forestieră a întrerupt trans
portul buștenilor la gatere și 
implicit procesul de producție : 
pierderea de producție se cifrea
ză, între altele, la circa 2 000 mc 
cherestea de fag și rășinoase.

Infectarea apelor industriale 
în timpul viiturilor a provocat 
Ia uzinele textile „Oltul" din Sf. 
Gheorghe o pierdere de pro
ducție de circa 16 000 mp țesă
turi.

• Deși mai puțin lovit Se 
inundații, și județul Brașov în
registrează pagube evaluate 
pînă acum Ia zeci de milioane 
lei. Apele revărsate ale Oltului 
au distrus și avariat 131 case. 
36 km căi de comunicație, au 
inundat aproape 20 000 hectare 
teren agricol.
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IN BĂTĂLIA EROICĂ A ÎNTREGULUI POPOR PENTRU ÎNVINGEREA CALAMITĂȚII

CLASA MUNCITOARE
• Un înalt exemplu de conștiință și abnegație

• Ocontribuție hotărîtoare, un rol mobilizator
In aceste zile de grea luptă împotriva stihiilor naturii și a uriașelor distrugeri lă

sate de ele, cînd resursele spirituale, forța morală a celor 20 de milioane de iii ai Româ
niei socialiste sînt supuse unui examen al maturității civice, clasa muncitoare se afirmă 
din nou, nedezmințit, ca în toate momentele de încercare, la înălțimea misiunii sale is
torice, a rolului de forță de bază a societății. Nu este un lucru nou j se știe că în tot ce 
s-a înfăptuit de Ia eliberarea țării, in tot ce a transformat chipul tării și viața oameni
lor, la temelia a tot ce face puterea și mîndria patriei socialiste sînt încorporate ener
gia, munca harnică, entuziasmul, maturitatea politică a clasei muncitoare. Dovedind o 
înaltă conștiință patriotică, abnegație și hotărîre, spirit de disciplină și neînduplecată 
dîrzenie, clasa muncitoare se situează și acum, in aspra bătălie împotriva catastrofei 
pricinuite de stihia apelor, în primele rînduri, pe cele mai înaintate poziții — prin im
portanța decisivă a aportului la repunerea în funcție a întfegului mecanism al econo
miei naționale. Ia înlăturarea pagubelor din regiunile calamitate și ajutorarea sinis
traților, prin amploarea efortului pentru a pune la dispoziția societății cît mai multe bu 
nuri, pentru a se compensa pagubele suferite.

Neasemuit eroism și spirit de sacrificiu, înaltă conștiință patriotică, curaj, dîrze
nie și abnegație — iată nobilul exemplu pe care clasa muncitoare îl oferă din nou.

----------- ------ NOASTRE CLASE MUNCITOARE 
APELOR, DATATOR DE FORȚĂ,

Hunedoara și Reșița

Minerii
și siderurgiștii
nu se dezmint

PRIN ACESTE TRASATURI, CHIPUL MINUNATEI 
STRĂLUCEȘTE PRIN NEGURILE LASATE DE URGIA 
BĂRBĂȚIE ȘI ÎNCREDERE.

Examenul FIRESC!
Eugen BARBU NE AM FĂCUT
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Prin cuvîntui nostru
muncitoresc, promitem

Combinatul chimic 
Făgăraș

ratelor de măsură și control, trans
formatoare de sudură provenite de 
la Combinatul chimic Tîrnăveni — 
grav lovit de calamități.

a acorda asistență tehnică între
prinderilor locale.

Muncitorii inginerii și tehnicie
nii combinatului s-au 
lucreze peste plan :

o o producție globală 
lei ;

• o producție marfă 
încasată de 4’8 000 000 . lei ; ,

• beneficii de 10 000 000 lei.
In total contribuția bănească 

salariaților combinatului la fondul 
de ajutorare a sinistraților va fi de 
3 100 000 lei.

în cadrul combinatului s-au con
stituit colective care lucrează la 
repararea motoarelor electrice, apa-

angajat să
de 5 000 000
vindutâ Ș.i

a

Automatica-București
Fabrica de autoturisme 

Pitești

Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii âeestei întreprinderi au hotărît :

— să .-realizeze 
iunie un spor de 
Altă, spor care se ridică ia suma de 
2 500 000 lei ?

— să constituie 
liști care, potrivit indicațiilor foru
rilor competente, să se deplaseze 
în zonele calamitate. La recoman
darea forului tutelar, o echipă de 
lucru a plecat la Tg. Mureș, pentru

in lunile mai și 
producție de 44a-

echipe de specia-

Suplimentarea producției glo
bale pe acest an cu 5 000 000 iei ; 
a producției marfă cp 3 000 000 lei. 
' Gofectivhi Fabricii de motoare 
din Pitești, organizindu-și munca în 
trei schimburi, va da in cursul 
lunii mai o producție suplimenta
ră de 30 000 lei ; au și fost expedia
te 50 de motoare electrice întreprin
derii „Electro-Mureș" spre a o spri
jini în reluarea activității.

Tradițiile eroice ale minerilor 
șl siderurgiștllor sînt cunoscute. 
Veștile despre calamități au elec
trizat voința și hotărîrea acestor 
brave detașamente ale clasei 
muncitoare. Dîrzenie, eforturi 
pline de abnegație, maximă în
cordare a forțelor — iată ce ca
racterizează în aceste zile acti
vitatea în întreprinderile județu
lui Hunedoara. Animați de o înal
tă conștiință patriotică, minerii 
de la Lupeni au realizat, pînă în 
prezent, peste prevederile de plan, 
aproape 19 000 tone cărbune. Cu 
fețele șiroind de sudoare, minerii 
din brigada comunistului Mihai 
Blaga au atins, în aceste zile de 
grea încercare pentru țață, 
niai înaltă productivitate : 
tone cărbune pe post ; 
membru al..............
fel circa 3 
plan.

Spre a-și 
tribuția la , ____
metal ale refacerii economiei na
ționale, siderurgiștii de la lami- 
noarele de 800 mm, 350 mm, linii
le de profile ușoare, mijlocii, de 
sîrmă și benzi ale Combinatului 
siderurgic Hunedoara au realizat, 
în ultimele zile, un plus de 1 900 
tone laminate.

cea 
19,9 

fiecare 
brigăzii a realizat ast- 
tone cărbune peste

aduce din plin con- 
necesitățile sporite de

★
Reșiței au hotărît 
angajamentele irii- 

cu 
producția-marfâ

Angaj ament ui anual

Siderurgiștii 
să-și majoreze __ _____
țiale în întrecerea socialistă 
34 090 000 lei la . ,_______
șl cu 17,5 milioane lei la beneficii. 
Pentru sprijinirea unor fabrici a- 
fectate în zonele calamitate, sec
toarele de întreținere și reparații 
ale Combinatului siderurgic din 
Reșița, s-au angajat să realizeze 
suplimentar piese de schimb în 
valoare ele 250 000 lei și 100 tone 
construcții metalice, putînd fi fo
losite atît la refacerea unor hale 
industriale, cit și în construcția 
de poduri.

DUBLAT SAU TRIPLAT!
PLOIEȘTI. — Colectivul Combinatului petrochimic 

Ploiești și-a majorat angajamentul de depășire a pla
nului la producția globală de la 18 milioane la 
30 000 000 lei ; la producția marfă de la 14,5 la 24 mili
oane lei, iar beneficiile de la 5,6 la 15 niilioane lei.

CLUJ. — Numeroase unități industriale clujene și-au 
dublat angajamentele anuale. Salariații Uzinei meca
nice de material rulant „16 Februarie", pe lingă du
blarea angajamentului anual, și-au asumat noi sarcini 
care, valoric, reprezintă peste 3 milioane Iei : sălaria- 
ții uzinei vor repara 10 cuve și o presă hidraulică apar- 
ținind întreprinderii Refractara" din Dej, greu lovită 
de inundații. Și-a dublat angajamentul anual și colec
tivul întreprinderii „Electromelal", care va livra su
plimentar piese auto și aparataj electric, precum și ar
ticole de uz casnic în valoare de 2 100 000 lei. Pentru 
a contribui la asigurarea necesarului de materiale de 
construcții în zonele calamitate, Grupul nr. 1 de con- 
strucții-Cluj și-a dublat, de asemenea, angajamentul

anual privind economiile de materiale. Combinatul tex
til din Cluj, în afara sporului de producție angajat su
plimentar, va repara circa 100 de utilaje deteriorate 
de ape la Dej.

GORJ. — Minerii din cadrul Combinatului cărbune- 
lui-Tg. Jiu au avut ca angajament inițial realizarea 
în plus a 35 000 tone lignit față de prevederile planu
lui de stat ; in aceste zile ei și-au triplat angajamentul, 
care se cifrează la 100 000 tone peste prevederile pla
nului. Totodată, ei s-au angajat să cedeze repartițiile 
pentru 100 tone ciment și 100 mc lemn de mină, recu- 
perînd aceste cantități prin ample măsuri de reducere 
a consumurilor specifice.

în urma adunării salariaților din cadrul Grupului in
dustrial de extracție foraj-Tg. Jiu s-a liotărit sporirea 
de la 2,4 milioane lei la 4,15 milioane lei, a angajamen
tului privind realizarea de producție marfă peste plan, 
în același timp, se vor trimite în zonele calamitate 
50 de tone de metal economisit peste cele 200 de tone 
din angajamentul inițial.

OAMENII DE FIER DE LA PORȚILE
CU ACELAȘI NUME

La Satu-Mare

APA,
ELECTRICITATEA, 

TRENURILE:

pe frontul refacerii

Eram la Porțile de Fier, intre mii 
de veterani ai construcțiilor hidro
energetice. Vestea cumplită a sinis
trului a stîrnit aici o reacție fulgeră
toare. Oamenii aceștia, a căror profe
sie le cere să înfrîngă și să domesti
cească apele (ne 
de la Bicaz, de la 
mari încordări 
Dunării la Porțile 
seama, din prima . .
poate provoca forța distructivă a to
rentelor.

,,Da, trebuie să facem ceva“, l-am 
auzit rostind involuntar, lingă mine, 
pe un tinăr comandant de brigadă, 
eind la televizorul din clubul tine
retului se derulau imaginile luptei cu 
puhoaiele pe străzile din Alba Iulia. 
Acest imperativ s-a născut atunci 
în mii de conștiințe. Dovada am a- 
vut-o a doua zi, cînd, aflîndu-mă în 
sediul comitetului de partid, tele
foanele sunau încontinuu. Secretarul 
comitetului răspundea prompt ; își 
nota mesaje, propuneri, inițiative. Se 
ofereau ajutoare pentru județele 
calamitate. Oamenii întrebau cum și 
unde să trimită banii, colective de 
muncă anunțau că vor să lucreze în 
contul sinistraților, echipe se ofereau 
să plece în locurile bîntuite de ape 
pentru a ajuta, cu priceperea lor de 
constructori, la refacerea întreprin
derilor, instalațiilor, podurilor, dru
murilor, rețelelor electrice ; soții de 
constructori care pregătiseră zeci de 
pachete cu hăinuțe pentru copii, ce
reau lămuriri cu privire la expedie
rea lor...

Secretarul nu știa atunci, n-avea 
cum să știe toate răspunsurile ce i se 
cereau... Intre timp s-au conturat 
primele angajamente.

în afara pachetelor de îmbrăcămin
te și hrană, a doua zi urmau să ple
ce, ca intervenție imediată în ajuto
rul zonelor lovite de furia apelor,

amintim bătăliile 
Argeș și recentele 
pentru închiderea 
de Fier), și-au dat 
clipă, ce dezastru

două brigăzi complexe alcătuite din 
oameni de diverse meserii, (mecanici, 
lăcătuși, dulgheri, montori electri
cieni etc). O altă echipă, de electri
cieni, fusese deja alcătuită și se pre
gătea de drum. Două brigăzi, o echi
pă... Dar sute și sute de plți con
structori au cerut aprobarea pentru a 
alcătui alte brigăzi și echipe. Un gest 
reflex de a sări in ajutor. O scurtă 
discuție, o explicație — și imediat 
înțelegerea și disciplina muncitoreas
că și-au spus cuvîntul. S-a înțeles că 
este deosebit de important ca proce
sul de construcție al hidrocentralei 
să continue intr-un ritm cit mai ra
pid.

„Cu cit vom da mai repede primii 
kilowați, cu atît mai mult vom con
tribui la recuperarea pagubelor pri
cinuite de calamitățile naturale !" — 
am reținut această frază cînd se vor
bea despre modul cel mai judicios 
de a acționa, în momentul de față. 
Și s-a muncit. In toate aceste zile și 
nopți de grea încercare pentru țară 
s-a 
toate fronturile de 
printr-un plus de 
plecați în _ zonele 
tastrofă. 
fier. In 
tardoului s-a turnat beton, 
ritm de 2 000 mc pe zi. în așa fel in
cit barajul să poată fi terminat la 
timp. Deși a plouat din abundență, 
turnarea în lamele nu s-a întrerupt 
o clipă. La primul hidroagregat, care 
nu peste mult timp va genera primii 
kilowați produși de energia apelor 
Dunării, lucrările de montaj au con
tinuat mai intens ca de obicei.

P. S. Acum ne-a sosit la redacție 
o știre care anunță un ANGAJA
MENT AL CONSTRUCTORILOR 
SISTEMULUI ENERGETIC ȘI DE 
NAVIGAȚIE DE LA PORȚILE DE 
FIER. Ei vor realiza, pentru recupe-

rarea pagubelor pricinuite de inunda
ții, O PRODUCȚIE SUPLIMENTA
RA, PE LUNA MAI IN VALOARE 
DE 1,5 MILIOANE LEI. Se adaugă 
angajamentul colectivului de la Șan
tierul III betoane, de a realiza econo
mii in valoare de 500 000 lei.

Mihai CARAMFIL

In orașul atit de greu lovit, 
Satu-Mare, muncitorii desfă
șoară o luptă eroică pentru nor
malizarea activității. Din ziua de 
22 mai au fost repuse în funcțiu
ne liniile ferate Baia Mare—Sa
tu-Mare din traficul feroviar de 
mărfuri, urmînd ca în cîteva 
zile să se dea drum liber și tre
nurilor de pasageri. A intrat în 
circuit și linia ferată 
—Halmeu. Ieri și-a 
parțial activitatea și 
apă ; este pe cale să 
alimentarea totală 
electrică a orașului, 
nomică reintră 
combinatul 
„Ceram", 
tea“_ ..------ .----
tensă pentru recuperarea utila
jelor avariate și reluarea activi
tății productive.

Satu-Mare 
reînceput 

Uzina de 
se asigure 
cu energie 
Viața eco- 

în normal. La 
„1 Mai", fabrica 

fabrica „Solidarita
te desfășoară o muncă in-

muncit, fără întrerupere, pe 
lucru, înlocuind 

strădanii 
lovite 
tari, 

cavitate
Oameni 
marea

CONSTRUCTORILOR

Am fost martori în aceste zile la 
momente de un dramatism zgudui
tor. încercată greu de oarba stihie, 
țara intreagă a făcut dovada marii 
ei forțe, echilibrului moral pe care 
poporul și l-a clădit de-a lungul tim
pului, in confruntările dramatice ale 
-secolelor. In aceste zile am avut con
cret, palpabil, sentimentul forței sale, 
puterii sale de a rezista și celor mai 
de negîndit dezastre.

Am văzut, în fabrici, muncitori a- 
plecați asupra mașinilor, multe și 
multe ore peste programul de lucru, 
pentru a. spori producția, pentru a 
diminua astfel pagubele. I-am văzut 
după ce, obosiți, părăseau uzinele, 
indreptîndu-se spre locurile unde cu 
tenacitate, cu îndîrjire se înălțau zi
duri de apărare. I-am văzut salvînd, 
alături de militari, vieți omenești, bu
nuri materiale. I-am văzut, după ce 
furia apelor a trecut lăsind în urmă 
răni adinei, pornind hotărîți la înlă
turarea avariilor, la repunerea rit mai 
grabnică în funcțiune a mașinilor. 
Sînt oameni care știu ce vor. Sînt 
oamenii unei conștiințe ferme, unei 
exemplare discipline, ai unei remar
cabile puteri de organizare. Ei, toți, 
sutele de mii de membri ai marii fa
milii muncitorești, ai clasei noastre 
muncitoare, forța de frunte a socie
tății socialiste ; ei, cei care s-au că
lit la școala luptei revoluționare, a 
solidarității muncitorești ; ei, cei 
care s-au aflat întotdeauna în primul 
rînd al luptei pentru idealurile so
cialismului, au făcut încă o dată, în 
aceste zile grele, dovada că își me
rită pe deplin stima națiunii întregi. 
Ei, membrii eroicei noastre clase 
muncitoare, ne-au dat tuturor, prin 
exemplul faptelor lor, sentimentul 
certitudinii, ne-au dat dreptul — 
toată urgia ce ne-a încercat — 
privim încrezători spre ziua 
mîine.

Nu-mi plac cuvintele late și,
unul care a trecut prin al doilea 
război mondial, știu valoarea cuvîn- 
tului catastrofă. Nu sînt economist, 
dar pot să-ml dau seama că de data 
aceasta pierderile materiale suferite 
de către țara noastră sînt echivalente 
cu acelea dintr-un război. Orașe în
tregi luate de ape, uzine sfărîmâte, 
zeci de mii de case distruse, școli 
transformate în ruine, șosele și căi 
ferate minate de furia apelor incon
știente, oameni uciși, mașini pierdu
te, bunuri materiale de miliarde de 
lei strivite de neînfrînata forță a unei 
naturi oarbe...

Vor trebui
încordată, importante 
muncă fără preget, ca 
acolo unde ne aflam 
mai-ului nefast. Ciudat 
sentimentul unei panici 
nu sint neliniștit și nu
dut nici o secundă încrederea în ca
pacitatea poporului minunat în mij
locul căruia trăiesc. Iar această în
credere o datorez, in primul rînd, oa
menilor din fabrici și uzine, lucidi
tății cu care au întîmpinat acest de
zastru, energiei cu care au pornit la 
înlăturarea consecințelor lui, răspun- 
zind ca o armată disciplinată, bine 
organizată, la îndemnurile și chema
rea partidului.

Am bănuit totdeauna că românul 
este un tip imprevizibil, cu reacții 
formidabile la nenorociri, cu mari 
disponibilități sufletești și cu o ener
gie fără limite. Examenul ultimelor

cu
4ă 
de

ca

multe eforturi, muncă 
sacrificii, o 
să ajungem 
la începutul 
însă, nu am 
fără ieșire, 
mi-am pier-

zile m-a convins pe deplin că ceea ce 
unii consideră miracolul supraviețui
rii sale nu este un lucru inexplicabil. 
Catastrofa ne-a găsit pe cei mai mulți 
dintre noi nepregătiți. Chiar primele 
știri îngrijorătoare nu șie-au neliniș
tit prea mult, ne gindeam cu toții la 
citeva pagube mai însemnate, la li- 
mitarea nenorocirii în cîteva județe 
ce trebuiau repede refăcute. Dar ca o 
întreagă țară, ca aproape toate jude
țele ei să fie lovite de inecul ne
drept, asta nu puteam bănui. Nicio
dată în trecut nu s-a întîmplat așa 
ceva aici. Faptul este fără precedent. 
Iată de ce și moralul națiunii noas
tre mi s-a părut fără precedent...

Am cunoscut, așadar, eroismul 
muncitorilor de pretutindeni, al oște
nilor. Am citit relatări zguduitoare 
despre hotărîrea individuală născută 
în fiecare cetățean, aflat în primejdie 
sau aflat la locul său de muncă. Am 
fost martorul unei neasemuite fapte 
colective : salvarea orașului Arad de 
furia puhoaielor și de azi pînă la 
4 iunie voi urmări încordat cum 
luptă muncitorii gălățeni, întreaga 
populație a orașului, pentru supravie- , 
țuirea urbei lor. Sînt lucruri extra
ordinare in aceste știri scurte, su
gestive. Sînt. pilde de eroism, care se 
cer așezate în diadema de glorie, a 
națiunii noastre, a clasei noastre 
muncitoare. Dacă nu minimalizăm 
ultimele întîmplări nefericite, putem 
spune cu mina pe inimă că țara noas
tră a trecut și trece incă printr-una 
din acele împrejurări decisive ale 
istoriei. Marele examen al națiunii 
noastre a fost dat, poporul nostru a 
dovedit incă o .1 .._ ;______
față- oricărei împrejurări grele, cu 
orioe sacrificiu. De la pionieri la ge
neralii cei mai ' ' ’
lectualitatea care și-a părăsit masa 
de lucru și a pus mina pe sapă pină 
la admirabila noastră clasă munci
toare, care a luat ciocanul și lovește 
fierul de dimineață pînă in zorii zile
lor următoare, toată lumea și-a făcut 
și își face datoria. Fără o pregătire 
morală de genul celei dovedite în ui-, 
timele zece zile, fără un partid con
știent de rolul și datoriile sale față 
de națiune, al cărui cuvînt a devenit 
un catalizator al bărbăției și devoți
unii generale, fără o clasă muncitoare 
călită în mari bătălii sociale, fără 
o țărănime înălțată la un nou orizont 
al cunoașterii și conștiinței, tot ceea 
ce am văzut, toate faptele de eroism, 
care ne-au dat sentimentul mîndriei 
că sîntem .trup din trupul acestui po
por, n-ar fi fost posibile.

Va trebui, desigur, destul de mult 
efort pînă la recuperarea a ceea ce 
am pierdut, va curge multă sudoare 
și vom mai pierde multe nopți, dar 
incă de pe acum pot să spun că am 
ieșit învingători. Nu e vorba numai de 
curaj, de rezistență, în fața unei îm
prejurări grele, neprevăzute, e vorba 
de ceva mai mult, de calitatea prin
cipală a unui popor întreg : de forța 
de a învinge resemnarea, de a de
păși cu încordare și calm o nenoro
cire colosală, de a riposta organizat, 
lucid, cu sacrificii cit mai puține. E 
vorba de eroismul, de dirzenia, de 
capacitatea de dăruire și organizare 
pe care le-a demonstrat cu prisosin
ță în aceste zile minunata noastră 
clasă muncitoare, Inscriindu-și pe 

■ steagul său încă o pagină de glorie, 
izvorită din conștiința misiunii 
ciale, a datoriei față de patrie.

Iată de ce mi se pare tulburător și 
plin de optimism. Nu o să transform 
o calamitate intr-un -triumf. Dar un 
triumf uriaș moral există în unanima 
reacție a națiunii noastre 
zile...

DATORIA

dată că poate faco

in virstă, de la inte-

so-

din aceste

...La orele șase, in zorii zilei 
de miercuri, intram in hala for
jei de la 'Uzina, de vagoane din 
Arad. Se lucra din plin in zgo
motul asurzitor al ciocanelor. 
Părea că prin aceste locuri ni
mic nu se întâmplase. Și totuși, 
cu numai 48 de ore înainte, în 
halele vaste ale uzinei domnea 
liniștea — grea, neobișnuită, sur
prinzătoare, intr-un fel mai a- 
surzitobre dec.it zgomotul — a 
totalei inactivități. O parte din 
utilaje fuseseră demontate și 
puse la adăpost de eventuala in
vazie a apelor.

Alături de o stivă de bare de 
tracțiune proaspăt forjate, văd 
un chip ce mi se pare cunoscut. 
Il privesc o clipă, apoi imi a- 
mintesc : cu citeva • ore înainte, 
in toiul nopții, l-am întâlnit in 
uniforma gărzilor muncitorești 
sus, pe dig, in apropierea car
tierului Micălaca, .unde Mureșul 
izbise cu cea mai mare furie în 
stăvilar. Pîndea cu 
fiecare lovitură a 
cînd i se părea că 
mai mărunt pericol 
ții, căra, împreună 
săi, saci de nisip să consolideze 
digul.

Noua ipostază în care-l întâl
neam era, in, fond, cea obiș
nuită : Constantin Stoenescu, 
șeful unei echipe de forjori, 
după o noapte întreagă de veghe 
și luptă pe dig, conducea acum 
munca oamenilor săi pentru a 
recupera cit mai rapid pagubele 
provocate întreprinderii de stag
narea producției.

— Noi, ce să zic, n-am făcut 
decît ce trebuie să facem — ne 
spune el. Excepționali au fost 
însă cuptorarii noștri. Bravo lor, 
oameni strașnici : ieri în zorii 
cînd am sosit la. lucru, cuptoa
rele duduiau cu toată puterea, 
incit ne-arn putut apuca imediat 
de treabă. Nu s-a pierdut nici 
o clipă. Nu uitați că și ei au 
fost pe dig zi și noapte...

Remarc, că doi. muncitori, Con
stantin Pascu și Roman Pavel, 
au forjat manual o mare canti
tate de piese din oțel. La privi
rea mea. mirată, șeful secției, 
inginerul Dumitru Bolojan, răs
punde prompt :

— Pină la. repunerea în func
țiune a tuturor ciocanelor pneu
matice și a restului, utilajelor, 
oamenii n-au vrut să stea cu 
brațele încrucișate. Sint munci
tori foarte calificați, au pe mină 
utilaje moderne, dar și-au a- 
mintit că, in condiții excepțio
nale, nici forța mușchilor nu 
e de lepădat...

Un prim bilanț : in primele 
două zile de la începerea lucru
lui, colectivul uzinei de vagoane 
reușise să reintre în făgașul 
normal, realizîndu-și integral 
planul — de parcă n-ar fi in
tervenit nici o oprire în întreg 
procesul producției. 50 de vagoa
ne gata montate — iată rodul 
acestor zile.

ochi atenți 
valurilor ; 

s-a ivit cel 
de infiltra- 

cu tovarășii

Victor BÎRLADEANU

intr-un

SIGHIȘOARA : Pe aici a trecut inge — și nu peste mult timp toate utilajele fabricii de confecții din mâtase vor lucra din nou si din plin (prima 
sortate. Deviza muncitorilor — nimic necesar producfiei sâ nu se piardă, sâ nu se irosească (a doua fotogra 

— un fel de brigăzi mobile pentru inter-

1 furia apelor. Dar dirzenia muncitorilor învinge 
fotografie). TG. -MUREȘ : Materialele fabricii „Electro-Mureș" sînt curâțate, 1 ' . ,
fie). MUREȘ; S-a relatat câ tinerii muncitori de la Combinatul de îngrâșâminte azotoase din Tg. Mureș au constituit „șantiere operative" — un fel de brigăzi 

venfii urgente, lată-i lucrînd la curățirea grajdurilor cooperativei agricole din comuna Cipău greu lovită de furia apelor (a treia fotografie)
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Către Comitetul Central 
al Partidului Comunist Roman, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Emoționantă realitate a acestor zile:
SOLIDARITATEA ÎNTREGULUI POPOR

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de către COMITETUL 
JUDEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. și 
CONSILIUL POPULAR JUDEȚEAN 
se arată că in crîncena încleștare 
cu stihiile dezlănțuite ale naturii, 
care s-au abătut și pe meleagurile 
brașovene, muncitorii, țăranii, inte
lectualii, cot la cot cu formațiunile, 
gărzilor patriotice și detașamentele 
de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, cu ostași ai arma
tei noastre populare, și-au îndepli
nit cu prisosință datoria, salvînd bu
nuri materiale și vieți omenești. în 
județ au fost inundate parțial 21 de 
localități și aproape 20 000 hectare 
teren agricol.

Dovedind o înaltă responsabilita
te și un fierbinte sentiment de pa
triotism. cetățenii județului, in 
frunte cu comuniștii, au asigurat 
funcționarea neîntreruptă a între
prinderilor și instituțiilor, realizând 
in aceste zile cantități sporite de 
produse necesare economiei națio
nale, județelor mai greu lovite de 
calamități.

La chemarea partidului, a Fron
tului Unității Socialiste, de a aduce 
o contribuție cît, mai mare la aco
perirea uriașelor pierderi pe care 
le-a suferit economia națională, co
lectivele tuturor întreprinderilor in
dustriale și agricole, ale instituțiilor 
din Brașov, într-o vibrantă și depli
nă unanimitate, în mitingurile și 
adunările care au avut loc. au 
hotărit să lucreze in schimburi 
prelungite și în unele zile de săr
bătoare, să folosească la maximum 
capacitățile de producție, pentru a 
realiza în 1970 o producție-marfă 
suplimentară de aproape 100 mili
oane lei peste prevederile angaja
mentului inițial. Același țel, se 
arată în telegramă, însuflețește pe 
cooperatori, pe toți lucrătorii de pe 
ogoare, care depun în prezent efor
turi deosebite pentru reînsămința- 
rea suprafețelor calamitate, pentru 
terminarea urgentă a însămînță- 
rilor și întreținerea în bune condi
ții a culturilor.

O expresie a înțelegerii comunis
te, a solidarității civice a locuitori
lor județului o constituie acțiunea 
de masă Întreprinsă pentru ajutora
rea directă a populației sinis
trate. Pretutindeni, salariații au 
hotărit să doneze lunar salariul 
pe 1—2 zile de lucru, pînă la 
sfîrșitul anului, iar activiștii de 
partid, ai organizațiilor de masă, 
majoritatea covirșitoare a cadrelor 
de conducere din economie, salariul 
pe o lună. La aceasta se adaugă 
mii de tone de alimente, cereale, 
importante cantități de articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, pre
cum și ajutorul nemijlocit pe care îl 
acordă specialiștii din industria 
Brașovului la punerea in funcțiune 
a unităților și capacităților de pro
ducție afectate.

COMITETUL JUDEȚE AN ARGEȘ 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN au adresat o 
telegramă Comitetului Central

„BARAJUL VOINȚEI7'
Pe ecrane rulează, înce

pînd de ieri, un film docu
mentar realizat pe frontu
rile dramaticei bătălii îm
potriva calamităților care 
s-au abătut asupra țării 
noastre. Intitulat sugestiv 
„Barajul voinței", acest do
cumentar și-a propus să o- 
fere o primă imagine de 
sinteză asupra proporțiilor 
dezastrului, să releve în a- 
celași timp dirzenia cu care, 
pretutindeni, oamenii în
fruntă stihiile și să ilustre
ze munca eroică și de e- 
xemplară solidaritate uma
nă pentru diminuarea pagu
belor și pentru a face cu pu
tință — cu un ceas mai de
vreme —; normalizarea vie
ții în Județele atît de crunt 
lovite.

Am citit, zguduiți, repor
taje din zonele sinistrate. 
Dar cuvintele, cele mai vi
brante. cu greu pot egala 
forța de șoc a imaginii ci
nematografice prinsă pe 
viu. Pentru că ne este im
posibil să ne reprezentăm 
— fără a-1 fi văzut — ta
bloul real al pământurilor 
pustiite de năvala puhoaie
lor, să ne imaginăm cum 
arată un oraș acoperit de 
apele miloase, cum arată 
casele năruite, fabricile dis
truse, podurile frînte și de
zarticulate, să intuim di
mensiunile și tragismul a- 
eestui cataclism, să ne ima
ginăm expresia de durere 
întipărită pe fețele oame
nilor, dar și demnitatea a- 
cestei dureri, tensiunea o- 
perațiunilor de salvare și 
toate acele detalii revela
toare pe care le poate sur
prinde obiectivul aparatului 
de filmat.

...,Un Mureș cît Dunărea... 
2 miliarde și jumătate de 
metri cubi de apă" — 
notează comentariul, și pe 
ecran vedem năvala apelor 
care au distrus totul in ca
lea lor. „Totul a dispărut 
sub ape" — continuă vocea 
comentatorului, iar asja nu 
este citași de puțin o figu
ră de stil 1 Ghicim locurile 
pe unde treceau șoselele 
după semnele de circulație 
care de-abia ies din apă, iar 
bărcile de salvare circulă 
printre acoperișuri. Văzute 
din elicopter, construcțiile 
industriale, clădirile com
plexelor agrozootehnice își 
relevă prezența tot prin 
conturul acoperișurilor în
conjurate de întinderi ne- 
sfîrșite de apă. Și iată -- 
într-o imagine fugitivă lua
tă de asemenea din elicop
ter — zed de oameni re- 
fugiați pe o înălțime, alun

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată că, în 
aceste momente grele, toate colecti
vele din întreprinderile argeșene 
s-au angajat să-și intensifice efor
turile pentru a obține suplimentar, 
fa(ă de plan și de angajamentele 
asumate în întrecere,' cantități cit 
mai mari de bunuri materiale. Ast
fel, Uzina de autoturisme-Pitești 
va produce suplimentar mărfuri în 
valoare de 5 milioane lei, fabrica 
de stofe „Argeșeana" de 3 milioane 
lei, întreprinderea de poduri meta
lice și prefabricate din beton în 
valoare de 3 milioane lei, fabrica 
de motoare electrice de 2 milioane 
lei.

Locuitorii județului Argeș — se 
arată in continuare în telegramă — 
se solidarizează cu cei greu loviți 
de calamități și cedează o parte 
din cîștigul lor la fondul național 
de ajutorare a sinistraților. Mem
brii biroului comitetului județean 
de partid, ai comitetului executiv al 
consiliului popular județean, ai Bi
roului executiv al Consiliului jude
țean Argeș al Frontului Unită
ții Socialiste, numeroase cadre de 
conducere din întreprinderi1 și in
stituții, alți salariați au hotărit 
să doneze salariul lor pe o lună 
pentru înlăturarea efectelor dis
trugătoare ale inundațiilor. De a- 
semenea, toți salariații, precum și 
țăranii cooperatori cedează drep
turile ce le revin pe una sau mai 
multe zile. Este menționat, de ase
menea, faptul că în județ se des
fășoară o amplă acțiune pentru co
lectarea de produse agroalimen- 
lare, materiale de construcții, obiec
te de îmbrăcăminte. Pînă în pre
zent — se arată în telegramă — 
unitățile industriale și agricole din 
județ, cît și cetățenii au pus la dis
poziția regiunilor sinistrate 300 tone 
cereale, aproape 73 000 ouă, 2 300 kg 
untură, 1 459 kg săpun, 40 tone var 
și alte produse.

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. de către COMITETUL 
JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R., 
se exprimă hotărîrea unanimă, 
adoptată în recentele adunări ge
nerale de oamenii muncii din a- 
cest județ, de a da în plus, peste 
angajamentele luate la începutul 
anului, o producție-marfă în va
loare de aproape 15 milioane lei, 
concretizată, printre altele, în 2 000 
tone cimenț, 8 milioane cărămizi și 
blocuri ceramice, 185 tone cărămizi 
refractare, 350 tone mase plastice 
refractare, 800 mp uși și ferestre, 
550 mc cherestea de fag și răși- 
noase, 2 000 mp parchete, 10 000 mp 
plăci aglomerate din lemn, mobilă 
în valoare de 600 000 lei. Se vor 
mâi realiza suplimentar 65 000 tone 
lignit și alte produse. La beneficii, 
angajamentul inițial va fi depășit 
cu aproape 4 milioane lei.

Manifestîndu-și solidaritatea ce o 
nutresc pentru frații lor aflați în 
suferință, salariații din întreprin
derile de stat din județ, începând cu 

gați din casele lor de ape
le revărsate.

Trecînd, pe urmele viitu
rilor, dintr-un județ în al
tul, filmul aduce — de-a 
lungul celor 20 de minute 
de proiecție — mereu alte 
mărturii, surprinde mereu 
alte aspecte ale înfruntării 
dintre oameni și natura dez
lănțuită. Ne rămîn în me
morie imaginile înfățișînd 
bărbați și femei care, sur
prinși de torente, încearcă

Inundație 1 Nu putem în
țelege ce înseamnă exact 
această calamitate dacă nu 
vedem, fie și prin interme
diul acestui succint repor
taj filmat, cum dezlănțui
rea oarbă a apelor a făcut 
dealurile să alunece la vale, 
dacă nu vedem sinistrele 
crăpături ale pămîntului, 
dacă nu vedem satele de
vastate, dacă nu vedem cu 
ochii noștri apa aceasta nea
gră și rea care a îndoliat 
atîtea familii, care a distrus

Un vibrant document 
cinematografic 

de pe fronturile 
bătăliei cu urgia 

apelor

să salveze măcar o brumă 
din lucrurile agonisite în- 
t.r-0 viață întreagă de mun
că. îi vedem pe plute im
provizate, cărindu-și cite o 
boccea sau ieșind cu greu 
din podul caselor și lăsînd 
in urma lor totul, încredin- 
țîndu-și viața. împietriți, 
in mîinile militarilor din 
echipele de salvare. Oame
nii ! Cît de mult spun des
pre om și despre omenie 
episoadele înfățișînd dra
matismul acțiunilor de sal
vare sau expedierea aju
toarelor pentru sinistrați. 
Și cit de mult spun amă
nuntele — de pildă, ima
ginea bărbatului care s-a 
salvat salvînd totodată cu 
el nu un braț de haine sau 
lucruri din gospodărie, ci... 
un cline, pe care îl ține, 
protector, la piept. Dar fe
meia care plinge îmbrăți- 
șîndu-și copilul, sau aceea 
care, din barcă, își priveș
te casa abandonată și pe a 
cărei față vedem cum se 
rostogolește o lacrimă, ca 
un mărgăritar ? Da, este 
nesflrșită durerea lor, ca și 
durerea celor ce-1 însoțesc, 
pe ultimul drum, pe mili
tarul căzut eroic, la dato
rie, pe frontul acestei ine
gala bătălii cu furia nimi
citoare a apelor.

sau paralizat atîtea între
prinderi industriale, a îne
cat atîtea cimpuri. Și dacă 
— văzînd imaginile' acestui 
documentar — nu facem, 
mental, o multiplicare; pen
tru că — precizează comen
tariul — pînă la 20 mai, cînd 
a fost montat filmul, au fost 
inundate 377 de localități și 
41 300 de case, au fost dis
truse 7 700 de locuințe, au 
fost Evacuate 22 800 de fa
milii, au fost înregistrați 
114 morți și 18 dispăruți, au 
fost inundate sute de mii 
de hectare de teren arabil. 
Iar filmul, oricît de răsco
litor ar fi, este totuși in
complet, teribil de incom
plet !

E tragic acest reportaj 
cinematografic, dar, toto
dată, imaginile sale sînt do
minate de bărbăția, de cu
rajul, de abnegația oameni
lor care ridică în fața cala
mității un invincibil baraj 
al voinței. Prezența — în 
localitățile lovite — a to
varășului Nicolae Ceaușes
cu prilejuiește viguroase și 
emoționante manifestări de 
solidaritate, efluvii de îm
bărbătare — și vedem apoi 
cum întreaga țară răspun
de. într-o unanimitate im
presionantă, prețioaselor in
dicații date de conducăto
rul partidului și statului

lucrătorii din organele și aparatul 
de partid, ai consiliilor populare, 
conducătorii întreprinderilor, insti
tuțiilor, organizațiilor de masă și 
obștești, au hotărit să cedeze în fa
voarea sinistraților salariul pe o 
lună, pe o jumătate de lună sau pe 
o zi din fiecare lună, pină la sfîr
șitul anului. In același spirit al so
lidarității umane, țăranii coopera
tori au hotărit să doneze din retri
buția ce li se cuvine pentru munca 
lor din acest an suma de 755 mii 
lei.

în telegramă se arată că zilnic 
apar noi inițiative ale unor colec
tive de muncitori de a-și spori con
tribuția la ajutorarea sinistraților.

Astfel, două brigăzi de construc
tori de la C.E.T.—Rogojelu au ho
tărît ca, pe lîngă cele opt zile din 
salariu, să cedeze in plus 15 000 lei 
și respectiv 10 000 lei din venitu
rile ce le vor realiza ; salariații 
Trustului de construcții miniere 
Rovinari au stabilit să dea 40 000 
lei din fondurile de premiere ; sa
lariații Inspectoratului silvic Gorj 
și cei ai schelei de extracție Ți- 
cleni au hotărit ca suma de 28 000 
lei, ce le revenea drept prime pen- ■ 
tru ciștigarea întrecerii socialiste 
pe ramură în anul 1969, să o cedeze 
pentru sinistrați etc.

Pînă la această dată, oamenii 
muncii din județul Gorj au donat, 
în sprijinul celor loviți de urgia 
apelor, printre altele, aproape 150 
tone cereale, 11 tone fasole, 2 tone 
legume, 53 000 ouă, 1 500 kg untură, 
peste 1 700 kg brânză, 102 tone fu
raje și numeroase articole de îm
brăcăminte, încălțăminte, obiecte de 
uz casnic și altele. Populația de
pune totodată zilnic, în contul 
C.E.C.-2 000, însemnate sume de 
bani.

Pe adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu a sosit 
o telegramă prin care COMITE
TUL EXECUTIV AL CENTRO- 
COOP arată că a hotărit să spo
rească pînă la 150 milioane lei con
tribuția cooperației de consum, din 
fondurile proprii, pentru ajutorarea 
județelor lovite de calamitate. Coo
perația de consum — se arată în 
telegramă — își va reconstrui prin 
mijloacele și forțele proprii toate 
imobilele distruse și avariate : de
pozite, întreprinderi, magazine, sec
ții de prestări de servicii. De ase
menea, va contribui direct la re
construirea a 1 000’ de locuințe ale 
cetățenilor sinistrați membri ai 
cooperației de consum. Prin unită
țile de producție și prestări de ser
vicii se va asigura, în afara pla
nului, confecționarea de obiecte de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, mate
riale didactice, instrumente școlare 
și jucării în valoare de 3 000 000 lei. 
Pe lingă acestea, salariații coope
rației de consum vor contribui, din 
salariul lor, cu suma de 35 milioa
ne lei la fondul de ajutorare a ju
dețelor lovite de calamități.

nostru cu privire Ia măsu
rile ce trebuie luate îm
potriva calamităților.

...Și sînt multe de făcut. 
S-ar putea spune chiar că 
greulabia acum începe. Cî- 
teva imagini înfățișează ur
mările revărsărilor, după 
ce apele s-au retras. Cu pi
cioarele înfundate pînă Ia 
glezne în mii, muncitorii 
încep să curețe mașinile 
din uzine și să evalueze 
pagubele. Iată depozite de 
mărfuri și materiale din 
care nu poți alege nimic, 
sau iată cum sînt culeși din 
pămîntul înnămolit cocenii 
de porumb — nu pentru a 
fi valorificați, ci pentru a fi 
arși, căci apele au fost in
fectate de reziduurile in
dustriale... Și iată oameni 
reveniți la casele lor între 
pereții care poartă urma a- 
pelor mai înalte decît statu
ra unui om, și gospodine 
încereînd să scoată umezea
la din lucruri. Durere și 
speranță — viața se înfiri
pă din nou...

...în timp ce in alte zone, 
abia acum amenințate de 
inundații, vedem sute și 
mii de oameni — soldați, 
muncitori, țărani, consoli- 
dînd digurile, pregâtindu-se 
să stăvilească apele care 
vin tot mal mari.

...Am văzut un film de 20 
de minute. Adică 600 din 
cei peste 5 000 de metri de 
peliculă pe care au strîns 
mărturii operatorii studio
urilor „Alexandru Sahia". 
Filmul acesta (montat în 
regia lui Virgil Calotescu și 
însoțit de un comentariu 
scris de loan Grigorescu) se 
adaugă reportajelor cine
matografice transmise, zi 
de zi, de Televiziunea ro
mână, relatărilor operative 
apărute în presă sau difu
zate în emisiunile radiofo
nice — contribuind la infor
marea și mobilizarea opiniei 
publice în aceste momente 
de grea încercare. Laolaltă, 
presa scrisă, vorbită și fil
mată consemnează și — 
consemnind — omagiază e- 
fortul pe care-1 depune în
treaga națiune pentru a de
păși aceste momente teri
bile ; un efort dramatic și 
sublim prin simplitatea și 
generozitatea lui, un efort 
care va rămine în memoria 
timpului ca un exemplu 
de tărie și solidaritate u- 
mană, mai puternic decît 
durerea adusă poporului 
de această incredibilă lună 
din primăvara anului ’70.

D. COSTIN

De la uit capăt ]a altul al fării se desfășoară în aceste zile șl aceste nopți o ac
tivitate încordată, plină de dîrzenie și abnegație, pentru ca viața să reintre în făgașul 
ei normal în toate zonele lovite de calamitate, pentru ca economia noastră națională 
să-și urmeze cursul ei continuu ascendent. In acest efort susținut se exprimă solidari
tatea întregului popor, unit prin înalta sa conștiință socialistă într-o singură voință, 
într-un singur scop : să facă totul pentru a șterge urmele dezastrului, pentru a înfăp
tui neabătut politica partidului de dezvoltare a patriei. In fruntea acestei lupte te
nace, plină de eroism, se află clasa muncitoare, care dă dovadă — ca totdeauna în 
momentele decisive, hotărîtoare — de înalt patriotism, situîndu-se Ia înălțimea rolu
lui său de clasă conducătoare a societății noastre socialiste. Răspunzînd cu însufle
țire chemării partidului, u conducerii sale, clasa muncitoare și, alături de ea, țărăni
mea, intelectualitatea întreprind acțiuni energice, concrete, imediate, pentru a-și 
îndeplini în mod exemplar angajamentele luate în fața partidului.

Paralel cu activitatea de înlătura
re a pagubelor produse în județul 
Brașov de pe urma calamității, co
lectivele întreprinderilor industriale 
și-au luat angajamentul de a obține 
producții suplimentare pește plan. 
Pe panoul întrecerii socialiste au în
scris noi succese 39 de unități indus
triale, unele cu mare pondere în e- 
conomia județului, printre care 
COMBINATELE CHIMICE DIN FĂ
GĂRAȘ ȘI ORAȘUI. VICTORIA, 
UZINA DE PIESE Șl REPARAȚII 
DE UTILAJ CHIMIC-FAGĂRAȘ, U- 
ZINELE „TRACTORUL" ȘI „RUL
MENTUL" DIN BRAȘOV, FABRICA 
DE CIMENT „TEMELIA* ȘI CEA 
DE CĂRĂMIZI DIN FELDIOARA, 
fabricile aparținînd industriei textile 
și multe altele. Colectivele tuturor 
întreprinderilor industriale sînt preo
cupate să găsească cele mai eficiente 
căi de sporire a producției. Ca ur
mare, constructorii de tractoare s-au 
angajat să realizeze peste prevederile 
planului 50 milioane lei la producția- 
marfă, livrînd în avans agriculturii 
400 tractoare U-650.

Hotărîți să depună eforturi sporite 
pentru recuperarea imenselor pagube 
provocate de inundații, oamenii mun
cii din întreprinderile județului Bra
șov au hotărit să realizeze suplimen
tar, peste angajamentele inițiale pe 
acest an, 5 000 tone îngrășăminte a- 
zotoase, 600 tone mase plastice și 
rășini sintetice, 200 tone fenol, 500 
motoare electrice, 30 milioane acce
sorii pentru tractoare, 20 milioane 
piese turnate din fontă și oțel, 
2 500 tone ciment, 750 mc prefabricate 
din beton, 30 000 mp țesături din lină, 
40 000 tricotaje, 17 000 perechi încăl
țăminte, precum și însemnate canti
tăți de alte produse. Pe ansamblul 
județului, angajamentul inițial de a 
realiza peste plan 250 milioane lei 
producție-marfă a fost suplimentat 
cu 100 milioane lei.

Deși orașul lor continuă să lupte 
împotriva furiei apelor, colectivul 
ÎNTREPRINDERII DE PREFABRI
CATE DIN BETON DE LA GALAȚI 
și-a majorat angajamentele inițiale 
privind depășirea producției cu 3,6 

. milioane lei. Se prevede a se construi, 
printre altele, mari cantități de spa
liere, prefabricate pentru construcții 
agrozootehnice și fâșii de planșee 
pentru locuințe.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la UZINA DE REPA
RAȚII AUTO-IAȘI s-a angajat să 
dea o producție suplimentară de 
2 milioane lei pînă la sfîrșitul a- 
cestui an.

ANGAJAMENTUL TEXTILIȘTI- 
LOR DE LA COMBINATUL IEȘEAN 
prevede realizarea unei producții su
plimentare în valoare de 7,5 milioane 
lei, precum și confecționarea prin 
muncă voluntară a 200 000 articole de 
îmbrăcăminte.

Colectivul UZINEI DE FIBRE SIN
TETICE din localitate s-a angajat 
să dea o producție suplimentară de 
3,8 milioane lei și să doneze pentru 
sinistrați un ajutor de circa 800 000 
lei din salariile lor.

Metalurgiștii de la ÎNTREPRINDE
REA DE PODURI METALICE ȘI 
PREFABRICATE DIN BETON DIN 
PITEȘTI s-au angajat să realizeze 
suplimentar diferite construcții meta
lice și prefabricate din beton, necesa
re refacerii obiectivelor din zonele 
calamitate, în valoare de 3 milioane 
lei. Totodată, ei au hotărit să ofere 
contravaloarea unei zile de muncă, 
din salariul lunar, pină la sfîrșitul 
anului.

OAMENII MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDERILE JUDEȚULUI BRĂILA 
își înzecesc eforturile pentru a da 
economiei producții suplimentare, în- 
țelegînd că aceasta este o înaltă în
datorire patriotică, pentru recupera
rea cît mai grabnică a marilor pier
deri suferite de economia națională 
datorită inundațiilor. Muncitorii fa
bricii de ciment s-au angajat să pro
ducă în plus față de angajamentul 
inițial 2 300 tone de ciment, care vor 
lua drumul regiunilor calamitate, 
pentru a se reface uzinele și între
prinderile avariate, casele cetățenilor 
și drumurile publice, instituțiile și 
școlile distruse de ape.

Pe ogoare, in zonele ferite de 
inundații, munca se desfășoară^ cu 
aceeași abnegație. De la Valea Cîne- 
pii la Bărăgan, de la Silistraru la 
Surdila-Greci și pînă la Ciocile, 
cîmpul este împînzit de oameni. 
Neobosiți în aceste zile de încercări 
grele; țăranii și mecanizatorii din ju
deț au prășit 50 000 ha cu floarea- 
soarelui și grăbesc prașila porumbu
lui de pe 78 000 ha. In grădinile de 
legume se dă bătălia pentru a se în
cheia plantatul și lucrările de între
ținere.

Colectivul de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari ai FABRICII 
DE ZAHĂR CORABIA, venind în 
sprijinul sinistraților, s-a angajat să 
lucreze voluntar două Zile pe lună 
pină la sfîrșitul anului, ceea ce echi
valează cu suma de 456 000 lei, și să 
cedeze din salariul propriu 235 000 lei 
— cîte 10 la 34 zile lucrătoare — în 
funcție de posibilitățile fiecărui sala
riat. Totodată, ei vor realiza peste 
plan 100 tone de zahăr și 200 000 lei 
economii la prețul de cost.

Colectivul de salariați ai COMBI
NATULUI „23 AUGUST"-CÎMPINA 
și-a majorat angajamentul Inițial 
la producția globală cu 530 000 
lei, reprezentînd valoarea a 200 000 
cărămizi, 200 tone de var, a unor în
semnate cantități de produse cera
mice și mobilă. De asemenea, ei vor 
ceda în favoarea sinistraților salariul 
pe o zi de muncă pe lună pină la 
sfîrșitul anului, ceea ce echivalează 
cu suma de 600 000 lei.

Lucrătorii ÎNTREPRINDERII IN
DUSTRIALE DE STAT „FRIGO- 
COM“-BUCUREȘTI se angajează să 
realizeze peste plan o producție glo
bală în valoare de 400 000 lei și be
neficii suplimentare de peste 200 000 
lei. Pentru realizarea acestor depășiri, 
întregul colectiv va lucra suplimen
tar cîte o zi în fiecare lună din acest 
an. Totodată, /salariații de aici donea
ză sinistraților suma de 200 000 lei, 
reprezentînd valoarea totală a salarii

buie la ajutorarea sinistraților cu cite 
o zi din salariul fiecărei luni pînă 
la sfîrșitul anului, ceea ce echiva
lează cu suma de 405 696 lei, precum 
și eu numeroase bunuri materiale de 
uz personal și gospodăresc.

Răspunzînd chemării Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, COMITETUL JUDEȚEAN PRA
HOVA AL U.T.C. a hitărît să vireze 
la fondul de ajutorare'a sinistraților 
suma de 1 milion lei constituită din 
acțiunile de muncă patriotică și din 
valoarea premiului acordat pentru 
cucerirea locului I în întrecerea din
tre organizațiile județene pe anul 
1969.

Sute de tineri constituiți în brigăzi 
sînt gata ca, la chemarea comanda
mentului central, să plece pentru a 
munci la refacerea obiectivelor dis
truse, iar alți 12 000 de elevi sînt 
pregătiți să lucreze efectiv în unită
țile de stat Și cooperatiste din agri
cultură. pe șantiere locale.

COMITETUL JUDEȚEAN BRA
ȘOV AL P.C.R. a luat inițiativa de a 
dona Ia fondul de ajutorare a sinistra
ților 300 000 lei, sumă reprezentînd 
premiul III obținut de județ în între
cerea socialistă pentru jlepășirea pla
nului pe anul 1969. Acest exemplu 
este urmat de numeroase întreprin
deri brașoveni cîștigătoare ale unor 
premii în cadrul întrecerii socialiste 
pe ramură.

Tot în județul Brașov, cetățenii au 
depus pînă acum în contul 2000 pes
te 400 000 lei. După cum rezultă din 
ultimele date centralizate, unitățile 
agricole și cetățenii județului au o- 
ferit celor loviți de calamitățile na
turale mari cantități de produse 
agroalimentare, 69 tone porumb și 
cartofi, 60 000 ouă, 241 000 păsări, 
2 800 kg slănină, 350 kg brînză etc.

ORGANIZAȚIILE UNIUNII TINE
RETULUI COMUNIST DIN MUNI
CIPIUL SUCEAVA au depus, pînă 
acum, în fondul de ajutorare a si
nistraților suma de 22 150 lei, pro
venită din acțiuni de muncă patrioti
că și din contribuții personale.

Elevii ultimului an de la liceele din 
Suceava și Fălticeni se prezintă la 
centrele de colectare a obiectelor și 
donează uniforme. Tinerii de la EX
PLOATAREA MINIERA LEȘUL UR
SULUI au virat în contul C.E.C.- 
2000 peste 12 000 lei. Dînd dovada a- 

, celuiași spirit de solidaritate civică 
și patriotică, elevii liceului, militar 
„Ștefan cel Mare" din Cîmpulung 
Moldovenesc au subscris pentru fon
dul de ajutorare 11 000 lei. Ei au ce
rut să 11 se aprobe să cedeze colegi
lor din județele sinistrate alimentele 
ce li se cuvin pentru o zi de hrană. 
Este revelatoare hotărîrea unui grup 
de peste 150 de elevi de aici, care 
au hotărît ca, în locul unei excursii 
de merit, ce urmau să o efectueze la 
sfîrșitul anului școlar, să meargă să 
lucreze, timp de o săptămînă, pe șan
tierul de desecări din zona Rădăuți. 
Emoționant este și gestul celor 65 de 
tineri din comuna Dorna Cândreni : 
ei s-au prezentat la dispensarul me
dical pentru a dona sînge.

ÎN JUDEȚUL CLUJ au fost donate 
pentru populația care a suferit de pe 
urma inundațiilor peste 13 000 de di
ferite articole de îmbrăcăminte, din 
care, aproape 8 000 pentru copii. 
La centrele de colectare se prezintă 
continuu cetățeni de cele mai dife
rite profesii, bătrîni și tineri.

Asistenta universitară Margare
ta Horotan de la Institutul poli
tehnic din Cluj a mobilizat pe ce
tățenii din blocul în care locuiește, 
împreună cu care a donat un întreg 
autocamion de articole de îmbrăcă
minte și de uz gospodăresc, în spriji
nul acțiunii de ajutorare a concetățe

lor realizate în zilele lucrate supli
mentar pînă la sfîrșitul anului.

Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
ceilalți lucrători din ÎNTREPRINDE
RII,E ȘI INSTITUȚIILE APARȚI
NÂND DE CONSILIUL POPULAR AL 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI s-au 
angajat să preia o parte din sarcinile 
de producție ale întreprinderilor si
tuate în zonele calamitate, dînd peste 
plan produse care să acopere pierde
rile provocate. O atenție deosebită va 
fi acordată sporirii producției mate
rialelor de construcții, prefabricate,. 
bunurilor de consum, produselor de 
industrie locală, cu care să ajute astfel 
la refacerea cît mai urgentă a distru
gerilor provocate de furia apelor în 
localitățile afectate.

Colectivul INSTITUTULUI DE 
CERCETĂRI CHIMICE — ICECHIM 
— DIN CAPITALA s-a angajat să 
contribuie la fondul de ajutorare a 
sinistraților cu suma de 510 000 lei. 
Din aceasta, 320 000 lei reprezintă con
tribuții din salariu, pînă la sfîrșitul 
anului, 130 000 lei valoarea premiului 
acordat institutului cu prilejul câști
gării întrecerii desfășurate în anul 
trecut între unitățile de cercetare ști
ințifică, iar 60 000 lei sporul de toxi
citate pe lunile aprilie și mai, la care 
salariații acestei unități de cercetare' 
au renunțat în favoarea celor loviți 
de calamitate.

Cercetătorii de la ICECHIM s-au 
angajat, de asemenea, să recondițio
neze coloranții ceramici degradați 
prin inundarea Combinatului chimic 
din Tîrnăveni.

In adunările deschise ale lucrători
lor MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE, conducerea ministerului, 
precum și directorii, directorii ad- 
juncți, ambasadorii și consilierii au 
hotărit să pună la dispoziția fondului 
pentru ajutorarea sinistraților sala
riul lor pe o lună, iar ceilalți lucră
tori din minister să ofere salariul lor 
cel puțin pe o zi, din fiecare lună, 
pînă la sfîrșitul acestui an. Contri
buția bănească a salariaților din cen
trala Ministerului Afacerilor Externe 
se va ridica, la finele anului, la 722 
mii lei.

LUCRĂTORII ROMANI CARE ÎSI 
DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA PER
MANENT TN STRĂINĂTATE și-au 
exprimat, în adunări generale de 
partid deschise, atașamentul și devo
tamentul lor fierbinte față de condu
cerea de partid și de stat, deplina so
lidaritate cu populația din zonele si
nistrate, angajîndu-se să-și îndepli
nească. în mod- exemplar, sarcinile ce 
le revin.

Asemenea adunări au avut loc la 
ambasadele țării noastre de la Pe
kin, Londra, Belgrad, Viena. Copen
haga, Lagos, Teheran, Roma, Hel
sinki, Havana, New Delhi, Berna, So
fia, Montevideo, în cadrul cărora am
basadorii au hotărit să dea salariul 
lor pe o lună, în valută, iar ceilalți 
membri ai ambasadelor și alți func
ționari români aflați în străinătate, , 
salariul pe o lună sau o parte din 
veniturile lor lunare, în valută.. Au 
fost donate, de asemenea, sume va
lutare din fondurile grupelor sindi
cale, din economii bugetare, precum 
și îmbrăcăminte, obiecte de uz cas
nic, alimente.

Salariații din aparatul central al 
MINISTERULUI CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE, în frunte cu comu
niștii, reanalizînd măsurile luate în 
vederea diminuării efectelor provoca
te de inundații, au hotărît, în ședința 
colegiului ministerului și a activu
lui de partid, să contribuie la ajuto
rarea familiilor sinistrate cu suma de 
600 000 lei, reprezentînd salariul pe 
o lună al cadrelor cu funcții de răs
pundere și salariul pe o zi, în fiecare 
lună pînă la sfîrșitul anului, al celor
lalți salariați.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
DEPOULUI C.F.R.-FETEȘTI contri

Din inima țării—și din toata inima!

Ieri, pe inserat, porțiu
nea de șosea dintre Arcul 
de Triumf și Casa Scin- 
teii căpătase un aspect 
neobișnuit și grandios. O 
lungă coloană de autoca
mioane a pornit intr-un 
impresionant raliu noc
turn spre a duce popu
lației din județele sinis
trate ale Transilvaniei 
darurile in care și-a găsit 
expresie sentimentul de 
solidaritate al bucureșteni- 
lor cu cei loviți atit de 
crunt de inundații. Era 
al doilea „eșalon" trimis 
de locuitorii Capitalei in 
aceste zile către melea

gurile devastate : in total, 
joi și vineri au pornit 
spre județele Alba, Satu- 
Mare, Mureș. Cluj, Să
laj, Bistrița-Năsăud, Arad 
un număr de aproape 
400 00Q de obiecte de îm
brăcăminte. Numai ieri 
au fost expediate circa 
116 000 obiecte pentru co
pii, peste 60 000 pentru fe
mei, peste 50 000 pentru 
bărbați.

Notăm de pe autoca
mioane citeva dintre me
sajele scrise stingaci, in 
grabă, pe cite o pancartă 
improvizată : „Vitregia

• naturii nu va fi mai pu
ternică decît milioanele 
de brațe unite ale poporu
lui nostru condus de 
partid", „Cetățeni din ju
dețul Sălaj, noi, bucureș- 
tenii, sintem alături de 
voi !“.

Printre delegații care 
însoțesc convoiul, il in- 
tilnim pe bătrinul Cris- 
tea Adam, de 72 de ani, 
pensionar din sectorul II. 
In ultimele trei zile și trei 
nopți, a luat parte neobo
sit la receptarea și sor
tarea lucrurilor. Cind a a- 
flat de acest „eșalon", s-a

nilor din județele afectate de inundai 
ție.

180 DE COOPERATIVE AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE DIN JUDEȚUL 
DOLJ au hotărît să ofere populației 
din zonele calamitate însemnate can
tități de produse, printre care 438 
tone cereale, 9 000 kg fasole, furaje 
și materiale de construcții. Sătenii 
au predat la centrele de preluare 
295 tone de griu și porumb, 4 780 kg 
făină și mălai. 70 000 ouă, 961 kg un
tură, 163 kg săpun. 116 kg brînză, 
3 893 kg fasole, peste 4 000 articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte și o 
importantă sumă de bani.

La cele 172 de centre de ajutorare 
deschise. pînă acum pe cuDrinsul 
JUDEȚULUI TIMIȘ au fost aduse 
peste 23 400 de articole de îmbrăcă
minte pentru copii și aproape 20 000 
de articole de îmbrăcăminte și în
călțăminte pentru femei și bărbați. 
COOPERATIVELE AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE ȘI ȚĂRANII COOPE
RATORI din Drăgoiești, Ceacova, 
Recaș, Cărpiniș, Mașloc, Giarmata, 
Tormac și din multe alte comune și 
sate timișene au donat peste 
164 000 kg griu, 18 500 kg făină, 
3 000 kg orz și secară, 3 000 kg 
ceapă verde, 4 782 kg cartofi, 3 769 
kg fasole, mai mult de 40 O00 ouă, 
885 kg zahăr, 375 kg slănină și altele. 
La rîndul lor, salariații COMITETU
LUI JUDEȚEAN TIMIȘ DE CUL
TURA ȘI ARTĂ, AI CASEI JUDE
ȚENE DE CREAȚIE POPULARĂ ȘI 
DIRECTORII CĂMINELOR CULTU
RALE AU OFERIT SALARIUL LOR 
PE O LUNA. FILARMONICA „BA
NATUL", OPERA ȘI TEATRELE 
ROMAN, GERMAN ȘI MAGHIAR 
DIN TIMIȘOARA organizează mai 
multe spectacole, în afara programu
lui stagiunii, oferind încasările pen
tru fondul de ajutorare a sinistrați
lor. într-un gest de profundă solida
ritate umană,' telefonistele centralei 
Timișoara au trimis colegelor lor de 
la centralele telefonice din Satu- 
Mare, Dej și Lipova, colete cu ali
mente și alte donații.

Cantități însemnate de produse au 
fost donate, pentru ajutorarea popu
lației aflate în zonele calamitate, și 
de LOCUITORII JUDEȚULUI ME
HEDINȚI. între produsele cu care el 
vin în sprijinul semenilor lor se află 
378 tone griu și porumb,' 6 050 kg fa
sole, 490 kg brînză. 16 500 kg ceapă, 
140 kg untură, mari cantități de fu
raje și materiale de construcție.

în JUDEȚUL SATU-MARE conti
nuă în ritm susținut acțiunea de a- 
provizionare cu produse agroalimen
tare a populației din localitățile si
nistrate. Stocurilor existente li s-au 
adăugat alte cantități de produse ali
mentare, cu care se asigură aprovi
zionarea în continuare a populației : 
175 0 00 sticle de apă minerală, 250 000 
cutii de conserve, aproape 400 000 kg 
zahăr, 175 579 kg făină, 66 485 kg ulei 
și altele. ■*

Lucrătorii CONSILIULUI POPU
LAR AL MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI donează lunar, din salarii, 
pînă la sfîrșitul anului, la fondul de 
ajutorare a sinistraților peste 1,1 mi
lioane lei, .

Studenții din CENTRUL UNIVER
SITAR TIMIȘOARA participă cu 
trup și suflet la acțiunile de solidari
tate inițiate de organizațiile U.T.C, 
și asociațiile studențești, pentru aju
torarea sinistraților. în toate facul
tățile de la institutele politehnic, 
agronomic, de medicină și de la uni
versitate, sute de studenți s-au în
scris voluntar în brigăzi de . muncă 
patriotică, care vor lucra în timpul 
vacanței, la refacerea unor orașe și 
comune, distruse de inundații. Ma
joritatea studenților au renunțat 
la odihnă în favoarea copiilor șf a 
colegilor din orașele greu lovite de 
calamități. Studenții și studentele 
care locuiesc în căminele complexu
lui social au depus din economiile 
lor, la „contul omeniei", suma de 
15 200 lei și au dus la centrul de aju
torare a sinistraților 400 de pachete 
conținînd haine, încălțăminte, medi
camente, alimente. Membrii cluburi
lor sportive și ai formațiilor cultu- 
ral-artistice studențești organizează 
în aceste zile întilniri sportive și 
spectacole, încasările urmînd să fie 
donate la fondul de ajutorare a sinis
traților.

(Agerpres)

prezentat la comitetul de 
partid al sectorului, de- 
clarind că nici nu concepe 
să nu plece și el cu co
loana.

— Sint de meserie bru
tar și, dacă o fi nevoie, 
dau ajutor pe acolo și la 
coptul pîinii...

Convoiul de camioane a 
pornit in noapte. La ora 
aceasta se află undeva, 
pe o șosea transilvănea
nă, gonind spre locurile 
urgisite. Dacă-l tntilniți 
in cale, salutați-l și 
urați-i din inimă : „Drum 
bun" !
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU '

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Profund întristat de vestea calamității care s-a abătut asupra țării 

dumneavoastră, vă rog să primiți, Excelență, expresia celei mai sincere 
simpatii.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Regina și cu mine am aflat cu o vie emoție despre inundațiile ca

tastrofale care au pustiit România. în numele nostru personal și în 
numele poporului belgian, exprimăm Excelenței Voastre și populației 
încercate sentimentele noastre de dureroasă simpatie.

BAUDOUIN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am fost adînc emoționați de consecințele catastrofei care a lovit 

România.
în această dureroasă împrejurare, rugăm pe Excelența Voastră să 

primească expresia profundei noastre simpatii și să transmită rudelor 
victimelor acestei calamități condoleanțele noastre pline de tristețe, iar 
poporului român asigurarea întregii noastre solidarități.

HASSAN II
Regele Marocului

Președintele Italiei, GIUSEPPE SARAGAT, a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, sentimente de vie solidaritate și de sinceră compasiune în 
numele său și al poporului italian, .cu ocazia gravelor inundații care au 
pricinuit României pierderi dureroase de vieți umane și pagube consi
derabile.

Ambasada Republicii Democratice Congo în România a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, profunda sa compa
siune față de situația gravă creată în România, ca urmare a inundațiilor.

în numele guvernului congolez, Ambasada Republicii Democratice 
Congo transmite sentimentele cele mai sincere de simpatie pentru 
poporul român, care luptă cu fermitate împotriva calamităților.

Plecarea delegației 
de activiști 

ai P.M.S.U.
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația de activiști ai Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
condusă de Bela Hăry, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.S.U., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită de schimb de experiență in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășul 
Ion Catrinescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost de față membri ai amba
sadei R. P. Ungare la București.

(Agerpres)

Gală de filme 
la ambasada 

R.P.D. Coreeană
Ambasadorul R. P. D. Coreene la 

București, Kang Iăng Săp, a organi
zat vineri seara, la sediul ambasadei, 
o gală de filme cu prilejul celei de-a 
15-a aniversări a creării Asociației 
generale a cetățenilor coreeni în Ja
ponia.

Au participat tovarășii Vasile Pati- 
lineț, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Ionescu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, și alte persoane ofi
ciale.

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

aflați la noi sprijină România pentru înlăturarea 
pagubelor provocate de inundații

In aceste momente grele, cind mari regiuni ale țării noastre se află încă sub puterea nestăpinită a 
apelor, cind se conturează tabloul sumbru al uriașelor distrugeri provocate de inundații, sînt tot mai nume
roase dovezile de solidaritate pe care le manifestă față de România state, organizații internaționale, persoane 
din străinătate, cetățeni străini aflați in România. Prin scrisori și telegrame sînt adresate poporului român 
cuvinte de compasiune și de profundă simpatie pentru eforturile eroice pe care le face în vederea recuperă
rii marilor pierderi suferite. In același timp, pentru a contribui la ștergerea cît mai grabnică a urmărilor 
cumplitei calamități care s-a abătut asupra țării sc fac donații însemnate in bani, materiale, articole de îm
brăcăminte, medicamente și alimente.

Manifestări de solidaritate din partea guvernelor a nume

roase țări și a organizațiilor naționale de Cruce Roșie

Cu prilejul zilei naționale a Norvegiei, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a transmis o 
telegramă de felicitare regelui Norvegiei, Olav al V-lea.

s în răspunsul său, regele Norvegiei a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România sincere mulțumiri pen
tru felicitările și bunele urări care i-au fost adresate.

Vizita secretarului general 
al Ministerului Afacerilor

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Sînt profund întristat să aflu vestea despre calamitățile și distruge

rile cauzate de recentele inundații din România.
Doresc ca Excelența Voastră să știe că sentimentele noastre frățești 

și gîndurile de sirtipatie se îndreaptă către toate victimele acestui de
zastru.

Cu asigurarea celei mai înalte stime.
AMIR ABBAS HOVEYDA 
Primul ministru al Iranului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Aflînd știrea despre gravele inundații care au lovit țara dumneavoas

tră, provocînd numeroase victime și pagube materiale considerabile, 
doresc să vă exprim, domnule președinte, profunda compasiune a gu
vernului italian și a mea personală, precum și dorința ca1 viața popu
lației sinistrate să poată reveni rapid la cursul ei normal.

MARIANO RUMOR
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Italiei

Externe al Republicii Austria
La invitația Ministerului Afacerilor 

Externe al Republicii Socialiste Ro
mânia-, secretarul general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Republicii 
Austria, dr. Wilfried Platzer, însoțit 
de Emil Staffelmayr, șeful Secției 
țări socialiste din M.A.E. austriac, a 
făcut o vizită la București în peri
oada 20—22 mai a.c.

Oaspeții au fost primiți de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, și au avut o 
întrevedere cu Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului.

Convorbirile care au avut loc s-au 
referit la problemele bilaterale, la 
cooperarea și securitatea europeană, 
precum și la alte probleme interna
ționale de interes comun.

Guvernul Statelor Unite ale Ame
rică a anunțat că va trimite un nou 
ajutor constînd din 1 500 paturi 
pliante, medicamente și pături. Cu a- 
celași avion va fi transportat și aju
torul oferit de Crucea Roșie din 
S.U.A.

Crucea Roșie din R. F. a Germa
niei a trimis vineri, în ajutorul si
nistraților din zonele inundate, me
dicamente, îmbrăcăminte, pături, cor
turi și 4 microbuze.

Crucea Roșie suedeză a alocat un 
fond de 400 000 coroane pentru a juto
rarea sinistraților români. Vor fi tri
mise medicamente în valoare de 
30 000 coroane, 20 tone îmbrăcăminte, 
produse alimentare etc.

Autoritățile britanice au trimis cu 
avionul la 22 mai primele cantități 
de medicamente. Pentru 25 mai a fost 
anunțată trimiterea, tot cu avionul, a 
unui nou lot in medicamente.

Crucea Roșie canadiană a donat 
pentru populația sinistrată din regiu
nile lovite de inundații suma de 
10 000 dolari S.U.A.

Societatea de Semilună Roșie din 
Algeria a hotărît să trimită un avion 
cu diferite ajutoare pentru populația 
din zonele lovite de calamități.

La rindul său, societatea vest-ger- 
mană „Karitas" din Freiburg, va tri
mite 3 camioane cu medicamente, 
corturi, îmbrăcăminte, pături, utilaje 
medicale și o instalație de purificare 
a apei, iar Societatea pentru ajutora
rea copiilor orfani din Bonn va tri
mite 300 kg îmbrăcăminte și medica
mente.

Emblema C.I.R. — simbol

al spiritului

de solidaritate umană

Deasupra aeroportului Oto
peni, două avioane cu emblema 
Crucii Roșii Internaționale sem
nalizează pentru aterizare. De 
mai multe zile, de cind furia 
oarbă a apelor revărsate s-a dez
lănțuit peste o întinsă parte a 
țării noastre, se face puternic 
simțit spiritul de solidaritate cu 
care poporul nostru este ajutat 
de organizațiile de Cruce Roșie 
din numeroase țări. Avioanele 
aduc in România articole de 
îmbrăcăminte, medicamente, 
corturi, pături, conserve, alimen
te și altele. Pe calea aerului au 
sosit, pînă vineri seara, peste 40 
de tone de diverse produse, tri
mise de organizații ale Crucii 
Roșii din Austria, Elveția, S.U.A., 
Finlanda, Republica Federală a 
Germaniei, Olanda, Suedia, 
Israel și altele. Toate acestea au 
și fost expediate cu avioane ale 
TAROM sinistraților din județe
le Alba, Arad, Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Hunedoara, Mureș, Sfatu- 
Mare, Suceava, Vrancea.

cunoscători dacă ați accepta modesta 
sumă de 200 dolari, depuși la Banca 
de Comerț Exterior, ca o dovadă de 
solidaritate și simpatie".

Dl. John A. Nicas s-a prezentat 
personal la redacția „Scînteii" pentru 
a ne împărtăși sentimentele de com
pasiune și a ne anunța despre donația 
făcută.

Exprimîndu-și sentimentele de 
compasiune față de populația sinis
trată, J. Donald Rollins, președintele 
firmei United States Steel Engineers 
and Consultants — Pittsburg-S.U.A„ 
care se află în România, într-o vizi
tă de afaceri, a depus la Banca Ro
mână de Comerț Exterior suma de 
200 dolari pentru ajutorarea sinis
traților.

și țara mea a suferit de pe 

urma Inundațiilor. Știu ce în

seamnă acest lucru"

Scrisoare adresată ministrului afacerilor externe
Ambasadorul Republicii Guineea 

în Republica Socialistă România, 
Fassou Mathias Moriba, a trans
mis o telegramă ministrului afa- 
ce. ’lor externe al României, în care 
scrie : Am aflat cu adîncă întrista
re despre inundațiile care pustiesc 
în prezent o parte a țării dum

neavoastră și care au provocat 
numeroase victime. Vă exprim în
treaga mea compasiune și adresez 
guvernului român, ca și familiilor 
îndurerate, sincere condoleanțe din 
partea guvernului guineez și a mea 
personală.

Telegrame adresate președintelui Grupului 
interparlamentar român al Marii Adunări Naționale

Delegația parlamentară 
islandeză a vizitat 
municipiul Brașov

Delegația parlamentară islandeză, 
condusă de Benedikt Grondal, vice
președinte al parlamentului, și-a con
tinuat vineri dimineața vizita în mu
nicipiul Brașov.

Oaspeții au vizitat secțiile de mon- ■ 
taj general și asamblare cabină ale 
cunoscutei uzine de autocamioane 
din localitate.

în aceeași dimineață, a fost vizita
tă cooperativa agricolă de producție 
din comuna Ghimbav.

Primarul municipiului Brașov a o- 
ferit un dejun în onoarea delegației 
parlamentare islandeze.

în încheierea vizitei la Brașov, oas
peții și-au exprimat profunda lor ad
mirație pentru prosperitatea, progre
sul și prietenia oamenilor din aceste 
locuri.

Seara, delegația parlamentară is
landeză s-a înapoiat în Capitală, 

(Agerpres)

Gesturi de simpatie ale membrilor corpului diplomatic

, La Casa , ,^e cultură a studenților 
din Capitală funcționează, în aceste 
zile, în cursul dimineții, un centru 
de colectare a donațiilor făcute de 
membrii corpului diplomatic, pentru 
ajutorarea sinistraților. Pînă acum 
s-au primit din partea personalului 
ambasadelor Marii Britanii, S.U.A., 
R. D. Germane, Elveției și R. F. 
a Germaniei la București, pachete 
conținînd diferite articole de îmbră
căminte, medicamente, alimente, o- 
biecte de uz casnic.

Secretarul Comitetului Executiv al

Consiliului popular al municipiului 
'București, Vasile Drăgoescu, a trans
mis cu acest prilej, mulțumiri în 
numele Frontului Unității Socialiste 
și al consiliului popular, pentru 
această manifestare de solidaritate 
umană.

Tot în cursul zilei de ieri, membri 
ai ambasadei Italiei la București au 
depus în sprijinul populației sinis
trate la Banca Română de Comerț 
Exterior, 600 de dolari ; iar unii lu
crători ai ambasadei Indiei în Româ
nia, 416 rupii.

Oferind 50 000 de lire italiene pen
tru ajutorarea populației sinistrate, 
Boni Vincenzo, reprezentant al fir
mei italiene „Giza" din Reggio 
Emilia, și-a Însoțit donația de 
următoarea declarație : „Vin de mai 
mulți ani în țara dv. Cunosc efortu
rile pe care poporul dv. le face pen
tru dezvoltarea și propășirea țării. 
Intr-un cuvînt, mă simt foarte legat 
de România. Nu cu mulți ani înainte 
și țara mea a suferit de pe urma 
inundațiilor. Știu ce înseamnă acest 
lucru. De aceea, în semn de solidari
tate și adîncă simpatie față de țara 
și poporul dv. m-am hotărit să fac 
această donație".

„In numele vechil prietenii

pe care o nutresc față de po

porul și statul romăn"

suma de 100 de dolar! S.U.A. pentru 
ajutorarea sinistraților. El și-a expri
mat, totodată, intenția de a informa 
firmele pentru care lucrează despre 
dezastrul care a lovit România cu 
dorința, de a le antrena în a ajuta 
pe sinistrați.

Pe adresa Oficiului Național de 
Turism a sosit o' telegramă în care 
reprezentantul unei Centrale de des
facere a unor produse farmaceutice 
din Elveția, Constantin Greceanu, 
oferă ca o modestă donație pentru 
atît de dureroasa încercare prin care 
trece în momentul de față poporul ro
mân suma de 200 dolari. în același 
timp, anunță că a cerut telegrafic 
laboratoarelor producătoare elvețiene 
să trimită diverse medicamente în 
sprijinul sinistraților din România.

Prin intermediul întreprinderi! 
„PRODEXPORT" au mai trimis în 
același scop : Firma „Vincenti" din 
Liban — 500 dolari, firma „Delfik" 
din Australia — 20 000 lei, „Marche- 
riotis" din Cipru — 50 lire sterline.

La întreprinderea de comerț exte
rior „Romagricola" s-a primit 
următoarea scrisoare semnată de ce
tățeanul italian, Otello Cerri :

„Aflindu-mă de mai mulți ani în 
România în interes comercial sint 
adine mîhnit de calamitatea care s-a 
abătut asupra țării dumneavoastră și 
care mă întristează.

Pentru a ușura greutățile celor în
cercați in această catastrofă și a con
tribui la înlăturarea consecințelor de
zastrului, permiteți-mi, vă rog, să 
ofer modesta sumă de 150 dolari. Pe 
lingă aceasta, țin să exprim sincere 
urări de bine și un cuvînt de îmbăr
bătare cetățenilor români care, în cel 
mai scurt, timp posibil, vor face si 
dispară urmările dureroase ale cala
mităților naturale din frumoasa 
dumneavoastră țară".

Directorii firmelor olandeze „Poli 
En Scharp" și „Juned", aflați în Ca
pitală, au depus vineri la conducerea 
întreprinderii românești de comerț 
exterior Tehnoforestexport un cec 
în valoare de 5 000 guldeni pentru 
sinistrații fabricilor de mobilă din 
Tg. Mureș și Satu-Mare, întreprin
deri cu care firmele olandeze sa 
aflau în relații comerciale de mal 
mulți ani. De asemenea, ei au dis
pus firmelor lor să expedieze pen
tru colectivele acelorași unități un 
vagon cu articole de îmbrăcăminte 
și medicamente.

Donații de la colective

Din partea unor firme și oameni de afaceri care au legături

economice cu țara noastră

Președintele Secțiunii interparla
mentare itaio-române, Alberto Cipel- 
lini, a adresat o telegramă președin
telui Grupului interparlamentar ro
mân al Marii Adunări Naționale, prin 
care exprimă sincere condoleanțe și 
cea mai vie solidaritate cu poporul 
român în legătură cu tragicele con
secințe ale inundațiilor care s-au a- 
bătut asupra României.

★
Președintele Grupului Partidului

Socialist Italian din Senat, Giovanni 
Pieraccini, a adresat o telegramă pre
ședintelui Grupului interparlamentar 
român al Marii Adunări Naționale. în 
care scrie : Am aflat vestea tragică 
a inundațiilor 'care au lovit națiunea 
română prietenă. Vă rog să primiți 
expresia celei mai vii solidarități și 
condoleanțele mei* personale și ale 
6enațorilor Grupului Parlamentar 
Socialist Italian.

(Agerpres)

SPECTACOLE
IN FOLOSUL

Telegrame adresate Consiliului Central al U.G.S.R.
FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN 

VIETNAM a adresat o telegramă U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, în care scrie: Vă exprimăm 
dv., precum și oamenilor muncii și 
populației din regiunile care au avut 
de suferit de pe urma inundațiilor, 
sentimentele noastre de solicitudine 
frățească și cordială.

★
CONSILIUL CENTRAL AL SIN

DICATELOR DIN R. P. BULGARIA

a transmis Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România o telegramă în care scrie : 
în numele muncitorilor și funcționa
rilor din Republica Populară Bulga
ria, Consiliul Central al Sindicatelor 
vă exprimă dv. și oamenilor muncii 
din România cele mai adînci senti
mente de compasiune în legătură cu 
calamitatea naturală ce s-a abătut a- 
supra unor zone ale țării.

r-
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*
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Programul I : 15,45 Tenis de

cîmp : România — Grecia. Aspecte 
din partida de dublu din turul II 
al „Cupei Davis" (transmisiune 
de la terenul central din parcul 
sportiv „Progresul"). 17,00 Micro- 
avanpremieră, 17,05 Emisiune în 
limba germană. 18,05 Bună seara, 
fete f Bună seara, băieți I 19,00 
Telejurnalul de seară. 20,00 Tele- 
enciclopedia • T.V. Istoricul des
coperirii televiziunii. • Kren A- 
krore (II) (trib din Brazilia). • 
Arcumeggia. 21,00 Film serial „Ro
cambole" (III). 21,40 Reportaj T.V.

22,00 Serenada Haffner K V 250 de 
Mozart, în interpretarea Orches
trei simfonice a Radiodifuziunii 
bavareze — Dirijor : Rafael Kube
lik (S.U.A.) 22,40 Telejurnalul de 
noapte. 23,10 Muzică populară in
terpretată de o formație instru
mentală condusă de Cicerone 
Limberea. 23,25 Campionatul mon
dial de baschet masculin : Iugos
lavia — S.U.A. (înregistrare). 23,55 
închiderea emisiunii programu
lui I.

Programul II : 20,00 Deschiderea 
emisiunii. Mozaic cinematografic. 
21,00 Seara melomanului — Cîntă 
violonistul Ladislau Kiss. La pian : 
Ferdinand Weiss. 21,20 Emisiune de 
versuri. 21,40 Film serial ,,Rîul 
întunecat" (reluarea episodului V). 
22,15 închiderea emisiunii progra
mului II.

1
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„CUPA DAVIS“

*

V
*

SINISTRATILOR

atît

România — Grecia 2-0
Pe terenurile clubului sportiv Pro

gresul din Capitală a început ieri în- 
tilnirea internațională de tenis din
tre echipele României și Greciei, din 
cadrul „Cupei Davis“. După prima zi, 
scorul este de 2—0 în favoarea tenis- 
manilor români. Rezultate tehnice : 
Năstase-Kalogheropoulos 6—2, 7—5,

6—4 ; Țiriac-Gavrilidi» 6—0, 6—1,
6—0.

Astăzi de la ora 16 are loc partida 
de dublu. Duminică sînt programate 
ultimele două meciuri de simplu Ți- 
riac-Kalogheropoulos și Năstase-Ga- 
vrilidis.

(Agerpres)

• Teatrul de Dramă și Come
die din Constanța a hotărit ca 
rețeta celor două spectacole cu 
„Puricele în ureche" de G, Fey
deau, care vor fi prezentate în 
București, duminică 24 mai, să 
revină fondului de ajutorare a 
sinistraților.

împreună cu alte patru spec
tacole, care vor fi date la Con
stanța, și cu contribuția perso
nală a fiecărui salariat, fondul 
de ajutorare realizat de teatrul 
constănțean va atinge cifra de 
101 000 lei.

• Teatrul „Ion Creangă" din 
București anunță primele . sale 
spectacole în folosul sinistraților: 
„Mușchetarii Măgăriei sale" de 
Ion Lucian și Virgil Puicea (luni, 
1 iunie, ora 16) și „Roata morii" 
de Gh. Scripcă pe muzică de 
Vasile Veselovski (vineri, 5 iu
nie, ora 9,30).

Vor fi donate sinistraților
rețetele spectacolelor, cît și toate 
drepturile de autor.

• Consiliul Uniunii Asociației 
Studenților din centru! universi
tar București organizează pen
tru ajutorarea familiilor sinis
trate, în ziua de 28 mai 1970, 
orele 16 și orele 20, la Sala Pa
latului, un spectacol extraordinar 
susținut de formația „Mondial".

Biletele se găsesc la casa Sălii 
Palatului, la Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preoteasa", 
la liceele din București și la 
institutele de 'țnvățămint supe
rior.

• Răspunzînd chemării adre
sate de Uniunea Artiștilor Plas
tici, artiștii plastici bucureșteni 
au donat, lucrări de pictură, 
sculptură mică, grafică, artă de
corativă, lucrări care vor alcă
tui fondul unei expoziții cu vîn- 
zare, ale cărei beneficii vor fi 
destinate celor sinistrați.

începînd de marți, 26 mai, în 
sălile Galeriilor de artă „Ori
zont" (B-dul Bălcescu 23), aceste 
lucrări, dintre cele mai bune, 
cele mai reprezentative pentru 
personalitatea fiecărui artist, vor 
fi prezentate, la preturi foarte 
accesibile, publicului larg.
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întreprinderea Iugoslavă de comerț 
exterior „Interexport" din Belgrad a 
hotărît să acorde populației sinistrate 
din țara noastră un ajutor sub formă 
de îmbrăcăminte și medicamente în 
valoare de t0 000 dolari S.U.A.

Din partea firmei „Nordimpex" 
din Copenhaga s-a primit un telex în 
care se arată, între altele :

„Deoarece regiunile agricole au 
fost cel mai mult lovite, noi dorim să 
oferim — ca un ajutor cu totul sim
bolic pentru poporul român, un va
gon cu juninci de reproducție din rasa 
de lapte daneză de cea mai bună ca
litate, pentru înlocuirea unora din 
animalele care s-au pierdut in urma 
inundațiilor, precum și l 000 de doze 
de material de însămințări pentru 
taurine". «

Printr-un telex adresat de dr. Hans 
Gerd Kirchfeld și dr. Kiaus von 
Menges, ministrului comerțului ex
terior se arată :

„Ca expresie a compasiunii noas
tre față de poporul român, care a 
fost lovit de această calamitate na
turală, firmele „Man", „Ghh“, „Sterk- 
rade“, „Schloemann" și „Kirchfeld" 
din R.F. a Germaniei, vă pun la dis
poziție suma de 25 000 mărci vest- 
germane pe care ii vom transfera 
telegrafic".

în telexul adresat de Pietro Bove, 
agent al întreprinderii de comerț ex
terior „Fructexport" pentru Italia, 
se spune : „Consider că este de da
toria mea să mă alătur efortului ge
neral pentru limitarea și repararea 
daunelor provocate de inundații, din- 
du-mi modesta contribuție de 100 000 
lire italiene în valută. Mă voi strădui 
să adun alte fonduri de la clienți și 
prieteni".

Firma austriacă „Iosef Zimmer" a 
donat suma de 5 000 schillingi aus
trieci, iar firma „Goerz" a donat 
3 000 schillingi. *

„...sîntem profund emoționați

de greaua încercare prin care

trece poporul romăn"

într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu, de John A. Nicas

și Jet Djandji, reprezentanți ai unor 
firme canadiene, se spune :

„Reprezentanții a două firme cana
diene „Sicard" și „Canadair Services 
Limited" din Montreal, prezenți in 
țara dumneavoastră in aceste zile 
triste, sîntem profund emoționați de 
greaua încercare prin care trece po
porul romăn. Ca o umilă contribuție 
la opera de reconstrucție v-am fi re

„In numele vechii prietenii pe care 
o nutresc față de poporul și statul 
român, se spune intr-o telegramă a- 
dresată de Arnesto Tattoni, președin
tele firmei Svitimexport din Italia, 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, în afara sumei de 
450 000 lire italiene depusă la amba
sada României din Roma de către 
familia mea și firma pe care o con
duc, subscriu pentru ajutorarea sinis
traților din regiunile lovite cumplit 
de inundații, în numele biroului fir
mei din București suma de 200 de 
dolari".

„Profund impresionat de dezastrul 
care s-a abătut asupra țării dv. în 
care am lucrat și pe care o iubesc, 
în amintirea a ceea ce românii au 
făcut pentru mine cu ocazia unui 
grav accident — se spune intr-o te
legramă, adresată de către Franco 
Iacazio, Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România — vă rog, 
domnule președinte, să binevoiți a 
accepta alături de cele mai sincere 
sentimente de solidaritate mica mea 
contribuție de 100 de dolari pe care 
o expediez prin Biroul de schimb al 
O.N.T.".

Exprimîndu-și sentimentele de 
compasiune față de populația sinis
trată și totodată convingerea că 
poporul român va depăși aceste mo
mente grele, Ivan Otto Schwarz, re
prezentant al firmei I.C.B. Excavators 
ltd British Engineering Supply Ser
vice din Anglia, care se află în țara 
noastră intr-o vizită de afaceri, în
tr-o scrisoare adresată ministrului a- 
griculturii și silviculturii, a anunțat 
că a depus la Banca Naționa
lă a Republicii Socialiste România

și cetățeni de peste hotare

Profund impresionat 'de calamită
țile care s-au abătut asupra popu
lației țării noastre, colectivul Teatru
lui de dramă iugoslav din Belgrad, 
aflat în turneu în țara noastră în ca
drul unui schimb de spectacole cu 
Teatrul „C.I. Nottara" din București, 
a hotărît să doneze fondului de ajutor 
al populației sinistrate rețeta primu
lui spectacol pe care artiștii bucu
reșteni îl vor da la Belgrad.

★
La ghișeele Băncii Române de Co

merț Exterior se prezintă numeroși 
cetățeni străini aflați în Capitala ță
rii noastre în vizită, sau pentru in
terese de serviciu care depun diferi
te sume de bani în valută, în spri
jinul populației atît de greu încer
cată din zonele sinistrate. Am reți
nut cîteva nume de pe chitanțele în
registrate în cursul dimineții de vi
neri : Luigi Trincia, reprezentant al 
firmei italiene MECANICHE MO
DERNE a oferit 1000 dolari, Sergio 
Curiei din Milano 500 dolari.

★
Un grup de cetățeni israelienl, din 

orășelul Kiriat Shmona, au donat 
suma de 700 dolari S.U.A. în contul 
fondului de ajutorare a sinistraților 
din România. ,

Cetățeanul austriac Alexandru 
Schwarz a acordat pentru fondul si
nistraților suma de 13 000 schillingi.

(Agerpres)

PROGNOZĂ
HIDROMETEOROLOGICĂ
în cursul zilei de 22 mai a plouat 

numai în Dobrogea, estul Bărăganu
lui și izolat în Transilvania, ploi care 
nu au fost însă de natură să influen
țeze substanțial nivelurile apelor din 
zonele respective. Pe toate rîurile din 
Transilvania și din sudul țării se 
manifestă tendințe de scădere ; unele 
creșteri izolate au caracter local. Co
tele rîurilor sînt acum cu mult sub 
nivelurile periculoase pe toată lun
gimea Someșului. Pe MUREȘ, nivelul 
apei a continuat să scadă rămînind 
însă peste nivelul cotelor de inun
dații — la Săvîrșin cu 140 cm, Radna 
cu 140 cm și Arad cu 80 cm. La 
Alba Iulia apele au scăzut la nivelul 
cotelor de inundații.

OLTUL este in scădere pe întreg 
cursul său, prezentînd o depășire a 
cotelor de Inundație locală în zona 
Feldioara, Nivelurile ȘIRETULUI 
sînt în scădere pe toată lungimea lui. 
Pe cursul superior și mijlociu, ele 
se află sub cotele de inundații, fiind 
însă depășite simțitor în aval de Lun- 
goci. Pînă în cinci zile se scontează

că Șiretul va reintra- și pe această 
porțiune în matca lui.

Pe PRUT, deși nivelurile sînt în 
scădere, pe cursul superior, ele con
tinuă să crească începind de la Un
gheni în aval. Pe o bună porțiune 
pină în dreptul punctului Oancea ele 
depășesc cotele de inundații. în jurul 
datei de 26—28 mai, pe porțiunea 
Oancea — vărsarea în Dunăre, ele 
vot atinge nivelurile maxime. Se 
prevede ca sub influența viiturii și a 
nivelului ridicat al Dunării la gura 
de vărsare a Prutului, apele acestuia 
să depășească cotele de coronament 
ale digului care apără incinta Bra- 
teșului.

DUNAREA, după o scădere ușoară, 
timp de 10—12 zile, a început din nou 
să crească încet în sectorul Baziaș— 
Cernavodă ; este staționară în Del
tă. Viitura care a pătruns la Ba
ziaș pe data de 21 mai va continua 
să se propage în aval, producînd 
creșteri pe întreg sectorul românesc 
al fluviului. Nivelurile maxime în 
zona Insulei Brăilei vor fi atinse în 
jurul datei de 5—6 iunie.

Starea rețelei de comunicații
Organele de resort ale Ministeru

lui Transporturilor și Ministerului 
Poștelor și Telecomunicațiilor anunță 
următoarea stare a căilor ferate, 
drumurilor, aeroporturilor, circuite
lor telefonice urbane și interurbane 
și a oficiilor P.T.T.R. de pe terito
riul țării.

In ziua de 22 mai s-au redeschis 
liniile ferate Satu-Mare — Halmeu, 
Baia Mare — Satu-Mare, Luduș — 
Măgheruș Șieu, Ilva Mică — Sîn- 
giorz Băi, Leordina — Valea Vișeu- 
lul — Sighetul Marmației — Cîmpu- 
lung pe Tisa și Blaj — Jidvei. Sînt 
încă suspendate transporturile fero
viare pe sectoarele : Crăciunel — 
Bod Mureș, Ilia — Dobra, Radna — 
Naidorf, Mărișelu — Măgheruș Șieu, 
Dej — Jibou, Ulmeni — Sălaj — Mi- 
reșul Mare, Beclean — Mogoșeni, Vi- 
Șeul de Jos — Leordina, Sîngiorz Băi
— Rodna Veche, Sărățel — Bistrița 
Bîrgăului, Jidvei — Praid. Vinători
— Odorhei, Războieni — Uioara, Șei- 
tin — Nădlac, Bărboși — Șerbești și 
Baldovinești — Bărboși,

Unitățile Direcției generale a dru
murilor, trusturile locale de con
strucții și montaj, sprijinite de os
tașii forțelor noastre armate, au reu

șit să restabilească circulația pe ma
gistrala D.N. 7 Deva — Ilia — Să
vîrșin — Arad. Se lucrează în con
tinuare cu eforturi sporite pentru 
reluarea traficului pe drumurile a- 
nunțate anterior în presă ca fiind în
chise.

Direcția generală a aviației civile 
comunică menținerea restricției de 
închidere a aeroporturilor Sibiu și 
Satu-Mare.

Ministerul Poștelor și Telecomuni
cațiilor informează că s-au restabilit 
legăturile telefonice cu toate oficiile 
P.T.T.R. și consiliile populare comu
nale din țară. Traficul telefonic in
terurban și internațional al localită
ților de pe traseul Brăila-Galați se 
realizează cu ajutorul circuitelor te
lefonice învecinate. Activitatea poș
tală și de difuzare a presei întimpină 
încă dificultăți în județele Alba, Iași, 
Galați și Brăila. în prezent sînt 
transportate spre Satu-Mare, Sibiu, 
Hunedoara și Alba Iulia centrale te
lefonice, echipament tehnic, aparate, 
cabluri și alte materiale în vederea 
restabilirii cît mai grabnice a rețe
lei de telecomunicații din aceste 
zone greu lovite de calamități.

(Agerpres)
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Al CELOR DOUĂ STATE GERMANE

Pozițiile celor două părți in abordarea 

problemelor legate de relațiile bilaterale
KASSEL 22 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, cu pri

lejul celei de-a doua întîlniri intre președintele Consiliului de Mi
niștri al R. D. Germane, Willi Stoph, și cancelarul Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy Brandt, care a avut loc joi, la Kassel, 
au fost expuse in declarații oficiale pozițiile respective in abor
darea problemelor legate de relațiile dintre cele două state ger
mane. i

DECLARAȚIILE PREMIERULUI

R.D.G., WILLI STOPH
Am sosit tn Republica Federală, a 

arătat WILLI STOPH, în declarația 
sa, în încercarea de a face totul, in 
ce ne privește, pentru asigurarea, în 
sfirșit, a unor relații pe bază de e- 
galitate și după criteriile dreptului 
internațional între R.D.G. și R.F.G. 
șl pentru a aduce, totodată, o contri
buție importantă la pacea și securi
tatea Europei. Este evident, a ară
tat în continuare Willi Stoph, că în 
lume se înțelege tot mai bine că'pro- 
blema normalizării relațiilor dintre 
cele două state ale noastre este o 
problemă cardinală pentru pacea Eu
ropei, a cărei rezolvare face necesară 
aplicarea fără nici o rezervă a drep
tului internațional. Noi state au sta
bilit relații diplomatice cu R.D.G. 
W. Stoph a scos in evidență faptul 
că și în Republica Federală crește 
numărul celor care se pronunță pen
tru stabilirea de relații între R.D.G. 
și R.F.G. după criteriile dreptului in
ternațional.

După ce a arătat că a venit la 
Kassel în speranța de a obține răs
punsul limpede la întrebarea dacă 
guvernul R.F.G. este dispus acum să 
încheie cu guvernul R.D.G. un tratat 
pentru stabilirea unor relații pe bază 
de egalitate in drepturi și după nor
mele dreptului internațional, Willi 
Stoph a spus : „în numele Consiliu
lui le Miniștri al R.D.G. declar : sîn- 
tem gata să elaborăm neîntirziat un 
tratat cu privire la relații după cri
teriile dreptului internațional și să-l 
semnăm. Aceasta ar fi calea posibilă 
pentru a înlesni stabilirea unor re
lații între țările noastre de natură să 
ducă la stabilirea unei coexistențe 
pașnice între R.D.G. și R.F.G.“. Refe- 
rindu-se apoi la proiectul de tratat 
al R.D.G. prezentat Bonnului la 18 
decembrie 1969. W. Stoph a arătat că 
poziția guvernului vest-german față 
de acest proiect este considerată de 
R.D.G. drept un criteriu pentru a sta
bili dacă declarațiile făcute de R.F.G. 
în legătură cu o normalizare a relații
lor în interesul destinderii și păcii as
cund într-adevăr o intenție serioasă. 
El a reafirmat necesitatea inelucta
bilă a recunoașterii definitive și 
fără rezerve a frontierelor stabilite 
în Europa ca rezultat al celui de-al 
doilea război mondial, inclusiv fron
tiera între RtD.G. și R.F.G., ca și 
frontiera Oder-Neisse, a faptului că 
acordul de la Miinchen trebuie consi
derat ca hui și neavenit „ab initio“, 
Referindu-se la problema Berlinului 
occidental, Willi Stoph a arătat că 
este de notorietate publică că enti
tatea politică de sine stătătoare, Ber
linul occidental, situat în mijlocul 
R.D.G. și pe teritoriul ei, nu a fost 
și nu va fi niciodată o parte compo
nentă a R.F.G.

W. Stoph a subliniat că și înarma
rea Bundeswehrului a crescut în in
tensitate, acesta dispunînd „de un a- 
parat militar al puterii bine dezvoltat, 
care staționează la frontierele noas
tre". Premierul R.D.G. a relevat, tot
odată, că nu poate fi ignorat nici fap
tul că grupări neonaziste din R.F.G. 
proclamă neîncetat obiective revan
șarde, iar pe de altă parte, că în 
R.F.G. există în mod legal un partid 
neonazist.

★

BERLIN — Corespondentul Ager
pres, Ștefan Deju, transmite : Guver
nul R.D. Germane este dispus să con
tinue convorbirile între prim-miniștrii 
R.D.G. și R.F.G. imediat ce guver
nul R.F. a Germaniei va adopta o 
poziție realistă în problema funda
mentală a coexistenței pașnice între 
cele două state germane — a decla
rat Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al R.D. Germane, 
intr-un interviu televizat la înapoie
rea sa de la Kassel. El a spus că po
ziția țării sale este, ca și pînă acum, 
determinată de năzuința spre asigu
rarea păcii în Europa. „Proiectul 
nostru de tratat cu privire la stabi
lirea de relații normale intre R.D.G. 
și R.F.G. — a arătat Willi Stoph — 
cuprinde întregul complex de proble
me referitoare la securitatea euro
peană".

INUNDAȚIILE
DIN U.R.S.S.

MOSCOVA — Agenția T.A.S.S. a- 
nunță că in nordul și vestul Ucrainei 
s-au produs inundații grave ca ur
mare a revărsării riurilor Nistru, 
Tisa, Prut și Șiret. 16 000 de persoane 
din zonele inundate au fost evacuate. 
Apele revărsate au provocat moar
tea a 13 persoane. Economia regiu
nilor Ternopolsk, Zakarpatsk, Hmel- 
■nițkaia, Ivano-Frankovsk etc. a su
ferit pagube însemnate.

Apele au acoperit o serie de loca
lități, avariind 8 000 de locuințe și 
160 de unități de producție. Supra
fețe egricole întinse se află, de ase
menea, sub apă. Au fost distruse po
duri, porțiuni de șosele și da cale

Respingînd modul de abordare a 
relațiilor dintre R.D.G. și R.F.G. din 
punctul de vedere al unor „relații 
interne germane" sau „relații inter- 
germane", W. Stoph a spus : „Tre
buie să declar încă o dată, cu toată 
hotărîrea, că formula „relații spe
ciale interne germane" sau indiferent 
de denumirea ce li s-ar da — pentru 
relațiile dintre cele două state ale 
noastre, este absolut Inacceptabilă. în 
ce privește R.D.G. și R.F.G., ele sînt 
două state independente unul față de 
altul".

Willi Stoph a arătat în continua
re că între afirmațiile guvernului 
vest-german privind egalitatea în 
drepturi sau nediscriminarea și fap
te există o mare distanță. Ei a exem
plificat aceasta referindu-se la piedi-

DECLARAȚIILE

R. F. G.j
Cancelarul federal WILLY BRANDT 

și-a exprimat speranța că, în po
fida tuturor deosebirilor de pă
reri în probleme de principiu și prac
tice, se vor obține unele progrese la 
cea de-a doua rundă de convorbiri.

Cancelarul federal a relevat ca un 
indiciu îmbucurător faptul că, după 
întîlnirea de la Erfurt, s-a ajuns la 
acorduri parțiale — în domeniul poș
telor șl telecomunicațiilor, dar — a 
spus el — în comparație cu 
sarcinile care stau în fața noastră și 
cu posibilitățile care ni se oferă, a- 
cesta nu este decît un început mo
dest. Știm amîndoi că drumul spre o 
reglementare a relațiilor dintre noi 
este lung și plin de obstacole. Faptul 
că sîntem aici împreună — și la a- 
ceasta ăm contribuit amîndoi în ace
eași măsură — ar trebui să fie o do
vadă suficientă că de ambele părți nu 
lipsește dorința de reducere a încor
dărilor.

Printre înțelegerile la care mă gîn- 
deșc. ar trebui să figureze un tratat 
care să constituie baza pentru re
glementarea relațiilor dintre state
le noastre. Pentru un asemenea tra
tat, guvernul federal a elaborat o 
serie de principii, luînd prin aceasta 
poziție față de proiectul transmis de 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G. la 18 decembrie 1969 preșe
dintelui federal.

în acest sens, cancelarul Brandt 
a arătat că tratatul ar urma să preva
dă că ambele părți se vor abține de la 
orice amenințare cu forța sau folosi
rea forței una față de cealaltă și se 
angajează să rezolve prin mijloace 
pașnice toate problemele existente în
tre ele. Aceasta include respectarea 
integrității teritoriale și a frontiere
lor — menționează Willy Brandt. Am
bele părți trebuie să respecte inde
pendența și suveranitatea fiecăruia 
dintre cele două state în probleme 
care privesc jurisdicția lor internă. 
Nici unul din cele două state ger
mane nu poate acționa în numele 
celuilalt sau să-l reprezinte. Tratatul

★

BONN 22 (Agerpres) — într-o con
ferință de presă, ținută vineri la 
Bonn, Willy Brandt, cancelarul R.F. 
a Germaniei, a exprimat intenția gu
vernului său de a continua politica de 
„slăbire a încordării și căutare a po
sibilităților de ’colaborare". „Am fă
cut o încercare serioasă, iar această 
încercare trebuie continuată" — a 
spus el.

Faptul că, pentru prima dată de 
cînd există cele două state germane, 
s-a ajuns, în decursul a numai două 
luni, la convorbiri atît de detaliate 
și de consistente, are o importanță 
mai mare decît s-ar putea deduce la 
o examinare superficială, a spus can
celarul Brandt.

„Președintele Consiliului de Mi
niștri, Stoph, și cu mine, a relevat 
Brandt, am căzut de acord să conti
nuăm mai tîrziu schimbul de păreri".

Șl UNGARIA
ferată. Pentru combaterea urmărilor 
inundațiilor au fost luate măsuri e- 
nergice. Întreaga populație, precum 
și ostași din armata sovietică des
fășoară lupta împotriva apelor dez
lănțuite.

BUDAPESTA — Agenția M.T.I. a- 
nunță că in zona de nord-est a Un
gariei situația gravă provocată de 
revărsarea apelor Tisei s-a amelio
rat întrucîtva. Aproximativ 55 000 
de holzi continuă insă sd se afle sub 
apă. Vineri situația cea mai critică 
s-a creat in zona Mureșului. Se duce 
lupta împotriva apelor in continuă 
creștere. 

cile puse în calea R.D.G. de a deveni 
membru cu drepturi depline in Co
misia Economică a O.N.U. și, de a- 
semenea, de a fi primită ca membră 
în Organizația Mondială a Sănătății.

Referindu-se în continuare la prin
cipiul egalității suverane, consemnat 
în articolul 2 al Cartei O.N.U., Willi 
Stoph a spus : „Toate aceste elemente 
ale principiului egalității suverane a 
statelor, confirmate de către Națiuni
le Unite, trebuie să cunoască, de a- 
semenea, deplina aplicare în relațiile 
dintre R.D.G. și R.F.G.". El a opiniat 
că nu ar fi oportun să se instituie 
diferite comisii sau să se numească 
împuterniciți spre a începe discuta
rea unor probleme secundare, înainte 
de a fi ajuns la o înțelegere de prin
cipiu între șefii de guverne privind 
stabilirea unor relații bazate pe ega
litate in drepturi conform dreptului 
internațional. Referițidu-se la proble
ma primirii celor două state Germa
ne în Organizația Națiunilor Unite, 
premierul R.D.G. a spus, printre, al
tele : „Nu este oare în interesul pă
cii și securității, în interesul popoa
relor, al statelor noastre, ca R.D.G. și 
R.F.G. să fie primite în Organizația 
Națiunilor Unite și ca membre să ac
ționeze corespunzător cu principiile 
și țelurile O.N.U. pentru pace și în
țelegere între popoare ? In concep
ția guvernului R.D.G., primirea 
R.D.G, și R.F.G. în O.N.U. se află la 
ordinea zilei".

CANCELARULUI 
WILLY BRANDT

ar mai urma să prevadă declarația 
celor două părți contractante ca ni
ciodată să nu mai pornească un răz
boi de pe teritoriul german, obliga
ția de a se abține de la orice acțiuni 
susceptibile să tulbure conviețuirea 
pașnică a popoarelor, reafirmarea 
dorinței de a sprijini toate efortu
rile în vederea dezarmării și a con
trolului armamentelor, pentru spori
rea securității Europei. Cancelarul 
vest-german a opinat, în continuare, 
că ambele părți ar trebui să-și rea
firme dorința de intensificare și 
lărgire a colaborării — între altele, 
în domeniile circulației, poștelor și 
telecomunicațiilor, schimbului de in
formații, științei, educației, culturii, 
mediului înconjurător și sportului — 
în interesul avantajului reciproc, și 
să înceapă negocieri asupra detaliilor. 
Pentru comerțul dintre cele două 
părți, rămîn în continuare in vigoa
re acordurile, împuternicirile și în
țelegerile existente, urmînd ca re
lațiile comerciale să fie lărgite în 
continuare — 3' menționat, vorbitorul.

Aceste propuneri ar trebui să fie 
— împreună cu proiectul de tratat 
al R.D.G. și cu celelalte declarații și 
sugestii făcute de fiecare dintre noi 
sau pe care le vom mai face — o- 
biectul unui schimb de păreri ulterior, 
a menționat cancelarul R.F.G., pre- 
cizînd în continuare că, cu această 
ocazie, ar urma să se examineze, de 
asemenea, problemele ce pot fi ime
diat abordate și rezolvate în mod 
practic și cele care pot fi tratate nu
mai în raport cu reglementarea prin
cipială a relațiilor dintre cele două 
state. In această privință — a pre
cizat el — vom prezenta propuneri 
concrete în cursul negocierilor ul
terioare.

Cancelarul Willy Brandt a opinat în 
cursul întrevederii că in luă
rile de poziție ale ambelor părți 
„există o serie de puncte de ple
care, de pe baza cărora am putea- 
depune eforturi pentru a realiza pro
grese", apreciind ca încurajator fap
tul că în declarațiile celor doi pre
mieri „există unele pasaje din care 
reiese un interes comun".

Opinînd că guvernul său nu poate 
împărtăși poziția a ceea ce el a nu
mit „totul sau nimic", cancelarul 
vest-german s-a pronunțat pentru 
„un tratat care să nu fie un act ju
ridic formal", precizînd : „nu putem 
lua în considerare decît un tratat în 
legătură cu relațiile noastre generale 
reciproce".

agențiile de presă transmit:
Lucrările celui de-al doi

lea Congres al Partidului 
Socialist Unit al Berlinului 
occidental au încePut vineri- 
în prima zi a lucrărilor au sosit 
numeroase mesaje de salut din par
tea unor partide comuniste și munci
torești, printre care și mesajul adre
sat de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român. Președintele 
partidului, Gerhard Danelius, a pre
zentat raportul „Programul de acțiu
ne al P.S.U. al Berlinului occidental 
pentru pace, democrație și progras 
social".

Cea de-a 10-a ședință de 
lucru a convorbirilor sovie- 
to-americane cu privire 13 limi* 
tarea cursei înarmărilor strategice a 
avut loc vineri la- sediul ambasadei 
Statelor Unite din Viena. Cei doi șefi 
de delegații — Vladimir Seminov 
(U.R.S.S.) și Gerard Smith (S.U.A.) 
— au conferit timp de o oră și două
zeci de minute, aceasta fiind, după 
Cum apreciază observatorii de presă,

DELEGAȚIA PARLAMENTARĂ 

ROMANA IN BELGIA

Președintele
M. A. N. primit 

de regele Baudouin
BRUXELLES 22 — Trimisul special 

Agerpres, Aurel Zamfirescu, trans
mite : Parlamentarii români își con
tinuă vizita în Belgia. Vineri dimi
neața, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, conducăto
rul delegației parlamentare române, 
a fost primit, la Palatul rezidențial 
Laeken, de regele Baudouin al Bel
giei. întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Delegația română a părăsit apoi 
BruxeUes-ul, plecînd într-o scurtă 
călătorie prin cîteva orașe din pro
vinciile Liege, Luxembourg și Flan- 
dra occidentală. La Liege oaspeții au 
fost întîmpinați de primarul orașului. 
Maurice Destenay. Apoi ei au vizitat 
fabrica de cristal din Val Saint-Lam- 
bert. Străbătînd regiunea munților 
Ardeni. deputății români au sosit vi
neri seara în mica localitate Heyd, 
din provincia Luxemburg.

Convorbirile sovieto - 
vest - germane

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Intre 
12 și 22 mai, la Moscova a avut loc 
un schimb de păreri între o delegație 
sovietică, condusă de Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe, și 
o delegație a Republicii Federale a 
Germaniei. în frunte cu Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelarie — 
transmite agenția TASS. Discuțiile 
s-au referit la probleme legate de 
intenția de a se încheia un acord de 
renunțare la folosirea forței între U- 
niunea Sovietică și R.F. a Germa
niei. Intr-un comunicat pentru presă 
se arată că schimbul de păreri in
tre guvernele celor două țări în pro
blemele menționate va continua.

Deschiderea Tîrgului internațional
•/

de la BudapestaJ

I

*

Vineri dimineața și-a 
deschis porțile ediția 
1970 a Tîrgului inter
național de la Buda
pesta.

Menit să contribuie 
la dezvoltarea schim
burilor comerciale din
tre țări — a subliniat 
în cuvîntul de deschi
dere Biro Jozsef, mi
nistrul comerțului ex
terior ungar — actua
lul tirg de la Buda
pesta are un caracter 
deosebit, el fiind or
ganizat în anul în care 
poporul ungar a săr
bătorit împlinirea unui 
sfert de veac de la e- 
liberarea Ungariei de 
sub jugul fascist. A- 
ceastă particularitate 
este ilustrată de nu
meroasele pavilioane 
ale țării-gazdă, con- 
cretizînd in mod sem
nificativ dezvoltarea 
economică și tehriico- 
știmțifică înregistrată 
de Ungaria in anii pu
terii populare.

Alături de întreprin
derile industriei un
gare, sînt prezente la 
actuala ediție a tirgu- 
lui peste 1 500 de firme 
industriale și între
prinderi de comerț ex
terior din 33 de țări, 
printre care Uniunea 
Sovietică, Japonia, An
glia, Polonia, Canada, 
Cuba, Pakistan, Aus
tria, R. F. a Germa
niei, Italia, Spania, Si
ria, Statele Unite ale 
America, Grecia etc.

România participă la

tirg cu un mare pavi
lion propriu. Vineri 
dimineața, imediat 
după deschiderea ofi
cială a- tîrgului, pavi
lionul țării noastre a 
fost vizitat de Jeno 
Fock, președintele gu
vernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc 
ungar, de Apro Antal 
și Timar Maigas, vice
președinți ai guvernu
lui, și de alți membri 
ai guvernului. Perso
nalitățile ungare au 
fost însoțite de tovară
șul losif Banc, vice
președinte al Consiliu
lui de Miniștri, șeful 
delegației guverna
mentale române parti
cipante la deschiderea 
tîrgului. In timpul vi-

cea mai lungă ședință a convorbiri
lor. X

0 conferință internaționa
lă neguvernamentală con
sacrată „politicii dezarmă
rii" și inițiată de Institutul ameri
can al omului și științei s-a deschis 
ieri la Rensselearville, statul New 
York. Discursul inaugural a fost rostit 
de secretarul general al O.N.U., U 
Thant. Subliniind importanța dezar
mării nucleare, vorbitorul a adresat 
guvernelor Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice apelul de a se folosi de 
„prilejul real care există în prezent" 
pentru a ajunge la un acord în pro
blema limitării înarmărilor strategice.

Președintele Nixon a con- 
ferit vineri cu ministrul israelian al 
afacerilor externe, Abba Eban, care 
face în prezent o vizită in Statele 
Unite. Purtătorul de cuvînt a preci
zat că președintele nu a comunicat 
ministrului Abba Eban vreo decizie 
în legătură cu cererea israeliană de 
livrare a unui număr sporit de avioa
ne.

MOSCOVA

Premierul
Alexei Kosîghin 

l-a primit 
pe ambasadorul 

României
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Alexei 

Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit vineri 
la Kremlin pe Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România. Convorbirea care a avut 
loc cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

Vizita ministrului de externe 
al României in Africa

COMUNICAT COMUN 

ROMÂNO-TANZANIAN

DAR ES SALAAM 22. — Trimisul 
special Agerpres, Nieolae Crețu, 
transmite : Ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, și-a încheiat 
vizita oficială efectuată în Republica 
Unită Tanzania.

In comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei este sub
liniată dorința celor două țări de a 
promova cooperarea în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural, subliniindu-se necesitatea 
explorării căilor și mijloacelor de lăr
gire a tuturor formelor de colaborare.

SOSIREA ÎN REPUBLICA 

MALGAȘĂ
Ministrul român al afacerilor ex

terne, Corneliu Mănescu, a părăsit 
vineri capitala- Tanzaniei, plecînd pe 

zitei oaspeții s-au o- 
prit îndeosebi la stan
durile cu produse ale 
industriei construc
toare de mașini — ex
presie a marilor rea
lizări obținute de in
dustria românească în 
anii construcției socia
liste. Un interes apar
te au trezit mașinile- 
unelte, utilajul petro
lier, 
trice 
mici, 
triei 
mod 
rismele 
exponatele 
aprecierile 
ale celor prezenți.

Budapesta, 22 mai
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motoarele elec- 
de dimensiuni 

produsele indus- 
chimice și, în , 

deosebit, autotu- 
„Dacia 1 300“, 

întrunind 
favorabile

Al. PINTEA

La Tel flvivs_a anuntat că un 
autobuz israelian, in care călătoreau 
elevi și profesori, a fost atacat cu ra
chete vineri dimineața, în apropierea 
frontierei cu Libanul ; zece persoane 
au fost ucise și 21 rănite. La Beirut, 
un purtător de cuvînl al Frontului 
Popular pentru Eliberarea Palestinei 
a declarat că un detașarrient al aces
tei organizații a deschis focul împo
triva unui autobuz în regiunea men
ționată.

Adjuncții ambasadorilor 
la O.N.U. ai celor patru 
mari puteri strunit joi ia 
New York pentru a continua redac
tarea memorandumului care urmează 
să consemneze rezultatele discuțiilor 
in legătură cu situația din Orientul 
Apropiat.

La Vîrset, au început vineri 
lucrările simpozionului dedicat rela
țiilor iugoslavo-române de-a lungul 
veacurilor, manifestare la care parti
cipă cercetători științifici din cele 
două țări.

ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR 
APĂRĂRII Al STATELOR PARTICIPANTE

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
în zilele de 21 și 22 mai 1970, în 

orașul Sofia, conform hotărîrii adop
tate anterior, a avut loc ședința Co
mitetului miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia-.

La ședința comitetului au luat 
parte membrii comitetului — miniștri 
ai apărării țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia, comandantul 
suprem, șeful Statului Major al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
precum și primul adjunct al mi
nistrului forțelor armate ale Repu- 

calea aerului spre Tananarive, ca
pitala Republicii Malgașe.

Pe aeroportul internațional „Ivato" 
din Tananarive, Corneliu Mănescu a 
fost întimpinat de ministrul de stat 
pentru problemele externe, Jacques 
Rabemananjara.

In aceeași zi, oaspetele român a 
fost primit de către vicepreședintele 
Republicii Malgașe, Calvin Tsiebo, 
cu care a discutat, într-o atmosferă 
cordială, probleme privind relațiile 
dintre cele două țări, precum și une
le aspecte ale situației internaționa
le actuale.

Vineri după-amiază la Ministerul 
de Externe al Republicii Malgașe au 
început convorbirile oficiale dintre 
ministrul român și omologul său 
malgaș, J. Rabemananjara.

Fidel Castro 
despre dezvoltarea 
economică a Cubei

HAVANA . 22. — Corespondentul 
Agerpres Victor Stamate .transmite : 
Intr-un discurs radiotelevizat, Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al guver
nului revoluționar, a făcut o amplă 
analiză a dezvoltării economice a 
țării și, în special, a campaniei de 
recoltare și prelucrare a trestiei de 
zahăr din acest an.

Subliniind importanța deosebită a 
producției de zahăr pentru economia 
cubaneză, pentru comerțul exterior 
al țării, Fidel Castro a apreciat mun
ca depusă de întregul popor pentru 
realizarea unor recolte bogate. Tot
odată, el a arătat că, din cauza anu
mitor dificultăți, nu vor putea fi rea
lizate cele 10 milioane de tone de 
zahăr planificate inițial și că efor
turile sînt îndreptate acum spre ob
ținerea a 9 milioane de tone. Totuși, 
a spus Fidel Castro, rezultatele ob
ținute în acest an reprezintă un re
cord în comparație cu tot ce s-a rea
lizat pină acum.

50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist din Indonezia
Se împlinește astăzi o jumătate de 

veac de la crearea Partidului Comu
nist din Indonezia. ConSacrindu-și 
viața idealurilor libertății, democra
ției și progresului social, comuniștii 
indonezieni și-au legat destinele de 
cele ale patriei, ale întregului, popor, 
cu care au împărtășit bucuria victo
riilor și suferințele infrîngerilor vre
melnice, fiind gata oricînd să se sa
crifice pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale maselor largi mun
citoare ale Indoneziei.

încă de la înființarea sa, Partidul 
Comunist din Indonezia s-a afirmat 
ca o forță activă, mobilizatoare, ju- 
cînd un rol predominant în organiza
rea și dezvoltarea luptei de eliberare 
națională a poporului indonezian, 
pentru realizarea aspirațiilor sale de 
viață liberă și prosperă. în desfășu
rarea primei răscoale populare îm
potriva colonialiștilor olandezi, din 
1926, în anii ocupației japoneze, co
muniștii indonezieni s-au aflat în pri
mele rînduri ale bătăliei, luptînd cu 
arma în mînă pentru cucerirea inde
pendenței. Ei au înfruntat cu bărbă
ție teroarea dezlănțuită de autorită
țile coloniale, mii și mii de comuniști 
au fost exilați sau aruncați în închi
sori, nenumărați au fost aceia care 
și-au jertfit viața pentru această no
bilă cauză. Ca o încununare a 
îndelungatei bătălii pentru neatîr- 
nare, la 17 august 1945 a fost procla
mată Republica Indonezia.

Dar lupta nu a luat sfîrșit. Incer- 
cînd să-și recucerească pozițiile pier
dute, forțele colonialiste au pus în 
gravă primejdie destinele Indoneziei, 
trecînd la intervenție armată des
chisă împotriva tinerei republici. A 
urmat o nouă mobilizare a tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
ale poporului indonezian, în fruntea 
cărora se afla, cu hotărîre, partidul 
comunist. In 1949 trupele colonialiste 
au fost izgonite de pe pămîntul in
donezian.

După cucerirea deplină a indepen
denței, Partidul Comunist din Indo
nezia s-a pronunțat cu consecvență 
pentru progresul țării, pentru dezvol
tarea economiei naționale prin valori
ficarea în interesul propriu al bogatu
lui potențial material și uman al In
doneziei, pentru reforme sociale și 

blicil Socialiste România șl șef al 
Marelui Stat Major.

Comitetul miniștrilor apărării a a- 
nalizat probleme curente ale capaci
tății de luptă a trupelor țărilor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă de
plină și unitate de vederi a tuturor 
participanților la ședință.

Ședința a fost prezidată de mi
nistrul apărării populare al Republi
cii Populare Bulgaria, general de ar
mată D. Djurov.

★
Vineri, Biroul politic al C.C. al 

P.C.B. a oferit un dejun în cinstea 
membrilor Comitetului miniștrilor a- 
părării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească și cordială.

★
Vineri după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Sofia, genera
lul colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor armate 
și șef al Marelui Stat Major, care a 
participat la ședința Comitetului mi
niștrilor apărării ai statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Pe aeroportul internațional Bucu- 
rești-Otopeni au fost prezenți gene
rali și ofițeri superiori, precum și 
Borislav Constantinov, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Bulgaria la București, și ge
neralul maior Panaiot Karakacianov, 
atașat militar aero și naval.

(Agerpres)

CAIRO 22 — Corespondentul Ager
pres, Constantin Oprică, transmite : 
In capitala Republicii Arabe Unite 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
Internaționale de sprijinire a luptei 
popoarelor din Indochina. Au luat 
parte delegați din 72 de țări, repre
zentanți ai unor organizații naționale, 
regionale și internaționale. A partici
pat o delegație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și A- 
friea, condusă de prof. univ. Stanciu 
Stoian, secretar general al ligii.

La încheierea lucrărilor au fost a- 
doptate rezoluții de sprijinire a luptei 
popoarelor din Laos, Vietnamul de 
Sud și Cambodgia.

In Siria au fost arestați 
numeroși comuniști• •

BEIRUT 22 (Agerpres). — Du;.-? 
cum relatează agenția France Presse,- 
ziarele libaneze „Al Kifah" și „Al Ni- 
daa al Watan" anunță că la 21 mai 
au fost operate numeroase arestări 
de comuniști în Siria.

politice în interesul maselor largi 
ale poporului muncitor, pentru în
făptuirea unor ample transformări 
democratice, pentru promovarea unei 
politici externe antiimperialiste, de 
apărare a păcii.

Drumul străbătut de Partidul Co
munist din Indonezia în cei 50 de 
ani de existență a fost un drum de 
luptă neabătut pentru împlinirea ce
lor mai înalte aspirații ale poporu
lui. în această luptă, partidul Comu
nist și-a cucerit stima și prețuirea 
poporului, a devenit un mare partid 
de masă.

Sînt cunoscute împrejurările in 
care, acum patru ani, Partidul Co
munist din Indonezia a fost ilegali- 
zat, împotriva comuniștilor fiind 
dezlănțuită o vastă și dură campa
nie de represiuni, căreia i-au căzut 
victimă sute de mii de comuniști, 
printre care și principalii conducă
tori ai partidului. Arestările și ma
sacrele, execuțiile și deportările nu 
au putut însă stinge în sufletul co
muniștilor indonezieni flacăra înalte
lor idealuri ale partidului, persecu
țiile de toate felurile împotriva ce
lor mai buni fii ai poporului indo
nezian constituind o gravă lovitură 
împotriva a înseși intereselor vitale 
ale țării.

Poporul român, care a urmărit cu 
simpatie și solidaritate lupta poporu
lui indonezian prieten pentru liber
tate și independență națională, care 
a salutat întotdeauna eforturile lui 
pentru dezvoltare de sine stătătoare, 
se pronunță pentru curmarea repre
siunilor împotriva comuniștilor, pen
tru legalizarea P.C. din Indonezia și 
își exprimă speranța că poporul in
donezian, forțele sale democratice, 
progresiste, și în primul rînd comu
niștii, vor găsi resursele necesara 
pentru a depăși grelele încercări.

Cu prilejul împlinirii unei jumă
tăți de veac de la crearea P.C. din 
Indonezia, comuniștii români trans
mit un călduros salut comuniștilor 
indonezieni și le urează succes in 
lupta lor pusă în slujba intereselor 
fundamentale ale poporului indone
zian, ale cauzei libertății și progre-, 
sului.

Dumitru ȚINU
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