
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

Intela In ziarul de azi

® Zile și nopți de urgie

pe Valea Mureșului și a

Tîrnavelor

• Caravanele frăției și

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
solidarității I

• De la pîine - la sare

Anul XXXIX Nr. 8434 Duminică 24 mai T970 6 PAGINI —30 BANI șl cuțit pentru 265 000 I

Mesajul adresat de tovarășul

secretar general al P.C.R.,
președintele Consiliului de Stat

ORAȘUL REZISTĂ, 
HOTĂRÎT SĂ PREÎNTÎMPINE
GALATI

UN OBIECTIV DE IMPORTANȚĂ EXCEPȚIONALĂ

ORICE NOU PERICOL

CADRELOR DIDACTICE, ELEVILOR, 
ORGANIZAȚIEI DE PARTID 

Șl ORGANIZAȚIILOR DE TINERET 
DE LA ȘCOALA GENERALĂ 

„C. D. ARICESCU" 
DIN C1MPULUNG-MUSCEL

® Zile de maximă încordare la Galați o Oamenii se pregătesc să înfrunte Prutul șl 
Dunărea • Pe 34 km — front de luptă împotriva apelor • Munca nu contenește I 

Fiecare minut cîștigat înseamnă un plus de încredere

ÎN AGRICULTURĂ

Vizita de lucru întreprinsă la 
Galați de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători de partid și 
dej stat a însemnat pentru cetățenii 
orașului și județului un puternic im
bold de a-și încorda și mai mult 
forjele pentru .realizarea în cel mai 
scurt timp posibil a măsurilor de 
apărare împotriva apelor Dunării și 
Prutului (ale căror viituri se anunță 
a fi amenințătoare) și totodată pen
tru a lua măsuri energice de lichidare 
a urmărilor catastrofalelor inundații 
cauzate de apele Șiretului.

Ieri la prînz, comandamentul ju
dețean de luptă împotriva inunda
țiilor a stabilit, pină la cele mai mici 
detalii, măsurile ce trebuie luate spre 
a salva de inundațiile viiturii de pe 
Prut incinta îndiguită Brateșul de 
Jos, în suprafață de peste 12 000 ha, 
ocupate în prezent cu culturi agri
cole, și alte 12 500 ha din incinta în
diguită Brateșul de Sus — incinte 
care sînt apărate de un dig lung de 
55 km. S-a considerat că, față de 
primejdia în creștere, trebuie termi
nate în două zile lucrările de înăl
țare și consolidare a digului de p» 
Prut, pe o porțiune de 19,5 km în zona 
incintei îndiguite a Brateșului de Jos 
și de 6,5 km in zona incintei îndi-

guițe a Brateșului de Sus. Pe toată 
porțiunea digului amenințat acțio
nează peste 1 000 de oameni in două 
schimburi, trei dragline, opt excava
toare, 84 de autobasculante, 8 buldo
zere, 4 screpere.

Pentru a vă putea face o imagine 
despre ceea ce înseamnă această ma
sivă mobilizare de forțe, rețineți câ 
pe o lungime de 26 km digul de pe 
Prut trebuie înălțat in medie cam cu 
40 de cm, adică 2 mc de pămînt pen
tru fiecare metru liniar de dig, ceea 
ce presupune dislocarea, transportul 
pe dig și tasarea unui mare volum 
de pămint, iar acest lucru trebuie 
realizat pină la 25 mai, cînd 
unda de viitură de pe Prut va atinge 
nivelul maxim pe teritoriul județului 
Galați. în fapt, asistăm la o bătălie 
contracronometru a oamenilor cu fu
riile apei. Fiecare oră apropie perico
lul transformării în mlaștină a miilor 
de hectare de pămînt fertil și rodnic.

Simbătă, culminația undei de viitu
ră de pe Prut se găsea în zona Drin- 
ccni și Fălciu, propagarea ei avind 
loc pe o lungime de circa 100 .. km. 
Ținînd seamă de viteza cu care înain
tează această undă (circa 4 km pe 
oră) și de lungimea ei neobișnuită, 
înseamnă că pe teritoriul județului

Cearcănele negre

o. Dunărea continuă să crească pe întreg parcursul româ
nesc, cu excepția sectorului aval de Brăila pe care se în
registrează ușoare scăderi • Intre 29 mai - 6 iunie unda 
de viitură va determina niveluri maxime ® Mii de oa
meni fac totul pentru a apăra orașele de la Dunăre, bogă

ția agricolă din Insula Mare a Brăilei

l

Galați viitura va avea nevoie de un 
timp de scurgere de cel puțin două 
zile și două nopți. Semnele acestei 
viituri au și început deja să-și facă 
simțită prezența. La Oancca, cotele 
apelor Prutului au crescut de la 471 
cm in ziua de 18 mai, la 510 cm in 
dimineața zilei de 23 mai, apropiin- 
du-se vertiginos de cota de inundație 
— 550 cm.

Unde pindește primejdia ? Cîteva 
cuvinte explicative sînt necesare. în 
momentul de față cota Dunării este 
ridicată. Apele fluviului se scurg 
cu o viteză de peste 10 km pe 
oră. în aceste condiții este po
sibil ca viitura de pe Prut — o 
dată ajunsă la gura fluviului — să nu 
poată intra în Dunăre decît scurgîn- 
du-se cu „încetinitorul", cum s-ar 
spune. Aceasta ar face ca digul de pe 
Prut să fie deversat de ape și cele 
26 000 ha să fie inundate. Iată de ce 
s-a luat măsura de a se acționa ener
gic pentru a supraînălța digul.

în cazul cînd Dunărea nu va putea 
„înghiți" în cîteva zile viitura de pe 
Prut, există pericolul ca aceasta să fie 
ajunsă din urmă de unda ce se pro
pagă pe Dunăre (care deja și-a și a- 
nunțat de vineri prezența pe terito
riul țării noastre ta Baziaș). In aceas
tă situație, cotele maxime prevăzute 
pentru Dunăre la Galați în jurul da
tei de 4—5 iunie ar putea fi depășite. 
Pentru a preîntîmpina acest pericol, 
comandamentul județean a stabilit ca 
o dată cu mobilizarea de forțe de pe 
acest nou front de luptă împotriva 
apelor, să continue intens, fără între
rupere, lucrările la digul de pe Dunăre 
construit pentru apărarea orașului. 
Cînd transmit aceste rînduri, tronsoa
nele I și III ale digului sînt aproape 
terminate, toate forțele fiind mobili
zate și pentru terminarea celorlalte 
două tronsoane.

începînd de ieri, frontul de luptă 
împotriva apelor Dunării și Prutului 
măsoară la Galați peste 30 km, con- 
centrînd uriașe resurse materiale șt 
umane.

Stelian SAVIN

La închiderea ediției, coresponden
tul nostru ne transmite că în județul 
Galați vremea s-a înrăutățit, a în
ceput să plouă puternic, intermitent, 
ceea ce îngreunează enorm lucrările 
de intervenție la diguri.

La marile pagube provocate să răspundem 
printr-o puternică mobilizare a tuturor 

forțelor, a tuturor resurselor agriculturii 
noastre socialiste

interviu cu Angelo MICULESCU
ministrul agriculturii și silviculturii

Calamitățile care s-au abătut asupra țării ca urmare a inunda
țiilor catastrofale au afectat într-un mod deosebit de serios agri
cultura. Despre pagubele determinate de revărsarea apelor, des
pre consecințele excesului de umiditate, cit și despre măsurile 
care se impun a fi de urgență aplicate ne-a vorbit tovarășul AN
GELO MICULESCU, ministrul - --- - -

— Fenomenul neobișnuit pentru 
țara noastră — căderea unor precipi
tații în cantități nemaiîntîlnit de 
mari — a afectat profund agricultu
ra, unitățile agrioole, numeroase fa
milii de țărani. Amploarea și ritmul 
extinderii inundațiilor sînt ilustrate 
de faptul că dacă în ziua de 21 mai 
suprafețele peste care au trecut a- 
pele se estimau la 600 000 hectare, 
ele se ridică acum la 720 000 hec
tare.

De asemenea, trebuie arătat că apa 
a erodat și transportat la vale mili
oane de metri cubi de pămînt, în ma
joritatea cazurilor stratul fertil de la 
suprafață, cate constituie suportul 
plantelor agricole. Acum, după retra
gerea apelor din unele zone, stratul 
de mîl care s-a depus este gros de 
20—25 cm și în unele locuri chiar 
mai mult. Cantitatea atît de mare de 
apă care a căzut in nordul Transil
vaniei și Moldovei — peste 100 litri 
pe metru patrat în decurs de 24 ore 
— nu a putut fi oprită nici de pădu
rile sau pășunile și finețele care a- 
coperă munții și dealurile.

Există și un alt fel de pierderi care 
pentru moment nu sînt vizibile, dar 
care afectează direct producția agri
colă și în zonele care nu au fost pu
ternic lovite de calamități. Apa a 
spălat solul, dizolvînd și transpor- 
tînd materiile fertilizante. Se știe 
ce efort face statul nostru pentru 
chimizarea agriculturii, concretizat 
prin folosirea, în acest an, a 700 000 
tone îngrășăminte. Or, efectul aces
tora este diminuat de excesul mare 
de umiditate. De aceea, în aces
te zile au fost repartizate supli-

agriculturii și silviculturii.

mentar unităților afectate de re
vărsarea apelor 40 000 tone de îngră
șăminte chimice. Ele vor contribui la 
refacerea fertilității solului, dar con
stituie o cheltuială în plus care afec
tează costul producției.

Totalul precis al pierderilor pe an
samblul agriculturii cu greu ii vom 
putea evalua exact. Sînt pagube 
imense, cu toate că țărănimea, aju
tată de mii de oameni ai muncii de 
la orașe, a luptat cu eroism împo
triva naturii dezlănțuite, salvînd 
multe bunuri materiale ale coopera
tivelor agricole și ale membrilor coo
peratori, cu toate că au luptat din 
răsputeri muncitorii din întreprinde
rile agricole de stat și întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii pen
tru a salva tractoare, mașini agricole, 
animale și alte bunuri. Le știm sau

Dragi tovarăși,
Am primit cu multă plăcere invitația de a participa Ia sărbătorirea 

împlinirii a 300 de ani de la înființarea școlii dumneavoastră — prima 
școală din Cîmpulung și una din cele mai vechi lăcașe de învățămînt de 
pe pămîntul Țării Românești. împărtășind pe deplin bucuria cu care 
aniversați acest eveniment, vă transmit cu acest prilej, o dată cu mulțu
mirile mele pentru invitația ce mi-ați adresat, un cordial salut tovără
șesc și cele mai bune urări de succes în activitatea rodnică pe care o 
desfășurați.

înființarea cu trei secole în urmă a școlii din Cîmpulung reprezintă 
un moment important în istoria învățămîntului și culturii din țara noas
tră. Constituie un temei de legitimă mîndrie pentru colectivul de profe
sori și elevi faptul că școala dumneavoastră are o atît de îndelungată și 
de frumoasă tradiție; de-a lungul anilor școala din Cîmpulung a pregă
tit cu temeinicie generații de tineri din care s-au ridicat numeroși inte
lectuali de valoare care au adus o contribuție de preț la propășirea, ma
terială și spirituală, a României. în anii construcției socialiste, în con
dițiile avîntului continuu pe care l-a cunoscut învățămîntul din țara 
noastră, școala dumneavoastră a cunoscut o puternică dezvoltare, și-a 
adus cu cinste contribuția la instruirea și educarea a mii și mii de tineri, 
la pregătirea lor pentru muncă și viață.

îmi exprim convingerea că și în viitor dumneavoastră, cadrele di
dactice ale școlii veți acționa cu toată hotărîrea pentru a obține succese 
și mai mari în activitatea plină de răspundere ce vi s-a încredințat, că, 
împreună cu toți slujitorii școlii, veți înălța și mai sus și veți face să 
strălucească și mai puternic luminoasa făclie a culturii socialiste pe me
leagurile întregii țări. Societatea noastră v-a încredințat înalta îndato
rire de a sădi în mintea și conștiința tineretului, o dată cu temeinice cu
noștințe, cu pasiunea nestinsă pentru însușirea bunurilor științei și cul
turii, sentimentele înălțătoare ale dragostei de patrie, dorința vie de a 
se afirma ca făuritori de nădejde ai socialismului și comunismului în pa
tria noastră.

Vouă, dragi elevi, vă adresez cu prilejul acestei aniversări îndemnul de 
a folosi deplin condițiile tot mai bune pe care vi le oferă astăzi școala 
pentru a învăța cu temeinicie și a vă pregăti cît mal bine spre a vă do
vedi la înălțimea frumoaselor perspective pe care viitorul le deschide ia 
fața întregului nostru popor.

Tuturor celor ce participați la această sărbătoare vă urez multă sănă
tate și fericire, noi satisfacții și bucurii în activitatea ce o desfășurați, 
împreună cu întregul popor, pentru progresul și înflorirea continuă a 
României socialiste.
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ȚĂRĂNIMEA MUNCITOARE
— Zi și noapte, totul pentru redresarea agriculturii, 
pentru refacerea avutului obștesc al cooperativelor 

și asigurarea pîlnii poporului I

Nopțile Brăilei, atît de pline de 
farmec, de salcîmi și de povești 
de dor, s-an schimbat în nopți 
urîte și negre. Peste Brăila, ro
mantic deschisă lumii întregi, 
nopțile cad acum repede, cu ploi 
blestemate ; fiecare fereastră e un 
cearcăn de spaimă, somnul s-a 
răzvrătit și doare. Brăila, rănită 
de apele Șiretului, mușcată lîngă 
Comorofca de ape galbene și bă- 
loase, Brăila, cornul de aur al 
Dunării, Brăila se bate azi cu 
Dunărea — și nopțile ei plesnesc, 
se sparg sub tunete, înverșunate. 
Brăila se luptă să salveze de la 
prăpăd Insula Mare — uriaș re
zervor de viață, cîmpie măsurînd 
zeci de mii de hectare acoperite 
cu grîu, cu porumb, cu floarea- 
soarelui, împărăție a belșugului, 
plămm al Țării de jos. Războiul se 
duce pe marele dig de apărare, prin 
zile și prin nopți negre — 11 dau 
bărbații Brăilei, cei ce-au născut 
povestea nemuritoarei Kiralina, în
drăgostiți cu patimă de orașul lor, 
îndrăgostiți de Dunăre, de arca
dele de sălcii și de lumină, neîn- 
tîlnită nicăieri. Oraș nesupus, oraș 
neîngenuncheat, oraș dat focului 
prin sute de ani și ridicat din ce
nușă mai mîndru, Brăila nu vrea, 
nu poate să cedeze apelor grîul, 
porumbul, viitoarea recoltă a 
Insulei generoase. Acest neam de 
oameni aparte — cum l-a numit 
pe brăileni Nicolae Iorga — in
trat în luptă cu Dunărea, depune 
eforturi uriașe și eroice în fiecare 
clipă și-n fiecare minut pentru 
ca apele fluviului răscolit de fu
rie, de vînt și de ploi, să nu ne 
fure pîinea — pîinea noastră cea 
atît de chinuită anul acesta.

Forța de șoc a orașului gravitea
ză în jurul și de-a lungul marelui 
dig. Muncitorii șl soldațil îl înalță 
îngrămădind saci cu pămînt, gru
pe de specialiști găsesc zonele 
unde apa a izbutit să se infiltreze 
și o deversează în fluviu, marina
rii de pe vase și de pe șalupe cară 
materialele necesare întăririi — o 
armată imensă, disciplinată, dă
ruită cu abnegație muncii. Nopți 
aspre, nopți adînci peste trupul 
Dunării, atît de iubit de noi — 
astăzi atît de pornit împotriva 
noastră — nopțd aspre ale unul 
fluviu mal înalt și amețitor, flu
viul omeniei în care bate inima 
prietenilor mei, bărbați ai pîinii 
și, deopotrivă, bărbați al durerii 
șl ai luptei. In toate nopțile pe 
care le-am trăit la Brăila acestea 
de-acum sînt nopțile în care 
mi-am făcut un prieten din fie
care om întîlnit pe stradă sau jos, 
la Dunăre, sau dinrolo de Dună
re, pe marele dig lîngă care se 
zbat plopi nalți și curge pe sub o 
lună nevăzută grîu curat ca pă* 
rul Kiralinei.

în Brăila, unde pentru fiecare 
fiu al ei arde un felinar șl o stea, 
lupta se împlinește spre izbîndă.

Dunăre... Dunăre. Ș4 voi tei cu 
lacrimă de ceară.

Fănuț NEAGU

J»

Prin uriașa încordare a forțelor, biruind greutățile imense

Pas cu pas, normalizarea 
progresează

De pretutindeni, din sutele de lo
calități lovite de furia apelor dezlăn
țuite, corespondenții ne transmit 
vești despre rezultatele eroicei bătălii 
pentru cît mai grabnica normalizare 
a vieții economice și sociale. Se asi
gură alimentarea cu apă pota
bilă, energia electrică, se restabi
lesc treptat transporturile și rețeaua 
de telecomunicații ; reîncepe activita
tea în întreprinderi, sînt repuse în 
funcțiune agregatele avariate. Exem
plul dîrzeniei, disciplinei și abnegației 
clasei muncitoare acționează cu forța 
unui imens magnet, mobilizind ener
giile întregului popor.

ÎN ALBA IULIA APA POTA
BILA LA ROBINETE. Printr-o dîrză 
încordare a puterilor întregului co
lectiv și a unor echipe de muncitori 
din alte întreprinderi, fabrica de în
călțăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia, cu cîteva zile în urmă în între
gime inundată, a început să lucreze 
de la 23 mai cu toate liniile tehno
logice. Ieri a fost reluată circulația pe 
calea ferată dintre Râzboieni și Ocna 
Mureș, refăcută grație eforturilor 
dîrze a sute de ceferiști și a muncito
rilor de la Uzina de produse sodice. 
Ocna Mureș a fost astfel din nou 
integrat în traficul feroviar al țării.

Stația de amplificare din Alba 
Iulia a anunțat : „Rețeaua de apă 
potabilă a municipiului funcționează". 
Din cele 23 unități comerciale ale 
orașului, în care a pătruns apa, au 
fost redeschise pină sîmbătă 18.

ÎN ORAȘUL GREU ÎNCERCAT, 
SATU MARE. Printr-o intensă mo
bilizare a forțelor și-au reînceput 
parțial activitatea întreprinderea „In
dustria cărnii" și Cooperativa texti- 
le-tricotaje. La întreprinderea „1 
Septembrie" a reintrat în funcțiune, 
deocamdată doar cu 4 strunguri, ate
lierul de prelucrări mecanice. Cu e- 
forturi susținute se desfășoară lucră
rile de recondiționare a utilajelor în 
întreprinderile din care s-au retras a- 
pele. La „Solidaritatea" s-a terminat 
verificarea postului de transformare a 
energiei electrice |i repararea a B7

de mașini, dar rețelele electrice in
terioare se află încă sub apă.

Cu sprijinul puternic al organelor 
centrale a fost repusă sub tensiune 
Axa rurală de energie electrică Stîna, 
au fost redate în folosință toate dru
murile județene, iar în municipiul 
Satu Mare au început lucrările de 
refacere a drumurilor avariate. Mij
loacele de transport în comun au fost 
parțial repuse în circulație. Au re
intrat în funcțiune 203 unități ale 
comerțului de stat, urmînd ca 15 u- 
nități avariate să fie înlocuite cu 
puncte mobile.

ÎNTREPRINDERILE, ȘCOLILE, O- 
FICIILE POȘTALE 1ȘI REIAU AC
TIVITATEA ÎN JUDEȚUL MUREȘ. 
Abia s-au retras apele și munca e- 
roică a mii de muncitori și tehnicieni 
asigură înaintarea frontului de luptă 
al înlăturării avariilor. Deși a suferit 
mari pierderi, Fabrica de cărămizi și 
țigle „Mureșeni“-Tirgu Mureș a reușit 
să restabilească activitatea producti
vă. Fabrica de prefabricate din Fîntî- 
nele a început să producă din nou la 
întreaga capacitate ; unitățile de pro
ducere a varului au înregistrat ieri o 
producție de 54 tone de var. La Com
binatul pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului Tirgu Mureș re
intră zilnic în funcțiune noi capaci
tăți de producție. Se lucrează fără 
întrerupere la refacerea drumurilor 
și căilor ferate forestiere din Valea 
Nirajului și Valea Gurghiului.

Strădaniile neobosite ale lucrători
lor P.T.T.R. Reghin au asigurat res
tabilirea legăturilor telefonice cu ulti
mele oficii și comune izolate din ju
deț. Școlile nu și-au întrerupt acti
vitatea decît 1—4 zile.

LA ARAD, ÎN TOATE ÎNTRE
PRINDERILE SE LUCREAZĂ DIN 
PLIN. Uzina de strunguri a trimis 
sîmbătă la export în U.R.S.S. și Ye
men — primul lot de strunguri pro
duse după reînceperea lucrului ; în 
zilele următoare vor fi expediate alte 
loturi de strunguri destinate exportu
lui în Turcia, Iran, Cehoslovacia și 
alte țări. Spre a recupera încă în

cursul acestui trimestru pagubele 
pricinuite de inundații, la Fabrica de 
confecții și tricotaje se va lucra în 
schimburi prelungite de 12 ore, iar 
la fabricile „30 Decembrie" și „Teba" 
se va lucra și duminicile.

MAI SÎNT DE BIRUIT GREUTĂȚI 
IMENSE, DAR DEJUL RENAȘTE. 
Este cunoscută tuturor imaginea cu
tremurătoare a orașului Dej pustiit 
de puhoiul apelor. Dar voința, dîrze- 
nia oamenilor se dovedesc mai 
puternice. Cu sprijinul a peste 3 000 
de muncitori, țărani și studenți din 
alte localități au fost repuse în func
țiune, într-un timp record, importante 
capacități de producție la Fabrica de 
pîine, Fabrica de mobilă, Fabrica 
de conserve, Industria cărnii, pre
cum și la saline. Atelierele mecanice 
ale Depoului C.F.R. lucrează cu în
treaga capacitate ; s-au revizuit peste 
700 vagoane marfă, 40 vagoane călă
tori și 11 locomotive ; se muncește 
intens pentru refacerea liniilor și te- 
rasamentelor avariate.

Toate unitățile economice din ju
dețul Suceava in care producția a 
fost sistată din cauza inundațiilor 
și-au reluat activitatea lucrind cu 
intreaga capacitate. In prezent echipe 
de specialiști și muncitori lucrează la 
refacerea instalațiilor și a drumurilor 
din parchetele forestiere — avariate 
pe o lungime de 265 km. A fost com
plet refăcută rețeaua de alimentare 
cu energie electrică a orașului Vatra 
Dornei. In toate unitățile economice 
și sociale din oraș s-a reluat activi
tatea normală. Linia de înaltă ten
siune Rădăuți—Vicov—Falcău a fost 
repusă în funcțiune. Un mare număr 
de muncitori lucrează la refacerea 
terasamentelor și drumurilor naționale 
distruse pe o porțiune de peste 
12 km.

TOATE ÎNTREPRINDERILE AVA
RIATE DIN SALAJ PRODUC DIN 
NOU. întreprinderile „Silvania" din 
Cehul Silvaniei, „Sălăjana" din Jibou, 
mina Surduc au fost repuse în func
țiune. Toate cele 12 întreprinderi și 
secții ale industriei locale din județul 
Sălaj și-au reluat activitatea.

(Continuare in pag. a IlI-a)

Nu sînt plute pe ape, ci acoperișuri de solarii,, aparfinînd I.A.S. Bărboși, județul Galați

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

In numele Comitetului Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, al Prezidiului Marelui Hural 
Popular, al Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal vă exprimăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, poporului fra
te român, în primul rînd populației din zona de nord 
și nord-vest a țării, profunda noastră compasiune în 
legătură cu calamitățile naturale — inundațiile catas
trofale — care s-au abătut asupra acestei zone.

Vă rugăm să transmiteți sincere condoleanțe fami
liilor locuitorilor care au avut de suferit în urma aces
tui tragic eveniment.

J. ȚEDENBAL*
Prim-secretar al C.C. al P.P.R. Mongol, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

ALTE TELEGRAME IN PAG. A V-A

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe președinte,

Sînt profund mîhnit de știrea privind Jertfele umane 
șl daunele materiale catastrofale cauzate de inundații 
în Republica Socialistă România. în legătură cu aceste 
pierderi grele, vă exprim dumneavoastră, Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, familiilor ce
lor care au pierit și întregului popor român cele mal 
sincere condoleanțe.

LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovac*

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

în numele poporului și al Guvernului Revoluționar 
al Cubei vă exprim sentimentul celei mai profunde 
condoleanțe și solidaritatea noastră cu ocazia recen
telor inundații —căror victimă a fost țara dumnea
voastră frățească — care au provocat pierderi umane 
și grave pagube. Exprimăm urările noastre cele mai 
bune pentru înlăturarea grabnică a efectelor tragice 
ale acestei catastrofe naturale.

Folosesc acest prilej pentru a vă reînnoi dovada ce
lei mai înalte și distinse considerațiuni.

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cub*
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DIMENSIUNI ÎNCĂ NECUNOSCUTE 
INTR-UN PEISAJ CUTREMURĂ TOR

ZILE Șl NOPJI

DE URGIE

PE VALEA MUREȘULUI
Șl A TÎRNA VELOR

Tîrgu-Mureș, Sighișoara, Tîrnă- 
veni, Medlțtșr'Reghin. Luduș... Nume 
intrate adînc in conștiința noastră, 
nume cu parfum de legendă, prin care 
respiră sufletul Transilvaniei. Bur
guri medievale, cîmpli cu mireasmă 
de busuioc și de piine proaspătă, bas
tioane de industrii moderne, care-și 
numără anii cu anii noștri, cămin 
primitor pentru toate naționalitățile 
din această parte a țării, 
au pătruns, din nou, în 
în conștiințele noastre, 
fibra lor cea mai Intimă, 
numesc astăzi Dezastrul.
Am străbătut, vreme de 4 zile și 4 

nopți, orașele și satele județului Mu
reș. Am trecut printre apele care se 
retrăgeau, descoperind, în lumina 
crudă a dimineților, un ținut de rui
ne. Dar dincolo de șocul priveliștii, 
prin spărtura provocată de furia a- 
pelor. se deschide o alta, gigantică, 
grea și întunecată ca un abis. E un 
abis al consecințelor tragice, pe care 
încă nimeni nu le poate evalua.

Au fost atacate de ape, oprindu-și 
producția, 40 de întreprinderi, obiecti
vele industriale cele mai importante 
ale județului : întreprinderea de 
produse finite din lemn „23 August", 
Fabrica de conductori și întreprinde
rea „Electromureș" din Tîrgu-Mureș, 
Centrala termoelectrică Luduș, Com
plexul de industrializare a lemnului 
și întreprinderea forestieră din Re
ghin, fabricile din Sighișoara, Com
binatul chimic din Tîrnăveni. Au fost 
inundate, conform datelor primelor 
zile, 149 de localități și 119 530 hec
tare ; oameni morți... dispăruți... a- 
nimale pierdute... Un prim bilanț, a- 
proximat acum pairii zile, evalua 
pagubele județului la circa 1 miliard 
de lei. Dar aceasta era «cum patru 
zile.

Cu patru zile In urmă, la Tirnă
veni, notam primele cifre, primele 
pagube provocate de Inundații Com
binatului chimic. Am notat aceste 
cifre in seara de 20 mai, la orele 21, 
în clădirea direcției. (Singura lumi
nată în combinatul încremenit în 
umbră, cu rețele electrice stinse, pa
ralizate). Dar la ora aceea, în noap
tea aceea, secții întregi erau încă sub 
apă, dimensiunile reale ale dezastru
lui erau încă necunoscute. Nimeni nu 
pătrunsese în secția chimică, in sub- 
secțiile p.v.c., acid sulfuric, oxid de 
zinc, nici în secția de faianță, nici 
acolo și nici în altele. Singurele vești 
care veneau de acolo (oamenii spu
neau „acolo" ferindu-și vocea, dezas
trul plutea încă în aer, ca un blestem)

Nume care 
aceste zile, 
răscolite In 
Nume care

era huruitul surd al motopompelor și 
autopompelor, care scoteau apa și 
milul. Cită producție s-a pierdut, In 
plus, în aceste ultime 4 zile ? Și cită 
se va mai pierde, pînă cînd vor fi 
refăcute cuptoarele ? Și cit au pier
dut, și cît vor mai pierde, șantierele 
de construcții din toată țara, care lu
crează cu carbidul din Tîrnăveni 7 Cît 
s-a pierdut și se va mai pierde din 
obligațiile de export ? Ctnd punem 
astfel de întrebări, interlocutorii noș
tri, oameni ai combinatului, tac. Și 
tăcerea lor, neștiința lor, tot ceea ce 
nu știm acum, dar vom ști, spune 
mai mult decît orice.

Primul secretar al comitetului mu
nicipal de partid mi-a povestit că 
2 800 de salariați ai întreprinderilor 
din Tîrnăveni, care locuiesc In comu
nele limitrofe, n-au putut atinge ora
șul vreme de 3, 4, 5, 6 zile. Apele le 
tăiaseră calea, spinarea, neagră a ape
lor acoperea întreg orizontul. în oraș, 
mușcătura apelor atinge proporții de 
necrezut. Au fost inundate 70 de 
străzi (din 131). au fost atacate de aoe 
1 504 imobile dintr-un total de 3 089). 
O jumătate de oraș, distrusă... ' Dis
trusă într-o singură noaDte. Un oraș 
întreg, cu bărbați, femeile, copiii săi, 
scufundat în această noapte a cata
clismului, rămas fără apă, fără lu
mină electrică, fără legături cu lumea 
din jur. 3 zile și 3 nopți, în oraș n-a 
existat energie electrică. 6 zile, apă 
potabilă. Sigur, se muncește intens, se 
muncește eroic, va veni o zi cînd rui
nele se vor șterge. Dar dramele care 
se petrec și se vor petrece aici, din
colo de aceste ferestre oarbe, dincolo 
de pereții negri de umezeală, nu le 
vom ști și nu le vom putea măsura 
niciodată.

Am văzut orașul Tîrgu-Mureș duaâ 
retrăirea apelor, id umîSțî econo
mice au fost aici inundate. La unita
tea nr. 3 a întreprinderii de pro
duse finite din .lemn „23 August", 
puhoaiele i-au alungat pe oameni pe 
acoperișuri. Au stat acolo o zi și o 
noapte, așteptînd amfibiile și bărcile 
salvatoare. „N-am știut cînd a fost 
zi, cind a fost noapte — îmi poves
tește Dudeș Iosif, timplar — nu mai 
vedeam decît puhoaiele, puhoiul de 
apă care venea, se umfla, căra tot, tot 
ce smulsese, toate materialele noastre 
din fabrică ; a smuls poarta, a rupt-o 
ca pe-un chibrit, a dus totul cine știe 
pe unde"... Schelete de scaune și fo
tolii sculptate, catifele și stofe fine, 
întinse la uscat in curtea fabricii, pe 
platforme descoperite, oriunde pă
trunde un strop de soare, aceasta e 
imaginea fabricii azi. O ultimă încer
care, un ultim efort disperat, în care 
prea puțini cred, de a mai salva, cît 
de cît, ceva...

Urme de ape în halele fabricilor, 
urme de ape pe străzi, ruine dese- 
nind p« asfalt imagini haotice de

umbre zimțate, brîie negre de ume
zeală pe ziduri de clădiri-monumen- 
te, pe mozaicuri și cornișe sculptate 
în marmură, pe blocurile cu multe 
etaje ridicate în ultimii ani, pe toa
te casele de pe țărmul Mureșului. 
Pe Aleea Carpați, unde s-au con
struit peste 1 000 de apartamente 
moderne, blocurile nu mai au, prac
tic, partere ; acolo unde au fost par
terele nu mai e nimeni, lumina pă
trunde pustie în golul pereților. Apa 
a urcat pină mai sus de ferestre, 
mai sus de terasele înflorite. Toate 
străzile de pe malul Mureșului re
flectă aceeași imagine tragică, ampli- 
fieînd-o la nesfîrșit. Intru pe una din 
ele, strada Podeni ; la numărul 53 A, 
o casă nouă, pe care încă nu se 
uscase mortarul, își arată sub ziduri 
caria neagră a temeliilor , la numă
rul 57 au rămas doar temeliile, la 
numărul 58 n-au mai rămas nici 
ele. în dreptul numărului 60 se des
chide spre. Mureș un culoar sumbru 
în care pagul ezită să intre. Este — a 
fost l — o stradă care se chema 
„Strada Apelor", o stradă In care au 
fost Inundate absolut toate casele. 
Din casa cu numărul 7 a rămas doar 
o bîrnă, pe care spînzură o plăcu
ță metalică : numărul 7...

Am străbătut, ieșind din Tg. Mu
reș, kilometri întregi succedînd ace
leași imagini. Dar alte zeci și sute de 
kilometri nu le-am putut străbate. 
Ne-am oprit în fața podurilor rup
te, a șoselelor rupte. Și din nou, și 
mereu — dincolo de ape. dincolo de 
priveliștea lor — consecințele. Abisul.

Undeva, pe drumul spre Aiud, un 
pod rupt. Comunicatele direcțiilor de 
drumuri și poduri îj, așează printre 
sute Ia fel. Comunic'athl e alb : „Po
dul Aiud-Ciumbrud, avariat". Paguba 
e un pod, un fragment infim de șo
sea cu bordaje de lemn, nu mai lung 
de 100, 100 și ceva de metri. Dar din 
cauza acestui pod, dar din cauză că 
apele au rupt această sută de metri, 
20 de comupe au rămas izolate. 20 de 
comune, mii de familii, luptă sin
gure cu nenorocirea. Mi se spune că 
numai într-unul din satele locului, 
Beldiu, apele au acoperit toate cele 
două mii de hectare ale cooperativei 
agricole de producție, 
fugit pe deal, au stat 
nopți, acum coboară, 
mai găsesc nimic.

în satul Cuci, lingă 
număram acum cîteva zile 158 de 
case distruse. Ieri am trecut din nou 
pe aici. Am trecut seara tîrziu, sub 
un cer fără nori, cu lună gigantică 
luminînd un decor fantastic. Case 
fără porți, fără pereți, acoperișuri 
de țiglă sau draniță suspendate pe 
stîlpi, pe sub care ieri mugeau apele. 
Pretutindeni ard focuri, focuri mari 
de găteje umede, care pocnesc și 
scot sclntei. Oamenii își usucă pereții, 
lucrurile, ce-au mai salvat. Undeva 
se mai prăbușește un zid, auzim e- 
coul înfundat al surpării. Acasă la 
Vasile Moldovan, președintele, e lu
mină ; intrăm ; la o masă sînt 21 de 
inși, înghesuiți unii in alții, care 
mănîncă ; sînt cei patru membri ai 
familiei și încă 15 oameni din sat. 
rămași pe drumuri. V. Moldovan îmi 
spune că nu mai sînt 158 de case dis
truse, ci, acum,. mai bine de 170. 
Umezeala infiltrată în temelii sapă, 
sapă mereau mai departe, în secret, 
In adine. în tăcere.

Apele s-au retras și se retrag. 
Pagubele se arată mereu, pretutin
deni. La ora aceasta, pe Mureș, încă 
nu putem măsura toate pierderile, 
nu putem măsura decît o dimensiune, 
care e cea a abisului.

Oamenii au 
acolo cîteva 

Coborînd, nu

Tîrgu-Mureș.

S. Cristian
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SUB SEMNUL CALAMITATII
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Au fost evacuate peste 12 000 de persoane. Numărul animalelor pierdute a 
ajuns la 1 626.

• JUDEȚUL HARGHITA : Au fost inundate : 73 de localități, peste 2 300 
de case, (din care 540 distruse sau avariate), aproape 15 300 ha., 27 de unități 
productive. Au fost evacuate peste 4 300 persoane. Au fost distruse sau avari
ate : 76 km drumuri, 4.3 km cale ferată. 12 670 de animale au fost evacuate ; 
au pierit l 300.

• JUDEȚUL MARAMUREȘ : Au fost inundate 88 de localități și aproape 
23 000 ha. Din cele 4 270 de case inundate, 765 de case, precum și alte 242 de 
construcții au fost distruse sau avariate. Aproape 11 mii de persoane au fost 
evacuate. S-au înregistrat 1 317 animale moarte.

• JUDEȚUL BACAU : în comparație cu județele din Transilvania și ma
joritatea județelor din Moldova a fost mai puțin afectat de inundații. Aici au 
fost inundate 5 300 hectare. 890 de case au avut de suferit de pe urma inun
dațiilor și alunecărilor de teren.

• JUDEȚUL VRANCEA : S-au aflat sub apă 14 localități și 22 000 ha, 
din care peste 16 000 ha culturi. Au fost distruse sau avariate 2 653 de casă, 
46 poduri și podețe, 75 km drumuri, 20 km căi ferate înguste, 40 km linii 
electrice. Au fost evacuate peste 7 300 de persoane. Pe 111 ha s-au produs 
alunecări de teren. Cea din raza satului Poiana amenință cu blocarea albia 
rîului Putna.

...Și încă nu cunoaștem dimensiunile întregi ale dezastrului. O EVALU
ARE EXACTA, PRECISA ȘI DEFINITIVA ESTE, ACUM, ABSOLUT IMPO
SIBILA ; stagnarea producției într-o intreprindere creează automat pagube 
tuturor întreprinderilor cu care ea cooperează ; acestea, la rindul lor, produc 
perturbări în altele — și așa mai departe in lanț.

Deținem numai date provizorii, desigur sub cota realității, îndeajuns însă 
ca să ne vorbească despre gravitatea situației. Redăm din cîteva județe da
tele de ultimă oră ce ne-au parvenit :

• JUDEȚUL SATU MARE : Apele au acoperit 120 900 de hectare dintre 
care 90 000 cultivate. Au fost complet distruse aproape 4 000 de case. Au fost 
scoase din funcțiune 11 întreprinderi industriale. Peste 23 000 de animale și 
păsări au pierit. Apele au acopețit 108 km de șosele și 168 km de cale ferată. 
Sate ca Mărtinești, Dara, Eteni, Berindan, Cucu au Cost distruse in proporție 
de 60—95 la sută. Au fost evacuate 21 000 de persoane.

• JUDEȚUL CLUJ : Au fost inundate .J 46 de localități ; 323 de case au 
fost distruse iar 1 253 avariate. Au fost evacuate 9 096 persoane. Au mai fost 
distruse sau avariate 269 alte construcții, 4 poduri, 20 km de cale ferată nor
mală, 7 km cale ferată îngustă, 18 km linii electrice. Au suferit avarii de pe 
urma inundațiilor 11 unități productive. Au fost acoperite de ape 20 000 ha. 
în sectorul zootehnic s-au înregistrat peste 1 400 animale moarte. De pe urma 
înmuierii solului îmbibat cu apă au avut loc masive alunecări de teren.

• JUDEȚUL ALBA : Au fost inundate 51 de localități — 8 complet sub 
apă. Apa a distrus 879 de locuințe și a avariat 303. A invadat 20 de unități 
productive și a compromis aproape în întregime recoltele de pe 22 150 de hec
tare. Au fost evacuate 20 500 de persoane. Inundația a provocat mari strică
ciuni la Uzina de produse sodice Ocna Mureș, unitatea de prefabricate Răz- 
boieni, Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului Sebeș, Fabrica 
de încălțăminte „Ardeleana" și moara „Horia" din Alba Iulia.

• BISTRIȚA-NASAUD : A fost inundată o suprafață agricolă de aproape 
20 000 ha. S-au produs numeroase și întinse alunecări de teren care au afectat 
3 990 ha. Au fost distruse sau avariate peste 600 de case și 580 de alte con
strucții, 132 de poduri și podețe, 208 km drumuri lorestiere, 10 km căi ferate 
normale, 37 km cale ferată îngustă, 250 km linii electrice, 12 km linii tele
fonice, 7 unități productive. Au pierit peste I 540 de animăle.

• JUDEȚUL ARAD ; S-au aflat sub apă : 30 localități, 2 900 case, 57 de 
alte construcții, 49 de obiective economice și social-culturale, peste 31 000 ha 
și 25 solarii. Sint distruse 450 de case și avariate peste 1 300. Au fost eva
cuate peste 28 000 persoane. Au fost distruse sau avariate : 25 poduri și po
dețe, 18 km drumuri, 7,5 km cale ferată normală. Au fost evacuate 68 794 
animale.

• JUDEȚUL TIMIȘ. în acest județ mai puțin afectat de revărsări au fost 
Inundate 2 500 ha și o singură localitate. Peste 15 000 de locuitori, cu sprijinul 
ostașilor, continuă intens lucrările de apărare și consolidare a digurilor de pe 
malurile Mureșului, fiind utilizate în acest scop 750 de autocamioane și bas
culante, 150 tractoare cu remorci, numeroase utilaje terasiere, garnituri de 
tren (500 de vagoane). Preventiv au fost evacuate 6 040 familii-din zonele 
amenințate de primejdia inundațiilor. Au fost evacuate de asemenea 126 000 
animale.

• JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN. Județul ocolit plnă acum de calamități a,
Intrat în alertă. Apele riului Caraș au inundat parțial patru localități, inecînd' 

’ i s-au 
și a

• JUDEȚUL HUNEDOARA : Au fost inundate 25 localități, 2 300 de case, 
11 unități productive, peste 17 000 ha din care cea mai mare parte cultivate.ilie PURCARU

trei animale. în fața creșterii tot mai amenințătoare a apelor Dunării 
luat măsuri de evacuare a cerealelor de la baza de recepție din Baziaș 
cherestelei depozitate la Drencova.

• JUDEȚUL BRĂILA. Apa acoperă în Incintele Latinu—Vădenl șl 
nare—Șiret—Brăila peste 21 000 hectare, Fabrica de conserve Zagna-Vădeni, 
stația de calibrat și uscat porumb, stația de uscat furaje verzi și 18 ferme ale 
I.A.S.-Baldovinești șl Dunărea. Sînt, de asemenea, sub apă 1,5 km de cale 
ferată între Bărboși—Baldovinești și 15 km de șosea. Sîmbătă au fost cu
prinse de ape încă patru stații de pompare, din sistemul de desecare.

• JUDEȚUL GALAȚI. Peste 17 150 ha se află sub apă. Principalele efor
turi au fost concentrate la executarea digului provizoriu de Ia Dunăre, pre
cum și la consolidarea și supraînălțarea digurilor din incintele Brateșul de Sus 
și Brateșul de Jos, amenințate de viitura de pe Prut.

• JUDEȚUL IAȘI. Peste 40 000 ha însumează suprafața terenurilor Inun
date în județ. în ultimele 24 de ore, apele s-au retras de pe aproape 5 000 de 
hectare. Au fost inundate, distruse sau avariate 3 întreprinderi industriale, 59 
de localități, 860 de case. Satul Chiperești a suferit de pe urma surpării unul 
deal și alunecării, cu case cu tot, în albia Jijiei. în zona Prisecani — Grozești 
s-au executat ieri lucrări de consolidare a digurilor.

• JUDEȚUL TULCEA. Peste 63 000 hectare șl 23 de localități au fost Inun
date. Deși cotele Dunării înregistrau.sîmbătă descreșteri, în satele Deltei, lupta 
cu apele a continuat și continuă cu maximă încordare. Spărtura făcută in ajun 
in digul de apărare a incintei stuficole Pardina, unde se află importante 
cantități de stuf recoltat și peste 6 400 de animale, a fost astupată. Au conti
nuat intens lucrările de supraînălțare și consolidare a digurilor de apărare 
a incintelor agrostuficcle și piscicole de la Rusca, Pardina, Carasuhat, Obre- 
tin, Smîrdan, Măcin, 23 August și altele.

Un mare număr de oameni lucrează fără întrerupere la transportul mate
rialelor și consolidarea porțiunilor mai slabe ale digurilor din zonele Litcov, 
23 August, Garvăn și altele, stăvilind procesul de eroziune provocat de valuri.

La Tulcea se extinde digul suplimentar de protecție a falezei, zonei in
dustriale și Uzinei de apă, iar la Sulina se ridică baraje locale pentru împie
dicarea pătrunderii apelor pe străzi.

★
Citind aceste cifre să încercăm să desprindem Imaginea realității ce o 

exprimă ; să încercăm să pătrundem in universul dezolant al acestei realități. 
O casă dispărută — o multiplă dramă omenească. O fabrică deteriorată — un 
organ vital smuls din trupul economiei socialiste. O rețea electrică doborită 
— fabrici paralizate, orașe cu luminile stinse... Multiplicați, la scară, cifrele 
date.

Du-

In dezlănțuirea lor bezmetică, forțe ale naturii, cărora oamenii, cu 
toată îndîrjirea lor, nu le-au putut ține piept, ou provocat răni adinei 
In trupul a sute de fabrici și uzine, lată, In fotografie, un coif din 

ceea ce a fost una din întreprinderile Sighișoarei

RUINELE 
DINTRE 

APE
„în casa asta erau doi bătrtni 

Unguri. Nu se știe unde sint..." 
— îmi arată un om mormanul 
de ruine înecat sub ape.

Satul Mărtinești. Doar tăblița 
indicatoare, înclinată tntr-o ri
nă, mai amintește că aici a fost 
o așezare omenească. Pe ceea ce 
a fost casă s-a agățat tremură
tor liliacul.

Cit cuprinzi cu ochii ruine și 
apă. Griul, porumbul, semănă
turile oamenilor sint înecate sau 
spălate de apă. întreaga supra
față cultivată a sătenilor din 
Mărtinești a fost distrusă com
plet. Virtejul năpustit de So
meș a incins o horă nebuneas
că peste sat.

De-a lungul ulițelor dărîmă- 
turi, dărlmături... Oamenii scor
monesc printre ele, scot la i- 
veală cite o cutie, restul unui 
scaun, pe care, apoi, îl curăță } 
cu migală de glod. Din unele 
străzi ale comunei Odoreu n-a 
supraviețuit decit o singură ca
să. La Eteni n-au rămas in pi
cioare decit școala și două case.

Un om își scoate pe marginea 
șanțului avutul ce i-a mai ră
mas. O pernă înnămolită, o găi
nă și o pisică. Și un ghiozdan 
de școală. „Apoi băiatu-meu, 
cind să fugi, și-o luat cu el doa
ră ghiozdanul".

Am văzut un bătrîn odihnin- 
du-se lingă un coteț. Singurul 
său bun : dinele.

Perfidia apei n-are seamăn. 
Sătenii din Odoreu au ieșit in 
calea ei să-i pună stavilă. Cu 
mic, cu mare au muncit din răs
puteri să întărească forța digu
lui. Deodată cineva a strigat : 
„Vin apele din spate". Prăvălin- 
du-se intr-o hohotire, riul i-a 
învăluit din 3 părți. Au fugit 
cit i-au ținut puterile către ca
sele lor. Cînd au ajuns in sat, 
puhoiul le trecea de brîu. Un 
tren venea spre ei. Salvarea ! 
Ș-au urcat in el. Dar apele se 
înverșunează și asupra trenului 
să-l răstoarne. Un urlet de 
groază izbucnește din mii de 
piepturi. Apare un alt tren. Se 
reped disperați în el. Abia In 
satul Micula au găsit răgaz. To
tul a durat 15—20 minute. Lungi 
și îngrozitoare.

Au fost oameni care o zi în
treagă au stat agățați in copaci 
sau pe stîlpi, încleștindu-și în 
jurul lemnului rezistent singurul 
avut ce le-a rămas : viața. 
Și, totuși, apele și-au luat jert
fa lot din aceste sate : 6 vieți au 
fost săgetate de tăișul Someșu
lui. în Berindan a pierit Mihai 
Kerekes, omul care peste cite- 
va zile ar fi împlinit 100 de ani.

Apele nu s-au retras decit in 
parte. Dar omul reîntors pe lo
cul fostei case a început lupta.

Sosesc ajutoare. De pretutin
deni. Intii s-au adus alimente : 
minerii din Dobreștt— Bihor, co
operatorii din Cărei, Pir, Urzi- 
ceni, Jelu, Mădăraș au venit să-i 
sprijine. Se reia cu răbdare to
tul de la capăt. Din oraș, și el 
crunt lovit, vin alimente, me
dicamente, apă potabilă. Răni 
adinei se vindecă intr-o îmbră
țișare de frate.

— Ce faci acolo, omule 7
— Ce să fac ? Repar căsuca 

mea.
Oamenii își împart forțele în

tre reconstrucția căminelor și 
refacerea bazei materiale a pro
ducției agricole. Ei știu că nu
mai reîntremarea activității pro
ductive, numai din recoltele vii
toare vor izvorî resursele sub
stanțiale ale regenerării întregii 
lor vieți.

Criitian ANTONESCU

TEME
PENTRU 
ACASĂ

E greu. E din cale afară de 
greu.

Cineva tmi povestea că a găsit 
in ape un caiet de școală din 
primele clase. Cine știe de la 
ce depărtări venea. Cel ce l-a 
găsit l-a deschis la o pagină 
unde scria „Teme pentru aca
să". Pentru ACASĂ. Acasă nu 
mai există. Dar temele trebuie 
făcute. Pentru că sîntem oameni 
și pentru că sîntem tari.

Aseară, la Satu-Mare, Someșul 
curgea lin. Someșul care a luat 
două mii de case de aici din 
oraș. Printre ele, și casa telefo
nistei care mi-a dat legătura cu 
redacția ziarului acum, cînd 
transmit această corespondență.t 
In mijlocul apelor flăminde, ea 
a stat 40 de ore neclintită la da
torie. asigurind funcționarea sis
temului nervos al județului. Nu 
s-a clintit nici cind puhoaiele 
erau la o palmă de intrarea în 
sediu. își făcea datoria : „tema 
pentru acasă".

G.-R. C.
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ÎNBĂTĂLIA EROICA A ÎNTREGULUI POPOR PENTRU ÎNVINGEREA CALAM ITĂȚII

Zi și noapte, totul pentru redresarea agriculturii, pentru refacerea 

avutului obștesc al cooperativelor și asigurarea piinii poporului!
I

î
*
*
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In încercarea grea prin care trece în aceste zile întregul popor, într-un efort 
eroic, o importantă excepțională are angajarea tuturor forțelor țărănimii noastre în lupta 
împotriva uriașelor distrugeri provocate de stihiile naturii. O dată mai mult s-au mani
festat, în cr'incena încleștare, cunoscutele ei virtuți : dragostea neță».aurită de patrie, de 
pămîntul pe care-1 muncește, dîrzenia și tenacitatea, puterea de muncă

Marea chemare a ceasului de față este bătălia pentru asigurarea recoltei !
Consacrînd fiecare ceas, fiecare clipă muncii pentru salvarea semănăturilor în zo

nele sinistrate, ca și în cele afectate de ploi, pentru evacuarea apelor și reînsămînțarea 
terenurilor unde este necesar, pentru refacerea avutuluî obștesc al cooperatorilor, pentru 
realizarea și depășirea producției agricole planificate în comunele ocolite de inundații, 
țărănimea noastră își dovedește conștiința patriotică, simțul datoriei și devotamentul 
față de țară, își aduce contribuția la normalizarea vieții economice, răspunde proprii
lor ei interese, comune cu ale întregului popor.

BĂRĂGANUL sub ape
Mal întîi am fost con

vinși, apoi am crezut, apoi 
am sperat — în acele zile 
sfișiate, oră de oră, clipă 
de clipă, de zguduitoare 
vești sosite din Transilva
nia — că Bărăganul, lea
gănul tradițional al pîinii 
românești, va scăpa de 
furia apelor.

Pină cînd, la bordul unui 
elicopter, am survolat vi
neri după amiază vastele 
Întinderi ale Bărăganului, 
încă mai crezînd că peri
colul va putea fi evitat. 
Dar nici nu s-au estom
pat definitiv împrejurimi
le Bucureștiului și imagi
nea pînzei de ape ne iz
bește retina. . Oriunde îți 
arunci privirea : un petic 
de pămînt, un petic de 
apă, într-o alternanță ne
verosimilă, dramatică. Cău
tăm pricina acestor bălți, 
a acestor gîrle sinuoase,.În
tinse pe văi largi," căutăm 
rîul, pîrîul sau, măcar, o 
ață de apă care ar fi putut 
să provoace inundațiile ce

MÂI MULT CA ORICÎND 

SĂ SMULGEM PĂMÎNTULUI 

TOT CE POATE DA!
Acum, cînd o parte din munca 

Investită a fost distrusă, cînd locul 
griului sau porumbului l-au luat a- 
pele miloase pe mai mult de 700 000 
ha, fiecare clipă prielnică pentru, re- 
însămințarea suprafețelor calamita
te sau pentru efectuarea altor lu
crări agricole este de neprețuit. Fap
tele întîlnite dovedesc că acest lucru 
s-a înțeles în cele mai multe locuri.

Nimeni în sat, cu brațele 
încrucișate!

După zilele dezastrului, în jude
țul Vrancea, a început vasta acțiune 
de refacere. In mijlocul satelor se 
lărgește treptat cercul de pămînt pe 
care sute de oameni au trăit lao
laltă zile și nopți, înconjurați de ape. 
Răsar de sub marea cea tulbure po
mii, casele, ulițele. Nu-i timp de 
pierdut.

...Ora 5 dimineața. Abia s-a lumi
nat de ziuă și grupuri de țărani coo
peratori din Suraia, alături de mili
tarii care i-au ajutat să se salveze, 
muncesc umăr la umăr, de data a- 
ceasta pentru a săpa un canal de 
2 km. Către asfințit canalul este gata 
și, spre Putna, se retrag apele din- 
tr-o vale de aproape 600 ha.

La . Homocea, ziua și noaptea, 7 
motopompe evacuează apa de pe o 
suprafață dr. 200 ha. La Rîmtaiceni au 
fost construite două canale adinei de 
peste 2» metri. în ajutorul celor din 
comunele inundate vin zilnic coope
ratori din comunele vecine și îm
preună execută canale, instalează 
motopompe pentru grăbirea evacuă
rii apei. Se face tot ceea ce este po
sibil ca terenurile inundate să fie 
reînsămînțate cît mai repede.

Fiecare clipă prielnică 
este de neprețuit!

în multe, foarte multe sate de unde 
apele s-au retras, țăranii au trecut 
concomitent la refacerea bunurilor 
obștești distruse sau avariate, la în
treținerea culturilor, la reînsămînța
rea terenurilor calamitate. Astfel, 
timp de peste 2 săptămîni, în județul 
Botoșani, apele miloase au stagnat pe 
culturile de porumb, cartofi, sfeclă de 
zahăr, care abia răsăriseră. Acum, 
de la mic la'mare, mii de țărani coo
peratori au ieșit în cîmp pentru a 
ocroti plantele răvășite, sau pentru 
reînsămînțarea pămînturilor care au 
fost inundate. Este o mare concen

acoperă semănături, gră
dini, livezi și chiar mar
gini de sate. Și n-o găsim, 
n-o găsim pentru că aceste 
bălți s-au adunat in zile și 
nopți nu de un potop to
rențial, distrugător, ci din 
ploi mărunte și dese, repe
tate, insistente pe un pă
mînt plin ca un burete, un 
pămînt care nu mai rabdă, 
nu mai înghite nici o pică
tură de apă, nici măcar 
stropii de rouă ai dimine
ții.

Tăiat, rănit, sfîrtecat — 
Bărăganul devine, pe mă
sură ce înaintăm de la Fă- 
urei spre Brăila, un arhi
pelag de insule mai mari 
ori mai mici, cuprinse, îm
brățișate perfid de ape.

Cu numai o săptămînă în 
urmă am fost martorul 
grozăviilor provocate de 
rîurile revărsate ale Tran
silvaniei. Acolo. ..dușmănia 
apelor a fost dură, bruta
lă, năprasnică.

Aici, însă, în Bărăga

nul cu pămînturi generos 
întinse pină la orizont, ca 
pe o masă — masa piinii 
noastre cea de toate zilele 
— apele au crescut încet, 
invadînd lent, pe fronturi 
largi, suprafețe uriașe. Ne
găsind pante și văi pe care 
să se scurgă, marea aceasta 
băltoasă cucerește lan după 
lan, tarla după tarla, avan- 
sînd fără grabă dar și fă
ră opreliști. Aici, apele nu 
cunosc violența viiturilor 
din alte zone ale țării, in 
schimb persistă indelung 
deasupra ogoarelor, sufocă 
semănături, pustiesc covo-

- rul verde al griului răsă
rit. Aici, dușmănia, nemer
nicia apelor sînt, poate, și 
mai primejdioase.

Acum plăgile întinse pe 
trupul Bărăganului se văd 
in toată amploarea și gra
vitatea lor. Dar apele sapă 
în adipcime, pătrund sub 
crustă păfnintuluf, strică 
patul roditor în care se 
dezvoltă rădăcina, sug și 
dizolvă „sarea pămîntului"

trare de forțe mecanice și umane în 
slujba revițalizării ogoarelor. Me
canizatorii și-au organizat munca în 
schimburi prelungite, iar cooperato
rii părăsesc tarlalele numai pe în
tuneric. Se folosește fiecare clipă 
prielnică. La cooperativa agricolă 
Viișoara peste 1 000 de țărani 
cooperatori, în cîteva zile, au pră
șit 246 hectare cu floarea soarelui, 
105 hectare cu sfeclă de zahăr ș.a.

„Aici prășim, dincolo însămînțăm" 
— este cuvîntul de ordine al țără
nimii hotărîte să facă totul pentru 
salvarea recoltei. Unul din sutele de 
exemple de acest fel : la Mlenăuți 
peste jumătate din suprafețele însă
mînțate cu sfeclă de zahăr și floarea- 
soarelui sînt prășite, iar pe 30 ha co
tropite de puhoaie s-a trecut la fe- 
insămințarea sfeclei de zahăr.

Orice zăbavă mărește 
paguba

In multe colțuri de țară, acolo unde 
pină mai ieri nu se putea ajunge 
decît cu ambarcațiuni speciale, moto- 
pompele și aspersoarele funcționează 
continuu. Țăranii cooperatori din ju
dețul Buzău, spre exemplu, constru
iesc canale și șanțuri de scurgere a 
apei. La cooperativa Vulturu. o sută 
de cooperatori plantează legume in 
cimp. Alții plivesc manual culturile 
de porumb și floarea-soarelui, acolo 
unde nu pot intra tractoarele. La 
Măicănești opt semănători au reînsă- 
mințat cu porumb 160 ha într-o sin
gură zi. în ultima săptămînă aproa
pe 18 000 de cooperatori din cele 15 
cooperative agricole buzoiene care au 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor, pe măsura retragerii apelor, 
seamănă porumb și alte culturi. Ieri, 
pe ogoarele cooperativei Glodeanu 
Sărat, printre cei 1 200 cooperatori 
erau prezenți și pensionarii comunei. 
Din 450 ha inundate, ei au „smuls" 
apelor 47 ha.

Intr-un alt colț de țară, la Satu 
Mare, unul din județele cel mai 
greu lovite de stihiile naturii dez
lănțuite, continuă aprovizionarea cu 
semințe și acțiunea de reînsămînța- 
re în cooperativele agricole din Vi- 
tiș, Apa, Bercu, Lazuri și altele. 
Este un început care va fi continuat 
cu tenacitate, paralel cu greaua bă
tălie pentru evacuarea apelor care 
au inundat 120 900 hectare.

în cele mai multe localități, oa
menii, nelăsindu-se copleșiți de greu
tăți, înțelegînd că orice zăbavă mă
rește paguba, fac totul pentru a di

\
\
\

*
I

sau, cum spun specialiștii, 
structura mineralogică a 
solului.

Bărăganul, tezaur de grî- 
ne al țării, e în primej
die. Mii și mii de oameni, 
țărani cooperatori, meca
nizatori, agronomi, mun
citori din întreprinderile 
agricole de stat, trebuie 
să-și înzecească energiile 
pentru a asigura scurge
rea acestor ape, a transfor
ma acest arhipelag de in
sule din nou în nesfîrșita 
întindere de pămînt, pen
tru a pregăti roadele a- 
cestui an și ale celor din 
anii viitori. La chemarea 
partidului, la apelul vi
brant al comandamentului 
suprem al țării, oamenii
pămîntului, țăranii și mun
citorii dintotdeauna ai
Bărăganului, au, alături de 
întregul nostru popor, înal
ta datorie patrioticii de a 

' teda acestor pămînturi 
respirația vieții, a rodniciei.

Paul DIACONESCU

minua cit mai mult pierderile pri
cinuite de inundații, de excesul de 
umiditate.

Dacă 37 din cele 39 de județe ale 
țării au avut de suferit in măsură 
mai mare sau mai mică de pe urma 
inundațiilor, totuși în fiecare județ 
sint unități agricole neafectate, unde 
eforturile urmăresc depășirea produc
ției planificate. Luînd in discuție po
sibilitățile de care dispun, membrii 
cooperativei din comuna Stejaru, ju
dețul Tulcea, au hotărît să depă
șească aproape toți indicatorii ds 
plan la producția vegetală și anima
lă. Ei au prevăzut un spor de 150 kg 
grîu, 700 kg porumb, 300 kg floarea 
soarelui și 200 kg fasole la fiecare 
hectar cultivat cu aceste culturi.
Exemplu ce trebuie urmat in cit mai 
multe cooperative.

(Urmare din pag. I)
sintem pe cale de a cunoaște pe cele 
provocate de inundațiile propriu-zise 
— și, care, așa cum arătam, cuprin
deau, potrivit ultimelor evaluări, 
720 000 hectare, în primul rînd lun
cile rîurilor, adică cele mai fertile 
suprafețe de teren ale țării, supra
fețe cultivate cu cereale, plante teh
nice, legume și cartofi, zone unde 
s-au amenajat vaste sisteme de iri
gații. Numai la I.A.S. „Dunărea", ju
dețul Brăila, întreaga grădină de 1 - 
gume pe l 000 ba este acoperită 
apă. De asemenea, in cele 10 hecta: e 
de seră ale acestei unități înălțimea 
apei a atins un metru, culturile fii.' I 
compromise in Întregime. In județul 
Mureș au fost calamitate 12 000 ha 
cultivate cu sfeclă de zahăr, iar in 
județul Suceava 1 380 ha cu cartofi. 
Apa nu a provocat distrugeri numai 
acolo unde s-a revărsat, ci și pe unde 
a trecut. în livezi a dezrădăcinat mii 
de pomi, iar în podgorii a smuls vița 
de vie cu spalieri cu tot. La co
misia centrală de apărare împotriva 
inundațiilor se centralizează in fie
care zi date noi cu privire la pier
derile cauzate de revărsarea apelor, 
pierderi care se amplifică de la o zi 
la alta datorită faptului că inunda
țiile, mai ales cele sub forma băltiri
lor de ape, cuprind noi zone ale țării.

Mari eforturi au fost depuse pen
tru evacuarea animalelor din fața 
furiei apelor. Aș da un singur exem
plu — de la complexul zootehnic 
Orăștie au fost transportați cu ca- 

1 mioanele 32 000 porci. Tot astfel s-a 
procedat și în alte locuri, și totuși, cu 
toate măsurile luate, apa venind 
prin surprindere a cauzat zootehni
ei pagube mari : au murit 28 750 ani
male la care se adaugă numeroase

„Viața noastră depinde de 
refacerea avutului cooperativei"

„Șl El, 
ÎN EOCIIl NOSTRU

Pentru a da o imagine mai clară 
asupra imenselor pagube materiale, 
apelăm la o cifră semnificativă : 
au fost inundate 65 000 de case, ma
joritatea fiind situate in mediul ru
ral. Dintre acestea 11 561 au fost 
complet distruse, 13 226 avariate, iar 
17 459 se află încă sub apă. Acolo 
însă unde apele au început să se 
retragă în vechile lor albii, lăsînd 
în .urmă imaginea dezolantă a unor 
locuri pustiite, oamenii, dind do
vadă de o voință de neînfrînt, se 
reîntorc la propria lor matcă, la lo
calitățile lor de baștină, hotărîți să 
refacă în cel mai scurt timp avutul 
cooperativelor agricole, casele, acum 
ruinate.

...Comuna Apa și cu satele aparți
nătoare Lunca Apei și Someșeni, ju
dețul Satu-Mare, este una din loca
litățile greu încercate de tăvălugul 
distrugător al Someșului. In ulti
mele zile, apele au scăzut simțitor, 
eliberînd mari suprafețe din cele 
peste 1 000 ha calamitate. ,;Trebuie 
reluat lucrul și să profităm la maxi
mum de timpul frumos. Viața noas
tră depinde de refacerea cooperati
vei agricole", este îndemnul adresat 
membrilor cooperatori de comitetul 
comunal de partid.

Președintele C.A.P. din comună — 
fon Apan — și primarul — Gheorghe 
Pomian — ne-au informat că au fost 
deja însămînțate In zilele de joi și 
vineri 65 ha cu porumb și 24 ha cu 
floarea-soarelui. La grajdul pentru 
100 bovine situat în Someșeni, care 
a fost în mare parte distrus de fu
ria apelor, cooperatorii au început 
să sorteze materialele recuperate, 
spre a ' trece la reconstrucția clă

După cum se știe, județul Cluj a fost greu lovit de inundații. Fiecare ceas de muncâ în agricultură e cu atît 
mai prețios I E ceea ce vor să dovedească prin hărnicia lor tractoriștii de la I.M.A. Dej Foto : Gh. Vințilă

păsări aparținînd familiilor de Ia sate 
și orașe.

— V-ați referit, în cele spuse înain
te la efectele negative ale băltirii a- 
pelor ca urmare a cantităților mari 
de precipitații. Este o problemă mai 
puțin reținută de opinia publică. Ce 
ne mai puteți spune despre acest 
lucru 7

— O situație specială din acest 
punct de vedere oferă Bărăganul. 
Aici nu s-au petrecut revărsări to- 

Combaterea calamității în agricultură
rshțiale ca cele provocate de apela 
Mureșului sau Someșului. Și totuși, 
cîmpia Bărăganului, care este grîna- 
rul numărul unu al țării, are pe în
tinsul lui o puzderie de bălți cu apă 
care stagnează peste semănături. 
Este o inundație lentă, dar care este 
tot atît de păgubitoare ca și o revăr
sare propriu-zisă. De ce spun acest 
lucru ? Inundațiile au cuprins direct 
sute de mii de hectare, dar apele care 
băltesc pe semănături pot afecta su
prafețe mari, iar efectul este ace
lași : o asfixiere lentă a plantelor.

După cum se vede, situația din a- 
gricultură este foarte serioasă. Există 
însă reale posibilități pentru a ob
ține o redresare — și aceasta consti
tuie și trebuie să constituie obiecti
vul de luptă fundamental al tuturor 
celor ce lucrează în acest domeniu 
esențial al economiei naționale. PU
TEM ȘI TREBUIE SA LUPTAM CU 
HOTARÎRE ȘI CU SUCCES 
PENTRU REFACEREA CULTURI- 

dirii. Pe primul plan se află bătălia 
pentru însămințări pe 500 ha și — 
acolo unde e cazul — reinsămin- 
țări.

Un fapt, nu lipsit de semnificație : 
în aceste zile ale reintrării coope
rativei pe făgașul normal, am găsit 
la datorie, lucrînd fără preget, ală
turi de consătenii lor, numeroși me
canizatori și cooperatori sinistrați. 
Am notat citeva nume : Vasile Po
mian, Florian Fomian, Ivan Gheor
ghe etc. Ei, ca de altfel toți coopera
torii și locuitorii comunei, știu bine 
că de munca și hărnicia lor depind 
în cea mai mare măsură redresarea 
grabnică a cooperativei, reconstrui
rea căminelor distruse, creșterea 
continuă a bunăstării lor și a tutu
ror.

...Apelor Someșului nu le-au tre
buit decît cîteva ore ca să radă 
de pe suprafața pămîntului Benesa- 
tul — reședința comunei cu același 
nume — să distrugă 105 case din 
cele 194 existente, rămînînd astfel 
fără locuință 521 de persoane. Dîrji 
și tenaci, cetățenii Benesatului, în
dată după retragerea apelor, au în
ceput să-și refacă casele, construe; 
țiile cooperativelor agricole. Conști- 
enți că de starea unor construcții 
cheie ale cooperativelor — grajduri, 
saivane, magazii etc. — depinde re
luarea normală a activității, coope
ratorii acordă prioritate, în multe 
locuri, refacerii acestor obiective.

„Nu mai avem timp de pierdut 
— ne spune Petru Farcaș, de la 

,pr. 104. In sat sint zidari, dulgheri, 
meseriași pricepuți. Ne ajutăm tovă- 
rășește. Sîntem mai uniți ca ori- 
cînd“.

LOR DISTRUSE, PENTRU OBȚINE
REA UNEI RECOLTE BUNE DE 
CEREALE, LEGUME, FRUCTE, 
PENTRU DEZVOLTAREA ZOOTEH
NIEI, ASTFEL CA SA SE ASIGU
RE APROVIZIONAREA NORMALA 
A POPULAȚIEI ȘI A INDUSTRIEI 
CU PRODUSE AGROALIMENTARE.

— Ce trebuie întreprins pentru a se 
asigura refacerea recoltelor pe tere
nurile care au fost afectate de exce
sul de apă ?

— Pentru toți membrii cooperati
velor agricole și muncitorii din în
treprinderile agricole de stat și în
treprinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii urgentă este reînsămînța
rea culturilor care au fost compro
mise. Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii a trimis, in județele 
afectate de inundații colective de 
specialiști care, împreună cu direc
țiile agricole județene 'Și cu, inginerii 
agronomi din unități, analizează pe 
teren ce trebuie făcut după retrage
rea apelor în fiecare unitate agri
colă de producție. Este vorba de 
identificarea suprafețelor calamitate, 
stabilirea culturilor celor mai po
trivite care urmează să se însămîn- 
țeze și a cantităților de sămință, a 
numărului de tractoare și mașini a- 
gricole necesare

PRIMA ACȚIUNE care trebuie des
fășurată in aceste zile este EVACUA
REA RAPIDA A APEI care a rămas 
pe diferite porțiuni de teren, lucrare

Deși apele nu s-au retras încă, în 
multe locuri am întîlnit oameni 
care au trecut la refacerea cămine
lor. încet, încet, cu eforturi mari, și 
aici, în aceste sate adînc lovite, via
ța își va relua cursul normal.

...In revărsarea lor, apele au cau
zat mari pagube și județului Neamț. 
Numai la Poiana Teiului, Fărcașa și 
Borca au fost inundate în două ore 
peste 200 de case. Casa lui Bîia 
Gheorghe Ion a fost luată de apă cu 
acareturi și alte bunuri gospodărești. 
In sprijinul lui au venit mulți oa
meni din sat pentru a-1 ajuta să-și 
refacă gospodăria distrusă. în satul 
Stejaru, copiii claselor primare nu 
pot încă veni Ia școală. Dar, în fiece 
zi, învățătorii trec Bistrița pe ca
blu și țin cu regularitate cursurile. 
Apa s-a retras, oamenii s-au reîntors 
la casele lor. Se repară drumurile, 
podurile, casele avariate. Se repară, 
de asemenea, cu precădere construc
țiile gospodărești ale cooperativelor.. 
Simțind sprijinul statului și, alătu
rat, umărul consătenilor lor, oame
nii din aceste locuri nu se dau bă
tuți. Sint tari ca steiul Ceahlăului.

...In satul Gelmar din județul 
Hunedoara îndată după retragerea a- 
pelor, țăranii au trecut la curățirea 
grajdurilor cooperativei agricole de 
mîlul înalt de o jumătate de me
tru.

In multe alte locuri, oamenii trec 
cu forțe unite la refacerea coope
rativelor agricole, a drumurilor, re
țelei electrice, la dezinfectarea sur
selor de apă potabilă și la reînsă
mînțarea ogoarelor pentru înlătura
rea în cel mai scurt timp a pagube
lor provocate de inundații.

care trebuie făcută cît mai rapid pen
tru ca terenul, pe măsura zvintării 
lui, să poată fi din nou lucrat. Pen
tru aceasta este necesară mobiliza
rea tuturor mijloacelor de pompare 
care trebuie scoase in cimp si puse 
in funcție. Concomitent să se facă ri
gole și șanțuri pentru a inlesni eva
cuarea apei. Trebuie analizat, apoi cu 
foarte mare atenție gradul în care apa 
a afectat culturile agricole. Unde apa 
nu a produs decit o milire ușoară.

plantele se refac singure. Culturile 
prășitoare trebuie prășite imediat ce 
terenul sc zvîntă. Semănăturile care 
au rezistat apelor trebuie fertilizate 
suplimentar cu îngrășăminte chimice, 

în ce privește reînsămînțarea cul
turilor compromise, indicația este să 
se pune aceeași cultură sau alta din 
grupa respectivă. în locul griului și 
porumbului se va semăna porumb, în 
locul florii-soarelui se va semăna tot 
floarea-soarelui, în măsura în care 
lucrarea întîrzie, se va înlocui cu 
soia ; în locul sfeclei de zahăr se 
poate semăna tot sfecla de zahăr, iar 
mai tîrziu — porumb. Și suprafețele 
de grădină calamitate trebuie re- 
plantate cu legume. Peste tot unde 
nu se pot semăna alte culturi va 
trebui să fie semănat porumb pen
tru boabe. Esențial este ca, pe mă
sură ce terenul se zvîntă, să se trea
că cu toate forțele Ia semănat.

In sprijinul județelor calamitate

NE-AR FI AJUTAT
Cu aceste cuvinte am fost ti 

tîmpinațl pretutindeni. Ele dov 
dese că țărănimea muncitoare 
înțeles ce înseamnă și cît de < 
riașă poate fl forța solidarități 
în sprijinirea substanțială a s 
nistraților. Cifrele vorbesc singi 
re în asemenea împrejurări. 1 
dăm cuvîntul.

• Cooperativele agricole t 
producție șl țăranii cooperate 
din JUDEȚUL ILFOV au ofer 
pînă acum pentru zonele afectai 
de calamitate 1 740 tone cereai 
27 tone fasole, 150 tone fălni 
568 tone carne, peste 100 000 oui 
40 tone brînză, 148 tone fîn, 5< 
tone coceni, 110 tone porumb s: 
loz, 95 atelaje complete, 52 vai 
șl junincl, 138 taurine, 200 porc 
500 oi și miei, 1 400 păsări «1 1 
milioane lei.

• In afară de numeroase canti 
tăți de produse agricole, furaje 1 
materiale de construcții, coopera 
torii din JUDEȚUL IALOMIȚ. 
au oferit 581 tone porumb, 97 
tone grîu, 80 000 ouă, 8 900 000 Ie:

• Dovedlndu-șl solidaritatea c> 
locuitorii din satele greu încerca 
te de calamitate, țăranii coopera 
tort din JUDEȚUL BRAILA ai 
hotărît să doneze 808 tone poruml 
boabe, 214 tone grîu, 3 900 000 le 
și alte însemnate cantități de pre 
duse agricole, animale, furaja ) 
materiale de construcții.

• In JUDEȚUL CONSTANT/ 
s-a constituit un fond de 615 tom 
porumb boabe, 365 tone grîu 
67 000 litri lapte. 1 130 000 lei s 
alte însemnate cantități de produ 
se agricole.

• Și cetățenii din JUDEȚUI 
BIHOR au oferit pentru ajutora, 
rea zonelor sinistrate mari canti
tăți de alimente, materiale de con
strucții și animale : 297 tone grîu 
210 tone porumb, s tone orez, 21 
tone fasole, 160 tone cartofi, 1,1 
tone zahăr, 9,5 tone slănină, 26 
tone făină, 477 hi lapte, aproape 
100 000 ouă, 343 000 fire răsaduri, 
20 tone var, 39 tone ciment, 1116 
tone piatră brută, 88 mc cheres
tea, precum șl 123 bovine, 74 vițel, 
150 purcel, 69 cai de muncă șl I 
atelaje.

• Pînă acum peste 3 000 de coo
perative agricole de producție 
din tară s-au oferit să ajute cu 
produse $1 bani populația din re
giunile calamitate. Ajutorul lor 
înseamnă : 5 903 tone porumb
boabe, dintre care 1 350 tone din 
avutul propria al cooperatorilor; 
5 466 tone grîu și făină, dintre 
care 900 tone din avutul propriu 
al cooperatorilor; peste 1 milion 
de ouă; 188 300 litri lapte; 24 240 
kg. lînă; 319 tone fasole șl ma
zăre; 388 animale de muncă; 2 700 
tone bovine; 2 325 tone porcine; 
T 637 tone ovine; 19100 tone pă
sări; 34 319 000 lei, din care 
20 300 000 lei din avutul propriu al 
cooperatorilor.

au fost trimise 1 500 tractoare și mi 
șini, organizate în formații de cite 
tractoare cu utilajele respectivi 
care să lucreze o suprafață de I( 
hectare. La fiecare 5 formații d 
tractoare există cite un atelier mc 
bil pentru reparații și un ingine 
de specialitate. Pe lingă cele 15(1 
de tractoare care au fost trimise i 
nord trebuie folosite cu întregul rar 
dament și cele care există în zonei 
respective.

O importanță deosebită prezintă i 
această perioadă și întreținerea cultu 
rilor. Aceste lucrări urmează să hc 
târască soarta producției la culturii 
prășitoare. Executarea acestor lucrai 
este o datorie de prim ordin a tutu 
ror lucrătorilor din agricultură. Trac 
toriștii, cooperatorii, din zori și pin 
în noapte, să lucreze neîntrerupt 1 
prășit, astfel ca într-un timp scu> 
să se termine lucrările de întreținere 
In acest fel vor putea fi înlăturat 
buruienile, se va aerisi și încălzi so 
Iul, elemente de care avem atîta ne 
voie în momentul de față.

O atenție deosebită trebuie acordat: 
sectorului zootehnic, refacerii graj 
durilor, reintrării în producție a ani 
matelor. Pășunile, lucernierele trebuii 
folosite cît mai rațional pentru a ob 
ține producții cit mai ridicate d< 
furaje.

Lucrările agricole au în acest mo
ment o importanță națională,

Avem convingerea că prin măsu
rile care au fost întreprinse, cît ș! 
cele care vor fi luate în zilele care 
urmează, prin hărnicia și abnegația 
țărănimii, a tuturor oamenilor mun
cii din agricultură, vor fi reînsă
mînțate toate culturile care au su
ferit de pe urma revărsării apelor, 
vor fi executate la timp lucrările de 
întreținere, asigurîndu-se o producții 
agricolă normală.
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FRĂȚIEI
1) Care sînt obiectivele sau sectoarele cele mai greu lovite 

de calamitate in județul dv. ?
2) Care sint 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 in mod 
deosebit ?

NE RĂSPUND PRIMII SECRETARI

AI ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

MIU DOBRESCU

„Eforturile sînt concentrate 
îndeosebi către agricultură"

IDupă cum rezultă din constatările și 
B evaluările noastre, SECTORUL CEL MAI 
GREU ÎNCERCAT DE CALAMITATE ÎN 
UDEȚ ESTE CEL AGRICOL. Ultima situație statistică 

rată că TERENURILE INUNDATE ÎNSUMEAZĂ 
0 799 HA. Dintre acestea. 18 857 HA REPREZINTĂ 
EREN ARABIL - 10 809 HA NElNSĂMÎNȚATE ȘI 
248 HA ÎNSAMÎNȚATE. Pagubele sînt cu atît mai 

nari cu cit o bună parte din această suprafață conti- 
luă și va continua încă o bună bucată de vreme să se 
ifle sub ape. PE ANSAMBLUL JUDEȚULUI, PIERDE- 
IILE IDENTIFICATE PÎNA ACUM — DESIGUR, ÎN 
IFKE DEOCAMDATĂ ABSOLUT APROXIMATIVE 
- SE CIFREAZĂ LA 75 MILIOANE LEI. Avem in 
vedere îndeosebi pagubele înregistrate prin inundarea, 
iistrugerea și avarierea a trei întreprinderi industria- 
e, a 59 de localități și 860 de case. Satul Chiperești, 
Ie lingă Iași, a avut foarte mult de suferit din pricina 
surpării unui deal și alunecării, cu case cu tot, în al- 
Jia Jijiei.

2Intrucît din cauza specificului geografic 
B al zonei noastre (luncile joase ale Șire
tului, Jijiei și îndeosebi Prutului) apele 
sontinuă să se mențină la cote apropiate de cele ma

xime, iar in unele locuri amenință în continuare di
gurile, munca de refacere a obiectivelor dis
truse se împletește ceas de ceas cu lupta dirză îm
potriva furiei apeior. Apreciez în mod deosebit con
tribuția substanțială adusă de cooperatorii din satele 
aflate în zona Prutului, care, cu sprijinul unităților 
militare și de pompieri, consolidează și înalță conti
nuu digurile.

Pe baza unui plan elaborat de comitetul județean 
de partid, obiectivele, economice afectate — localizate 
pe raza orașului Pașcani — și-au reluat activitatea, ast
fel că în prezent toate unitățile industriale ale jude
țului Iași sint in funcțiune.

într-o largă acțiune patriotică, 400 de tineri din Paș
cani lucrează la lărgirea și refacerea albiei rîului Fin- 
tînele. în această zonă, cea mai mare parte a podețe
lor, un pod și numeroase artere de circulație au fost 
refăcute prin munca voluntară a localnicilor, ajutați 
de cooperatorii din împrejurimi. Ziua de duminică, 24 
mai, este declarată în oraș ca zi a muncii patriotice. 
Acțiuni similare se desfășoară și la Tg. Frumos, pre
cum și în localitățile rurale, cu sprijinul efectiv al în
treprinderilor de specialitate — de drumuri și poduri, 
de rețele electrice și transporturi.

Potrivit angajamentelor luate de colectivele din în
treprinderile județului, în acest an. pe ansamblul ju
dețului va fi realizată o producție marfă suplimentară 
de 34 250 000 lei ; se vor produce în cadrul acestui an

gajament 1 600 tone țevi de oțel, 1 400 tone profile în
doite, 1 610 000 cărămizi și blocuri de ceramică, 270 000 
m p țesături de bumbac și mătase etc.

Eforturile sînt îndreptate îndeosebi către agricultura. 
SE DEPUN EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU EVA
CUAREA APELOR DIN TERENURILE INUNDATE ÎN 
VEDEREA REÎNSAMÎNȚARI1 LOR, — acțiune îngreu
nată de faptul că noua viitură a Prutului, deși nepe- 
riculoasă, menține inundate localitățile și terenurile 
agrioole care se găseau sub apă și la 22 mai. Pe ogoa
rele neafectate de inundație, munca în cimp se desfă
șoară din plin. Precizez că excesul de umiditate, care 
se menține pe suprafețe destul de mari, îngreunează 
totuși executarea lucrărilor în ritmul dorit. Un efort 
deosebit se depune pentru asigurarea furajării celor 
aproape 30 000 de animale evacuate din zonele inun
date.

Este greu să aleg doar cîteva fapte de 
eroism din multitudinea exemplelor de 
luptă neînfricată cu stihiile apelor. în zo

nele afectate, întreaga populație — bărbați, femei, co
pii — ajutată de unitățile de militari, au lucrat zi și 
noapte pentru supraînălțarea digurilor și întărirea lor. 
Un spectacol dramatic am văzut, de pildă, în comuna 
Grozești, amplasată aproape de vărsarea Jijiei în Prut, 
înconjurată de ape, comuna a fost salvată de la inun
dație datorită eroismului locuitorilor săi, care au ri
dicat în numai cîteva zile un dig de pămint ca un inel 
circular, transformînd satul într-o cetate în mijlocul 
apelor. Numai elevii claselor V—VIII au construit în 
4 ore un dig de pămînt lung de 400 metri și înalt de 
o jumătate de metru. Părinții lor au cărat în 48 de 
ore 100 tone de piatră.

Muncitorii de la fabrica de ulei „Unirea" din Iași 
au salvat numeroase vieți omenești și, totodată, s-au 
constituit în echipe de meseriași încă din primele ore 
ale dezastrului de la Chiperești, a.jutînd la recupera
rea și repararea diferitelor bunuri materiale. Efor
turi deosebite au depus electricianul Gheorghe Rusu, 
lăcătușul Manole Bistriceanu, tinichigiul Constantin 
Ștefănescu și alții. Frații Ienășanu, tractoriști la I.M.A. 
Vlădeni, au lucrat neîntrerupt 48 de ore cu tractoarele 
cu lame de buldozer la digul din zona Trifeștilor, iar 
tractoriștii de la I.M.A, Holboca, conduși de directorul 
Cornel Rusu, au efectuat operațiuni similare timp de 
trei zile în continuu pentru apărarea comunei Victoria.

S-au mai evidențiat prin fapte de eroism maior Con
stantin Dascălu, cpt. Gheorghe Marcu, locotenenții 
Onofrei, Nefliu și Teodorescu. Tuturor acestora, ca și 
multor altora, li se datorește faptul că pagubele ma
teriale din județul nostru au fost mult diminuate, iar 
pierderile de vieți omenești evitate.

TEODOR HAȘ

„Mureșul a fost stăvilit. 
Acum luptăm pentru 

recuperarea pierderilor"

1 Datorită măsurilor excepționale, luptei
B dirze și eroice a oamenilor muncii spriji

niți de forțele noastre armate, municipiul 
Arad, numeroase alte localități au fost salvate de fu
ria apelor.

Cu toate acestea, revărsarea apelor ne-a pricinuit pa
gube grele. Au fost inundate parțial sau total PESTE 
30 DE LOCALITĂȚI, apele Mureșului s-au revărsat 
peste circa 2 900 DE CASE și 49 DE OBIECTIVE ECO
NOMICE ȘI SOCIAL-CULTURALE. Au fost avariate 
un mare număr de poduri, linii ferate, linii electrice și 
de comunicații, drumuri asfaltate și pietruite, trei stații 
de căi ferate. Au fost complet distruse peste 450 case, 
din care in orașul Lipova peste 200. Majoritatea obiec
tivelor economice, social-culturale inundate au fost in 
cea mai mare parte doar avariate, astfel că, în scurt 
timp, datorită efortului depus de oamenii muncii, își 
vor putea relua activitatea.

în agricultură SUPRAFEȚELE INUNDATE ÎNSU
MEAZĂ PESTE 31 000 HECTARE. Au fost distruse 
culturile de ctmp, de legume, plante furajere, pă
șuni, vii și livezi, solarii. Pagubele în această ramură 
se ridică la peste 100 milioane lei.

2 Acum, cînd apele bat !n retragere șl
B primejdia care ne-a amenințat grav zile 

în șir este înlăturată, comitetul județean 
de partid, celelalte organe locale de stat își 
concentrează toate eforturile pentru recuperarea ră- 
mînerilor in urmă. O deosebită atenție acordăm refa
cerii căilor de comunicație care au un rol deosebit în 
normalizarea activității economice în județul nostru. In 
orașul Arad, începînd de vineri, apa a devenit potabilă. 
De asemenea, în localitățile Birzava, Căpruța, Bătuța, 
Julița, Bălcescu, Ștejaru s-a aprins iar becul electric. 
Au fost redate traficului principalele căi de comunica
ție. În prezent, linia ferată dintre Arad și Radna, pre
cum și porțiunea Arad—Seitin sînt redate circulației.

În agricultură se lucrează la identificarea culturilor 
calamitate. Sînt folosite intens motopompele, agregatele 
de aspersiune pentru evacuarea grabnică a apelor de 
pe culturi. Animalele evacuate din calea undei de viitu
ră sint readuse în unități.

La Arad, în toate fabricile, uzinele și întreprinderile 
lucrul a fost reluat. Biroul comitetului județean de 
partid a chemat comuniștii și pe toți oamenii muncii 
de pe cuprinsul județului să depună eforturi sporite 
pentru depășirea sarcinilor de plan, contribuind astfel 
la compensarea pagubelor suferite de pe urma calami
tăților naturale.

încă din prima zi de lucru, colectivele de muncitori 
din fabricile Aradului au lucrat cu mult entuziasm, reu
șind să-și depășească sarcinile de plan. Colectivul 
combinatului textil a luat hotărîrea să recu
pereze pierderile suferite încă în cursul acestui trimes
tru. în acest scop, la fabricile de confecții și tricotaje 
se va lucra — pină la recuperarea pagubelor — în 
schimburi prelungite de cite 12 ore, iar la fabricile „30 
Decembrie" și „Teba“ se va lucra și duminicile. De ase
menea, muncitorii de pe șantierele de construcții din 
Arad s-au angajat să lucreze cite 12 ore. Muncitorii de

la uzina de vagoane, precum și cei de la Fabrica de' 
mobilă Arad și alte fabrici și uzine s-au angajat să re
cupereze pagubele încă în cursul acestei luni.

3 In acele zile și nopți deosebit de grele
B pentru locuitorii Aradului și de pe cu

prinsul județului s-au săvîrșit numeroase 
acte de eroism. Zeci de mii de cetățeni s-au luat la 
luptă cu Mureșul înfuriat și au reușit — cu excepția 
zonei Săvîrșin-Lipova — să-l învingă. În nenumărate 
rînduri apa a depășit coronamentul digului și-apoi s-a 
Infiltrat în foarte multe locuri prin dig, vrînd parcă 
cu tot dinadinsul să inunde Aradul, dar oamenii au 
fost la datorie. De-a lungul Mureșului au stat da stra
jă zile și nopți zeci de mii de oameni ai muncii îm
preună cu militarii forțelor noastre armate și unități 
ale gărzilor patriotice. Pentru asemenea luptă dirză cu 
natura e greu să vorbești despre unii sau alții, întru- 
cît toți au fost eroi. Totuși mi-au rămas întipărite în 
minte mai multe fapte de eroism, pe care nu le voi uita 
niciodată. Duminică după-masă, de pildă, apa a stră
puns digul din apropierea uzinei de apă. Pe vremuri 
era acolo un canal de evacuare a apel din Mureșul 
mort spre Micalaca, care cu timpul s-a umplut și 
acum cînd Mureșul rostogolea la vale circa 3 000 mc 
de apă pe secundă canalul s-a desfundat și apele 
amenințau orașul. Mai mulțl ostași din unitatea mili
tară 01380, printre care sergentul Gheorghe Dobrescu. 
caporal Sever Varvara, soldații Nicolae Heroiu, Lazăr 
Trif și alții s-au aruncat în apele învolburate ale Mu
reșului și rînd pe rînd s-au scufundat în apă pentru a 
bara intrarea apei în canal. Lupta acestor eroi cu va
lurile Mureșului a durat peste patru ore și s-a desfă
șurat în condiții deosebit de grele (apa era rece și pe 
deasupra ploua cu găleata), deoarece sacii cu nisip și 
ciment trebuiau așezați cu atenție la o adînctme de 
3—4 metri.

Am întîlnit pe dig oameni de toate vîrstele, de na
ționalități diferite. Cot la cot, mii de cetățeni ai Ara
dului, români, maghiari, germani și de alte naționali
tăți, au stat nopți și zile fără întrerupere și au muncit 
pentru apărarea orașului.

La intrarea dinspre Arad în orașul Nădlac, apele Mu
reșului au inundat calea ferată și drumul național, 
amenințînd din clipă în clipă să inunde orașul. Mili
tari și cetățeni ai orașului Nădlac, în apă pină la brîu, 
au purtat saci cu nisip în spate pentru a bara Mureșul. 
Au luptat din greu, stind în apă mai bine de trei ore 
și au reușit să oprească Mureșul salvlnd astfel orașul 
de la catastrofă.

Impresionante au fost înaltul umanism și solidaritatea 
cetățenilor din orașul Arad și din alte localități cu cei 
care lucrau pe baricade — cărora le aduceau mereu, 
din proprie inițiativă, alimente, ceai și câfea.

în județul și municipiul Arad viața reintră pe fă
gașul ei normal. în uzine și fabrici se aude iar frea
mătul mașinilor, în sălile de clasă, glasul copiilor, iar 
pe ogoare zumzetul tractoarelor. Oamenii muncii, ro
mâni, maghiari, germani și de alte naționalități, strîns 
uniți în jurul partidului, își consacră întreaga lor ființă 
șl energie creatoare luptei pentru învingerea tuturor 
greutăților.

Șl SOLIDARITĂȚII!
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In Județele greu lovite de catastrofă se revarsă tot mal 
mult în aceste zile „un altfel de torent", de astă dată ge
neros, fecund, binefăcător : sute de mașini, adevărate eșa- 
toane de autotrenuri, duc sinistraților sutele de mii de obiecte 
dăruite de cetățeni din toate regiunile țării, într-o impresio
nantă ștafetă a solidarității și omeniei. Cei care și-au pier
dut căminele și gospodăriile văd pe bună dreptate in aceste

daruri un simbol al frăției care unește Întregul nostru popor, 
la bine ca și la greu, intr-o mare și puternică familie.

In ziarul de ieri relatam despre plecarea unor eșaloane 
cu obiecte din Capitală. Asemenea coloane au pornit și din 
alte județe. Ele au șl început să sosească, iar obiectele tri
mise să fie împărțite destinatarilor. Corespondenții și tri
mișii noștri au fost de față. Le dăm cuvîntul.

Vin autocamioanele:
„Inimile noastre bat alături"
în primele ore ale dimineții de sîm- 

bătă, pe străzile încă acoperite de 
mii ale Sighișoarei pătrunde o co
loană de autocamioane : sosește pri
mul transport cu îmbrăcăminte tri
misă sighișorenilor, aflați în grea 
cumpănă, de către locuitorii sectoru
lui IV din București. 10 camioane ; 
1 600 colete ; peste 60 000 obiecte de 
îmbrăcăminte și încălțăminte.

înconjurate de o mare mulțime de 
cetățeni, care salută cu gesturi calde 
acest emoționant mesaj al solidarită
ții, mașinile opresc în centrul orașu
lui. Imediat încep descărcarea și 
transportarea pachetelor spre centrul 
de ajutorare a sinistraților special a- 
menajat. Nu este timp pentru solem
nități. Totul se face simplu, direct, 
firesc.

— Pe măsură ce mă apropiam de 
Sighișoara, simțeam cum mă cuprin
de o durere surdă — ne spune șofe
rul Nicolae Dudă. Am văzut lucruri 
cutremurătoare — localități, case ni
micite, bunuri de milioane distruse. 
Sint mulțumit că fac parte dintre cei 
care au venit aici să aducă acest mo
dest ajutor pentru oameni pe care 
nu-i cunosc, dar alături de care ne 
aflăm în aceste zile întreg poporul.

— Cu toții sîntem copleșiți de grija 
cu care ne înconjoară întreaga țară, 
acum, cînd locuitorii orașului nostru 
trec printr-o astfel de cumplită în
cercare — ne spune tovarășul Eroftei 
Lazăr, președintele Consiliului sin
dical al municipiului Sighișoara. Pri
mim ajutor nu de la oameni care ne

compătimesc, ci de la adevărați frați 
care ne împărtășesc durerea, pe 
care-1 simțim trup și suflet alături de 
noi. Există oare cuvinte pentru a ex
prima ceea ce trăim în aceste clipe 1 
Transmiteți celor ce ne ajută doar 
atît : le mulțumim din inimă !

Pînă la ora 16 după-amiază, 30 de 
familii sinistrate din oraș au primit 
îmbrăcăminte și încălțăminte din da
rurile locuitorilor Capitalei. Spre 
seară, intrăm în curtea din strada 
Podului nr. 5. Toate cele douăspre
zece familii care locuiesc aici (de 
fapt „au locuit" deoarece casele din 
curte stau să se prăbușească !) au 
primit haine In această zi. Intrăm în 
casa lui Petru Geangalău. Și bărbatul,

și soția, și copilul sînt așezați pe jos. 
lingă un perete. Pe ce să stea ? N-au 
nici pat, nici scaune. N-au nimic. 
Singura lor avuție o constituie astăzi 
hainele pe care le-au primit de la 
centrul de ajutorare a sinistraților. 
Copilul s-a îmbrăcat deja cu panta
lonașul primit. Ne arată o poleială 
de ciocolată. ,.A găsit un pachet de 
ciocolată în btizunarui pantalonilor — 
ne spune mama lui. Celor care ne-au 
trimis aceste lucruri le urez să aibă 
de o sută de ori, de o mie de ori mai 
mult. Spun aceste cuvinte din inimă, 
așa cum și ei ne-au ajutat din inima 
lor bună".

Dan MATEESCU

• în BUCUREȘTI se colec
taseră pină în scara zilei de 
22 mai un număr de 621 234 o- 
biecte, dintre care fuseseră ex
pediate spre destinație 381 290. 
Numai In cursul zilei de 22 mai 
s-au colectat aproape 300 000 
obiecte, din care pentru sugari 
11 769, pentru băieți 68 803, 
pentru fete 43 695, pentru femei 
91 099, pentru bărbați 73 945, iar 
articole de uz casnic — 7 861. 
In ziua de 23 mai a plecat din 
Capitală spre zonele sinistrate o 
nouă caravană a solidarității 
formată din 16 autocamioane. 
Printre ele se aflau și două 
mari mașini frigorifice ale unei 
firme italiene care s-a oferit să 
transporte gratuit bunuri pentru 
sinistrați.

In diferite localități din zonele sinistrate au început să sosească pri
mele cantități de obiecte, medicamente, alimente provenite din donațiile 
guvernelor străine, societăților de Cruce Roșie din diferite țări, precum și 
ale organismelor și persoanelor particulare de peste hotare.

La Mediaș s-au primit 50 de corturi și 126 pături din donația guvernului 
și Crucii Roșii din S.U.A. ; s-au instalat pînă acum, în corturi de șase 
persoane din acest transport, familiile sinistrate ale lui Ion Danlliuc, mun
citor sticlar la „Vitrometan“, Costlcă Fodor din str. Aurel Vlaieu 5, Vasile 
Stejeru din str. Pometului 16, Gh. Albu din str. Panait Cerna 12. La Gherla 
au sosit 5 corturi și 40 de pături — de asemenea, din donațiile guvernului 
șl societății de Cruce Roșie din S.U.A. ; au primit pînă la această oră 
corturi familia lui Flore Topan, muncitor la Complexul de prelucrare a 
lemnului din Gherla, precum și familiile lui Iuliu Cătană Șl Ludovic FiilUp 
din comuna Bălța ; au primit pături muncitorii Gheorghe Almășan, Gheor
ghe Farcaș, pensionarul Gheza Demeny etc.

In cursul zilei de ieri au mai sosit la Satu-Mare : 2 496 kg conserve din 
R. F. a Germaniei șl 150 de corturi din S.U.A. ; la Tg. Mureș : 100 de cor
turi din S.U.A., 400 de pături șl 2 000 kg de conserve din Olanda ; de ase
menea, în cadrul ajutorului international, la Dej : 50 de corturi și 3S4 
pături. Distribuirea lor începe de urgență.

Un nou eșalon — la drum Foto : S. Cristian

„MULȚUMIM
PENTRU MINA 

ÎNTINSĂ
DE FRAȚII 

NOȘTRI DIN 
TOATĂ ȚARA“
Primul sinistrat din județul Alba 

care a beneficiat de ajutoarele tri
mise din obiectele de la centrele de 
colectare din Capitală a fost Ale
xandru Zdrinc, șofer din strada 
Gemenilor nr. ' 32. De fapt aceas
ta este fosta lui adresă, pentru 
că actualmente nu mat are casă. 
Apele învolburate ale Mureșului 
au demolat-o în citeva clipe. El 
însuși a scăpat dintre dărîmăturl cu 
un braț rănit. A primit în această 
după-amiază un pardesiu, două-costu- 
me bărbătești, un palton, două 
pulovere, două perechi de pantofi, 
două cămăși, o pijama și alte obiecte 
de uz personal.

— Nu vom uita niciodată mina 
întinsă de frații noștri din toată 
țara — ne spune el. Nu ne sim
țim singuri și părăsiți, — ăsta e 
lucrul cel mai important, căci 
primim nu numai lucruri, ci și 
încredere in puterea noastră 
unită.

Din pachetele proaspăt sosite, unul 
a fost atribuit sinistratului Liviu 
Nergheș din Alba Iulia, strada 6 Mar
tie nr. 2, rămas, de asemenea, fără 
adăpost. In pachet se găseau doflă 
pături, un costum bărbătesc și o pe
reche de pantofi.

— Ajutorul acesta omenesc ne 
încălzește in primul rînd sufle
tul — ne spune Liviu Nergheș. 
Ne îmbărbătează și ne face mai 
tari. In fiecare lucru primit sim
țim bătăile unei inimi ge
neroase...

Olga Șuteu din Dej, elevă In clasa 
a V-a a școlii generale, a g'sit în pa
chetul cu hăinuțe pe care, l-a primit 
adresa expeditoarei : o fetiță de a- 
ceeași virstă și din aceeași clasă, 
Ana-Maria Tache, din Timișoara, 
strada Victor Babeș. Ne-a rugat să-i 
transmitem :

— Iți voi rămâne prietenă toa
tă viața, draga mea colegă necu
noscută, Ana-Maria !

o Simbătă la amiază au ple
cat din județul TELEORMAN 
cinci autocamioane încărcate cu 
haine și încălțăminte pentru 
populația sinistrată. în județul 
Mureș vor ajunge 1 567 perechi 
încălțăminte pentru copii, 2 967 
rochițe pentru fete, 500 paltoa
ne și 5 500 rochii pentru femei, 
225 paltoane pentru bărbați. 
Pentru populația județului Alba 
teleormănenii au trimis 2 024 
perechi încălțăminte pentru co
pil, 2 325 rochițe pentru fete, 
200 paltoane și 3 300 rochii pen
tru femei, 1 054 perechi în
călțăminte, 2 balonzaide și 
800 costume pentru bărbați. 
Locuitorilor din satele sinis
trate ale județului Cluj li 
s-au expediat 420 perechi în
călțăminte pentru copii, 1344 
rochițe pentru fete, 1 250 pe
rechi încălțăminte și 300 pal
toane pentru fe.mei, 300 pal
toane, 900 perechi încălțăminte 
și 745 costume și haine pentru 
bărbați. Cantități însemnate au 
fost expediate și în județele 
Bistrița-Năsăud și Arad.

• Pînă simbătă, populația din 
orașele și comunele județului 
TIMIȘ a donat pentru ajutora
rea sinistraților obiecte de îm- 

, brăcăminte și încălțăminte în 
valoare de aproape 6 700 000 lei. 
Au fost colectate 4 378 costume 
pentru copii, femei și bărbați, 
9 245 perechi pantaloni, 8 001 
fuste, 5 506 paltoane pentru co
pii, femei și bărbați, 15 531 pe
rechi încălțăminte pentru copii, 
femei, bărbați, 24 868 cămăși, 
18 001 perechi ciorapi, 33 692 ar
ticole lenjerie, 27 334 rochii și 
alte obiecte. De asemenea, au 
fost, donate 212 pături, 52 cear
șafuri, 75 perne. 180 bluze, 
403 fulgarine, 2 400 articole pen
tru nou-născuți etc. In cursul 
zilei de simbătă, din orașele 
TIMIȘOARA. LUGOJ și JIM- 
BOLIA au plecat spre județele 
Satu Mare, Cluj, Mureș, Alba 
și Arad un număr de 6 autoca
mioane cu obiecte de îmbrăcă
minte și încălțăminte.

VIZITÎND UN „ORAS-TABĂRĂ" PENTRU SINISTRAT1
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De /e pîineîa sare și cuțit 
pentru 2650001

Prima, dar absolut pri
ma grijă a fost pentru si
nistrați. Un efort supraome
nesc, titanic : să se asigu
re, celor evacuați de furia 
apelor, un adăpost, o hra
nă caldă, un pat de dor
mit. Brusc, peste noapte, 
deodată și cit mai repede 
— căci din calea apelor au 
trebuit să fie evacuați 
265 000 de oameni.

Am vizitat cîteva străzi 
din Satu-Mare, mutate a- 
cum pe una singură : Mihal 
Eminescu. Trandafirilor, 
Fabricii șl alte cîteva sînt 
acum strînse pe ceva mai 
mult decît un hectar, un
deva, la marginea orașului.

Este unul dintre cele 25 de 
centre de adăpostire a si
nistraților din municipiu. 
Un alt oraș, din corturi 
mari, ridicat în grabă, cu 
lumină electrică și cu apă 
potabilă, cu o cantină unde 
se distribuie trei mese gra
tuit in fiecare zi, un oraș- 
tabără în care, ca în orice 
oraș, întîlnești pensionari și 
tineri, un factor poștal, 
muncitori în salopete, gos
podine. Un oraș în care 
viața își urmează cursul ei 
firesc — ai spune dacă nu 
ai ști despre ce este vorba.

Și astfel de „orașe" sint 
In tot județul. în ultima 
săptămînă, ultimele zece

Jara întreagă are grijă da acest copil
Foto : Gh. Vințilă

zile, zeci și zeci de mii de 
oameni sint hrăniți gratuit 
în tot județul Satu-Mare. Și 
cînd scriu „hrănit" înțeleg 
mal mult decît asigurarea 
hranei. Gîndiți-vă : s-au a- 
dus sinistraților pline și 
șuncă și marmeladă ■— dar 
oamenii nu aveau cu ei 
un cuțit cu care să taie 
plinea, o farfurie in care 
să pună supa, o lingură cu 
care s-o ducă la gură ! „A 
hrăni" înseamnă, în fapt, 
mult mai mult decît „a a- 
limenta".

Nu este o exagerare dacă 
afirm că Satu-Mare a fost 
în ultimele zile și continuă 
să fie, prin efortul statu
lui, o imensă cantină gra
tuită. Și va fi, atît timp 
cit e nevoie. După cum, a- 
tît timp cit e nevoie, vor 
rămîne în ființă „orașele- 
tabără".

Din orașul acesta oa
menii pleacă in zori și vin 
seara trudiți. Pentru că toți 
înțeleg necesitatea de a de
pune toate eforturile ca via
ța să revină la normal cit 
mai grabnic. Nimeni nu stă 
cu brațele Încrucișate, în 
timp ce bărbații lucrează la 
refacere, femeile fierb de 
dimineața și pină seara 
mincare pentru cele 600 de 
suflete din tabără. Unele 
lingă altele, curăță cartofi, 
spală vase, fierb ceai ; din 
Jimp în timp, cite una plea
că și revine peste cîteva 
ceasuri cu chipul înnegurat. 
A fost ACASĂ, adică în 
locul care pînă nu de mult 
a însemnat acasă.

— Mare lucru nu mai e, 
ne spun, într-un cort, soții 
Banoczi care locuiau pe 
Strada Fabricii. Casa s-a 
dus ; acum stă într-o rină. 
Hainele, le-am pus in pod 
cînd venea apa și rufele 
și actele și cărțile copiilor, 
dar a venit apa și acolo. 
Le-a făcut un nămol pe 
toate de nu mai știi care 
■ fost caiet și care căma

șă. Mă duc acolo in fiecare 
zi și încerc să mai adun ce 
se poate.

— Am rămas ou ce a- 
veam pe noi, și noi și co
piii — reia soția. De copii 
e mai bine. Au plecat toți 
trei ieri, in județul Bihor, 
în tabără. (Sint trei dintre 
cei aproape 10 000 de co
pii din Satu-Mare a căror 
întreținere cade acum in 
sarcina statului).

— Și acum ?
— Acum— Eu șl mîinile 

astea două ale mele... Nu
mai să punem fabrica „1 
Septembrie" mai repede în 
lucru că pe urmă o să fie 
mai bine.

Aceleași gînduri îi fră- 
mintă pe toți. Oamenii 
și-au lăsat în valuri agoni
seala de o viață. Unii au 
scăpat nu „cu ee aveau pe 
ei" cum se spune curent, 
dar nici măcar cu atît. 
Apa i-a smuls din paturi 
in puterea nopții. Au stat 
cite o zi și o noapte, cite 
două zile și două nopți pe 
acoperișul casei, au fost 
luați de acolo cu bărcile 
sau cu elicopterele și as
tăzi, în „orașul" răsărit pes
te noapte, croiesc planuri 
de viață.

— E greu... E foarte 
greu... Dar o să treacă și 
asta... Bine că avem ee 
mînca acum... Ne-am apu
cat de treabă și-o să răz
bim.

în toată țara, centrele de 
sinistrați au primit zeci 
și teci de mii de oameni. 
Pînă în ziua cînd viața lor 
va reveni cit de cit la nor
mal, ei primesc aici hra
nă, asistență medicală, îm
brăcăminte. Taberele ță
ri! sînt pline de copiii lor. 
Este un imens efort colec
tiv pe care îl facem cu con
știința că, la fel ca și la 
bucurie, și Ia nefericire, 
toți trebuie să fie uni’.'

George-Rodu CHIROVICI
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Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
In numele comuniștilor, al tutu

ror oamenilor muncii — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — din județul Timiș, 
COMITETUL JUDEȚEAN TIMIȘ 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
relevă că, îndeplinind întocmai in
dicațiile conducerii partidului, au 
fost luate din timp măsuri ener
gice pentru a preîntîmpina sau limi
ta acțiunea distrugătoare a apelor. 
Astfel, peste 15 000 de oameni — 
muncitori, țărani și intelectuali, 
ostași ai forțelor armate, membri ai 
gărzilor patriotice — au muncit zi 
și noapte, cu un pilduitor spirit de 
sacrificiu, pentru înălțarea și con
solidarea digurilor de pe malul 
sting al Mureșului, pe o întindere 
de peste 50 km. Numeroase alte 
măsuri, prompte și hotărîte, care 
au fost luate au asigurat proteja
rea de calamități a numeroase lo
calități și a unei suprafețe de peste 
100 000 ha, din solul cel mai fertil 
al județului Timiș.

■ Paralel cu munca eroică pentru 
apărarea avuției obștești și a bu
nurilor personale ale cetățenilor din 
zona periclitată de Inundații, în 
toate orașele și satele județului, 
masele de muncitori, țărani și inte
lectuali, mobilizate de organizațiile 
de partid, muncesc cu abnegație 
pentru îndeplinirea exemplară a 
planului de stat, a angajamentelor 
asumate. Patriotismul ce animă pe 
toți oamenii muncii din județ își 
găsește o elocventă expresie în fap
tul că producția industrială a atins 
în aceste zile cele mai înalte cote 
obținute pînă acum. Pe primele 
decade ale lunii mai au fost consi
derabil depășite sarcinile de plan în 
absolut toate unitățile industriale

★
COMITETUL JUDEȚEAN DE 

PARTID. CONSILIUL POPULAR 
JUDEȚEAN, CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE MEHEDINȚI au a- 
dresat Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
arată că, în aceste zile de grele în
cercări, animați de un fierbinte pa
triotism, oamenii muncii de pe me
leagurile mehedințene acționează 
cu îndirjlre și fără preget pentru a 
proteja avuțiile dir. această parte 
a țăăii împotriva calamităților na
turale, contribuind în același timp, 
din plin la opera de ajutorare și 
grabnică refacere a zonelor sinis
trate. Astfel, muncitorii din între
prinderile industriale s-au angajat 
să dea numai în cursul lunii mai o 
producție suplimentară în valoare 
de peste 7 milioane lei. Colective 
întregi au hotărît să lucreze zilnic 
in program prelungit de 10 ore, să 
lucreze în zile de repaus sau sărbă
tori, în scopul realizării unei pro
ducții sporite, lucrătorii de pe o- 
goare și-au propus să însămințeze 
în plus 200 hectare cu legume și 
zarzavaturi de toamnă și să pre
gătească pentru zonele calamitate 
4 000 mp de răsaduri. Salarfații din 
întreprinderile și instituțiile ju-

*
în telegrama adresată Comitetului 

Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de COMITETUL JUDEȚEAN 
P.C.R. BISTRIȚA-NASAUD se 
scrie : Populația acestor meleaguri, 
inimă din inima neamului românesc, 
participă cu însuflețire și dăruire 
deplină — ca o singură ființă — la 
efortul general al țării pentru șter
gerea rănilor adinei produse de re
vărsarea tumultuoasă a apelor. La 
chemarea organizațiilor de partid, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
sprijiniți de militari, de membrii 
gărzilor patriotice, tineri și femei, 
în urma eforturilor eroice depuse, 
au reușit să restabilească circulația 
rutieră pe șoselele naționale, să re
pună în producție la întreaga capa
citate majoritatea întreprinderilor 
economice, să refacă rețelele elec
trice, telefonice și de alimentare cu 
apă, asigurînd totodată buna apro
vizionare a populației cu alimente șl 
bunuri de larg consum.

Dînd glas apelului Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, chemărilor lansate de or
ganizațiile de masă și obștești, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din întreprinderile intrate în pro
ducție desfășoară o muncă neobo
sită pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan, pentru recupe
rarea pierderilor provocate de 
stagnări, cît și pentru obținerea u- 
nei producții suplimentare. Lucră
torii din agricultura județului, folo-

Primire
la Consiliul de Stat

Sîmbătă dimineața, vicepreședinte
le Consiliului de Stat, Emil Bodnaraș, 
a primit delegația Altingului (Parla
mentul) islandez, formată din Bene- 
dikt Grondal, vicepreședinte al par
lamentului. conducătorul delegației, 
deputății Ion Arnason (Partidul in
dependenței), Jon Skaflason (Parti
dul progresist). și Steingrimur Pals- 
son (Partidul alianța populară), 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. ne vizitează țara.

La primire, care s-a desfășurat în-
*

Birou! Mari! .Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România a oferit 
sîmbătă un dejun în cinstea delega
ției de parlamentari islandezi, con
dusă de Benedikt Grondal, vicepreșe
dinte al parlamentului.

La dejun au participat Mia Groza 
și Ilie Murgule&cu, vicepreședinți ai

Cronica zilei
„Ziua eliberării Africii" — zi de 

luptă și de solidaritate a popoarelor 
continentului african — a fost marcată 
sîmbătă seara in Capitală printr-o 
adunare a studenților români și stră
ini din Centrul universitar București, 
care a avut loc la Casa de cultură a 
studenților.

Despre semnificația acestei zile a 
vorbit Gabriela Penescu, vicepreșe

și de construcții, precum și în uni
tățile agricole socialiste. Răspun- 
zind chemării conducerii partidului, 
se spune în continuare în tele
gramă, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din fabricile și uzinele ju
dețului' și-au suplimentat simțitor 
angajamentele în întrecerea socia
listă pe anul 1970. Va fi realizată 
astfel peste plan o producție marfă 
industrială în valoare de 150 mi
lioane lei, față de 100 milioane lei, 
cit prevede angajamentul inițial. In 
același timp, vor fi depășite cu 
peste 10 milioane lei angajamentele 
asumate la livrările de mărfuri 
pentru fondul pieței și cu 2 milioa
ne lei-valută la export. Se vor 
produce peste angajamentele an
terioare 300 tone laminate, 4 000 
dinamuri și relee auto și de trac
tor, 3 600 000 cărămizi și blocuri 
ceramice, 100 mc placaj, 150 000 
mp furnir, 80 000 mp țesă
turi de bumbac, 20 000 bucăți trico
taje, 175 tone conserve de legume 
și fructe și alte produse. Țăranii 
cooperatori, mecanizatorii și spe
cialiștii din agricultura județului 
vor face totul spre a învinge con
dițiile climatice nefavorabile din a- 
ceastă primăvară, astfel îneît să fie 
obținută o recoltă cit mgi bună și o 
producție animalieră mult sporită 
față de anii precedenți. în toate 
unitățile economice ale județului se 
lucrează zi și noapte, în schimburi 
prelungite, preluîndu-se unele sar
cini de plan ale uzinelor avariate 
din alte zone ale țării. Pe de altă 
parte, într-un impresionant spirit 
de solidaritate și de umanism, oa
menii muncii își aduc contribuția 
la ajutorarea județelor calamitate 
prin importante donații bănești, 
precum șl prin colectarea unor 
mari cantități de alimente și obiec
te de îmbrăcăminte.

★

dețului s-au anjagat șl el să contri
buie pină la sfirșitul anului cu o 
parte din salariul lor lunar pentru 
fondul de ajutorare a sinistraților. 
Membrii biroului comitetului jude
țean de partid, ai comitetului exe
cutiv al consiliului popular jude
țean, aparatul de partid și de stat, 
precum și alți salariați au hotărît 
să doneze, în contul aceluiași fond, 
salariul pe o lună.

Atît la orașe cit și la sate, pe în
treg cuprinsul județului, într-o 
atmosferă de vibrantă solidaritate 
cu populația sinistrată, continuă ac
țiunea de sprijinire cu fonduri bă
nești, alimente, obiecte de îmbrăcă
minte.

Pînă la data de 21 mai s-au înre
gistrat în sprijinul județelor si
nistrate 360 tone cereale, 160 tone 
furaje, importante cantități de pro
duse alimentare, legume și zarza
vaturi.

Noi, comuniștii, toți cetățenii ju
dețului Mehedinți — se scrie în în
cheierea telegramei — vom fi zi și 
noapte la posturile noastre de luptă, 
îndeplinindu-ne în mod exemplar 
sarcinile de plan și angajamentele 
sporite pe care ni le-am asumat, 
pentru refacerea și dezvoltarea eco
nomică a scumpei noastre patrii.

★

sind fiecare oră prielnică de lucru, 
desfășoară, de asemenea, o muncă 
asiduă pentru evacuarea apelor de 
pe terenurile agricole, însămînțarea 
și reînsămințarea tuturor suprafe
țelor arabile etc. In toate localitățile 
județului, se arată în telegramă,\ 
oamenii muncii acordă o deosebită 
atenție ajutorării familiilor sinistra
te din județul nostru și din alte 
județe lovite de inundații. In a- 
cest sens, membrii biroului comi
tetului județean de partid și ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean au oferit, pe lin
gă alte ajutoare, salariul lor pe o 
lună, iar salariații din întreprin
deri și instituții contribuie la spri
jinirea materială și bănească a ce
lor sinistrați prin donarea salariu
lui pe o zi, din fiecare lună pînă 
la sfirșitul anului. De asemenea, 
pînă la această dată s-au predat 
centrelor de colectare 24 000 kg po
rumb, 12 800 kg grîu. 2 850 kg slă
nină, 45 452 ouă, 13 000 kg cartofi, 
1 600 kg brînză și alte produse a- 
limentare, precum și peste 30 000 
articole diferite de îmbrăcăminte și 
încălțăminte. •

Mobilizați de comitetul județean 
de partid, locuitorii acestui județ 
muncesc cu aceeași dăruire pentru 
refacerea căilor rutiere pe ultimele 
porțiuni afectate, pentru darea în 
folosință a unor poduri C.F.R. grav 
avariate, - pentru refacerea celor 208 
km de drumuri forestiere și 37 km 
căi ferate forestiere.

tr-o atmosferă de cordialitate, au 
participat Ilie Murgnlescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
și Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme referitoare la dez
voltarea în continuare a relațiilor bi
laterale de colaborare dintre Româ
nia și Islanda. A fost făcut, de ase
menea, un schimb de păreri asupra 
unor aspecte ale situației internațio
nale. *
M.A.N., reprezentanți ai unor institu
ții centrale, deputați.

Cu acest prilej, Ilie Murgulescu și 
Benedikt Grondal au toastat pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre parlamentele celor două țări, 
a colaborării și prieteniei dintre po
poarele român și islandez.

dintă a Consiliului Uniunii asociații
lor studențești din Centrul universi
tar București.

Au luat, de asemenea, cuvîntul stu
denții Daniel Guapo, președintele 
Uniunii studenților africani din Ro
mânia. Aii Nassar, din partea Uniu
nii studenților din țările arabe în 
România, Julio Benavides, din partea 
Cercului studenților latino-americani 
din România, și doctorandul A. E. 
Cang, din partea Asociației studen
ților vietnamezi.

(Agerpres)

Excelenței Sale
Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania, k

NICOLAE CEAUȘESCU
Profund impresionată de știrea teribilei catastrofe care a lovit Ro

mânia, vă adresez expresia viei mele compasiuni pentru familiile victi
melor și pentru sinistrați.

IULIANA
Regina Olandei

MANIFESTĂRI DE SOLIDARITATE DIN PARTEA GUVERNE
LOR UNOR ȚARI Șl A UNOR ORGANIZAȚII NAȚIONALE Șl 

INTERNAȚIONALE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Sîntem profund întristați să aflăm despre groaznicul dezastru care 
s-a abătut asupra țării dv. ca urmare a inundațiilor catastrofale.

Vă rugăm să acceptați și să transmiteți familiilor victimelor șl în
tregului popor român sentimentele noastre de profundă compasiune.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Guvernul și poporul din Malta mi se alătură pentru a transmite Ex
celenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România sentimente 
de cordială compasiune in legătură cu pierderile de vieți și de bunuri 
materiale suferite de poporul dv. ca urmare a recentelor inundații.

AJ MAMO
Guvernator general ad-interim

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am aflat cu adîncă mîhnlre de calamitățile care s-au abătut asupra 

poporului român în urma recentelor inundații. în numele meu personal, 
al guvernului și al poporului din Guineea Ecuatorială, transmit Excelen
ței Voastre sincere condoleanțe.

Cu înaltă considerațiune, 
FRANCISCO MACIAS 

NGUEMA 
Președintele Republicii Guineea 

Ecuatorială

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Profund îndurerați de dezastruoasele inundații din teritoriul Româ

niei, în timp ce înălțăm stăruitoare rugăciuni către Dumnezeu, voim să 
exprimăm Excelenței Voastre cea mai vie participare la doliul familiilor 
victime și la durerea întregii națiuni nouă atît de dragă și dorind să 
ușurăm suferințele și necazurile populației încercate de o nenorocire atît 
de gravă, vă rugăm să primiți contributul nostiu personal, ce îl vom tri
mite pentru necesitățile cele mai urgente.

PAPA PAUL AL VI-LEA

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

In legătură cu inundațiile catastrofale, care au lovit atît de greu 
întinse regiuni ale țării dumneavoastră, vă exprim dumneavoastră, gu
vernului român și îndeosebi populației Republicii Socialiste România 
sincere sentimente de compasiune din partea guvernului și populației 
Republicii Federale a Germaniei.

Guvernul federal a fost deja informat în mod detaliat de ambasada 
sa din București și studiază, în strîns contact cu organele române com
petente, posibilitățile sale pentru un ajutor rapid și eficient. Fie ca 
eforturile în vederea limitării pierderilor și distrugerilor cauzate de 
inundații și pentru alinarea suferințelor să fie încununate de succes.

WILLY BRANDT
Cancelar federal al Republicii Federale 

a Germaniei

Ambasada Republicii Zambia la Moscova a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român, 
din partea președintelui K. Kaunda, guvernului și poporului zambian, 
sincere regrete și profundă compasiune în legătură cu tragedia care 
s-a abătut asupra României.

O telegramă adresată președintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, de către Asociația sue- 
dezo-română din Stockholm, exprimă regretul profund și compasiunea 
membrilor asociației în legătură cu catastrofa naturală violentă care a 
lovit poporul român.

Telegramă adresată 
președintelui Consiliului Central al U.G.S.R.

Președintele Consiliului Central 
al Mișcării sindicale revoluționare 
din R. S. Cehoslovacă, J. Piller, a 
trimis o telegramă de compasiune 
președintelui Consiliului Central 
al U.G.S.R., Florian Dănălache, în

COMUNICAT
Ministerul învățămlntuluf face ur

mătoarele precizări in legătură cu 
măsurile luate în vederea încheierii 
anului școlar in curs, ca urmare a 
situației create în unele localități din 
cauza inundațiilor :

1. — Potrivit atribuțiilor oe le re
vin din regulamentele școlare, inspec
toratele școlare județene vor menține 
cursurile suspendate, în continuare, 
la școlile care nu au condiții să-și 
reinceapă activitatea.

în localitățile în care pericolul a 
trecut și s-au creat condiții pentru 
desfășurarea activității, cursurile vor 
fi reluate de îndată, cu avizul orga
nelor sanitare. La școlile care au su
ferit avarii se va solicita și avizul 
organelor de specialitate din secto
rul construcții.

2. — Cursurile de zi și serale la 
clasa a XH-a (anul V al liceelor de 
specialitate) se vor Încheia, potrivit 
regulamentelor școlare, la 23 mai, iar 
la clasele I—XI, la 13 iunie.

Situația școlară a elevilor claselor 
I—XI din școlile care nu-și vor putea 
reîncepe activitatea se va Încheia pe 
baza rezultatelor obținute pînă în 
momentul suspendării cursurilor. Ele
vilor din aceste unități care doresc 
să-și îmbunătățească situația la în
vățătură li se poate amîna încheierea 
situației școlare pentru perioada 1—15 
septembrie.

3. — Examenul de bacalaureat se 

care se exprimă, în numele între
gii mișcări sindicale revoluționare 
din Cehoslovacia, profunda compa
siune în legătură cu calamitatea 
care a afectat numeroase regiuni 
ale României.

va desfășura la data stabilită, adică 
Intre 18 și 28 iunie.

Absolvenții liceelor din localitățile 
Inundate vor primi sprijin în pregă
tirea examenului de bacalaureat din 
partea personalului didactic din loca
litățile în care domiciliază pe această 
perioadă.

4. — Concursul de admitere In li
cee se va desfășura în perioada 22 
iunie—3 iulie, iar în școlile profesio
nale, între 7 și 14 iulie.

In zonele în care șoolile geherale 
vor fi nevoite să-și mențină cursu
rile întrerupte mai mult timp, con
cursul de admitere la liceele din a- 
ceste zone se va ține numai în se
siunea de toamnă, adică intre 1 și 9 
septembrie ; aceste cazuri excepțio
nale vor fi comunicate in presă pînă 
la 5 iunie.

5. — Concursul de admitere în în- 
vățămîntul superior va avea loc la 
data stabilită, adică tntre 10 și 18 
iulie.

Instituțiile de tnvățămint superior 
vor organiza in perioada 3—9 iulie 
1970, pentru candidați! proveniți din 
zonele inundate, un program de con
sultații la disciplinele de concurs. 
Pentru perioada In care se desfășoa
ră consultațiile și concursul de admi
tere In Invățămîntul superior, absol
venții de liceu proveniți din familii 
sinistrate vor avea prioritate la găz
duirea în cămine și asigurarea hranei 
în cantinele studențești.

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

aflați la noi sprijină România pentru 
înlăturarea pagubelor provocate de inundații

Catastrofalele Inundații care s-au abătut atît de dureros asupra țări! noastre, provocînd Imense pagube materiale 
și grave suferințe umane, continuă să trezească un larg ecou peste hotare. In ultimele 24 de ore, alte state, or
ganizații internaționale, persoane din străinătate, precum șl cetățeni străini aflați In România și-au exprimat sen
timentele de solidaritate cu poporul român, atît de greu Încercat in aceste zile, și dorința de a contribui prin di
verse mijloace materiale la efortul de ajutorare a populației sinistrate și de remediere a pagubelor pricinuite 
economiei naționale. Scrisorile și telegramele dau expresie sentimentelor de compasiune față de cel greu loviți^ de 
admirație față de bătălia aprigă pe care poporul nostru o desfășoară Împotriva vitregiilor naturii

Ambasada FRANȚEI la București a 
făcut cunoscut că președintele Repu
blicii Franceze, GEORGES POMPI
DOU, donează, personal, guvernului 
român suma de 50 000 franci pentru 
ajutorarea victimelor inundațiilor caro 
au avut loc in țara noastră.

De asemenea, guvernul francez a 
hotărît să pună la dispoziția autori
tăților române suma de 50 000 franci.

CANADA vine in ajutorul victi
melor inundațiilor din România do- 
nînd 25 000 dolari, a declarat vineri, 
în Camera Comunelor, ministrul de 
externe canadian, Mitchell Sharp.

GUVERNUL GREC va trimite 4 000 
cuverturi, 2 000 cutii conserve, medi
camente și produse chimice pentru 
depoluarea apei. CRUCEA ROȘIE 
GREACA va expedia, și ea, 10 000 cu
tii conserve, 2 200 kg brinză topită, 
60 000 polivitamine și altele.

Directorul general al FONDULUI 
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU CO
PII (U.N.I.C.E.F.) a anunțat că acest 
organism al O.N.U. trimite victime
lor inundațiilor din România medi
camente. alimente pentru copil și îm
brăcăminte în valoare de 15 000 dolari 
S.U.A.

împreună cu UNESCO, acest orga
nism internațional oferă un proiect 
de reechipare cu material didactic 
pentru școlile primare din județele 
lovite de calamități, In valoare de 
100 000 dolari.

Totodată, UNESCO și PROGRA
MUL ALIMENTAR MONDIAL 
(P.A.M.) urmează să doneze alimente 
în valoare de 2 milioane dolari des
tinate populației care va efectua 
muncă voluntară pentru refacerea 
obiectivelor social-educative din ju
dețele sinistrate.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE IN
TERNAȚIONALA (A.I.D.), organiza
ție guvernamentală care se ocupa 
cu ajutorul S.U.A. acordat străină
tății, a hotărît afectarea a 200 000 do
lari pentru procurarea de medica
mente, pături și corturi destinate 
victimelor inundațiilor din Româ
nia,

Diferite organizații din ANGLIA 
— „WAR ON WANT", „SAVE THE 
CHILDREN", „CHILDREN AID". 
„OXFAM" — vor trimite, pe calea 
aerului, 50 tone alimente pentru co
pii, îmbrăcăminte pentru copii în va
loare de 12 000 lire sterline, 8—10 
complexe pentru filtrarea apei — 
evaluate la circa 12 000 lire, un mi
lion polivitamine, 500 000 comprima
te pentru purificarea apei, bandaje 
și pansamente, precum și suma de 
700 lire sterline.

Din RF. A GERMANIEI au venit, 
recent, trei instalații autopurtate de 
purificare a apei pentru zonele si
nistrate, iar în momentul de față 
sînt așteptate să sosească alte zece 
asemenea instalații, precum și 48 de 
bărci, cu 16 motoare demontabile, ce

DIN PARTEA UNOR FIRME Șl OAMENI DE AFACERI CARE AU 
LEGĂTURI ECONOMICE CU ROMÂNIA

Membrii delegației Italiene a 
„Technoion de Angeli" care ne-au 
vizitat nu de mult țara, reîntorși 
în patrie, au trimis o scrisoare pre
ședintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in care arată că sînt 
alături de poporul român, în aceste 
momente dramatice, și roagă să fie 
primită suma de 100 000 de lire ita
liene, in semn de solidaritate și sim
patie cu cei sinistrați.

Firmele daneze „Frugtactioner" si 
„Anhydro" au depus, în contul si
nistraților, 10 000 de coroane și, res
pectiv, 5 000 de coroane daneze.
„...Sîntem gata să oierim a- 
jutorul nostru pentru repune
rea în tunefiune a unităților 

aiectate”
Specialiștii firmei belgiene „Sybe- 

tra", care participă la construcția noii 
platforme a Combinatului chimic din 
Craiova, au trimis colectivului de 
conducere al întreprinderii craiovene 
o scrisoare semnată de inginerul pre
zident Roger Delvaux, în care se 
spune :

„Profund impresionați de eveni
mentele actuale care încearcă tn mod 
dureros populația României, perso
nalul din Craiova al firmei „Sybetra" 
dorește să colaboreze la ajutorul ma
terial acordat zonelor sinistrate, tn 
acest scop, vă punem la dispoziție 
suma de 5 000 lei. Sîntem gata ori- 
cînd să oferim întreg ajutorul nostru 
in toate direcțiile în care ne veți so
licita, pentru remedierea unor pagube 
produse de inundații".

Fausto Moneta, din partea unei fir
me milaneze, a invitat 50 de persoane 
de la fabricile din Mediaș și Satu- 
Mare să-și petreacă vara in Italia, 
în contul său, pînă la normalizarea 
situației în orașele lor de origine. în 
același timp, propune trimiterea de 
specialiști care să participe, alături 
de inginerii, tehnicienii și muncitorii 
români, la repunerea în funcțiune a 
unor unități industriale afectate de 
inundații.

O propunere asemănătoare de aju
tor tehnic gratuit s-a primit și din 
partea firmei „Ferro" din Rotterdam.

Firma elvețiană „Inter-Sofex", care 
a montat o serie de mașini-unelte la 
uzinele din Satu-Mare și Arad, s-a 
oferit să preia, in mod gratuit, repu
nerea in funcțiune a acestor mașini, 
degradate de calamități, precum și 
piesele de schimb, necesare lor.

Totodată, directorul firmei, I. Stei
ner, donează 30 de pachete cu me
dicamente, în valoare de 1 700 franci 
elvețieni.

Firma austriacă „Sandvik" a oferit 
un cec în valoare de 10 000 schilingi. 

pot fl folosite la construcția de po
duri plutitoare, 300 metri poduri de
montabile, 50 generatoare pentru pro
ducția de curent electric etc.

Organizația de ajutorare protes
tantă din Olanda a trimis suma de 
100 000 florini olandezi pentru cum
părarea de obiecte necesare sinis
traților din România. Alte organizații 
de ajutorare și diferite firme olan
deze au dăruit suma de 12 000 do
lari S.U.A.

ȘEFII PROIECTELOR DE ASIS
TENȚĂ TEHNICA in curs de reali
zare în România, în cooperare cu 
PROGRAMUL NAȚIUNILOR U- 
NITE PENTRU DEZVOLTARE 
(P.N.U.D.) și INSTITUȚII SPECIA
LIZATE ALE O.N.U., Enrico Pauli 
(O.I.M.), Alois Mudra (F.A.O.), Emil 
Bulle (F.A.O.) și Jose Jaz (UNESCO) 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, o scrisoare prin care exprimă, 
în numele experților internaționali 
ai instituțiilor specializate ale O.N.U. 
aflați în România, emoția pe care 
au incercat-o în legătură cu catastro
fa naturală care a lovit atît de pu
ternic țara noastră și transmit asi
gurările întregii lor simpatii în a- 
ceste momente grele prin care trece 
România. Anunțînd contribuția de
pusă pentru familiile sinistrate, ex- 
perții internaționali arată că S1NT 
GATA SA PARTICIPE LA OPERA 
DE RECONSTRUCȚIE PE CARE PO
PORUL ROMAN A INCEPUT-O CU 
BĂRBĂȚIE.

File din „Jurnalul de 
bord" al aeroportului O- 

topeni
...23 mai, ora 16,42. Un avion 

cu semnul distinctiv al Crucii 
Roșii atinge pămîntul, aducînd 
din Danemarca un prim trans
port din ajutoarele acordate lo
cuitorilor regiunilor noastre grav 
lovite de inundații : 12 000 fla
coane de penicilină, 2 400 ta
blete de calciu, 4 500 kg de lapte 
praf, cu emblema fabricilor pro
ducătoare daneze.

Aceasta este doar una din 
cursele internaționale înregis
trate în „jurnalul de bord" al 
aeroportului bucureștean. Tot 
ieri, de pildă, au mai sosit — 
prin intermediul Crucii Roșii — 
avioane din Republica Democra
tă Germană și Republica Fe
derală a Germaniei. Primul a 
fost încărcat cu 9 000 flacoane de 
streptomicină, 3 300 de pături, 20 
de containere cu substanțe chi
mice pentru purificarea apei. 
Celălalt a adus cîteva mii de 
cutii cu lapte praf, făină de ce
reale, paste din fructe Și le* 
gume, ciocolată etc.

Firma va trimite și diferite obiecte 
de îmbrăcăminte.

Proprietarul unui Birou de export
import din Damasc (Siria), Alexan
dre Pandcli, a donat suma de 1000 
dolari S.U.A.

Adresindu-se Ministerului Indus
triei Ușoare, dr. Lutz Ingolf Kraut, 
în numele firmei „Bizerba" din R. F. 
a Germaniei, a oferit, pentru ajuto
rarea sinistraților, suma de 8 800 lei.
„...deoarece am avut onoarea 
să colaborăm pe plan econo

mic cu tara dv."
Directorul pentru Europa al fir

mei „Finley Moody" din S.U.A., 
D. A. Ghimus, a trimis o scrisoare 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune :

„Profund mișcate de calamitățile 
naturale care s-au abătut asupra 
unor zone din România, firma „Fin
ley Moody", uzinele „Eil Lily" și 
„Heil", care au avut onoarea să co
laboreze, pe plan economic, cu țara 
dv., își exprimă întreaga compasiu
ne pentru pierderile de vieți ome
nești și pagubele materiale provo
cate poporului român. Vă rugăm să 
primiți asigurarea întregului spri
jin moral al firmelor susmenționate 
și să acceptați modesta noastră con
tribuție pentru ajutorarea persoa
nelor sinistrate : 1180 de dolari, din 
partea firmei „Finley Moody" ; me
dicamente în valoare de 2 000 de do
lari și suma de 1 000 de dolari din 
partea uzinelor „Eil Lily“ și respec
tiv „Heil".

Cetățeni greci, care au relații co
merciale cu România, au subscris la 
fondul de ajutorare a sinistraților 
următoarele sume : Leonida Vazos și 
II. Kontogeorgios cite 2 000 de do
lari S.U.A. fiecare, Franzic Deme- 
triadis și Zamfir Punghis cîte 1000 
dolari S.U.A. fiecare, iar N. Huda- 
vertogiu — 150 de dolari S.U.A.

Oficiul de la București al linnet 
Italiene „Sguassero" din Milano, prin 
reprezentanta la București a acestei 
firme. Viorica Alixandrescu, a oferit 
suma de 300 dolari. Reprezentanta la 
București a firmei oferă, personal, 
suma de 200 dolari.

Firma „Mario Meoni" din Prato- 
Florența (Italia) a pus la dispoziția 
centrelor de colectare de materiale 
pentru sinistrați două autocamioane 
frigorifice de cite 25 tone fiecare 
pentru a efectua un transport, 
de la București în județul Arad, cu 
lucruri destinate sinistraților din 
această zonă.

Din Franța, firma „Valmona a 
donat 2 000 metri liniari de stofă 
din lină și 325 rochii, iar firma 
„Charvet" 90 de cămăși bărbătești. 
Conducerea Societății „Decofra" a 
trimis 20 000 de Iranci francezi.

GESTURI DE SIMPATIE ALE 
MEMBRILOR CORPULUI 

DIPLOMATIC
Sîmbătă au continuat să sosească 

la centrul de colectare a ajutoarelor 
pentru sinistrați, care funcționează 
la Casa de cultură a studenților din 
Capitală, diferite donații făcute de 
iliploinați străini aflați Ia București, 
în cursul dimineții au fost depuse 
pachete cu articole de îmbrăcămin
te, medicamente, alimente, obiecte 
de uz casnic din partea personalului 
ambasadelor Iugoslaviei, Italiei și 
Greciei.

Ricardo Gimenez Arnau, ministru 
plenipotențiar, șeful Reprezentanței 
Consulare și Comerciale a Spaniei la 
București, a trimis, ca o contribuție 
personală la ajutorarea sinistraților, 
un cec în valoare de 800 franci el
vețieni, în contul 2 000, deschis la 
Banca Română de Comerț Exterior.

CU GÎNDUL LA ȚARA 
DE ORIGINE

Un telex din Viena, de la paroh, 
prof. dr. Gheorghe Moisescu și ing. 
Virgil Similache, a anunțat că cetă
țenii austrieci de origine română au 
hotărît să contribuie pentru început 
cu 25 000 schiliingi la ajutorarea fami
liilor aflate în suferință de pe urma 
calamităților naturale care s-au abă
tut asupra unor întinse regiuni ale 
României.
Gînduriie studenților străini 
care învață în țara noastră

Studenții străini care se pregătesc 
în instituții românești de învățămînt 
superior își manifestă prin telegra
me și scrisori compasiunea și soli
daritatea profundă cu poporul ro
mân, dorința de a se alătura efor
tului general de reconstrucție a zo
nelor calamitate.

Toți membrii Cercului studenților 
latino-americani din România, se 
scrie într-una din telegrame, vor o- 
feri timp de 10 luni cîte 100 de lei 
pentru recuperarea pierderilor sufe
rite, vor dona singe pentru sufe
rinzi, vor colecta îmbrăcăminte șl 
alte materiale utile zonelor avariate 
și se vor înscrie voluntar în bri
găzile de reconstrucție.

în unanimitate, menționează te
legrama semnată de Uniunea Stu
denților din Țările Arabe în Româ
nia, ne angajăm să înlăturăm — îm
preună cu poporul român — efectele 
dezastruoase ale inundațiilor.

Ca semn al solidarității interna
ționaliste care ne leagă de poporul 
român, subliniază telegrama Orga
nizației studenților comuniști suda
nezi din Republica Socialistă Româ
nia, toți membrii vor oferi bursa pe 
o zi pentru înlăturarea gravelor 
consecințe ale revărsării apelor.

Solidari cu întreg poporul și cu 
colegii români, studenții polonezi din 
centrul universitar Iași au trimis și 
ei o telegramă în care exprimă sen
timente de compasiune. Totodată, 
studenții ciprioți care învață în 
România se angajează — după cum 
scrie telegrama lor — să ajute la re
construirea regiunilor sinistrate.

★
Președintele Vece! comunale Vîr- 

șeț (R.S.F. Iugoslavia); Him Tima a 
trimis președintelui Consiliului popu
lar al județului Arad o scrisoare în 
care se spune :

„Cu prilejul marii tragedii pe care 
au prilejuit-o inundațiile nemaipo
menite în unele regiuni ale Republi
cii Socialiste România, țară vecină 
și prietenă, trimitem ajutor urgent 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, ali
mente și medicamente. în același 
timp, ne exprimăm speranța că veți 
depăși cit mai repede greutățile ac
tuale prilejuite de inundațiile catas
trofale".

Reprezentanți ai Crucii 
Roșii — purtători ai me
talelor de solidaritate u- 

mană
în ziua de 22 mai a sosit la 

București dL Jean Pascalis, se
cretarul general al Crucii Roșii 
elvețiene, care a remis Crucii 
Roșii a Republicii Socialiste 
România un prim transport de 
lapte praf și medicamente, ofe
rit pentru ajutorarea victimelor 
calamităților naturale din țara 
noastră. Oaspetele a avut o în
trevedere cu Anton Moisescu, 
președintele Crucii Roșii din 
țara noastră, și Eugen Mareș, 
adjunct al ministrului sănătă
ții. informîndu-se asupra pro
porțiilor catastrofale ale inun
dațiilor și a daunelor suferite. 
Dată fiind amploarea calamită
ților, el a comunicat hotărîrea 
Crucii Roșii elvețiene de a ex
pedia în România noi transpor
turi de lapte praf, medicamente 
și diverse materiale. în aceeași 
zi, oaspetele a părăsit Capitala.

Au sosit, de asemenea, la 
București, dr. Roderich Luetgen, 
reprezentant al Crucii Roșii a 
R. F. a Germaniei, și Holger 
Reedtz Funder, reprezentant al 
Conducerii Crucii Roșii daneze, 
care au remis o parte din aju
toarele oferite de aceste socie
tăți pentru cei care au avut de 
suferit de pe urma catastrofale
lor inundații din țara noastră. Ei 
au comunicat autorităților ro
mâne că noi transporturi simi
lare sînt în curs.



Imaginea de mai sus redă un aspect de la o manifestație a tineretului din orașul Aukland (Noua Zeelandă) în semn 
de protest împotriva participării, alături de armatele S.U.A., a unor unități neo-zeelandeze la războiul din Vietnam.

P. C. Peruvian 
sprijină măsurile 
vizind întărirea 

controlului de stat 
in economie

LIMA 23 (Agerpres). — Partidul 
Comunist Peruvian a dat publici- 
tâțiî o declarație prin care sprijinâ 
recenta hotârîre a guvernului de a 
trece sub controlul Băncii de Stat 
toate operațiunile valutare. Numai 
în acest iei, se spune în declarație, 
se poate realiza un progres eco
nomic și, în același timp, se poate 
împiedica amestecul strâin în tre
burile Interne ale țârii.

IUGOSLAVIA

Vizita delegației 
parlamentare române 

în Belgia
BRUGES 23 — Trimisul special 

Agerpres Aurel Zamfirescu trans
mite : Delegația parlamentară ro
mână, condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
și-a continuat călătoria prin citeva 
orașe din provinciile Liăge. Bruges 
și Flandra occidentală. Simbătă dimi
neață, deputății români au vizitat 
Planul înclinat de la Ronquieres — 
construcție unică în lume, care înlo
cuiește clasicul sistem al ecluzelor 
pe canalul ce leagă Charleroi de 
Bruxelles printr-un ingenios meca
nism de trecere a diferențelor da 
nivel.

Sosiți în cursul după-amiezii în

orașul Bruges — considerat ca o Ve
neție a Nordului datorită numeroa
selor canale ce-1 străbat — membrii 
delegației române au fost întimpinați 
de senatorii R. Bogaert și de J. Van- 
deputte. Aici a fost vizitat Muzeul 
Groennge, unde sînt expuse opere de 
valoare ale unor reprezentanți de 
seamă ai școlii flamande. Seara, de
legația română a sosit la Ostende, 
oraș situat la Marea Nordului. In 
timpul vizitei, oaspeții români au 
fost însoțiți de Vanden Bruggen, 
secretar al Senatului, precum și de 
ambasadorul României In Belgia, 
Alexandru Lăzăreanu.

REZOLUȚII ADOPTATE DE 0. M. S.

VIETNAMUL DE SUD

SE EXTIND ZONELE 
CONTROLATE 
DE FORȚELE

' PATRIOTICE
SAIGON 23 (Agerpres). — Ca ur

mare a succeselor militare obținute 
de forțele patriotice, puterea revolu
ționară a fost instaurată in 44 de 
orașe, 150 de capitale districtuale și 
1 500 de sate din Vietnamul de sud, 
anunță agenția de presă Eliberarea. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud ini
țiază și pune in aplicare o serie de 
măsuri menite să consolideze această 
putere și să ducă la restabilirea vie
ții normale în regiunile controlate de- 
forțele patriotice. Pe plan extern, gu
vernul Revoluționar Provizoriu și 
Frontul Național de Eliberare au sta
bilit relații diplomatice cu 47 de sta
te. dintre care cU 25 la nivel de am
basadă.

NEGOCIERILE DINTRE
GUVERNUL ITALIAN

Șl SINDICATE
ROMA 23. — Corespondentul A- 

gerpres Nicolae Puicea transmite: 
Dialogul între membrii guvernului 
italian și reprezentanții celor trei 
mari centrale sindicale pe tema a- 
doptării măsurilor oportune pentru 
a veni în întîmpinarea revendicări
lor oamenilor muncii continuă și in 
afara tratativelor de la Palazzo 
Chigi (sediul Președinției Consiliu
lui de Miniștri). Sindicatele subli
niază intr-un comunicat că în con
vorbirile avute cu guvernul s-a a- 
juns la unele rezultate concrete, 
chiar dacă sub diferite aspecte 
distanțele dintre pozițiile celor 
două părți rămîn încă mari.

în ce privește mișcarea grevistă, 
deosebit de intensă în ultimele două 
săptămini, Ia Roma s-a anunțat că 
muncitorii tipografi au hotărît să 
suspende greva declanșată cu patru 
zile în urmă, datorită faptului că 
editorii de ziare au acceptat să 
înceapă la 26 mai tratative pentru 
reinnoirea contractelor de muncă.

BILANȚUL LUPTELOR
DIN CAMBODGIA

HANOI 23 (Agerpres). — Biroul de 
Informații din Hanoi al Frontului 
Unității Naționale din Cambodgia a 
dat publicității un bilanț al luptelor 
desfășurate in ultimele două luni in
tre forțele rezistenței populare cam
bodgiene și trupele administrației de 
la Pnom Penh și cele americano-sai- 
goneze, care au intervenit în această 
țară. Potrivit bilanțului, în această 
perioadă forțele populare de rezis
tență au ucis și capturat 24 000 de 
soldați inamici, dintre care 2 000 ame
ricani, au scos din luptă 28 de bata
lioane, au capturat 1 000 de arme de 
diferite tipuri, 600 tone muniții și alte 
materiale de luptă și aproximativ 100 
de vehicule militare. Pe de altă parte, 
se arată că au fost eliberate regiuni 
cu o populație de 1 milion de locui
tori ; puterea populară a fost instau
rată în numeroase provincii, distric
te. sate și cătune ; au fost constituite 
formațiuni de luptă in aproape toate 
localitățile.

Referitor la evoluția ostilităților 
militare, care s-au extins pe aproape 
întreg teritoriul Cambodgiei, agen
țiile de presă semnalează că inci

dentele cele mai semnificative au 
avut loc în apropierea orașului 
Tonle Bet. unde unități sud-vietna- 
meze susținute de trupe și aviație 
încearcă să ocupe această localitate, 
și în regiunea Long Le, din Golful 
Siam, la Kompong Som și. Kompong 
Cham.

în capitala cambodgiana au apărut 
manifeste de protest împotriva com
portării trupelor sud-vietnameze în 
Cambodgia și care descriu actele 
inumane pe care acestea le comit 
împotriva populației pașnice. Cores
pondentul agenției France Presse re
latează că la Pnom Penh circulă tot 
mai intens știri despre ciocniri între 
trupele sud-vietnameze și soldații 
din armata regimului Lon Noi.

SAIGON 23 (Agerpres). — Coman
damentul forțelor S.U.A. din Saigon a 
recunoscut că un elicopter american, 
avînd misiunea să sprijine operațiile 
trupelor saigoneze pe teritoriul Cam
bodgiei, a atacat din greșeală un grup 
de pușcași marini saigonezi, ucigîr.d 
nouă dintre ei și rănind alți cinci
sprezece.

COLABORARE ECONOMICĂ EST-VEST
0La Moscova a fost semnat un protocol privitor la dezvoltarea colaborării 

între Ministerul Construcțiilor de Mașini Grele și 18 firme industriale 
italiene. Se prevede realizarea unui schimb de informații tehnico-științifice 
in domeniul construcțiilor de mașini energetice și de transport. Se preconi

zează, de asemenea, efectuarea în comun a unor lucrări de cercetare și pro
iectare in domeniul respectiv.

Stare excepțională 
in regiunea Tisei

Ample acțiuni pentru înăl
țarea și întărirea digurilor

BELGRAD 23 (Agerpres) — Pe 
malurile rîului Tisa, de la frontiera 
ungaro—iugoslavă si pînă la vărsa
rea in Dunăre, a fost decretată stare 
excepțională — ne informează co
respondentul nostru la Belgrad, Ni
colae Plopeanu. De-a lungul celor 
160 km, numeroși cetățeni și ostași 
ai Armatei Populare Iugoslave par
ticipă la înălțarea și întărirea digu
rilor de apărare in zonele periclitate.

La Senta, în ultimele 24 de ore, 
apele Tisei au crescut cu 78 cm ; 
digul a cedat, fiind inundate peste 
300 ha terenuri arabile, livezi de 
pomi fructiferi și vii. Apa a trecut 
peste dig și în dreptul satului Măr- 
tenoșa, inundind circa 600 ha. Sînt. 
in pericol de a fi inundate locali
tățile Knejevaț, Sanad și Ada. Pre
tutindeni se depun eforturi susți
nute pentru ca in zilele următoare 
revărsarea apelor să nu ia proporții.

De cîteva zile în întreaga țară 
timpul se menține ploios. Pericolul 
de inundații există și în valea rîu- 
lul Morava. La Novi Sad, străzile 
au fost transformate vineri în adevă
rate șuvoaie de apă. Au fost inun
date cartierele mai joase. La Gorskî 
Kotor și în munții Bosniei și Herțe- 
govinei a nins.

GENEVA 23 (Agerpres) — Cea 
de-a 23-a. sesiune a Adunării gene
rale a Organizației Mondiale a Să
nătății și-a încheiat lucrările la Ge
neva. Participanții au adoptat un 
program de luptă împotriva mala
diilor endemice și epidemice și, în
deosebi, împotriva febrei galbene, 
care a cunoscut o recrudescență în
grijorătoare în ultimul timp în 
Africa. Au fost făcute recomandări 
în legătură cu controlul calității me
dicamentelor și cu sistemul de cer
tificare a acestora, cu igiena mun
cii în mine și cu mediul înconjură
tor al omului.

S-a adoptat, de asemenea, o rezo
luție care cere interzicerea fabricării 
și stocării tuturor armelor chimice 
și bacteriologice. Subliniind primej
dia folosirii acestor arme care sînt 
de natură să provoace serioase per
turbări ecologice, rezoluția lansează

un apel către toate asociațiile me
dicale și către toți lucrătorii din 
acest sector in vederea sprijinirii 
acțiunilor internaționale ce vizează 
interzicerea totală a mijloacelor da 
război chimice și bacteriologice. 
Printre problemele care au constituit 
obiectul unui studiu profund au fi
gurat programul de aprovizionare 
publică cu apă, efectele abuzului de 
tutun și cercetările cu privire la 
combaterea cancerului.

Delegația română, prezentă la lu
crările O.M.S., a participat activ la 
desfășurarea discuțiilor și a fost 
coautoare a unor rezoluții. Membrii 
delegației române și-au adus o con
tribuție apreciată 1a elaborarea prin
cipiilor fundamentale ale dezvoltării 
serviciilor naționale în domeniul să
nătății publice și a celor privind 
formarea de cadre sanitare națio
nale.

Ofrandele aduse zeului Marte de-a
Folosindu-se de un 

ordinator, savantul el
vețian Jean Jacques 
Babei a calculat pierde
rile și pagubele cauza
te omenirii de războaie 
în decursul veacurilor, 
lată pe scurt concluziile 
muncii sale. In 5 559 de 
ani cele 14 513 războaie 
cunoscute s-au soldat

cu moartea a 3 miliarde 
640 milioane de persoa
ne, cifră ce depășește 
actuala populație a glo
bului pămintesc, iar 
pierderile de bunuri au 
totalizat 500 quintilioa- 
ne de franci elvețieni 
(500 milioane de miliar
de de franci francezi 
actuali). Pentru a ajuta

lungul veacurilor
publicul larg să înțelea
gă ce reprezintă ca va
loare această cifră as
tronomică, savantul el
vețian a propus celor 
interesați să ia in con
siderație următoarea i- 
magine : un inel de aur 
gros de 8 metri, avînd 
un diametru de 10 ki
lometri.

■ea în capitala Uniunii Sovietice se 
află președintele Consiliului bri

tanic pentru comerțul cu țările Eu
ropei de est, John Stevens, card, 
după cum relatează agenția TASS, 
are întrevederi cu factori de Răs
pundere ai comerțului exterior so
vietic în vederea dezvoltării relații
lor economice și comerciale bi

HNoi posibilități de 
cooperare economi

că franco-bulgară au 
fost explorate cu pri
lejul vizitei la Paris a 
lui Ivan Popov, pre
ședintele Comitetului 
pentru știință și pro
gresul tehnic al. Bul

gariei. In cursul în
trevederilor avute cu 
oficialități franceze și 
cu reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri 
francezi, anunță agen
ția B.T.A., s-a consta
tat că relațiile franco- 
bulgare se dezvoltă fa-

laterale. în prezent, Anglia ocupă 
primul loc în comerțul sovietic cu 
țările capitaliste, volumul schimburi
lor de mărfuri ajungînd în anul 1969 
la 600 milioane ruble. în cursul aces
tei săptămîni, a fost parafat la Mos
cova, după tratative încheiate cu suc
ces, și noul acord comercial pe ter
men lung între U.R.S.S. și Suedia.

vorabil. S-a stabilit ca 
delegații economice 
franceze să viziteze in 
următoarele luni Bul
garia, in vederea pros
pectării posibilităților 
de dezvoltare a coope
rării in diferite ramuri 
economice.

UNGARIA 0 NOUĂ

PLOI ASUPRA

INUNDATE

■ întreprinderea iugoslavă „Sloboda" a încheiat un contract pe zece ani 
privind colaborarea comercială și tehnică cu firma vest-germană „Sie

mens". Contractul are in vedere „toate articolele electrice care urmează a fi 
produse in colaborare de către cele două părți, anunță agenția Taniug.

■ „Consider vizita mea la Budapes
ta drept o dovadă a importanței 

legăturilor noastre comerciale", a 
declarat ministrul comerțului exte

rior al Marii Britanii, Roy Mason, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
în anul 1969, a precizat el, exportu
rile engleze în Ungaria s-au cifrat 
la 12,7 milioane lire sterline, în 
timp ce importurile din această țară

au reprezentat 9,4 milioane lire ster
line. Schimburile comerciale dintre 
cele două țări se dezvoltă în ritm 
susținut și în 1970. Ministrul englez, 
care la invitația omologului său un
gar. Jozsef Biro, a vizitat R.P. Un
gară cu ocazia deschiderii Tirgului 
internațional de la Budapesta, a avut 
convorbiri cu reprezentanți ai orga
nelor de resort ungare.

BUDAPESTA 23 — Corespondentul 
Agerpres Al. Pintea transmite : Vîn- 
tul puternic, a cărui viteză atinge 60-79 
kilometri pe oră, și ploile care au con
tinuat să cadă în cea mai mare parte 
a zilei de simbătă au agravat simțitor 
situația în localitățile inundate din 
R.P. Ungară. La Sarospatak, valurile 
de aproape un metru au rupt în mai 
multe locuri digurile ce barau apele 
Bodrogului. Numeroase străzi din a- 
cest oraș sînt acoperite acum de ape. 
Lucrările la barajul ce se ridică între 
Tiszafured și Egyek se desfășoară cu 
multă dificultate din cauza vremii. O 
situație asemănătoare se prezintă și 
în localitățile situate de-a lungul rîu
lui Mureș, unde ploile și noroiul în
greunează munca de consolidare a di
gurilor.
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Oficial... apartheid
Vorster la Salisbury. 

Faptul in sine n-a sur
prins pe nimeni. Șeful 
guvernului rasist de la 
Pretoria a mai fost in 
Rhodesia, e drept cu o 
anume discreție, fără 
un protocol prea rigu
ros, dar a fost. De a- 
semenea, amfitrionul 
său de acum — „cele
brul" Ian Smith — a 
fost chemat de atitea 
ori la ordine de Pre
toria, incit pină și un 
meci de rugbi a fost 
folosit drept pretext 
pentru un astfel de vo
iaj in capitala apar
theidului.

Totuși, intilnirea de 
vineri a avut ceva ine
dit ! Vizita lui Vorster 
a fost anunțată „ofi
cial" ; desigur au avut 
loc discuții oficiale, s-a 
făcut o declarație ofi
cială ; vizita de răs
puns a lui Smith ar 
putea fi comunicată 
oficial.

Despre < 
concret al discuțiilor 
nu s-a suflat nici o 
vorbă in capitala rho-

De fapt — 
unii comen-

desiană. 
consideră 
tatori — ar fi fost un 
caz fără precedent. 
Smith nu comentează. 
De fiecare dată cind 

, Pretoria vorbește, Sa
lisbury ascultă cu su
fletul la gură și se 
conformează întocmai. 
Intr-adevăr „nu co
mentează" ! Iși insu- 

i șește, tace și... face. Ce 
poate să-și însușească, 
ce face ? Un singur 
lucru : apartheid. Iar 
acum cind Smith a 
rupt orice legătură cu 
coroana britanică, pro- 
clamind așa-zisa „Re- 

, publică" Rhodesia, cind 
’ l-a primit pe Vorster 
■ in calitate „oficială" de 

șef de stat, ei au putut 
; analiza, în sfirșit, in 

mod oficial... aparthei- 
: dui.

Dar Smith are și alte 
. ambiții. El speră că 
j Vorster va recunoaște 

de jure Rhodesia. Cu 
, toate că n-ar fi decit conținutul 0 chestiune pur forma

lă — nimeni nu se 
îndoiește că statul ra
sist rhodesian este in

mare măsură o „crea
ție" a sud-africanilor 
— Salisbury insistă în 
această problemă. Ian 
Smith speră ca in a- 
cest fel să contracare
ze, in oarecare măsură, 
curentul izolaționist ce 
se amplifică pe plan 
internațional față de 
regimul său, dar speră 
mai ales să poată face 
față intensificării lup
tei declanșate de pa- 
trioții rhodesieni pen
tru înlăturarea rasiști
lor și instaurarea unei 
ordini democratice in 
țară, in conformitate 
cu dorința și dreptul 
legitim al poporului 
Zimbabwe. Cum să 
nu-l înțeleagă Vorster, 
cind atacurile patrioți- 
lor sud-africani și din 
Namibia produc îngri
jorări crescinde și la 
Pretoria ? In fond, 
scopul vizitei nu a fost 
altul decit o mai bună 
regrupare și coordona
re a forțelor aparthei
dului. De data aceasta, 
insă... oficial.

Dumitru POPA
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ORIENTUL APROPIAT

Intense consultări 
interarabe

Intense consultări diplomatice 
au loc în prezent în diverse ca
pitale arabe în legătură cu po
sibilitățile de intensificare a 
colaborării dintre țările arabe.

La Khartum, în aceste zile au loo 
pregătiri în legătură cu întrunirea 
de la 25 mai a șefilor statelor 
R.A.U., Libia și Sudan. în acest 
scop, în capitala sudaneză a sosit 
Sabri El Kholi, reprezentantul per
sonal al președintelui R.A.U.

Tot în cadrul consultărilor diplo
matice inițiate în prezent de țările 
arabe, ministrul de externe algerian, 
Abdelaziz Bouteflika, efectuează o 
vizită la Tripoli, unde a avut deja 
o primă întrevedere cu ministrul 
de externe libian, Saleh Bussir, în 
legătură cu perspectivele relațiilor 
dintre cele două state și cu evoluția 
situației din Orientul Apropiat.

în același timp, doi trimiși spe
ciali libieni au plecat într-un tur
neu care va cuprinde Tunisia, Al
geria, Maroc, Liban, Siria, Irak și 
Iordania, pentru a remite șefilor 
acestor state mesaje din partea pre
ședintelui El Gedafi. (Agerpres)

• PROTEST LIBANEZ 1N 
LEGĂTURĂ 

CU BOMBARDAMENTELE 
AVIAȚIEI ISRAELIENE

NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al Li
banului la O.N.U., Edouard Ghorra, a 
protestat oficial vineri seara pe lingă 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
și Consiliul de Securitate împotriva 
bombardării orașelor și satelor din 
sud-estul Libanului de către artileria 
israeliană, în cursul zilei de vineri. 
EI a declarat că, potrivit primelor e- 
valuări, bombardamentele au provo
cat moartea a 20 de civili și rănirea 
altor 40.

★
într-o declarație difuzată la Na

țiunile Unite, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a deplîns bombar
darea, în cursul zilei de vineri, a 
unui autobuz transportind copil și 
profesori în Israel și a unor locali
tăți din sudul Libanului. Avertizînd 
asupra pericolului unei agravări se
rioase a situației din Orientul Apro
piat prin incidente de acest gen, U 
Thant a cerut părților implicate să 
adopte „măsuri decisive" în vederea 
unei soluționări pașnice a conflictului.

LIBIA

„OFENSIVA 
PETROLULUI"

Libia, care se numără printre prin
cipalele țări producătoare de petrol, 
inregistrind anul trecut o producție 
record . de 160 milioane tone, iși inten
sifică eforturile in vederea valorifi
cării acestei uriașe bogății potrivit 
imperativelor dezvoltării economiei 
naționale. Recent, la Tripoli, au în
ceput convorbiri intre reprezentanții 
guvernului și cei ai companiilor 
străine cu privire la sporirea z ade
rențelor datorate statului libiar, i Ne
gocierile insă bat pasul pe loe; nu
mărul forajelor operate in țară a fost 
redus la jumătate, fapt care a ascu
țit înfruntarea dintre cele două părți. 
„Libia — scrie ziarul francez „Com
bat", citind surse oficiale din Tripoli
— a somat companiile străine să reia 
ritmul normal al forajelor in decurs 
de o lună". In virtutea legilor libiene, 
continuă ziarul, guvernul poate cere 
retrocedarea concesiunilor care nu 
sint exploatate in mod corespunzător.

« Pe aceeași linie, a apărării resur
selor naționale, se înscrie și hotărî- 
rea luată vineri de conferința tripar
tită de la Alger. „Miniștrii petrolului 
din Libia, Algeria și Irak — se spu
ne in comunicatul final al întîlnirii
— au considerat necesar să creeze un 
front comun, pentru a dejuca toate 
manevrele societăților străine, care o- 
perează pe teritoriul celor trei țări, 
in detrimentul intereselor popoarelor 
lor". Ei au semnat un acord de 
colaborare in domeniul petrolului, au 
subliniat importanța sincronizării u- 
nor măsuri cu caracter legislativ și 
au anunțat că va fi creat un fond de 
sprijin și întrajutorare pentru a în
tări mijloacele de acțiune față de so
cietățile străine.

agențiile de presă transmit
0 anchetă amănunțită a 

fost deschisă pe întreg te
ritoriul Cipruluiin urma atacu" 
lui comis de un grup de 80 de mem
bri ai organizației clandestine „Fron
tul Național" asupra cartierului gene
ral al poliției din Limassol, soldat cu 
sustragerea a peste 200 de arme. în 
același timp, președintele țării, arhi
episcopul Makarios, care s-a deplasat 
împreună cu ministrul de interne, 
Epaminondas Komodromos, la locul 
atentatului, a anunțat convocarea 
unei ședințe speciale a cabinetului, 
pentru a analiza situația creată.

al' partidului, ca urmare a insuccesu
lui electoral de la 1 martie, in locul 
său a fost ales Hermann Withalm, 
care a ocupat pînă acum funcția de 
secretar general. Karl Schleinzer, fost 
ministru al agriculturii, deține acum 
funcția de secretar general al parti
dului.

Stabilirea de relații di
plomatice între Suvernele Repu" 
blicii Populare Albania și Republicii 
Africa Centrală. Cele două guverne 
au hotărît să facă schimb de repre
zentanți diplomatici la rangul de am
basadori — informează Agenția Tele
grafică Albaneză.

Reînnoirea Pactului ibe
ric. Primul ministru al Portugaliei, 
Marcello Caetano, și-a încheiat vizita 
oficială în Spania. Este prima vizită 
din ultimii 40 de ani a unui șef de gu
vern portughez în capitala spaniolă. 
Principala problemă care s-a aflat în 
atenție a fost reînnoirea Pactului ibe
ric, semnat în martie 1939 și comple
tat în 1940. în forma sa inițială acest 
document pecetluia o alianță politică 
și militară între regimurile dictato
riale din cele două țări.

se află șl Mark Lane, autorul cărții 
„Judecată pripită", in care se pun 
sub semnul întrebării concluziile an
chetei Comisiei Warren cu privire la 
împrejurările asasinării fostului pre
ședinte John Kennedy. Acest grup de 
pacifiști a desfășurat în ultimele săp
tămîni o vie activitate împotriva răz
boiului dus de S.U.A. in Asia de 
sud-est.

Cel de-al 25-lea stat care 
a stabilit relații diplomatice 
cu R. D. Germană este Repu_ 
blica Insulelor Maldive. După cum s-a 
anunțat oficial la Berlin, guvernele 
celor două țări au hotărît să facă 
schimb de reprezentanți diplomatici 
la rangul de ambasadori.

încheierea Congresului 
Partidului populist austriac, 
întrucît fostul cancelar, Josef Klaus, 
s-a retras din funcția de președinte

Cunoscuta actriță de film 
Jane Fonda și alți 11 paci
fiști au fost arestațide politia 
statului Maryland deoarece au dis
tribuit manifeste cu caracter anti
războinic în rîndurile militarilor de 
la Fort Meade. Printre cei arestați

Președintele Libanului, 
Charles Helou, nu va can
dida în alegerile preziden
țiale din septembrie, pentru a ob
ține prelungirea mandatului pe o 
nouă perioadă de șase ani, a anunțat 
ministrul libanez al informațiilor.

NASA a făcut cunoscut că un 
microorganism terestru a supra
viețuit timp de peste doi ani și 
jumătate pe Lună, în sonda lu
nară „Surveyor-3“. Sonda a ase- 
lenizat la mijlocul anului 1967 in 
zona „Oceanului Furtunilor", iar 
unele părți ale ei au fost apoi 
readuse pe Pămînt, în noiembrie 
1969, de echipajul navei spațiale 
Apo Uo-12".

Sărbătoarea națională 
a Iordaniei

0 nouă explozie nucleară 
din cadrul seriei de experiențe pe 
care le efectuează Franța deasupra 
lagunei atolului Mururoa din Oceanul 
Pacific a avut loc vineri.

La Paris se află in construcție un tunel rutier care va lega Bulevardul 
Champs-Elysăes de Bulevardul Grande-Armăe. Noua cale de circulație, care 
trece pe sub Arcul de Triumf, va contribui la o simțitoare descongestionare 
a circulației. Lucrările de construcție se află într-o fază înaintată și se pre

vede ca tunelul să fie dat în folosință în cursul acestei verb

La 25 mal poporul iordanian ani
versează un eveniment memorabil al 
istoriei sale — ziua independenței.

După înlăturarea dominației colo
niale, în urmă cu 24 de ani, Iorda
nia s-a angajat pe calea unor efor
turi susținute pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru punerea 
în valoare a resurselor sale mate
riale și umane. Pe acest drum, tînă- 
rul stat a trebuit să învingă nume
roase greutăți, generate în primul 
rînd de situația dificilă moștenită ca 
urmare a dominației coloniale : o 
economie înapoiată, bazată pe o agri
cultură puțin productivă, și o indus
trie embrionară ce se limita la pro
ducția fosfaților și prelucrarea pro
duselor agricole.

Anii independenței au adus o serie 
de transformări înnoitoare în regiuni 
străbătute altă dată doar de șirurile 
caravanelor. Planul septenal de dez
voltare economică pe perioada 1964— 
1970 a pus, între altele, accentul pe 
Înfăptuirea unui amplu program de 
Irigații, a cărui realizare va reda 
agriculturii o suprafață de 60 000 km p. 
De asemenea, s-a acordat atenție 
explorării bogățiilor subsolului, dez
voltării industriei extractive, extin
derii rețelei de transporturi rutiere 
și de căi ferate, construcțiilor edili
tare etc. Pentru anul în curs se 
prevede o producție a zăcămintelor 
de fosfați de 2 milioane tone și o 
sporire a capacității energetice a țării, 
în domeniul industriei petroliere,

Iordania a dublat capacitatea rafi
năriei de la Zerka și continuă explo
rările pentru depistarea de noi re
zerve de țiței și gaze. în prezent s-a 
trecut la elaborarea unui nou pro
gram de dezvoltare economică, pu- 
nîndu-se un accent deosebit pe întă
rirea bazei industriale a țării. Firește 
starea conflictuală existentă în Orien
tul Apropiat constituie un impedi
ment in transpunerea în viață a di
feritelor proiecte de dezvoltare. De 
aceea, cu atît mai necesară apare 
reglementarea situației din această 
zonă, în conformitate cu interesele 
tuturor popoarelor care trăiesc aci, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

Poporul român, care țl-a ma
nifestat solidaritatea șl sprijinul 
fafă de Întreaga luptă a popoa
relor arabe pentru libertate și inde
pendență, urmărește cu interes și 
simpatie rodnica activitate desfășu
rată de poporul iordanian în vederea 
propășirii economiei naționale. î-‘re 
România și Iordania s-au st .micit 
relații de prietenie și colaborare care 
se dezvoltă continuu. întemeiate pe 
stimă și respect reciproc, aceste re
lații și-au găsit expresie concretă, în
tre altele, jn acordurile comerciale, de 
cooperare economică și tehnică și de 
cooperare in domeniul petrolului.

Cu prilejul Zilei naționale a Ior
daniei, poporul român transmite po
porului iordanian un cald salut, îi 
urează prosperitate și pace.
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