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din țară Cetățeni ai orașului ! Pericolul Inundației este iminent. 
Cu calm, evacuați, in cel mai scurt timp, bunurile mate
riale" — transmiteau ieri dimineață difuzoarele din Me
diaș. Cetățenii orașului tși părăseau pentru a doua oară 
casele, amenințați de ape.

Fotografiile trimisului nostru Mihal Andreeecu ne-au so
sit la redacție la ora închiderii ediției.
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In plin efort pentru ștergerea urmelor dezastrului

UN NOU VAL DE INUNDA ȚII

lovește numeroase localități
• După 48 de ore de ploi neîntrerupte, apele rîurilor au crescut • Zeci de localități inundate • Sighișoara din : 

nou sub apă • Mediașul inundat azi-noapte • Făgărașul lovit • In afara suprafețelor inundate l

apele băltesc pe alte zeci și zeci de mii de hectare

COMANDAMENTELE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIEI IAU MĂSURI ENERGICE

PENTRU PROTEJAREA POPULAȚIEI Șl EVACUAREA BUNURILOR MATERIALE

TRIMIȘII SPECIALI Șl CORESPONDENȚII 
„SClNTEII" TRANSMIT

Sighișoara — 24 de ore

Ne este dat să suportăm, s? Înfruntăm și să învingem o dezlăn
țuire a forțelor naturii pe care nimeni și niciodată nu și-a putut-o ima
gina. După numai 10—12 zile de la valul inundațiilor abătute asupra 
unor localități și intinse zone din Transilvania și Moldova, în ultimele 
24 de ore. datorită unor precipitații masive, cotele multor riuri au cres
cut din nou lovind, PENTRU A DOUA OARA, numeroase localități. De 
asemenea, noi sate și orașe. întinse suprafețe agricole, au fost supuse 
inundațiilor : în alte zone primejdia revărsărilor crește.

Din datele meteorologice și hidrologice, din informările primite de 
la Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor rezultă următoa
rea situație :

Tn ultimele 48 de ore ploile s-au generalizat, cantitățile cele mai 
mari — 30—40 litri pe metru pătrat — înregistrîndu-se în bazinul supe
rior al Tirnavelor, pe Oltul superior, în bazinul Birladului și pe rîu- 
rile din Banat. In munți a nins, stratul de zăpadă atingînd în dimi
neața zilei de 24 mai o grosime de 110 cm la vîrful Omul. în rest, stra
tul nu a depășit 20 cm.

în evoluția situației atmosferice se prevede o ameliorare treptată, 
’ tncepind din vestul țării. în cursul nopții de 24—25 mai, ploile vor în

ceta în cea mai mare parte din Banat, Crișana, Maramureș, Transil
vania. Oltenia și nordul Moldovei. în celelalte regiuni va ploua inter
mitent. în ziua de 26 mai ploile vor înceta în toată țara, cu excepția unor 
averse izolate, ce vor cădea in Moldova, Dobrogea și regiunea montană. 
Tn aceste -zile, temperaturile se vor menține coborîte, mai cu seamă 
noaptea și dimineața. Tncepînd de la 26 mai, temperaturile vor crește 
simțitor.

Ca urmare a precipitațiilor abundente s-au produs noi viituri pe 
Unele cursuri de apă.

— Pe TÎRNAVA MARE, viitura » avut culminația la 24 mai, la 
ora 11, Ia Țopa, de 650 cm, depășind cu 300 cm cota de inundație și 
cu 40 cm nivelul cel mai înalt al viiturii precedente de la 14 mai. 
La amiază, unda se afla intre Sighișoara și Mediaș ; ea va atinge la 
punctul hidrometric Mediaș, în cursul nopții de 24—25 mai, o cotă pro
babilă de 600 cm, cu 100 cm sub culminația undei precedente. Vii
tura se va deplasa în cursul zilei de 25 mai spre Blaj.

— Pe BÎRLAD s-a format o nouă viitură, care va atinge la Tecuci, 
tn ziua de 25 mai, o valoare de circa 420 cm, cu 50 cm peste cota de 
inundații. Ea nu va determina o viitură sensibilă pe Șiret.

— Pe OLT noua undă de viitură a atins culminația la Făgăraș la 
24 mai. cu o valoare de 480 cm, cu 130 cm peste cota de inundații. 
Unda se va deplasa în zilele următoare spre Rm. Vîlcea și Slatina, 
unde va determina creșteri similare de niveluri peste cotele de inun
dații. Ploile au determinat creșteri ale nivelurilor apelor și pe afluen
ții Oltului, prorocind inundații locale

— Pe PRUT, unda de viitură se află tn zona Drînceni — Fălciu 
eu valori de 720 cm la Drînceni, iar la Oancea va atinge o cotă de 
circa 600 cm în jurul datei de 28 mai. în această zonă se află incin
tele îndiguite Brateșul de Sus și Brateșul de Jos, unde se fac oontinuu 
lucrări de apărare.

— în BANAT au crescut apele pe Bega. Timiș, Birzava, Caraț ți 
Nera, valorile rămînînd însă în jurul cotelor de inundații.

Se vor mai produce creșteri ale apelor pe Jiul superior și pe cursu
rile mici din zona muntoasă a Munteniei. Pe riurile mici din Dobro
gea se înregistrează viituri locale.

Pe Dunăre, în sectorul de intrare în țară, debitele și nivelurile apel 
cresc în continuare, culminația lor probabilă avînd loc in jurul datei 
de 28 mai.

Ca urmare a acestei situații, în ultimele 24 de ore au fost Inun
date, după informații incomplete. 27 de localități, printre care Sighi
șoara. Tirnăveni, Mediaș, 10 localități in județul Brașov. 5 tn Vaslui, 
5 in Constanța.

în afara celor peste 700 000 de hectare afectate de revărsări, pe 
alte mii și zeci de mii de hectare băltesc ape provenite din ploile 
deosebit de abundente.

Peste tot, în toate zonele lovite de calamitate se Iau măsuri ener
gice din partea comandamentelor, județene pentru evacuarea șl sal
varea oamenilor și a bunurilor materiale, pentru apărarea localități
lor și a suprafețelor agricole primejduite de noile viituri.

La închiderea ediției

■ BLAJ, 25 mai. ora 0,30. (Comandamentul orășenesc). Azi dimineață, 
in jurul orei 9, se așteaptă culminația viiturii in zona orașului Blaj. 

S-au luat măsuri operative de consolidare a malului drept al Tirna- 
vei Mari pe o distanță de un km, pentru a evita inundarea Fabricii de 
binale, a întreprinderii de mecanizare a agriculturii și a Stațiunii expe
rimentale hortiviticole, precum și a străzilor Cîmpul Libertății, Tudor 
Vladimirescu, 23 August, lazului. S-a trecut Ia evacuarea și cazarea 
cetățenilor din zonele periclitate — circa 5 000 de persoane. In cadrul 
C.A.P. Izvoarele și Tiur s-au luat măsuri de evacuare a animalelor din 
grajdurile amenințate.

■ în cotul Carpaților. pe cuprinsul bazinelor superioare și mijlocii ale 
rîurilor Trotuș, Putna și parțial Buzău, ploile abundente din ulti

mele 24 de ore au produs creșterea apelor pină la cota de inundație, 
atinsă in această noapte, spre zorii zilei.

■ în comuna VÎNATORI, satul Soard-Secuieni a avut loc o explozie 
la magistrala de gaz-metan care traversează Carpații. Au fost luate 

măsuri imediate pentru stingerea incendiului și refacerea magistralei.

■ BRAȘOV, ora 0.50. (corespondentul „Scinteii"). Apele Oltului sînt 
în creștere pe tot cursul riului aflat pe teritoriul județului nostru :

Feldioara — 4,25 cm față de 4.22 la orele 21 ; Hoghiz — 4,18 față de 4,12 
la aceeași oră ; Făgăraș — 4.59 față de 4,56.

în continuare : tendință de creștere.

Sîmbătă seara primeam la re
dacție, de la POP SIMION, tri
misul special al ilarului nos
tru, o corespondență din Sighi
șoara. Ora de închidere * ediției 
ne-a împiedicat s-o publicăm, 
lată ce ni se comunica la orele 
22. în 23 mai :

„Sighișoara, în cea de-a 10-a zi a 
dezastrului. Uriașul tăvălug de ape 
al Tirnavei Mari a pustiit cimpuri, a 
strivit clădiri, a măturat bunuri, a 
devastat străzi, a luat vieți omenești, 
în ciuda tabloului tragic care se e- 
talează la tot pasul, aripa disperării 
nu-i atinge pe oameni ; din contră, 
o energie matură, de neîngenunchie- 
re și de rapidă regenerare guvernează 
orașul. Sighișorenii atinși sau nea
tinși de ape se află din zori plnă în 
noapte în zona de jos a orașului, 
unde a avut loc odiseea celor 36 de 
ore de potop neîntrerupt".

Corespondența continua să în
fățișeze aspecte din munca pen
tru normalizarea vieții orașului 
și se încheia astfel :

..Aș fi vrut să scriu pe pagina albă 
un alt cintec ..Pe Mureș și pe Tîrna- 
ve“. Unul solemn, înălțător ți, tot

odată, plin de tragism, un imn al 
acestor zile dure. Dar n-avem timp. 
La ora la care transmit, pe Tîrnava 
Mare plouă din nou, dușmănos ți 
rece1-.

Consecința acestor ploi aveam 
•-o aflăm citeva ore mai tirziu, 
cind dramatice vești ne-au adus 
la cunoștință noile inundații.

SIGHIȘOARA, 24 MAI. DAN MA- 
TEESCU ȘI LORAND DEAKI, 
TRANSMIT :

La 5 dimineața, cota Tirnavei la 
Odorhei a fost de 1,28 m, iar la ora 
15, de 2,10 m. La aceleași ore, la Cris- 
tur apa a ajuns la cota 2,05 m și res
pectiv, 2.50 m. La Sighișoara, sîmbătă 
la ora 20, Tîrnava a urcat la cota 
2.25 m. Astăzi dimineață, la orele 9 
ți 10 minute, apa atinsese 6,08 m. 
Acum zece zile Tîrnava depășise însă 
8 m. Este ora 15 și măsurătorile in
dică o staționare a nivelului apei.

Toată partea de jos a orașului este 
din nou inundată. Străzile Clujului. 
Ștefan Cel Mare, Libertății, cartierul 
„7 Noiembrie", Aleea Teilor se află 
sub ape ; pe pereții caselor apa a ur
cat pină la 65-70 cm. Tîrnava Mare a

pătruns din nou în cele trei fabrici — 
de mătase, lină și bumbac — ale Com
binatului textil Sighișoara, a inundat 
întreprinderea de gospodărie orășe
nească, întreprinderea de mecanizare 
a agriculturii, întreprinderea de gos
podărie comunală și o parte a Uzinei 
electrice (uzina continuă totuși să 
funcționeze, cea mai mare parte din 
oraș fiind luminată).

Oamenii n-au stat cu mîinile încru
cișate. La ora 1 noaptea, in oraș s-a 
dat alarma. Sirenele fabricilor au vuit 
încontinuu. S-a mers din casă în casă 
și oamenii au fost anunțați : „Cresc 
din nou apele !“.

Comandamentul special a acționat 
operativ, luînd jnăsurile ce se impu
neau. Pe măsură ce apa creștea. în
treprinderile au fost evacuate. Mași
nile și piesele curățate și remontate 
după inundația de acum 10 zile au 
fost transportate, Ia fel materiile pri
me și materialele. Oamenii și lu
crurile salvate au fost evacuate 
cu autocamioane din zonele în 
care apa Tirnavei începuse să 
pătrundă. De altfel, au fost inundate

(Continuare în pag. a Il-a)

Torente de
economia

DIN FABRICI SI UZINE

forță către

Dramatică încleștare 

cu apele la Mediaș
Din primele ore ale dimineții de 24 

mai, Mediașul și .alte localități situa
te de o parte și de alta a Tirnavei — 
Dumbrăveni. Copșa Mică, comunele 
Dîrlos, Hoghilag, Tîrnava — trăiesc 
din nou dramaticele momente de a- 
curn zece zile.

„Cetățeni ai orașului ! — se aude 
din difuzoarele mașinilor speciale pe 
străzile din cartierele Aurel Vlaicu, 
Brateiului, Uzina textilă, Stadionului 
și Luncii, unde locuiesc peste 10 000 
de oameni. Apele sînt din nou în 
creștere în toată zona care a fost 
inundată. Pericolul inundației este 
iminent. Cu calm, evacuați în cel 
mai scurt timp bunurile materiale. 
Cetățenii cartierului să se îndrepte 
spre școala...". Plouă continuu.

Ora 13.30. Tîrnava crește cu încă 
15 cm față de ora 12,00.

Ora 14,30. Apele ajung Ia numai 
5 cm de coronamentul digului.

Ora 15,30. Străzile ți întreprinderi» 
la cartierelor din partea de jos a ora
șului sînt aproape pustii, Șl-au încetai 
activitatea fabricile și uzinele care în 
această zi de duminică lși propusese
ră să recupereze măcar în parte pier
derile de săptămîna trecută... Doar 
ici-colo cîte o mașină, rătăcită parcă 
de restul convoaielor de evacuare, 
execută ultimele transporturi de ma
șini, de utilaje, de motoare abia cu
rățate de noroi și montate zilele a- 
cestea, ultimele transporturi ale bu
nurilor materiale ale cetățenilor abia 
reinstalați în locuințele cu pereții 
încă umeziți.

O ultimă imagine pe care o sur
prind pe străzile „de jos" pe unde 
trec : din loc în Ioc se amplasează, 
în poziție de luptă cu furia apelor, 
amfibil, bărci, plute improvizate.

(Continuare în pag. a îî-a)

I PE OGOARE

Bătălia pentru recoltă
se dă pe fiecare palmă

de pămînt

Pagubele slut mari MAI MARE, MAI PUTERNICĂ DEClT ORICE
TREBUIE SĂ FIE HOTĂRlREA DE A FACE CA VIATA

SĂ-SI REIA CURSUL NORMAL

Fapte, (apte, nenumărate fapte... Faptele unor zile 
de totală dăruire, mesaje vibrante ale înaltei conștiin
țe patriotice și solidarității tovărășești, ale muncii eroi
ce pentru a birui incercarea prin care trece tara- Oa
menii refac drumurile, rețelele electrice și de comu
nicație, conectează fabricile sinistrate la circuitul pro
ducției. Rezultatele obținute in ultimele zile ilustrează 
conștiința patriotică cu care clasa muncitoare înțelege 
să-și facă datoria, hotărită să nu-și cruțe tortele pen
tru sporirea producției, pentru îndeplinirea exemplară 
a angajamentelor suplimentare asumate. Se muncește 
cu indirjire la refacerea fabricilor, a satelor și orașe

națională
lor greu încercate. In sute și sute de Întreprinderi s-a 
trecut la schimburi prelungite și se lucrează și dumi
nicile ; zecile de milioane de lei alocate din salarii, 
miile de tone de produse agroalimentare oferite din 
adincul inimii de țărănimea cooperatistă, creșterea con
tinuă a sumelor subscrise la „Contul omeniei", eșaloa
nele de autocamioane cu haine și incălțăminte care se 
îndreaptă spre județele cele mai crunt lovite — toate 
laolaltă reflectă impresionanta solidaritate și întraju
torare care unesc întreaga 
facă totul pentru a birui 
prin care trece tara.

națiune și ii dau puterea să 
marile greutăți și încercări

Deși ploile nu contenesc și îngreunează enorm lucrările agricole, to
tuși peste tot, acolo unde este posibil, munca în cîmp continuă. La che
marea organelor și organizațiilor de partid, cooperatorii alături de mecani
zatori execută șanțuri pentru scurgerea apelor de pe semănături, lucrează 
de zor la Întreținerea culturilor.

In această perioadă este nevoie să participe la muncă pe ogoare în
treaga masă de cooperatori, în frunte cu comuniștii, cu membrii consiliilor 
de conducere ale cooperativelor agricole, și primarii comunelor, să se facă 
toiul pentru a se obține recoltă de pe fiecare palmă de pămînt.

• IERI, SUTE DE MII DE MUNCITORI AU TRANSFORMAT ZIUA DE ODIHNĂ 

NORMALĂ DE MUNCA

• CU TOATE PUTERILE, PRODUCȚIE PESTE PLAN ! ȚARA ARE NEVOIE MAI 
CA ORICÎND !

IN ZI

MULT
(ÎN PAGINA A 3-A)

Zilele trecute, tn județul Buzău 
s-a înregistrat un record de parti
cipare a cooperatorilor la lucrări
le de întreținere a culturilor. Ca ur
mare, pină sîmbătă prașila I la 
sfecla de zahăr s-a făcut pe 98 la 
sută din suprafețele cultivate. Aco
lo unde mijloacele mecanice nu au 
putut intra pe ogoare, cooperatorii

au lucrat suplimentar multe ore eu 
mijloace manuale. Vineri, pa pri
mele suprafețe cultivate cu floa- 
rea-soarelui a început prașila a 
doua. Pe 6 000 hectare a Început re
coltatul lucernei. Viteza de lucru 
este de 1100 hectare pe zi.

(Continuare tn pag. a IT-a)
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Cu tenacitate și bărbăție
oamenii apără bunurile,

pămînturile de furia apelor
FĂGĂRAȘ BÎRLAD

Întregul oraș
iI

Înfrunta pericolul
La ora 20, ni se transmite :
Drumul dintre Brașov și Făgăraș 

ie-a oferit o imagine greu de des- 
ris. La Codlea, Vlădeni, Șercaia, a- 
ele coborite din munți au ieșit din 
lbie, revărsîndu-se pe mari supra- 
;țe din jur, amenințînd multe loca- 
tăți. Datorită măsurilor energice 

_are s-au luat, pagubele au putut fi 
insă preîntîmpinate. Pierderile de 
bunuri materiale, de animale au fost 
reduse. Ceea ce te izbește în orice 
parte ți-ai arunca privirile este uria
șa masă de apă care băltește nu nu
mai pe șesuri, dar și pe terenurile 
ridicate.

...Făgărașul pare un oraș asediat. 
Apele Oltului amenință din nou ora
șul. Amenințarea este însă mai mare 
decît cu o săptămînă în urmă. Ele 
au ajuns aici la cota 4,60 m, cu 4 cm 
mai mult decît cel mai inalt nivel a- 
tins cu o săptămină in urmă. Un nu
măr de 9 străzi au fost inundate, au 
fost evacuate pînă la orele 18 peste 
160 de familii. Camioane, militari și 
civili continuă evacuarea. Unele fa
milii sînt adăpostite la rude, la prie
teni, alții in școlile din oraș. Deoa
rece apele Oltului vor crește în cursul 
nopții cu circa 40 cm, comandamen
tul pentru combaterea inundațiilor a 
luat noi măsuri pentru a fi evacuate 
alte familii. La mai puțin de o săp
tămînă, fabrica de cărămidă a fost 
lovită din nou de furia apelor. Noile 
motoare electrice, abia montate, zac 
acum la circa un metru și jumătate 
sub nivelul apelor.

înaintăm spre vest, pe șoseaua 
care duce spre Sibiu. Apple Oltului 
au ajuns jn cîteva puncte pînă la 
marginea șoselei. Ele asaltează acum 
terasamentul căii ferate Sibiu-Făgă- 
raș. La Voila, Oltul a înghițit nu mai 
puțin de 700 de ha, din care 500 ha în- 
sămînțate. Legătura dintre Voila și 
Agnita este întreruptă, apele Oltului 
acoperind o parte a șoselei. Cel mai 
mult a avut de suferit satul Cincșor, 

de 
au

lamitate anterior li s-au adăugat noi 
suprafețe. Este, de asemenea, peri
clitată recolta chiar pe terenurile ri
dicate. Apa băltește și aici, amenin- 
țînd să sufoce culturile. Desigur, că 
pericolul pentru un mare număr de 
localități din județ nu a fost depășit. 
Forțele care sint mobilizate, curajul 
și dîrzenia cu care se luptă împo
triva apelor vor reduce cît mai mult 
proporțiile calamităților.

Nicolas MOCANU

Rîuri

unde au fost inundate cîteva zeci 
locuințe, iaT peste 100 de familii 
fost evacuate.

Pagubele sint ridicate, mai ales 
agricultură, unde celor 20 000 ha

i în 
ca-

NOPȚI FĂRĂ SOMN
în părțile Bîrladuluî plouă copleși

tor, torențial. Apa cerului și a pă- 
mîntului se amestecă. Masa lichidă 
ne înconjoară din toate părțile. La 
podul Cosmești, la 13 km de Tecuci, 
Șiretul, revărsat pînă la orizont, a- 
tacă pilonii care susțin extremitățile 
colosului de beton. La Berheci, co
muna este inundată, pîrîul cu același 
nume este un puhoi, valurile spu
megă. De-a lungul șoselei arbori re
tezați ca de trăznet se prăbușesc 
cu vuiet în drum. La Tutova, la 18 
km de Bîrlad, podul de beton înalt 
de 6 metri a dispărut sub valuri.

Intrăm în Bîrlad seara, sub ploaie,

mici,
primejdii mari

In orașul GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ, cantitatea de precipi
tații a atins duminică, la ora 12, 
peste 65 litri pe metrul pătrat. Ca 
urmare, cotele apelor riurilor Tro- 
tuș, Tazlău și Cașin au crescut, pu- 
nind în pericol o serie de localități. 
Au fost luate măsuri pentru evitarea 
unor noi pagube. In orașul TG. OCNA 
au fost evacuate 51 familii, iar în lo
calitatea GURA VĂII, situată in apro
pierea albiei Trotușului, au fost eva
cuate, de asemenea, 62 familii, pre
cum și numeroase animale. Peste 700 
de cetățeni, membri ai gărzilor pa
triotice și ostași construiesc în comu
na AGAȘ un dig în lungime de 1,2 km 
pentru protejarea localității și a fa
bricii de cherestea.

Corespondentul nostru. Sabin lo- 
nescu, transmitea ieri la orele 17,30 : 
In județul HUNEDOARA ploaia con
tinuă de 2—3 zile, măruntă și deasă. 
Mureșul este în creștere, mai vizibil 
Ia Ilia, care e cuprinsă de ape. Aici 
a fost refăcut digul de protecție și se 
lucrează în continuare pentru evita
rea unor noi stricăciuni.

MEDIAS
9
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— S-a făcut și se mai face încă tot 
ce este posibil — ne spune tovarășul 
Richard Winter, prim-secretar al co
mitetului județean de partid. Se poa
te spune că întregul oraș, atît de 
greu încercat cu cîteva zile în urmă, 
este pregătit pentru a înfrunta cu e- 
roism puhoaiele care se apropie. 
Deși se așteaptă ca nivelul apelor să 
nu ajungă pe cel al precedentei inun
dații, cetățenii orașului, alături de 
toți muncitorii din uzine, de militari, 
desfășoară o muncă plină de dîrze- 
nie încă din zorii zilei. Paralel cu e- 
vacuarea cetățenilor și a bunurilor 
materiale din întreprinderi, din locu
ințe se mai lucrează încă la supraînăl- 
țarea digului și la consolidarea unor 
maluri surpate intre timp, 
sute de saci de nisip sînt 
tați în 
fermei 
pentru 
tinuă,
bărci în zonele cele mai periclitate și 
se montează plute. In aceste momen
te însă, altceva trebuie subliniat în 
primul rînd : hotărîrea cetățenilor 
orașului ca, de astă dată, pierderile 
suferite cu zece zile in urmă să nu 
se mai repete.

Ora 16,00. Apele Tirnavei au ajuns 
Ia 2 cm de coronamentul
Ridic privirile spre Înaltul cerului : 
nici un semn că îndărătnica ploaie se 
va opri.

Ora 16,30. O 
apă au trecut 
lui, în dreptul 
I.A.S. Mediaș.

„Și nu numai peste digul propriu- 
zis — mi se spune la comandament 
— ci și peste rîndurile de saci cu pă- 
mlnt și nisip puse în cursul dimineții 
și în zilele de după prima viitură".
• Aflăm că, din cauza ploii care 

cade fără Încetare și din cauza re
centei inundații, s-au năruit astăzi 
încă 3 case. Deci 91 dărîmate pînă a- 
cum, in

Ora 17.
crește cu 
ge 65 cm

Ora
ore și jumătate în urmă apele 
Tirnavei 
de la
trims în incinta uzinei „Automeca- 
nica", dar nu și în halele de produc
ție. Am fost la fața locului în multe 
din punctele periclitate din zona 
Inundată a orașului. Peste tot se 
duce o luptă aprigă pentru preîntim-

Sute și 
transpor- 

dreptul 
Mediaș,

aceste momente în 
de legume a I.A.S. 
supraînălțarea digului. Con

de asemenea, transportul de

digului.

veste rea : șuvoaie de 
peste digurile orașu- 
grădinii de legume a

Mediaș.
Față

8 cm 
peste 

20,00.

de ora 16, Tîrnava 
; nivelul apelor atin- 
cota de
După

inundație, 
ce cu trei

peste digulau trecut
I.A.S., încet-înCet au pă-

pinarea unei noi catastrofe. Aplecați 
peste parapeții podului de beton de 
la marginea orașului, fisurat de-a 
curmezișul încă de săptămînă tre
cută, echipa de pompieri militari de 
sub comanda It. major Mihai Fră- 
țeanu deblochează continuu de buș
teni unul din piloanele podului tasat 
pînă acum cu 56 cm.

Intr-o încleștare greu de descris,' cu 
apa care vine din toate părțile, peste 
500 de militari și muncitori ai găr
zilor patriotice de sub comanda lui 
Ioan Moldovan, de la Fabrica de 
geamuri Mediaș, lucrează fără răgaz 
la întărirea digului din dreptul li
niei C.F.R.

...S-a lăsat întunericul. Comenzi 
scurte, hotărîte pornesc lntr-un a- 
devărat torent către toate punctele 
amenințate de năvala apelor. Este 
ora 20,15 și hidrologul de serviciu 
comunică comandamentului că între 
orele 19 și 20 apele au crescut cu 31 
cm ; de peste patru ori mai mult ca 
in celelalte ore.

Ora 21. Intr-o oră apele au mai 
crescut cu 20 cm. Dar apare o spe
ranță : în amonte de Mediaș, Tîrnava 
e staționară la Dumbrăveni și în scă
dere la Sighișoara.

Au fost întrerupte instalațiile de 
energie electrică în unitățile aflate în 
zona inundată.

Ora 22,10. Apa a pătruns pe o mare 
porțiune din cartierul Aurel Vlaicu 
cuprinzind uzinele Automecanica, u- 
zinele textile „Tîrnava", „8 Mai", 
„Salconserv" și altele. înălțimea apei 
în această zonă — 1 metru.

Ora 24,05. Cota 5,45 și apele sint în 
continuă creștere, dar acum numai cu 
10 cm pe oră. Deodată, alarmă in zona 
Luntrașului : s-a rupt digul pe o 
porțiune de circa 10 m și apele dau 
năvală pe cîteva străzi. In mai puțin 
de 5 minute sosesc la fața locului 
echipe de militari sub comanda căpi
tanului Toth Dezideriu. Se acționează 
cu toată energia pentru stăvilirea 
apei și refacerea digului. Cu pietre, 
cu pămint, cu saci de nisip. Se va 
izbuti ?

Ora 1,10. Am fost cu o autoamfibie 
în zonă. Da! Da! Da! Operația a reu
șit ! Am învins ! Cu spirit de abne
gație, cu voință de fier și 
în toiul nopții porțiunea de 
dreptul zonei Luntrașului a 
făcută. Au intrat in acțiune 
bărci, plute improvizate. E o 
noapte albă pentru mii de medieșeni.

Nicolo. BRUJAN

Se semnalează o creștere destul de 
rapidă a apelor de munte. In satele 
Bătrina și Poiana Răchițeni ninge, 
zăpada așternîndu-se ca în luna fe
bruarie.

Valea Boșorodului a crescut cu 1,30 
m, inundînd secția I.M.A. din comu
na cu același nume. S-au luat măsuri 
de evacuare a utilajelor. Intre Boșo- 
rod și satul Chitid au fost evacuați 
oamenii, animalele și bunurile.

Cresc simțitor Sibișelul și Streiul, 
punînd în pericol întreprinderea „11 
Iunie" și unitatea de colectare a 
plantelor medicinale din Orăștie. Co
mandamentele locale, cu sprijinul u- 
nităților militare, al gărzilor patrio
tice, al tuturor cetățenilor acționează 
ferm pentru evitarea pierderilor. La 
Orăștioara apele au rupt linia de cale 
ferată îngustă pe o lungime de 210 
metri.

Ora 20,30 : Apele de munte conti
nuă să crească. Rîul Romos a inun
dat halta de cale ferată cu același 
nume și amenință din nou crescă
toria de porci de la Gelmar. La Be- 
riu crește rîul Poeni, inundind cres
cătoria de miei. Se depun eforturi in
tense pentru salvarea animalelor. 
Rîul Cerna a Inundat satele Hăjdău 
și Dăbica, iar in perimetrul comunei 
Subcetate, Streiul și Galbena se re
varsă spre cantonul nr. 10. Este în 
pericol linia ferată. Subliniez că se 
lucrează intens, cu toate forțele, la 
îndiguiri, întăriri de diguri și stăvi
lirea apelor.

Ora 21. (Prin telefon, de la cores
pondentul nostru, Cezar Ioana).

Nivelul riurilor Bega, Timiș, Bîrza- 
va, Pogăniș din județul TIMIȘ a 
crescut considerabil în ultimele 12 
ore, in multe locuri depășind cota 
de atenție sau chiar cota de inunda
ție. S-au înregistrat inundații locale 
la Balinț, Luncani, Curtea, Chevereșu 
Mare, Otvești, Tomeșii, Românești. 
Au fost evacuate mai multe case, 
precum și un număr însemnat de a- 
nimale. Inundații mari s-au produs 
și din cauza băltirii apelor din ploi. 
Suprafața totală calamitată a depășit 
30 000 de ha. In zonele Făget, Lugoj. 
Găvojdia, Stamora, Ciacova și altele 
de pe cursul superior al riurilor Bega 
și Timiș au fost luate măsuri de eva
cuare a apelor de pe ogoare, precum 
și pentru evacuarea oamenilor, ani
malelor și bunurilor în caz de pericol.

*

dirzenle, 
dig din 
fost re- 
amfibli, 

nouă

sub vuietul vîntului și al apelor. 
Vuietul se rostogolește peste acope
rișuri, pe străzi. Apele calme ale 
Bîrladului au căpătat sonoritate ne
așteptată. De două nopți, ferestrele 
orașului sînt luminate. De două zile 
și două nopți, Bîrladul trăiește sub 
tensiunea apelor ce urcă, urcă me
reu, umflîndu-și spinările negre sub 
ferestrele luminate, sub casele în 
care nimeni nu doarme, forțînd di
gurile, încercînd să spargă o breșă, 
să se reverse.

La ora cînd transmit (22,30), digu
rile care protejează orașul, diguri 
însumînd circa 3 km, sînt încă te
fere. Privim de pe unul din ele apele, 
valurile învălmășite de vînt, siluetele 
fantomatice ale arborilor îngropați 
pînă aproape de coroană. Dacă apele 
vor mai urca încă o jumătate de 
metru, digurile nu vor mai fi. Și 
apele urcă, urcă, urcă mereu...

Dar, la ora cînd transmit, această 
oră patetică, dincolo de a cărei zare 
Întunecată nu ghicim încă nimic, este 
o oră fierbinte, o oră a luptei. Fron
tul bătăliei cu apele a mobilizat în
tregul oraș. Sint de apărat 13 mari 
unități economice cu o producție de 
1 200 000 000 lei pe an. Este cuprinsă 
marea fabrică de rulmenți, care opri
tă temporar din cauza apelor revăr
sate peste canalele subterane și a 
unei pauze de energie (apa s-a in
filtrat la stația de 110 kV ce alimen
tează cu energie orașul) lucrează la 
ora de față din plin, după ce sute de 
muncitori au sărit să repare ava- 

s riile.
Prima linie a frontului este digul. 

Un front de 3 km, un front izolat și 
Îngust, o limbă de pămîpt, Încă sta
tornic, pierdut sub cer intre apele 
revărsate ale Șiretului și apele re- 

. vărsate ale lacului Regiei. Nu s-a 
r putut pătrunde aici cu basculantele, 

nu s-a putut intra cu mijloace me
canizate ; s-a putut intra doar cu 
pieptul. In noaptea care a trecut, sute 
de oameni, muncitori ai fabricilor 
din oraș, militari, locuitori ai car
tierelor de pe țărm, au cărat aici 
peste sute și sute, mii de saci cu 
nisip și pietriș. Au cărat saci grei 
de cite 100 de kg, cu mîinile goale, 
i-au tirît prin mîluri, prin valuri, 
sute de metri, kilometri întregi de-a 
lungul digului. S-a muncit la lumina 
reflectoarelor și a lanternelor, s-a 
muncit și fără lumină, s-a muncit 
cu eforturi eroice, pînă Ia ultima pi
cătură de energie. Digul înălțat și 
consolidat, în toate punctele vulne
rabile, este acum un pachet de pia
tră, de care apele se izbesc și spu
megă. Dar apele urcă...

Nicoară Lovică, muncitor la C.F.R., 
Ștefan Secară, profesor, Ștefan Pas
cal, inginer la fabrica de rulmenți, 
oameni pe care îi întîlnim pe dig, 
oameni care nu au mai dormit de 
două zile și două nopți — citeva 
nume dintr-o listă pe care nu avem 
timp să o transcriem — privesc o 
clipă, o clipă numai, între două efor
turi, apele. Le simțim în priviri băr
băția, ceva plutește în aer, ca o lu
mină, ca o încredere. Lingă digul de 
piatră este acum un altul, este un dig 
viu, un 
izbesc, 
noapte 
colo de
se zărește, 
Lupta continuă.

GALAȚI

PE DIGURI, 
LA LUMINA 
FELINARELOR
• Ora 17,30. De sîmbătă seara, in 

întreg județul Galați plouă continuu. 
Ploaia a îngreunat enorm de mult 
lucrările de intervenție cu mijloace 
mecanice la construirea, supraînălța
rea și consolidarea digurilor de apă
rare de pe Dunăre și Prut.

Față de ACEASTĂ SITUAȚIE 
DEOSEBIT DE GRAVĂ, comanda
mentul județean a luat măsuri de a 
mobiliza la lucrările de apărare a o- 
rașului și a incintelor îndiguite Bra- 
teșul de Sus și de Jos mii și mii de oa
meni din întreprinderile municipiului 
Galați și de la combinatul siderurgic 
care să acționeze manual pentru ter
minarea tronsoanelor III și IV ale 
digului de apărare a orașului dinspre 
Dunăre, la supraînălțarea digului din 
zona I.A.S. Bădălan și la supraînăl
țarea și consolidarea digului de pe 
Prut în zonele periclitate.

Pericolul imediat îl reprezintă în 
momentul de față apele Prutului, a 
cărui cotă ajunsese la Oancea, la 
ora 15, la 544 cm — cu 34 cm in 
creștere față de cota din dimineața 
zilei precedente și cu numai 6 cm 
sub cota de inundație. Situația este 
și mai mult agravată de faptul că 
vintul puternic face ca valurile Pru
tului să lovească necontenit partea 
superioară a digului, existînd perico
lul ca digul să fie ros și străpuns de 
valuri.

Această dramatică încleștare a oa
menilor cu furiile dezlănțuite ale na
turii are loc în condiții deosebit de 
grele, pe vint și pe ploaie ; la noap
te se va lucra la lumina felinarelor.

înfruntlnd aceste enorme greutăți, 
oamenii fac tot ceea ce este omeneș
te posibil pentru a pune stavilă pu
hoaielor dezlănțuite ale Prutului și 
ale Dunării.

Stelian SAVIN

BRĂILA

Lupta pentru 
fiecare centimetru

In Insula Mare a Brăilei cele 72 000 
ha de pămint cultivat sint amenin
țate de apele tulburi ale Dunării, 
care încearcă în mai multe puncte să 
rupă digul. Oamenii se opun cu 
eroism.

Vizita tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la Brăila a însemnat 
un Imbold prețios în munca miilor 
de oameni care apără în aceste ore 
Insula Mare a Brăilei. Indicațiile date 
de secretarul general al partidului 
nostru au început să fie puse în prac
tică imediat.

Sute și sute de oameni cer să fie 
trimiși în insulă să apere acest re
zervor, acest „Bărăgan dintre ape“ 
care anul trecut a cîștigat steagul de 
unitate fruntașă pe țară. După ce au 
luptat eroic cu apele pînă la piept 
ale Șiretului, sute de civili și ostași 
apără acum alte fronturi — în ju
rul orașului și in insulă. Astăzi du
minică. 24 mai, pe o ploaie insupor
tabilă, care durează de aseară, au 
traversat Dunărea cu trei bacuri 500 
de militari ai forțelor noastre arma
te, zece specialiști hidro pentru asi
gurarea asistenței tehnice.

Utilajelor existente — pe care le 
anunțam într-o altă corespondență : 
212 mijloace transport, 70 utilaje 
terasiere 11 se adaugă acum : 70 auto
basculante, 6 ateliere mobile, 6 ex
cavatoare de mare capacitate, 20 
screpere, 5 grupuri electrogene, 5 șle
puri, 3 poduri pentru intervenție, 2 
sonete și 5 vase-dormitor.

Numai astăzi au fost și sînt trans
portate in insulă zeci de metri cubi 
de cherestea necesară la palplanșele 
care apără digul de eroziuni și in
filtrații și 100 000 de saci care se vor 
umple cu pămint și se vor înșira de-a 
lungul celor 152 de kilometri de dig

pe care se veghează șl se muncește 
zi și noapte.

La ora cînd transmitem (ora 16,15), 
peste Insula Mare a Brăilei șl peste 
digul care o apără cade o ploaie mă
runtă și rece, care continuă de o zi și 
o noapte. Lucrul pe dig este cît se 
poate de greu. Dar oamenii se bat, 
oamenii din ale căror trupuri ies 
aburi calzi.
• Ora 20,30. Continuă să plouă și 

să bată vîntul. Oamenii lucrează la 
tăiat și legat fascine, bat țăruși și 
palplanșe și umplu saci cu pămînt. 
Au fost stabilite patrule care cerce
tează digul din 200 în 200 de metri. 
Au sosit în insulă 7 scafandri care 
cercetează digul la bază și semna
lează orice pericol.

• După trei zile și două nopți de 
lucru a fost terminat digul de apăra
re a orașului ; se întinde pe o lungi
me de 11 km și are o înălțime de 1,35 
metri de la nivelul actual al apei. Au 
lucrat 3 000 de oameni, 100 mașini 
basculante, 7 excavatoare, 6 buldoze
re, 4 rulouri compresoare. în zona 
cuprinsă între căpitănia portului și 
Întreprinderea piscicolă, apa a depă
șit cota de inundație a portului cu 30 
cm și bate în dig. O mare parte din 
depozitele O.C.L. Produse industriale 
au fost evacuate. In continuare, se 
execută lucrări de consolidare și com- 
presare a digului.
• A fost terminat, de asemenea, 

digul de la punctul Vărsătura (2 km 
lungime, 1,50—1,70 m Înălțime) care 
apără satul Vărsătura, cartierul Radu 
Negru și o mare suprafață de teren 
arabil.

N. Gr. MARAȘANU

baraj de trupuri. Apele urcă, 
vuietul valurilor trece în 
peste capetele noastre. Din- 
zarea întunecată a clipei, nu 

nu se ghicește nimic.

Iii* PURCARU

SIGHIȘOARA
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pentru a doua oară casele în care 
apa urcase pînă aproape de plafon și 
în urmă cu 12 zile. Case în care viața 
încerca să-și reia cursul firesc. Na
tura încrîncenată a vrut însă altfel.

In prezent, în oraș aprovizionarea 
eu alimente și apă decurge normal 
(normalul acestor zile grele). In oraș 
este o atmosferă de disciplină ; se 
acționează organizat. Toți locuitorii 
orașului sînt la datorie. înainte de 
toate, însă, se așteaptă retragerea a- 
pelor.

SIGHIȘOARA. (SERGIU FĂRCA- 
ȘAN transmite) :

Octavian Maior, profesor de isto
rie care a lucrat ziua și noaptea la 
comandament, ne semnalează că a- 
cum un veac la 13 mai 1870 ziarul 
săptămînal din Sibiu anunța că a fost 
luat de ape satul Boiu. Exact un veac 
mai apoi, la 13 mai 1970, aceeași co
mună Albești, care cuprinde satele 
Boiu și Topa, a cunoscut cotele cele 
mai înalte. Sighișorenii spun cu du
rere și mîhnire : bomba nu cade de 
două ori în același loc. Inundația este 
mai rea. Nu i-a fost de-ajuns acum o 
săptămînă. Vine iar.

Canalul uzinei electrice s-a unit cu 
Tîrnava Mare. Trecem prin străzi 
transformate în bazine. Stîlpi indică 
mașinilor de pompieri și curajoșilor 
ce se avîntă aci în cizme înalte de 
cauciuc locurile unde apele formează 
vîrtejuri periculoase.

Echipe de pompieri lucrează la 
degajarea picioarelor de pod asaltate 
de bușteni. Podurile par bărci uriașe 
asaltate de ape. Tîrnava care trecea 
la metri și metri dedesubtul poduri
lor, acum e la nivelul lor. Monumen
tul istoric — podul de lemn acoperit 
construit în 1874 a fost degajat de 
bușteni șl a rezistat asaltului. In timp 
ce sînt fabrici lovite (în care utila
jul este pus la adăpost și producția 
este provizoriu sistată) la altele acti
vitatea continuă din plin.

Se aud bubuituri îndepărtate. Săl
ciile și alte obstacole neașteptate in 
calea apelor sînt înlăturate cu ex
plozibil pentru ca apele să nu se mai 
poată acumula in nici un caz. Sute de 
cetățeni telefonează la comandamente 
să ceară informații. Li se anunță în 
sfîrșit o veste bună. în cursul zilei 
de duminică, în ciuda primejdiei pro
filate la orizont, apa a început să 
mențină un nivel constant fără să 
mai crească mult

Orele 1,25. De la orele 18, cota Tir
navei, pînă atunci cantonată la 6,10 m, 
a început să scadă. I-au trebuit 4 
ore, pînă la orele 22, ca să scadă cu 
10 cm. Au obosit apele, a obosit 
ploaia, dar pe străzile Sighișoarei joa
că flăcări. Sînt focuri pentru uscarea 
pereților atinși de inundație pînă la 
peste 2 m înălțime.

La orele 0,53, la punctul hidrologic, 
apa se menține la 6 m.

Cu 24 de ore in urmă era la 2,25 m.

Duminică, la ora 15, toatâ partea de jos a orașului Sighișoara era inundata Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I)

PE OGO A RE
Pentru evacuarea apel de pe cele 

1 300 ha aflate In zona de sud-est a 
județului Buzău se sapă canale de 
scurgere, iar apele sînt dirijate spre 
rîul Călmățui. In cooperativele Vîlce- 
le și Puiești au ieșit la lucru toți coo
peratorii. La cooperativa Ziduri pră
șeau ultimele hectare 980 cooperatori. 
Au venit să se alăture fiilor și nepo
ților lor bătrînii comunei.

Cu toate că în numeroase locali
tăți din județul Dolj a plouat, țăranii 
cooperatori, sprijiniți de mecanizatori, 
au intensificat lucrările de întreținere 
a culturilor. Prima prașilă a fost în
cheiată pe întreaga suprafață culti
vată cu sfeclă de zahăr și cartofi. La 
floarea-soarelui această lucrare s-a 
efectuat pe 82 la sută din suprafețele 
cultivate, iar la porumb pe 40 la sută. 
In numeroase unități s-a trecut la 
efectuarea celei de a doua prașile. lu
crare care s-a realizat pe circa 5 000 
hectare insămințate cu porumb, floa
rea soarelui și sfeclă de zahăr.

In numeroase cooperative din jude
țul Constanța se lucrează cite 10—12 
ore pe zi la întreținerea culturilor. în 
total, în cooperativele agricole din ju
deț, din cele 85 000 ha cultivate cu 
porumb au fost prășite mecanizat 
35 180 hectare ; la floarea-soarelui, 
prima prașilă s-a executat pe 82 la 
sută din suprafețe iar la sfecla de 
zahăr în proporție de 91 la sută.

O însemnătate excepțională are re- 
tnsămînțarea suprafețelor unde cultu
rile au fost compromise ca urmare a 
revărsării apelor. In cooperativele a- 
gricole din județul Cluj, după retra
gerea apelor s-au reînsămințat 550 ha 
cu porumb, cartofi și sfeclă de zahăr 
și s-au plantat 40 ha legume. 
Cooperatorii din satul Gelmar, ju
dețul Hunedoara, evacuează apa 
cu ajutorul aspersoarelor de pe 
o parte din cele aproape 540 ha ce 
au fost inundate de Mureș. Alți coo
peratori lucrează la desfundarea ca
nalelor de irigare, folosite acum la 
scurgerea apelor. Este pregătit tere
nul pentru reinsămințarea cu porumb

timpuriu, cu sfeclă și plante furajere. 
Pe unele ogoare ale cooperativei apa 
nu a pătruns. Aici munca se desfă
șoară potrivit planului. O brigadă lu
crează la prășitul cartofilor, alta la 
plivitul griului.

Benesat, județul Maramureș, este o 
altă localitate puternic lovită de inun
dații. Aproape trei sferturi din această 
așezare a fost distrusă. In luncă nu 
se poate intra ; e milul de un metru 
și jumătate. Președintele cooperativei 
agricole și inginerul agronom au iden
tificat pentru a fi însămînțată fiecare 
palmă de deal, unde n-a ajuns apa. 
In alte locuri a intrat discul și în 
urma lui — sămînța. „Luăm mereu 
probe de pămint. Am găsit 10 hec
tare care pot fi totuși lucrate" — 
spune Gheorghe Năprădeanu, preșe
dintele cooperativei. „Bătălia se dă pe 
două fronturi : oamenii iși refac ca
sele, dar lucrează și la cîmp, ne spu
ne Cornel Goste, secretarul comitetu
lui comunal de partid. Semănăm unde 
n-am mai semănat niciodată. Vrem 
să obținem totuși recolte bune".
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• îmbărbătează

feri, sute de mii de muncitori SATU MARE

au transformat ziua de odihnă De la

în zi normală de muncă
Solidaritate prin muncă I Iată o 

expresie care sintetizează o realita
te cu ample semnificații. în mii de 
fabrici și uzine ale țării, din îndem
nul conștiinței socialiste, al hotărîril 
de a depăși încercările dramatice la 
care ne-a supus natura, sute de mii 
de muncitori și specialiști au venit 
duminică la lucru, ca în oricare altă 
z». Pretutindeni, s-a muncit cu în- 
-urjire, cu bărbăție, s-au depus sem
nături durabile în contul solidarității 
prin muncă. Da 1 Țara trebuie să iasă 
biruitoare din această confruntare de 
un dramatism inimaginabil. Si va 
birui.

...Cu asemenea gînduri au intrat 
duminică pe poarta uzinelor „23 Au
gust" din Capitală, prestigioasă cita
delă muncitorească, cei peste 10 000 
de salariați. S-au îndreptat, la ora o- 
bișnuită de program, fără cea mai 
mică întârziere, către locurile de 
muncă. Și iotul s-a desfășurat nor
mal, după cunoscutul ritual al mun
cii cotidiene. în secțiile de motoare, 
de locomotive, în turnătoriile de oțel 
și fontă, la forjă, in sectoarele de 
tratamente calde, în toate sectoarele 
uzinei s-a lucrat din plin. Spunem 
„s-a desfășurat normal", pentru că 
tuturor celor 10 mii li s-a părut fi
resc ca, față de producția zilei de 
sîmbătă, cea de duminică să fie mai 
mare. Așa au socotit și muncitorii 
din schimbul lui Nicolae Patrichi de 
la cuptoarele pentru elaborarea o- 

,țeluțui, realizing peste, plan 12 tone 
oțel lichid ; și muncitorii din echipa 
condusă de Gheorghe Stancu, de la 
turnătoria de neferoase, care au rea

lizat peste plan un carter pentru mo
torul de 350 CP ca și cei din bri
gada lui Constantin Alexe, care au 
lucrat la carcase pentru locomotive 
de 1250 C P. Iată cîteva cifre din 
bilanțul zilei : secția uzinaj locomoti
ve a realizat duminică o producție 
cu 10 la sută mai mare decit în ziua 
precedentă ; s-au livrat 3 locomotive 
de 350 CP cale îngustă; într-o singură 
zi, ziua de duminică, uzinele au ob
ținut o producție globală de 4 mili
oane lei. Printre evidențiații zilei : 
brigăzile conduse de Gheorghe Bu- 
ruc, Emil Stoia, Constantin Holman, 
Ioan Borșa și altele. De fapt, întrea
ga uzină. La ora cînd scriem aceste 
rînduri, schimbul doi se apropie de 
sfirșitul zilei de muncă. O zi de mun
că normală. Toate secțiile lucrează 
din plin. Uzina respiră vital prin 
toți plămînii. Oamenii se privesc cu 
calm, cu bucurie. Cu bucuria de a se 
ști uniți prin voința de a face totul, 
cu abnegație și dăruire, ca inima 
țării să-și dobîndească, din nou, pul
sul normal. Și mai știu că acest 
„puls normal" depinde de eforturile 
fiecăruia. Nu și le vor precupeți !

o Ca și colectivul uzinei „23 Au
gust", alte 21 de întreprinderi din 
sectorul III al Capitalei au lucrat 
ieri, cu întregul lor potențial. Aproa
pe 3 800 de salariați s-au prezentat 
la locurile lor de muncă la Fabrica 
de cabluri și materiale electroizolan- 
te. 2 300 la uzina de țevi „Republi
ca", 2 000 la Uzina de pompe, 3 000 la 
fabrica de încălțăminte „Progresul", 
820 la uzina de prelucrare a maselor 
plastice „București" ; 9000 de sala

CU TOATE PUTERILE, 
PRODUCȚIE PESTE PLAN!

ȚARA ARE NEVOIE 
MÂI MULT CA ORICÎND!

COLECTIVELE UNITĂȚILOR 
INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
HUNEDOARA și-au suplimentat 
angajamentele luate în întrecerea so
cialistă pe 1970. Astfel, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
derile industriale și-au propus să 
realizeze în plus o producție marfă 
în valoare de 63 milioane lei, e- 
conomii prin reducerea prețului de 
cost de 8 milioane lei și beneficii su- 
Filimentare de 31 milioane lei. 
n total, In județul Hunedoara an

gajamentul majorat la producția 
marfă Însumează 139,3 milioane lei, 
la beneficii și economii de dotații — 
62 milioane lei.

ÎNTREPRINDERILE INDUS
TRIALE DIN ORAȘUL CLUJ 
și-au suplimentat angajamentele ini
țiale pe acest an la producția globală 
cu 37 643 000 lei, la producția marfă 
vîndută și încasată cu 13 050 000 lei. 
la beneficii cu aproape 3 milioane lei, 
iar la economii la prețul de cost cu 
2 436 000 lei.

în urma Inundațiilor, la Reghin, Tg. 
Mureș și Alba Iulia mai multe unități 
aparținînd combinatului de pielărie 
și încălțăminte „Clujana" au suferit 
importante pierderi materiale. Spre 
a contribui la diminuarea acestora, 
colectivul cunoscutei unități din Cluj, 
cea mai puternică din cadrul combi
natului, și-a luat angajamentul oa în 
lunile mai și iunie să realizeze o pro
ducție suplimentară de circa 10 mili
oane lei, fapt care va duce la reali
zarea integrală a planului pe trimes
trul II.

COLECTIVUL UZINELOR DE 
VAGOANE DIN ARAD care- !n 
zilele de cumplită încleștare, a luptat 
eroic, zile și nopți în șir, alături de 
ceilalți oameni ai muncii din oraș 
și de ostașii forțelor noastre arma
te, pentru a feri orașul de calami
tatea inundațiilor, a hotărit să lu
creze In regim prelungit, în raport 
cu cerințele producției, pentru recu
perarea rămînerilor in urmă cauza
te de întreruperea forțată a activi
tății. Constructorii de vagoane au 
hotărit, totodată, să lucreze cite o zi 
de repaus, în fiecare lună, pină la 
«fîrșitul anului, salariile cuvenite 
pentru lucru în aceste zile vor fi văr
sate in contul fondului central de 
ajutorare a celor care au suferit de 
pe urma inundațiilor. Cadrele de 
conducere vor contribui cu un sa
lariu lunar.
MARELE COMBINAT GĂLĂ- 
ȚEAN VA REALIZA ECONO

MII DE 10 MILIOANE LEI 
La Combinatul siderurgic din Ga

lați au fost analizate cu maximă exi

gență și responsabilitate posibilitățile 
de economisire a unor fonduri de in
vestiții prevăzute în planul pe 1970, 
in scopul majorării angajamentului 
luat pentru ajutorarea județelor cala
mitate de inundații. Măsurile stabili
te în sectorul laminoare se vor con
cretiza cu economii de peste 6 mili
oane Iei. Ca urmare a îmbunătățirii 
unor soluții tehnice în sectorul fur
nale, oțelărie și laminoare privind 
rețeaua de căi ferate uzinale și lucră
rile halei provizorii de zgură, prin re
nunțarea la unele lucrări - care nu 
condiționează procesul de producție 
și nivelul indicatorilor tehnico-eeono- 
mici proiectați, s-a redus costul in
vestițiilor de la aceste obiective cu 
peste 3,7 milioane lei. Economiile ce 
se vor realiza în acest fel se ridică 
la circa 19 milioane lei.

Aceeași intensă activitate se desfă
șoară in alte unități producătoare de 
materiale de construcții, articole mult 
solicitate în acest moment, în vede
rea sporirii aportului acestora la re
facerea localităților sinistrate.

CIMENTIȘTII DIN BICAZ 
AU LIVRAT PESTE SARCI
NILE LA ZI 3 500 tone ciment și
3 000 tone var. Acum se
mult. De aceea, colectivul fabricii s-a 
angajat să producă suplimentar, pină 
la finele acestui trimestru, alte 5 000 
tone ciment, 2 500 tone var și 70 000 
plăci de azbociment. în spiritul ace
luiași cald patriotism, muncitorii de 
la întreprinderea de prefabricate și 
de la Fabrica de cărămidă din Ro
man, ca și cei de la fabrica „Zorile 
noi" din Piatra Neamț s-au angajat 
să producă, peste prevederi, 2 000 mc 
prefabricate, 1 100 000 cărămizi, 
900 000 blocuri din beton, materiale cu 
care se vor putea construi peste 150 
apartamente.

ÎN JUDEȚUL GORJ
produce în plus 2 000 tone ciment, 8 
milioane cărămizi și blocuri ceramice, 
535 tone cărămizi și mase plastice re
fractare, 2 000 mp parchete.

UNITĂȚILE DIN JUDEȚUL 
GALAȚI vor da suplimentar 500 mc 
prefabricate din beton și 10 000 tone 
zgură granulată pentru prefabricate 
din ciment, 13 000 tone zgură de fur
nal pentru refacerea drumurilor, 200 
tone var și altele.

FABRICA DE CIMENT MED
GIDIA va realiza în plus, peste an
gajamentul luat la începutul anului, 
5 000 tone ciment și 10 km tuburi de 
azbociment.

riați ai Trustului 1 Construcții au lu
crat în regim de 10 ore.

• Aceeași atmosferă de lucru am 
întilnit și în întreprinderile indus
triale ale sectorului 5 din Capitală. 
„Cele 43 de unități industriale din 
raza sectorului au fabricat în cursul 
zilei de ieri o producție suplimenta
ră în valoare de peste 20 de milioa
ne lei — ne-a spus tovarășul Victor 
Gheorghe, secretarul cu probleme e- 
conomice al comitetului de partid al 
sectorului. Colectivele de la „Indus
tria Bumbacului" și „Țesătoriile reu
nite", bunăoară, au lucrat voluntar 
la remedierea țesăturilor degradate 
în unitățile din zonele calamitate. în
treprinderea „Carmen" și Combina
tul de articole din cauciuc Jilava au 
consacrat ziua de ieri pentru realiza
rea angajamentelor asumate, de a 
produce 5 000 perechi încălțăminte și, 
respectiv, 2 000 perechi cisme de cau
ciuc, ce vor fi expediate sinistraților.

• De obicei, la atelierul mecanic 
și electric al Combinatului chimic 
Craiova, duminica nu rămîne decit 
o echipă de intervenție. Ieri, ca și în 
celelalte duminici din lunile ce vor 
urma, s-a lucrat în schimb prelungit 
de 12 ore. Așa a fost posibil ca, pe 
lingă cele 18 motoare electrice recon
diționate și trimise spre Tîrnăveni, să 
fie expediate ieri alte 30 electromo
toare. Liniile de fabricație ale com
binatului, instalațiile sint sub foc 
continuu, lucrînd la tensiuni maxime, 
între 16—24 mai s-au dat pește plan 
870 tone azotat de amoniu, 67 tone 
acetilenă din gaze, 37 tone butanol și 
alte produse.

o Și majoritatea unităților indus
triale ploieștene au lucrat ieri in 
schimburi normale, cu tot efectivul. 
La sfirșitul zilei de muncă, la uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai" se mon
tase o instalație 3 DII 250; de aseme
nea, au fost fabricate 55 de autore- 
morci, zeci de tone de piese de 
schimb, două agregate de cimentare. 
La „Feroemail", bilanțul zilei s-a în
cheiat, de asemenea, cu rezultate 
bune : 60 tone de radiatoare calori
fer, 23 tone tuburi, 13 tone chiuvete, 
console și alte obiecte sanitare. în 
apropierea Ploieștiului, la fabrica de 
geamuri de la Scăeni, s-a lucrat cu 
toate 3 schimburile. Se vor realiza 
astfel peste 80 000 mp geam tras și 
laminat — ne-a informat Mircea 
Popescu, directorul fabricii. Ieri, pină 
la orele 13, Ia rampa de încărcare erau 
gata de livrare către zonele sinistrate 
5 vagoane cu geam tras și tot atîtea 
cu vată minerală.

• Timișoara, asemenea altor centre 
industriale ale țării, a îmbrăcat du
mică haina de lucru. în cea mai mare 
întreprindere a municipiului — Uzi
na mecanică — schimbul I a lucrat 
la întreaga capacitate. Ieri, aici s-a 
obținut o producție în valoare de 1 
milion lei. Prioritate s-a acordat mo- 
topompelor, produse de stringentă 
necesitate pentru zonele lovite de 
inundații, utilizate la evacuarea apei, 
precum și podurilor rulante prelua
te din producția uzinei Unio — Satu 
Mare.

Și în alte întreprinderi timișorene 
s-au realizat producții suplimentare 
importante : la combinatul textil nr. 
2 in valoare de 1 214 000 lei, la com
binatul textil nr. 1 — 630 000 
Uzina chimică Azur — 430 000 
întreprinderea „Electro-metal" 
400 000 lei.

...Sint doar cîteva fapte de muncă 
surprinse duminică de reporterii noș
tri in uzinele țării. Ele dovedesc incă 
o dată forța de organizare, capacita
tea și energia, conștiința socială care 
animă eroica noastră clasă muncitoa
re. Sint fapte din marea epopee a so
lidarității prin muncă.

lei, 
lei,

bucureșteni
pentru

tovarășii lor 
din Satu-Mare

sectorul

și ochii 
trei zile

Pentru populația sinistrată din 
Satu Mare sosesc mereu din întrea
ga țară coloane de autocamioane în
cărcate cu sute și .mii de mărturii ale 
copleșitoarei griji, ale solidarității 
frățești a întregului nostru popor. 
Sîmbătă, în fața centrului de distri
buire a obiectelor pentru sinistrați 
s-a oprit o caravană de opt autoca
mioane cu pături, haine, încălțămin
te, dăruite de populația din 
7 al Capitalei.

Șoferii au barba țepoasă 
umflați de nesomn. Aproape
și trei nopți — 70 de ore ploioase și 
reci — le-au trebuit ca să străbată 
lungul drum pină la Satu Mare. Le 
solicit (impresii culese de ei de la oa
menii simpli și anonimi care și-au 
alăturat simțirea suferinței celor lo
viți de stihia apelor. Fiecare prinde 
să povestească despre . momentele 
emoționante la care a luat parte cînd 
au încărcat darurile adunate la cen
trele de colectare din Capitală. Unul 
dintre ei, Nelu Șerban, ne spune :

— în ultima clipă, cînd camionul 
era aproape plin, a sosit o bătrînă 
care a ținut morțiș să-și depună o- 
bolul, un palton bun și două ro
chii, direct în camion ca să nu 
piardă acest transport, ca lucrurile ei 
să ajungă cit mai repede la destina
ție.

La Brașov — un popas forțat. Se 
defectase un autocamion. Lipsea o bu
jie. Tocmai trecea pe acolo un bătrîn 
cu motocicleta. A 
zervă și a dat-o. 
S-a supărat :

Drept cine mă
doar unde mergeți ! Ajungeți cît mai 
repede acolo, la oamenii aceia în su
ferință.

în Șimleul Silvaniei, un grup de 
elevi s-a apropiat de convoiul 
autocamioanelor. Au citit pe pancar
te : „De la locuitorii municipiului 
București pentru familiile de sinis
trat! din Satu Mare". Au așternut pe 
fiecare mașină, ca o ofrandă sponta
nă, florile cu care porniseră spre 
școală, la sărbătoarea lor, a absol
venților.

Imediat după sosirea eșaloanelor 
din diferite colțuri ale țării, la Satu 
Mare se purcede la distribuirea lu
crurilor către familiile de sinistrați.

în sala de așteptare a stației C.F.R. 
s-au împărțit primele pachete de 
îmbrăcăminte și încălțăminte ceferiș
tilor loviți de furia stihiei. Alexan
dru Virag, funcționar, ne spune :

— Sint profund mișcat de acest a- 
jutor. întrece 
simt dator să 
puteri pentru 
acestei dovezi
a unor oameni pe care nu-i cunosc.

Iar magazionerul Gheorghe Turț 
adaugă :

— Pentru noi cuvintele „om" și 
tovarăș" au căpătat în aceste clipe

o rezonanță deosebită. Știm că în 
întreaga țară se află alături de noi 
milioane de oameni și tovarăși...

în alt colț al orașului se distribuie 
obiecte sinistraților de la Uzina 
„Unio“. în fața noastră au primit 
pachete tehnicianul loan Berecz, 
muncitoarea Margareta Crețu, mamă 
a doi copii, muncitorul Iosif Țmor 
și mulți alții.

— E greu să spun în cuvinte ce 
simt față de acești oameni buni care 
ne-au ajutat — ne vorbește Marga
reta Crețu. Gestul ne îmbărbătează, 
ne dă încredere că vom învinge greu
tățile...

O veste de ultimă oră : în cursul 
zilei de duminică au mai sosit două 
autotrenuri transportind donațiile 
făcute de locuitorii Sectorului 1 din 
București — peste 50 000 de obiec
te. De asemenea, din Timișoara au 
sosit încă patru autocamioane — cu 
40 000 .de obiecte. Pentru acțiunea de 
dezinfecție a apelor și a clădirilor, au 
sosit 3,5 vagoane de clorură de var, 
1,5 vagoane de var nestins, 300 kg 
cloramină și 1 000 kg substanțe bro
mate. Peste 30 de medici s-au îndrep
tat duminică spre satele lovite de ca
lamitate pentru a desfășura 
tinuare acțiunea împotriva 
unor boli infecțioase.

Satu Mare simte, în aceste
crincenă încercare, lingă umărul său, 
umeri puternici.

populației sinistrate
.1

Ajutoarele de peste hotare 
se împart fără întirziere
Tn localitățile sinistrate din Transilvania continuă să sosească nume

roase transporturi de obiecte, alimente, medicamente provenite din dona
țiile guvernelor străine, societăților de Cruce Roșie din diferite țări, pre
cum și daruri trimise de Urme industriale, comerciale, societăți de bine
facere și persoane particulare din Întreaga lume. Distribuirea lor se des
fășoară pretutindeni in ritm intens.

Un moment emoționant a trăit ieri populația orașului Llpova, din ju
dețul Arad, localitate devastată de furia apelor Mureșului : un camion cu 
Însemnele centrului Vîrșeț din R.S.F. iugoslavia a adus din partea locui
torilor acestui oraș din țara vecină șl prietenă 1 000 kg. făină albă, 507 kg. 
biscuiți și napolitane, 91 pardesie și paltoane pentru adulți șl copil, 162 
bucăți diferite tricotaje, 200 perechi de pantofi pentru femei, precum șl 
1570 cutii cu medicamente, Îndeosebi antibiotice șl vitamine. Menționăm 
că obiectele de Îmbrăcăminte sint toate noi. Imediat s-a început distribui
rea. Alimente au fost Împărțite pină In prezent 
trate, din care fac parte circa 500 de persoane, 
primit obiecte de Îmbrăcăminte se află mecanicul 
nărui Gbeorgbe Comandoru, de la cooperativa de 
sionare Elisabeta Michelbach și Elisabeta Sumer.

scos o bujie de re- 
I s-au oferit bani.

lei, băiete ? ! Știu

așteptările mele. Mă 
fac tot ce-mi stă în 
a răspunde prin fapte 
neprețuite de omenie

la 200 de familii sinis- 
Prlntre primit care au 
Franclsc Pohr, funcțio- 
consum, bătrînele pen- 

______ _______  ________ ... _______  ______ După cum ne-a decla
rat tovarășul Anton Pffelffer, responsabilul centrului de distribuire, ac
țiunea de împărțire a darurilor va continua astăzi pînă noaptea tîrzlu. 

La Alba Iulia au sosit de asemenea primele ajutoare din străinătate. Cu 
avionul au lost aduse 93 de corturi, cu o capacitate de 5 persoane flecare, 
sosite din S.U.A. Primul sinistrat căruia 1 s-a repartizat un cort este 
maistrul ceferist Viorel Bimbea, din strada Șiretului 48, căruia apele i-au 
nimicit casa. Au mai fost recepționate, de asemenea, 199 de truse cu obiec
te de toaletă expediate de Crucea Roșie austriacă.

în județul Hunedoara au sosit pînă In prezent 50 de corturi șl 336 de 
pături din S.U.A. Corturile au fost urgent repartizate sinistraților din co
muna Ilia care au avut de suferit cel mal mult de pe urma calamităților.. 
Păturile au fost repartizate, de asemenea, in primul rind celor din lila, 
restul fiind Împărțite sinistraților din Deva, din Gelmar șl din alte locali
tăți ce au fost Inundate parțial. De aceste ajutoare au beneficiat printre 
alții : țăranul cooperator Dumitru Bugă din Ilia, pensionarul Tudose Căr
bune, salariațll Traian Igna și Victoria Popa din Deva etc.

Din Tg. Mureș cele o sută de corturi primite din S.U.A. au fost trimise 
Imediat In comunele Chețan, Iernut, Sînpaul, Cuci, Luduș care au fost 
năprasnic lovite de calamități. Aceeași destinație au căpătat-o și cele peste 
400 de pături venite din Olanda.

In cursul zilei de ieri au sosit la Satu-Mare, In cadrul ajutorului trimis 
de Crucea Roșie din R. F. a Germaniei, două Instalații de filtrare a apel 
șl un camion cil substanțe dezinfectante. împreună cu acest transport a 
sosit șl un grup de specialiști din Mttnchen, condus de Wilfried Ostrovsky, 
care, împreună cu specialistul român dr. Matei Barnea, de la Institutul 
de Igienă din București, au șl pornit pe teren pentru a stabili locurile 
unde se vor instala filtrele.

Ieri după-amiază a aterizat pe aeroportul internațional „Bucureștl- 
Otopeni" un avion cu emblema Crucii Roșii venind din Kbln (R. F. a Ger
maniei). Din el au fost descărcate 18 500 kg de medicamente diferite, plas
mă șl 1 225 kilograme de substanțe dezinfectante. In aceeași zi, coletele 
s-au îndreptat spre diferite ținuturi din Transilvania șl nordul Moldovei 
pentru a ajunge la cel greu încercați de stihiile naturii. In ultimele 24 de 
ore, pe aeroportul bucureștean au sosit avioane din alte două țări euro
pene — Anglia șl Franța. Ele au trimis însemnate cantități de medicamente, 
destinate zonelor calamitate ale României. De asemenea, ne-a Informat dis
peceratul, un alt avion, care a venit Ieri din Frankfurt, a adus noi ajutoa
re din Republica Federală a Germaniei: trei tone produse farmaceutice, 
printre care gamaglobullnă, antibiotice șl substanțe dezinfectante pentru 
apa potabilă, cinci tone de lapte praf degresat pentru sugari, pulbere de 
mere și alimente dietetice pentru copiii pină în 2 ani și altele.
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DIN TOATE ORAȘELE ȚĂRII 

PORNESC NOI CARAVANE

in con- 
apariției

clipe de

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

« Pină în prezent, in întreaga țară 
s-au creat 9299 centre de preluare a 
obiectelor și produselor oferite de ce
tățeni. Au fost donate pină 
printre altele, 5577 tone de

acum, 
griu, 

6919 tone porumb, 2604 tone furaje, 
294 tone făină de griu și mălai, 1291 
hi lapte, aproape 2 milioane ouă, 
circa 1000 tone cartofi, 400 tone fa
sole, 91 tone slănină și untură, 228 
tone legume, 2750 cutii conserve, 
40 000 sticle cu apă minerală. De a- 
semenea, s-au predat importante 
cantități de îmbrăcăminte și încălță
minte, obiecte de uz casnic și mate
riale de construcții,

o Sentimentul de solidaritate 
locuitorilor 
greu 
găsit încă o dată expresie în 
peste 200 000 articole de îmbrăcămin
te si 
portantele cantități de alimente, care 
au pornit și ieri spre localitățile sinis
trate. La ora 13,30 un convoi, alcă
tuit din 9 autocamioane a cite 10 tone 
fiecare și 2 microbuze, a plecat 
spre județele Satu-Mare, Mureș și

al 
Capitalei cu familiile 

încercate de furia apelor și-a 
cele

încălțăminte, precum și în im-

cere mai

zi înainte. In Capitală se 
246 005 astfel de ' ' '
: 10 918 pentru 
și plăpumi, 712
perne etc) 50 465

Alba. Cu o 
colectaseră 
dintre care 
(459 paturi 
ceafuri, 338 
băieți (1 502 paltoane, 1475 
5 919 pantaloni, 969 canadiene, 1605 
uniforme școlare, 887 treninguri,
3 997 pulovere, 6 222 maieuri, 4 779 
perechi ciorapi etc.), 27 851 pentru 
fete (1 282 taioare, 10 001 rochii și u- 
niforme școlare, 6 203 bluze, 2 279 
fuste, 525 perechi ghete, 967 perechi 
pantofi etc.), 61 527 pentru bărbați 
(1 702 paltoane, 1 424 costume, 4 873 
haine, 2 553 balonzaide, 128 trenin
guri, 4 036 pantaloni, 12 896 cămăși.
4 726 maieuri etc.), 88 632 pentru fe
mei (2 237 paltoane, 2 153 balonzaide, 
2 708 costume taior, 15 913 rochii, 
9 403 fuste, 18 279 bluze, 461 eapoade, 
9 220 perechi pantofi, 941 perechi san
dale, 966 perechi cisme etc). Pină în 
prezent, din Capitală au fost expe
diate sinistraților mai mult de 860 000 
articole de îmbrăcăminte, încălțămin
te, pături, plăpumi și altele.

• Ieri dimineață au plecat din Cra
iova, cu destinația Satu-Mare, prime
le patru autocamioane încărcate cu 
15 000 obiecte de îmbrăcăminte și În
călțăminte. în județul Dolj, numărul 
obiectelor de îmbrăcăminte și încăl
țăminte donate la centrele speciale 
amenajate în județ se ridică la 27 505.

• Din județul Brașov au plecat 
spre zonele sinistrate 16 autocami
oane încărcate cu articole de îmbră
căminte, încălțăminte și de uz cas
nic, din care 14 în județul Mureș șl 
2 in județul Sibiu, respectiv Mediaș. 
Cetățenii județului Brașov, în afara 
donațiilor unităților cooperatiste, au 
oferit peste 17 000 kg porumb, aproa
pe 56 000 kg cartofi, 443 kg fasole, 
84 220 ouă, 274 păsări, 4 500 kg slăni
nă și grăsime, 661 kg brînză, 113 kg 
lină, 5 000 kg făină și mălai și 735 
kg zahăr.

O în județul Cluj, cele 355 centre 
de colectare pentru ajutorarea sinis
traților, în cadrul cărora activează 
voluntar peste 3000 de cetățeni, au 
strîns 18 000 articole de îmbrăcămin
te pentru copii, 1300 rechizite școlare, 
11 400 articole vestimentare pentru 
femei șl bărbați, precum și 19 000 o- 
biecte de uz casnic.

obiecte 
sugari 
cear- 

pentru 
haine,

• Din județul Sibiu se anunță că 
pină în prezent oamenii muncii au 
contribuit la ajutorarea sinistraților 
cu o mare cantitate de obiecte de 
Îmbrăcăminte, printre care 5430 pal
toane și pardesie, peste 2000 costu
me, 12 000 perechi Încălțăminte, 620 
uniforme școlare, 6 700 perechi pan
taloni, 22 400 articole lenjerie șl al
tele.
• La cele 470 centre de colectare 

a obiectelor de îmbrăcăminte și uz 
casnic din județul Bacău se prezin
tă zilnic cu pachete mii de cetățeni. 
Numai în patru zile au fost colec
tate mai mult de 90 400 bucăți con
fecții pentru îmbrăcăminte, intre care 
aproape 2 000 haine bărbătești, 4 652 
cămăși, 6 584 rochii, 278 paltoane, 
3 600 prosoape și alte obiecte de 
îmbrăcăminte și de uz casnic.

• Pină în seara zilei de 22 mal, în 
județul Prahova au fost colectate : 
112 946 obiecte de îmbrăcăminte șl 
Încălțăminte pentru femei și bărbați 
(906 paltoane, 858 balonzaide și 
pardesie ; 324 costume de haine ; 2 902 
haine ; 1 343 pantaloni ; 2 108 flanele 
și pulovere ; 5 205 cămăși bărbătești ;
8 531 rochii ; 6 330 bluze ; 608 taioare ; 
1 763 metri material pentru rochii ;
9 852 diferite obiecte de lenjerie pen
tru corp ; 3 496 perechi ciorapi ; 3 783 
perechi Încălțăminte) ; 39 178 obiecte 
îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 
copii.
• La centrele de colectare din mu

nicipiul Oradea au fost predate pină 
acum peste 32 000 articole de Îmbrăcă • 
minte, dintre care 162 costume bărbă
tești ; 378 haine ; 2 320 cămăși ; 431 
perechi pantofi ; 368 balonzaide ; 874 
rochii ; 453 fuste ; aproape 2 000 bluze; 
360 pulovere de femei ; aproape 2 000 
rochițe pentru copii. 1 400 bluze pen
tru eonii ; aproape 400 pantofi copil 
și altele.
• Numai în cursul zilei de 21 mal 

numărul obiectelor donate la centrele 
de colectare din municipiul Buzău a 
depășit cifra de 4 000. Colectivul fabri
cii de confecții din Rm. Sărat a predat 
și expediat pe adresa sinistraților 
5 500 confecții, majoritatea pentru 
copii, contravaloarea acestui lot de 
confecții fiind plătită de muncitori și 
de personalul tehnico-administrativ al 
fabricii.

Bind expresie participării tuturor slujitorilor școlii la momentele adina 
dramatice prin care trece azi populația țării. MINISTERUL INVAȚAMÎNTU- 
LUI a adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se scrie : Mem
brii Colegiului Ministerului Invățămintului au hotărit să contribuie la ajuto
rarea celor sinistrați, oferind SALARIUL LOR PE O LUNA. Anunțăm, tot
odată, se spune mai departe în telegramă, că angajamentele CADRELOR DI
DACTICE din Întreaga țară se ridică la suma de 100 000 000 LEI, reprezen- 
tind o parte din veniturile personale. Ele se vor adăuga actelor de solidari
tate cetățenească dovedite cu generozitate in aceste zile.

(AgcrprcșJ



Excelenței Sale
Domnului general locotenent 
JUAN CARLOS ONGANIA

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

Cu prilejui aniversării zilei naționale a Republicii Argentina, adre
sez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al poporului ro
mân și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de feri
cire personală și de progres poporului argentinian, pentru dezvoltarea 
continuă, în interesul reciproc, a relațiilor de colaborare dintre România 
și Argentina.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cronica zilei

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Iordaniei

Cu ocazia zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, adresez 
Maiestății Voastre sincere felicitări și urări de progres poporului iorda
nian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de catastrofa ploilor torențiale care a lovit 
țara dumneavoastră provocînd victime în vieți omenești și distrugeri de 
bunuri materiale. In numele poporului din Republica Arabă Unită și al 
meu personal, adresez Excelenței Voastre și poporului român cele mai 
sincere condoleanțe însoțite de simpatia cea mai prietenească.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al României
BUCUREȘTI

Sîntem profund impresionați de calamitățile naturale abătute asu
pra țării dumneavoastră. In această tristă împrejurare, Guvernul Re
gal de Unitate Națională asigură guvernul român de întreaga sa solida
ritate și vie simpatie. Resimțim aceste nenorociri ca pe ale noastre 
proprii.

Rog Excelența Voastră să primească asigurările înaltei mele con- 
tiderațiuni.

PENN NOUTH
primul ministru al Guvernului Regal 
de Unitate Națională al Cambodgiei

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Comitetul Central al Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din 

Cipru (AKEL) vă exprimă întristarea sa profundă în legătură cu ca
lamitățile care au lovit poporul României socialiste ca urmare a mari
lor inundații.

Exprimăm sincera noastră compasiune victimelor și încrederea că, 
tn ciuda pagubelor inestimabile, poporul român, prin munca sa crea
toare și cu ajutorul altor țări socialiste, va repara în scurt timp pagu
bele provocate.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
secretar general al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (AKEL)

Duminică la amiază s-a Înapoiat 
tn Capitală delegația guvernamentală 
a Republicii Socialiste România, con
dusă de Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care, la invi
tația guvernului Republicii Populare 
Ungare, a participat la deschiderea 
Tîrgului internațional de la Buda
pesta — ediție consacrată celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist. La sosire, pe 
aeroportul internațional București- 
Otopeni, erau prezenți Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, miniștri și alte persoane ofi
ciale. Au fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Continuind vizita tăcută tn Repu

blica Populară Bulgaria, Republica 
Populară Ungară, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Austria și Republi
ca Socialistă Federativă Iugoslavia, 
nave fluviale militare sovietice sub 
comanda contraamiralului F. E. Pa- 
halciuk, Erou al Uniunii Sovietice, 
au sosit duminică în portul Brăila 
pentru a face o vizită de prietenie 
în țara noastră, între 24 și 27 mai 
a.c. Marinarii militari sovietici au 
fost întîmpinați de contraamiralul 
Sebastian Ulmeanu, de ofițeri ai mari
nei noastre militare.

Duminică la amiază, contraamiralul 
F. E. Pahalciuk, însoțit de un grup 
de ofițeri sovietici, a făcut o vizită 
tovarășului Constantin Radu, prima
rul municipiului Brăila.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Argentina, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe argentinian, 
Juan B. Martin.

★
Cu prilejul celei de-a 15-a aniver

sări a creării Asociației generale a 
cetățenilor coreeni din Japonia, Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa a adresat o tele
gramă de felicitare Comitetului Cen
tral permanent al acestei asociații.

*
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră, delegația parlamentară islandeză, 
condusă de Benedikt Grondal, vice
președinte al parlamentului, a poposit 
duminică dimineața in municipiul 
Constanța. După o scurtă întrevedere 
la consiliul popular județean, oaspe
ții au vizitat stațiunile Eforie Sud și 
Nord, Mamaia, precum și Muzeul ar
heologic din Constanța. în cinstea de
legației, consiliul popular județean a 
oferit un dejun. în aceeași zi, delega
ția s-a înapoiat în Capitală.

★
Colectivul artistic al Teatrului Ti

neretului din Piatra Neamț a pre
zentat, duminică, primul din seria 
celor opt spectacole, ale căror înca
sări urmează să fie trimise popu
lației din zonele sinistrate. în fața 
unui numeros public a fost prezentată 
piesa „Woyzek" de Buchner.

★
Sub egida Comitetului județean Ba

cău pentru cultură și artă, duminică 
a avut loc la Galeriile de artă din 
localitate vernisajul unei expoziții de 
pictură, sculptură, grafică și carica
turi. Lucrările prezentate au fost puse 
în vînzare, iar fondurile ce se vor în
casa vor fi donate populației sinis
trate.

(Agerpres)

Ziua eliberării Africii
POPORUL ROMAN UREAZĂ POPOARELOR AFRICANE SUCCES 

ÎN LUPTA PENTRU LIBERTATE, PACE Șl PROGRES I

Popoarele continentu
lui african — și alături 
de ele toate forțele pro
gresiste din lume 
niverseazâ 
Ziua eliberării Africii.

în urmă cu șapte ani, 
conferința șefilor de 
state și guverne de pe 
acest continent a ho
tărît crearea Organiza
ției Unității Africane — 
expresie a voinței po
poarelor africane da 
a-și întări solidaritatea 
de luptă pentru apăra
rea libertății și inde
pendenței naționale, 
pentru abolirea defini
tivă a sistemului colo
nial.

Constituirea tinerelor 
state independente din 
Africa, care a însem
nat prăbușirea unei 
vaste și „tradiționale* 
părți a sistemului colo
nial, reprezintă un re
zultat al dezvoltării u- 
riașe a mișcării de eli
berare națională a po
poarelor lumii contem
porane. Pe harta politi
că a Africii au apărut 
41 de state, angajate pe 
drumul dezvoltării in
dependente. Ultimele 
bastioane ale colonia
lismului — care repre
zintă doar șase la sută 
din suprafața continen
tului și 12 la sută din 
populația sa — sînt su
puse unei viguroase o- 
fensive din partea for
țelor mișcării de elibe
rare. în Angola, Mozam- 
bic, Guineea-Bissau, for
țele patriotice de elibe
rare dau puternice lovi
turi colonialiștilor. în zo
nele eliberate se pun ba
zele unei vieți noi. Lup
tele s-au extins și în 
Rhodesia și Namibia, 
unde acționează detașa
mente de partizani. în 
Republica Sud-Africană 
ia o tot mai largă am
ploare împotrivirea fa-

a-
la 25 mai

ță de regimul rasist d« 
la Pretoria.

Eliberarea de sub do
minația colonială a des
chis popoarelor africa
ne largi perspective 
pentru soluționarea gre
lei moșteniri coloniale, 
în țările recent elibera
te s-au depus, In acești 
ani, eforturi însemnate 
pentru consolidarea in
dependenței politice cu
cerite, pentru valorifi
carea Imenselor resur
se materiale în folosul 
propriei dezvoltări.

Fără îndoială, drumul 
Africii nu este lipsit de 
obstacole ; există nume
roase greutăți, genera
te de greaua moștenire 
lăsată de colonialism, 
înapoierea economică, 
lipsa unor structuri e- 
conomice, lipsa de ex
periență, insuficiența 
cadrelor naționale — a- 
gravata da adîncirea 
decalajului între țările 
în curs de dezveltare și 
cele dezvoltate. Pe de 
altă parte, cercurile im
perialiste încearcă prin 
toate mijloacele să o- 
prească în loc evoluția 
Africii, intervenind >n 
treburile tinerelor sta
te, atentînd la suvera
nitatea lor națională.

Evoluția evenimente
lor din această parte a 
lumii a arătat însă că, 
în ciuda unor insuccese 
și unor dificultăți rea
le, popoarele africane 
nu pot fi întoarse din 
drumul pe care au por
nit.

Așa cum este cunos
cut, în spiritul politicii 
internaționaliste a par
tidului, țara noastră 
și-a manifestat cu con
secvență solidaritatea 
și simpatia, a sprijinit 
dintotdeauna, în multi
ple forme, lupta po
poarelor africane pen
tru libertate, pentru

împlinirea aspirațiilor 
lor fundamentale. „Po
porul român, a subli
niat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, urmărește 
cu simpatie eforturile 
tinerelor state din A- 
i'rica și de pe alte con
tinente pentru apărarea 
și consolidarea inde
pendenței lor, «prijină 
lupta acestora pentru 
dezvoltarea economică 
și socială, de sine stă
tătoare, pentru valorifi
carea largă și eficientă 
a resurselor naționale 
in folosul propriilor po
poare".

O expresie a relații
lor de prietenie dintre 
România și statele a- 
fricane recent eliberate 
o constituie faptul că 
țara noastră întreține 
relații diplomatice cu 30 
de state africane, volu
mul schimburilor eco
nomic» ale României cu 
țările africane a crescut 
în ultimul deceniu de 
patru ori. Numeroasele 
vizite făcute de către 
șefi de stata și alți li
deri africani în țara 
noastră, precum șl ds 
către delegații româ
nești în Africa, Inclusiv 
vizita pe care o face în 
prezent ministrul român 
al afacerilor 
într-o serie 
africane, au 
atit dorința 
cit și faptul 
xistă numeroase posi
bilități de întărire a co
laborării și cooperării 
româno-africane, spre 
binele ambelor părți, al 
cauzei păcii și înțele
gerii în lume.

Cu prilejul Zilei e- 
liberării Africii, po
porul român urează 
popoarelor africane noi 
succes» în lupta lor 
pentru făurirea unei 
vieți libere și indepen
dente, pentru pace și 
prosperitate.

externe 
de țări 

relevat 
comună 
că e-

Vizita delegației parlamentare
române in Belgia

BRUXELLES — Trimisul special 
Agerpres Aurel Zamfirescu trans
mite : Vizita în Belgia a delegației 
parlamentare române, condusă de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, continuă în a- 
ceeași atmosferă de cordialitate, pre
zentă încă de la sosire. Duminică, 
deputății români, însoțiți de preșe
dintele Senatului belgian. Paul 
Struye, au vizitat Ostende și au fost 
oaspeții primăriei din localitate. La 
primărie, unde erau arborate drape-

lela României și Belgiei, delegația a 
fost întîmpinată de senatorul F. Piers, 
primarul orașului, și de alte oficialități 
locale. Salutînd prezența deputaților 
români, F. Piers a relevat rolul con
tactelor umane în dezvoltarea rela
țiilor de încredere și prietenie întră 
state cu orînduiri aociale diferite. 
Sînt convins că vizita dumneavoastră 
în Belgia va contribui la dezvoltarea 
legăturilor dintre țările noastre in 
toate domeniile, a declarat primarul 
orașului Ostende.

EXISTĂ PERSPECTIVE FAVORABILE
A

UNEI PĂCI TRAINICE IN EUROPA
• PREMIERUL CHABAN-DELMAS DESPRE PRINCIPIILE PO

LITICE ALE GUVERNULUI FRANCEZ

PARIS 24 (Agerpres). — Guvernul 
francez nu a abandonat nici unul din
tre principiile politice de bază ale 
fostului președinte, Charles de Gaulle, 
a subliniat primul ministru, Jacques 
Chaban-Delmas, într-un 
acordat agenției United 
national.

„Primul principiu pe 
zează politica noastră 
premierul Chaban-Delmas — îl con
stituie dragostea și respectul pentru 
libertate, în primul rînd pentru pro
pria noastră libertate, și apoi liber
tatea altora și dreptul tuturor po
poarelor de a se organiza singure 
așa cum doresc. Al doilea principiu 
este dorința noastră de pace. Franța
— a declarat primul ministru francez
— nu amenință pe nimeni și respinge 
orice intenții agresive. Al treilea 
principiu este cooperarea. Sîntem în
conjurați pretutindeni de continente 
întregi unde subdezvoltarea menține 
sărăcia. Nu avem o sarcină mai im
perioasă decit să le ajutăm să pro
greseze, fără să Încălcăm suveranita
tea lor".

în altă ordine de idei, premierul 
Chaban-Delmas « apreciat că pera-

interviu
Press Inter-

care se ba-
— a relevat

pectlvele unei păci trainice In Eu
ropa nu au fost niciodată mal bune 
ca In prezent. Reluînd tema convo
cării unei conferințe consacrate secu
rității europene, el a reafirmat pozi
ția Franței potrivit căreia o asemenea 
conferință va putea să înregistreze un 
succes numai dacă nu va prilejul „o 
confruntare între blocuri rivale" și va 
fi deschisă tuturor țărilor europene, 
Statelor Unite și Canadei. Chaban- 
Delmas a considerat favorabil contac
tele externe alo R.F.G. și în context, 
și-a exprimat speranța într-un dialog 
real între cele două state germane.

Referlndu-se la relațiile Franței cu 
R. P. Chineză, premierul și-a expri
mat satisfacția pentru faptul că „el» 
indică semne de progres".

SUDAN

agențiile de presa transmit

Comitetul Central al Partidului Comunist din Japonia a transmis 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român expresia sentimen
telor de simpatie șl compasiune în legătură cu gravele inundații din 
România și pierderile umane și materiale suferite de poporul român.

Telegrame primite la Ministerul Afacerilor Externe
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a trimis o telegramă în 
care, printre altele, se spune:

Am fost profund întristat cînd 
am aflat, prin intermediul repre
zentantului permanent al României 
și al altor rapoarte pe care le-am 
primit, despre pagubele conside
rabile provocate de inundații în 
România. Doresc să transmit po
porului român întreaga mea com
pasiune față de suferințele cau
zate de inundații.

O.N.U. și instituțiile sale s’nt 
gata să acorde tot ajutorul posibil, 
în limitele resurselor disponibile,

pentru ușurarea suferințelor slnis- 
traților.

Voi însărcina funcționarii com
petent ai O.N.U. să examineze a- 
ceastă problemă împreună cu re
prezentanții guvernului român, 
pentru a găsi cel mai bun mijloc 
prin care asistența necesară să 
poată fi transmisă.

★
Ambasadorul Republicii Federa

le Nigeria la Varșovia, acreditat și 
la București, a exprimat Ministe
rului Afacerilor Externe cele mai 
adînci regrete și întristarea guver
nului și poporului nigerian în le
gătură cu recentele calamități din 
România. (Agerpres)

„CUPA DAVIS’

Azi, ultimele întâlniri dintre 
echipele României și Greciei

Din cauza timpului nefavorabil nu 
s-au putut disputa ieri ultimele două 
partide ale meciului pentru „Cupa 
Davis", România—Grecia. Intîlnirile 
vor avea loc astăzi cu începere de la 
ora 15,00 la Progresul (în caz de 
ploaie de la ora 16,00 în sala Flo- 
reasca) între jucători de rezervă 
Mărmureanu cu Arghiriu și Mure- 
șan cu Gavrilidis. Primii tenismani 
ai celor două echipe: Ilie Năstase, 
Ion Țiriac, și Niko Kalogheropoulos 
nu pot participa la jocuri, întrucît 
pleacă la Paris unde încep astăzi 
campionatele internaționale ale Fran
ței. După cum se știe, echipa Ro
mâniei a cîștigat primele trei partide 
și conduce cu 3—0, fiind calificată în 
turul al treilea unde va întilni for
mația Iugoslaviei.

Măsuri pentru refacerea unității naționale In R. A. 
Yemen. Postul de radi0 Sanaa ■ anunțat că Ahmed Mohamed Nooman și 
Ahmed Mohamed el Chaml, fost ministru de externe In guvernul imamului 
El Badr, personalități apropiate cercurilor regaliste yemenite, au fost numiți 
membri ai Consiliului prezidențial al Republicii Arabe Yemen. De asemenea, 
au fost numiți patru noi miniștri, 12 membri ai Consiliului național și un gu
vernator din rîndurile foștilor conducători regaliști tnapoiați tn Yemen. Liderii 
regaliști au fost primiți de președintele Consiliului prezidențial, Abdul Rahman 
al-Iriani, care a subliniat cu acest prilej că a fost realizat un pas extrem d» 
important pe calea refacerii unității naționale.

Președintele Joseph Mo
butu candidat unic la ale
gerile prezidențiale progra- 
mate tn luna noiembrie. Hotărîrea a 
fost luată în cadrul Congresului ex
traordinar al partidului Mișcarea 
populară a revoluției. în același timp, 
congresul a instituționalizat Mișca
rea populară a revoluției ca instanța 
supremă a Republicii ~ 
Congo. Constituția țării 
ficată în consecință.

Abba Eban, care a sosit la Londra. 
Un purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Marii Britanii 
a declarat că, in cursul întrevederii, 
Stewart a reafirmat necesitatea de a 
se pune capăt ciclului de violențe ia 
frontiera israeliano-libaneză.

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — 
Direcția de stat a economiei ape
lor din R. P. Ungară a făcut cu
noscut că in noaptea de simbătă 
spre duminică, in urma eforturi
lor pline de abnegație ale popu
lației, pe malul sting al riulul 
Mureș s-a izbutit să se prevină 
ruperea digurilor de apărare. Pe 
riul Tisa, unda de viitură a de
pășit nivelul maxim cu 2 centi
metri in zona satului Tiszadorog- 
ma. în cimpia Tisei pericolul 
inundațiilor este extrem de 
mare, informează agenția M.T.I.

Preocupări economice
Sudanul sărbătorește la 25 mal ziua 

za națională, mareînd împlinirea unul 
an de la instaurarea Consiliului co
mandamentului revoluției. Aniver
sarea acestui eveniment prilejuiește 
presei din capitala sudaneză o tre
cere în revistă a eforturilor depuse 
de poporul sudanez în vederea lichi
dării urmărilor dominației coloniale, 
dezvoltării diverselor ramuri ale eco
nomiei naționale. Astfel, se amintește 
că, recent, Consiliul comandamentului 
revoluției și guvernul Sudanului au 
examinat In cadrul unei reuniuni 
speciale proiectul planului de dezvol
tare a economiei naționale pe o peri
oadă de cinci ani — care va Intra în 
vigoare în iulie — adoptînd unele ho- 
tărîri importante pentru accelerarea 
progresului general al țării. Recent 
a fost inaugurată prima uzină de 
asamblare a autocamioanelor, a în
ceput construcția unul modern aero
port internațional la Khartum și este 
în curs de elaborare un amplu pro
gram de dezvoltare a «udului țării.

ARGENTINA:

Democratice 
va fi modi-

Orientul 
special.

Conflictul din 
Apropiat și, în 
agravarea tensiunii la fron
tiera dintre Israel și Liban, 
au fost examinate duminică tn cursul 
unei întrevederi între ministrul bri
tanic al afacerilor externe, Michael 
Stewart, și omologul său israelian,

La 22 mai, un avion mili
tar american a violat spa
țiul aerian al provinciei 
Guandun,iar 13 23 mai 0 navă d9 
război a S.U.A.
teritoriale ale R. P. Chineze, într-o 
zonă situată la sud-est de provincia 
Fukien, informează agenția China 
Nouă. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost autorizat, după cum 
relevă agenția citată, să adreseze un 
avertisment tn legătură cu aceste ac
țiuni.

• pătruns tn apela

HAVANA 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Pren- 
sa Latina, comunicațiile terestre 
cu mai multe regiuni ale Cubei 
din provinciile Oriente și Ca- 
maguey sint intrerupte ca ur
mare a distrugerii podurilor și 
șoselelor provocate de revărsa
rea mai multor riuri. Actualele 
inundații se datoresc ploilor to
rențiale care însoțesc perturba- 
ția ciclonică ce înaintează in 
Marea Caraibilor.

(I

ÎN SPIRITUL SOLIDARITĂȚII UMANE

SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU
RAN SUEDEZ" a oferit 3 lăzi eu 
medicamente, 100 saci cu lapte praf, 
10 colete cu alimente pentru copii, 
care urmează să fie transportate în 
curînd în țara noastră.

Organizația „VOLKSDEUTSCHE" 
din R. F. a Germaniei a hotărît să

depună tn contul pentru sinistrați 
suma de 10 000 mărci vest-germane.

Vicepreședintele Organizației 
„VOLKSDEUTSCHE" din Austria 
Otto Parsch, a pus la dispoziția fon
dului pentru sinistrați suma de li 000 
schilling!.

Miniștrii de externe ai 
Sudanului, Libiei și Repu
blicii Arabe Unite au participat 
«îmbăta seară la Khartum la o reu
niune în vederea pregătirii raportului 
asupra politicii externe a celor trei 
țări, care urmează să fie prezentat 
în cadrul reuniunii tripartite la nivel 
înalt, programată pentru 25 mai, tn 
capitala sudaneză.

Din partea unor firme și oameni de afaceri 
care au legături cu România

Cu fiecare zi vești sosite din toată lumea aduc noi dovezi ale simpatiei 
fată de poporul român, atit de greu încercat ca urmare a catastrofalelor inun
dații, dovezi de admirație pentru bătălia dirză pe care o duce In vederea re
stabilirii vieții normale in zonele năpăstuite de năvala apelor. Insoțindu-și 
cuvintele de îmbărbătare pe care le transmit poporului nostru prin scrisori, 
telegrame, telexuri, pe diferite căi, cu fapta, plină de o nobilă semnificație, 
state, organizații internaționale, persoane și firme de peste hotare, cetățeni 
străini, aflați la noi, fac donații importante, dau un sprijin prețios, contribuind 
la efortul pe care statul român II face pentru ajutorarea populației sinistrate, 
înlăturarea pagubelor aduse economiei naționale de năpraznicele calamități 
naturale.

Acțiuni ale organelor de stat, organizații 
de Cruce Roșie și alte organizații

GUVERNUL BELGIAN a hotărît să 
constituie un Comitet de asistență 
compus din reprezentanții sectoare
lor public și particular in scopul de 
a solicita și coordona ajutoarele po
porului belgian pentru sinistrații din 
România. Guvernul a pus la dispo
ziția acestui comitet un prim credit 
în valoare de 100 000 de dolari.

După un prim transport sosit sîm- 
bătă, CRUCEA ROȘIE DANEZĂ a a- 
nunțat prin reprezentantul el, Holgen 
Reedtz Funder, că va mai trimite un 
nou avion cu 5 tone lapte praf, desti
nat populației din zonele inundate.

DIN PARTEA CRUCII ROȘII IU
GOSLAVE au fost expediate pe calea 
aerului, la București, colete în greuta
te de 900 kg, conținînd antibiotice și 
alimente pentru copii, drept ajutor 
pentru sinistrați.

Din partea CRUCII ROȘII SUE
DEZE s-a anunțat că a fost acordat 
un ajutor suplimentar, constînd din

20 tone îmbrăcăminte, pături și ban
daje, care pleacă luni spre România, 
precum și 2 tone alimente pentru 
copii.

Pe adresa Crucii Roșii Române a 
sosit o telegramă din partea CRUCII 
ROȘII AMERICANE. în care se ara
tă că, mîhnită de știrile privind de
zastrul provocat de inundații în 
România, exprimă cea mai profundă 
simpatie și, ca dovadă a interesului 
său, trimite telegrafic 10 000 dolari 
pentru a sprijini acțiunea de ajuto
rare și alți 10 000 dolari din partea 
Fondului de tineret pentru ajutorarea 
copiilor. Cu avionul va mai fi trimisă 
și altă donație a Crucii Roșii Ameri
cane : 5 000 unități gamaglobulină.
aspirine, multivitamine și cizmo de 
cauciuc.

LIGA SOCIETĂȚILOR DE CRUCE 
ROȘIE a mai comunicat Crucii Roșii 
Române noi contribuții din partea

serve, 5 tone alimente pentru copii, 
3 unități de purificare a apei. Cu ca
mionul vor fi trimise 21,5 tone me
dicamente, vitamine, încălțăminte 
pentru femei, pături.

Pe aceeași cale, s-a anunțat că 
BELGIA va mai expedia, spre Româ
nia, 1 tonă lapte praf, 1200 borcane 
alimente pentru copii, 40 000 compri
mate analgezice, comprimata de pe
nicilină și streptomicină.

Un avion va aduce din partea 
CRUCII ROȘII OLANDEZE 1 000 pă
turi, 4 000 kg lapte praf, 440 cutii cu 
alimente pentru copii, aproape 9 000 
de flacoane cu penicilină.

Din ELVEȚIA au mai fost trimise 
7 tone lapte praf și 9 000 fiole gama
globulină.

Societatea de Cruce Roșie din 
FRANȚA a expediat, cu aceeași des
tinație, 27 kg de medicamente, iar 
cea din ANGLIA 246 kg medicamente 
și 348 kg îmbrăcăminte.

Pe un vas care se îndreaptă spre 
țara noastră, au fost îmbarcate la 
Viena 200 paturi cu saltelele respec
tive, donate de către Societatea de 
ajutor „CARITAS" din Viena. A- 
ceeași societate a pus la dispoziție 
și 20 de vagoane-station, în care pot 
fi adăpostite 40 de familii.

Secretarul general al Organizației 
„AJUTORUL BISERICII DANEZE". 
Viggo Molerup. a oferit un ajutor în 
medicamente și alimente, în valoare 
de 50 000 coroane daneze.

Organizația „AJUTORUL LUTHE-

Firma ,.Oberg Et Co“, din Suedia, 
producătoare de freze și pile,- a ofe
rit suma de 1 000 coroane suedeze ți 
1 200 pile pentru construcții, In va
loare de 3 000 coroane, iar firma 
„Broms Regulator A.B." a subscris, la 
fondul sinistraților, suma de 3 000 co
roane.

„Dansc Radio* — o firmă daneză 
— a venit în sprijinul populației din 
țara noastră lovită de calamitățile 
inundațiilor, donind 4 200 coroane 
neze.

Firma „Geygy* din Elveția va 
pedia, pe adresa Crucii Roșii din 
mânia, medicamente și produse agro- 
chimice, în valoare de 50 000 franci 
elvețieni.

Din partea mal multor firme din 
. Grecia au fost depuse, în contul 1 000, 
următoarele sume : 3 000 dolari
S.U.A. — firma „Papadopoulos" (Ap- 
karian) și 2 000 dolari S.U.A. firma 
„Papadopoulos" (Kanakaris).

Proprietarul firmei „Hartwig" din 
Suedia. Oile Hartwig, a donat suma 
de 5 000 coroane, iar farmacia „Uppsa
la", din aceeași țară, a oferit plasmă 
in valoare de 5 000 coroane.

Cu gîndul la țara 
de origine

Cunoscuta cîntâreață italiană Vir
ginia Zeani, a venit in sprijinul celor 
crunt loviți de urgia apelor dezlăn
țuite, oferind suma de 300 000 lire ita
liene. Alți doi cetățeni italieni — Ilie 
Niță și Fiorentina Margheri — au do
nat în același scop 200 000 lire italie
ne și, respectiv, 62 500 lire Italiene.

tn afara sumei de 25 000 schillingi 
despre care am anunțat ieri, cetățe
nii austrieci de origină română din 
Viena au hotărît să contribuie la 
fondul pentru sinistrați cu încă 10 000 
schillingi.

da-

ex-
Ro-

într-o scrisoare adresată ambasa
dei române din Uruguay, de către 
directoarea școlii „România" din 
Montevideo, Învățătorii și elevii își 
exprimă sentimentele lor de compa
siune în legătură cu inundațiile ca
tastrofale care s-au abătut asupra 
țării noastre și se alătură durerii pe 
care poporul român o încearcă în 
aceste grele momente.

Sentimentele studenților 
străini care învață în țara 

noastră
Noi telegrame adresate tovarășului 

Nioolae Ceaușescu de către tinerii 
străini care studiază în instituțiile de 
învățămînt superior din țara noas
tră dezvăluie adincă compasiune și 
caldă solidaritate cu poporul român 
atit de greu încercat în aceste zile 
de urgie.

Studenții palestinieni din România 
arată într-o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU că 
sînt gata să contribuie cu toate po
sibilitățile lor pentru grabnica în
lăturare a urmărilor calamităților.

Un mesaj telegrafic de adîncă oom- 
pasiune și durere în fața efectelor 
dezastruoase ale naturii dezlănțuite 
ce au cuprins țara noastră au tri
mis și studenții indonezieni care se 
pregătesc în România.

*
Practicanții vietnamezi. care «e 

află la pregătire la Fabrica de ciment 
din Bicaz. au adresat o scrisoare în 
care se spune, printre altele : Pro
fund mișcați de vestea că furia ape
lor s-a năpustit asupra populației, 
provocînd importante pagube mate
riale și umane, ne alăturăm celor ce 
au suferit, rugîndu-vă să primiți mo
destul nostru ajutor constind în 
1 310 lei.

„Sert 2", satelitul ameri
can echipat cu un motor 
minuscul cu ioni, *trecut cu 
succes experiențele prevăzute în pri
mele trei luni de la lansarea sa, în 
ziua de 3 februarie. De la plasarea pe 
orbită, „Sert 2“ a trecut de la altitu
dinea de 990 km la 1 038 km, datorită 
motorului cu ioni în greutate de 
numai 0,006 livre. Motoarele de acest 
tip vor fi eventual folosite pentru 
propulsia navelor spațiale spre pla
netele foarte îndepărtate, a precizat 
un purtător de cuvînt al N.A.S.A.

STUTTGART
»„Saptamina româneasca

STUTTGART 24. — Corespondentul 
Agerpres Mircea Moarcăș transmite : 
Drapelul de stat al Republicii Socia
liste România a fost înălțat pe clădi
rea primăriei generale a 
Stuttgart, cu prilejul 
„Săptămînii românești". Cu 
deschiderii 
„România 
neral al 
Arnulf Klett, și ambasadorul Româ
niei la Bonn, Constantin Oancea, au 
subliniat că „Săpt.ămîna românească" 
constituie o manifestare ce se înscrie 
pe linia dezvoltării continue a rela
țiilor culturale dintre cele două țări.

Un eveniment deosebit In cadrul 
„Săptămînii românești" la Stuttgart 
l-a constituit turneul Operei româ
ne din București.

orașului 
inaugurării 

ocazia 
expoziției de fotografii 

vă invită", primarul ge- 
orașului Stuttgart, dr.

Municipalitatea Stuttgartului a fă
cut o donație de 10 000 de mărci vest- 
germane pentru ajutorarea victime
lor calamităților din România. De a- 
semenea, din inițiativa conducerii O- 
perei din Stuttgart, in rîndurile spec
tatorilor a fost deschis un fond de 
ajutorare a sinistraților.

Clnd, în urmă cu cinci luni, a 
fost inaugurat tunelul fluvial ce 
leagă orașele Parana și Santa 
Fe, poporul argentinian, a cărui 
sărbătoare națională este astăzi, 
a făcut un important pas spre 
conectarea cu restul țării a așa- 
numitei „Mesopotamii argenti- 
niene", un teritoriu de 200 000 
kilometri pătrați, cuprins între 
fluviile Parana și Uruguay. Con
strucția face parte dintr-un 
sistem de proiecte destinate să 
scoată din tradiționala Izolare 
provinciile Mision.es, Entre Rios 
și Corrtientes. La canalul sub- 
fluvial, început de mai mult 
timp, actualul 
gat proiecte 
de realizare 
dintr-o rețea 
duete, cu o 
kilometri.

în cadrul Intenselor eforturi de 
conectare la circuitul economic 
național a noi regiuni, exemplul 
cel mai elocvent se referă la Pa
tagonia. acel imens spațiu pustiu 
din sudul țării, dotat cu mari 
bogății naturale. încă de anul 
trecut, guvernul a lansat un plan 
de dezvoltare a Patagoniei (su
pranumit „a doua cucerire a de
șertului") pentru a trezi la viață 
resursele acestei zone, prin lărgi
rea considerabilă a exploatărilor 
de petrol șl gaze, instalarea unei 
industrii de aluminiu la Puerto 
Madryn, construirea unor între
prinderi de prelucrare a pește
lui. trasarea de drumuri etc.

Măsurile economice adoptata 
pînă acum și proiectele aflate în 
curs de elaborare arată că Ar
gentina nu se conformează nicî 
cu destinul de „stat-fermă", nici 
cu cel de „producător de ali
mente Industrializate* (asa cum 
i s-a sugerat insistent de către 
protagoniștii „integrării" si 
„Specializării" din cadrul O.S.A.), 
ci își mobilizează eforturile spre 
expansiunea ramurilor chemate 
să asigure dezvoltarea multilate
rală și armonioasă a economiei, 
conform intereselor naționale. 
Un asemenea curs nu avansează 
pe teren neted. Puternice inte
rese autohtone și străine (sub 
forma presiunilor monopoliste) 
acționează în sens contrar. Dar 
în rîndurile poporului argenti
nian se întărește tot mai mult 
credința că vicisitudinile de mo
ment nu vor putea stăvili proce
sul obiectiv — Ireversibil în 
perspectivă — al afirmării Inte
reselor naționale.

guvern a adău- 
noi, cu regim 

urgentă, constînd 
de poduri șl via- 
lungime da 34

V. OROS
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