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Hotărirea unanimă a celor angajați in dramatica luptă cu furia apelor

VOM FACE TOT CE ESTE 
OMENEȘTE POSIBIL 

PENTRU A NU CEDA NIMIC!
Titlul de mod sus oglindește o realitate fundamentals a zilei de față și a celor urmă
toare : hotttrfrea unanimă a celor angajați în lupta cu stihiile, de a face totul, pînă la 
ultimul strop de energie, pentru a apăra localitățile, pămînturile, bunurile amenințate. 

Cuvîntul îl au FAPTELE.

„Rezistați pînâ la ziuă și digul e salvat!"

...Și în beznă, 
sub biciul ploii, 
au rezistat eroic

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu

a primit pe ambasadorul
I

Regatului Maroc 
la București

Luni lâ amiază, președintele Consiliului de Stal al 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe ambasadorul Regatului Maroc la București, 
Hassan Kaghad, la cererea acestuia.

Ambasadorul a transmis președintelui Consiliului 
de Stat un mesaj din partea regelui Hassan II, al Ma
rocului.

La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Duminică după prinz ajunsesem la 
Județeană de partid, după ce făcu
sem, pe căi ocolite, un drum de peste 
300 de km, prin satele lovite de inun
dație de pe valea Șiretului și apoi, 
traversînd podișul Covurluiului pînă 
la Oancea, pe Prut, și de acolo la 
Galați. Ploua cu găleata. O ploaie 
rece, piezișă, gonită de rafale de vînt 
care șfichiuiau obrajii. Se stîmise 
furtuna. Am mai apucat doar să-1 văd 
pe primul-secretar al comitetului ju
dețean de partid, cînd a intrat in sala 
de ședințe, unde se strînsese o mină 
de activiști din sectoarele mai puțin 
periclitate ale orașului : „Fraților, 
toată lumea pe dig, la Prut ! 11 rupe 
furtuna.' Vă înșirați de la Ghimia în 
sus, pînă la km 1, din sută în sută 
o'e metri. Sînt sute de oameni acolo 
t -e trebuie îndrumați. Acționați 
< pă caz".

Am pornit-o spre dig. Traversînd 
orașul, auzeam sirenele întreprinderi
lor chemind muncitorii (după cum am 
aflat mai tîrziu, cinematografele și-au 
suspendat și ele programul) : mobili
zare generală. Speram să ajung prin
tre primii la Ghimia, la gura de văr
sare a Prutului în Dunăre. Pe Calea 
Prutului, însă, abia am reușit să mă 
strecor prin coloana nesfîrșită de 
autocamioane care cărau, spre digul 
de la Prut, muncitori, ostași, mate
riale de tot felul. Cind am ajuns pe 
Prut se însera. Niciodată nu mi-aș fi 
putut închipui că omul, că oamenii, 
cei pește 4 000 de ostași și muncitori 
din întreprinderile orașului — care 
au trăit pe digul de pe malul Prutu
lui acea noapte de infern de dumi
nică spre luni — au in ei puterea de 
a rezista la încercările supraome
nești ce le-au fost impuse de furiile 
naturii.

De sus, turna cu găleata. Vîntul, 
gonind besmetic cu peste 70 de km pe 
oră, în rafale, te îndoia. Jos, la pi
cioarele digului, apele negre ale Pru
tului se rostogoleau în valuri uriașe, 
care se spărgeau urlînd de pieptul 
digului, înainte de a se năpusti în 
Dunăre. Iar fiecare val — și au fost 
în acea noapte mii, milioane de va
luri — rodea ca un cancer în pieptul 
digului. Oamenii pentru asta și veni
seră : să astupe aceste caverne care 
amenințau să rupă digul.

începea o bătălie dramatică, deci
sivă. Pe dig, un noroi clisos, o mo
cirlă infernală, în care mii de oameni 
înotau pînă la genunchi, sub povara 
sacilor cu nisip, a parilor, a seîndu- 
rilor. Un pas... o rafală de ploaie și 
vînt, o creastă de val aruneînd peste 
tine o tonă de apă... încă un pas, o 
nouă rafală. Omul se oprea, se clă
tina, scrîșnea din dinți, scuipa apa 
și noroiul, care-i intrau și în gură, și 
făcea încă unul...

„Pari, aduceți pari !". „Nu avem 
topoare !“ „Vedeți că 6Înt !“. Cîțiva 
se apucă să ascută parii. Unul cu 
cizme de cauciuc pînă la briu se lasă 
în apă, în spărtura digului. Ține de 
par. Valurile lovesc in el, îl acoperă, 
îl izbesc de mal. Dar omul rezistă. 
Doi pun mina pe baroase și bat. Un 
par înfipt, încă unul și încă unul... 
Apoi, între pari și malul rupt de ape, 
se așează seînduri. Apoi se așează 

rogojini, Iar în spărtură se dă dru
mul la saci umpluți cu nisip — 10, 
20, 100, 200 — cit este nevoie. Mai 
sus, altă cangrenă. Aceeași muncă 
îndirjită, surdă, bărbătească. Șl așa, 
pas cu pas, pe o porțiune de un kilo
metru.

între timp se lasă întunericul. O 
noapte de beznă, cu vălătuci de nori 
grei și negri care ți se rostogolesc 
deasupra capului, aproape, încercînd 
parcă să te strivească. Se aduc feli-

reportaj de la Calați 
de Stelian SAVIN

nare de vînt. Nu rezistă. Se cer, prin 
radio, lanterne. Vreo oră, pînă vin 
lanternele, oamenii acționează pe di
buite, în acea beznă de nepătruns.

Este ora 21. Porțiunea amenințată 
de apă este salvată.

Ne retragem într-o chiliuță la sta
ția de pompare, să ne venim în fire. 
Scoatem hainele de pe noi, le stoar- 
cem, descălțăm cizmele de cauciuc, le 
deșertăm de apă. Deodată, apare pe 
ușă un om ; din pricina noroiului nu 
i se mai văd decît ochii și dinții — 
și e sleit de puteri. „Fraților, ce-i la 
voi e floare la ureche. E jale mai 
sus, la km 1+600. Apa a ros digul 
pînă aproape de coronament".

în puține clipe, planul de bătaie 
e gata : o coloană de cîtevp sute de 
oameni, încărcați cu saci cu nisip, cu 
pari, cu rogojini trebuie să înainte
ze prin mocirla de pe dig, împotriva 
furtunii, înfruntînd ploaia rece, pînă 
acolo. (Continuare in pag. a Il-a)

Cu mijloace mecanizate, dar și cu lopefi și tîrnâcoape, oamenii fac totul pentru a reface drumurile, căile, fe
rate, pentru a șterge pretutindeni urmele lăsate de ape Foto : Gh. Vințilă

„Cine cunoaște locul ? Cine ia con
ducerea coloanei ?“

Ieșim în infernul de afară cu că
pitanul după noi. Se formează o co
loană de 400 de ostași. Se iau mate
riale : un om — 4 pari ; altul — 5 
rogojini ; doi oameni — un sac cu 
nisip, ca să se schimbe pe drum, sub 
povară. Pornim In fruntea coloanei. 
Din loc în loc luminăm cu lanterna 
digul: acolo unde valurile izbesc tur
bate. O cavernă în dig. Oprim cinci 
oameni ca s-o astupe, li se arată ce 
să facă. Apoi mai departe ! Altă ca
vernă în dig, alți oameni o astupă.

Pe la miezul nopții, după vreo două 
ore de marș (dacă marș se poate che
ma felul cum ne-am tîrît prin no
roi), ajungem la km 1-1-600. Oame
nii sînt sleiți. Nu mai sînt materiale. 
Ne tîrîm mai departe, pînă la km 2. 
Sînt și alte fisuri în dig. Mai ales în
tre km 1+900 și km 2, unde valurile 
izbesc direct, perpendicular în dig.

Ne întoarcem, minați din spate de 
rafalele de ploaie și vînt. Cădem și 
iar ne ridicăm. în zare, printre per
delele de ploaie biciuite de rafalele 
furtunii, sclipesc palid luminile Ga- 
lațiului, in apărarea căruia 4 000 de 
oameni — storcind din ei și ultima 
picătură de vlagă — rezistă aici, pe 
Prut, în această noapte de urgie...

Le dăm de știre celor de la coman
dament despre cele văzute pe dig, la 
km 2. Pleacă o șalupă pe Prut, tîrînd 
un șlep cu oameni și materiale, ca să 
Intervină. Ne scuturăm de noroi, ne 
stoarcem iarăși hainele, golim de 
apă cizmele și așteptăm. O oră, două, 
trei... Pe la trei și jumătate noaptea 
se reîntoarce șalupa. Trei ore i-au

La Brăila, ploaia a Încetat, după 
ce în ultimele 24 de ore vărsase circa 
25 litri pe metru pătrat. In ciuda 
precipitațiilor abundente, cotele ape
lor Dunării marcau ieri o scădere de 
8 cm. Digul de apărare a orașului a 
fost puțin solicitat. în schimb, peri
colul inundării Insulei Mari continuă 
să crească. Un vint extrem de pu
ternic lovește de peste 36 de ore di
gurile. Pe toți cei 156 de kilometri 
de dig alerta este permanentă. Se 
lucrează febril la consolidarea talu- 
zelor, în punctele greu încercate din 
zonele Strîmba, Mărășel, pe brațul 
Vîlciu sau în punctele Filipoiu, Bă
laia, Băndoiu. Aici este o concentra
re de forțe nemaipomenită. 16IKMJ de 
oameni, militari al forțelor noastre 
armate, gărzi patriotice opun apei 
dezlănțuite o rezistență îndirjită. 
Sînt mobilizate aici impresionante 
capacități tehnice — unele din ele 
sosite și din alte județe — cantități 
imense de materiale (numai în ulti
mele două zile au fost încorporați în 
dig peste 15 000 de saci cu pămînt). 
Către zonele mai greu încercate s-au 
trimis specialiști. Scafandrii verifică 
în adine starea digului. Tot către 
aceste zone se îndreaptă acum 3 
șlepuri de cîte 1 000 tone, pentru a 
proteja digul în porțiunile solicitate. 
La ora la care transmit (16,30), vre
mea s-a mai înseninat ; vîntul însă 
continuă să sufle cu intensitate. Pe 
digul Insulei Mari a Brăilei oamenii, 
într-o încleștare eroică, se opun cu 
bărbăție furiei apei, hotăriți să nu 
cedeze nimic din bogăția celor 72 000 
de hectare.

Emil VASILESCU
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PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE 
PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT 
Ambasadorul Australiei
La 25 mal 1970, președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Roy Robert Fernandez, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Australiei în Repu
blica Socialistă România. (Cuvlntările rostite In 
pag. a V-a).

Ambasadorul Elveției
La 25 mal 1970, președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Alfred William Rappard, 'care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Elveției în Republica 
Socialistă România. (Cuvlntările rostite In pag. 
a V-a).

După cum s-o anunțat, la 8 mai o. c„ tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ziarista franceză Marie Rose Fineau, secretar general de 
redacție la ziarul „L’Humanită*, căreia i-a acordat un interviu. Inter
viul a fost publicat în ziarul „L’Humanită** din 25 moi a-c.

INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

ziarului ,,L' Humanite"

ÎNTREBARE : România este 
o țară in care ritmul de creș
tere a producției a fost deo
sebit de important în ultimii 
ani. Puțini contestă aceasta, 
chiar in țările capitaliste. Ceea 
ce se uită să se menționeze 
este starea în care regimul ca
pitalist lăsase o țară care, deși 
înzestrată cu importante bo
gății naturale, se caracteriza 
în ajunul celui de-al doilea 
război mondial printr-un fel 
de statut semicolonial.

RĂSPUNS : România era atunci 
o țară care avea o economie slab 
dezvoltată. Industria se afla în
tr-o fază incipientă și chiar agri
cultura — din care cea mai mare 
parte era în mîinile marilor pro
prietari funciari — se găsea într-o 
stare de înapoiere. Monopolurile 
străine dețineau o parte impor
tantă din bogățiile țării, în indus
triile petrolieră, carboniferă, chi
mică, metalurgică, precum și în 
industria alimentară, îndeosebi în 
rafinăriile de zahăr. Toate acestea 
cbntribuiau la accentuarea exploa
tării clasei muncitoare, a poporului 
român care, se poate afirma, avea 
în acel moment unul din nivelurile 
de trai cele mai scăzute din 
Europa.

Această situație s-a agravat șl 
mai mult în cursul celui de-al doi
lea război mondial, ca urmare a 
jafului exercitat în economia țării 
noastre de Germania hitleristă și 
distrugerilor cauzate de război. La 
sfîrșitul conflictului, producția scă
zuse cu 50 la sută față de nivelul 
existent înainte de dezlănțuirea 
lui.

Plecind de Ia această situație, 
clasa muncitoare, puterea populară 
au trecut, după eliberare, la reor
ganizarea economiei și la transfor
marea socialistă a țării.

ÎNTREBARE : Ce a între
prins partidul dumneavoastră 
pentru ca bogățiile naturale să 
fie exploatate in mod judi
cios ?

RĂSPUNS : în anii care au tre
cut de la cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare, Partidul Comu
nist Român, în colaborare cu cele
lalte forțe democratice și progre
siste din țară, a pus pe primul plan 
problema industrializării Româ
niei pe baze socialiste, precum și 
cea a transformării socialiste a 
agriculturii.

Acum, producția industrială glo
bală este de peste 16 ori mai mare 

decît cea dinainte de război. Ro
mânia este astăzi în măsură să sa
tisfacă din producția sa proprie 
aproape 70 la sută din necesarul 
de mașini și utilaje al întregii eco
nomii naționale ; ea dezvoltă o în
treagă serie de ramuri modeme, 
ca electronica, folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice, chimia 
— îndeosebi producția de fibre 
sintetice și cea de materiale plas
tice ; ea exportă în numeroase țări 
o serie de mașini și utilaje.

La ora actuală, preocuparea 
esențială a partidului nostru în 
domeniul economiei este asigura
rea unui ritm înalt de dezvoltare 
a industriei.

în ultimii 20 de ani, ritmul mediu 
anual de creștere a fost de circa 
14 la sută ; pentru cincinalul ur
mător prevedem o creștere medie 
anuală de peste 10 la sută, accen
tul fiind pus îndeosebi pe introdu
cerea tehnicii moderne în toate ra
murile economiei.

ÎNTREBARE : Și agricul
tura 1 Ultima plenară a Comi
tetului Central și-a consacrat 
lucrările acestei probleme.

RĂSPUNS •• Doresc să subliniez 
în primul rînd că, în urma în
cheierii colectivizării, în 1962, a- 
gricultura română a reușit nu nu
mai să satisfacă necesitățile con
sumului intern, dar și să permită 
o serie de exporturi de produse 
agroalimentare.

Desigur, în ciuda progreselor e- 
vidente obținute, noi considerăm 
că avem încă mult de făcut pen
tru ca să se poată afirma că po
sedăm o agricultură modernă, a- 
vansată. Avem în vedere o serie 
de măsuri foarte importante, ur
mărind extinderea irigațiilor, me
canizării și folosirii descoperirilor 
științei, măsuri care vor asigura 
un progres mai rapid al produc
ției agricole. în acest scop, noi 
prevedem un volum important de 
investiții; numai din fondurile de 
stat se vor aloca pentru susține
rea acestui program de ridicare a 
agriculturii 80 miliarde lei.

Întrebare : Nu este inu
til să precizăm pentru cititorii 
francezi că România, care a 
fost prezentată mult timp ca 
o țară agricolă, întîmpină, 
chiar în agricultura sa, unele 
dificultăți de ordin geografic.

RĂSPUNS : Este un element de 
care noi ținem seama în progra
mul nostru. Deși România are o 

suprafață relativ redusă, există 
zone în care, în unele perioade, sa 
înregistrează un exces de umidi
tate și altele, destul de întinse, în 
care există, cîteva luni pe an, o 
secetă puternică. De aceea acor
dăm o atenție specială lucrărilor 
de asanare, de ameliorare a ferti
lității solului, de irigații. Ne pro
punem ca, pînă în anul 1975, su
prafața terenurilor irigate să depă
șească 2 milioane hectare, față de 
230 000 ha în 1965. Ceea ce repre
zintă în ultimă analiză esențialul 
este omul, munca sa, pentru că 
toate condițiile geografice, de cli
mat, pot să fie îmbunătățite și so
cialismul creează premise de dez
voltare a agriculturii în cele mai 
bune condiții.

în acest domeniu, ca și în altele, 
partidul nostru a acordat și con
tinuă să acorde o atenție deose
bită folosirii cuceririlor științei. 
Plecăm de Ia faptul că construirea 
noii societăți nu ar putea fi reali
zată decît pe baza ultimelor cu
ceriri ale științei, realizărilor celor 
mai prețioase ale gîndirii umane ; 
de aceea noi veghem la organiza
rea activității de cercetare știin
țifică, la introducerea cuceririlor 
științei în producție, în întreaga 
viață socială. Astfel am repurtat 
succesele de care vorbeam.

ÎNTREBARE: Deci, In a- 
ceastă țară, în care situația ini. 
țială era de asemenea natură 
îneît risca să meargă pe calea 
țărilor slab dezvoltate, socialis
mul a permis transformarea 
radicală a orientării.

RĂSPUNS : Explicațiile date do
vedesc aceasta. Doresc însă să men
ționez de asemenea că, paralel cu 
eforturile depuse de poporul nos
tru pentru dezvoltarea economiei — 
aceste eforturi fiind ilustrate și de 
faptul că noi alocăm anual pen
tru acumulări peste 30 la sută din 
venitul național — un rol impor
tant îl au relațiile de colaborare șl 
cooperare cu țările socialiste și cu 
celelalte țări din lume.

De altfel, în condițiile revoluției 
tehnico-științifice nu s-ar putea 
concepe dezvoltarea unei țări re
lativ mici, ca România, fără o largă 
colaborare și cooperare cu alte 
state. Astfel, noi punem un accent 
deosebit pe dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și cooperare între sta
tele socialiste, relații care sînt în 
măsură să asigure progresul rapid 
al fiecărei țări. Și dezvoltarea fie
cărei țări socialiste contribuie la 

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN SFÎRSIT, SOARE!
ALBA : nu plouă.
ARAD : nu plouă, e soare.
BISTRIȚA : soare și vreme fru

moasă.
BOTOȘANI : senin, dar cam rece.
BRAȘOV : n-a plouat, iese soarele 

dintre nori.
CONSTANȚA : nu mai plouă, dar 

este înnorat și vînt.
FOCȘANI : vînt puternic, nu mai 

plouă.
HARGHITA : frumos, soare. 
HUNEDOARA : frumos, soare. 
IAȘI : soare.
LIPOVA : frumos, soare, apele se 

retrag.

PIATRA NEAMȚ : vreme bună, nu 
plouă.

SIBIU : soare.
SIGHIȘOARA : soare. 
SUCEAVA : senin, frumos. 
TIMIȘOARA : soare și vînt care 

zvîntă pămîntul.
TG. MUREȘ : nu plouă, a frumos.

Rîndurile de mai sus nu țin loe 
de buletin meteorologic. Dar pen
tru noi toți, care am trăit coșma
rul unor zile și nopți de potop, ele 
reprezintă infinit mai mult deci!

obișnuitul „buletin". Reprezintă pri
mele „raze de soare". Așadar, in 
multe locuri bolta țării se înseni
nează ; peticele albastre de cer, 
temperatura în creștere aduc mai 
mult decît oricînd culoarea și căl
dura speranței.

Soare, iese soarele I Niciodată 
parcă n-au răsunat mal omenește 
aceste simple, uzuale cuvinte. Soa
rele nu pătrunde doar în inimi, ci 
în brațe, în mîinile neobosite ale 
mulțimilor de oameni, mîini în
cleștate cu bărbăție pe uneltele 
reconstrucției și ale pîlnii.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni la amiază, pe ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu

rești, A. V. Basov, la cererea aces
tuia.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a luat parte Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Profund Impresionată de cumplita și neașteptata catastrofă care 

îndoliază poporul român, doresc să vă transmit dumneavoastră, Parti
dului Comunist Român și tuturor familiilor afectate condoleanțele mele 
frățești și afectuoase.

Cu cordialitate,
DOLORES IBARRURI

Președintele Partidului Comunist 
din Spania'
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PAGINA 2 SClNTEIA — marți 26 mai J970

PE OGOARE VOM FACE TOT CE ESTE
OMENEȘTE POSIBIL

PENTRU A NU CEDA NIMIC!

a ciștiga bătălia recoltei!
însemnătate 
fiecare hec-

în toate localitățile amenințate de inundații 
aceeași replică dirză dată stihiilor

Lucrările agricole din această perioadă au cea mal mare 
economică, pentru că de ceea ce se face acum depinde ca 
tar de pămint să dea maximum de producție. Luni după-amiază, la Minis
terul Agriculturii, și Silviculturii a avut loc o teleconferință cu toate 
direcțiile agricole, in care s-a discutat amănunțit problema desfășurării 
lucrărilor agricole atît în județele care au avut de suferit de pe urma 
revărsării apelor, cit și in celelalte. în zilele următoare, pe ogoare tre
buie să se realizeze o mare mobilizare de forțe pentru a se face reîn- 
sămințarea culturilor calamitate și executa lucrările de întreținere a 
culturilor. Cu acest prilej au fost făcute o serie de recomandări.

ÎN JUDEȚELE ÎN CARE EXISTA CULTURI CALAMITATE din cau
za revărsării apelor se vor identifica toate suprafețele care trebuie re- 
insămînțate. Se va definitiva planul de înlocuire a culturilor compro
mise și se va stabili necesarul de sămință, deficitul urmind să fie so
licitat ministerului.

PENTRU EVACUAREA APELOR CARE STAGNEAZĂ PE TEREN 
se vor executa șanțuri și canale de scurgere, se vor trage brazde adinei 
cu plugul. Toate instalațiile de irigare prin aspersiune și alte grupuri 
de pompare să fie folosite la scosul apelor din locurile joase și dever
sarea lor în riuri.

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE DIN

J )

SE IMPUNE EXECUTAREA IN SCURT TIMP A LUCRĂRILOR DE 
ÎNTREȚINERE — prășit și plivit — în vederea combaterii buruienilor 
și afinării terenului. Situația actuală impune ca pe lingă mijloacele me
canizate să fie folosită și forța de muncă manuală. Pentru a stirpi rapid 
buruienile, toți locuitorii satelor să participe la lucrările de întreținere 
a culturilor. Specialiștii din cadrul organelor agricole județene trimiși 
in sprijinul unităților agricole să ia in primire cite o fermă și o brigadă 
și să conducă direct executarea lucrărilor de întreținere.

IN LEGUMICULTURA : identificarea suprafețelor de legume calami
tate și stabilirea împreună cu organele de valorificare a planului de în
locuire cu specii Ia care să se poată asigura valorificarea pe bază de 
contract a producției. Reinsămințarea și plantarea urgentă a suprafețe
lor calamitate în județele care au avut de suferit de pe urma revărsării 
apelor, iar in celelalte — insămințarea unor suprafețe suplimentare.

Organizarea perfectă a lucrărilor, participarea in masă a cooperatori
lor la muncă, a tuturor cetățenilor din fiecare comună, fermitatea șl 
dirzenia în îndeplinirea sarcinilor grele care stau in fața oamenilor 
muncii din agricultură constituie o necesitate imperioasă pentru a 
putea obține recolte cit mai mari, de care este atita nevoie pentru dez
voltarea economiei naționale.

JUDEȚUL MUREȘ
TIMIȘ

LÂRGĂ

TULCEA BLAJ

O vizită în aceste zile în sate din 
județul Mureș oferă un tablou im
presionant al hotărîrii țăranilor de a 
reface ceea ce a distrus furia apelor, 
de a reînsămînța culturile calamitate 
și de a realiza recolte cit mai mari 
de pe fiecare hectar de pămint

Oamenii, de la mic la mare, mun
cesc din zori pînă în noapte, cu în- 
dîrjire și tenacitate. Și cite nu sînt 
de făcut in satele mureșene, unde dis
trugerile reprezintă un greu tribut 
dat furiei apelor ! Una din comune
le cele mai grav calamitate este Che- 
țani. După o luptă înverșunată cu 
elementele dezlănțuite ale naturii, 
tot satul este în picioare. Cu tîrnă- 
coape, cazmale și lopeți. oamenii 
Jucrează la demolări ori_aleg bruma 
din ce le-a mal rămas, 
bărbăție și curaj, cu o 
voință de a nu se lăsa 
greutăți, participă la 
Cu mic, cu mare, 
pă și la lucrările 
avutului cooperativei, a celui perso
nal. De pildă, Alexandru Aldea, îm
preună cu prieteni și vecini, răscolea 
cu lopeți și tîrnăooape un morman de 
pămint din care scoteau țiglă, bucăți 
de scîndurl și grinzi. Soția lui 
era alătuii de alți membri coopera
tori la cîmp, muncind la răritul sfe
clei de zahăr de 
dată. Alți săteni 
ceeași zi 20 de 
hibrid timpuriu, 
suprafețe întinse 
tr-un alt loc, cîteva zeci de oameni 
reamenajau răsadnițele pentru cele 
100 de hectare de 
ale cooperativei.

O altă comună

Și tot ei, cu 
nestrămutată 
copleșiți de 
reconstrucție, 
toți partici- 

de refacere a

pe o tarla neinun- 
reînsămînțau în a- 
hectare cu porumb 
De dimineață, pe 
începuse aratul. în-

grădină de legume

calamitată din ju-

deț — eforturi asemănătoare de re
facere : Acățari. Aici o seră de le
gume pentru a cărei construcție s-au 
cheltuit 3 milioane lei și de pe care 
săptămina trecută trebuia culeasă 
prima recoltă de roșii timpurii a fost 
complet acoperită de apele Nirajului 
revărsat. în seră, nămolul adus de 
apă trece de carimbul cizmei. Dumi
nică se lucra intens la evacuarea 
mitului. în aceste zile grele, coopera
torii din Acățari au pus 120 000 butași 
de viță de vie, au însămințat porumb 
și sfeclă de zahăr pe 40 hectare. în
treaga comună Acățari este asemănă
toare unui stup în care fiecare face 
ceva, în care fiecare iși aduce con
tribuția la normalizarea situației.

Dar Chețanii, Acățarii nu sînt sin
gurele sate calamitate din județ în 
care se lucrează acum cu o intensi
tate neobișnuită pentru înlăturarea 
urmărilor inundațiilor. La Bogata, 
Cerghid. Luduș, Gornești și alte co
mune și sate acțiunea de refacere 
continuă cu febrilitate. La Miheșul de 
Cîmpie 230 de cooperatori s-au adu
nat vineri la sediul cooperativei agri
cole și Iau hotărit să înceapă metodic, 
organizat refacerea în toate sectoa
rele, sțabilind în acest sens un pro
gram Amănunțit. Cea mai importantă

hotărîre : nimeni nu rămîne deopar
te ; tot satul, de la mic la mare, va 
munci din zori pină în noapte. La 
cooperativa agricolă din Călugăreni 
trebuie executată în cîteva zile însă- 
mînțarea porumbului pe 200 de hec
tare pentru a ciștiga clipe mai pre
țioase acum decît oricind. N-aveau 
căruțe. r Inginerul cooperativei s-a 
urcat la volanul Wartburgului său și a 
transportat sămința la cîmp.

„Acum, în bătălia pentru pîine, nici 
un efort, nici un sacrificiu nu trebuie 
precupețit" — spunea președintele 
cooperativei din Iernut, loan Trombi- 
taș. Important este că el, ca și cele
lalte cadre de conducere din coopera
tivă, sînt exemplu și imbold pentru 
că muncește laolaltă cu toți membrii 
acestei unități. Așa s-a putut ca după 
retragerea apelor să fie discuite zeci 
de hectare, să se efectueze multe alte 
lucrări urgente. Este replica pe care 
o dau cooperatorii la calamitățile ce 
s-au abătut asupra lor, replică vigu
roasă, plină de fapte concrete, mate
rializate în suprafețe reînsămînțate 
sau de pe care se scurg apele, în case 
aflate în plin efort de reconstrucție.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

Cooperatlvele agricole de producție din județul Dolj au hotărit să 
lărgească suprafața legumicolă cu încă 5 000 hectare, pentru a putea 
obține cantități sporite de varză de toamnă, ardei, castraveți, fasole, 
mazăre și roșii cu care să vină in sprijinul populației sinistrate. Tot
odată, cooperativele din Rast. Dunăreni. Bîrca, Goicea Mică, Dăbuleni 
și altele vor produce circa 10 000 000 fire de răsaduri pe care le vor 
oferi unităților din zonele afectate de calamități.

Dl FORTE
I

în județul Timiș, unde aproa
pe 39 000 ha sînt inundate de pe 
urma revărsării unor riuri și a 
ploilor căzute in ultimele zile, se 
desfășoară acum o intensă acti
vitate pentru redresarea recoltei. 
La Gătaia, mecanizatorii din 
I.A.S. și țăranii cooperatori au 
început luni să sape șanțuri pen
tru scurgerea apei pe cele 4 300 
de hectare cultivate cu grîu, po
rumb și floarea-soarelui. De ase
menea, în tot cursul zilei, coope
ratorii din Lovrin, Valcani, Du- 
deștii Vechi și din alte comune 
au executat canale pentru eva
cuarea apei care băltește 
unele semănături și ogoare.

Luni, prima zi
calmă după ploile dezlănțuite, pe 
terenurile mai ridicate din zona 
localităților Sînnicolaul Mare, 
Jimbolia, Cărpiniș. Gotlob, Le- 
nauheim, Variaș și alte comune 
și sate, țăranii cooperatori au 
efectuat prășitul și răritul sfe
clei de zahăr. In solariile coope
rativelor agricole de producție 
din Recaș, Lovrin, Boldur și Jim
bolia se lucrează intens Ia prăsi- 
tul, stropitul- și copilitul legume
lor. în același timp, vor fi re- 
plantate cu legume întinse su
prafețe. La Recaș, Diniaș, Pe- 
ciul Nou. Bulgăruș, Drăgoiești, 
Racoviță și în alte comune, coo
peratorii au hotărit extinderea 
suprafețelor de legume cu 
300 ha.

Situația din Deltă continuă să se 
agraveze. Apele Dunării, în creștere, 
Înregistrau ieri cea mai mare cotă. 
La Tulcea ele au ajuns la 435 cm. 
Ploile abundente și vîntul puternic 
care au bintuit duminică și toată 
noaptea spre luni au sporit primej
dia și pagubele. La C.A. Rosetti, Le- 
tea, Pardina și în alte puncte, digu
rile de apărare au cedat. Dar oame
nii, cu prețul unor mari eforturi, țin 
piept apelor, astupă breșele. Digul de 
apărare a incintei Rusca, ce închide 
o suprafață de peste 5 400 ha ame
najări agricole și piscicole, este de
pășit de revărsări, punînd în pericol 
satul Partizani. în satul Grindu, lo
cuitorii sînt evacuați cu bacuri, cea- 
muri și alte ambarcațiuni. Șuvoaiele 
au început să amenințe și Mahmudia. 
Aici se lucrează în prezent la stăvi
lirea și îndepărtarea apelor provenite 
din ploi și infiltrații. Au fost inun
date complet satele Crișan și Caraor- 
man. Numărul localităților complet 
cuprinse de ape se ridică astfel la 
12. Apele revărsate au intrat în 2 450 
case, distrugînd 395 și avariind 1 580. 
Ultimul bilanț al suprafețelor din 
Deltă acoperite de apele ieșite din 
albia lor consemnează : 63 465 ha 
inundate, din care 3 462 ha de teren 
arabil 
pășuni, 
față cu 
rit mai
se construiește un dig de apărare pe 
întreaga 
Lucrări 
continuă 
Aici s-a
protecție a zonei portuare ; s-au con
struit ziduri în jurul gurilor de ca
nalizare și la intrările în unele ma
gazine și clădiri. în prezent, circa 
4 000 de oameni care au la dispoziție : 
12 remorchere, 15 ceamuri și ambar
cațiuni grele, zeci de tractoare, auto
camioane, excavatoare și alte utilaje, 
continuă construirea de stavile în ca
lea apelor, consolidarea și suprainăl- 
țarea celor existente, evacuarea așe
zărilor inundate sau predispuse inun
dării, aprovizionarea sinistraților cu 
alimente, imbrăcăminte, medica
mente.

și peste 40 000 hectare de 
La Sulina. unde localnicii fac 
greu șuvoaielor ce au acope- 
mult de jumătate din străzi,

centură vestică a orașului, 
preventive, de amploare, 
să se execute și la Tulcea. 
extins digul suplimentar de

pe
însorită și

i

FOCȘANI

ultimele 24 de 
corespondentul 

lo-

în bărăgan 4pe/e au mușcat sălbatic

din pîinea încă necoaptă
Bărăganul, grînarul numărul unu 

al țării, cunoaște în aceste zile o 
inundație lentă, dar cu efecte negati
ve aproape identice cu cele determi
nate de o revărsare. Mare parte din 
cimpia de sud a țării, de la poalele 
dealurilor și pînă la Dunăre, este aco
perită de ochiuri de apă mai mari sau 
mai mici, pînă la dimensiunea unor 
bălți. Este greu de precizat pe ce 
suprafețe se întinde această inun
dație lentă, dar care sufocă pămîntul 
și plantele. Din datele existente la 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii 
rezultă să stagnarea îndelungată a a- 
pelor a făcut ca în județul Buzău să 
nu se poată însămînța 15 000 hectare, 
Ilfov — 9 000 hectare, Ploiești — 9 000 
hectare etc.

în această zonă nu sînt rîuri ca So
meșul sau Mureșul care să-și reverse 
apele lor năvalnice peste cîmpii și a- 
șezări. Prahova, Ialomița și Buzăul au 
fost destul de cuminți. în unele locuri 
chiar nu poți găsi o gîrlă sau un alt 
fir de apă curgătoare... Și totuși ne
grul ogoarelor și verdele semănături
lor alternează cu oglinzi mari de apă. 
Cărui fapt se datorește acest feno
men și ce trebuie întreprins pentru 
Înlăturarea efectelor sale negative ?

Ploile în cantități mari au afectat 
șl aoeastă zonă a țării. Apa n-a căzut 
într-un timp scurt, cum s-a întîmplat 
în nordul țării. Ploile s-au ținut lanț 
timp de mai multe zile, iar cantita
tea de apă însumată este mare. în 
perioada 11—25 mai la Buzău s-au 
înregistrat 120 litri apă pe metrul 
patrat, Iar la Făurei — 93 litri.

Ploile au fost mai abundente pe un 
culoar : Buzău—Grivița—Fetești—A- 
damclisi. în această zonă au căzut 
in perioada 1—25 mai 155—165 litri de 
apă pe metrul pătrat, echivalentă 
cu cantitatea rezultată din ploi în 
decurs de 5—6 luni de zile. Ba mai 
mult, în zona superioară a cîmpiei 
Bărăganului, pe un briu lat, care se 
întinde de la Ploiești—Mizil—Buzău— 
Rm. Sărat, apa din pinza freatică, 
străpungînd solul, răzbate din adine 
la suprafață, producind acea inunda
ție lentă. Această situație este deter
minată de ploile abundente din 
zona de deal-munte și care au deter
minat o presiune mare în stratul de 
pînză freatică de la adîncime, apa 
de la șes răbufnind la suprafață.

în cele mai multe cooperative agri
cole și întreprinderi agricole de stat 
se dă o luptă aprigă împotriva apelor 
care stagnează pe cîmpuri. Sînt fo
losite cele mai diverse mijloace ia

vederea evacuării lor, pentru a da po
sibilitate plantelor să se dezvolte 

.normal, să se poată executa lucrările 
de întreținere a culturilor. în legă
tură cu desfășurarea acestor lucrări, 
tov. Aurel Furfurică, directorul Di
recției agricole a județului Prahova, 
ne-a declarat :

„Pe o bună parte din suprafața ju
dețului s-au unit apele din pinza 
freatică cu cele din precipitații, ceea 
ce a dus la stagnarea lor într-un 
strat apreciabil la suprafața solului. 
Există o zonă în care situația 
este mal dificilă din acest punct de 
vedere, zonă care se întinde în peri
metrul comunelor Tomșani — Pare- 
pa — Ciorani — Baba Ana — Mizil 
— Drăgănești — Ciupelnița — Dum
brava. Am organizat acțiuni pentru 
evacuarea apelor. Pe lîngă motopom
pele de la instalațiile de aspersiune 
care sint folosite la evacuarea apei 
și deversarea ei în rîuri, am cerut 
ajutor pompierilor. De asemenea, ță
rănimea, lucrătorii din întreprinderile 
agricole de stat și din întreprinderi
le pentru mecanizarea agriculturii 
fac șanțuri de scurgere. Timpul fiind 
rece, iar cei care lucrează în apă ne- 
rezistînd temperaturii scăzute, am ce
rut 10 000 cizme de cauciuc, care 
vor da posibilitatea să se lucreze în 
condiții mai bune. Prin forțele pe care 
le-am mobilizat în această acțiune, 
sperăm să evacuăm apele de pe o 
bună parte din suprafețe, să di
minuăm astfel pagubele cauzate de 
excesul de apă culturilor agricole".

In această cîmpie a Bărăganului, în 
acest gigantic leagăn al plinii, ar fi 
trebuit, peste 4—5 săptămîni, să se 
intre cu coasa. Cîmpla o aștepta, o 
dorea ; griul crescuse involt, mai tre
buia doar sclipătul iute al coasei, care 
să-l rupă, cum al rupe o pîine.

Dar acum, în zeci, în sute de locuri, 
coasele n-o să mal Intre in lan.

Oprim la Movilița, comună la por
țile Bărăganului, în apropiere de Ur- 
zlceni, Miltaf Ovaghianlan, președin
tele cooperativei agricole, ne arată, de 
pe un dîmb, cîmpla : uriașe întinderi, 
înecate de ape, amestecate cu apele, 
pustietăți în care urmele vegetalelor, 
sute și sute de hectare cu rod, s-au 
pierdut în capriciul stihiei. A plouat 
zi și noapte, 21 de zile Și 21 nopți, 
numai acum, în luna mai. Ape de 
ploi, ape freatice, ape de rîuri și de 
pîrale necunoscute, netrecute pe nici 
o hartă, mușcă sălbatic din piinea 
care n-a apucat să se coacă. In 7 
locuri, în 7 puncte ale cîmpiei, cele 17 
motopompe ale cooperativei lucrează 
pînă se-ncing, scot mereu apa, dar 
apa irumpe la loc prin porii deschiși 
ai cîmpiei.

— Aveam grîu strașnic — ne spune 
omul — ziceam c-o să facem 3 300, 
3 500 de kilograme la un hectar... Par
că dăduse pămîntul din el și măduva, 
așa arăta griul nostru. Parcă plesnise 
Bărăganul...

Lîngă o cumpănă de fîntînă, o tă
bliță indicatoare : Roșiori, 4 km ; 
Drăgoiești, 12 km. La Roșiori nu se 
poate intra, apa a cuprins 400 de hec
tare cu grîu, a înecat pe lungi por
țiuni și șoseaua. La Drăgoiești sînt 
inundate 1 700 de hectare, suprafețe 
cu grîu, cu orz, cu lucernă, mari su
prafețe de ogor. „Dacă n-o să mal 
plouă"... zic oamenii. Dacă n-o să mal 
plouă vreo 15 zile, circa 500 de hec-

tare, recuperate, o să fie plantate 
masiv cu porumb.

încleștarea e surdă, apele încă nu 
s-au retras. Dar motopompele lucrea
ză drăcește, zi și noapte, noapte și zl. 
Dar oamenii din Drăgoiești, ca și cei 
din toate satele prin care trecem, sînt 
acolo, toți, în cîmpie, în plină luptă. 
Se găsesc resurse nebănuite acolo 
unde credeai că energiile au secat. 
Se înfige unealta în pămînturi reîn
viate, pe care ieri le credeai definitiv 
compromise. Cooperatorii din Dră
goiești au săpat 16 km de șanțuri de 
scurgere, dar șanțurile au fost inun
date ; acum, însă, fac altele. 800 de 
oameni, bărbați și femei, sînt în cîm- 
pie din zori, întăresc diguri, sapă alte 
șanțuri, implîntă așezări noi și dura
bile ale muncii, chiar acolo, la locul 
dezastrului, acolo unde țărîna moale 
șl îmbibată de apă pare a refuza 
orice temelie. Stau de vorbă cu Tache 
Ghioca, cu Florea Tordea, cu Vasile 
Retegan, cu Grigore Flerblnțeanu, oa
meni care și-au părăsit casele, vetrele, 
și s-au mutat în cîmpie, la vatra pli
nii. Muncesc tăcuți, rîndulțl de la o 
zare la alta a cimpului năpădit de 
apele care trec de un metru, rîndulți 
ca niște lanțuri ritmice de luptători, 
cu respirația măsurată de ecoul în
fundat al sapelor. Lumina unui asfin
țit cu soare îi Învăluie, laolaltă cu 
apele, lntr-un fel de pulbere, ca lin 
filtru prin care se cerne timpul, de
venind infinit. Oamenii privesc mal 
departe, dincolo de clipă, dincolo de 
priveliște. Comunică prin osmoză cu 
locul, cu lumina, cu peisajul care Ie 
aparține, pe care l-au transformat 
prin timp, pe care acum — hotărîți, 
neobosiți — îl creează din nou.

Ilie PURCARU

N. PANTILIE

VASLUI

VASLUI (Corespondentul „Scîn
teii", Manole Corcaci)

Viitura de pe rîul Bîrlad, ca și cea 
de pe rîul Vasluieț, se apropie cu fu
rie de orașul Vaslui. Vasluienii și-au 
mobilizat însă toate forțele și înalță 
în grabă digul local de apărare, în
deosebi în zona fabricii de mobilă, 
în jurul stației de 110 kW, topitoriei 
de cînepă, gării. Sînt pregătite și 
schimburi de noapte care să observe 
și să intervină la nevoie dacă apa va 
face breșe în aceste diguri. Peste tot, 
pe zeci și zeci de km in jurul între
prinderilor și cartierelor orașului, 
măsurile luate pentru prevenirea ca
lamităților devin fapte. Se văd clar 
Ia fiecare om care minuiește lopata, 
sapa ori cară saci cu nisip și ii așează 
peste dig, hotărirea fermă, hărnicia 
și dăruirea pentru a nu ceda in fața 
urgiei apelor.

Focșani. în 
ore, transmite 
nostru Ion Nistor, in toate 
calitățile din județul Vrancea, 
cu deosebire în zona de munte, 
a plouat aproape continuu. Can
titatea de apă a depășit în multe 
locuri 50 litri pe m.p. Apele ce 
brăzdează Vrancea au înregis
trat o creștere rapidă.

Oamenii 
noapte, 
acestor 
șița — 
bătălie, 
totul pentru a stăvili furia dez
lănțuită a puhoaielor, pentru a 
limita acțiunea lor distructivă. 
Forțe importante sînt concen
trate și în direcția înlăturării e- 
fectelor negative ale alunecărilor 
de teren, care au avariat rețele 
de alimentare cu energie elec
trică, legături telefonice, dru
muri.

Pentru înlăturarea acestor de
fecțiuni, încă de duminică seară, 
15 echipe de electricieni și lu
crători de la telefoane muncesc 
și noaptea. S-au întreprins și se 
Întreprind măsuri energice pen
tru a preveni noi pagube pe care 
apele și alunecările de teren 
le-ar putea cauza localităților 
din județ.

sînt din nou. zi și 
la posturi. Pe malurile 
ape — Șiret, Putna, Su- 
se desfășoară o nouă 
al cărei imperativ este :

FĂGĂRAȘ

La Făgăraș, apele Oltului au 
atins cota cea mai înaltă cunos
cută pină acum : 4.80 metri. Cu 
28 cm mai ridicată decît cu o 
săptămină în urmă. Apa a înain
tat spre centrul orașului, inun- 
dînd noi străzi, noi locuințe. 
Pînă ieri dimineață au fost eva
cuate peste 350 de familii (peste 
1 200 de persoane). Numărul ca
selor inundate depășește 200. Da
torită acțiunilor energice între
prinse în cursul zilei de dumi
nică au putut fi salvate impor
tante bunuri materiale amenin
țate de apă. Peste 300 de membri 
ai gărzilor patriotice au evacuat, 
muncind într-un ritm rapid, 50 
vagoane de grîu și porumb, mari 
cantități de produse alimentare 
din depozitele I.C.R.A.. produse 
textile, încălțăminte etc.

O altă secvență curajoasă, ce 
a avut drept loc de desfășurare 
Combinatul chimic Făgăraș. A- 
menințat de apele Racoviței — 
un pîrîu de munte vijelios, ce 
putea scoate din funcțiune cîteva 
secții — zeci și sute de munci
tori au sărit ca unul, punînd 
stăvili apelor. Ore întregi de în
fruntare cu bărbăție a puhoaie
lor, înfruntare din care oamenii 
au Ieșit biruitori.

Ieri, Oltul a înregistrat la Fă
găraș o ușoară scădere. Oamenii 
care au izgonit apele sînt 
in continuare la posturi, 
să intervină cu energie la 
mai mic semn de pericol.

în ultimele două zile, locuitorii 
Blajului și-au îndreptat din nou pri
virea spre panglica miloasă a Tirna- 
vei Mari, și-au încordat energiile pen
tru o nouă bătălie cu apa. Care au 
fost sectoarele prin care în urmă cu 
aproape două sâptămini apa a intrat 
in oraș ? Prin ce puncte a fost inun
dată secția de binale a combinatului 
de prelucrare a lemnului ? Rememo
rate activ, aceste elemente i-au ajutat 
pe blăjeni pentru a da apelor de 
data aceasta o replică mal dirză. Sim
țind pericolul, 600 de cetățeni, for
mațiunile gărzilor patriotice, militari, 
s-au adunat pe malul riului în drep
tul secției de binale a Combinatului 
<Je industrializare a lemnului.

— Aici facem digul ! Lung de un 
kilometru. înalt de ' ~
tejăm combinatul, 
Repede !

Această hotărîre 
minică dimineață. Cu fiecare oră, pe 
măsură ce creștea nivelul Tîrnavci 
Mari, se înălța și digul. Mașinile că
rau neîncetat materialele necesare : 
1 000 tone piatră de dimensiuni 
mari, 2 000 tone nisip, sute de buș
teni. Pentru orice eventualitate, pro
dusele finite și o parte din motoarele 
electrice, sensibile la apă, din secția 
de binale au fost evacuate. între
prinderea de mecanizare a agricultu
rii a fost și ea evacuată. 1 000 de fa
milii de pe 20 de străzi din cartie
rele Berc. Izvoarele, precum și de pe 
străzile Clujului și 23 August au fost 
evacuate în localurile unor școli ge
nerale din oraș, avînd asigurate con
diții corespunzătoare.

Ieri la prînz se aștepta culminația 
viiturii. Digul era gata să țină piept 
valurilor. Cotele continuau să creas
că. Ora 9 — 190 cm. ora 11 — 215 cm, 
ora 14 — 220 cm. adică : 70 cm peste 
cota de inundație. Strunite de digul 
de apărare a orașului. apele s-au 
onrit. S-au oprit Ia poarta Blajului. 
Frunțile nc’îniștite ale oamenilor 
au început să se destindă. De data 
aceasta învățaseră cum să se apere. 
. Trecută cu succes, această încerca
re este urmată de alta. Tîrnava Mică, 
urrhînd parcă exemplul celeilalte 
surori, cu care se întîlnește în aval 
de Blaj, a început să se burzuluiască. 
Pentru oameni — nici o clipă fie ră
gaz. Podurile care traversează pe 
dedesubt călea ferată, posibile căî de 
infilfj-arc a apei, • au fost astupate 
pentru 
fabrica 
familii 
riștilor. 
Eroilor 
în punctele de adăpostire.
d’g masiv, lat de 3 metri si lung de 
50. a încenut să prindă contur. Blaiul 
intră în noapte veghind și muncind.

1.20 metri. Pro- 
apărăm orașul.

a fost luată du-

a ap5ra o parte din oraș șl 
de cărămidă. Alte 200 de 
evacuate de pe străzile Cefe- 
Fochiștilor, Locomotivei si 
s-au unit eu celelalte 1000

Un nou

D. ȘTEFAN

însă 
gata 

cel

N. MOCANU 
corespondentul „Scînteii

HUNEDOARA (Corespondentul 
„Scînteii" Sabin lonescu)

Azi, luni, situația s-a ameliorat. 
Este senin, soare, frumos. în gene
ral, apele de munte, care în cursul 
zilei de duminică 
pagube, revin acum

Localitățile ILIA 
pe Valea Mureșului 
însă inundate. De aseară și pînă azi di
mineață, la ILIA apele Mureșului au 
crescut cu 69 cm, digul de apărare 
refăcut fiind din nou depășit și apele 
pătrunzind în continuare în localita
te. Aici se lucrează intens, cu spri
jinul forțelor armate, peniru opri
rea apelor.

au produs mari 
în matcă.
și STRETEA da 

continuă să fie

...Si au rezistat
3

eroic
(Urmare din pag. I)

trebuit ca să străbată, Împotriva fur
tunii, doi km de drum.

E nevoie de o nouă intervenție în
tre km 1+900 și km 2. Oamenii sînt 
însă la capătul puterilor. Ostașii, a- 
cești băieți simpli și extraordinari, 
vlăguiți acum, uzi pînă la piele, s-au 
adunat — înghesuiți ca sardelele — 
in sala stației de pompare. Mănîncă 
și își trag sufletul. îl chemăm din 
nou pe căpitan. într-un sfert de oră, 

• ostașii sînt din nou gata de drum, 
împărțiți în grupe de cite o sută, în
soțiți de ingineri și specialiști în lu
crări hidrotehnice și de activiști de 
partid — oameni care de zile și nopți 
nu mal știu ce-i odihna — ies iar 
în furtună și o pornesc spre kilo
metrul 2. Cară cu ei saci goi, lopeți 
și sfoară. Sacii vor fi umpluți eu 
pămint la fața locului, tîrîți peste 
coronamentul digului și aruncați in 
spărturi. în fruntea 
lași om : inginerul

coloanei — ace- 
Ștefan Mălăces-

cu (pe care l-am găsit și aseară pe 
dig, nedormit de trei zile și două 
nopți).

Se face apel de Ia comandamentul 
județean : „Alo, Ghimia ! Alo, Ghi- 
mia !... Care este situația ?“. Li se 
explică. „Dacă rezistați pînă la ziuă 
— se anunță de la comandament — 
digul este salvat. în zori vă sosesc 
in ajutor 
oameni".

Pornesc 
pentru ultima oară în acea noapte 
de infern. Cind ajung la km 2, pîcla 
nopții est» sfișiată spre răsărit de 
niște zori tulburi. La lumina difuză 
a zorilor privesc digul și abia acum 
pot să-mi dau seama de ravagii. Pe 
sute de metri întăriturile așezate de 
cu seară au fost smulse de șuvoaiele 
năprasnice. Cavernele se cască în 
dig nu numai ici-colo, ca duminică 
seara, ci sînt mult mai dese. Valu
rile au ros cumplit. încerc tăria co
ronamentului. Sub mocirlă — pămint 
tare. Inginerul îmi țipă în urechi că 
este nevoie de încă vreo mie

forțe proaspete, mii de

și eu odată cti coloana,

Bărăganul — arhipelag de păminturi cuprinse de apă foto : S. Cnstian

saci. Ultima rezervă de 100 de oa
meni. cu 1 000 de saci în spinare, 
pornesc din nou să frăminte noroaie
le spre cumplitul km 2.

Plec spre Galați și, în drum spre 
oraș, trec pe la directorul I.A.S. 
Bădălan, pe care îl scol din somn 
(ațipise omul vreo două ore). Urmea
ză să organizeze transportul spre dig 
a 1 000 de baloți care să ajute la 
stăvilirea furiei valurilor. Intre 
timp s-a făcut ziuă de-a binelea. 
Digul a rezistat. Ostașii unității 
militare 1755 și-au făcut cu prisosin
ță datoria.

Pe Calea Prutului mă Incrucișex 
cu primele autocamioane care trans
portă spre dig forțe proaspete.

P. S. Aseară, cu cîteva ore înainte 
de închiderea ediției, am fost din nou 
pe dig. Dezastrul nu se mai cunoștea. 
La chemarea comitetului județean de 
partid, mii de oameni — de la 
I.C.M.S.G., Combinatul siderurgic, 
uzina Laminorul, I.S.C.L., Uzina de 
reparații, Direcția navală fluvială, 
întreprinderea 7 construcții-montaje, 
I.O.I.L., Baza 2 de aprovizionare și 
altele, umăr la umăr alături de mili
tari, au acționat în cursul zilei de ieri 
cu o energie și o abnegație de admi
rat. Fisurile provocate de furtuna din 
noaptea precedentă au fost astupate, 
lucrările de apărare a digului fiind 
aproape terminate. Oamenii au acțio
nat metodic, iar seara, pe întreaga 
lungime a digului, în porțiunile ame
nințate, au fost amplasate echipe de 
intervenție înzestrate cu tot ceea ce 
este necesar pentru a interveni în caz 
de nevoie. De asemenea, noaptea tre
cută s-a acționat în continuare pen
tru consolidarea altor porțiuni de dig. 
Lucrările începute în dramatica 
noapte de 24 spre 25 mal vor conti
nua cu aceeași intensitate pentru a 
așeza o stavilă de netrecut în fața 
dezlănțuirii Prutului, ale cărui cote 
au crescut în ultimele 24 de ore. la 
Oancea. cu încă 
de organizațiile 
sînt hotărîți să 
lor nici o palmă 
ceea ce este rodul muncii lor eroice t

32 de cm Mobilizați 
de partid, oamenii 

nu lase pradă stihii» 
de pămint. nimie din
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afirmarea socialismului In lume, la 
creșterea forței și influenței sale 
mondiale.

ÎNTREBARE i Această dei- 
voltare economică se concen
trează în unele regiuni-cheie ? 
Este o orientare care se con
turează în Franța, de pildă, 
unde unele departamente sînt 
tot mai dezmoștenite și anume 
date uitării.

RĂSPUNS : în trecut, în Româ
nia, ca în toate țările capitaliste — 
și cu atît mai mult la noi, unde 
economia era slabă — industria era 
concentrată doar în cîteva zone. 
O problemă care s-a pus partidu
lui nostru a fost crearea condiții
lor necesare dezvoltării tuturor re
giunilor, repartizarea armonioasă 
a forțelor productive în întreaga 
țară. îndeosebi din 1960 această 
preocupare a fost permanentă. Noi 
putem să afirmăm că, la ora ac
tuală, nu există nici o regiune în 
care să nu fi fost construite, în 
cursul ultimilor cinci ani, între
prinderi de anvergură, de interes 
național.

ÎNTREBARE: Ați reușit să 
găsiți în aceste zone muncito
rii calificați, cadrele necesare T

RĂSPUNS: Găsirea cadrelor pe 
plan local este un lucru destul de 
dificil. Noi punem accentul pe for
marea cadrelor din zonele respec
tive. Dar, în ce privește cadrele 
de conducere, specialiștii, noi tre
buie să facem apel, în unele ca
zuri, la oameni din alte centre, 
unde s-a acumulat o experiență 
mai vastă în domeniul respectiv ; 
desigur că, cu unele dificultăți, 
reușim să rezolvăm și această pro
blemă.

Noi considerăm că problema in
dustrializării tuturor zonelor din 
țara noastră este una din con
dițiile esențiale ale construcției so
cialiste, ale ridicării nivelului da 
trai ți de cultură al poporului nos
tru. De aceea, deși aceasta ne cere 
mari eforturi, vom continua să 
mergem pe această cale.

ÎNTREBARE t Pentru că 
vorbiți de eforturi, ne putem 
pune întrebarea dacă efortu
rile pentru dezvoltarea econo
miei, importanta rată de acu

mulare din venitul național — 
ați vorbit înainte de 30 la 
sută — sînt compatibile cu 
progresul nivelului de trai.

RĂSPUNS : Nu numai că acestea 
aînt pe deplin compatibile cu pro
gresul nivelului de trai, dar repre- 
aintă chiar o condiție sine qua non 
a îmbunătățirii standardului de 
iață al poporului. Menținerea 

unei rate înalte a acumulării a asi
gurat în țara noastră dezvoltarea 
In. ritm intens a economiei națio
nale și, paralel cu aceasta, ridi
carea susținută a nivelului de 
trai, material și cultural, al mase
lor. Desigur, diminuarea fonduri
lor pentru acumulare ar face po
sibilă alocarea, pentru un timp 
scurt, a unor fonduri mai mari 
pentru consum, dar aceasta ar avea 
în perspectivă urmări profund ne
gative. O asemenea politică ar de
termina nu numai frînarea pro
gresului general al economiei, ci 
ar îngusta însăși, baza materială a 
ridicării nivelului de trai al popu
lației, a creșterii gradului de ci
vilizație al vieții poporului nostru. 
Ocupîndu-ne de dezvoltarea eco
nomică, noi am asigurat șl vom 
continua să asigurăm ridicarea ni
velului de trai al clasei munci
toare, al întregului popor. întrea
ga activitate a partidului și sta
tului este îndreptată tocmai spre 
îmbunătățirea condițiilor de trai.

Anul acesta, veniturile oameni
lor muncii sînt de peste trei ori 
mai mari decît cele din 1950. In 
cursul primului trimestru, a fost 
încheiată acțiunea de majorare a 
salariilor tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii; cu începere de 
la 1 mai, salariații cu venituri 
mici beneficiază de încă o majo
rare suplimentară destul de sub
stanțială. Veniturile salariaților vor 
crește astfel în cursul acestui an 
cu 12 miliarde lei. Noi ne stră
duim, de asemenea, să asigurăm un 
raport cît mai echitabil între ve
niturile mici și veniturile mai im
portante. Astfel, pentru un sala
riu de 900 lei lunar se percepe un 
impozit de 3,5 la sută ; acest im
pozit ajunge însă pînă la 19,3 la 
sută pentru un salariu de 10 000 lei.

La creșterea veniturilor salaria
ților se adaugă numeroase măsuri 
sociale, printre care alocația de 
stat pentru familii cu copii, învă- 
țămîntul gratuit, inclusiv manua
lele școlare, și aceasta la toate ni
velurile de învățămînt. Să nu ui
tăm asistența sanitară ; statul chel
tuiește anual pentru ocrotirea să
nătății circa 5 000 lei de fiecare 
familie. •

ÎNTREBARE: Importanța
tnvățămîntului provenea și 
din necesitatea de a forma 
muncitori calificați, cadrele 
necesare economiei ?

RĂSPUNS: Pentru a înțelege 
mai bine importanța acestei pro
bleme, amploarea ei pentru Româ
nia, trebuie precizat că înainte de 
război aproape 40 la sută din 
populație nu știa nici să scrie, nici 

să citească. Această situație a fost 
de mult lichidată. începînd din 
1965, noi am introdus învățămîn- 
tul obligatoriu de opt ani pentru 
întreaga populație, iar din 1970 am 
trecut la învățămîntul obligatoriu 
de zece ani pentru tot tineretul 
țării.

în ce privește numărul studenți
lor, acesta a crescut de cinci ori, 
ajungînd de la 26 000 în 1938 la 
peste 150 000 la ora actuală.

Noi acordăm totodată o mare 
Importanță formării cadrelor de 
muncitori calificați; în acest scop, 
a trebuit să ne orientăm spre dez
voltarea de școli profesionale. A- 
cestea numără peste 200 000 de 
elevi; de asemenea, în vederea 
formării de cadre medii, am orga
nizat licee tehnice și de specialitate 
pentru diferite ramuri, în care în
vață peste 100 000 de elevi. Pentru 
următorul cincinal noi intenționăm 
să procedăm atît la extinderea șco
lilor profesionale, cît și a liceelor 
tehnice, iar începînd din 1967 noi 
am trecut la organizarea de insti
tute de subingineri.

Trebuie însă, totodată, să dez
voltăm calificarea pe însuși locul 
de producție. Dacă ați vizita între
prinderi din țara noastră, ați putea 
constata că în numeroase uzine se 
desfășoară o muncă intensă în 
acest sens, că vîrsta medie a sa
lariaților este de 19—20 de ani, 
ceea ce dovedește în același timp 
eforturile care trebuie desfășurate 
pentru formația profesională, ro
lul extrem de activ al tineretului 
în societatea noastră.

Noi putem afirma astfel că, pa
ralel cu dezvoltarea economiei, a 
științei și a culturii, întregul popor 
a înregistrat o îmbunătățire conti
nuă a nivelului său de trai. Fiecare 
cetățean simte în propria sa viață 
rezultatele obținute prin construi
rea societății socialiste ; altminteri 
nu s-ar putea explica hotărîrea cu 
care participă la această operă.

ÎNTREBARE: Socialismul 
a transformat condițiile de 
trai ale poporului român, dar 
Omul însuși se schimbă oare? 
Care sînt în această privință 
succesele repurtate, dar și di
ficultățile de care vă loviți ?

RĂSPUNS : Desigur, dezvoltarea 
conștiinței oamenilor reprezintă un 
proces de lungă durată ; factorul 
determinant îl constituie, firește, 
condițiile vieții materiale, dar un 
înalt nivel cultural este, de aseme
nea, necesar, întocmai ca și în
țelegerea legilor obiective ale so
cietății. Nu cred că în aceas
tă privință există în România 
dificultăți deosebite ; poate că a- 
ceasta se datorează rezultatelor ob
ținute în dezvoltarea societății care 
au convins poporul că politica co
muniștilor corespunde intereselor 
sale fundamentale.

Bineînțeles că în anumite ma
nifestări individuale se mai fac 
încă simțite tarele trecutului, atît 
în ceea ce privește relațiile în so
cietate, cît și în familie. Mai există 
încă influențe ale misticismului, 
ale individualismului și ale altor 
mentalități retrograde; suprima
rea acestor manifestări presupune 
un proces îndelungat.

Formarea unei conștiințe și unei 
atitudini progresiste în comporta
rea de zi cu zi a muncitorilor im
pune o activitate de educație la 
care contribuie toate mijloacele 
de care dispune societatea : școa
la, presa, radioteleviziunea, arta, 
munca culturală de masă, întrea
ga activitate politică și ideologică.

Partidul nostru acordă o aten
ție deosebită creației artistice. Noi 
pornim -de la considerentul că arta 
și literatura trebuie să reflecte 
realitățile societății noastre, să se 
bazeze pe concepția noasțră ma- 
terialist-dialectică despre lume și 
societate ; este însă de la sîne în
țeles că în creația artistică tre
buie să existe o diversitate de for
me, de mijloace de expresie, că nu 
se poate impune o uniformizare 
care, departe de a favoriza dez
voltarea literaturii și artei și rolul 
său în ridicarea nivelului conștiin
ței socialiste, ar limita, dimpotrivă, 
sfera lor de influență și de atrac
ție. Oamenii noștri de artă și li
tere aduc o contribuție activă Ia 
dezvoltarea societății socialiste; 
același lucru se poate spune des
pre toți intelectualii noștri. Tre
buie menționat că cei din gene
rația mai veche, oameni de știin
ță și de cultură din cei mai re
marcabili au susținut politica par
tidului nostru ; cei mai mulți din
tre ei au devenit membri de par
tid, iar cei care nu sînt încă 
membri de partid acționează în 
fond ca și comuniștii pentru dez
voltarea orînduirii socialiste.

Dacă am reușit de altfel să ob
ținem într-o perioadă de timp 
scurtă progrese importante în 
dezvoltarea învățămîntului, știin
ței și culturii, acest lucru a fost 
posibil datorită faptului că parti
dul nostru a știut să realizeze uni
tatea tuturor forțelor populare. 
Desigur, rolul principal l-a avut 
și-l are clasa muncitoare, care con
tinuă să fie clasa conducătoare a 
societății, dar alianța trainică a 
tuturor forțelor sociale ale patriei 
noastre socialiste a jucat și joacă 
un rol deosebit.

Pentru a realiza această unitate 

a forțelor poporului nostru, noi am 
avut de asemenea grijă să asigu
răm deplina egalitate în drepturi 
a celorlalte naționalități care 
trăiesc în România și care repre
zintă aproximativ 11 la sută din 
populație.

ÎNTREBARE: Pentru anii 
viitori, care sînt preocupările 
primordiale ale Partidului 
Comunist Român în domeniile 
pe care le-am abordat ?

RĂSPUNS: Accentul va con
tinua să se pună pe evoluția în 
ritm susținut a industriei, cu deo
sebire a ramurilor sale moderne, 
electronica, construcțiile de ma- 
șini-unelte etc.

Vom acorda o atenție mai mare 
agriculturii, căci pentru o țară ca 
România, agricultura, paralel cu 
industria, deține un rol extrem de 
important în dezvoltarea armo
nioasă a economiei.

Noi vom acorda o atenție deo
sebită unei îmbunătățiri calita
tive a întregii activități econo
mice ; în acest scop ne preocu
păm atît de reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, cît și 
de sporirea productivității muncit

Activitatea de cercetare științi
fică, al cărei rol se intensifică în 
dezvoltarea societății, va fi, în 
continuare, obiectul unei atenții 
speciale. Și, bineînțeles, vom con
tinua să ridicăm nivelul de trai al 
poporului.

Dar tabloul preocupărilor noas
tre de viitor ar fi incomplet dacă 
nu aș menționa dezvoltarea demo
crației socialiste. Noi ne ocupăm, 
o dată cu întărirea și perfecționa
rea conducerii pe bază de plan 
central a economiei și vieții so
ciale, de lărgirea atribuțiilor și a 
autonomiei unităților economice și 
administrative; dorim să creăm 
cele mai bune condiții pentru par
ticiparea deplină a clasei munci
toare, a tuturor muncitorilor, la 
conducerea societății, astfel încît 
să-și poată exprima părerea asu
pra tuturor problemelor de poli
tică internă și externă ale parti
dului și statului nostru. Desigur, 
toată această activitate este orien
tată și condusă de Partidul Comu
nist Român. Trebuie să precizez că, 
pentru noi, problema rolului con
ducător al partidului în societatea 
noastră constituie un lucru cu to
tul firesc. Muncitorii, întregul nos
tru popor au constatat că numai 
partidul nostru s-a dovedit capa
bil să rezolve problemele complexe 
care s-au pus României. De aici 
derivă sprijinul de care partidul 
se bucură din partea poporului 
nostru în realizarea sarcinilor 
puse de Congresul al X-lea al 
partidului nostru, sarcini care se 
identifică cu interesele maselor 
largi ale țării noastre.

M. R. PINEAU: în ajunul 
călătoriei pe care urmează s-o 
efectuați în Franța, acest in
terviu pe care ați binevoit 
să-l acordați ziarului nostru 
va face mai bine cunoscute ci
titorilor noștri succesele socia
lismului din România, modul 
în care vedeți problemele care 
se pun pentru consolidarea sa, 
experiența dobîndită de po
porul român în acest domeniu, 
experiență care, deși se ba
zează pe legile generale ale 
dezvoltării socialiste, prezintă 
anumite aspecte originale. 
Construcția unei Franțe so
cialiste va avea și ea, pe baza 
legilor generale, elemente ori
ginale ; cunoașteți, de exem
plu, concepțiile și tezele noas
tre despre rolul de avangardă 
al partidului nostru în condi
țiile unei cooperări loiale a 
partidelor și formațiunilor de
mocratice care să contribuie la 
construcția acestui socialism. 
Cunoașterea experienței parti
dului și poporului dumnea
voastră nu prezintă citași de 
puțin un interes mai mic pen
tru cititorii noștri, care vor 
putea cunoaște astfel mai bine 
România însăși.

NICOLAE CEAUȘESCU: Aș 
dori, în încheiere, să menționez re
lațiile bune dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez, relații care au, de altfel, 
vechi tradiții, își trag rădăcinile 
din legăturile ce au existat în tre
cut între revoluționarii români și 
francezi. Desigur, nu vreau să în
cep de la 1848 sau de la Comuna 
din Paris, însă cunoașteți probabil 
că unii români au luptat pentru 
Comuna din Paris ; se cunoaște, de 
asemenea, participarea multor ro
mâni în rezistența franceză. In con
tinuare, după război și pînă astăzi, 
între partidele noastre s-au dez
voltat raporturi bune. Am avut 
contacte și întîlniri fructuoase cu 
tovarășul Waldeck Rochet. Aș dori 
să urez Partidului Comunist 
Francez, tuturor membrilor parti
dului, cititorilor ziarului dv. cele 
mai mari succese în activitatea lor.

Ținînd seama de faptul că Parti
dul Comunist Francez joacă un rol 
important în viața politică a Fran
ței, doresc să menționez, totodată, 
relațiile bune existente între Ro
mânia și Franța, precum și perspec
tivele favorabile de dezvoltare 
continuă a prieteniei dintre popoa
rele român și francez.
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TOTUL PENTRU REFACERE,

TOTUL PENTRU NORMALIZARE!
Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
în aceste momente grele, cind națiunea noastră socialistă a fost aspru 

încercată de calamitățile naturale care s-au abătut asupra unor importante 
zone ale țării, oamenii muncii din București, toți locuitorii Capitalei, într-o 
vibrantă și deplină unanimitate, își manifestă sentimentele de profundă și 
frățească solidaritate cu populația sinistrată, își exprimă hotărîrea fermă 
de a se alătura efortului patriotic al întregului popor pentru depășirea 
marilor dificultăți Ivite și pentru readucerea vieții și activității econo
mice pe făgașul lor normal.

La chemarea conducerii partidului și statului — care a organizat cu 
bărbăție și înaltă răspundere vașta activitate pentru salvarea vieților ome
nești, pentru limitarea cît mai" mult posibil a efectelor distructive ale 
inundațiilor — cetățenii Bucureștiului au răspuns ca un singur om, prin 
fapte și numeroase inițiative, eforturilor de sprijinire a județelor calami
tate, de apărare a celor loviți sau amenințați de cumplita dezlănțuire a 
naturii. Toți cei ce muncesc în întreprinderile și instituțiile bucureștene 
au desfășurat o activitate fără răgaz, și-au concentrat și mai mult forțele 
în vederea realizării unor importante producții suplimentare, care să 
contribuie la compensarea imenselor pagube produse, la realizarea planului 
producției industriale pe acest an.

însuflețiți de puternice sentimente de dragoste față de patria încer
cată, față de viitorul ei socialist, muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți oa
menii muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene — analizînd po
sibilitățile din unitățile în care muncesc — se angajează să realizeze în 
plus față de angajamentele Inițiale o producție marfă mal mare de 362 
milioane lei, să depășească planul la export cu încă 37 milioane lei, să 
reducă cheltuielile de producție cu încă 29 milioane lei și să obțină o 
creștere suplimentară a beneficiilor cu 47 milioane lei. Astfel, pe întregul 
an vom obține peste prevederile planului o producție marfă de 862 mili
oane lei, vom livra la export mărfuri în valoare de 117 milioane lei, vom 
realiza economii în valoare de 129 milioane lei și beneficii ce vor însuma 
157 milioane lei.

încadrați cu deplină dăruire șl energie în acțiunile de ajutorare a zo
nelor sinistrate, lucrătorii din întreprinderile producătoare de materiale 
de construcții aparținînd consiliului popular municipal și din alte unități 
vor produce suplimentar 50 milioane de cărămizi, 20 000 cahle teracotă, 
6 000 mc produse din beton celular autoclavizat, 3 000 mp uși șl ferestre, 
50 tone tuburi gresie și altele.

Stăpîniți de simțămintele de nobilă solidaritate cu cel slnlstrațl, bucu- 
reștenii au subscris o /parte din salariu la fondul de ajutorare, fapt ce va 
permite ca pînă la sfîrșitul anului ” J'“ L~
fond de peste 380 milioane lei.

Pentru a participa nemijlocit 
inundațiilor, un important număr 
în regiunile calamitate aparatură

la înlăturarea consecințelor grave ale 
de întreprinderi bucureștene au trimis 

_  __a____ _________ _____ tehnică, utilaje și materiale, lucrează 
pentru recondiționarea unor produse și. Instalații avariate. Totodată, ele 
au constituit echipe și formații din muncitori, tehnicieni, specialiști care 
participă la repunerea cît mai grabnică în funcțiune a unităților industriale 
ce și-au întrerupt activitatea sau sînt grav afectate.

De asemenea, întreaga populație a orașului a donat șl continuă să 
doneze obiecte de Îmbrăcăminte pentru cei ale căror bunuri șl gospodării 
au fost distruse de stihiile naturii.

Alături de toți fiii României, 
greutățile, că prin munca unită a 
partidului, programul luminos de 
liste va fi în întregime înfăptuit.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom face in continuare datoria 
față de patrie, că noile angajamente ce ni le asumăm vor fi înfăptuite, 
că întreaga noastră energie va fi închinată muncii pentru recuperarea dau
nelor suferite de economia națională, pentru asigurarea progresului con
tinuu al României socialiste. Șl

In numele Comitetului municipal de partid 
și al Consiliului popular al municipiului București 

DUMITRU POPA

Mobilizare intensă 
în zonele sinistrate

pentru redresarea întregii vieți social-economice

dej: Oraș-șantier-zi și noapte alba iuua: Săgeata graficului
Dcrulâm timpul. Ne aflăm în De

jul care a fost cu o zi, cu o oră îna
inte de sinistru. Asemeni tuturor a- 
șezărilor din țara noastră, municipiul 
Dej a trăit, în anii care au trecut, sub 
semnul unor perpetue înnoiri. Nu
mai în acest cincinal valoarea 
totală a investițiilor făcute aici 
se ridică la 634 milioane lei. In 
1969, celor 1400 apartamente li s-au 
adăugat încă 350, numărul lor urmînd 
să atingă pînă la sfîrșitul acestui 
an cifra de 2100. Numai pentru în
frumusețarea orașului s-au cheltuit, 
anul trecut, 300 000 lei și alte cîteva 
sute de mii de ore de muncă patrio
tică. Ce poate fi mai reprezentativ 
pentru dragostea și grija pe care lo
cuitorii Dejului o poartă orașului lor 
decît numele unuia din cartiere : 
Dealul Florilor ? Și, credeți-ne, dacă 
s-ar fi dat acest nume întregului o- 
raș, nu ar fi fost vorba de o figură 
de stil, ci de o realitate. Așa ar fi 
apărut și acum Dejul dacă, dintr-o- 
dată, într-o singură noapte, locuitorii 
lui n-ar fi trăit orele de groază ale 
calamității.

Din cele 11 întreprinderi ale indus
triei republicane și locale greu lovi
te de puhoaie în județul Cluj, 9 sînt 
din Dej. La fabrica de conserve „11 
Iunie", una din unitățile greu lovite 
de calamitate, pierderile constatate 
de conducerea întreprinderii, în pri
ma zi după retragerea apelor, se ri
dicau la 9,5 milioane lei. Dar era nu
mai o cifră provizorie. Răni ascunse 
abia aveau să apară :

— Lăzi de ambalaj, butoaie cu se- 
miconservate aparținînd întreprinde
rii noastre au fost găsite pe o dis
tanță de pînă la 10 km de aici, ne-a 
declarat Dănilă Florea, directorul în
treprinderii. Numai după ce vom 
face analiza tuturor, rezervelor de 
materie primă surprinse de calami
tate în depozite și în incinta fabricii, 
precum și inventarierea tuturor am
balajelor, ne vom putea pronunța a-

0în județul SATU MARE, cel 
vil de furia anelor, din cel.
în județul SATU MARE, cel mal greu Io-

“vit de furia apelor, din cele 25 de uni
tăți industriale care au fost inundate, numai 4 nu 
lucrează incă, dar și aci se fac eforturi deosebite 
pentru repunerea in funcțiune. FABRICA DE 
STICLA „VICTORIA MUNCII" din Poiana Co
drului, „OȘANA" din Negrești, UZINA DE RE- 
PARAȚII-AUTO din Satu-Mare, „CRASNA" 
— Cărei și altele lucrează Ia întreaga capacitate. 
Producția zilnică a unităților industriale este in 
continuă creștere. In ziua de 23 mai, de pildă, 
valoarea producției globale zilnice a crescut cu 
peste un milion Iei față de 20 mai. DUMINICA, 
TOATE ÎNTREPRINDERILE ȘI INSTITUȚIILE 
DIN JUDEȚ AU LUCRAT ; s-au prezentat Ia lu
cru aproape toți salariații, cu toate că mulți din
tre ei mai muncesc încă Ia recuperarea unor ră
mășițe din căminele distruse de ape.

E3În județul MARAMUREȘ, Imediat după ce
“■s-au scurs apele, care au distrus linia de 

Înaltă tensiune, la ÎNTREPRINDEREA DE PRE-

să se realizeze din aceste oontribuții un

stntem convinși că vor fi Învinse toate 
întregului nostru popor, sub conducerea 
dezvoltare multilaterală a patriei socia- 

supra proporțiilor exacte ale catastro
fei.

O a doua întreprindere crunt izbită 
de furia apelor este fabrica de pro
duse refractare din Dej. Cu toate e- 
forturile eroice depuse, zi și noapte, 
de colectivul întreprinderii, cu tot 
ajutorul primit din partea a nume
roase unități din județ, datorită ra
vagiilor inundației, cît și datorită 
specificului procesului de producție, 
fabrica nu-și poate relua încă activi
tatea ; or, de aici sînt aprovizionate 
cu cărămizi refractare aproape toa
te centrele siderurgice din țară.

în județul Cluj, din cele 9 096 per
soane sinistrate, 5106 sînt din Dej. 
Stihiile au distrus, într-o singură zi, 
un număr mai mare de case decît ju
mătate din numărul total de aparta
mente date in folosință anul trecut 
în municipiu.

Agricultura județului a fost și ea 
greu lovită de calamitate. Au fost 
afectate peste 20 000 ha teren agricol, 
din care 13 664 ha păminturi arabile 
dintre cele mai fertile. Au pierit 
peste 1400 animale. In mod deosebit 
au avut de suferit unitățile agricole 
de pe Valea Someșului ; atelajele, 
drumurile de acces, magaziile de la 
I.M.A. Dej sînt aproape complet dis
truse, tractoarele și mașinile agricole 
au fost avariate sau minate de valuri 
la zeci de kilometri. Valoarea pagube
lor se ridică, după o primă aprecie
re, absolut aproximativă, la peste 
600 000 lei.

Plouă fără întrerupere și este frig, 
și nu există destule adăposturi. CU 
TOATE ACESTEA, DEJUL ESTE ZI 
ȘI NOAPTE UN ÎNTINS ȘANTIER, 
PE CARE MUNCA SE DESFĂȘOA
RĂ CU O INDIRJIRE DE NEIMA
GINAT. Pe buzele și în gîndul locui
torilor orașului se află aceleași cu
vinte : VOM ÎNVINGE !

Titus ANDREI 
Alexandru MUREȘAN

LUCRARE A INULUI DE LA ULMENI s-a procu
rat un grup electrogen, cu ajutorul căruia s-au 
pus în funcțiune instalațiile de ridicat, salvîn- 
du-se astfel materie primă in valoare de pește 
500 000 lei. Intre timp, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii, ajutați de grupele de intervenție și bri
găzile patriotice, au reușit să refacă linia de ali
mentare cu energie electrică a fabricii, astfel că 
incepind de luni activitatea in această întreprin
dere reintră in ritmul normal.

H168 de muncitori, tehnicieni și ingineri din 
județul BRAȘOV ajută Ia REPUNEREA 
In funcție a Întreprinderilor cala

mitate DIN SIGHIȘOARA ȘI MEDIAȘ. La 
Uzinele de tractoare din Brașov 160 muncitori 
lucrează în trei schimburi la repararea utilajului 
venit din Întreprinderile care au suferit în urma 
inundațiilor. Din județul Prahova zeci de echipe 
de lucrători ajută pe tovarășii lor de la Fabrica 
de geamuri din Tîrnăveni și Combinatul textil 
din Sighișoara să-și repună uzinele in funcțiune.

■ TRONSONUL CONDUCTEI DE GAZ 
METAN care alimentează unitățile Indus

triale din Moldova, avariat duminică, în zona 
Cristuru Secuiesc, A FOST REFĂCUT. Cu efor
turile susținute ale unor specialiști, incendiul a 
fost stins, iar LUNI LA ORA 11, magistrala a 
fost pusă în funcțiune în întregime.

BflLA FABRICA DE PÎINE DIN DEVA sa 
“ lucrează intens pentru refacerea tehnolo

giei de producție, existind posibilitatea ca cel 
mai tirziu pînă la 5 iunie, să reînceapă producția. 
In același ritm se desfășoară lucrările de refa
cere Ia ABATORUL DIN DEVA, care va fi re
pus în producție în următoarele zile.
0 In satele Blidari, Mihălceni, Salcia Veche 

din județul VRANCEA s-au reaprins 
becurile. Cele opt echipe de muncitori de Ia în
treprinderea de exploatare electroenergetică 
lucrează acum ziua și noaptea pentru refacerea 
liniilor spre Răchitosu, Poenița și Cucuiți, ulti
mele localități unde lumina electrici mal esta 
întreruptă.

într-o telegramă adresată Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către COMITETUL 
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. 
se scrie: Prezența dumneavoastră în 
mijlocul populației gălățene în mo
mentul de maximă încordare a for
țelor pentru a zăgăzui puhoaiele fu
rioase ale Șiretului, Prutului și Du
nării a insuflat tuturor îmbărbă
tare, dîrzenie, optimism și o ine
puizabilă voință de a învinge pe
ricolul.

După ce se arată că în lupta pen
tru prevenirea și combaterea efec
telor inundațiilor au fost mobilizate 
forțe imense — muncitori, țărani, 
ostași, membri ai gărzilor patrio
tice, studenți, elevi, specialiști, ti
neri și vîrstnicl — care nu și-au 
precupețit nici un efort în această 
luptă, în telegramă se spune ; 
S-au luat, totodată, măsuri pen
tru apărarea populației și a zo
nei ■ industriale din Valea orașului 
Galați, precum și a unităților agri
cole de stat din incinta Brateșului 
de Sus și de Jos. Pe cete 17 000 hec
tare calamitate, pe măsura retra
gerii apelor, țăranii cooperatori și 
mecanizatorii trec la reînsămînțarea 
terenurilor, iar pe ogoarele neafec
tate 
ritm
nere

In

de inundații se desfășoară în 
susținut lucrări de întreți- 

a culturilor.
continuare, 

coleotivele 
dustriale, 
construcții se angajează să con
tribuie la recuperarea pagube
lor provocate economiei de inunda
ții, prin însemnate sporuri de pro
ducție, peste cele cu care s-au an
gajat la începutul anului. Numai 
unitățile de pe platforma combina
tului siderurgic au hotărît să rea
lizeze în plus o producție marfă 
în valoare de 15 milioane lei și un 
beneficiu suplimentar de 30 mili
oane lei. Pînă la sfîrșitul anului, 
fără să fie afectată calitatea și 
funcționalitatea noilor obiective, 
ce se construiesc aici, se vor eco
nomisi 10 milioane lei din fondu
rile de investiții și 300 000 lei va
lută, pentru a fi cedate reconstruc
ției din zonele calamitate.

Ca o expresie a solidarității 
umanismului — se arată în conti
nuare în telegramă — caracteristice 
poporului român, oamenii muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
județului Galați au hotărît să a-

că 
in

și

se arată 
întreprinderilor 

de transporturi

este din nou ascendentă
Priviți harta țării. Județul Alba e 

ca o inimă — și ea pulsa trepidant, 
în ritmul dezvoltării noastre econo
mice rapide. Se ridicau coșurile noi
lor unități industriale, orașele își pri
meneau arhitectura, cîmpiile mănoa
se, dealurile cu întinse plantații vi
ticole așteptau această primăvară 
pentru a rodi din nou.

...La 1 Mai, constructorii Fabricii 
de porțelan-menaj din Alba Iulia a- 
gățaseră pe zidul proaspăt al halei 
un panou-grafic pe care se putea 
citi : „Constructori 1 Mai sînt 114 zile 
pînă la intrarea în funcțiune a unei 
linii tehnologice". O săgeată albas
tră se deplasa zi de zi pe acest ca
lendar, marcînd trecerea timpului, a 
etapelor judicios ierarhizate pentru 
respectarea angajamentului de a 
pune, parțial, în funcțiune, acest o- 
biectiv, cu 10 luni mai devreme. în
cepuse o adevărată numărătoare in
versă. Cine se gîndea atunci că după 
două săptămîni șantierul va fi în
conjurat din trei părți de ape, va fi 
parțial inundat, înregistrînd mari pa
gube ? Și, totuși, construcția înaintea
ză din nou ! Pe panou săgeata al
bastră, încremenită cîteva zile, șl-a 
reluat cursul ascendent !

La Fabrica de încălțăminte „Arde
leana" din Alba Iulia o evaluare a- 
proximativă indică pagube de 550 000 
lei. Aici, intrase în funcțiune în 
urmă cu aproape doi ani o hală mo
dernă de producție De fapt, o nouă 
fabrică. Inundată de ape, unitatea a 
cunoscut din nou forfota refacerii in
stalațiilor. Intr-un admirabil efort 
colectiv, salariații au salvat 95 
la sută din producția de export. Zi
durile proaspete sînt încă umede. „Ne 
străduim să recuperăm pierderile de 
producție datorate întreruperii lu

Juts populația sinistrată cu însem
nate cantități de materiale de con
strucție, cu formații de muncitori 
și de specialiști care să participe 
la reconstrucții, cp importante sume 
de bani și mari cantități de produse 
agricole.

COMITETUL JUDEȚEAN BRĂI
LA AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care, 
după ce se evocă crîncena Încleș
tare cu stihiile dezlănțuite ale 
naturii, care s-au abătut și pe me
leagurile județului Brăila, se arată : 
Prezența conducătorilor de partid 
și de stat în județul nostru, 
a dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nioolae Ceaușescu, în a- 
ceste momente grele, indicațiile deo
sebit de prețioase pe care ni le-ațl 
dat au constituit un puternic spri
jin în lupta penti-u desfășurarea ia 
ritm susținut a activității din in
dustrie, agricultură, învățămînt, să
nătate, pentru buna deservire a 
populației, acordind în același timp 
atenție deosebită mobilizării tuturor 
forțelor materiale și umane, pentru 
refacerea grabnică a distrugerilor șl 
preîntimpinarea unor noi calamități 
care ar putea fi provocate de apel* 
Dunării.

La chemarea partidului, a Frontu
lui Unității Socialiste, toate colecti
vele de muncă din întreprinderile 
județului Brăila și din unității* 
agricole neafectate de inundații, s-au 
angajat să-și intensifice eforturile 
pentru a obține suplimentar, față 
de plan și de angajamentele asu
mate în întrecere, cantități dt mat 
mari de bunuri materiale. Astfel, 
angajamentul anual luat Inițial se 
va dubla încît producția marfă In
dustrială realizată peste plan să în
sumeze peste o sută milioane lei.

De asemenea, o expresie a Înțe
legerii comuniste a solidarității ci
vice a locuitorilor județului nostru 
o constituie acțiunea de masă între
prinsă pentru ajutorarea directă * 
populației sinistrate. Pînă In pre
zent, aceștia au hotărît ca în spri
jinul localităților calamitate să de
pună suma de aproape patruzeci și 
unu milioane lei, la care se adaugă 
808 tone porumb, 214 tone grîu, im
portante cantități de fasole, ouă, 
produse lactate, precum și un nu
măr mare de obiecte de Îmbrăcă
minte și încălțăminte.

crului încă în acest trimestru, na 
spune inginera Maria Vădean, di
rectoarea fabricii. Acesta este obiec
tivul nr. 1“.

Munca de refacere a potențialului 
productiv al județului se intensifică. 
Uzina de produse sodice din Ocna 
Mureș funcționează. Doar valțu- 
rile fabricii de morăriit din Alba 
Iulia stau încremenite. Muncitorii au 
acum alte preocupări decît cele ale 
profesiei : mînuiesc motopompele 
care evacuează apa acumulată in u- 
nele sectoare.

Lucrările de canalizare, moderniza
rea străzilor și extinderea rețelei po
tabile pornite cu avînt în această pri
măvară la Alba Iulia au rămas neter
minate. Utilajele aduse pentru tipă
rirea ziarului local într-o tipografie 
nouă au cunoscut înaintea cernelei, 
umezeala apei. Calea ferată Blaj—Te- 
iuș, pentru dublarea căreia se muncea 
intens, arată de 10 zile ca o imensă 
linie moartă Cu o lungime de aproape 
20 km. Acum, sute și sute de oameni 
lucrează la refacerea circulației pa 
vechea linie.

Evocările legate de împlinirea nu 
de mult a 25 de ani de la încheierea 
războiului, ne aduseseră în memorie 
lozinca acelor timpuri — „Totul pen
tru front, totul pentru victorie !“ 
Acum se naște aici în vorbe și fapte 
o nouă lozincă : „TOTUL PENTRU 
NORMALIZARE". In atmosfera pe 
care o trăiește acum Alba Iulia, des
prindem o robustă notă de optimism. 
Cu calm, 
eforturile, 
normal.

cu răbdare, insutindu-și 
oamenii readuc viața la

Ștefan DINICA 
Ambrozie MUNTEANU
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„în fiecare lucru 
simțim căldura • • • • r v ■ ■unei inimi fratesti 

9 9
înserarea a eoborlt peste străzile 

Bistriței. Brusc, liniștea este spartă de 
un uruit înfundat de motoare. Pre
tutindeni se răspîndește vestea : a 
eosit primul eșalon cu ajutoare ale 
bucureștenilor pentru zonele sinis
trate din acest județ.

încărcătura este depozitată pentru 
scurtă vreme la consiliul popular ju
dețean. începe o noapte febrilă de 
nesomn. Camioanele cu ajutoare vor 
pleca neîntlrziat spre comunele ce 
au suferit grav de pe urma calami
tății — Bistrița Bîrgăului, Șieu-Mă- 
gheruș, Șintereag, Beclean, Nușeni, 
Lechlnța, Teaca, Ilva Mică și altele, 
spre a fi imediat distribuite locuito
rilor.

La consiliul popular Beclean sînt 
despachetate rapid colete mari, lăzi, 
pungi de plastic. îmbrăcămintea, 
sortată operativ pe articole și dimen
siuni, este Împărțită grabnic sinis- 
traților.

Dumitru Boca cu soția și cei cinci 
copil slnt înlăcrimați. Casa și bunu
rile le-au pierit fără urmă In valuri
le furioase. Ne spune: „Nu cunoso 
cuvinte care ar putea reda mulțumi
rea șl recunoștința pentru ajutorul 
primit Oamenii noștri, educați de 
partid, slnt minunați. în această si
tuație deznădăjduită simțim In fie
care lucru sosit de la atita depărtare 
căldura unei inimi frățești. Ne încăl
zește șl pe noi...“.

Printre cei cărora II s-au Inmînat 
aceste ajutoare se afla și Maria Nagy, 
în noaptea de pomină a năvalei to- 
renților, ea a reușit s-o salveze din 

Deț, unul dintre orașele greu Încercate. La casa de cultură se primesc și se distribuie darurile trimise de cetâjenii patriei în „Contul omeniei*

Se împart 
necontenit 
ajutoarele 

din străinătate
fn aceste zile se impart necontenit tn localitățile sinistrate mari can

tități de alimente, obiecte de îmbrăcăminte, medicamente din donațiile 
unor guverne străine, unor societăți de Cruce Roșie din diferite țări, 
precum și ale unor organisme și persoane particulare de peste hotare, j 
Ele sint repartizate operativ celor în nevoie.

La SATU MARE, in cursul zilei de luni, s-au amenajat o parte din
tre cele 150 de corturi sosite din S.U.A. Printre cei care s-au instalat 
provizoriu în corturi se află și următoarele familii rămase fără locuință 
in urma calamităților : Andrei Țuțuraș, strungar la întreprinderea 
„1 Septembrie", cu soția și cei 4 copii ai săi, Paulina Bozai, croitoreasă 
la fabrica de confecții „Mondiala", împreună cu trei membri de fa
milie ; de la aceeași întreprindere au mai primit corturi Emilia și Pe
tru Horotan, cu cei doi copii ai lor, Carol Lovas, a cărui locuință a fost 
total nimicită pe str. Ilarie Chendi nr. 3, Maria Mancu, căreia apele i-au 
distrus locuința de pe str. Fabricii nr. 3 etc. Printre cei ce au primit 
pături provenind din aceeași donație se află următorii salariați : de Ia 
Combinatul „1 Mai" — Florian Butocovan, muncitor. Ștefan Apai, mun
citor. Andrei Maxim, tîmplar, Ștefan Szinyak, maistru lăcătuș ; de Ia 
C.F.R.— loan Lung, mecanic, Dumitru Bozga, șef de tren, loan Sava- 
niu, sudor. Ștefan Herțeg. lăcătuș, capul unei familii cu 5 copil j de la 
„Mondiala" — Estera Rasa, văduvă cu 3 copii, Ioan Pop, Ștefan Vituși. 
Carol Vaida, Zoltan Feienstein etc.

Și In comuna IERNUT din județul Mureș au început să se monteze 
corturi sosite din S.U.A. și R. F. a Germaniei. Pe una din străzile grav 
atinse de inundații, str. Avram lancu. Ia nr. 34, a fost montat un cort 
pentru loan Fătu, invalid de război, cu o familie numeroasă, căruia nu 
l-a rămas din casă decît o bucată de acoperiș pe doi stîlpi. Un cort a 
fost montat și Ia vecinul său, Gh’eorghe Hădăric, țăran cooperator, că
ruia apele i-au tîrît în vîrtejul lor întreaga gospodărie.

La DEVA este în toi Inmînarea păturilor sosite din S.U.A. : au primit 
pină acum electricianul loan Petreanu, din str. Al. Vlahuță 19, munci
torul ceferist Nicolae Faur, din str. Palota nr. 8, Valeria Diaconu din 
str. Hărăului nr. 34. tractoristul Ion Paicu din str. Matei Corvin nr. 57, 
Viorol Ardelean din str. Tudor Vladimirescu nr. 8, Ion Viorel, din str. 
Grivița nr. 38, și mulți alții.

La LIPOVA sînt distribuite pachete eu alimente — conserve, făină, 
paste făinoase — primite ca ajutoare din R.S.F. Iugoslavia.

Din ajutoarele primite de peste hotare au fost împărțite diferite 
obiecte de îmbrăcăminte sau de gospodărie următoarelor familii din ju
dețul BISTRIȚA-NĂSĂUD : frații Alexandra și Zamfir Hiticaș, minori, 
rămași orfani in urma cataclismului, Petru Rognean, muncitor Ia to
pitoria de cînepă din Beclean, Onița Moroșan. femeie de serviciu, vă
duvă cu cinci copii din Rebrișoara, muncitorii Abrica Moișan, Costin 
Monda, Vilmoș Vișan de la fabrica de cherestea din Bistrița Bir- 
găului etc..

In județul CLUJ au sosit numeroase daruri din următoarele țări i 
R. D. Germană — pături, conserve, fulgi de ovăz șl orez ; R. F. a Ger
maniei — conserve de carne ; din S.U.A. — corturi ; Olanda — pături. 
Majoritatea acestor ajutoare au fost expediate spre Dej și alte locali
tăți care au suferit în urma catastrofalelor inundații.

Din ajutoarele internaționale primite în județul MUREȘ, au fost re
partizate pînă în prezent : corturi din S.U.A. — iul Alexandru Mailat, 
îngrijitor de animale, Adalbert Vidam, îngrijitor de animale, Mihai Si- 
mion, țăran cooperator, toți din comuna Sînpaul, țăranilor cooperatori 
Victor Cîmpean, Nicolae Socol din satul Chirileu ; conserve din R. F. a 
Germaniei — pensionarului Iuliu Feri din Sîncraiu de Mureș, strada 
Nouă nr. 2, văduvei Anica Iuga din Sîncraiu de Mureș, strada Nouă 
nr. 17, șl multor altora.

valuri pe nepoțica sa. Strîns Îmbrăți
șate, apa le-a smuls tîrindu-le aproa
pe șapte kilometri pe un întuneric de 
nepătruns. Agățîndiu-se de scindurile 
și lemnele ce pluteau în puhoi, fe
meia, ținînd în brațe copilul, a reușit 
să se prindă de un copac. Dimineața 
a fost găsită leșinată. Casa Măriei 
Nagy a fost dusă de valuri. La cen
trul de distribuire a ajutoarelor, unde 
a căpătat îmbrăcăminte și haine, ne 
spune :

„Durerea mea e mare șl amintirea 
acelei nopți cu greu se va putea șter
ge. Dar gîndul că atîția oameni se în
grijesc de noi, cei în nevoie, îmi mal 
alină suferința".

La Bistrița Bîrgăului, unde peste 
40 de case au fost distruse, iar o mare 
parte dintre locuitori au rămas fără 
adăpost și îmbrăcăminte, i-am întâl
nit, purtînd pachete cu îmbrăcămintea 
proaspăt primită, pe Nastasia Jauca, 
Iacob Năuc, Ion Ilea, Dumitru Ha- 
lostă. Pe cel din urmă l-am întrebat 
dacă știe din ce colț de țară sînt o- 
biectele de îmbrăcăminte. Tînărul a 
răspuns cu o undă de recunoștință In 
glas :

— Din cartierul Pajura, din Bucu
rești. Aș fi vrut tare mult să cunosc 
măcar un nume al celor ce ne-au a- 
jutat în aceste clipe. Nu-1 cunosc, dar 
un lucru îl știu sigur : slnt tovarăși și 
frați de-ai noștri care sînt alături de 
noi, care au înțeles că sintem o sin
gură familie. Mare și unită...

Mihai BÎZU
(De la redacția ziarului „Ecoul”)

După un drum neîntrerupt da 20 
de ore, cu opriri numai pentru ali
mentarea mașinilor, patru mașini de 
cite 10 tone, încărcate cu 3 000 ba
loturi, cuprinzînd mii și mii de ar
ticole de îmbrăcăminte șl Încălță
minte, oferite de către oamenii mun
cii din sectoarele 7 și 8 ale munici
piului București, au ajuns la Zalău. 
In mai puțin de o oră, încărcătura 
lor a fost repartizată pe centre și 
transbordată în alte mașini pentru 
distribuirea rapidă către sinistrați.

Satele sinistrate din Lunca Some
șului, care au suferit mult de pe 
urma inundațiilor, se află la zeci de 
kilometri depărtare de orașul Zalău. 
Deși istovit, după ce n-a Închis un 
ochi tot drumul, tovarășul loan Al- 
doiu, pensionar în vîrstă de 74 ani, 
activist voluntar din București, care 
a Însoțit caravana ca delegat al con
siliului popular al sectorului 7, a ți
nut cu tot dinadinsul să vină acolo 
unde urmau să se împartă darurile. 
Am ajuns, către orele serii, In satele 
Aluniș și Benesat..

La Benesat a și Început distribui
rea darurilor. Pentru eel 80 copil al 
sinistraților, ajutoarele vor fi primite 
la Casa Copilului din Cehu Silva- 
niei, unde au fost găzduiți temporar. 
Nu sînt uitați nici bătrlnll : Floarea 
Mercea, de 81 de ani, a fost, după 
cum ne spunea ea, Îmbrăcată din cap 
pînă-n picioare. Lui Ion Ardeleana, 
de 70 de ani, și soției sale i-au fost 
lnmînate paltoane, o pătură, cearșa
furi, cămăși, un sacou și alte obiecte. 
Purtind pantalonii, haina, pantofii,

DARURILE SUFLETULUI
Lingă o păpușă în 

fustă tirolezi, o carte 
cu poze și un mini- 
pistol din material plas
tic. Acesta este unul 
dintre darurile pentru 
sinistrați — depuse ală
turi de sute de obiecte 
de îmbrăcăminte și de 
uz casnic — la Centrul 
de colectare din $os. 
Iancului nr. 48. Unul 
din darurile pe care Eu
genia Gorgovan, de 5 
ani și 7 luni, din strada 
Subl. Stănescu Gh. nr. 
21 din București, l-a 
făcut unuia dintre co
piii aceia despre care 
a auzit că au așteptat, 
în mijlocul apelor, ve
nirea elicopterelor, și 
despre care a înțeles ci 
nu mai au jucării.

Un dar printre multe 
altele — poate puțin 
cam ciudat printre gră
mezile de cămăși, pal
toane, ciorapi etc. Dar 
deloc nefiresc prin sem
nificația sa.

Nu există nici o do
vadă materială de spri
jinire a sinistraților 
care să nu fie încărca
tă cu vibrante mesaje 
umane. Fiecare act de 
ajutorare conține o o- 
menie fără de margini. 
Oamenii poartă tn ei o 
mare durere, o mare 
compasiune și o dorin
ță uriașă de a ajuta, 
de a fi de folos, de a 
împlini pierderile ma
teriale, de a alina pe

Hotărîrea lucrătorilor români 
aflați peste hotare

In cadrul unor adunări de partid 
deschise, numeroși lucrători români, 
care își desfășoară activitatea în 
străinătate, și-au exprimat profunda 
solidaritate cu oamenii muncii din 
zonele puternic lovite de inundații, 
angajîndu-se să participe prin toate 
posibilitățile lor la înlăturarea cît 
mai grabnică a imenselor pagube pri
cinuite economiei naționale și miilor 
de cetățeni de furia apelor.

Asemenea adunări au avut loc Ia 
ambasadele țării noastre de la Ge
neva, Tokio, Atena, Hanoi, Berliji, 
Nicosia, Paris, Alger, Budapesta, 
Tunis, Phenian, Moscova, Tirana, 
Kinshasa, Rio de Janeiro, Ankara,

Pe adresa Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste și a altor fo
ruri centrale, precum și pe a- 
dresa organelor de partid și or
ganizațiilor obștești din Capitală 
sosesc în aceste zile numeroase 
telegrame și scrisori de mulțu
mire din partea forurilor de 
partid și de stat din județele și 
localitățile ce au primit ajutoare 
în alimente, în îmbrăcăminte și 
în alte bunuri adunate din do
națiile populației. O asemenea 
telegramă au adresat comitetul 
de partid și consiliul de condu
cere al cooperativei agricole din 
Beclean, județul Bistrița-Nă- 
săud, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal. Consiliul municipal 
București al Frontului Unității 
Socialiste a primit o telegramă 
de mulțumiri pentru darurile 
trimise din partea Consiliului 
județean Sălaj al F.U.S. 

ciorapii și alte lucruri pe care Ie pri
mise cu cîteva minute mai înainte, 
Sigismund Ciotary, șofer la coopera
tiva agricolă, le spunea celor din 
jur :

— Cel ce ne-au trimis aceste haine 
sînt din locuri pe unde n-am călcat 
niciodată. Toți Îmi sînt însă frați a- 
propiațL N-am știut niciodată că am 
atîția prieteni și frați. îmbărbătarea 
pe care ne-o trimit odată cu aceste 
daruri ne Întărește credința că vom 
Învinge aceste greutăți...

Unul dintre sinistrați se apropie 
de noi, lntinzîndu-ne un bilet. La în
ceput n-am Înțeles ce dorește. Ne 
spune :

— Nu știu să aleg cuvintele. Atlt 
cit mă pricep, mi-am pus gîndurile 
aici. Vă rog să le duceți unde tre
buie.

Pe foaia de hîrtie citesc : „Subsem
natul Mercea Gheorghe, din comuna 
Benesat, nr. 73, veteran de război, am 
rămas din toată gospodăria casei cu 
gardul de lemn, cu centura de be
ton, celelalte toate s-au distrus. Mul
țumesc conducerii partidului, tovară
șului Ceaușescu personal, pentru mă
surile ce le-au luat ca să ne ajute in 
zilele acestea grele șl, totodată, țin 
să mulțumesc și celor care ne-au tri
mis aceste lucruri, pentru gîndurile și 
gestul lor**.

Oamenii string la piept paltoane, 
fulare, pături, cearșafuri, cămăși, 
pulovere, jersee. Fețele lor spun că 
niciodată nu le-au simțit ca acum 
căldura.

Constantin MORARU

cele sufletești. Daruri
le lor ascund, alături 
de generozitate, gesturi 
de infinită căldură, tan
drețe, gingășie.

Impresionați de ne
norocirile abătute asu
pra semenilor lor, ani
mați de sentimente de 
caldă fraternitate, oa
menii nu vot. nu mai 
au timp să afle exact : 
aici se dau lucruri, aici 
se dau bani. Vin la cen
trele de colectare cu 
ce au, să dăruie ce pot.

Darurile conțin scri
sori. Scrisori de com
pasiune, de îmbărbătare, 
urări de bine, urări de 
redresare grabnică.

Natalia STANCU

Praga, Tel-Aviv, Accra, Beirut, 
New York, Rangoon, Viena, Varșo
via, Bagdad, Washington și Havana. 
Ambasadorii și o parte din persona
lul ambasadelor au hotărît să do
neze salariul lor pe o lună în valută, 
iar ceilalți membri ai ambasadelor, 
precum și corespondenții Agenției 
române de presă „Agerpres" și alți 
funcționari români aflați în străină
tate, salariul pe o lună sau o parte 
din veniturile lor lunare în valută. 
Au fost colectate, de asemenea, și 
trimise în țară numeroase obiecte de 
îmbrăcăminte, articole de uz casnic 
și alimente, importante cantități de 
medicamente. (Agerpres)

La contul 2000- 
14 milioane lei

Potrivit ultimelor date comunica
te de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, pînâ în ziua de 25 mal, 
ora 12, în contul 2000, cetățenii au 
depus 14 234 4S3 lei, suma acu
mulată fiind do aproape 3 ori mal 
mare decît în urmă cu numai 4 zile. 
Se remarcă în mod deosebit valoa
rea ridicată a depunerilor în muni
cipiul București (4 739 895 lei), în ju
dețele Brașov (825 162 lei). Cluj 
(815 298 lei), Timiș (653 101 lei), 
Bihor (641 292 lei), Sibiu (518 280 
lei), Teleorman (463 339 lei), Pra
hova (447 590 lei), Satu-Mare 
(441018 lei).

Cel care doresc să contribuie la 
formarea fondului de ajutorare a 
sinistraților pot depune sumele res
pective la toate agențiile CEC din 
țară, precum și la unitățile poștale.

In mțre_ag£ țaj^

Muncă dîrză,
eforturi susținute 

pentru învingerea 
urmărilor calamității 

r

Hunedoara își face datoria
Ce imagine să aleg din zecile, su

tele pe care le oferă, tn aceste 
zile de confruntare intensă cu noi 
înșine, Hunedoara, cetatea oțelu
lui ? Aș putea s-o propun pe a- 
ceasta : la furnalul nr. 7, unspre
zece oameni privind de pe pasare
la îngustă curgerea șarjei, a uneia 
din șarjele care, in ziua respec
tivă, au însumat 50 de tone de fon
tă mai mult decit planul echipei. 
Sau atmosfera de comandament a- 
flat în alertă a dispeceratului o- 
țelăriei nr. 2, secție tn care, în ziua 
aceea, media depășirii planului pe 
schimb ajunsese la 300 de tone... 
Sau, mai încolo, freamătul din 
oțelăria electrică, care își numă
ra plusul de 360 de tone de oțel 
peste plan, dobindit în luna mai...

Dar ce imagine se poate alege 
din atitea care, la un loc, sînt in-

Angajamentele muncitorești— 
fapte eroice in producție

e Mobilizîndu-șl forțele spre a asi
gura îndeplinirea angajamentelor su
plimentare, în ultimele zile oamenii 
muncii din județul Timiș au realizat 
o producție suplimentară de aproape 
100 tone tablă laminată sub 3 mm, 
motoare electrice cu putere totală de 
2000 kW, 230 000 cărămizi și blocuri 
ceramice. Totodată s-au produs su
plimentar importante cantități de tri
cotaje, îmbrăcăminte, încălțăminte, 
conserve etc.

• Din producția suplimentară de 
1,5 milioane pe luna mai, cit s-a an
gajat, colectivul Fabricii de mașini 
electrice din București a realizat, in 
decada a doua a lunii, 440 000 iei. Au 
pornit spre Tg. Mureș șl Mediaș 
6 grupuri electrogene de 125 kVA, 
surse de alimentare cu energie pen
tru localitățile și întreprinderile unde 
apele dezlănțuite au scos din funcțiu
ne unități ale sistemului energetic, 
alte cîteva asemenea agregate fiind 
gata de expediere.

• Pînă la 25 mai, muncitoarele de 
la Combinatul de confecții și trico
taje din București au produs, peste 
prevederile planului, mal mult de 
63 000 confecții și tricotaje. Primul lot 
de 4 000 de salopete, destinate celor 
care iau parte la refacerea orașelor, 
a și fost trimis la Mediaș și Satu 
Mare. Pentru ajutorarea sinistraților 
a fost alocat întregul fond de pre
miere — în valoare de 139 000 Iei — 
cuvenit in urma obținerii steagului do 
Întreprindere fruntașă pe ramură, iar 
contribuția totală in bani a lucrători
lor combinatului se ridică la circa 
6 000 000 lei.

• La întreprinderea de prefabri
cate din beton Craiova au fost con
semnate primele realizări în contul 
angajamentului suplimentar de a da 
peste pian pînă la sfirșitul anului : 
8 000 mc produse din beton celular 
autoclavizat, 2 000 mp fîșii cu goluri 
(grinzi), 1500 mc șpalieri, 2 km tu
buri din beton precomprimat. Pină 
la sfirșitul anului se vor organiza 
schimburi de lucru în fiecare dumini
că, pentru a produce cit mai multe 
materiale de construcții. „In ultimele 
zile s-au înregistrat cei mai Inalți in
dicatori de producție — ne spunea 
Virgil Turache, secretarul comitetului 

La întreprinderea „Solidaritatea” din Satu-Mare se lucrează intens pentru redarea în funejiune a utilajeloc

sdși imaginea Hunedoarei, aflată tn 
efort de autodepășire, spre a-și 
face deplin datoria în bătălia pen
tru lichidarea urmărilor calamită
ților naturale abătute asupra țării. 
Hunedoara s-a angajat să realizeze 
o producție marfă suplimentară de 
70 milioane lei, să obțină 25 mi
lioane lei beneficii peste plan, să 
producă un plus de 8 000 tone de 
oocs, să sporească cu 200 de lei 
productivitatea muncii pe fiecare 
salariat. Aceasta înseamnă mai mult 
oțel, mai multă fontă, mai multe 
laminate, de care are atita nevoie 
economia națională. Și în marile 
hale, în ateliere, în toate secțiile, 
angajamentul prinde viață. în a- 
ceeași unică imagine a Hunedoa
rei care își face datoria.

P. FARDAU

de partid. De la o medie de 300 mo 
betoane am ajuns să introducem in 
fabricație pe cele trei schimburi cite 
400 mc".

• Uzina de mecanică fină din Ca
pitală realizează zilnic o producție 
suplimentară de 40 la sută, concre
tizată in sute de aparate de măsură 
și control, micrometre, manometre, 
șublere etc., necesare refacerii unită
ților din zonele sinistrate.

• La întreprinderea „Mătasea 
populară* a fost Îndeplinit un sfert 
din angajamentul suplimentar, ceea 
ce reprezintă 10 000 metri liniari de 
țesături peste plan. Totodată, săptă- 
mina trecută s-au recondiționat, pen
tru Combinatul textil din Sighișoara, 
peste 70 000 metri țesături, in valoare 
de circa 7 milioane lei.

• Oamenii muncii din întreprinde
rile municipiului Sibiu au hotărît 
să-și suplimenteze angajamentele a- 
sumate în producție cu încă 41 mi
lioane lei. In felul acesta va fi com
pensată o parte din pierderile pro
venite din stagnarea temporară a 
producției in cele 22 de întreprinderi 
din județ, majoritatea situate în Me
diaș și Copșa Mică. Pentru a-și onora 
angajamentele sporite pe care le-au 
înscris în graficul întrecerii socia
liste, colectivele de muncă ale uni
tăților sibiene au hotărît să lucreze 
in schimburi suplimentare și prelun
gite. Duminică, toate întreprinderile 
orașului Sibiu, care au avut asigu
rată cantitatea necesară de materii 
prime, au lucrat din plin.

150 tractoare livrate in avans
Ca rezultat al eforturilor dirze depuse In ultimele zile, al schim

burilor prelungite și al continuării lucrului in ziua de duminică, co
lectivul Uzinei de tractoare din Brașov a livrat in avans 150 tractoare. 
Concomitent, au fost efectuate reparații la utilajele trimise de între
prinderea „Automecanica" din Mediaș, avariată in timpul primului val 
de inundații.

„ALĂTURI DE VOI, 
DIN TOATĂ INIMA"
Produse agricole 
pentru județele 

sinistrate
Solidaritatea țărănimii coopera

tiste cu populația sinistrată cunoaș
te pe zi ce trece amploarea unei 
impresionante mișcări de masă. Din 
sate pornesc spre zonele calamitate 
convoaie de autocamioane trans
portând mari cantități de produse 
alimentare. Să lăsăm cifrele să 
vorbească.

• Din județul SĂLAJ au pornit 
spre localități sinistrate aproape 100 
tone griu, peste 66 tone cartofi, a- 
proape 12 tone făină și mălai, 8 182 
kg slănină și alte produse agroali- 
mentare.

O Unitățile agricole din Județul 
ARGEȘ au pus Ia dispoziția locali
tăților din zonele sinistrate 300 tone 
cereale, 128 vaci, juninci și viței, 
215 miei ș.a.
• Cooperativele agricole de pro

ducție și țăranii cooperatori din sa
tele județului DOLJ au constituit 
un fond de 1155 tone cereale, 30 610 
kg fasole uscată, 7 351 kg făină, 
9 667 kg mălai, 4 174 kg untură, 
206 416 ouă, 492 kg brinză. 24 450 
litri lapte etc., care urmează să fie 
expediate în zonele calamitate. Tn 
același timp, pentru refacerea fer
melor de animale, se vor trimite 
1417 ovine, 406 bovine, precum și 
622 tone furaje.

• Cooperatorii din județul BA
CĂU au oferit pină acum aproape 
200 000 kg griu și porumb, peste 
8 000 ouă, aproape 3 250 kg caș, în
semnate cantități de fasole și zahăr, 
un mare număr de păsări, miei, 
purcei șl animale adulte, furaje, 
țăranii cooperatori au donat din 
produsele lor peste 66 000 kg po
rumb, aproape 40 000 kg griu, 8 000 
kg fasole, aproape 100 000 ouă.

• Din partea țăranilor coopera
tori și a cooperativelor agricole din 
județul TIMIȘ urmează să fie În
dreptate în aceste zile spre locali
tățile inundate 310,6 tone griu, 54 
tone făină, 14 tone cartofi, 12,5 tone < 
fasole, 111557 ouă, 3 500 kg ceapă * 
verde, 597 kg ceapă uscată, 1664 
kg zahăr, 2 806 kg slănină, 2 982 kg 
brinzeturi, 828 kg untură, precum și 
un mare număr de animale și pă
sări.

o Cooperativele agricole din Ju
dețul IAȘI, care nu au fost afecta
te de inundații, au oferit pînă acum 
193,7 tone cereale, 2100 litri lapte, 
41,5 tone cartofi, numeroase bovine, 
ovine, porcine, păsări, 26 tone fin și 
lucernă, 15 tone paie. In același 
timp, cooperatorii au oferit, din pro
dusele proprii, 120,9 tone cereale, 
42 000 ouă, 4,1 tone făină, 10,6 tone 
mălai.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE STAT 
CUVlNTĂRILE ROSTITE

Ambasadorul Australiei
Cu prilejul prezentării scrisori

lor de acreditare, ambasadorul Roy 
Robert Fernandez, după ce a 
transmis președintelui Consiliului 
de Stat salutări și urări de sănă
tate din partea guvernatorului ge
neral al Uniunii Australiei, a spus :

„Doresc să vă asigur, Excelență, 
de dorința guvernului Australiei 
de a promova prietenia și colabo
rarea între țările noastre. Fiind 
primul ambasador australian în 
Republica Socialistă România, nu
tresc speranța sinceră că voi putea 
contribui în mod concret Ia întări
rea relațiilor prietenești existente 
între țările noastre".

In cuvîntul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pentru salu
tările ce i-au fost adresate și l-a 
rugat pe ambasadorul R. R. Fer
nandez să transmită guvernatoru
lui general al Uniunii Australiei și 
poporului australian calde urări 
de sănătate și fericire.

In continuare, președintele Con
siliului de Stat al României a 
spus : „împărtășim dorința guver
nului Australiei de a promova pri

etenia și colaborarea cu România 
și ne exprimăm la rîndul nostru 
convingerea că, prin eforturi co
mune, țările noastre vor extinde 
colaborarea și cooperarea recipro
că spre binele celor două popoare, 
al cauzei destinderii și păcii în 
lume".

Președintele Consiliului de Stat 
a urat ambasadorului Australiei 
succes deplin în îndeplinirea înal
tei sale misiuni și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de 
Stat, al guvernului român și al său 
personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de ' Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Roy Ro
bert Fernandez.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale 
a Argentinei

Luni după-amiază, ambasadorul 
Argentinei la București, Rogelio Ra
fael Tristany, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei cu prilejul zi
lei naționale a țării sale.

Printre persoanele oficiale pre
zente la recepție se aflau George 
Macovescu, prim-ad.junct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea. 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, generali și ofițeri superiori, 
personalități ale vieții noastre cul- 
tural-științifice.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Argen

tinei, ambasadorul acestei țări la 
București a rostit luni seara o cu- 
vîntare la posturile noastre de radio 
și televiziune. (Agerpres)

/n ultimele două săptămîni
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Ambasadorul Elveției
Prezentînd scrisorile de acredi

tare, ambasadorul elvețian Al
fred William Rappard a trans
mis președintelui Consiliului de 
Stat al României și poporului ro
mân urări de fericire și prosperi
tate din partea președintelui Con
federației Elvețiene și a membri
lor Consiliului Federal.

„Legăturile dintre Elveția și Ro
mânia sînt numeroase — a spus 
ambasadorul elvețian. Țările noas
tre sînt țări de dimensiuni mijlocii 
care-și datoresc existența nu atît 
virtuților îndoielnice ale forței, cît 
mai ales fidelității față de normele 
dreptului internațional. Ele au 
știut să-și păstreze propriile parti
cularități, respectînd, totodată, pe 
cele ale altora. Acesta este de alt
fel spiritul în care mă voi strădui 
să-mi îndeplinesc înalta misiune 
ce mi-a fost încredințată" — a spus 
ambasadorul elvețian. în încheiere, 
el a arătat că va acționa pentru 
dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu prilejul vizitelor re
ciproce care au avut loc în ulti
mul timp între diferiți reprezen
tanți ai României și ai Elveției.

Salutînd pe ambasadorul elve
țian, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a expri
mat calde mulțumiri pentru urări
le transmise din partea președin
telui Confederației Elvețiene și a 
membrilor Consiliului Federal.

„Legăturile tradiționale româno- 
elvețiene — a spus președintele 
Consiliului de Stat — favorizează 
în mod fericit extinderea schimbu
rilor și cooperării reciproce în 
toate domeniile.

România consideră că numai pe 
calea stabilirii unor relații de în

credere și colaborare între state, 
pe baza respectării normelor in
ternaționale se pot asigura condi
ții ca toate popoarele să se dez
volte liber, conform propriilor lor 
năzuințe, să contribuie în mod 
activ la asigurarea păcii și securi
tății pe continentul european și în 
întreaga lume.

Vă rog, domnule ambasador, să 
transmiteți președintelui Confede
rației Elvețiene, celorlalți membri 
ai Consiliului Federal și poporului 
elvețian prieten sincere urări de 
fericire personală, de pace și 
prosperitate".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, exprimîndu-și con
vingerea că legăturile de prietenie 
și cooperare multilaterală dintre 
România și Elveția vor cunoaște o 
continuă dezvoltare, l-a asigurat 
pe ambasadorul elvețian că în în
deplinirea misiunii ce i s-a încre
dințat se va bucura de întregul 
sprijin al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al 
guvernului român și al său per
sonal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Alfred 
William Rappard.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Alfred William 
Rappard a fost însoțit de membri 
ai Ambasadei Elveției la Bucu
rești.
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A apărut revista
LUPTA DE CLASĂ

nr. 5/1970
A apărut nr. 5/1970 al revis

tei Lupta de clasă. Editorialul 
revistei este intitulat „Indestruc
tibila solidaritate umană, pa
triotică, socialistă". Revista mai 
cuprinde următoarele articole : 
NESTOR IGNAT : „Reflect» a- 
supra democrației socialiste" ; 
DAN GRINDEA : „Cheltuielile 
materiale de producție și efi
ciența economică" ; GRIGORE 
OBREJANU : „îmbunătățirile
funciare, la cea mai inaltă sca
ră a eficienței" ; GHEORGHE 
BERESCU : „Echitatea socială — 
valoare morală a socialismului" ; 
ILIE SARZEA. ALEXANDRU 
GOLIANU : „Exigențe actuale 
în activitatea politică-educativă"; 
DEMOSTENE BOTEZ : „Națio
nal și universal în literatură" ; 
Z. ORNEA: „Constantin Dobro- 
geanu-Gherea" ; EUGEN PRA- 
HOVEANU : „Monopolurile in
ternaționale azi".

Revista publică 
„Securitatea și colaborarea 
Europa — cauza și opera 
turor statelor continentului". 
SERGIU CELAC.

La rubrica Sociologie și inves
tigație socială. NICOLAE COR
NEA și RADU HALUS sem
nează articolul „Modernizarea e- 
conomiei naționale și mobilita
tea socioprofesională". La ru
brica Note este inserat articolul 
„Căminul cultural în viata sa
tului" de TEODOR GHEOR
GHIU și LUIGI VĂLEANU.

Revista mai cuprinde rubricile 
Critică și bibliografie, Revista 
Revistelor și Scrisori către re
dacție.
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Sosirea in Capitală a tovarășului
Toma Granfil

La Invitația guvernului Republicii 
Socialiste România, luni după-amiază 
a sosit în Capitală Toma Granfil, 
membru al Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, care va face o vi
zită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal „București-Otopeni", oaspetele 
iugoslav a fost întimpinat de Emil 
Drăgănescu. vicepreședinte al Consi

liului de Miniștri, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, Gri- 
gore Bargăoanu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

< (Agerpres)

Cronica zilei
DELEGAȚIA 

PARLAMENTARĂ ISLANDEZA 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația parlamentară islandeză, 
condusă de Benedikt Grondal, vice
președinte al parlamentului, care, 13 
invitația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al M.A.N., 
Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., 
Gheorghe Vasilichi, Aurel Vijoli, pre
ședinți ai unor comisii permanente, 
deputați.

ADUNARE FESTIVA 
DEDICATĂ 

ZILEI ELIBERĂRII AFRICII 
Sub auspiciile Ligii române de 

prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa și Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, luni 
după-amiază a avut loc în Capitală o 
adunare festivă dedicată Zilei elibe
rării Africii — 25 mai.

Manifestarea a fost deschisă de loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., după 
care, despre semnificația și impor
tanța evenimentului, a vorbit prof, 
univ. dr. docent Stanciu Stoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale 
bucureștene, studenți africani aflați 
la studii în România, un numeros 
public.

★
Contraamiralul F. E. Pahalciuk, E- 

rou al Uniunii Sovietice, comandan
tul navelor sovietice care se află în- 
tr-o vizită de prietenie în țara noas
tră, însoțit de un grup de .ofițeri, a 
făcut luni o vizită in Capitală. Oas
peții au depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor sovietici. In cursul 
aceleiași zile, contraamiralul F. E. 
Pahalciuk și grupul de ofițeri so
vietici au fost primfți de generalul co
lonel Marin Nicolescu, adjunct al mi

nistrului forțelor armate. A fost de 
față viceamiralul Grigore Marteș, co
mandantul Marinei militare. în 
cinstea oaspeților, conducerea Minis
terului Forțelor Armate a oferit un 
dejun. La solemnitățile depunerii co
roanelor de flori, la primirea ce a a- 
vut loc la Ministerul Forțelor Ar
mate și la dejun au participat A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, și colonelul A. F. 
Musatov, atașat militar, aero și na
val al U.R.S.S.

★
Luni a părăsit Capitala, îndrep- 

tindu-se spre Moscova, delegația C.C. 
al U.T.C., condusă de Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, care între 26 și 30 mai va par
ticipa la lucrările celui de-al 16-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, se aflau secretari ai 
C.p. al U.Ț.C., activiști ai C.C. al 
U.T.C.

A fost de față V. S. Tikunov, mi
nistru consilier al Ambasadei so
vietice la București.

★
Luni a plecat in R. D. Germană 

o delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă de 
Gheorghe Petrescu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., care va 
participa la o reuniune sindicală in
ternațională pentru schimb de expe
riență în problemele protecției muncii.

★
La invitația Ligii române de pri

etenie cu popoarele din Asia și 
Africa, între 23 și 25 mai ne-a vi
zitat țara Yehya Abu Bakr, directo
rul Departamentului informațiilor al 
Ligii Arabe. *

Duminică a plecat în Republica Fe
derală a Germaniei Nicolae Goldber- 
ger, prim adjunct al directorului Ins
titutului de studii istorice și social- 
politce de pe lingă C.C. al P.C.R.. in
vitat de oficialitățile orașului Wup
pertal. pentru a participa la mani
festările organizate în acest oraș cu 
prilejul împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea lui Friedrich Engels.

(Agerpres)
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...este deci necesară o 
pentru înlăturarea

In perioada 12—25 mai, deci, în 13 zile, deasupra te
ritoriului țării noastre s-au abătut ploi care au revărsat o 
cantitate de apă DE DOUA ORI ȘI JUMĂTATE MAI MARE 
dectt cea care cade în mod normal in toată luna mai (in
tens hașurate regiunile unde au căzut între 80—200 litri de 
apă pe mp. Cu hașuri orizontale, cele unde au căzut între 
35—80 litri și albe — sub 35 litri).

supra-încordare a forțelor 
apelor care băltesc

Dacă această apă s-ar 11 așezat uniform pe întreg teri
toriul, stratul ar avea o grosime de peste 8 cm ; scurgîn- 
du-se pe văile rîurilor, apele au provocat gravele inunda
ții (vezi zonele negre), iar în zonele de șes ele au acoperit 
mari întinderi cultivate unde băltesc (vezi zonele punctate). 

' Rezultă că, practic, doar citeva zone toarte restrlnse au 
avut regim normal de precipitații. Cifrele arată cantitatea 
de apă căzută în diferite puncte ale țării.

ÎN SPIRITUL SOLIDARITĂȚII UMANE
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SPRIJIN ACORDAT ROMÂNIEI PENTRU 
INLÂTURAREA URMĂRILOR INUNDAȚIILOR

Sub semnul unei largi solidarități umane, alte sta te, organizații Internaționale, firme și oameni de afa
ceri străini care au legături cu România, cetățeni străini aflați în (ara noastră, oferă sprijinul lor populației si
nistrate, poporului român, crunt lovit in avutul său național, prin catastrofalele Inundații care au cuprins 
mari regiuni ale țării. Sprijinul. îmbrăeînd forme diferite, este însoțit de expresia celor mai alese sentimente 
de simpatie și compasiune față de populația din zonele sinistrate și de cuvinte de îmbărbătare pentru învinge
rea marilor greutăți care ii stau în față, pentru a face să rcînfiorească viața și activitatea în orașele și satele 
devastate de ape.

ACȚIUNI ALE ORGANELOR DE STAT, ORGANIZAȚII DE 
CRUCE ROȘIE Și ALTE ORGANIZAȚII

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII POPULARE BULGA
RIA a hotărît să acorde ajutor popu
lației române care a avut de sufe
rit din cauza inundațiilor. Consi
liul Executiv al CRUCII ROȘII 
BULGARE va acorda, de asemenea, 
un ajutor neîntîrziat în medicamen
te, îmbrăcăminte, produse alimenta
re, pături etc.

GUVERNUL SPANIOL a hotărît 
acordarea unui ajutor în valoare de 
3 000 000 pesetas (circa 43 000 dolari), 
constînd în medicamente, alimente, 
Îmbrăcăminte etc.

PAPA PAUL AL VI-LEA a donat 
10 000 dolari pentru sinistrați.

în afara sumei de 500 000 iuani, do
nată la 21 mai 1970, Societatea de 
CRUCE ROȘIE A REPUBLICII 
POPULARE CHINEZE a mai donat 
în ziua de 25 mai 500 000 iuani în 
alimente, medicamente și alte bu
nuri materiale „pentru ajutorarea 
populației sinistrate din România, 
pentru învingerea greutăților cau
zate de inundații".

CRUCEA ROȘIE LIBANEZA a 
hotărît să trimită cu avionul 5 tone 
îmbrăcăminte pentru sinistrați.

De asemenea, SEMILUNA ROȘIE 
DIN TURCIA va expedia, tot pe ca
lea aerului, ajutoare constînd din 
îmbrăcăminte, alimțnte, medicamen
te etc.

Organizația catolică „Caritas" și cea 
protestantă a „Diaconatulni" din R. F. 
a Germaniei au anunțat că vor tri
mite în România un transport cu 
2 000 de pături, 300 de corturi și 23 
tone îmbrăcăminte.

La rindul său Ordinul cavalerilor 
de Malta a pus la dispoziția sinistra^ 
ților aparatură capabilă să purifice 
60 000 litri de apă pe oră.

Conducerea Biroului regional pen
tru Europa al Organizației Mondiale 
a Sănătății va procura și trimite in 
țara noastră mai multe filtre de apă 
mobile de tip „Berkefeld" pentru lo
calități cu peste 10 000 de locuitori, 
precum și filtre de apă mobile din 
plastic, pentru familii.

Comisia națională elvețiană pentru 
Uniunea internațională de apărare a 
copiilor a hotărît să deschidă un cont 
special, destinat ajutorării copiilor din 
regiunile lovite de calamități.

Societatea austriacă pentru protec
ția copiilor a donat îmbrăcăminte 
pentru copii In valoare do 50 000 
schilling»

Centrul educativ „Village Pesta- 
lozzi" din Elveția s-a oferit să pri
mească și să asigure gratuit întreți
nerea a 29—30 copii și 2 educatori din 
regiunile sinistrate, pe timpul vacan
ței, pînă la 27 iulie.

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

Uzinele franceze „Renault" au do
nat 250 000 franci francezi, iar FIR
MA „MERRIEUX" din Lyon - 
50 000 doze vaccin antipoliomielitic și 
alte medicamente.

Societatea națională „Air France" 
a dat instrucțiuni tuturor reprezen
tanților săi din America de Sud să 
pună la dispoziția ambasadorilor ro
mâni din această zonă avioanele 
companiei pentru a transporta, in 
mod gratuit, donațiile de orice na
tură colectate pentru ajutorarea si- 
nistraților.
„...mă simt legat de pămintul 

acestei țări”
„Cu profundă emoție am luat cu

noștință de groaznicele calamități 
naturale care s-au ăbătut asupra

României, se arată într-o scrisoare 
trimisă președintelui Consiliului 
de Stat, de către HAGI VASILIU 
LAMBI. Ca cetățean grec, dar 
care am trăit mulți ani în Româ
nia — se spune mai departe — mă 
simt legat de pămintul acestei 
țări cu care lucrez de peste 15 ani, 
reprezentând produsele petrolifere 
românești atît pe piața Greciei, cit 
și pe alte piețe ale lumii. In nume
le firmei pe care o reprezint, da- 
(i-mi voie să-mi aduc și eu contri
buția, donînd Băncii Române de 
Comerț Exterior, suma de 2 000 
DOLARI AMERICANI, împreună 
cu profunda mea compasiune față 
de cei în Suferință",

într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Stat al României, 
vicepreședintele firmei „Eastern in
dustrial Corporation Ltd" din Londra, 
Henry Jakober, se arată :

,,In ultimele zile am contactat cite
va firme care, împreună cu firma 
mea, au avut diverse tranzacții co
merciale cu România. Cu acest prilej, 
le-am atras atenția asupra necesită
ții de a ajuta România îh momentele 
atît de grele prin care trece. Ca prim 
rezultat, FIRMA B.O.C.M (UNIVE- 
LER-LONDRA), firmă care lucrează 
prin mine cu România de 5 ani, a 
hotărît să doneze 2 000 LIRE STER
LINE. De asemenea, ALTE CITEVA 
FIRME BRITANICE au hotărît să 
trimită, in cel mai scurt timp, UTI
LAJ PENTRU USCAREA SOLULUI. 
Personal, doresc să aduc o modestă 
contribuție, punind la dispoziția 
Băncii Române de Comerț Exterior, 
pentru fondul sinistraților, suma de 
5 000 DOLARI S.U.A.".

„...Un gest de participare 
la suferință"...

Pe adresa directorului general al 
Întreprinderii de comerț exterior 
„Romagricola" s-a primit un telex 
din partea firmei italiene „Gandolfi" 
din Milano, din care cităm :

„Am aflat din ziare și de la te
leviziune despre gravele pagube 
pricinuite unei părți din frumoasa 
dumneavoastră țară de recentele 
inundații. Din păcate, Italia cu
noaște și ea, din proprie experien
ță, consecințele unor asemenea ca
lamități. De aceea, dorim să expri
măm prin dumneavoastră întreaga 
noastră solidaritate cu cetățenii 
români, grav loviți de această 
calamitate și, ca un gest de parti
cipare la suferința lor, vă rugăm a 
facilita depunerea din partea noas
tră, la Banca Română de Comerț 
Exterior, a sumei de 500 000 LIRE 
ITALIENE. Vă rugăm să conside
rați acest gest al nostru drept un 
semn de prietenie și solidaritate cu 
poporul român".

De la un alt partener de relații co
merciale din Italia — firma „Fratelli 
Ultrocchi" din Milano. Întreprinderea 
„Romagricola" a primit un telex prin 
care este autorizată să depună din 
contul firmei milaneze suma de 500 
dolari pentru ajutorarea sinistraților 
de pe urma calamităților.

Prin intermediul aceleiași între
prinderi românești, firma olandeză

„Demeter" din Rotterdam a oferit, ca 
ajutor pentru sinistrați, suma de 
5 000 florini. In telex se menționează 
că această modestă contribuție tre
buie apreciată ca un gest de sinceră 
amiciție față de poporul român și de 
compasiune pentru victimele calami
tăților naturale din România.

Mai multe firme italiene — parte
neri externi ai întreprinderii „Prod- 
export" — au depus la Agenția eco
nomică din Roma, pentru sinistrați! 
din România, următoarele sume : 
firma „Stalca" din Torino — 2 mili
oane lire italiene ; firma „Grosoli" 
din Padova — 500 000 lire italiene șl 
firma „Fratelli Lanata" din Genova 
— 1 000 dolari.

piese de schimb și ajutor 
tehnic pentru repunerea 
in funcțiune a utilajelor”
In afara contribuției personale a 

reprezentantului său în România, 
firma „Meccaniche moderne" din 
Busto Arsizio (Italia) oferă piese de 
schimb și materiale pentru repunerea 
in funcțiune a utilajelor livrate de a- 
ceastă firmă întreprinderilor noastre 
de industrie ușoară.

Firma „Goudraud" din Italia, a 
depus în folosul sinistraților, prin 
biroul său din București, suma de 
100 dolari.

Firma „Inlersofex" din Zilrich (El
veția), care a comunicat că pune la 
dispoziția fabricilor și uzinelor din 
regiunile lovite de calamități perso
nal de specialitate și piesele necesare 
pentru repunerea în funcțiune a ma
șinilor deteriorate — acțiune care se 
ridică la 15 000 dolari, oferă, de ase
menea, suma de 10 000 dolari, rezul
tată din donațiile făcute de uzinele 
firmei. La donația personală în me
dicamente a delegatului consiliului 
de administrație al firmei, Werner 
Steiner, se adaugă 1000 franci elve
țieni din partea directorului depar
tamentului vînzări, Louis Keller, și 
500 franci elvețieni, din partea sala- 
riaților firmei.

Federația industriei chimice bel
giene a anunțat că va veni în spri
jinul sinistraților din România, acor- 
dînd un ajutor în medicamente șl 
produse chimice.

Comercianți libanezi au făcut o do
nație care pînă în prezent însumează 
3 500 dolari.

Firmele engleze „Butyl Products" 
au donat 10 cisterne mari pentru păs
trarea apei potabile, iar firmele 
„Arcode", „CAV" și „L Israel", din 
aceeași țară, au donat în total 4 500 
dolari S.U.A.

Pe adresa Crucii Roșii din Româ
nia, 3 comercianți din Israel au 
depus suma de 7 000 dolari S.U.A. 
pentru ajutorarea sinistraților.

Proprietarul firmei elvețiene - ..Ro
binho". Fr. Soloba, a depus la Ban
ca Română de Comerț Exterior, în 
același scop, 250 de dolari.

GESTURI DE SIMPATIE 
ALE MEMBRILOR CORPULUI 

DIPLOMATIC
Membri ai diferitelor ambasade 

din București, în spirit de prietenie 
și solidaritate, depun la Banca Ro
mână de Comerț Exterior sume de 
bani pentru ajutorarea sinistraților.

In ultimele două zile au făcut do
nații colectivele ambasadelor Argen
tinei — 300 dolari ; R. P. Chineze — 
20 000 Iei ; R. D. Germane — 10 773 
lei ; Greciei — 120 dolari ; Indone
ziei — 100 dolari ; Israelului — 3 400 
lei; Iugoslaviei — 10 090 lei; R. P. 
Mongole — 2 000 lei ; Perului — 100 
dolari ; Poloniei — 5 511 lei ; Uniunii 
Sovietice — 11 069 lei.

Din fondul său personal, Torben 
Busk-Nielsen, ambasadorul Danemar
cei, a contribuit cu suma de 2 000 Iei. 
Pieter Veecken Putman Cramer, am
basadorul Olandei, a donat 111 do
lari. De asemenea, s-au primit 29 000 
Ici din partea Clubului Diplomatic 
Sportiv Băneasa.

Totodată, la centrul de colectare a 
ajutoarelor pentru sinistrați, deschis 
la Casa de cultură a studenților din 
Capitală, s-au primit în cursul zilei 
de luni alte donații. Au fost depuse 
colete cu articole de îmbrăcăminte 
din partea Ambasadei Turciei șl Aso
ciației studenților etiopieni, care În
vață în țara noastră.

INIȚIATIVE GRĂITOARE
Corpul profesorilor universitar! 

din orașul Neuchâtel (Elveția) a con
stituit un comitet de acțiune pentru 
stringerea de fonduri destinate sinis
traților din România.

Postul de radio „Elveția Romandă" 
a anunțat deschiderea unui cont spe
cial in același scop.

Un grup de ziariști francezi, aflați 
într-un avion în drum spre țara 
noastră, au colectat o sumă echiva
lentă cu 1 420 franci francezi, pentru 
a veni astfel în ajutorul familiilor 
din țara noastră sinistrate în urma 
calamităților naturale. Ajunși în 
București, suma respectivă a fost în- 
mînată conducerii Uniunii Ziariștilor 
din România spre a fi depusă in con
tul 1 000.

Corespondentul ziarului .J’Unită" la 
București, Sergio Mugnai, a oferit 
pentru ajutorarea populației sinistra
te suma de 5 000 Iei.

PE AEROPORT
Luni, la ora 11 dimineața, la aero

portul internațional „București—Oto
peni" sosea un nou avion al CRUCII 
ROȘII. Din îndepărtatul IRAN, el a 
adus numeroase pachete, saci și lăzi, 
în greutate de aproape 20 tone. Me
saj de cald umanitarism și solidaritate 
față de cei greu loviți de catastrofale
le revărsări ale apelor, ajutoarele tri
mise de poporul iranian — 1 500 de 
pături, 150 de corturi, 3 000 kg de pe
nicilină sodică, sirop și cașete de te
traciclină pentru copii, sulfamide, 
soluții pentru dezinfectarea alimente
lor și hainelor — au și fost dirijate 
spre localitățile care au suferit noi 
inundații, în cursul zilei de duminică.

In după-amiaza aceleiași zile, un 
al doilea transport aerian al CRUCII 
ROȘII DANEZE a adus 5 000 kg lapte 
praf. Tot ieri, pe aerodromul Otopeni 
au mai aterizat avioane sosind din 
ANGLIA, cu aproape 2 000 kg de îm
brăcăminte, și din FRANȚA, cu 809 
metri de stofă pentru costume băr
bătești.



Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vestea despre Inundațiile fără precedent care au avut loc în țara 
dv. ne-a mîhnit mult.

în numele meu, al guvernului și poporului indian, vă transmit dv., 
guvernului și poporului român compasiunea noastră față de cei care au 
suferit, precum și condoleanțele noastre familiilor îndoliate.

INDIRA GANDHI
primul ministru al Indiei

viața internațională
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

BUCUREȘTI

Vă exprim compasiunea mea profundă în legătură cu inundațiile 
din România, care au dus la pierderea multor vieți omenești și la de
vastarea multor regiuni.

Vă rog să transmiteți victimelor acestei calamități adînca mea 
compasiune. •

P. SUNDARAYYA
Secretar general al Partidului Comunist 

din India (Marxist)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primiți, vă rog, sincere condoleanțe în legătură cu inundațiile dezas
truoase.

Transmiteți simpatia noastră familiilor sinistrate.

Comitetul Central al 
Partidului Comunist din Israel 

Secretar general 
MEIR VILNER

SESIUNEA
© MANIFESTAȚII DE

Sesiunea de primăvară a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O., la care parti
cipă miniștrii de externe și cei ai a- 
părării din cele 15 țări membre, își 
începe astăzi lucrările la palatul con
greselor din Roma. După cuvîntarea 
pe care o va rosti în deschidere pri
mul ministru, Mariano Rumor, parti- 
cipanții la întrunire vor aborda o a- 
gendă încărcată care cuprinde atît 
probleme specifice acestei alianțe mi
litare, cit și d serie de teme ale rela
țiilor actuale est-vest, ale politicii ex
terne a N.A.T.O., analiza situației in
ternaționale, cu precădere cea din zo
nele „calde" — Indochina și Orientul 
Apropiat — măsuri eonorete de ordin 
militar-și logistic.

în general se consideră că alianța 
N.A.T.O. va reafirma linia trasată, a- 
nul trecut, la reuniunile de la Was
hington și de la Bruxelles, de menți
nere a rigidității pactului N.A.T.O., 
paralel cu declararea „disponibilității" 
de a se acționa în direcția „destinde
rii și realizării de înțelegeri, chiar și 
parțiale". Dat fiind puternicul curent 
de opinie ce se manifestă tot mai in
tens în țările occidentale în favoarea 
unor acțiuni precise de destindere pe 
plan european — și mai ales — în 
sprijinul convocării conferinței pentru 
securitatea europeană, numeroși ob
servatori prevăd discuții vii pe aceas-

N. A. T. O.
PROTEST LA ROMA

tă temă, întrucît —în prezent — nu se 
mai poate rămîne în cadrul generali
tăților și al declarațiilor de intenții, 
fiind necesară tocmai definirea căi
lor și metodelor pentru a se da curs 
concret unei astfel de politici.

Sesiunea consiliului nord-atlantlo 
prilejuiește, totodată, intensificarea 
mișcării populare italiene pentru ie
șirea Italiei din N.A.T.O. Luni a avut 
loc la universitatea din Roma o mani
festație anti-imperialistă a studenți
lor, iar alta este prevăzută pentru 
marți, la basilica San Paolo. Miercuri 
seara, în Piața San Giovanni, urmea
ză să se desfășoare o mare adunare 
anti-N.A.T.O.

Adresîndu-se tineretului și munci
torilor, tuturor democraților, direc
țiunea Partidului Comunist Italian a 
dat publicității un apel în care, între 
altele, se cere manifestarea intenției 
Italiei de a se elibera de angajamen
tele ce o leagă de N.A.T.O., respin
gerea utilizării de către vreo putere 
străină a bazelor N.A.T.O. din Italia, 
scoaterea teritoriului italian de sub 
orice prevedere de folosire a arma
mentelor nucleare, un angajament 
clar al guvernului de a promova rea
lizarea unui sistem de securitate eu
ropeană.

N. PUICEA
Roma

CAMBODGIA LUPTE VIOLENTE 
PE MALURILE MEKONG-ULUI

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al României

Sînt profund zguduit de vestea dezastrului cauzat de inundațiile din 
România, care au provocat tragice pierderi de vieți omenești, au lăsat 
numeroși oameni fără adăpost și au adus pagube mijloacelor de comu
nicații, culturilor și unităților industriale de importanță națională.

Cu acest trist prilej, mă alătur guvernului și poporului Ceylonului 
pentru a vă exprima regretul nostru față de aceste calamități și a vă 
asigura de simpatia noastră pe dumneavoastră și pe toți acei care au 
fost afectați personal de inundații.

D. SENANAYAKE
i Prim-ministru al Ceylonului

PNOM PENH 25 (Agerpres). — în 
diferite regiuni ale Cambodgiei, re
latează agențiile de presă, continuă 
luptele între forțele populare de re
zistență și trupele regimului Lon 
Noi, susținute de unități ale armatei 
americane, sud-vietnameze și tailau- 
deze. Concomitent, se anunță că au- 
tarițările saigoneze au dislocat în 
Cambodgia alți 7 000 de militari pen
tru întărirea trupelor care acționea
ză în regiunea Prey Vien. Luptele 
cele mai violente s-au semnalat pe 
malul fluviului Mekong, în jurul o- 
rașului Tonle Bet, și la est de Kom- 
pong Cham.

Generalul Lon Noi, șeful adminis
trației de la Pnom Penh, a anunțat, 
potrivit agenției Associated Press, că, 
începînd de la 1 iunie, în întreaga ța
ră va fi decretată legea marțială. Din

declarația sa reiese că regimul va 
adopta „măsuri severe" împotriva tu
turor acelora care sprijină forțele 
populare de rezistență.

NORODOM SIANUK IA HANOI
HANOI. Agenția V.N.A. informea

ză că la Hanoi a sosit luni o delega
ție cambodgiană condusă de Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, care va face o vizită în Repu
blica Democrată Vietnam. Din dele
gație fac parte primul ministru al 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală, Penn Nou th, și alți membri ai 
guvernului.

Vizita delegației 
M.A.N. 

in Belgia
BRUXELLES 25. — Trimisul spe

cial Agerpres, Aurel Zamfirescu, 
transmite: Cu vizitarea orașului An
vers, delegația parlamentară română, 
condusă de Ștefan Voi tec, președin
tele Marii Adunări Naționale, și-a în
cheiat scurta călătorie prin cîteva o- 
rașe ale regiunilor Liege, Luxemburg 
și Flandra Occidentală.

Reîntorși la Bruxelles, deputății 
români au participat la un dineu o- 
ferit în onoarea delegației M.A.N. de 
Paul Struye, președintele Senatului, 
și Achille van Acker, președintele 
Camerei reprezentanților. în toastu
rile rostite cu acest prilej, au fost 
evidențiate bunele raporturi de co
laborare ce se dezvoltă între Româ
nia și Belgia în diverse domenii de 
activitate.

Subliniind „remarcabilul efort In
dustrial și agricol al României, care 
nu încetează să se dezvolte", preșe
dintele Paul Struye a exprimat sen- 

• timentul de profundă emoție ce îl 
manifestă poporul belgian față de 
poporul român, greu încercat în urma 
inundațiilor. Pe de altă parte, vor
bitorul a menționat că, „deși țările 
noastre aparțin unor regimuri social- 
politice diferite, ele sînt unite prin 
dorința comună de pace și înțelegere 
între toate statele".

Mulțumind pentru spiritul de soli
daritate manifestat de poporul bel
gian, președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a subliniat 
dezvoltarea tot mai largă, în ultimii 
ani, a colaborării româno-belgiene în 
multiple domenii de activitate.

„Discuțiile pe care delegația noas
tră, a spus președintele M.A.N., le-a 
avut cu reprezentanții celor două Ca
mere ale Parlamentului belgian au 
ocazionat un interesant și util schimb 
de păreri, evidențiind numeroase 
idei asupra modului în care parla
mentele noastre pot contribui atît la 
dezvoltarea și adîncirea pe mai de
parte a relațiilor bilaterale, cît și la 
realizarea securității și cooperării în 
Europa și în lume". „Avem convinge
rea, a conchis vorbitorul, că în actuale
le condiții de profunde mutații în viața 
socială, de afirmare a națiunilor mici 
și mijlocii-, relațiile dintre state tre
buie să se bazeze pe respectarea ri
guroasă de către toți și în toate îm
prejurările a principiilor independen
ței și suveranității naționale, ne
amestecului în treburile interne, ega
lității în drepturi și avantajului re
ciproc".
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SUB ÎNALTUL PATRONAJ AL PREȘEDINȚILOR ’ 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl GEORGES POMPIDOU ;

5 La Paris s-a deschis expoziția : <

„Comori de artă

veche românească"
La Petit Palais din Paris a fost inaugura

tă luni expoziția „Comori de artă veche ro
mânească". Pusă sub înaltul patronaj al pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Georges Pom
pidou, expoziția iși deschide porțile cu pu
țin timp înaintea unui important eveniment, 
așteptat aici cu viu interes — vizita in Fran
ța a șefului statului român — constituind o 
nouă manifestare a prieteniei tradiționale 
dintre popoarele român și francez.

In saloanele de la 
Petit Palais sint ex
puse circa 500 obiecte 
ale artei multimilenare 
românești — inestima
bile tezaure din aur și 
argint, de o nespusă 
frumusețe artistică, ce 
ilustrează 4 000 de ani 
de civilizație și cul
tură pe teritoriul 
României. Expoziția a 
fost inaugurată, in nu
mele guvernului fran
cez, de Jacques Bau- 
mel, secretar de stat 
pe lingă Președinția 
Consiliului de Miniștri, 
in prezența lui Pom- 
piliu Macovei, preșe
dintele Comitetului 
pentru cultură și artă 
al României, și a lui 
Constantin Flitan, am
basadorul țării noastre 
la Paris. Au mai fost 
de față Gaston Palew- 
ski, președintele Con
siliului constituțional, 
Louis Joxe, președin
tele Asociației fran
ceze pentru acțiune ar
tistică, Marcel Diebolt, 
prefectul Parisului, 
funcționari superiori 
din Ministerul de Ex
terne, din Ministerul 
Afacerilor Culturale, 
reprezentanți ai Consi
liului municipal, re
prezentanți de seamă 
al vieții culturale pa
riziene, ziariști.

Personalitățile 
zente au apreciat va-

pre-

loarea istorică, cultu
rală și artistică a ex
ponatelor ce il conduc 
pe vizitator prin 
veacurile de istorie ale 
poporului nostru, care 
a lăsat posterității mă
sura talentului și 
ventivității sale 
creații de neasemuită 
frumusețe. Ele atestă 
în același timp conti
nuitatea civilizației 
românești, care se in
tegrează în marile cu
rente ale civilizației 
europene.

Cu ocazia vernisaju
lui, JACQUES BAU- 
MEL a declarat că 
„guvernul francez este 
foarte fericit să găz
duiască o expoziție 
atît de frumoasă, care 
prezintă inestimabile 
tezaure ale artei și 
culturii românești. îmi 
exprim satisfacția — a 
subliniat domnia sa — 
că această expoziție se 
deschide la Paris în 
momentul fericit cînd 
se apropie vizita pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu. Ea este un 
semn premergător al 
manifestărilor de prie
tenie ce se vor desfă
șura cu ocazia vizitei ; 
totodată, îmi exprim 
satisfacția că această 
expoziție de artă va 
întări și mai mult re
lațiile tradiționale de 
prietenie dintre Româ-

in- 
în

nia și Franța, pe care 
le-a legat o 
prietenie de-a 
istoriei".

Cu același 
GASTON PALEWȘJÎÎ 
ne-a declarat : „E o 
adevărată revelație 
pentru publicul fran
cez. Există in această 
artă a dumneavoastră 
o savoare de un rafi
nament extraordinar. 
Sînt sigur că expoziția 
va avea un imens suc
ces in Franța". La ria
dul său, ADELINE 
CACAN, directoarea 
muzeului Petit Palais, 
a spus : „Expoziția 
dv. este extraordi
nară, piesele expuse 
sint splendide, ului
toare pe plan artistic 
și pasionante sub as
pectul interesului is
toric. Sint impresio
nată de bogăția și de 
rafinamentul tezaure
lor de la Pietroasa,' 
Boiceni, Cucuteni, spre 
a enumera doar cîte
va. Ele sînt oglin
da istoriei românilor 
de-a lungul a 4 000 ăe 
ani și ne ajută să des
coperim și să 
tem mai bine 
țării dv".

La ora cină 
mit, numeroși 
tori poposesc în saloa
nele de la Petit Pa
lais, făcînd o amplă 
incursiune in istoria 
culturii și civilizației 
poporului român, de 
care — așa cum o a- 
firmă în cuvinte emo
ționante — se simt le
gați prin sentimente 
de caldă prietenie.

caldă 
lungul

prilej,

cunoaș- 
trecutul

trans- 
vizita-

Al. GHEORGHIU
Paris.

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
2 Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In numele guvernului suedez doresc să exprim excelenței voastre 
Condoleanțele cele mal sincere cu prilejul catastrofei care s-a abătut 
asupra României și care a cauzat pierderi de vieți omenești și distrugeri 
materiale.

OLOF PALME
Prim-ministru al Suediei

Scrisori și telegrame 

primite la Ministerul Afacerilor Externe

Reprezentanța consulară și co
mercială a Spaniei la București a 
transmis poporului și guvernului 
român, în numele poporului și gu
vernului spaniol, sincere sentimente 
de condoleanțe pentru gravele 
pierderi umane și materiale provo
cate de inundațiile care s-au abă
tut asupra României.

Directorul general al F.A.O., 
A. H. Boerma, a transmis, de ase
menea, o telegramă prin care ex
primă guvernului și poporului ro
mân sentimentele sale de profundă 
emoție și simpatie în legătură cu 
catastrofa care a lovit țara noas
tră și arată că stă la dispoziție 
pentru a acorda tot ajutorul po
sibil.

Ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Australiei, William Mc
Mahon, a transmis un mesaj prin 
care, în numele guvernului și po
porului Australiei, exprimă sin
cere condoleanțe în legătură cu 
pierderile de vieți omenești pri
cinuite de tragicele inundații din 
România, precum și sentimente de 
simpatie și solidaritate cu poporul 
român.

Ambasadorul Suediei Ia Bucu
rești, baronul Carl Rappe, a trans
mis printr-un mesaj compasiunea 
guvernului suedez In legătură cu

inundațiile * catastrofale care s-au 
abătut asupra României.

Ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Aldo Moro, a transmis mi
nistrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România un 
mesaj prin caTe își exprimă senti
mentele de durere încercate la a- 
flarea știrilor despre inundațiile 
din România, precum și via sa 
participare la doliul care a lovit 
națiunea română. (Agerpres)

Ministrul Relațiilor Externe al Re
publicii Orientale a Uruguayului, 
Jorge Peirano Facio, a trimis mi
nistrului afacerilor externe, Corne- 
liu Mănescu, o telegramă prin care 
se apune : „în numele președin
telui republicii, al meu personal și al 
poporului Uruguayan, transmit sen
timente de compasiune în legătură cu 
durerosul eveniment provocat de 
inundații".

Ministrul afacerilor externe, Cor
nel iu Mănescu, a primit, de aseme
nea, o telegramă din partea minis
trului Relațiilor Externe al Republi
cii Federative a Braziliei, Mario Gib
son Barboza, în care se arată : 
„Profund emoționat de știrile privind 
inundațiile care au lovit România, 
rog pe Excelența Voastră să primeas
că, în numele meu și al poporului 
brazilian, cele mai sincere condo
leanțe".

Telegrame adresate unor instituții 

și organizații obștești

în aceste zile, pe adresa unor in
stituții și organizații obștești din țara 
noastră continuă să sosească tele
grame prin care organizații similare 
din străinătate, precum și personali
tăți ale vieții științifice și economice 
de peste hotare, își exprimă senti
mentele de oompasiune față de popu
lația greu lovită de calamitățile na
turale, care au avut loc în țara noas
tră. Asemenea mesaje au primit : 
Consiliul național al femeilor din 
partea Uniunii femeilor pentru elibe
rare din Vietnamul de sud și din 
partea Comitetului executiv al Uni
unii femeilor italiene ; Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din partea Asociației de 
prietenie Franța-România și din par
tea președintelui Centrului Marea 
Britanie-Europa de Est, Gilbert 
Longden, și a directorului Centrului, 
Sir William Harpham; Comitetul na
țional pentru apărarea păcii și Liga 
română de prietenie cu popoarele

din Asia și Africa din partea Comi
tetului pentru apărarea păcii mon
diale și Comitetului de solidaritate cu 
popoarele din Asia și Africa din 
Vietnamul de sud ; Comitetul națio
nal pentru apărarea păcii din partea 
Consiliului japonez împotriva bom
belor nucleare (Gensnikyo) — Tokio; 
Crucea Roșie a Republicii Socialiste 
România din partea Crucii Roșii din 
R. S. Cehoslovacă, R.P.D. Coreeană, 
R. P. Albania și Pakistan ; Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție din partea Președin
ției Alianței naționale a țăranilor din 
Italia ; de asemenea, primarul ge
neral al municipiului București, Du
mitru Popa, a primit un mesaj din 
partea președintelui Scupștinei ora
șului Belgrad, Branko Pesici, prin 
care se exprimă tuturor cetățenilor 
din zonele calamitate o adîncă com
pasiune.

(Agerpres)

agențiile de presatransmit:
Luni a sosit la Moscova 

Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.,ministrul pen- 
tru problemele tineretului din Re
publica Socialistă România, care con
duce delegația tineretului român la 
Congresul al XVI-lea al Comsomolu- 
lui din Uniunea Sovietică. Tovarășul 
Ion Iliescu a fost întîmpinat de 
Alexandr Kamșalov și Boris Pastu
hov, secretari ai C.C. al Comsomolu- 
lui. Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în Uni
unea Sovietică, și membri ai amba
sadei.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germane, 
Willi Stoph, a prezentat luni în fața 
guvernului său un raport cu privire 
la convorbirea pe care a pUrtat-o la 
Kassel cu cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt. într-un comuni
cat de presă dat publicității la în
cheierea ședinței, se arată că guver
nul R. D. Germane este dispus să 
continue convorbirile dintre șefii de 
guvern ai R.D.G. și R.F.G. „de în
dată ce guvernul R. F. a Germaniei

va lăsa să se întrevadă o atitudine 
realistă în problema fundamentală a 
raporturilor dintre cele două state, în 
problema stabilirii de relații bazate 
pe egalitatea în drepturi, conform 
normelor de drept internațional".

Congresul Partidului So
cialist Unit al Berlinului Oc
cidental reaIes duminică pe 
Gerhard Danelius în funcția de pre
ședinte al partidului. Congresul a ho- 
tărît, de asemenea, crearea unui bi
rou politic format din 13 membri.

Cu prilejul plecării sale 
definitive de la post,8mbasa- 
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România la 
Rangoon, Gheorghe Popescu, a fost 
primit de președintele interimar al 
Consiliului Revoluționar al Uniunii 
Birmane, generalul San Yu.

Un purtător de cuvînt mi
litar libanez 8 anuntat că !n 
cursul zilei de luni unități de in
fanterie motorizată și o coloană de

ROMÂNIA - ZID VIU

ÎMPOTRIVA STIHIEI APELOR
Presa internațională despre inundații
MOSCOVA. — Ziarul „PRAVDA" 

relatează despre bătălia cu apele ce 
se desfășoară in România. Este subli
niată amploarea inundațiilor și a ur
mărilor lor. într-o corespondență din 
București, ziarul „IZVESTIA", subli
niind că „România nu a cunoscut în 
întreaga ei istorie inundații similare 
celor de acum", scrie : „Oamenii 
muncii, armata, întreaga populație a 
țării luptă cu abnegație împotriva 
stihiei". Postul de radio Moscova a 
transmis informații ample despre 
inundațiile din România. „Poporul 
sovietic a aflat cu mare amărăciune 
— a relevat postul menționat — des
pre aceste inundații".

GENEVA. — „România devastată 
de inundații"... Sub acest titlu ziarul 
„TRIBUNE DE GENEVE" publică 
un articol în care, după ce scoate în 
evidență enormele pagube provocate 
de inundații, lansează un apel către 
opinia publică din Elveția în vederea 
intensificării acțiunilor de ajutorare 
a populației sinistrate.

BELGRAD. — Sub titlul „In luptă 
cu stihia", ziarul „BORBA" publică 
un amplu reportaj în care se eviden
țiază bărbăția și eroismul oamenilor 
din patria noastră în lupta cu furia 
dezlănțuită a apelor. Ziarul „POLITI- 
KA“ scrie că în această bătălie sînt 
angajați toți, de la cele mai înalte or
gane de partid și de stat, pină la cele 
mai mici colective din întreprinderi și 
cooperative de producție. Președinte
le Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a vizitat in cîteva rînduri 
regiunile sinistrate.

LONDRA. — Ziarul „TIMES", apre
ciind actualele inundații drept „cel 
mai mare dezastru natural ce s-a 
abătut asupra României de-a lungul 
secolelor", relevă dovezile de simpa
tie și sprijin ale multor țări și orga
nizații din străinătate față de po
porul român.

PEKIN. — Radio Pekin și ziarele 
centrale ale R. P. Chineze au infor
mat despre calamitățile din România. 
Subliniindu-se gravitatea inundațiilor, 
este scoasă in evidență profunda sim
patie și compasiune a poporului chi
nez față de poporul român, greu in- 
cercat în aceste zile. Ziarele au rele
vat hotărîrea cu care oamenii mun
cii din România înving actualele di
ficultăți. A fost menționat sprijinul 
acordat de Crucea Roșie a R. P. Chi
neze populației sinistrate.

VARȘOVIA. — Ziarul „TRY- 
BUNA LUDU* evidențiază efortu
rile intense și munca plină de 
abnegație destinată readucerii la 
viață a zonelor calamitate. „în în
treaga (ară continuă lupta plină de 
devotament, nu numai împotriva inun
dațiilor, ci și pentru înlăturarea con
secințelor lor tragice" — scrie ziarul, 
într-o corespondență din București, 
„ZYCIE WARSZAWY" scrie, prin
tre altele : „In lupta împotriva tra
gediei s-a ridicat cu adevărat în
treaga Românie".

ROMA. — „In aceste ore, România 
este un imens șantier de luptă" — 
scrie ziarul „L’UNITA" într-o cores
pondență din București. Relatînd 
despre „gigantica și intensa activitate 
pentru ajutorarea sinistraților", ziarul 
relevă că „ia București și în centrele 
care nu au fost lovite de dezastru, 
acțiunea de solidaritate nu cunoaște 
limite și pauză". Alte ziare, posturile 
de radio și televiziune italiene trans
mit cu regularitate știri despre inun
dațiile din România.

Numeroase alte reportaje șl știri 
reflectînd sentimente de simpatie, ad
mirație și solidaritate față de lupta 
poporului român pentru combaterea 
inundațiilor au fost publicate în pre
sa din Statele Unite, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, R. F. a Germaniei, 
Franța și alte țări.

blindate israeliene, susținute de avia
ție, au pătruns pe teritoriul Libanu
lui în districtul Bint Jbeil. Forțele li
baneze au ripostat atacului, a arătat 
purtătorul de cuvint, precizînd că 
unitățile israeliene s-au retras după 
patru ore.

Cu prilejul sărbătoririi 
zilei naționale a Sudanului, 
marcînd împlinirea unui an de la 
instaurarea Consiliului comandamen
tului revoluției, la Khartum a avut 
loc luni o paradă militară, la care a 
asistat președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Sudan, 
generalul Mohamed El Numeiry, pre
cum și președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, și președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia-, Moamer El Gedafi, aflați 
la Khartum cu ocazia conferinței 
tripartite la nivel înalt.

Rachete sovietice vor 
plasa anul viitor sateliți ar
tificiali francezipe orbite spa_ 
țiale — anunță agenția TASS. Progra
mul sovieto-francez de explorări 
cosmice prevede, de asemenea, pla
sarea pe Lună, încă în cursul aces
tui an, a unor reflectoare de fascicu
le laser, care vor fi transportate pe 
Selena la bordul unor aparate cosmi
ce sovietice. Uniunea Sovietică și 
Franța au ajuns și la o înțelegere pri
vitoare la crearea pe Insula Kergue
len a unei stații sovieto-franceze de 
urmărire fotografică a sateliților. Ob
servații se vor efectua concomitent și 
din regiunea Arhanghelsk, din nordul 
Uniunii Sovietice.

M HAVANA. — Ploile torențiale 
” care au însoțit ciclonul „Alma" au 
provocat, în diferite provincii ale Cu
bei, grave inundații soldate cu pagu
be materiale și pierderi de vieți ome
nești, anunță agenția Prensa Latina, 
în provincia Oriente, cea mal puter
nic afectată, au fost inundate mari 
suprafețe de terenuri cultivate și au 
fost distruse aproximativ 1 000 de lo
cuințe, înregistrîndu-se totodată șapte 
morți. Ploile torențiale au afectat se
rios lucrările de recoltare a trestiei 
de zahăr. în zonele cele mai amenin
țate au fost trimise alimente și medi
camente.

iugoslavia : „Ziua tineretului"
BELGRAD 25 — Corespondentul 

Agerpres N. Plopeanu transmite : 
La 25 mai, popoarele Iugoslaviei au 
sărbătorit Ziua tineretului și cea de-a 
78-a aniversare a Zilei de naștere a 
președintelui Iosip Broz Ti to. în în
treaga țară au avut loc manifestări 
cultural-artistice și sportive.

Ștafeta tineretului, purtată de zeci 
de mii de fete și băieți, a străbătut 
toate republicile și provinciile iugo

slave ; au avut loc numeroase mitin
guri și adunări festive, în cadrul că
rora s-a evidențiat drumul parcurs 
de popoarele iugoslave sub conduce
rea comuniștilor, a tovarășului Iosip 
Broz Tito, în anii războiului de eli
berare națională și în anii edificării 
societății socialiste. Seara, pe stadio
nul Armatei Populare Iugoslave, a a- 
vut loc un mare festival artistic- 
sportiv.

Inundațiile din Ungaria
Ploile abundente și vîntul puternic 

care au continuat în ultimele zile au 
îngreunat și mai mult situația în 
regiunile din Ungaria lovite de inun
dații. La Zahony, Sarospatak, Tokaj 
și în multe alte localități de pe cursul 
Tisei și Dobrogului, valurile au ava
riat digurile și barajele abia ridica
te în calea puhoaielor. în numeroa
se alte locuri, apele s-au infiltrat 
printre pereții digurilor, provocînd 
extinderea inundațiilor pe noi supra
fețe. Ploile, vîntul, noroiul fac tot 
mai dificilă lupta împotriva apelor

Localitatea Tunyogmatolcs invadată de apele Someșului
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revărsate dusă de cei aproape 40 000 
de muncitori, militari, țărani, specia
liști în hidrotehnică, ce lucrează zi 
și noapte.

Pe cursul mijlociu al Tisei și de-a 
lungul Mureșului situația continuă să 
fie gravă. Sint evacuate alte locali
tăți în pericol de a fi înecate de 
ape. în orașul Mako au rămas doar 
bărbații, care ajută la consolidarea 
zăgazurilor, iar în orașele Szegcd și 
Szolnok se lucrează intens la înăl
țarea digurilor. Noile valuri de apă, 
anunțate ca urmare a ploilor căzute, 
provoacă mari îngrijorări. Nu se știe 
în ce măsură digurile ridicate în 
grabă vor rezista unei noi avalanșe 
de ape.

Pagubele pricinuite de stihia ape
lor abia acum încep să fie evaluate 
cu oarecare exactitate. Pînă in pre
zent au fost complet evacuate peste 
60 de localități cu peste 75 000 de 
locuitori. După unele calcule apro
ximative, numai apele Someșului au 
provocat, în afară de pierderea mai 
multor vieți omenești, distrugerea 
completă a 8 000 de case, ca și a se
mănăturilor pe o suprafață de peste 
110 000 holzi (un hold = 0,57 ha), piei- 
rea cîtorva mii de animale și dis
trugerea a zeci de poduri.

Organele de stat au luat măsuri 
pentru sprijinirea populației care a 
avut de suferit de pe urma inunda
țiilor. în același timp, în întreaga 
țară au loc manifestări de solidari
tate și ajutorare a locuitorilor din 
zonele calamitate.

Al. PINTEA
Budapesta.
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