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Acum 66 de ani, efectele secetei au fost devastatoare. Iat= ce scria presa vremii
de Radu }u]uianu
Gura lumii, b=trânii, jurnali[tii au comparat seceta de anul
acesta cu usc=ciunea din 1946.
Acum 66 ani, România \nc= resim]ea efectele r=zboiului, alimentele, medicamentele [i hainele se
d=deau cu por]ia. Peste toate astea
s-a suprapus o secet= teribil=. Primii stropi de ploaie, dup= patru luni
de ar[i]=, au devenit prima [tire.

Specul= cu alimente

„Suntem la aman!

MOR OAMENII“

Cotidianul „Moldova liber=”
\[i avea sediul pe strada Alexandru
L=pu[neanu, de unde trimitea reporterii prin colbul Ia[ilor. Prin
iunie - iullie 1946, efectele secetei
\nc= nu se „ar=tau” \n articolele
ziarului de informa]ie [i reportaj.
Specula cu legume, fructe, pe[te
era subiectul preferat al ziari[tilor
care tratau problemele din agricultur=: „Via]a se ieftine[te \n
pia]a Nicolina” suna un titlu de
articol, din 7 iulie 1946, despre
ofensiva contra speculei. „Intermediarii, a[a zi[ii engrosi[tii au
fost \n l=tura]i. Toate carele
]=r=ne[ti au fost \ndreptate spre
pia]=, unde ]=ranilor li s-a dat concursul s= \[i vând= singuri marfa”.

deﬁcitare”. Redactorul-[ef de
atunci \[i punea indignat o problem= actual=: „Nu e permis ca \n
era performan]elor tehnice pe care
o tr=im de la 1920 \ncoace, ]ara
noastr= s= suporte [i s= sufere din
greu doi ani la rând consecin]ele
dezastruoase ale secetei”. Iar vinova]ii de serviciu pentru efectele
secetei erau ]=r=ni[tii [i partidele
istorice. „|n frunte cu Maniu se
mul]umesc s= strâng= din umeri [i
s= spun= simplu „nu plou=”, ei neau guvernat pân= mai ieri au avut \n
mân= cheia viitorului agriculturii”.

Tâlhari de provizii

|ngrijorare public=

Schimb=rile de regim politic
ale vremii impuneau jurnali[tilor un ton propagandistic, de sus]inere a muncitorilor \n fa]a negustorilor. |n locul secetei alt= pacoste ap=ruse prin satele Moldovei, tâlharii care jefuiau proviziile
]=ranilor. Când un asemenea ho]
era prins, de obicei, jandarmii \l
\mpu[cau pe loc: „Caragea, spaima satelor moldovene, \mpu[cat
\n lupt= cu jandarmii - [apte crime
[i o sut= de jafuri \ntr-o carier= de
tâlhar”, articol despre lotrul Caragea care „se tr=gea dintr-o familie
de oameni \nst=ri]i [i era absolvent al [colii normale de \nv=]=tori”.

Sosesc scrisori la redac]ie [i
lumea \ntreab= de ce lipse[te
pâinea din magazine. Redactorii
r=spund: „Jude]ul Ia[i ca [i toate
jude]ele din Moldova care din
cauza secetei din vara aceasta [iau pierdut recolta de grâu, este
nevoit s=-[i aduc= cota de grâu
din alte regiuni. Exist= grâu suﬁcient pentru ca s= ni se asigure
ra]ia de pâine pân= la recolta viitoare. Cet=]enii ie[eni sunt ruga]i
s= aib= \ncredere \n organele responsabile de aprovizionarea
ora[ului. Dac= studiem situa]ia
agricol= a \ntregei ]=ri constat=m
c= 26 jude]e din cele 58 jude]e ale
]=rii sunt amenin]ate a nu avea
nici strictul necesar pentru hrana
oamenilor [i a vitelor”. }=ranii din
jude]ele cu recolt= abundent= erau
\ncuraja]i „s= dea dovad= de un
\nalt spirit de solidaritate [i patriotism”, s= nu \[i vând= recoltele
speculan]ilor, ci statului care le
trimitea mai departe la nevoia[i.
Guvernul dr. Petru Groza a organizat transporturi de alimente
c=tre Ia[ul ce primea \n august,
”250 vagoane cu porumb din de-

Propaganda meteo
La \nceputul lui iulie, a c=zut
o ploaie scurt=, tratat= de ziari[tii vremii \n spirit propangadistic: „Situa]ia agricol= din jude]ul nostru a fost remediat=. Astfel, datorit= ploii cu caracter general care a fost \nregistrat= \n cursul zilei de 9 iulie \ntreaga recolt=
a plantelor pr=[itoare, ce pân=
acum se resim]eau de pe urma secetei, a fost integral salvat=”. {i
apoi, subit, apar articole despre
problema pâinii, a uleiului, recolta
p=ioaselor compromis=, produc]ia sc=zut= de porumb.

Fierbeau
arici

„Foamea merge la Foc[ani”, scria cu creta pe un vagon de tren,
semn c= oamenii se mi[cau permanent \n c=utarea hranei
pozitele din Iugoslavia ale Armatei Ro[ii”. Tot atunci, pe
c=ldur=, apa de la robinet a fost
contaminat=: ”ultimul buletin de
analiz= arat= c= toat= apa de b=ut
dela toate sursele este nepotabil=”.

Dormi]i lini[ti]i
Guvernul transmitea mesaje
c= „va avea toat= grija pentru a
scoate ]=r=nimea moldovean= din
impasul din ultimii doi ani”, \ns=
primii reporteri ajung la fa]a locului [i scriu despre dezastrul de la
]ar=. ”Un s=tean puse mâna la
ochi [i privi \n zare. Ia te uit=,
mata, cât cuprinzi cu ochii [i pân=
h=t departe n-a c=zut strop de
ploaie, seceta ne-a lovit mai abitir
ca alt=dat=. Dar ne mâng=iem la

Subiect de serviciu
Editorialul „Nu plou=”, din 13
august 1946, prevedea ce-i mai
r=u pentru toamna [i iarna ce vin
„o problem= alimentar= \ngrijor=tor de diﬁcil=”, se vorbe[te despre
„cel de-al doilea an \n care recolta
p=ioaselor a fost compromis=, iar
produc]ia plantelor pr=[itoare e
mai mult decât probabil c= va
suferi pierderi considerabile”, [i se
\ndeamn= la „solidarizare na]ional= pentru ajutorarea jude]elor

|n vara lui ’46, seceta era subiect de prima pagin=

gândul c= la cârma ]=rii sunt oameni care nu ne vor l=sa f=r= ajutor”, scria \n ziarul local ce anun]a
c= Guvernul a mai f=cut comenzi
de 1.500 vagoane cu porumb, adus
din Uniunea Sovietic=, din Ungaria [i Statele Unite, pentru a
culmina cu [tirea c= „vom importa
100.000 vagoane cu porumb din
Ungaria, URSS [i Argentina”.

Bolnavi de c=ldur=
Toate spitalele din Moldova au
fost repuse \n func]iune \mpreun=
cu re]eaua sanitar= din mediul
rural, s-au creat noi posturi de
medici de circumscrip]ie rural=,
surori de ocrotire. Ministerul S=n=t=]ii anun]a c= acord= gratuitate
pentru spitalizare bolnavilor con-

|n satul Danca[ de lâng= Ia[i,
b=trânele \[i amintesc de
anii seceto[i, 1945-1947.
„Nici atunci nu ploua [i au
scos moa[tele cuvioasei Parascheva, le-au purtat pân=
la Prut. Foamete mare a fost,
ru[ii au venit [i ne d=deau
colete cu hran=, era jale.
S=pa lumea dup= r=d=cini de
buruian=, de lob=d= porceasc=, s= fac= ceai la copii. Fereasc= Dumnezeu ce era.
Grâul nu crescuse, nu-l puteam lua nici cu secera. Ziceai
c= ia foc p=mântul. Oamenii
mâncau f=ina de ov=z \ngro[ata cu urzic=. Fierbeam arici
s= \i mânc=m, a[a ne era de
foame”.
tagio[i. Un avion cu medicamente
a sosit la Ia[i pentru a contracara
starea \naintat= a epidemiilor de
febr= tifoid=. Autorit=]ile au distribuit popula]iei din Moldova,
150.000 tablete chinin=, 150 kg caramele vitaminizate, 1.500 buc=]i
s=pun, cear[afuri. O caravan= sanitar= organizat= de Federa]ia Femeilor Democrate din România, format= din trei camioane, a \mp=r]it
medicamente, \mbr=c=minte, alimente, acordând [i asisten]= medical=.

Cu gândul la Bikini
Reportajele de la talpa ]=rii
surpindeau catastrofa. „Suntem la
aman! Mor oamenii de boli [i mizerie c=ci au secat fântânile. Navem nici buruieni de pus \n bor[!
Foamea [i goliciunea \s du[manii
no[tri. Ima[ul e uscat iasc= [i
vitele n-au ce pa[te”, spunea mo[
Costache Stavarat din Popricani,
iar reporterul continua: „\n sat
bântuie febra recurent= [i sub-alimenta]ia r=re[te rândurile”. La
ora[, lumea suporta mai bine
efectele vipiei [i sub umbrele, la
ber=rie, discuta despre cauzele
c=ldurii: „am auzit mai deun=zi
vorbindu-se \n pia]a P=curari c=
din cauza experien]elor cu bomba
atomic= de la Bikini atmosfera a
fost complet perturbat= [i c= \n
consecin]= s-au legat ploile”. Dup=
o \ntreag= var= f=r= strop de
ploaie, pe 5 septembrie a fost publicat= cu litere de-o [chioap=,
[tirea c= au c=zut ploi \n toat= ]ara.

