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Proletari din toate țările, uniți-vă!

PE FRONTUL APELOR Bl

NOI INUNDAȚII!
9 Numeroase localități din județele Alba și Hunedoara din i Secuiesc, s-a produs o explozie la magistrala de gaz metan 

nou amenințate de apele Mureșului. I care alimentează Moldova.
• Inundații în Dobrogea. Mari suprafețe acoperite de ape • Duminica pînâ la ora 12, în orașul Gh. Gheorghiu-Dej,

la Adamclisi, Cernavodă, Murfatlar. ploile însumaseră peste 65 litri pe metrul pătrat. O serie de
• In zona orașului Cluj, Someșul a crescut ieri de la cota localități de pe Trotuș, Tazlău și Casin, în pericol.

198 cm (ora 1 dim.) și 230 cm (ora 14) la 256 cm (ora 18). • Al 38-lea județ lovit de inundații: Caraș-Severin,
• Tot ieri din cauza alunecărilor de teren, în zona Cristuru * • Ploile vor înceta, se prevede, după 26 mai.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST PRIN TELEFON DE LA TRIMIȘII NOȘTRI

ANUL XXVI, SERIA II. Nr. 6536 4 PAGINI — 30 BANI LUNI 25 MAI 1970

REPORTERII „SClNTEII TINERETULUI" TRANSMIT:

O DUMINICĂ DE MUNCĂ
Ieri, în ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, in întreaga țară,

zeci de mii de oameni, salariați și nesalariați, bătrini și

tineri, in sate și orașe au ieșit la munca de inlăturare a pa

gubelor, conștienți că

FĂGĂRAȘ: 24 de 
ore de neliniște

Ajungem la Făgăraș. Intrăm în plină 
ședință a Comandamentului orășenesc. 
20—30 de bărbați de toate vîrstele — di
rectori de întreprinderi, activiști, militari 
— primesc de la primul secretar al comi
tetului orășenesc de partid, Gheorghe Cu- 
țitei, „ordinele de luptă". Lupta începe 
chiar în clipa transmiterii ordinului. E 
vorba de evacuarea cartierelor periclitate 
(se pare implacabil) de creșterea Oltului. 
Notăm în fugă măsurile de bază : pe stră
zile Livezii, Libertății, Cotul Drăgișanu, 
Inului, Podului, Pălărierilor, Lacului, E- 
prubetei și în cartierul Galați (cruntă po
trivire de nume !), mașini de la întreprin
deri și militare, tractoare cu remorci în
soțite de brigăzi și echipe formate din 
muncitori, militari, membri ai gărzilor pa
triotice, tineri din formațiile militare,

PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a ll-a)

MEDIAȘ: aflate în 
oraș, apele cresc

De 9 ore Mediașul este în alertă. între
gul oraș acționează cu precizie, operativi
tate și intensitate maximă pentru a redu
ce la minimum efectele undei maxime a 
Tirnavei : circa 5 metri anunțată pentru 
miezul nopții. După numai 2 zile de la re
luarea activității, viața industrială a ora
șului a încetat din nou să pulseze.

Spre seară, la comandamentul orășe
nesc telefoanele sunau continuu. Apele 
rîului au crescut vertiginos. Transcriem 
evenimentele petrecute de la orele 21 :

Orele 21 : cotele apelor au ajuns la 4,80 
m. Sînt inundate primele străzi ale ora
șului.

Orele 21,10 : In comuna Valea Viilor, 
din preajma orașului, o conductă de gaz 
s-a rupt din cauza alunecărilor de teren

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a ll-a)

SIGHIȘOARA: 
a doua dramă

Sîmbăta noaptea Ia ora 23, Sighișoara a 
intrat din nou în alarmă. Vin din nou 
ploile. Zeci de mașini colindau orașul de 
jos încărcînd oameni jși lucruri — ce a mai 
rămas de la prima „năvălire" refugiind tot 
ce este amenințat, tot ce intra în raza de 
acțiune a molohului lichid. Nu se aud ți
pete, totul se desfășoară în liniște, o liniște 
care îți macină nervii și de care nimeni nu 
avea să-și amintească vreodată. Și apele 
au năvălit din nou pe vechea albie, cea de 
acum 12 zile. Vechea albie, adică jumătate 
din oraș, unde apele în urmă cu 12 zile au 
trecut de 3 metri.

Duminică ar fi trebuit să fie prima zi de 
reconstrucție generală. La Combinatul 
textil unde fuseseră remontate majoritatea 
utilajelor, verificată întreaga instalație elec-

N. ADAM '

(Continuare în pag. a ll-a)

PENTRU MULTĂ VREME, PÎINEA Șl CĂLDURA DEKvE lN 
FAMILIILOR NOASTRE DEPIND DE CEEA CE fata hărții

A

VOM FACE IN ACESTE ZILE,
ÎN ACEASTĂ VARĂ!
• La Galați

A plouat toată noaptea și în 
cursul zilei, cu mici intermi
tențe. Mergînd însă pe digul 
ce se înalță de la faleză pînă 
la stația de sortare a minereu
lui, am trecut pe lîngă mii de 
oameni care nu și-au părăsit 
posturile de apărare. In zona 
Docuri, peste 1000 de studenți 
de la Institutul politehnic șj 
Institutul pedagogic miincesc 
fără întrerupere deși sînt uzi, 
deși nu este deloc ușor să re
ziști multe ore pe un asemenea 
timp, cînd lupta devine mai 
grea din cauza pămîntului u- 
med. 4ircea Burlacu, de la In
stitutul politehnic, devenit în 
aceste zile de neuitat membru 
de partid, imprimă un ritm din 
ce în ce mai accelerat, îi în
deamnă și pe ceilalți să în
frunte vitregia vremii. Lîngă 
el sînt Constantin Botez, Nico- 
lae Sin, Constantin Panait, fete 
și băieți care în ciuda ploii, a 
oboselii, continuă să consolide
ze și să înalțe digul. în alte 
sectoare, sute de militari și 
constructori de pe platforma 
Combinatului siderurgic mun
cesc acum umăr la umăr.

— Am ridicat pînă mai ieri 
combinatul — ne declara tînă- 
rul maistru Ștefan Sîrbu, de la 
Șantierul 11 I.C.M.S.G., coor
donatorul lucrărilor din acea
stă zonă. Am înălțat fabrica de 
dolomită, fabrica de aglome
rări, depozite. Ostașii ne-au a- 
jutat și acolo. De data aceasta 
zidim barajul împotriva apei.

Peste 100 de ostași, conduși 
de sergentul Petre Gherman, 
zidesc centura de apărare a 
clădirilor și magaziilor aflate 
în sectorul Docuri. Aproape 
toți sînt recurți din județele 
Satu Mare, Cluj, Bihor, Arad 
sau Sibiu — adică de acolo 
unde apa a și făcut ravagii. Așa 
se explică, poate, faptul că ei 
muncesc cu îndîrjire fără să 
se plîngă de oboseală, dar 
triști.

— Nu am primit nici o veste 
de acasă și Mureșul... — oftea
ză sergentul Petre Gherman 
din Arad.

In același timp la Combi
natul siderurgic, la întreprin
derea textilă sau la Șantierul 
naval se lucrează intens. In
trăm pentru cîteva clipe la La
minorul de tablă. Cuptoarele 
sînt încinse, pe benzi aleargă 
platinele roșii, spre cajele de 
laminare. In uzină, la locurile 
lor de muncă, îi întîlnim și pe 
Romeo Poezina și Ion Rocliti, 
deși aseară, în urma pușcării 
unui cablu care a întrerupt a- 
limentarea cu energie electrică 
a întreprinderii, ei au lucrat 
cu toate forțele pînă la exte
nuare pentru înlăturarea de
fecțiunii. Au reușit, iar acum 
sînt din nou la post.

— în aceste zile grele — ne 
declara inginerul Constantin 
Gingărașu, directorul uzinei — 
colectivul nostru și-a sporit 
substanțial angajamentele : cu 
4 milioane lei la producția glo
bală și cu 3.4 milioane lei la 
producția marfă. Ne-am anga

I

9 Prin muncă și numai prin muncă vom putea recu
pera o parte din uriașele pagube, vom face ca iarna
de care ne despart doar cîteva luni să nu găsească
oameni fără adăpost, iar pe masa copiilor să se afle

destulă hrană!
Uzinele „Vulcan11-București, ieri, 24 mai. Ca în toate uzinele țării 
și aici, duminica a devenit zi de lucru. Eroica clasă muncitoare se 

află și în această luptă pe pozițiile cele mai avansate

PATRIEI
@ 10 ORE REPORTER LA COMISIA CENTRALĂ 
PENTRU APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR

De la începutul calamităților 
s-a instalat aici, în Bd. Magheru 
nr. 32, statul major ad-hoc al 
luptei contra apelor — Comisia 
centrală pentru apărare împotri
va inundațiilor.

Pe mese întinse, cearșafuri de 
hîrtie pe care se scriu continuu, 
de zece zile, dimensiunile dezas
trului. Secretarul comisiei, co
mandorul de marină Constantin 
Rădulescu, se află de 36 de ore 
în comandament alături de me
teorologi, hidrologi, militari, in
gineri, hidroamelioratori și secre
tare dactilografe.

Sîmbăta, ora 21. Voi petrece 
o noapte de veghe, cu zbîrnîitul 
telefoanelor, în fața hărților, ală
turi de acești oameni care știu 
exact, oricînd, situația de pe toa
te fronturile de luptă. Căci s-ar 
putea numi altfel, dedit „luptă",

Iulia circulația fost restabilită I

Obișnuitele depășiri de plan au în aceste zile și la C.I.L. Bacău 
semnificații deosebite: căsuțele camping la care lucrează acești 

tineri vor adăposti familii sinistrate

Aici, la locul căruia brăilenii îi spun „Vărsătura", o frîntură din 
marea bătălie ce se poartă la Dunăre: neostenit, clipă de clipă, 

în calea apelor se ridică noi diguri

Eforturi îndîrjite a sute de muncitori, țărani și ostași, eforturi care 
n-au cunoscut în zilele din urmă o clipă de răgaz, consemnate 
lapidar de textul unui comunicat: pe distanța Vințul de Jos-Alba 

' " a ‘ *

jat, de asemenea, să dublăm 
beneficiile de la 1,7 milioane la 
3,5 milioane lei. Paralel cu e- 
forturile de sporire a produc
ției ne-am îndreptat forțele și 
spre activitatea de prevenire a 
inundațiilor.

Da, fiecare gălățean s-a pre
gătit pentru zile grele care, o- 
dată cu creșterea Dunării, sînt 
așteptate să vină.

ION CHIRIC

® La Alba-lulia

Pe întregul cuprins al județu
lui Alba Iulia — în întreprinderi, 
în case, la sate — duminică a 
fost o zi în haine de lucru. Se 
produce cu întreaga capacitațe 
la întreprinderea „Ardeleana" 
unde începînd de sîmbăta a fost 
repusă în funcțiune și cea de a 
doua linie tehnologică. Astfel, 
după cum declara directoarea 
fabricii, ing. Maria Vădean, pînă 
la finele anului se vor produce 
15 000 perechi de încălțăminte. 
Au fost luate măsuri de a lucra 
în schimburi prelungite, astfel 
îneît prin aceste eforturi, în 
cursul trimestrului, va fi recupe
rat întregul volum de producție 
pierdută din cauza inundațiilor,
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TREI JUDEȚE ÎN ALERTĂ
• BRĂILA
In zona danelor de acostare a vaselor, 

muncitorii veniți din producție, detașa
mente de tineri și membri ai gărzilor 
patriotice lucrează acum zi și noapte la 
construcția digului preventiv. Aici Du
nărea a atins limitele maxime de inun
dație iar în unele locuri s-a revărsat 
peste marginea cheiului, apa ajungînd

IONEL BARBIF.RU

(Continuare în pag. a Il-a)

adică 32 600 perechi de încălță
minte.

Veștile care sosesc de Ia Uzina 
de produse sodice Ocna Mureș 
arată că termenele de repunere 
în funcțiune a instalațiilor chi
mice au fost reduse prin efortu
rile colectivului de aici. La 22 
mai uzina a lucrat cu 40 la sută 
din capacitate, dar în aceste zile 
crește permanent capacitatea ei 
cu 10 la sută pe zi. Secția sodă 
caustică atinsese azi deja 80 la 
sută din capacitatea planificată.

j
• VÎLCEA

Apele Oltului sint în creștere. Oame
nii județului Vilcea sînt din nou în aler
tă. Saci cu nisip au fost pregătiți pentru 
orice eventualitate. La Ostroveni, digul 
de apărare este suprainălțat. Alături de 
cooperatorii de aici au muncit ore în șir 
sute de tineri din orașul Rimnicu Vilcea. 
16 ore, fără pauză, tinărul Constantin

VASILE RAVESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

în următoarele 4 zile — declara 
inginerul șef al uzinei, Vasile Mî- 
născurtă — întreprinderea va lu
cra la capacitatea normală de 
dinainte de inundație.

Circa 6 000 de tineri au parti
cipat azi pe întregul județ la ac
țiunile de refacere, de înlăturare 
a efectelor inundațiilor.

în Alba Iulia, deși a plouat 
întreaga zi, tinerii au participat 
nu numai la recondiționarea și 
recuperarea mărfurilor din depo
zitele O.C.L. și ale Cooperației,

•TULCEA
în Deltă oamenii

rați cotele apelor Dunării. Ieri au 
cut cu 2 cm și nivelul continua să 
Poate să pară infimă primejdia 
centimetru în plus de apă. Dar 
de-a lungul brațelor Dunării, în 
și pe grinduri, bătălia nu se dă 
s-ar crede cu valuri uriașe, ci cu acești

urmăresc înfrigu- 
cres- 
urce 
unui 
aici, 
bălți 
cum

MIRCEA TACCIU

(Continuare în pag. a Il-a)

la normalizarea procesului de 
producție de la întreprinderea 
de morărit și altele, ci și la de
molarea și la transportul molo
zului de pe străzi ca Mărăști, An
drei Mureșanu, Trandafirilor, 
București. Patru din cele 31 de 
echipe care au lucrat duminică 
au contribuit la recondiționarea 
unei bune părți din mobilele din 
depozitele OC.L.

9 La Deva

ION TRONAC

De două zile în Deva se cer
ne o ploaie măruntă și rece. 
Dar vitregia ei este sfidată, 
îmbrăcați în pelerine și cisme 
de cauciuc, grupuri de tineri 
și vîrstinici s-au îndreptat ieri 
duminică spre cele 34 de străzi 
căzute pradă furiei apelor. 
Spre strada Hărăului au plecat

salariații D.S.A.P.C., pe strada 
Mureșului am întîlnit salariați 
de la procuratură, strada Tu
dor Vladimirescu era în stăpî- 
nirea lucrătorilor Direcției ju
dețene de statistică în frunte 
cu directorul adjunct, Ion Co- 
drea.

— De dimineață — ne infor
mează tov. Ion Codrea — am 
curățat strada de noroi și am 
reparat mai multe garduri 
unde locuiesc bătrini sau bol
navi. In curțile acoperite de 
noroaie am descoperit multe 
bunuri.

Ne arată anvelope și cau
ciucuri noi, mobile,, valize, sal
tele, veselă — o întreagă pra
dă furată de apă tocmai de la 
Alba Iulia. Pe străzile Horea, 
Braniștei, în cartierul de din
colo de linia ferată, echipe de 
motopompiști lucrează de zor 
la evacuarea apei de la sub
solul clădirilor.

La Fabrica de pîine, aceeași 
zi obișnuită de lucru. Toți sala
riații se află la datorie. Ea și 
Abatorul sînt singurele unități 
economice care nu au fost re
puse încă în funcțiune. In ma
gazine plinea se găsește din 
belșug, dar ea se aduce tocmai

aceste momente în care avanpos
turile comandamentelor județene 
solicită acestui „stat major", ca 
unități de sprijin, tancuri, elicop
tere, mașini amfibii, radio relee 
pentru comunicațiile întrerupte, 
alimente, medicamente, corturi și 
apă ?

Sună telefonul. Ne ( cheamă 
Insula Mare a Brăilei. Aici se dă 
cea mai aprigă luptă pentru a 
salva de ape 72 000 hectare cul
tivate pentru pîine. Sîntem între
bați cînd le sosesc cele patru vi- 
brosonete militare și cei 30 m. 
cubi de dulapi pentru fortificarea 
digului: „Militarii au rămas a- 
cum în incinta cuprinsă de ape; 
în corturi e frig și plouă conti
nuu. Cînd ne trimiteți bacurile, 
ca să ne mutăm pe ele ?“

„Vin, vin, mîine la 12 aveți 
bacurile și materialele!"

Sună telefonul. Comitetul ju
dețean de partid Timiș cere o 
prognoză meteorologică. Nivelul 
înalt al apelor, majorat în ultime
le zile de ploi, amenință digurile. 
Oamenii și animalele din locali
tățile periclitate (Cenad, Periam, 
Igriș, Saracale, Sîmpetru, Che- 
glevici, Prodeanu) au fost eva
cuați.

Ora 23,00. Institutul Meteoro
logic central comunică la tele
fon sinteza hidrometeorologică. 
„Vremea s-a răcit progresiv. 
Zona de precipitații s-a extins în 
ziua de 23 mai din vest spre 
estul țării. In regiunile de mun
te, ca urmare a scăderii tempe
raturii sub zero grade, precipita
țiile s-au transformat în lapoviță 
și ninsoare. In bazinul superior al 
Oltului — la Joseni — au căzut 
42 litri apă pe m.p.; în estul Ba
natului 33 l m.p. Bîrzava a ie
șit din matcă. In bazinul Șiretu
lui și Bîrladului plouă continuu. 
Se fac calcule, se stabilesc noile 
cote. Intră în alertă partea 
de mijloc a Moldovei, zona Bîr
ladului și Vasluiului.

Sună telefonul. Bîrladul cere o 
autoamtibie și două bărci de 
asalt. Rîurile Tutova și Bîrlad au 
inundat satele Ivești. Zorleni și 
Băcani, distrugînd 268 de case. 
Calea ferată între Crasna — Bîr- 
lad este în apă. Patru trenuri de 
călători sînt blocate între ape. 
„Rtul Bîrlad depășește, datorită 
averselor de vioaie, cotele de 
inundație. La Tecuci se prevede 
un nivel de 460 cm. Luați mă
suri urgente pentru înălțarea di
gurilor".

Ora 
fonul. 
șoara.

0 și 14 minute. Sună tele- 
A fost reinundată Sighi- 
Mobilizare generală. Se

ION MARCOVICI

(Continuare în pag. a IV-a)

ALEX. BĂLGRADEAN

(Continuare în pag. a Ill-a)

Ieri, în cadrul unei festivități 
la care au participat peste 
2 000 de tineri,

MARELE SISTEM DE IRIGA
ȚII DIN VALEA CARASU a 

fost declarat
ȘANTIER NAȚIONAL AL 

TINERETULUI

Amănunte în reportajul 
de mîine al trimisului nostru 
special, VASILE BARAC.

BARBIF.RU
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crîncena Înfruntare cu apele
NOI INUNDAȚII (Urmare din pag. I)

(Urmări din pag. I)

FAGARAȘ
laelevi, vor trece neîntârziat 

evacuarea oamenilor și bunuri
lor. Mobilele vor fi duse în ce
tatea străveche, copiii și ma
mele în două grădinițe amena
jate din timp, ceilalți cetățeni 
— la liceul industrial și școala 
generală din apropiere. Totul 
este pregătit. Se cunosc coman
danții, oamenii de legături, locu
rile de amplasare. Există și o 
echipă „de rezervă strategică1*,  
formată din 40—50 de tineri de 
la Liceul industrial și grupul

școlar, așteptînd în alarmă con
tinuă la sediul Comitetului oră
șenesc U.T.C. Nu dăm nici un 
nume pentru că în aceste clipe 
toți oamenii (cîteva sute ? cîteva 
mii ?) se numesc Făgăraș. Ei 
și-au luat deja posturile în pri
mire — în vreme ce de la baza 
de 
cu 
80 
de 
la

Situația LA ZI
9

în ultimele 48 de ore, ploile 
s-au generalizat, cantitățile cele 
mai mari — peste 40 litri pe 
metru pătrat — înregistrindu-se 
în bazinul superior al Tîrnave- 
lor, pe Oltul superipr, în bazi
nul Bîrladului și pe*  rîurile din 
Banat. In munți a căzut zăpadă, 
depunîndu-se in dimineața zilei 
de 24 rpai intr-un strat de 110 
cm pe vîrful Omul. în rest, 
stratul de zăpadă ajunge la 30 
cm.

Ca urmare a precipitațiilor 
abundente s-au produs noi vii
turi pe cursurile de apă.

— Pe Tîrnava Mare, viitura a 
avut culminația la 24 mai. La 
Blaj, unde se așteaptă sosirea 
în cursul zilei de astăzi a undei 
de viitură a Tîrnavei a început 
evacuarea familiilor din cartie
rele Veza, Bert, Izvoarele și de 
pe străzile „CI”’ului" și „23 Au
gust", precum ,i din alte zone 
amenințate.

în bazinul Poiana Ruscăi, 
rîul Cerna a inundat satele Dă- 
bîca și Hăjdău. De asemenea, a 
ieșit din matcă Valea Romosu- 
L i, inundînd halta C.F.R. Geoa- 
giu și ferma de creștere a por
cilor din Ghelmar. La Rupea, 
unde a fost inundară, colonia 
gării, 110 locuințe se află sub 
apa. în județul Brașov au mai 
fost parțial inundate localitățile 
Cincșor, Jibert, Homorod, Ucea 
de Jos, Viștea de Jos și Dum- 
brăvița. Se află în pericol loca
litățile Hoghiz și Beclean. La 
Zărnești, populația întărește di
gurile de apărare a orașului.

Unda Oltului se va deplasa în 
următoarele două zile spre Rm. 
Vîlcea și Slatina, determinînd 
unele inundații locale similare 
celor provocate de unda ante
rioară.

în ultimele 24 de ore, pe tot 
cuprinsul Banatului au 
ploi abundente, care au dus la 
creșterea cotelor apelor și 
inundarea unor terenuri agrico
le, așezări și căi de comunicație 
locale.

Din cauza ploilor, apele Mu
reșului au înregistrat din nou 
creșteri în aval de Tg. Mureș : 
La Iernut cu 10 cm, la 
Luduș cu 20 om.

în dreptul comunei Iernut s-a 
produs o alunecare de teren care 
a barat cursul rîului. S-au luat 
măsuri urgente de deblocare a 
rîului.

Se mențin încă inundate părți 
din Alba Iulia, Deva, Ilia, Să- 
virșin, precum și însemnate su
prafețe agricole.

In rîul Mureș va pătrunde în 
noaptea de 25—26 mai noua vii
tură de pe Tîrnave, determinînd 
la Alba Iulia în ziua de 26 mai 
creșterea nivelului apelor cu 
circă 50 cm. Această nouă undă 
'inferioară celei precedente, va 
repune totuși sub apă unele din 
obiectivele între timp degajate.

— Se vor mai produce creșteri 
ale apelor pe Jiul superior și pe 
cursurile mici din zona montană 
a Munteniei.

— Pe Prut, unda de viitură se 
află în zona Drînceni—Fălciu, cu 
valori do 720 cm la Drînceni, iar 
la Oancea. unde va ajunge in 
jurul datei de 28 mai, va avea o 
cotă de 600 cm. în această zonă 
se află incintele îndiguite Brate- 
șul de Sus și Brateșul de Jos 
unde se continuă lucrările de a- 
părare.

— Pe rîul Bîrlad, s-a format o 
nouă viitură care va atinge la 
Tecuci în ziua de 25 mai o va
loare de 420—440 cm, cu circa 
50 cm peste cota de inundație. 
Ea însă nu va determina o nouă 
viitură sensibilă pe Șiret.

Datele hidrometrice indică 
creșteri ale cotelor apelor Dună
rii de la intrarea sa pe terito
riul țării noastre. Astfel, nivelul 
fluviului la Baziaș era de 668 cm 
— cu 14 cm mai mare decît cu 
24 de ore in urmă. La Moldova 
Veche, nivelul apei întrecea cu 
10 cm pe cel înregistrat cu o zi 
în urmă, la Drencova cu 12 cm, 
la Tr. Severin cu 15 cm, Calafat 
cu 6 cm, iar la Bechet era în scă
dere cu 3 cm.

Ploile abundente semnalate în 
ultimele zile în nordul Dobrogei 
au coborit sîmbătă și duminică 
și spre sud, provocînd pagube în 
mai multe localități din județul 
Constanța. La Crucea, milul adus 
de apa ploilor a compromis circa 
40 ha cultivate îndeosebi cu le
gume de cooperativa agricolă 
din comună, iar la I.A.S.-Poarta 
Albă au fost inundate două ma
ternități de scroafe provocînd 
moartea a peste 100 purcei.

La Cernavodă, în zona joasă a 
orașului, apele scurse de pe ver- 
sanți au inundat străzile trecind 
în unele locuri de 50 cm.

In județele Bistrița, Cluj, Mu
reș, Harghita, Bacău, Iași și Vas
lui au avut loc importante alune
cări de teren generate de excesul 
de umiditate din ultimele zile. 
Alunecările au afectat suprafețe 
ce totalizează peste 10 000 ha, lo
calități și căi de comunicație. Din 
aceasta cauză a fost ruptă con
ducta de gaz metan în zona Cris- 
turu Secuiesc, care alimentează 
Moldova.

căzut
la

★
In evoluția situației atmosferice 

se prevede o ameliorare treptată, 
începînd din vestul țării.

recepție, sînt cerute mașini 
oameni pentru evacuarea a 

de tone de cereale. O echipă 
șoc este trimisă — fulger — 
fața locului.

La Combinatul chimic din Fă
găraș, 4 000 de oameni au lucrat 
toată noaptea. Pîrîiașele Raco- 
vița și Beri va iu, învolburate, ce 
amenință secțiile de producție 
trebuie stăvilite. Se impunea ri
dicarea unor diguri în lungime 
de cîțiva kilometri. La orele 8 
seara, s-a dat alarma. Pericolul 
creștea cu fiecare oră, cu fiecare 
minut. Intr-un timp record, ce
lor din schimbul doi li s-au ală
turat cei ce lucraseră dimineața 
sau erau așteptați în schimbul 
de noapte. în secții, activitatea 
a continuat normal, ca urmare 
a schimbului special constituit 
numai din femei. Bărbații 
s-au angajat la salvarea între
prinderii. La 5 dimineața digul 
era gata. Aceiași oameni cu 
ochii încercănați de oboseală, 
alături de Radu loan, Lazăr Col- 
ceriu, Gheorghe Grama, Cornel 
Stroia și alte cîteva sute i-am 
întâlnit azi la evacuarea familii
lor din locuințele de pe străzile 
deja atinse de apă.

La ora 14 și 17 minute în Fă
găraș a început evacuarea, iar 
apele Oltului merg spre cota 
480, adică cu 130 cm peste ba
remul de inundație. Pînă sea
ra prognoza anunță o creștere 
de cel puțin încă 7 cm. Iar la 
noapte...

Ploaia continuă. Dur, vrăj
maș, ca asediul unei oștiri de 
uriași demenți. Dar' Făgărașul, 
lucid, demn, harnic, viteaz este 
la post.

Transmit telefonul colegului 
de brigadă și mă pun la dispozi
ția comandamentului. Sînt re
partizat, deocamdată, la stația 
de amplificare, de unde, se pare, 
vom transmite toată noaptea 
comunicate, indicații, ordine de 
luptă...

Mai departe, reporta
jul telefonic a fost trans
mis din Sibiu, peste cîte
va ore, de Gh. Fecioru :

Cîțiva dintre noi părăsim Fă
gărașul asediat. La Voila, Oltul 
a înghițit 700 de hectare teren 
— dintre care 142 fuseseră însă- 
mînțate ieri cu cartofi și po
rumb. 50 hectare de lucerna — 
adică întreaga suprafață a bazei 
furajere este sub apă... Alături, 
la Cincșor, 104 familii au fost 
evacuate. înălțimea apei pe uli
țe, 2 metri. La ferma zootehnică 
de stat Valea Oltului, ultima 
producție de lapte „la sediu" a 
vacilor a fost obținută la orele 
15, cu peste patru ore mai de-

vreme decît mulsul obișnuit. Di
rectorul întreprinderii, inginerul 
Ion Cristea, dirijează spre locuri 
sigure animalele. O singură te
mere : ca ele să nu răcească pe 
drum sub ploaia din ce în ce 
mai rece.

întors de la Șercaia, primul 
secretar al comitetului județean 
U.T.C., 1. ~ .
spune : „50 de oameni au înăl
țat cu o repeziciune uimitoare 
un dig protector în jurul secto
rului zootehnic. Sub ochii lor a- 
pele luaseră ca pe o jucărie un 
pod de mari dimensiuni, dar ei 
au rămas calmi și au făcut un 
dig căruia apele nu au putut să-i 
vină de hac". O victorie fru
moasă, dar care nu ne poate face 
să uităm pagubele pricinuite pe 
întinse terenuri — peste 20 000 
hectare semănături în întregul 
județ. La Poiana Mărului, am 
văzut cartofii scoși din pămînt 
și duși de apă am văzut 
ape peste brazdele de grîu 
dat în spic, am văzut la 
C.A.P. din Făgăraș cele 
7 motopompe care se luptaseră 
Ieri să alunge apele de pe tere
nuri, cotropite ele însele, acum, 
de valuri. Dar nici un om din a- 
ceste locuri, oricît de inundate, 
nu are sentimentul că nu a fătut 
tot ce era omenește posibil. De 
pildă, la cooperativa agricolă din 
Jibert, animalele au fost salvate 
din cele trei grajduri cu eforturi 
deosebite, exact în clipa în care 
apele a-copereau culturile. Nu 
s-a pierdut nici măcar un vițel.

Sînt, desigur, valori minime în 
raport cu pagubele. Dar ele vor
besc de la sine despre dîrzenia 
acestor oameni chiar și în con
dițiile în care avuseseră senti
mentul, pînă ieri, că primejdia 
a trecut, și își legaseră de a- 
ceastă duminică speranțele unor 
ore de muncă dedicate refacerii 
primelor distrugeri. Semințele 
pregătite pentru reînsămînțarea 
suprafețelor au rămas în conti
nuare în bazele de recepție, în 
magaziile unităților agricole.

P.S. Aflăm că K cursul nopții 
viitura de pe M eș va ajunge 
în zona orașului Mediaș. Ne în
dreptăm într-acolo...

tovarășul Sandru, ne

AAEDIAȘ
Orele 21,16 : La Automecani- 

ca, partea de nord a uzinei și 
Platforma de livrări sînt aco
perite de apă.

Orele 22,00 : Ni se comunică 
că apa a cotropit șoseaua Aurel 
Vlaicu și se află la 200 metri de 
Uzina textilă Tîrnava. S-au luat 
măsuri pentru reducerea pe cit 
posibil a pierderilor.

Orele 22,15 : Datorită debite
lor văilor Moșnei, Brateiului. 
Atei și Biertani, cotele rîului 
Tîrnava au crescut la 5,15 metri. 
Cartierul Aurel Vlaicu se află 
sub apă. Se află sub apă Uzi
nele Automecanica și Tîrnava.

Spre Satu Mare continuă să 
se îndrepte convoaie de auto
camioane transportînd din în
treaga țară ajutoare acordate 
cetățenilor sinistrați. Dumi
nică dimineața au mai sosit 
două autotrenuri transportînd 
donațiile făcute de locuitorii 
Sectorului I București — apro
ximativ 700 de coiete, care conțin peste 50 000 de obiecte. De asemenea, din Timișoara 
au sosit încă 4 autocamioane 
încărcate cu aproximativ 40 000 
de obiecte.

Pentru acțiunea de dezinfec
tare a apelor, a ambalajului și 
încăperilor, la Satu Mare au 
sosit 3,5 vagoane de clorură 
de var, 1,5 vagoane de var ne
stins, 300 kg cloramină și 1000 kg substanțe bromante. De 
asemenea, peste 30 de medici 
s-au îndreptat duminică spre 
satele lovite de calamitate, 
pentru a acționa împotriva a- 
paritiei unor boli infecțioase.

De asemenea, apa a pătruns în 
unitățile industriale „8 Mai". 
„Emailul Roșu", și Salconserv 
Pe alocuri apa depășește înălți
mea do un metru.

Orele 22,35 : Se așteaptă con
firmări cu privire la rezistența 
digului mic dintre șoseaua DN 
14 A și calea ferată. Străpun
gerea acestuia ar duce la inun
darea 
orașului 
încheiat 
mente.

Orele 
Tîrnava 
remul _ ____  ,
mic, străpuns în patru locuri, 
au fost concentrate trei excava
toare și buldozere, 14 basculan
te și 100 de ostași. Se speră în 
victorie.

Ora 24 : Tîrnava a depășit cu 
2,05 m baremul de inundație. 
Continuă lupta pentru 
rea rupturilor în dig. 
luptă îndîrjită pentru 
stației de transformare 
Luntrașului. Se anunță 
dramatică

a încă unui cartier al 
a cărui evacuare s-a 
chiar în aceste mo-

23,15 î Cotele rîului 
depășesc cu 1,90 m ba
de inundație. Pe digul

plomba
se dă o 
salvarea 
din zona 
o noapte

SIGHIȘOARA
trică, la Combinatul textil care 
ieri ar fi trebuit să intre din nou 
în lucru, s-a demontat din nou 
piesă cu piesă, materia primă a 
fost depozitată la etajele supe
rioare ale clădirilor. Orașul suferă 
în tăcere și niciodată — îmi în
chipui — nimeni nu va reuși să 
explice misteriosul sînge rece al 
oamenilor de aici și de peste tot 
unde apele au dat năvală, privi
rile lor de piatră. Orașul a fost 
întreaga noapte în alarmă, dar 
dincolo de alarma prevenitoare, 
dincolo de tot acest cutremurător 
exod spre înălțimi de 
unde apa nu își poate 
tentaculele, dincolo de 
menii rezistă metalic, 
du-se la ziua de mîine 
lua totul de la capăt și _ 
un oraș întreg — cu mîinile fă
cute pumn, cu mînia și hotărîrea 
și dîrzenia strînse în pumni și în 
suflet și în priviri, și înțeleg că 
nimic nu-i va putea îngenunchia 
și că pumnii aceștia, privirile as
cund energii neștiute și înțeleg 
că oamenii aceștia poartă pe 
umerii lor un oraș și nu-1 vor 
lăsa pradă apelor, vor reface to
tul „exact ca la început". Și sfi
dează această întindere lichidă și 
aș spune, o ignoră, tăcînd și 
muncind și luînd totul de la ca
păt.

La Sighișoara, plouă, o ploaie 
pătrunzîndu-ți în oase, și pame- 
nii au nevoie de ceva cald, „cînd 
se întorc acasă". Acasă ? Deo
camdată apele stăpînesc din nou 
jumătate din oraș...

pămînt, 
întinde 

apă oa- 
gîndin- 

cînd vor 
merg —

centimetri în creștere. îndără
tul digurilor apa se strînge tă
cută, perseverentă și un centi
metru adăugat ei înseamnă de 
fapt povara unei porțiuni noi 
care își caută eliberarea. O for
ță uriașă apasă în pereții ma
lurilor și ai zăgazurilor ridica
te pretutindeni și, uneori, cu 
tot efortul de zile și nopți di
gurile cedează.

Suprafața inundată depășește 
in momentul acesta 60.000 hec
tare. Numărul satelor distruse 
complet de apă a ajuns la 10, 
al celor inundate parțial, la 14. 
în mai puțin de două zile pa
gubele adăugate celor deja exis
tente au ajuns să însumeze 
peste 60.000.000 lei. Cei ce vor 
veni anul acesta la Maliuc nu 
vor mai vedea casele satului de 
pe celălalt mal din fața Ostro
vului. Vulturul va dispare acum, 
acolo apele umezesc semnele 
tradiționale de pe timpanele ca
selor : cocoși, pasărea paradi
sului, pomul vieții. Din loc în 
loc au început să apară movile 
de lut, de clisă neagră, deasu
pra cărora se zburlesc cîteva 
maldăre de stuf. E tot ce a mai 
rămas din pereți și din acope
riș. La o poartă fîlfîie două 
cîrpe, una albă, alta roșie. Ri
dicate cu o săptămînă înainte, 
ele cereau vaselor în trecere să 
micșoreze viteza ca valurile să 
nu vatâme gospodăria omului. 
I.a ora aceasta gospodăria sa 
nu mai există. La o fereastră pe 
jumătate ruinată, am surprins 
un cîine. înconjurat de apă el 
își găsește un refugiu pe un 
pervaz. Probabil că oamenii l-ou 
lăsat acolo paznic în nădejdea 
reîntoarcerii lor, dar asta nu se 
va mai întâmpla chiar atît de 
curînd.

Pe porțiunile mai înălțate din 
apropierea malurilor, pot fi vă
zute animale rămase fără stă- 
pîn. Două vite la o iesle sub ce
rul liber, un cal, porci. Pe stră
zile drepte din Caraorman, ca 
Și la Cetalghioi, Pătlăgeanca, 
Grindu, Plauru, se merge de la 
o casă la alta cu barca. în pă
durea Caraormanului sînt adă
postite 1 000 de animale ale fer
mei „Delta Dunării**  de la Sf. 
Gheorghe. Se lucrează intens la 
consolidarea digurilor care apă
ră pepiniera piscicolă. Peste a- 
șezările din Deltă, care conti
nuă să se apere, a trecut ieri un 
avion al Crucii Roșii, prevenind 
prin afișe populația, cerîndu-i 
să respecte cîteva reguli de igie
nă indispensabile combaterii 
cauzelor care ar putea provoca 
apariția epidemiilor.

La Crișan, o creștere ulterioa
ră a apelor ar provoca un de
zastru. Satul s-a baricadat în
dărătul unor diguri din fascine 
bătute cu pari și consolidate cu 
cîteva mîini de pămînt. E o pa
văză subțire. Dar împrejurul 
satului nu a mai rămas o palmă 
de uscat de unde să poată fi a- 
dus pămîntul care trebuie și 
dacă ai săpa în sat, prin gropi 
ar năvăli apa. Așa că bărcile fao

drumuri lungi spre grindacele 
rămase cît de cît afară și aduc 
bucăți de țărînă umedă, lipi
cioasă.

Ne îndreptăm spre Sulina, des
pre care nu știm decît că e în 
primejdie. Dar abia cînd ajun
gem acolo, înțelegem exact di
mensiunea acestor cuvinte. Din 
1 000 de case ale orașului, 750 
sînt înconjurate de apa care a 
trecut deja peste pragurile a 
două treimi din locuințe. Nive
lul în creștere al bălților a îm 
pins către zona de sud a Sulinei 
mari mase de apă care au pă
truns pe străzi, izolînd cartiere
le. Se lucrează la construcția 
unui dig de protecție în lungime 
de 3 km., care să apere întreaga 
porțiune suousă inundațiilor. în 
ultimele 100 de ore orașul nu a 
știut ce e liniștea. Două drăgi 
ale A.F.D.J.-ului au refulat

prinderi din oraș, de la punctul 
de control grăniceresc, elevi 
înarmați cu lopeți și cazmale, 
ale căror drumuri se încruci
șează. O coloană de tineri trece 
de pe o stradă pe alta, o alta 
se oprește lîngă movilele de 
nisip. Nici unuia din cei 600 
de țineri care trăiesc în oraș 
nu i se poate reproșa că nu a 
făcut alături de ceilalți cetă
țeni atît cît i-a fost pmenește 
posibil pentru apărarea Sulinei, 
pentru prevenirea, pentru limi
tarea urmărilor unei prezumti
ve inundații pe care, dacă s-ar 
declanșa în pofida măsurilor în
treprinse, n-am putea-o numi 
altfel decît catastrofală.

în ceasurile nopții, bătălia 
continuă. Draga „Drîncova" iese 
la mare. Inginerul-Romeo Popa, 
șeful sectorului Sulina al 
A.F.D.J., nu va dormi nici în

dragă, pe uluci, o dată cu ni
sipul, se aud dispozițiile rostite 
vehement ale cuiva care trimite 
pe altcineva acasă la culcare. 
Cel admonestat, un maistru al 
sectorului, ride, proiectează, 
explică. Nu s-ar duce. Dar ju
mătate din obrajii lui sînt negri 
de cearcăne, ochii lui sclipesc 
afundați în orbite și pînă la 
urmă trebuie să plece.

De două săptămîni omul a- 
cela doarme cîte 3 ore din 24.

A căzut vîntul. Peste zi a bă
tut destul, grăbind curgerea a- 
pelor spre mare. Pentru Sulina 
a fost un vînt bun, dar se pare 
că același yînt a făcut necazuri 
celor care apărau digurile de la 
Letea. Ce va fi mîine ? Nimic, 
desigur. Aceeași surdă bătălie 
cu centimetrii fluviului, aceeași 
aprigă încordare, aceeași aștep
tare a noutăților din rețeaua hi
drologică. Deocamdată stăm pe 
poziții.

(Urmare din pag. I)

peste 13.000 mc de nisip. Nisipul 
e încărcat în camioane, în re
morci, e cărat cu coșul și cu 
roaba, cu orice mijloc din partea 
dinspre bălți a orașului. 
străzile înecate au apărut 
guri de nisip, sînt închise 
cinte din care apa va fi mai 
ziu scoasă cu motopompele. 
vine la lucru direct din schimb 
sau de la școală, se muncește 
pînă la căderea întunericului, 
apoi alte echipe preiau ștafeta 
și spre dimineață numeroși oa
meni înfig lopata în nisip și 
pornesc după noaptea de veghe 
de-a dreptul către unitățile de 
producție în care își desfășoară 
activitatea. Ori încotro îți în
torci privirea, la orice oră a zi
lei trebuie să vezi grupuri de 
oameni de la A.F.D.J., de la 
Poștă, de la Unitatea piscicolă 
Sulina, de la celelalte între-

Pe 
di- 
in- 
tîr-
Se

noaptea asta. Nu vor dormi zeci 
de oameni. De la Tulcea au so
sit două camioane încărcate cu 
saci. 4 000 de saci. Sînt descăr- 
cați în grabă. Peste o zi și ju
mătate, cheiul pe care acum îl 
spală Dunărea, la fiecare val, 
va fi în întregime apărat pînă 
la o cotă.

In lumina lămpilor electrice 
fețele ude ale oamenilor au o 
sclipire tăioasă. Nici o secundă 
de odihnă. Am sentimentul că 
sînt pe front. Fiecare clipă de 
așteptare uzează nervii. Și to
tuși oamenii rămîn calmi, gestu
rile lor o trădează.

Nimeni nu și-a pierdut aici 
simțul umorului, cu toate vești
le alarmante despre creșterea 
Prutului, despre faptul că viitu
ra Șiretului a ajuns în sfîrșit la 
Dunăre. In toiul nopții, în bol
boroseala apei care curge din

LA BICAZ: au fost deschise
deversoarele

Ploile care au căzut în cursul zilei de sîmbătă și duminică 
în județul Neamț au mărit din nou cantitatea de apă ce intră 
în lacul de acumulare al Bicazului*  Duminică, la orele 20, 
pe la coada lacului bazinur acumula 230 m.c. apă pe secundă 
cu 100 de metri mai mult decît în cursul dimineții. Pentru 
a evita inundarea în amonte au fost deschise din nou dever
soarele. La orele 20 se deversau 120 m.c pe secundă și au 
fost Iiiate măsuri pentru evacuarea localităților Borca și Făr- 
cașa, situate Ia coada lacului. La Vaduri și în aval de Piatra 
Neamț, la Văleni și Vînători, în tot cursul zilei de duminică 
s-a continuat consolidarea malurilor Bistriței care pune mai 
departe în pericol aceste localități deja inundate parțial la 
prima viitură. Avaria care s-a produs la conducta de gaz- 
metan Ardeal—Moldova, a redus consumul de gaz metan în 
orașul Piatra Neamț.

N. COȘOVEANU

pînă la baza digului aflat in con
strucție.

în imediata vecinătate a Fa
bricii de cărămidă, apelș Dună/i 
au acoperit mari suprafețe care 
nu au cunoscut niciodată inunda
ții de o așa amploare. Toate 
mijloacele de transport existente 
au fost mobilizate la căratul pă- 
mîntului pe digul preventiv. 
Baza de aprovizionare cu mate
riale o constituie chiar cariera 
fabricii de cărămidă. Un alt șan
tier al stării de urgență de pe 
frontul de îndiguire, este zona 
denumită de localnici „La Vărsă
tură", care întotdeauna a fost 
inundată. Pe aici s-ar putea crea 
o poartă de strecurare a apei, 
foarte primejdioasă pentru oraș, 
în această zonă aluvionară se 
află și cele mai mari suprafețe 
de legume ale Brăilei. Se depun 
toate eforturile pentru ca apa, 
care a ajuns deja pină la £aza 
digului preventiv, să fie prinsă 
în chingile malurilor fortificate. 
Se lucrează continuu, zi și noapte 
fără întrerupere.

Pe zona de îndiguire Brăila- 
Siret-Dunăre, unde de altfel 
fortărețele de pămînt au mai 
fost asaltate de ape acum cîteva 
zile, se depun, eforturi susținute 
pentru salvarea unor mari supra
fețe cultivate cu floarea-soarelui, 
porumb și legume aparținînd 
I.A.S. „Dunărea". Printre cei care 
lucrează aici se numără și trac
toristul buldozerist Marin Ion, 
angajat la I.M.T.L.I.F. Brăila, 
care împreună cu alți mecaniza
tori au fost nevoiți să părăseas
că lucrările agricole.

Ultimul front de veghe ar fi, 
pînă la această dată, în dreptul 
Fabricii de bulion a I.A.S. „Du
nărea", fabrică care a fost inun
dată și scoasă total din funcțiu
ne. S-au luat măsuri de înlătu
rare a urmărilor inundațiilor, 
toate utilajele și bunurile I.A.S.- 
ului fiind de două zile evacuate. 
Iată doar cîteva aspecte din lupta 
și munca eroică pe care oamenii 
Brăilei o duc în prezent cu sti- 
hinicele ape.

ÎN AJUTORUL

Sinistrafii dobindesc
un adăpost

De la ciorapi la fulgarin

DE CATASTROFA
OAMENILOR LOVIJI

SATU MARE : La adăpostul corturilor ce le-au fost trimise ca
ajutor, acești oameni rămași fără casă, redescoperă, după mai 

multe zile de groază și suferință, gustul unei mîncări calde

Duminică. Dimineața, la ora 
11, pe traseul Tg. Mureș-Luduș 
este trimis un camion cu cortu
rile primite din partea guvernu
lui și Crucii roșii a S.U.A., cu 
păturile și conservele din Olan
da. Primul popas, la consiliul 
popular din comuna Iemut, unde 
s-au stabilit 820 de familii care 

fi cazate în corturi. în ordi- 
urgențeî, sînt numite fami- 
țăranilor cooperatori Fătu 
și Simion Ion. Ajungem la 

marginea comunei, nu departe de 
albia Mureșului istovit de furia 
revărsării. în județul Mureș, pri- 
mult cort american se instalează 
lîngă ruinele casei lui Fătu Ion, 
un om de vreo 50 de ani, invalid 
de război, cu 4 copii, dintre care 
3 sub 14 ani. Sub o încărcătură 
umeda de seînduri, mocnește un 
foc chinuit sub ploaie.

— Unde ați dormit ?
— In cotețul de porci, rămas 

teafăr ca prin minune. Acum li 
s-a întins un cort spațios în care 
vor putea locui cu toți și chipu
rile lor se mai înseninează. Iși vor 
așeza aici ceea ce le-a mai ră
mas. Un cort dțn același ajutor 
i se dă și vecinului Simion Ion, 
care are și el 4 copii.

Camionul cu corturi se depla
sează apoi la Chețani, la Cuci, 
la Luduș. în fiecare Ioc se insta
lează rapid cîte un cort, celelalte 
sînt lăsate să le ridice localnicii, 
după ce au deprins procedeul 
de la locotenentul-colonel Ahil 
Balcan, plutonierul major Liviu 
Iacob și soldatul Nicolae Mun
tean.

C. POGACEANU

Pe masa celor fără
masa și casa

Sîmbătă, în centrul orașului 
Sighișoara, au poposit 10 camioa
ne cu ajutoare pentru sinistrați, 
venite din București din partea 
oamenilor din sectorul 4. Familii
le cu 3, 4, 5 copii, care au rămas 
fără acoperișuri — adică „fără 
tăt“ — au primit imediat ajutor.

Munteanu Gheorghe, Muntea- 
nu Ieronim, primesc totul — de 
la ciorapi pînă la fulgarine, ase
meni lor familiile Gebenei 
Mihai — 3 persoane.

l

Brațe tinere gata de orice sacrificiu

Ludovic Gabor mulțumesc...

Pînă la data de 23 mai inclu
siv, au fost donate populației si
nistrate din județul Arad aproape 
193 tone grîu, peste 220 tone 
porumb, 41000 ouă, 28 097 kg 
făină, 10 672 kg slănină și alte 
produse. Suma de bani depusă 
pentru ajutorarea sinistraților se 
ridică în momentul de față la 
5139 000 lei. Din aceste produse 
au fost trimise pînă acum popu
lației spre aprovizionare, în mod 
ritmic, peste 113 tone grîu, 115 
tone porumb, peste 14 000 kg 
făină, peste 10 000 kg legume și 
zarzavaturi. Pentru refacere» șep- 
telului de animale, din fondul ae 
donație constituit au fost trimise

unităților cooperatiste 100 bo- 
. vine, 271 porcine, 1 500 ovine și 

alte produse ca nutreț, medica
mente etc.

Celor care și-au pierdut casa 
și odată cu ea și bunurile mate
riale, hainele — îndeosebi în lo
calitatea Lipova și Radna — 
le-au fost distribuite importante 
cantități de lenjerie, încălțămin
te, haine. De altfel, pînă la re
facere, în aceste localități au 
fost amenajate pentru început 50 
de corturi dintre cele trimise de 
către S.U.A. și R. F. a Germa
nici.

S-au gîndit în primul rînd 
Ia copii. Apele, în furia lor, 
au dărîmat case, creșe, școli. 
Numeroase familii au rămas 
fără adăpost. Dar copiii ? Ce 
vor face copiii ? „Temporar, 
pînă cînd situația se va nor
maliza — au afirmat, în ca
drul unei adunări, studenții 
Academiei de Studii ” 
mice din București — 
rim să găzduim 600 
pii"...

Acum un întreg 
Complexul social 
Furtună" al Academiei 
Studii Economice, 
oaspeți : copii din 
lovite de calamități, 
ții s-au restrîns în 
cămine, în camerele 
lor. Dar gestul lor de solida
ritate cu oamenii din zone-

Studenții 
găzduiesc

f DANCEA

Econo- 
noi do- 
de co-
cămin, 

„Ștefan 
_ ‘ ‘ de 
așteaptă 
județele 
Studen- 
celelalte 
colegilor

Ie
nu _
vor să fie cu adevărat gazde 
ospitaliere. Fetele au spălat 
parchetul, au șters geamuri
le, au aranjat paturile. Cu 
pături noi, pe paturi, cu len
jerie imaculată, camerele 
sînt acum „lună". Din fon
durile rectoratului fl Consi-

răscolite de furia apelor 
s-a oprit aici. Studenții

liului U.A.S. au fost cumpă
rate prosoape, periuțe de 
dinți, săpun. Studenții au 
strîns bani pentru a cumpă
ra copiilor, pe care îi vor 
găzdui, diferite obiecte de 
îmbrăcăminte.

Desigur, e greu și apăsător 
pentru un copil să știe că 
în locul casei în care a lo
cuit împreună cu părinții sînt 
acum ruine, că familia sa a 
rămas fără adăpost. Dar 
studenții bucureșteni • sînt 
hotărîți să facă totul pentru 
a le alina, atît cît este po
sibil, suferința. Oaspeții lor 
vor avea mîncare, îmbrăcă
minte și, ceea ce este foarte 
important, vor avea prie
teni.

Satu Mare a început de două 
zile împărțirea obiectelor sosite 
din întreaga țară, cu ajutor pen
tru sinistrați. Pînă noaptea târ
ziu, 700 sinistrați de la Uzina 
„Unio", Combinatul pentru ex
ploatarea și industrializarea lem
nului, Complexul C.F.R. și 
spitalul unde este organizat 
unul din cele 25 centre pentru 
sinistrați, au primit îmbrăcămin
te, încălțăminte, lenjerie, pături 
plăpumi și alte obiecte.

Momentul împărțirii obiectelor 
a fost deosebit de emoționant, 
sinistrații mulțumind din 
acelora care le-au sărit în 
în aceste grele clipe.

Ludovic Gabor, cu 12 
Dezideriu Peterfi, Iuliana 
țe, Ecaterina Tincu, sînt

inimă 
ajutor

copii,
Ben- 

r_j, ___ numai
cîțiva din miile de oameni care

n-au mai putut salva nimic din 
avutul personal. Ei, ca și alții, au 
primit ajutoare de primă urgen
ță.

De asemenea, duminică dimi
neața au sosit la Satu Mare 150 
de corturi de 6 persoane și 768 
pături din S.U.A., din R.F.G. un 
prim transport cu 2 469 kg con
serve, iar din Franța, gamaglo- 
bulină și penicilină care au fost 
distribuite sinistraților.

Tot în cursul zilei de dumini
că au fost distribuite obiecte și 
alte ajutoare locuitorilor din co
munele Odoreu, Botiz, Dorolț, 
Păulești, Poeni, Apa și Valea Vi
nului din județul Satu Mare, a- 
șezări care au suferit grave pier
deri de pe urma calamităților.

(Agerpres)

A. VASILESCU

• DIN COLETELE expediate pentru Alba Iulia, au primit 
îmbrăcăminte și membrii familiei Costică Zoltan din strada Oi- 
tuz nr. 18, cei 8 copii, ai vecinului său, Petru Șerban de la nr. 
19, ca și familiile Ion Verzan din strada Republicii nr. 186, Toma 
Costică din strada 11 Iunie nr. 4 și mulți alții. „Nu am plîns 

• cînd mi-am văzut casa luată de apele Mureșului — mărturisea 
muncitoarea Ștefania Tiplea, de la întreprinderea de încălță
minte „Ardeleana". însă lacrimile îmi umezesc ochii la gîndul că 
atîtea inimi bat de grijă și pentru mine, pentru bărbatul și cei 
patru copii ai mei".

Lacrimi atît de omenești I
1. TRONAO
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ele la Hunedoara, Brad sau 
Certeji. Apa avea mai bine de 
un .metru adîncime cînd a în
ceput refacerea fabricii, căreia 
inundațiile i-au adus daune în 
valoare de peste 350 000 lei. In- 
tr-o singură zi s-au scos din 
halele inundate circa 200 me
tri cubi de noroi. Echipe spe
ciale de înaltă calificare au în
ceput refacerea cuptoarelor, 
arzătoarelor și elevatoarelor 
grav avariate. Lucrările sînt 
pe sfîrșite. Ieri se monta par
tea mecanică la elevatoare șj 
se vopseau din nou toate utila
jele. Cuptoarele însă erau 
calde.

— Marți 26 mai — ne infor
mează inginerul Dumitru 
Fleancu, directorul întreprin
derii de panificație — vom 
coace prima pîine.

Directorul pomenește cu ad« 
mirație numele inginerilor Va- 
sile Clonda și Vasile Buzdugan, 
al muncitoarelor Lidia Bulca și 
Maria Dud, al maistrului Gra- 
țian Alba și funcționarei Ce
cilia Simon, cei mai mulți din
tre ei tineri care nu au precu
pețit nici un efort pentru repu
nerea în funcțiune a fabricii, 
element vital al normalizării 
vieții în oraș. în sprijinul lor 
au fost trimiși și cîțiva munci
tori cu înaltă calificare din 
București și Baia- Mare.

— Mă aflam la Turnu Seve
rin — ne spunea Constantin 
Dinu, șef de echipă, cînd am 
aflat vestea Inundării Fabricii 
de pîine din Deva. Parcă m-a 
lovit trăznetul. Doar cu 5 ani 
în urmă am lucrat la construc
ția ei. Am cerut imediat să vin 
aici împreună cu echipa. De 
o săptămînă lucrăm din zori și 
pînă la miezul nopții.

PIINEA Șl CĂLDURA 

FAMILIILOR NOASTRE 

DEPIND DE CEEA CE

VOM FACE

In a ceste zile,
In această vară!

$i la Odohești, în calea apelor care amenință timpuri roditoare si 
așezări omenești se ridică intr-o impresionantă concentrare voința 

oamenilor

Poposind ieri, duminică, la 
una dintre cele mai importan
te uzine textile din țară — 
la U.T.A. — am putut con
semna la serviciul producție 
că din totalul de 1 643 de răz
boaie, toate au lucrat din plin 
fără nici o excepție. Cele 138 
de ringuri ale filaturii de 
bumbac, au furnizat în cadrul 
acestei secții numai la U.T.A. 
8 tone fire iar alte 2,2 tone 
la Teba. Cele 146 de milioane 
bătăi realizate de către schim
bul doi aflat la datorie în
seamnă 60 000 m.l. țesături. 
Mturi de această cifră se a- 
șează cele 10 700 bucăți tri
cotaje confecționate la Tricoul 
roșu și cele 400 000 lei echi
valentul producției fabricii de 
confecții. In țesătorie l-am în-

Pe aici, prin Dobra, treceau 
zilnic spre Lugoj și dincolo, 
la Reșița, trenurile din Valea 
Jiului. în duminica a- 
ceasta nu circulă decît o lo
comotivă de manevră. Tre
nurile zac pe undeva, prin 
gări, sau au plecat pe alte 
rute mai îndepărtate. Aici, 
cînd Mureșul s-a revărsat 
pustiitor, 4 km de cale ferată 
au fost distruși — terasament 
măcinat, spart, dislocat, cu și
nele agățate în traverse on
dulate. O imagine absurdă 
și dezolantă. Pe unii i-a nău
cit, dar nimeni nu a dat îndă
răt. De-a lungul spărturii s-au 
înșiruit, ca pe un front de 4 
kilometri, oamenii într-o bă
tălie dîrză și tăcută pentru 
refacerea liniei. Șeful stației 
din Dobra își amintește de 
cei care au venit în primele 
zile : 150 de muncitori de la 
secția L 2 Lugoj. Au muncit

Prin Dobra, trenul 
va trece curînd!

pînă la epuizare, în ploaie și 
în apă; acum au preluat 
schimbul cei de la L 4 Hol- 
dea — oameni din Dobra. 
Sînt și militarii de la o uni
tate din țară. Cot la cot cu 
ceilalți, sub aceeași ploaie 
care nu mai contenește, în a- 
celeași ore grele de efort, 
cînd sudoarea de pe față se 
unește cu picăturile apei care 
se cerne continuu.

Scot carnetul să notez cîte- 
va nume. E umed, din vîrful 
pixului îmi curge apă. Un șef 
de echipă îmi întinde creio
nul său ținut la piept, sub 
mantaua de ploaie. Ion Bite 
și Ion Mogu nu au decît 16 
ani fiecare. Nu au mai mun
cit la terasament dar s-au 
deprins rapid.

Cu două foi în urmă, în 
carnet am alte însemnări. 1000 
și ceva de tone piatră brută, 
cam tot atîta balast și ceva 
mai multă piatră spartă adu
să în vagoane, așezată cu roa
bele, cu lopețile, cu mina. Pe 
31 mai se redeschide linia. 
,,Știți cînd este termenul ?“ 
întreb eu. „Apăi, cum să nu, 
dar trebuie să terminăm mai 
repede, nu ne lăsăm!“ — răs
punde controlorul tehnic Pe
tre Buldur. Cuvinte simple, 
exprimînd dîrze valențe su
fletești. Harnici și discipli
nați, plini de abnegație și de
votament, muncind din răs
puteri, aici la calea ferată ca 
și acasă la ei, acești oameni 
înving vitregia naturii

VICTOR
CONSTANTINESCU

• în județul
Lăsînd none grele în județul 

Suceava, apele continuă să se 
retragă. Peisajul e trist, răvășit, 
culturi acoperite de mîl, terenuri 
devastate și smulse, uriașe gră
mezi de pietriș aruncat haotic de 
furia torenților pînă în mijlocul 
căilor de acces, bușteni și arbori 
smulși din rădăcină. Peste 10 000 
hectare inundate, 8 unități pro
ductive avariate, 23 de localități 
acoperite parțial sau total de apă, 
peste 700 case distruse, pierderi 
evaluate la peste 75 000 000 lei.

Dar acestei imagini dezolante i 
se suprapune în aceste zile ges
tul eroic de muncă îndîrjită al 
zecilor de mii de oameni, tineri 
și vîrstnici, care dau bătălia pen
tru recuperarea pagubelor prici
nuite. Oamenii și-au mobilizat 
toate forțele, toată capacitatea de 
muncă și de organizare pentru a 
lichida pas cu pas efectele inun
dațiilor, pentru a readuce pe fă
gașul normal activitatea econo
mică a județului.

Principala bătălie se dă în a- 
gricultură, cele mai mari pagu
be fiind în sectorul acesta. Apele 
sînt forțate să se întoarcă în ve
chea albie prin lucrări de drenaj, 
prin pompare. La Dolhasca, un 
canal colector, de peste 2 km. a 
și început să ducă înapoi apele 
revărsate. De pe ogoare apele 
sînt împinse în ifiul Moldova în 
localitățile Bărăști, Praxia, Goroa- 
ia. Șuvoaiele năvălite din rîurile 
Șomuz și Rișca, Suceava, Humor 
sînt reîntoarse în vechea lor al
bie, făcînd Ioc muncii pentm re- 
însămînțarea culturilor distruse. 
La Liteni, la Moara, la Fîntînele, 
la Berești, Ia Reuseni, paralel cu 
lucrările specifice de întreține
re a culturilor de pe suprafețele 
necompromise, s-a trecut Ia re- 
plantatul manual al cartofului.

Timpul optim e scurt. Se cau
tă și se găsesc soluții. La Costî- 
na, din dorința generală de su
plimentare a suprafețelor plani
ficate, de economisire a materia
lului săditor, tuberculii de cartofi 
mai mari erau tăi ați înainte de 
însămînțare, în două. Pentru că 
— spunea Nicolae Scaciuc, pre
ședintele cooperativei agricole — 
fără ca producția viitoare să fie 
diminuată, vom putea astfel aju
ta cu material semincer și unită
țile agricole din zonele mai greu 
lovite de furia apelor.

Economiilor realizate astfel la 
însămînțarea cartofului — care 
au și început să ia drumul Tran
silvaniei — li s-au adăugat și 
donațiile membrilor cooperatori. 
La Vadul Moldovei, de pildă, 
unde se reînsămînțează ultimele 
două hectare, cantitățile puse la 
dispoziția comitetului județean 
sînt de ordinul vagoanelor : 30
tone din rezervele cooperativei și 
3 tone din cămările oamenilor.

Suceava
Tot aici, în scopul folosirii cât 

mai intensive a pămîntului, prin
tre rîndurile de porumb care se 
reînsămînțează se intercalează 
fasole. Subordonate unui singur 
scop — obținerea unor producții 
sporite — eforturile tuturor sînt 
înzecite. Sătenii din Bîlca, Vico- 
vul de Jos, Vicovul de Sus, care 
în urmă cu o săptămînă s-au 
luptat cu puhoaiele, consolidînd 
digurile și apărînd malurile, a- 
cum prășesc sfecla de zahăr, sal- 
vînd-o, refac grădinile de legu-

La Odoreu, localitate puternic calamitată, unde oa menii încearcă să înlăture cumplita priveliște printre 
cele dinții obiective se află: refacerea din temelii a grajdurilor cooperativei agricole...

me, distrug buruienile invadate 
în culturi. într-o singură zi la 
Ciumulești, pe terenurile zvînta- 
te, s-au plantat cu sapa 35 hec
tare cu Cartofi, s-au însămînțat cu 
mîna 75 hectare cu porumb. La 
Fîntîna Mare, paralel cu execu
tarea unui canal pentru scurge
rea apei de pe 60 hectare, coope
ratorii au plantat, tot într-o sin
gură zi bună de lucru, 43 hecta
re cu cartofi și au semănat cu po
rumb alte 80 hectare.

Inițiativelor colective li se ală
tură, în aceste zile, sporindu-le 
încărcătura de semnificații și 
amplificîndu-le conștiințele, ac
țiunile organizațiilor de tine
ret. La Vadul Moldovei, 400 de 
tineri execută canale de scur
gere a apei de pe 300 hec
tare pășuni prinse de apă. Ac
țiunii organizate de tinerii coo- 

tîlnit pe șeful secției, tov. ingi
ner Victor Frățilă. 11 întrebăm 
cum merg treburile : „Chiar 
mai bine decît în zilele de lu-

9 în județul

Arad

cru“ a venit răspunsul urgent. 
Oamenii, și tinerii în special, 
ne-au demonstrat șt cu acest 
prilej o înaltă conștiință pa
triotica1.

Facem cunoștință cu cîțiva 
dintre cei aproape 1500 de 

peratori de la Steagul Roșu — 
salvarea prin muncă voluntar-pa- 
triotică a întregii suprafețe cul
tivate cu grîu și mazăre, invada
tă de buruieni — i-au răspuns ti
nerii din orașul Fălticeni. în 
echipe zilnice de cîte 250—300 
de tineri, cu unelte confecționa
te de ei înșiși din deșeuri meta
lice în atelierele combinatului 
forestier, lucrează pe terenurile 
cooperativei în orele de după 
program.

De asemenea, alte echipe au 
preluat plantarea a mai mult de 
jumătate din suprafața de 120 
hectare de la C.A.P. Băisești, ce 
trebuia reînsămînțată cu cartofi. 
Refacerea teraselor Stațiunii ex
perimentale pomicole Fălticeni e

• în județul
Ieri, la toate loturile și punc

tele de lucru de pe marile șan
tiere ale Hidrocentralei de pe 
Lotru a fost zi intensă de lucru. 
S-a realizat astfel un echivalent 
al muncii în valoare de peste un 
milion lei. Fiecare șantier și lot 
și-a stabilit angajamente supli
mentare care au fost difuzate în 
peste 300 de copii spre a fi cu
noscute tuturor constructorilor de 
aici. Ele constituie un imbold 
prețios al campaniei întreprinse 
de tinerii brigadieri pentru reali
zarea de economii.

S-a lucrat cu spor și elan și la 
Fabrica de piele și încălțăminte 
Vîlceana. S-au confecționat 1000 
perechi bocanci, totalizînd valoa
rea de 100000 lei. Principala di- 

tineri prezenți în această du
minică la lucru: Gheorghe 
Vuicin, maistru de sală, țesă
toarele Maria Bulumac, Maria 
Crișan. Dar efortul depus de 
Uzinele textile arădane, nu se 
oprește aici. Colegii lor de la 
Uzina textilă Tîrnava, din 
Mediaș, greu lovită de inun
dații, au expediat pentru re
facere urgentă la uzina din 
Arad 60 000 m.l. de țesături 
cord.

Tot ieri în cadrul Com
binatului textil Arad, au 
plecat spre Mediaș 30 de lă
cătuși montori, destinați repu
nerii în funcțiune a utilajelor 
avariate sau distruse de la a- 
ceeași întreprindere.

I. DANCEA

un alt obiectiv spre care se în
dreaptă zilnic echipe de tineri.

Și acestea sînt doar cîteva e- 
xemple. înainte de a încheia re
latarea noastră, o ultimă secven
ță : ieri, în prima duminică de la 
reintrarea activității în ritmul 
normal, în județul Suceava, peste 
15 000 de tineri reuniți pe ade
vărate șantiere ale muncii volun- 
tar-patriotice au lucrat de dimi
neață pînă seară la înlăturarea 
apei de pe suprafețele inundate 
în zonele Rădășeni, Bogdănești, 
Vatra Domei, Roșu. Alți 5 500 de 
tineri au ajutat în cooperativele 
agricole la replantatul cartofului.

N. COȘOVEANU 
V. RAREȘ

Vîlcea
recție a eforturilor acestor colec
tive vizează economisirea de ma
terial, acțiune în care tinerii sînt 
angajați cu întreaga lor pricepere 
și dăruire. Tînăra Olga Grigo- 
ruță a economisit într-o singură 
lună 28,61 m.p. bizon și 26,70 
m.p. meșină pentru căptușeală. Cu 
acest material economisit de ea 
se pot confecționa 90 perechi de 
bocanci. Se lucrează pretutindeni 
pentru cei care au suportat furia 
apelor, pentru menținerea pulsu
lui dinamic al economiei noas
tre. Se muncește cu entuziasm. 
De altfel, entuziasmul a încetat 
să fie o simplă atitudine, deve
nind o stare de spirit.

V. RĂVESCU

• In județul Mureș
Traversăm orașul Tîrnăveni, 

îndreptîndu-ne spre comuna 
Gănești. Pilcuri de oameni, 
chirciți sub umbrele și în ful
garine, înfruntă picăturile de 
ploaie. Se îndreaptă spre locu
rile de muncă pentru a mai a- 
dăuga și în această duminică 
încă 12 ore de efort ca și în 
celelalte zile, hotărîți să recu
pereze pierderile provocate de 
calamități. Linia ferată Blaj— 
Tîrnăveni—Praid păstrează 
încă în multe locuri rezulta
tele convulsiilor din timpul 
frămîntării apelor. Fermele de 
la I.A.S. Senca zugrăvite îna
inte în alb, s-au aliniat murdă
riei avînd imprimată linia de 
nivel a diluviului: 177 cm.
S-au înecat aici 207 viței, 26 
de juninci, 69 de vaci. Digul de 
dincolo de calea ferată a cedat 
presiunii valurilor, apele s-au 
năpustit spre terasamentul li
niei de fier și l-au distrus pe o 
lungime de peste 250 m. In 
nămol pînă la piept, au zăcut 
cîteva zeci de animale. Au 
fost animalele care nu au ie
șit niciodată afară din grajd, 
animalele de rasă, îngrășate cu 
cele mai moderne utilaje.

Toate trebuie să fie repuse 
în ordine, vitele trebuie să-și 
regăsească adăpostul. Repausul 
duminical obișnuit nu mai 
există. La cele 7 grajduri, peste 
100 de salariați ai I.A.S. Senca 
lucrează intens. In mare parte 
boxele au fost curățate, se de
zinfectează tot complexul zoo
tehnic. Echipe de lăcătuși și

TELEX U.T.C, • TELEX U.T.C.

mecanici repun în funcțiune 
circuitul electric și canaliza
rea. Mulgătoarele automate, 
instalațiile de adăpare și eva-

Apele i-au vămuit peste măsură 
avutul, viitura a înnămolit totul. 
Cu trudă, cu ticnă omul a purces 
să refacă... Și chiar într-o aseme
nea împrejurare vizitîndu-l, 
mecanicul Mihail Periei din Satu 
Mare nu ne-a lăsat să plecăm 

neomeniți.

JUDEȚUL ILFOV

• Elevii școlii generale din 
comuna Movilita au 'strins și 
predat peste 1 000 ouă.

JUDEȚUL ALBA

• In orașul Ocna Mureș 
peste 800 tineri încadrați în 
40 echipe și-au adus contri
buția la repunerea in funcți
une a mașinilor și utilajelor 
Uzinei de produse sodice, la 
curățirea și repararea școlii 
profesionale din localitate 
care a fost avariată, la trans
portul a 50 tone piatră pen
tru refacerea și consolidarea 
digului de la Războieni, la 
repararea străzilor și trotua
relor distruse.

• 10 echipe de tineri din 
Șantierele de construcții. 
Școala profesională de șoferi 
și alte unități din cadrul o- 
rașului Aiud au participat la 
reconstruirea trotuarelor și 
pavajelor pe străzile Muncii 
și Lenin.
• în orașul Aiud peste 800 

tineri au participat la trans
portarea a 52 tone piatră pen
tru repararea șoselei Aiud- 
Cimbrud.
• în comunele Nașloc, So- 

na. Satul Bia, Jidvei și Ce
tatea de Baltă peste 900 ti
neri și-au adus contribuția la 
repararea grajdurilor și adă
posturilor pentru animale, la 
evacuarea apei de pe terenu
rile inundate, la demolarea 
caselor distruse, la transpor
tarea materialelor și molozu
lui rezultate din demolări. O 
contribuție deosebită și-au a- 
dus-o tinerii mecanizatori.

JUDEȚUL MUREȘ

• 23 000 tineri participă la 
repunerea în funcțiune a obi
ectivelor, la fabrica de zahăr 
Luduș, Topitoria de in Lu
duș, etc.

• La C.A.P. Gănești și Bo- 
goci sute de tineri lucrează la 
transportarea sacilor cu se
mințe pentru reînsămînțat, 
construirea unor magazii, a- 
dăposturi de animale. 

cuare a gunoiului vor reintra 
în curînd în funcțiune.

Astăzi ca și în zilele preceden
te lucrează aici printre ceilalți 
Szasz loan și Eugen Parima. 
De dimineața pînă seara. Pri
mul este mulgător, al doilea 
mecanic. Ei au fost printre cei 
dintîi care au fugit la grajduri 
cînd s-a dat alarma inunda
ției, alături de tehnologul șef 
Cucui Dumitru. Au reușit să 
dezlege și să scoată afară mul
te vite. Dacă nu erau ei, pier
derile înregistrate ar fi fost 
mult mai mari. Acum se face 
totul pentru recuperarea rapi
dă a pierderilor, reparîndu-se 
în primul rînd adăposturile a- 
nimalelor. întreprinderea a- 
gricolă de stat a și cumpărat 
deja din sector particular 131 
de capete de tineret bovin pen
tru repopularea efectivului de 
animale.

Pagubele de la I.A.S. Serica 
se ridică la 636 000 lei. Numai 
prin inundarea terenului agri
col au fost în total 290 de hec
tare. Alte echipe de oameni 
sapă canale de scurgere în 
timp ce 25 de instalații de 
pompare funcționează neîntre
rupt pentru a scoate apa care 
stagnează. Este o chestiune de 
ore: grîul (110 hectare au fost 
calamitate total) de pe cele oO 
hectare parțial inundate, înce
pe să îngălbenească dacă apa 
nu va fi îndepărtată neîntîr- 
ziat. Oamenii și pompele caută 
să învingă nu numai ce a 
fost, dar și ploile care aduc 
alte cantități de apă pe fiecare 
metru pătrat.

C. POGACEANU

• La Tîrnăveni s-a lucrat 
la uscarea semințelor la baza 
de recepție, iar la C.A.P. Ci- 
pău și .-Sînpaul la refacerea 
adăposturilor pentru ani
male.

JUDEȚUL CLUJ

• La Dej peste 900 de ti
neri au lucrat la Fabrica 
11 iunie, cooperativa de con
sum Bobîlna, Fabrica de 
becuri, uscătoria C.L.F. Lor 
li s-au mai adăugat ieri 90 
tineri zidari, electricieni, lă
cătuși instalatori veniți de Ja 
Cluj.
• Tot ieri 100 tineri au 

lucrat la linia ferată Războ- 
ieni-Uioara. Ei vor conti
nua să lucreze și astăzi și 
mîine.

Pe adresa C. C. al U. T. C.

• Consiliul Asociației Stu
denților de la Facultatea 
do Economie Generală a A- 
cademiei de Studii Economi
ce au adresat C.C. al U.T.C. 
o scrisoare în care se arată 
„impresionați de solidarita
tea de care dă dovadă între
gul nostru popor, alături de 
toți cetățenii patriei, cu tot 
sufletul, studenții acestei fa
cultăți s-au angajat : să con
tribuie cu contravaloarea unei 
zile de bursă, în fiecare lună, 
pînă la sfîrșitul anului 1970, 
la ajutorarea populației din 
zonele sinistrate ; să cedeze 
biletele de odihnă pentru 
copiii și elevii din zonele si
nistrate ; să contribuie cu 
bani și bunuri materiale de 
îmbrăcăminte și cazarma- 
ment ; să-și mobilizeze din 
plin forțele pentru obținerea 
celor mai bune rezultate Ia 
învățătură. De asemenea, 
este adusă la cunoștință ho- 
tărîrea de a participa alături 
de populație la activitățile 
de muncă patriotică pentru 
refacerea localităților cala
mitate.

JUDEȚUL SIBIU

• în orașul Dumbrăveni 40 
tineri constituiți în 4 echipe 
ajută familiile sinistrate la 
refacerea locuințelor. Alții 20 
tineri au lucrat la refacerea 
parcului din oraș.

• La Tăl-maciu, 100 tineri 
de la întreprinderea „Firul 
Roșu" și Secția de industria
lizare a lemnului au lucrat 
la repararea motoarelor elec
trice aduse de la Uzina „Tir- 
nava“ Mediaș și confecționa
rea de barăci ce vor fi trans
portate la Mediaș pentru si- 
nistrați.

JUDEȚUL BRĂILA

• 740 tineri — de la uzi
nele „Laminorul" și „Progre
sul" au participat la consoli
darea digului de la Șiret și 
satul Cotul Lung.

JUDEȚUL OLT

• Organizațiile de la Șan
tierul Uzinei de aluminiu și 
întreprinderea județeană de 
construcții s-au angajat să 
economisească material lem
nos în cantitate de 30 m cubi.

JUDEȚUL VRANCEA

• Ieri în comunele inun
date s-au creat 73 brigăzi de 
muncă patriotică ale tinerilor. 
Aceste brigăzi și-au stabilit 
ca obiective consolidarea di
gurilor, scoaterea apelor ră
mase, repararea șoselelor și 
podețelor, colectarea de sti
cle etc.

JUDEȚUL BISTRIȚA* * 
NASĂUD

• Peste 6 000 de tineri mun
citori și elevi organizați în 
brigăzi de muncă voluntar- 
patriotică lucrează la reface
rea rețelelor de apă în ora
șele Bistrița și Năsăud.

• 5 brigăzi de tineri vor 
lucra la refacerea șoselelor 
din localitățile Beclean, Pia
tra, Sintereag, I-lva Mică și 
Bistrița.



TELEGRAME
în legătură cu gravele inundații, care au lovit țara noas

tră, pe adresa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a tovarășului 
ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România, a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, au sosit telegrame și 
mesaje de compasiune semnate de : GAMAL ABDEL 
NASSER ; EZEKIAS PAPAIOANNOU, secretar general al 
Partidului Progresist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.); PEN NOUTH, primul ministru al Guvernului 
Regal de Unitate Națională al Cambodgiei ; COMITETUL 
CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA.

Gestul de solidaritate 
al studenților străini 

care învață in România
Desigur, este cunoscut faptul 

ă numeroase state, organiza
ți internaționale și persoane 
■in străinătate sprijină Româ- 
iia pentru înlăturarea pagube- 
or provocate de inundații. In 
crisori și telegrame sosite pe 
dresa organelor centrale de 
>artid și de stat, a unor insti- 
uții, se arată că mulți dintre 
ei care oferă importante do- 
îații în bani, materiale, arti
cole de îmbrăcăminte, medica- 
nente și alimente, au avut 
jrilejul să cunoască și să ad- 
nire îndeaproape țara și po- 
jorul român, cu realizările și 
)Spitalitatea sa, devenind prie- 
eni ai României. Dar, fără 
ndoială, cei care au posibili- 
;atea să cunoască mai bine 
•ealitățile din țara noastră, 
ospitalitatea poporului român, 
iînt tinerii din străinătate 
care timp de mai mulți ani 
studiază în instituțiile de în- 
vățămînt superior din Româ
nia. In aceste momente grele, 
studenții străini își manifestă 
simpatia și respectul față de 
țara noastră prin numeroase 
gesturi de solidaritate.

Intr-o telegramă adresată 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist de către 
CERCUL STUDENȚILOR LA
TINO-AMERICANI se spune: 
„Noi, studenții latino-ameri- 
cani care avem prilejul să ne 
formăm o înaltă pregătire de 
specialitate datorită ospitalită
ții și generozității poporului 
român, in aceste momente de 
area încercare sîntem și vom 
fi alături de el pînă cînd tot 
ceea ce este reconstruibil va

Vilcea-
(Urmare din pag. I)

Șchiopu nu a coborit de pe scau
nul de conducere a buldozerului. 
Și dacă pină acum apele nu au 
atins terenurile agricole datorăm 
acest lucru și unităților militare 
care nu și-au precupețit efortu
rile nici o clipă, dar și celor 14 
clase de elevi ai școlii de șoferi 
care au lucrat în fiecare zi con
tinuu, organizindu-se pe schim
buri.

Și în comuna Mihăești, în 
punctul Munteni, unde tinerii să
teni împreună cu 14 șoferi de la 

Autobaza Drăgășani au înălțat 
un dig de peste 300 de metri de-a 
lungul albiei Oltului, oamenii au 
rămas și sînt în stare de alarmă. 
Cotele apelor sînt în creștere și 
la Ionești. Situația începe să de
vină dramatică la Drăgoești, 
unde a fost inundată cea mai 
mare suprafață de tc»^n agricol 
cu culturi. Aici, apele au trecut 
cu peste un metru deasupra ma
lului, satul Buciumeni răminînd 
în pericol. Echipe de tineri sini 
mereu in stare de alarmă.

fi reconstituit". Tctfi membrii 
Cercului studenților latino-a- 
mericani vor oferi timp ae 10 
luni cîte 100 de lei pentru re
cuperarea pierderilor suferite, 
se vor înscrie voluntar în bri
găzile de reconstrucție, vor 
dona sînge pentru suferinzi, 
vor colecta îmbrăcăminte și 
alte materiale utile zonelor a- 
variate. Numai pînă în pre
zent ei au depus la Casa de 
cultură a studenților din Bucu
rești, pentru sinistrați, obiecte 
de îmbrăcăminte în valoare 
de peste 25 000 lei.

In semn de solidaritate cu 
poporul român, ASOCIAȚIA 
STUDENȚILOR VIETNA
MEZI a donat bani în spriji
nul populației din zonele si
nistrate și a făcut cunoscut 
că în vacanța de vară va or
ganiza brigăzi de muncă vo
luntară care să ajute la înlă
turarea efectelor dezastruoase 
ale inundațiilor.

Numeroase alte inițiative 
exprimă sentimentele de soli
daritate internaționalistă, do
rința studenților străini care 
învață în România de a oferi 
ajutoare pentru cei care au 
avut de suferit de pe urma 
catastrofalelor inundații. STU
DENȚII PERUVIENI colec
tează obiecte de îmbrăcămin
te și au subscris pentru do
narea de sînge. STUDENȚII 
SUDANEZI donează o parte 
d-in bursa lor în sprijinul 
populației din județele lovite 
de calamități. Totodată, ei au 
făcut cunoscut că sînt gata să 
contribuie la diferite acțiuni 
organizate »de U.T.C. și 
U.A.S.R. STUDENȚII IRA
KIENI și-au exprimat, de a- 
semenea, dorința de a oferi 
o parte din bursă în spri
jinul persoanelor sinistrate. 
Membrii ASOCIAȚIEI STU
DENȚILOR SIRIENI DIN 
ROMANIA vor oferi bursa pe 
o zi și vor organiza brigăzi 
do muncă voluntară. UNIU
NEA STUDENȚILOR AFRI
CANI. ASOCIAȚIA STUDEN- 
ȚILOR IORDANIENI Șl PA
LESTINIENI si STUDENȚII 
LIBANEZI DIN ROMANIA 
au acordat ajutoare bănești și 
au trimis scrisori și tele
grame în care își exprimă sen
timentele de compașiune.

Gestul studenților străini de 
a se alătura efortului general 
de reconstrucție a zonelor lo
vite de calamități exprimă, 
firește, dorința de a veni, pe 
măsura posibilităților de care 
dispun, în sprijinul poporului 
român, pe care îl simpatizează 
și îl admiră, făcînd dovada 
prieteniei ce i-o poartă.

ADRIAN VASILESCU

State, organizații internaționale și persoane
din străinătate sprijină România

înlăturarea pagubelor provocate de
Cu fiecare zi, vești sosite din toată lumea aduc noi dovezi ale 

simpatiei față de poporul român, care trece prin momente atît de 
grele pricinuite de pustiitoarea revărsare a apelor, dovezi de admi
rație pentru bătălia dîrză pe care o duce cu urgia inundațiilor, 
pentru munca tenace, desfășurată zi cu zi, oră cu oră, în vederea 
restabilirii vieții normale în zonele năpăstuite de năvala apelor. 
Insoțindu-și cuvintele de îmbărbătare pe care le transmit poporu
lui nostru, prin scrisori, telegrame, telexuri, pe diferite căi cu 
fapta, plină de o nobilă semnificație, state, organizații internațio
nale, persoane și firme de peste hotare, cetățeni străini, aflați la 
noi, fac donații importante, dau un sprijin prețios, contribuind la 
efortul pe care statul român îl face pentru ajutorarea populației, 
înlăturarea pagubelor aduse economiei naționale de năpraznicele 
calamități naturale.

Guvernul belgian a hotărît să 
constituie un Comitet de asis
tență compus din reprezentanții 
sectoarelor public și particular 
în scopul de a solicita și coor
dona ajutoarele poporului belgian 
pentru sinistrații din România. 
Guvernul a pus la dispoziția a- 
cestui comitet un prim credit în 
valoare de 100 000 de dolari

După un prim transport sosit 
sîmbătă, Crucea Roșie Daneză a 
anunțat prin reprezentantul ei, 
Ilolgen Reedtz Funder, că va 
mai trimite un nou avion cu 5 
tone lapte praf, destinat popu
lației din zonele inundate.

52 colete în greutate de 
900 kg, conținînd antibiotice și 
alimente pentru copii, au fost 
expediate la București, pe calea 
aerului, drept ajutor pentru sinis
trați, din partea Crucii Roșii Iu
goslave.

Din partea Crucii Roșii Sue
deze s-a anunțat că a fost acor
dat un ajutor suplimentar, con- 
stînd din 20 tone îmbrăcăminte, 
pături și bandaje, care pleacă 
luni spre România, precum și 2 
tone alimente pentru copii.

Pe adresa Crucii Roșii Române 
a sosit o telegramă din partea 
Crucii Roșii Americane în care 
se arată că, mîhnită de știrile 
privind dezastrul provocat de i-

nundații în România exprimă cea 
mai profundă simpatie și, ca do
vadă a interesului său, trimite 
telegrafic 10 000 dolari pentru a 
sprijini acțiunea de ajutorare și 
alți 10 000 dolari din partea 
Fondului de tineret pentru aju
torarea copiilor. Cu avionul va 
mai fi trimisă și altă donație a 
Crucii Roșii Americane : 5 000
unități gamaglobulină, aspirine, 
multivitamine și cizme de cau
ciuc.

Liga Societăților de Cruce Ro
șie a mai comunicat Crucii Ro
șii Române noi contribuții din 
partea R. F. a Germaniei : 10 
tone conserve, 5 tone alimente 
pentru copii, 3 unități de puri
ficare a apei. Cu camionul vor 
fi trimise 21,5 tone medicamen
te, vitamine, încălțăminte penriu 
femei, pături.

Pe aceeași cale, s-a anunțat că 
Belgia va mai expedia, spre Ro
mânia, 1 tonă lapte praf, 1 200 
borcane alimente pentru copii, 
40 000 comprrtnute analgezice, 
comprimate de penicilină și 
streptomicină.

Un avion va aduce din partea 
Crucii Roșii Olandeze 1 000 pă
turi. 4 000 kg lapte graf, 
cutii cu alimente pentru < 
aproape 9 000 de flacoane 
penicilină.

Starea drumurilor
în ziua de 24 mai, situația 

rețelei de comunicații terestre 
și aeriene, elaborată pe baza 
datelor operative ale Ministe
rului Transporturilor era ur
mătoarea :

S-au redeschis liniile ferate 
Sărățel — Măgheruș Șieu, Jid- 
vei — Cetatea de Baltă, Cris- 
tur ~ Porumbenii Mari, Răz- 
boieni — Uioara și Ardud — 
Crucișor. Datorită noilor inun
dații provocate de rîul Tîrna- 
va Mare, linia Archita — Si
ghișoara — Copșa Mică a fost 
reînchisă. în afara liniilor a- 
nunțate in presă, a fost sus
pendată circulația trenurilor 
de călători și marfă și pe sec
toarele Oravița — Berzovia și 
Tecuci — Bîrlad.

Direcția generală a drumu
rilor comunică redarea în cir
culație a arterelor Dn 14 B 
Teiuși — Blaj, Dn. 25 Tecuci 
— Șendreni și Dn. 11 Orașul 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ — 
Bacău (traficul vehiculelor cu 
o greutate mai mare de 7 tone 
este dirijat pe o rută ocolitoa
re, prin Adj ud). în zona Giur- 
geni — Vadu Oii, accesul au
tocamioanelor cu o greutate

Vizita

440 
copii, 

! CU

tone 
de-

totală mai mare de 10 
este interzis, datorită 
gradării stării terasamentu- 
lui șoselei, transportul spre 
drumurile din Dobrogea, Mun
tenia și Moldova, efectuîn- 
du-se prin punctul Călărași — 
Ostrov. Datorită unor alune
cări de teren care au fost re
mediate provizoriu, circulația 
autovehiculelor cu o greutate 
totală mai mare de 10 tone nu 
esrte admisă pe sectoarele : Dn. 
13 Bălăușeri — Tg. Mureș, Dn.
13 A Bălăușeri — Sovata, Dn.
14 A Mediaș — Iernut șl Dn. 
17 Bistrița — Vatra Dornei. 
Sînt închise, de asemenea, tra
seele Dn. 2 B Brăila — Galați, 
Dn. 5 C Giurgiu — Zimnicea, 
Dn. 11 Orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ — Oituz, Dn. 
13 Brașov — Rupea — Sighi
șoara, Dn. 17 B Vatra Dor
nei — Călugăreni, Dn. 24 
Tecuci — Bîrlad, Dn. 24 A 
Murgeni — Fălciu, Dn. 54 Co
rabia — Tr. Măgurele, Dn. 57 
Orșova — Șvinița, Dn 73 A

xRișnov — Șercaia'
Aeroporturile Sibiu și Satu 

Mare sînt în continuare în
chise.

pentru 
inundații

unor nave 
sovietice

Din Elveția au mai fost trimise 
7 tone lapte praf și 9 000 fiole 
gamaglobulină.

Societatea de Cruce Roșie din 
Franța a expediat, cu aceeași 
destinație, 27 kg de medica
mente, iar cea din Anglia 246 
kg medicamente și 348 kg îm
brăcăminte.

în afara sumei de 25 000 și
lingi, cetățenii austrieci de ori
gine română din Viena au hotă
rît să contribuie la fondul pen
tru sinistrați cu încă 10 000 și- 
lingi.

Secretarul general al Organiza
ției „Ajutorul Bisericii Daneze* 4, 
Viggo Molerup, a oferit un 
ajutor în medicamente și ali
mente, în valoare de 50 000 co
roane daneze

Pe un vas care se îndreaptă 
spre țara noastră, au fost îmbar
cate la Viena 200 paturi cu sal
telele respective, donate de că
tre Societatea de ajutor „Caritas44 
din Viena. Aceeași societate a 
pus la dispoziție și 20 de va
goane stațion, în care pot fi a- 
dăpostite 40 de familii.

Organizația „Volksdeutsche" 
din R.F. a Germaniei a hotărît 
să depună. în contul pentru si
nistrați, suma de ’ 
vest-germane.

Vicepreședintele 
„Volksdeutsche" 
O tio Parsch, a 
poziția fondului 
nistrați suma de 
austrieci.

Organizația „Ajutorul Luthe
ran Suedez4* a oferit 3 lăzi cu 
medicamente, 100 saci cu lapte 
praf, 10 colete cu alimente pen
tru copii, care urmează să fie 
transportate în curînd în țara 
noastră.

Din Suedia, firma „Oberg Et 
Co“, producătoare de freze și 
pile, a oferit suma de 1 000 co-

10 000 mărci

Organizației 
din Austria 
pus la dis- 

pentru si- 
5 000 șilingi

roane suedeze și 1 200 pile pen
tru construcții, în valoare de
3 000 coroane, iar firma „Broms 
Regulator A. B.“ a subscris, la 
fondul sinistraților, suma de 3 000 
coroane.

„Dansc Radio44 — o firmă da
neză — a venit în sprijinul popu
lației din țara noastră lovită de 
calamitățile inundațiilor, donînd
4 200 coroane daneze.

Firma „Geygy" din Elveția va 
expedia, pe adresa Crucii Roșii 
din România, medicamente și 
produse agrochimice, în valoare 
de 50 000 franci elvețieni.

Din partea mai multor firme 
din Grecia au fost depuse, în 
contul 1 000, următoarele sume : 
3 000 dolari S.U.A. — firma 
„Papadopoulos44 (Apkarian) și 

"2 000 dolari S.U.A. — firma 
„Papadopoulos" (Kanakaris).

Proprietarul firmei Hartwig44 
din Suedia, Oile Hartwig, a do
nat suma de 5 000 coroane, iar 
farmacia „Uppsala", din aceeași 
țară, a oferit plasmă în valoare 
de 5 000 coroane.

Cunoscuta cîntăreață italiană, 
Virginia Zeani, a venit în spriji
nul celor crunt loviți de urgia 
apelor dezlănțuite, oferind suma 
de 300 000 lire italiene. Alți doi 
cetățeni italieni — Ilie Niță și 
Fiorentina Margheri — au donat 
în același scop 200 000 lire ita
liene și respectiv, 62 500 lire ita
liene.

Practicanții vietnamezi, care 
se află la pregătire la Fabrica de 
ciment din Bicaz, au adresat o 
scrisoare în care se spune, prin
tre altele : Profund mișcați de 
vestea că furia apelor s-a năpus
tit asupra populației, provocînd 
importante pagube materiale și 
umane, ne alăturăm celor ce au 
suferit, rugîndu-vă să primiți mo
destul nostru ajutor constînd 
în 1 310 lei.

Continuînd vizita făcută în Re
publica Populară Bulgaria, Repu
blica Populară Ungară, Republi
ca Socialistă Cehoslovacă, Aus
tria și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, nave fluviale 
militare sovietice, sub comanda 
contraamiralului F. E. Pahalciuk, 
Erou al Uniunii Sovietice, au so
sit duminică în portul Brăila, 
pentru a face o vizită de prietenie 
în țara noastră, între 24 și 27 
mai a.c. Marinarii militari sovie
tici au fost întîmpinați de contra
amiralul Sebastian Ulmeanu, de 
ofițeri ai marinei noastre militare.

Duminică la amiază, contra
amiralul F. E. Pahalciuk, însoțit 
de un grup de ofițeri sovietici, a 
făcut o vizită tovarășului Con
stantin Radu, primarul munici
piului Brăila.

tovarășului Con-

\ (Agerpres)

CRONICA
U.T.C.

Sîmbătă seara, s-a îna
poiat în Capitală, venind 
de Ia Katowice, delegația 
C.C. al U.T.C., condusă de 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., 
care a participat la sesiu
nea Comitetului Executiv 
al F.M.T.D.

La sosire, pe aeroportul 
internațional București — 
Otopeni, erau de față tova
rășii Iosif Walter, secretar 
al C.C. al U-T.C, membri 
ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Noapte de veghe
in fața hărții patriei

(Urmare din pag. I)

trimit forțe. Oamenii abia reve
niseră la case. Din nou evacuare, 
din nou zile 4si nopți in poduri, 
din nou mituri și ape. Răbdare, 
fii mai puternică decît apele! 
Plouă. Se așteaptă creșteri pe 
riurile Putna, Prut și Buzău.

Sună telefonul. Ministerul de 
Externe întreabă dacă este ne
voie de piese de schimb pentru 
anumite mașini. Belgia oferă a- 
ceste piese de schimb.

Sună telefonul. Ministerul E- 
nergiei Electrice cere lămuriri în 
legătură cu debitul Dunării la 
Porțile de Fier : „Ce facem, dacă 
creșterile continuă, ar fi timpul 
să dăm acum drumul pe Dunăre 
la debitul de apă reținut de 
ecluză !“. Cum să mai judeci ca 
să fie bine 1 Marele val pornit 
pe Dunăre amenință. Pe tot par
cursul fluviului, digurile se înal
ță, continyu se consolidează.

De la Ministerul invățămîntului
Ministerul Invățămîntului 

face următoarele precizări în 
legătură cu măsurile luate în 
vederea încheierii anului șco
lar în curs, ca urmare a si
tuației create frn unele locali
tăți, din cauza inundațiilor :

1. — Potrivit atribuțiilor ce 
le revin dțn regulamentele 
școlare, inspectoratele școlare 
județene vor menține cursu
rile suspendate, în continuare, 
la școlile care nu au condiții 
să-și reînceapâ activitatea.

în localitățile în care peri
colul a trecut și s-au creat 
condiții pentru desfășurarea 
activității, cursurile vor fi re
luate de îndată, cu avizul or
ganelor sanitare. La școlile 
care au suferit avarii., se va 
solicita și avizul organelor de 
specialitate din sectorul con
strucții.

2. — Cursurile de zi și se
rale la clasa a XTI-a (anul V 
al liceelor de specialitate) 
vor încheia, 
meritelor 
iăr la 
13 iunie.

se 
potrivit" regula- 

școlare, la 23 mai, 
clasele I—XI, la

Situația școlară a elevilor 
claselor I—XI din școlile care 
nu-și vor putea reîncepe acti
vitatea se va încheia pe bâza 
rezultatelor obținute pînă în 
momentul suspendării cursu
rilor. Elevilor din aceste uni
tăți, care doresc să-și îmbu
nătățească situația la învăță
tură, li se pdate amîna înche
ierea situației școlare pentru 
perioada 1—15 septembrie.

3. — Examenul de bacalau
reat se va desfășura la data 
stabilită, adică între 18 și 28 
iunie. /

Absolvenții liceelor din lo
calitățile inundate vor primi 
sprijin în pregătirea exame
nului de bacalaureat din 
partea personalului didactic 
din localitățile în care domi
ciliază pe această perioadă.

4. — Concursul de admitere 
în licee se va desfășura în 
perioada 22 iunie—3 iulie, iar 
în școlile profesionale. între 
7 și 14 iulie.

în zonele în care școlile ge
nerale vor fi nevoite să-și 
mențină cursurile întrerupte

mai mult timp, concursul de 
admitere la liceele din aceste 
zone se va ține numai în se
siunea de toamnă, adică între 
1 și 9 septembrie ; aceste ca
zuri excepționale vor fi co
municate în presă pînă la 
5 iunie.

5. — Concursul de admitere 
în învățămîntul superior va 
avea loc la 
adică între 10 și 18 iulie.

Instituțiile 
superior vor organiza în 
rioada 3—9 iulie 1970 pentru 
candidații proveniți din zone
le inundate, un program de 
consultații la disciplinele de 
concurs. Pentru perioada în 
care se desfășoară consuma
țiile și -concursul de admitere 
în învățămîntul superior, ab
solvenții de liceu 
din familii 
prioritate 
cămine și asigurarea hranei, 
în cantinele studențești.

data stabilită,

de Invățămînt
pe

proveniți
sinistrate vor avea 
la găzduirea în

(Agerpres)

Trăim între diguri și ape. Diguri 
contra apelor. Alte gînduri și 
griji nu mai avem. Aici, la Co
misia centrală de apărare împo
triva inundațiilor realizez tot an
samblul și dimensiunile luptei pe 
care 20 milioane de oameni o dau 
cu apele ; pe front sau în spa
tele frontului, pe diguri'*  sau în 
unitățile productive ce-au mai 
rămas neatinse de ape.

O jumătate de oră de răgaz, 
în miez de noapte. Se bea al trei
lea rînd de cafele. Se deschid 
ferestrele. Este ora 5 dimineața. 
Sună din nou telefonul. Apele 
Dunării au inundat în Hîrșova, 
20 case. Mi se pare puțin. Se 
continuă lucrările de consolidare 
și înălțare a digurilor în dreptul 
comunei Ion Corvin, Cernavodă, 
Hîrșova, Dăieni. Spitalul din 
Cernavodă, amenințat de ape, a 
fost evacuat. De asemenea, ploile 
din ajun au inundat 25 case din 
comuna Mmfatlar. Iar mi se pare 
puțin... Șoseaua dintre Cernavoda 
— Constanța, pe 10 km este a- 
coperită de ape.

Intre Galați și Brăila, poșta și 
presa continuă să se aducă pe 
Dunăre. 14 200 oameni lucrează 
în țară în două schimburi pentru 
restabilirea circulației. Ministe
rul Poștelor a trimis în județele 
calamitate 12 km de cabluri ur
bane și 9 tone sîrmă subțire. Mi
nereul de fier se transportă de la.. 
Baia Mare la Copșa Mică cu au
tocamioanele. Vă închipuiți cît 
costă. Totuși, treaba TREBUIE 
să meargă 1 Industria laptelui și 
abatorul din Arad, unități lipsite 
de apă potabilă, sînt aprovizio
nate zi și noapte cu cisternele.

Sună telefonul. La un colț de 
masă o funcționară drăguță adu
nă molcom cifre sub o statistică 
reactualizată. Se vede clar că a- 
cest lucru îl face dincolo de vo
ința sa. Este firesc: peste 1000 ’ 
localități inundate, 9 779 case dis
truse și 23 693 avariate, 265 100 
persoane evacuate, 490 poduri 
distruse, 746 934 hectare inun
date. Unde ne vom opri ?...

Sună telefonul. In județul Ca- 
raș-Severin, unul din cele două 
neatinse de ape și nenorociri, 
Bîrzava a ieșit din albie!

Apele s-au răzvrătit. Vor fi rea
duse, lucru sigur, sub ascultare. 
Trebuie, prin luptă, o luptă 
cruntă. Sună telefonul. Plouă!

p e s t e Sărbătoarea Iordaniei

ORIENTUL APROPIAT
• Consultări la Khartum
• Reconciliere in Yemen

BRUXELLES — Trimisul spe
cial Agerpres. Aurel Zamfirescu, 
transmite : Vizita în Belgia a 
delegației parlamentare române, 
condusă de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționa
le, continuă în aceeași atmosferă 
de cordialitate, prezentă încă de 
la sosire. Duminică, deputății ro
mâni, însoțiți de președintele Se
natului belgian, Paul Struye, au 
vizitat Ostende, renumita stațiu
ne balneară de pe coasta Mării 
Nordului și au fost oaspeții pri
măriei din localitate. La Primă
rie, unde erau arborate drapelele 
României și Belgiei, delegația a 
fost întîmpinată de senatorul F. 
Piers, primarul orașului, și de alte 
oficialități locale. Salutînd pre
zența deputaților români, F. Piers 
a relevat rolul contactelor umane 
în dezvoltarea relațiilor de încre
dere și prietenie între state cu 
orîndutri sociale diferite. Sînt 
convins, că vizita dumneavoastră 
în Belgia va contribui la dez
voltarea legăturilor dintre țările 
noastre în toate domeniile, a de
clarat primarul orașului Ostende.

Tn drum spre Bruxelles, unde 
s-a reîntors în cursul serii, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
făcut un scurt popas în orașul 
Gând, renumit prin monumentele 
sale istorice din epoca medievală.

KHARTUM 24 (Agerpres). — 
Miniștrii de externe ai Sudanu- 
lului, Libiei și Republicii Arabe 
Unite au participat sîmbătă seară 
la Khartum la o reuniune în ve
derea pregătirii raportului asu
pra politicii externe a celor trei 
țări, care urmează să fie prezen
tat în cadrul reuniunii tripartite 
la nivel înalt, programată pentru 
25 mai, în capitala sudaneză.

Ministrul de stat sudanez, Fa
rouk Abou Issa, a precizat că cei 
trei miniștri au analizat, de ase
menea, problema stabilirii unui 
plan de coordonare a activității 
țărilor lor în domeniile politicii 
externe și al sprijinirii mișcărilor 
de eliberare națională.

SANAA 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Sanaa a anunțat 
că Ahmed Mohamed Nooman și 
Ahmed Mohamed el Chami, fost 
ministru de externe în guvernul 
imamului El Badr, personalități 
apropiate cercurilor regaliste ve- 
menite, au fost numiți membri 
ai Consiliului prezidențial al Re
publicii Arabe Yemen. De ase
menea, au fost numiți patru noi 
miniștri, 12 membri ai Consiliului 
național și un guvernator din rin- 
durile foștilor conducători rega- 
liști înapoiați în Yemen.

Aceste măsuri au fost anunța
te la puțin timp după înapoie
rea la Sanaa a 30 de foști lideri 
regaliști, ca urmare a acordului 
încheiat între guvernul republican 
și regaliști cu prilejul vizitei fă
cute la Djeddah (Arabia Saudi- 
tă) de primul ministru yemenit, 
Moshen Al Aini. Liderii rega

liști au fost primiți de președin
tele Consiliului prezidențial, Ab
dul Rahman al-Iriani, care a sub
liniat cu acest prilej că a fost 
realizat un pas extrem de impor
tant pe calea refacerii unității 
naționale.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Conflictul din Orientul Apropiat 
și, în special, agravarea tensiunii 
la frontiera dintre Israel și Liban, 
au fost examinate duminică în 
cursul unei întrevederi între mi
nistrul britanic al afacerilor ex
terne, Michael Stewart, și omolo
gul său israelian, Abba Eban, 
care a sosit la Londra. Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al Marii Brita
nii a declarat că, în cursul între
vederii, Stewart a reafirmat nece
sitatea de a se pune capăt ciclu
lui de violențe la frontiera israe- 
liano-libaneză.

• DUPĂ cum anunța 
agenția Prensa Latina comu
nicațiile terestre cu mai mul
te regiuni ale Cubei din pro
vinciile Oriente și Camaguey 
sînt întrerupte ca urmare a 
distrugerii podurilor și șose
lelor provocate de revărsa
rea mai multor rîuri. Actua
lele inundații se datoresc 
ploilor torențiale care înso
țesc perturbația ciclonică ce 
înaintează în Marea Caraibi
lor. Cîteva mii de persoane 
au fost evacuate.

„Sâptămîna 
românească" 
la Stuttgart

STUTTGART 24. —Corespon
dentul Agerpres, Mircea Moar- 
căș, transmite : Diapelul de stat 
al Republicii Socialiste România 
a fost înălțat pe clădirea primă
riei generale a orașului Stuttgart- 
cu prilejul inaugurării „Săptămî- 
nii românești *.

Un eveniment deosebit în ca
drul „Săptămînii românești" la 
Stuttgart l-a constituit turneul 
Operei române din București. 
După marele succese obținute la 
Festivalul internațional de la 
Wiesbaden, artiștii primei noas
tre scene lirice au prezentat, în 
sala Operei din Stuttgart, un 
spectacol cu „Boema“.

Cei peste 1 200 spectatori, din
tre care unii originari din Româ
nia, au făcut solilor artei româ
nești o entuziastă manifestare de 
apreciere și simpatie, ovaționînd 
minute în șir după ultimul act. 
„De 25 de ani de cînd îndepli
nesc funcția de primar general al 
acestui oraș — a declarat dr. 
Klett — nu am asistat la un ase
menea grandios succes *. Minis
trul culturii al landului Baden- 
W urttemberg, dr. Wilhelm 
Hohn, a oferit o recepție în cin
stea artiștilor români.

In legătură cu calamitățile na
turale din România, municipali
tatea Stuttgartului a făcut o do
nație de 10 000 de mărci vest- 
germane pentru ajutorarea sinis
traților. De asemenea, din iniția
tiva conducerii Operei din Stutt
gart, m lîndurile spectatorilor a 
fost deschis un fond de ajutorare 
a sinistraților.

Astăzi poporul ior
danian aniversează 
pentru a 24-a oară 
proclamarea indepen
denței de stat a ță
rii sale. La ora in
dependenței, Regatul 
Ilașemit al Iordaniei, 
cu o suprafață de 
96.610 km. p. și o 
populație de aproxi
mativ 2 milioane de 
locuitori, moștenea 
de la colonialism o 
situație economică 
grea : economia se 
baza aproape exclu
siv pe o agricultură 
cu un randament 
extrem de scăzut, 
practicată în puține
le zone fertile din oa
ze și de pe valea 
Iordanului, și pe ve
niturile provenind de 
la turiștii sosiți aici 
pentru a admira ex
cepționalele vestigii 
arheologice din ves
tul Iordaniei.

în cei 24 de ani de 
la proclamarea inde
pendenței, în Iorda
nia s-au depus efor
turi importante pen
tru înlăturarea îna
poierii economice 
moștenite de la regi

mul colonial. Pentru 
creșterea randamen
tului economic în a- 
gricu’tură a lost e- 
laborat un program 
de irigații, în curs de 
realizare, care va du
ce la extinderea su
prafeței cultivabile cu 
60.000 de hectare. Prin 
depistarea unor noi 
surse de apă în deșert 
și folosirea lor în a- 
gricultură s-au obți
nut. de asemenea, în
semnate creșteri de 
producție.

în domeniul indus
triei, a fost extinsă 
extracția de fosfați și 
s-a inițiat o acțiune 
de prospectare a sub
solului, care a dus 
deja Ia descoperirea 
unor zăcăminte de 
fier, cupru, mangan, 
petrol. Se fac. de ase
menea, investiții mari 
in domeniul ener
getic. al rețelei de 
drumuri și căi fera
te și al construcții
lor de locuințe.

Perspective și mal 
bune de progres e- 
conomic și social ar 
aduce poporului ior
danian soluționarea

justă a tragicului 
conflict din Orien
tul Apropiat care a 
afectat Iordania ca 
și toate popoarele 
din această regiune. 
Aceasta face cu atît 
mai imperioasă re
glementarea actualei 
situații din Orien
tul Apropiat pe baza 
rezoluției Consiliului 
de Securitate al 
O.N.U. din noiembrie 
1967.

între România și 
Iordania s-au stator
nicit relații de prie
tenie și colaborare 
care cunosc o conti
nuă dezvoltare. Cu 
prilejul zilei națio
nale a Iordaniei, 
poporul român care 
a manifestat și ma
nifestă solidaritate 
și sprijin față de 
luota popoarelor a- 
rabe pentru liberta
te și independență, 
adresează poporului 
iordanian urări de 
progres pe calea păcii 
și a progresului e- 
conomic și social.

B. ȘT.

TELEGRAME
Președintele^Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat regelui Iorda
niei. HUSSEIN IBN TALAL, următoarea telegramă :

Cu ocazia zilei naționale a Regatului Hașemit al Iorda
niei. adresez Maiestății Voastre sincere felicitări și urări de 
progres poporului iordarfian.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE C EAUȘESCU, a adresat președintelui 

Națiunii Argentiniene, General locotenent JUAN CARLOS 
ONGANIA, următoarea telegramă :

Cu prilejui aniversării zilei naționale a Republicii Argen
tina, adresez Excelenței Voastre. în numele Consiliului de 
Stat, al poporului român și al meu personal, cordiale fe
licitări și cele mai bune urări de fericire personală și de pro
gres poporului argentinian, pentru dezvoltarea continuă. în 
interesul reciproc, a relațiilor de colaborare dintre România 
și Argentina.

Eliberarea Africii
Evenimentul de la 25 mai 1963 a dobîndit semnificații majore 

în viața Africii : prin făurirea Organizației Unității Africane, po
poarele acestui continent, pe care istoria Ie-a supus la grele în
cercări, își afirmau năzuința de a acționa independent, de a-și 
promova propriile aspirații, de a elimina colonialismul sub toate 
formele sale de manifestare. Reuniunea de la Addis Abeba s-a des
fășurat într-un moment în care harta Africii cunoscuse considera
bile modificări. Africa primilor ani postbelici număra doar trei 
state independente, baze ale speranței pe un continent în care 
noaptea colonialismului, cu întregul ei cortegiu de suferințe și ne
fericiri, părea fără de sfîrșit.

Bătălia dezvoltării domină preocupările statelor independente 
ale continentului, o bătălie grea pentru că în toate domeniile s-a 
pornit de la zero sau aproape de zero, pentru că stăpînii de ieri 
deghizați încearcă să recîștige pozițiile pierdute. Pe acest front, al 
biruirii înapoierii, se înaintează cu dificultate dar progresele sînt 
certe, vizibile. Africa liberă își îmbogățește patrimoniul industrial, 
își pune în valoare bogățiile, își înmulțește instituțiile de interes 
public, copiii ei pătrund în număr din ce în ce mai mare pe por
țile școlilor. Totuși, tabloul realităților africane nu poate fi redus 
la cîteva trăsături. EI este extrem de complex. în viața multor po
poare ale continentului, ameliorările întîrzie să se facă resimțite,

Africa independentă își mobilizează forțele pentru a șterge orice 
unne ale colonialismului de pe continent. Lupta pentru deplina 
eliberare a Africii n-a ajuns, însă, la punctul ei final. Angola, Mo- 
zambic, Guineea-Bissau înseamnă popoare care sîngerează pentru 
a obține libertatea, pentru a distruge anacronicele instituții colo
nialiste. Portugalia, stat subdezvoltat, în care supraviețuiește o die-? 
tatura odioasă, încearcă prin forța armelor să-și mențină dominația 
asupra întinselor teritorii „de peste mări44. Succesele dobîndite 
de patriciii din Angola, Mozambic și Guineea-Bissau demonstrează 
că momentul prăbușirii totale a colonialismului portughez se apro
pie. Aceeași soartă o va avea și apartheidul sud-african cu varianta 
sa rhodesiană. Discriminarea rasială, ridicată la rang de principiu 
de guvernare, reprezintă o sfidare la adresa umanității, o sfidare 
la adresa Africii independente. Istoria nu poate fi, insă, oprită în 
loc. Rasiștii de Ia Pretoria și Salisbury aparțin zilei de ieri.

Popoarele Africii au alături de ele forțele înaintate ale contem
poraneității. Poporul român, care cunoaște din proprie experiență 
?rel1^ ,ur’a? libertății și care militează pentru dreptul sacru al 
fiecărui popor de a fi singur stăpîn al destinelor sale, sprijină lupta 
tinerelor slate ale Africii pentru consolidarea independenței lor, 
pentru înlăturarea definitivă a colonialismului, pentru o dezvoltare 
de sine stătătoare, potrivit năzuințelor lor. între România și sta
tele africane s-au statornicit lelații de strînsă colaborare, bazate 
pe egalitate în drepturi, stimă și încredere reciprocă, în interesul 
popoarelor noastre. Vizitele întreprinse de conducători ai statelor 
africane în România ca și de reprezentanți ai Romanici în nume
roase țări ale Africii, ilustrează progresul continuu al acestor re
lații pe cele mai diferite planuri — politic, diplomatic, economic, 
cultural ele.

în această zi, sărbătorita ca „Ziua eliberării Africii", transmitem 
salutul nostru popoarelor continentului african, le urăm noi vic
torii în lupta pentru libertate, independență și progres.

E. O.
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