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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN MIJLOCUL CETĂȚENILOR 

DIN ZONELE
CALAMITATE DE INUNDAȚII

In cursul zilei de ieri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. împre
ună cu tovarășii Gheorghe Pu
nă, Viigil Trofin, Ilio Verdeț, 
Janos tazekas și Iosif Banc a 
continuat călătoria operativă de 
lucru in zone afectate grav de 
inundația din Transilvania.

Tg. Mureș. Ora 7,30. Sub 
bic.uirea unei averse Tntrista- 
toiirv de ploaie, elicopterul se 
îndreaptă pe Valea Someșului. 
Se zboară la joasă altitudine. 
Deasupra orașului Reghin se ob
servă direct proporțiile și c- 
fectele revărsărilor. De-a lun
gul văii se poate constata ten
dința de scădere a nivelului a- 
pelor Șicului, a Sărățelului, a 
Someșului. La fermele de ani
male. in secțiile ue mecanizare 
a agriculturii, ochiul dist.nge 
o intensă activitate, menită să 
înlăture in cel mai scurt timp 
efectele inundațiilor.

Primul popas are loc la Dej. 
oraș in care apele Someșului 
s-au revărsat cu o forță săl
batică. pricinuind mari pagube 
in numeroase domenii de acti
vitate. punind în pericol viața 
oamenilor

Secretarul general al parti
dului, ceilalți conducători de 
partid >i de stat sînt intimpi- 
nați aici de tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comite
tului județean Cluj al P.C.R.. 
și Vasile Lădaru, prim-secretar 
a. Comitetului municipal de 
partid Dej. Intr-o scurtă con
sfătuire de lucru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este informat 
cu amănunțime despre propor- 
<iile și consecințele inundații
lor. După calculele estimative 
făcute pină în prezent, pagu
bele pricinuite în județul Cluj 
de calamitate se cifrează la a- 
proape 300 milioane lei.

Se vizitează Fabrica de pro
duse refractare, unde, cu toate 
eforturile depuse, apa a ajuns 
Ia cuptoare provocind întreru
perea pentru un timp mai în
delungat a producției. Se face 
un scurt popas în fața unei 
unități a întreprinderii de in
dustrie iocală ..Bobilna", unde 
se evidențiază munca depusă 
pentru salvarea unor produse, 
depozitate intr-o magazie inun
dată pină la plafon. Pe stră
zi. e parcurse, sute de elevi ai 
școlilor din oraș lucrează la 
stringerca și încărcarea in bas
culante a mîlului depus de ape.

Conducătorii de partid și de 
stat pătrund in incinta încă 
plină de noroaie, a Fabricii de. 
conserve .11 Iunie'-. — intre- 
pr.nuerc grav lovită de calami
tate, situată chiar pe malul So
meșului. Aici, revărsarea a a- 
\ ut un debit imens, dezlănțuit 
intr-un timp foarte scurt. Deși 
a fost luat prin surprindere la 
orele dintre noapte și zi, colec
tivul fabricii a reușit, printr-un 
efort impresionant, prin abne
gație și inall spirit de răspun
dere, să salveze 90 la sută din 
produsele finite și materia pri
mă.

Ieri am trecut cu barca prin 
curtea întreprinderii — amin
tește directorul fabricii Horia 
Dănilă. Și iată că acum, după 
numai 24 de ore, pe locurile 
eliberate de ape. zeci și sute 
de muncitori ai fabricii, ajutați 
de echipe de intervenție de la 
alte inti epnnderi din ui aș, cu
răță halele du fabricație de to
nele de mii lăsat du \ iitură, 
spală mașinile, verifică starea 
motoarelor și a instalațiilor. în 
vederea repunerii lor in func
țiune.

Este mișcătoare, plină de băr
băție. imaginea acestor oameni 
care n-au dat nici un pas îna
poi in fața stihiilor dezlănțuite 
și, prin ordine și disciplină 
muncitorească, prin pricepere și 
spirit de organizare, au răs
puns forțelor devastatoare cu 
muncă și muncă, cu tenacitate 
și perseverență, este o realitate 
mișcătoare ce pune in lumină 
înaltele trăsături de caracter, 
educate de societatea noastră 
socialistă. Este de fapt o ima
gine care se amplifică și se 
multiplică cu fiece nou popas, 
cu fiece nou exemplu de cute
zanță și eroism. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu recomandă 
să se ia in continuare măsuri 
energice pentru punerea în 
funcțiune, intr-un termen cit 
mai scurt, a mașinilor și uti
lajelor in așa fel incit între
prinderea să-și reia, cu întreaga 
ei capacitate activitatea de pro
ducție.

Se vizitează un cartier greu 
lovit de inundație. Zidurile u- 
nor case au cedat sub lovitu
ra de berbec a valurilor, iar 
locuitorii au fost sau sint în 
curs de evacuare. Unități mili
tare dau un sprijin intens ce
tățenilor sinistrați. muncesc de 
zile și nopți fără să cunoască 
odihna, pentru repararea dru
murilor .și podurilor rupte de 
apă. Autovehiculele circulă pes
te un pod nou care cu o seară 
inaint • nu exista.

înainte de a părăsi Dejul, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat se opresc pentru cî- 
teva minute la Combinatul de 
celuloză .și hîrtie care, da
torită condițiilor de amplasare 
a fost mai puțin lovit de cala

mitate. astfel incit munca își 
reia aici cursul normal, la ni
velul și exigențele planului de 
stat.

De la Dej, elicopterul urmea
ză pină la Satu Mare firul So
meșului, dacă se mai pot numi 
astfel masele diforme de apă 
care cotropesc, dincolo de albia 
normală a riului, întinderi i- 
mense inaintind vijelios spre 
vest, năclăind în noroi arături, 
dărimind sate, rupind ca pe 
niște jucării de copil căi ferate, 
șosele, poduri de beton și con
strucții metalice durate să re
ziste o veșnicie. Nu s-a mai 
văzut așa ceva pe aceste me
leaguri. nici un document scris 
nu consemnează o asemenea 
înspăimintâtoare calamitate, iar 
memoria oamenilor nu a reținut 
nici ea ceva asemănător petre
cut in îndepărtate vremuri.

Anunțarea sosirii in Satu 
Mare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a celorlalți condu
cători de partid și de stat, fă
cută vineri noaptea din stradă 
in stradă, din casă în casă, din 
om in om, cu ajutorul comu
niștilor. uteciștilor, al altor ce
tățeni. la o oră cind întreaga 
activitate a orașului, inclusiv 
rețeaua telefonică și electrică 
era complet paralizată, a con
stituit o puternică îmbărbătare, 
o veste dătătoare de siguranță 
și încredere pentru toți locui
torii acestui oraș atît de greu 
încercat. Zecile de mii de ce
tățeni ai municipiului — mulți 
dintre ei adine loviți de vitre
gia naturii, simțeau in cuvin
tele „vine tovarășul Ceaușescu-- 
un puls nou de curaj și încre
dere. văzind in acest eveni
ment o dovadă a grijii, a aten
ției deosebite pe care partidul 
Șl guvernul, șeful statului o 
manifestă in aceste grele mo
mente pentru soarta oamenilor, 
a tuturor cetățenilor patriei. 
Cu și mai multa forța, in cuibul 
nopții, in plină furtună și la 
lumina amenințătoare a fulge
relor ' au continuat lupta pen
tru a salva tot ce se putea 
salva in cartierele inundate ale 
orașului și in șatele județului. 
Elicoptere, ambarcațiuni auto- 
amfibii, camioane grele și alte 
mijloace tehnice moderne au 
lucrat fără istov ceasuri in șir, 
echipajele lor, militari și emili, 
dind uoxadă de un inall spirit 
de abnegație, de un adevărat 
sentiment de dăruire.

La sediul Comitetului jude- 
țean de partid și al Comanda
mentului pentru apărarea împo
triva inundațiilor a fost o noap
te albă, o noapte de activitate 
febrilă in care nu s-au închis 
ochii o clipă măcar. In condi
ții extrem de grele, cu apă po
tabilă adusă de la Cărei și din 
alte localități cu sacrificii mari, 
muncitorii fabricii de piine au 
lucrat toată noaptea trimițînd 
încă înainte de crăpatul zorilor 
piine caldă populației. In frun
tea tuturor acestor acțiuni au 
fost comuniștii. Echipele de os
tași. militari din formațiunile 
M.A.I. și Securității, gărzile 
patriotice, U.T.C.-iștii, cetățenii 
au salvat in aceste ore de fur
tună și întuneric sute de femei, 
copii și bărbați din zonele i- 
nundate de ape. Au fost mo
mente dramatice. Echipajele e- 
licopterelor și-au continuat fără 
istov zborurile spre cartierele 
și satele inundate, spre cele 
două trenuri oprite in împre
jurimi de năvala apelor, trans
ported hrană, medicamente, 
salvind vieți. Ceasurile trec 
greu, dar gindul că la condu
cerea țării se veghează neîn
cetat și se iau măsuri, că in 
curind aici va fi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă curaj și 
încredere.

lata momentul sosirii condu
cătorilor de partid și dc stat. 
La locul de aterizare a < ’ • 
ierului situat in apropierea po
dului de peste Somc-ș, pe- străzi, 
in fața sediului Comitetului 
județean de partid, mii de ce
tățeni ai orașului fac o emoțio
nantă primire celor sosiți.

Conducătorii de partid .și de 
stat vizitează unul din sectoa
rele orașului greu lovite de ca
lamitate. Se face un popas la 
unul din dispensarele de ur
gență constituite ad-hoc in se
diul Tribunalului județean. Aici 
se află sub îngrijire medicală 
peste 140 de bătrini și copii din 
oraș și comunele inundate de 
ape. Tovarășul Nicolae Ceaușes
cu sc interesează de măsurile 
luate pentru îngrijirea bolna
vilor, se întreține cu sinistrații. 
Este de-a dreptul emoționant 
schimbul de cuvinte avut cu 
mame care și-au văzut salvați 
ca prin minune copiii, cu gra
vide care au fost scoase din 
calea apelor în ultima clipă, 
cu bătrîni sortiți pieirii inevi
tabile dacă in ajutor nu le ve
neau echipele de salvare.

Primul secretar al Comitetu
lui județean de partid Satu Ma
re, Iosif Uglar, informează pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
situația inundațiilor și măsurile 
întreprinse pentru ajutorarea 
celor loviți de calamitate, și 
apărarea bunurilor obștești și 
ale cetățenilor. Se arată. între 
altele, că în sprijinul a 24 de 
localități rurale complet inun

date, a peste două treimi din 
oraș aflate sub apă, a altor co
mune și sate parțial lovite de 
furia valurilor au venit peste 
120 de bărci și alte ambarca
țiuni, mai mult dc 300 auto
camioane. peste 100 de trac
toare Și mai multe elicoptere. 
Au fost puse în afară de peri
col aproape 4 000 de familii. 
Numai elicopterele au salvat în 
ultimele 24 de ore, peste 500 
de persoane, îndeosebi copii și 
femei.

In ajutorul Comitetului jude
țean de partid și a Comanda
mentului pentru apărarea împo
triva inundațiilor, din însărci
narea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a sosit, încă înainte 
ca Someșul să-și fi ieșit din 
matcă, un grup dc activiști ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și de 
stat, ofițeri superiori, conduși 
de tov. Vasile Patilineț. mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Pentru ajutorarea sinistrați- 
lor au fost luate măsuri dc a-

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși.
Cetățeni ai municipiului Satu 

Mare și ai județului,

Doresc in primul rînd să ex
prim in numele Comitetului 
Centra], al Consiliului (le Stat, 
al guvernului și al meu perso
nal, compasiunea și sentimen
tele de solidaritate cu toți cei 
care.au avut de suferit in ur
ma acestei catastrofe naturale. 
Totodată, doresc sâ vă adre
sez un salut călduros dumnea
voastră, tuturor cetățenilor din 
Satu Mare. (Aplauze).

Am văzut proporțiile acestei 
catastrofe care a distrus un 
număr mare de locuințe, a pus 
in situația de a-și părăsi că
minele zeci de mii de oameni, 
a afectat întreprinderile din o- 
rașul dumneavoastră. Am vizi
tat ieri și astăzi și alte județe 
care, de asemenea, au avut de 
suferit îp aceste zile. Desigur 
tovarăși, nu este locul acuma 
să începem să ne plîngem. Tre
buie să remarc că toți locui
torii, organizațiile de partid, 
comuniștii au acționat cu hotă- 
rire pentru a face față puhoiu
lui de apă, pentru a limita in 
măsură cit mai mare posibilă 
efectele acestei catastrofe. Do
resc să adresez mulțumiri tutu
ror celor care Ia chemarea 
partidului au acționat astfel. 
In aceste momente grele, un

Noi și vibrante manifestări 
ale solidarității socialiste

Colectivele dc muncă din în
treprinderi și instituții, din uni
tățile agriculturii socialiste, mii 
și mii de cetățeni de toate vârs
tele și ocupațiile, pensionari, 
femei, tineri continuă să-și ma
nifeste în chip impresionant 
solidaritatea civică, umana cu 
cei loviți de calamitățile natu
rale abătute asupra unor judele 
ale tarii. In adunări spontane, 
însuflețite, in scrisori și tele
grame adresate Comitetului 
Central al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, î.și exprimă 
holărîrea de a contribui în mod 
direct — prin muncă, donații și 
subscripții — la ajutorarea ce
lor ce au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor, dc a-și aduce 
contribuția la lichidarea efec
telor calamităților.

Cu înalt simț patriotic și ce

Cald umanitarism, 
responsabilitate patriotică

De la primele știri care fă
ceau cunoscute inundațiile din 
nordul țării, populația Văii Jiu
lui avea gindurile și simțămin
tele frățești Îndreptate solidar 
spre cei amenințați dc pericol.

In aceste zile, furia apelor
umflate cu mult peste nivelul
obișnuit a ajuns și a afectat
in mod serios și localități din
județul nostru aflate pe cursul 
Mureșului.

Intr-un spirit de înaltă res
ponsabilitate patriotică, de pro
fund umanitarism și conștiință 
civică, ieri după-amiază au a- 
vut loc mitinguri de solidari
tate ale salariaților din colec
tivele de muncă ale munici
piului nostru cu populația din 

proviziongre cu alimente, apă 
potabilă. Din județele Bihor, 
Sălaj și Maramureș s-au primit 
importante cantități de alimente 
și apă minerală pentru a fi dis
tribuite populației. O contribu
ție însemnată la aprovizionarea 
sinistraților cu alimente o aduc 
cooperativele de producție din 
județ aflate in afara zonei 
inundațiilor. In oraș s-au ame
najat 25 dc puncte dc desfa
cere a produselor alimentare și 
a altor mărfuri, iar mai multe 
autocamioanc-magazin se de
plasează pe străzi. Aproape 
1 000 de copii au primit adă
post și hrană in școli și alte 
instituții ale orașului ferite de 
ape. inclusiv în sediul Comite
tului județean de partid.

Are loc o intîlnire cu orga
nele de partid și ale puterii 
de stat locale, cu membri ai 
Comandamentului județean pen
tru apărarea împotriva inun
dațiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu face recomandări 
privind măsurile ce se cer a fi 
luate în continuare și dc ur
gență pentru ajutorarea sinis

ajutor prețios au acordat uni
tățile militare, ostașii și ofițerii 
forțelor noastre armate. Cred că 
se cuvine să le adresăm mul
țumiri, și, in calitatea mea de 
comandant suprem, să-i felicit 
pentru felul în care au răs
puns la chemarea partidului. 
(Aplauze puternice, se scandea
ză P.C.R.).

încă mai sint cartiere sub 
apă. Se desfășoară lucrările L> 
pentru a salva tot ce se poate1 
din avutul oamenilor muncii. 
Trebuie grăbite aceste lucrări, 
făcute eforturi și mai mari pen
tru a reduce cit mai mult pa
gubele provocate de aceste inun
dații catastrofale.

De pe acum, tovarăși, trebuie 
să ne gîndim la măsurile pen
tru refacerea locuințelor și a 
întreprinderilor. Comitetul Cen
tral și guvernul au luat măsuri 
și vor acorda tot ajutorul ne
cesar pentru ‘ca intr-un timp 
scurt viața să reintre in nor- ■ 
mal. Desigur, acest ajutor tre
buie folosit cit mai bine și a- 
ceasta se poate face numai cu 
participarea activă a tuturor 
cetățenilor. Eu sînt convins că 
nu va exista cetățean care să 
nu participe din toate puterile 
la normalizarea situației, la 
crearea condițiunilor ca viața să 
intre în scurt timp în normal. 
(Aplauze prelungite).

Desigur, pagubele sînt deo

tățenesc, cei 4 000 de salariat» 
ai uzinei de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" din București au 
hotărit in unanimitate ca in 
două din zilele de repaus dumi
nical ale lunii mai să lucreze cu 
toate schimburile din plin, a- 
cestea fiind declarate zile de 
muncă patriotică. Ei vor tri
mite o echipă care să participe 
la învingerea greutăților prici
nuite de inundații și la reface
rea capacităților de producție, 
ale Combinatului do îngrășă
minte azotoase Tg. Mureș. „Vă 
raportăm, mult iubite tovarășe 
Ceaușescu, spun grivitenii în 
telegrama lor, că sîntem gata 
să răspundem in continuare la 
orice chemare a partidului, a 
dumneavoastră personal, pentru 
a ne dovedi profundul atașa
ment față de partid, fată de 

zonele care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

Intr-un scurt miting salaria- 
ții din serviciile tehnic și ad
ministrativ din cadrul Centra
lei cărbunelui și-au exprimat 
in cuvinte simple dar emoțio
nante hotârirea de a contribui- 
la ajutorarea populației sinis
trate. Propunerea tov. dr. ing. 
loan Crăescu, secretarul comi
tetului de partid al Centralei 
cărbunelui ca fiecare salariat 
să-.și aducă o contribuție bă
nească echivalentă cu salariul 
pe două zile din luna curentă, 
a întrunit acordul unanim al 
participanților la miting — do
vadă elocventă a unui impre
sionant simț al umanismului și 

traților și reluarea in cel mai 
scurt timp a activității între
prinderilor și instituțiilor Mu
nicipiului Satu Mare — orașul 
cel mai greu lovit de inundații. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează îndemnul de a nu se 
precupeți nici un efort, de a nu 
fi lăsată deoparte nici o poși- 
bilitate in măsură să contri
buie la ameliorarea condițiilor 
de viață ale populației sinis
trate, la buna aprovizionare cu 
piine, conserve și alte alimen
te a întregii populații. Să facem 
in așa fel, sublinia secretarul 
general al partidului, ca oa
menii să treacă cit mai ușor 
acest impas, ca în viața și in 
sufletele lor această gravă ca
lamitate să nu lase urme.

In centrul orașului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt întîmpinați cu mul
tă căldură de mii și mii de 
cetățeni. In aplauzele mulțimii, 
ia cuvîntul secretarul general 
al partidului.

sebit de mari. încă nu am reu
șit să le evaluăm. Dar din ceea 
ce am discutat în județele pe 
unde am fost, din ceea ce am 
văzut. îmi dau seama că ele 
se vor ridica la miliarde dc lei. 
Fără îndoială, tovarăși, aceasta 
ne va crea unele greutăți, dar 
sîntem hotărîți să facem totul 
ca în cel mai scurt timp. în 

.toate aceste județe, inclusiv in 
județul dumneavoastră, viața să 
intre în normal, să se reia pro
ducția. Vom ajuta cetățenii care 
au avut de suferit și ale căror 
locuințe au fost distruse, să-și 
refacă locuințele. In strînsă u- 
nitate, muncind cu elan, vom 
infringe toate greutățile. Sîntem 
convinși că vom reuși tovarăși. 
Dispunem de forțele necesare 
pentru a trece acest moment 
greu. (Aplauze vii, sc scandea
ză P.C.R).

Nu doresc acum să vorbesc 
mai mult, pentru că nu este 
timpul dc vorbă. Ceea ce do
resc este să vă spun să aveți 
deplină încredere că partidul. 
Comitetul nostru Central, gu
vernul, vă va acorda tot ajuto
rul astfel ca viața să intre cit 
mai iute în normal. Vă doresc 
multă sănătate și succes, tova
răși. (Aplauze puternice, urale, 
sc scandează „Ceaușescu* 
Ceaușescu").

(Continuare in pag. a 4-a) 

conducerea sa, dragostea nețăr
murită fală de patria noastră 
socialistă".

„Am hotărit să lucrăm două 
zile, în timpul nostru liber, 
iar fondurile de salarii aferente 
acestora. în valoare de 1 700 000 
lei să fie donate populației si
nistrate, anunță muncitorii, in
ginerii, tehnicienii și funcțio
narii din Uzina ..Tractorul" din 
Brașov. Tot ci și-au sporit an
gajamentul luat pe acest an cu 
încă 10 milioane lei valoarea 
producției peste plan. O altă 
marc uzină brașoveană — 
„Rulmentul" — se angajează 
să dea economiei naționale pro
duse peste plan, creînd dispo
nibilități în vederea ajutorării 
Întreprinderilor sinistrate. Co-

(Continuare în pag. a 3-a)

conștiinței cetățenești a sala
riaților centralei.

★
La sfir.șilul schimbului I al 

zilei de sîmbătă. peste 350 de 
miaeri, ingineri. tehnicieni, 

•funcționari — salariați ai ex
ploatării miniere Lupeni, dind 
■împlinire îndemnurilor sufle
tești <din inimi pentru întraju
torarea frățească a populației 

■din regiunile-sinistrate, s-au a- 
dunat - intr-un miting. Partici- 
panții au primit cu o însufle- 
țitoare aprobare propunerea or-

I. UALAN

(Continuare in pag. a 3-a)

„CEATĂ“ PE ÎNĂLȚIMI!
CINE SI CIND 
O VA ÎNLĂTURA ?

Orice om gospodar își face din 
cind in cind socotelile : „ciți 
bani am avut, ce am cumpă
rat. dacă i-am cheltuit judicios, 
ce ar trebui să fac in viitor ? !" 
Cu atît mai mult la un șantier 
ca cel al T.C.M.M. din Valea 
Jiului aceste „socoteli' ar tre
bui să fie făcute. De ce ? Pen
tru a nu se mai repeta situa
ția din anii trecuți, cind prețul 
dc cost era cu regularitate de- 
pă șit cu peste 2,6 milioane lei 
pe an.

Din totalitatea cheltuielilor 
pe care șantierul le consumă 
pentru construirea obiectivelor 
industrial miniere de suprafață 
— și a căror valoare dc deviz 
se ridică în acest an la peste 
60 milioane lei — cele privind 
utilajele (excavatoare, buldoze
re, betoniere, autocamioane etc.) 
dețin un rol important. S-au 
folosit aceste fonduri pe care 
statul le pune Ia dispoziția 
constructorilor in mod cores
punzător de la începutul anu
lui curent ? Da sau nu ?

Acestea au fost întrebările la 
care căutam, zilele trecute, să 
aflăm răspuns la șantierul din 
Valea Jiului al T.C.M.M. Și, 
pentru că așa obișnuiesc con
structorii in general, nădăjdu
iam că și la T.C.M.M. s-a reu
șit să sc tragă, măcar din re
zultatele do bilanț ale primu
lui trimestru al anului, con
cluzii folositoare.

Ne-au fost puse la dispoziție 
dc către serviciul tehnic, ser
viciul dc mecanizare și de că
tre contabilul șef al șantierului 
felurite dosare și situafii. în
trebările la care noi doream să 
aflăm răspuns. încă îi frămîntă 
și pe tecememiști (a nu sc uita :■ 
după o lună și ceva de la în
cheierea primului trimestru !) 
fără însă a fi soluționate,

— Ați putea să ne spuneți 
care sînt concluziile, la nivelul 
trimestrului I cel puțin, privind 
folosirea utilajelor pe șantie
rele dv. din Valea Jiului ? ne 
adresam inginerului șef al șan
tierului T.C.M.M., ing. Virgil 
Teodorescu.

— Deși comparativ cu peri
oada similară a anului trecut 
atît mijloacele de transport cit 
și celelalte utilaje sînt folosite 
mai apropiat de întreaga lor 
capacitate, totuși mai sint des
tul de multe deficiențe. Spre 
exemplu, au fost cazuri cind

(----------- ;------
Ședința Comitetului 

executiv 
al Consiliului 

popular municipal
In ședința sa dc vineri, 

Comitetul executiv al Consi
liului popular municipal a 
analizat preocuparea între
prinderii de gospodărie comu
nală pentru salubrizarea ora
șelor, întreținerea zonelor 
verzi, repararea și întreține
rea străzilor din localitățile 
municipiului. In urma dezba
terilor, comitetul executiv a 
adoptat o decizie in vederea 
îmbunătățirii activității in do
meniul analizat.

De asemenea, ședința a as
cultat o informare a condu
cerii întreprinderii de moră- 
rit și panificație privind în
făptuirea planului dc măsuri 
elaborat de Consiliul popu
lar județean privind îmbu
nătățirea calității produselor 
de panificație. 

Activități de duminică
Astăzi, la ora 16, studentul Iosif Lazăr, candidat de 

maestru, va susține la clubul cultural studențesc un simul
tan de șah. La ora 20 studenții vor dansa în acordurile 
formației „Diamantele negre*.

K____________________ —_______________________

lotul Livezeni nu avea mașină 
să-și aducă agregate și în ace
lași timp, o „Tatră" de la 
S.U.T. am găsit-o că „nu avea 
ce face". La Dîlja ori la lotul 
de montaj-vest, cererile de ma
șini erau uneori peste necesa
rul de producție și deci stătea 
fără utilizare cite o mașină. Mai 
gravă deficiență este că unii 
maiștri (cum e și maistrul 
Geza Kiss) cer un anumit nu

măr de utilaje de transport și 
cind n-au ce să le dea de lu
cru, în loc să le trimită la alt 
punct de muncă, le țin fără 
rost, semnînd totuși bonuri 
de transport.

Totodată utilajele închiriate 
de la S.U.T. fără deservent 
(betoniere, malaxoare etc.) sint 
întreținute necorespunzător — 
sarcină care intră în atribu
țiile serviciului nostru de me
canizare — fapt care conduce 
Ia o uzură prematură a utila
jului, la foarte dese defecțiuni 
.și respectiv la întreruperi în 
procesul de producție : de aceea 
și în acest sector mai încape 
destulă preocupare.

Aceste punctări ale ingineru
lui șef erau, așa după cum se 
exprima, „constatări de care 
m-am lovit în deplasările pe 
șantier". Răspunsul mai cerea 
precizări, desigur. Am încercat 
să le aflăm do la președintele 
subcomisie; din cadrul comi
siei de organizare științifică a 
producției și a muncii, ingine
rul Ștefan Baban. Nu am reu

municipală

Dezbatere
Recent, la Comitetul muni

cipal U.T.C. a avut loc o dez
batere asupra îmbunătățirii 
formelor de pregătire politică 
și ideologică a tinerilor din 
cadrul exploatărilor miniere 
din Valea Jiului. La dezba
tere au participat secretari ai 
comitetelor coordonatoare ale 
organizațiilor U.T.C. de la 
exploatări, șefii comisiilor i- 
deologice ale acestor organi
zații, tineri mineri, ingineri, 
tehnicieni. 

șit, pentru că problema folosi
rii judicioase, intensive și ex
tensive a utilajelor nu a con
stituit încă o problemă de ana
liză pe linie de organizare ști
ințifică. „In viitor ne vom o- 
cupa însă" ne-a asigurat ing1. 
Șt. Baban.

Răspunsurile nu ne puteau 
desigur mulțumi. Am fi dorifl 
să vedem conturindu-se din 
preocupările, din cuvintele in
terlocutorilor noștri direcții care 
să vizeze căi spre ridicarea efi
cienței acestui compartiment. 
Aceasta mai ales ținînd seama 
de situația de fapt existentă, 
din care sesizăm citeva aspecte 3
• pierderile consemnate în 

situația economico-financiară de 
bilanț a șantierului după pri
mele trei luni ale anului, numai 
la capitolul ..utilaje" sint do 
peste 140 000 lei;
• după mai bine de o lună 

de zile, situațiile comparative 
de utilaje și manoperă (care 
relevă economiile sau depăși
rile cheltuielilor efective, față 
de deviz) nu erau întocmite 
complet, corect, clar, unitar și 
cu justificările de rigoare alo 
șefilor de loturi pentru fiecare 
poziție în parte;

<0 între evidențele tehnice și 
contabile (care sînt puse față 
in față in cadrul comparative
lor) există un „limbaj" diferit 
de exprimare care nu c pus nici 
acum, in luna mai. de acord 
(circa 20 la sută din totalul 
transporturilor, de exemplu, a- 
pare la toate loturile, nomina
lizat ca „transporturi locale și 
între puncte de lucru“ ceea ce 
nu are termen de comparație 
cu actele contabile);
• in bonurile de transport, 

cantitățile confirmate sint exa
gerate, cursele fiind cotate la 
5 tone încărcătură, deși în rea
litate (lucru confirmat de ser
viciul mecanizare și contabilul 
șef) nu e posibil în toate ca
zurile a se încărca mașina la 
capacitatea maximă;
• în modul de evidență, șan

tierul e împărțit nu numai în 
loturi, ci și în „est” și „vest", 
felul dc ținere a evidenței fi
ind altul la tehnicianul care so

Ing. Ion MARGINEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

Roadele 
bunei organizări

Brigada destoinică a mine
rului Gheorghe Grigoroaie. de 
la E. M. Dîlja, lucrează cu 
mult spor in galeria direcțio
nală care se sapă pe stratul 
13. blocul IV, pentru pregă
tirea unui abataj în trepte 
răsturnate, preconizat a intra 
in funcțiune in această vară. 
Printr-o bună organizare la 
front — șeful de schimb 
Levoi Gabor e un exemplu 
elocvent in această privință 
—, printr-o strădanie conti
nuă de a valorifică superior 
întregul timp de muncă dis
ponibil, se avansează zilnic, 
la un profil TH-4. cu cite 4 
metri, ceea ce nu e puțin de 
loc. Depășirea medie a nor
mei planificate este de peste 
12 la sută.

care.au
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T. SPĂTARU

POSIBILITĂȚI Șl PERSPECTIVE

Steaqu! roșu B

GRUPUL ȘCOLAR MINIER PETROȘANI,
PEPINIERA DE CADRE CALIFICATE
PENTRU INDUSTRIA CARBONIFERĂ

ii iitectiiiizahiruhii minier
d diferit de cel, 

n urmă, iar necesitatea spe- 
și practică temeinică sc re- 

stringență. lJe această temă am 
cu tev. ing. Iosif Legrand.

află intr-un mipeluus progres 
Ueclate generos și de minerit, 

ația in care se află școala 
nică minieră, raportul intre 
?hno' «giei moderne din mi-

iii Jiului.
Mineritul, pină nu de mult, se baza in exclusivitate 

vioriul fizic al omului. Este o perioadă depășită. Acum, 
n abataje au pătruns mașinile ș> utilajele de mare randa- 
nent care ajută munca omului. In acest cadru tehnologic 

minerul devine un om al tehnicii, el supraveghează mașina 
și o dirijează cu competență profesională. Este îndeplinirea 
reală a genialei 
zică pe care o 
schimb, o mai 
muncă de acum, in mină, nu pot fi comparați 
mecanizatorul miner (deoarece 
mecanizată) nu mai poate ave 
intelectuală și tehnologică cu cel din trecut.

— Cum se pregătesc elevii pentru profesiunea de meca- 
ator minier și ce rezultate au obținut pină acum?

— In școală, prin lecții teoretice și practice, elevii asi
milează cunoștințe despre metodele și procedeele tehnologi
ce moderne din minerit, sint ajutați să cunoască piesă cu 
piesă utilajele cu care vor lucra in mină (transportoare, 
haveze ele.). Interesant este că la începutul anului școlar, 
probabil din pricina unei prejudecăți și a necunoașterii ni
velului tehnic actual și de perspectivă, nu le prea plăcea 
meseria. După citva timp, cinci s-au acomodat Și au aflat 

ă. părerile lor s-au schimbat, acum sint legați 
i manifestă o pasiune de netăgăduit.
vreți să concretizați ceva mai mult acest as

pect și să ne spuneți ce posibilități de împlinire a persona
lității au elevii in școală și ce perspective de devenire pro
fesională au după absolvire ?

— Faptul apare cu evidență din rezultatele elevilor. 
Gheorglie Baroncia. Gheorghe Cimponer, Petru Buză obțin 
rezultate frumoase. O semnificație mai convingătoare ne o- 
feră concursul anual pe meserii, veritabilă selecție a pre
gătirii teoretice și practice. Iată doar cîțiva dintre cei care 
ne reprezintă la faza pe țară • Ioan Corbei. Ernest Marin 
Florian. Iosif Juglea, Mexandru Armoș, și alții care ar 
putea îmbogăți lista. In timpul școlii, pe lingă pregătirea 
profesională, munca noastră se îndreaptă metodic și spre 
pregătirea multilaterală a personalității elevilor. Acest de
ziderat se concretizează prin activitățile extrașcolare (club, 
sport, formații de muzică, lectură etc.) pe care căutăm să le 
organizăm judicios, să îmbinăm latura atractivă cu cea edu
cativă, formativă. După absolvirea școlii profesionale ei se 
pot realiza pe plan profesional și social ca orice tinăr al 
societății noastre ale cărui perspective de devenire sint 
practic nelimitate.

previziuni marxiste: se exclude munca fi- 
preia tehnica, muncitorului i se cere, in 
mare pregătire intelectuală. Condițiile de 

e cu ce a fost: 
• exploatarea cărbunelui este 
ca același nivel de pregătire

Pagină realizată la cererea 
Centralei cărbunelui Petroșani

Spre a se putea consacra 
cu toată dăruirea activității de 
studiu, în vederea însușirii unor 
meserii de mare importanță 
pentru industria extractivă a 
țării, elevii Grupului școlar 
minier Petroșani au la dispo
ziție. prin grija partidului și 
statului, avantaje substanțiale 
de școlarizare. Ei beneficiază 
de întreținere gratuită in cămi
ne și cantină, de îmbrăcăminte, 
manuale și rechizite școlare, 
iar pentru munca lor primesc 
o remunerare consistentă din 
partea întreprinderilor. Astfel, 
in anul I de studii elevii bene
ficiază de 40—6O*/o din banii 
prevăzuți pentru prima catego
rie de salarizare a unui mun
citor calificat, in anii II și III 
această indemnizație ajunge 
pină la 70’'c, ceea ce nu e de 
loc puțin. Elevii care intră in 
subteran au pentru zilele res
pective o alocație de hrană 
sporită cu trei Ici față de cca 
obișnuită.

După terminarea școlii, ab
solvenții beneficiază din partea 
întreprinderilor, cu care au în
cheiat contract pe 3 ani, 
cazare în cămine și 
cantine muncitorești, 
tent cu activitate; 
ei

desfă-

ora 9
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jir

probe, 
școlii

La concursul de admitere pentru școlile profesional»3, 
invățâmînt de zi, sc pot prezenta absolvenții școlii gene
rale, fără să fi depășit vîrsta de 18 ani împliniți în anul 
calendaristic (1 ianuarie — 31 decembrie) în care sc înscriu 
la concurs.

Admiterea sc face prin concurs, in ordinea mediilor 
obținute și in limita planului de școlarizare aprobat.

înscrierile la concursul de admitere se fac in perioada 
1—30 iunie la sediu) fiecărei școli pe baza unei cereri înso
țite de următoarele acte i

— certificat de naștere în original și copie
— certificat de absolvire (in original) al școlii gene

rale ;
— fișa copilului de la 0—15 ani pe care o eliberează 

școala generală absolvită sau certificat medicul eliberat de 
circumscripția medico-sanitară la care candidatul este luat 
in evidență :

— buletin do analiza sîngelui și rezultatul examenului 
radiologie pulmonar (radioscopie. wdiografie sau micro-a- 
diografie) efectuat'’ cu cel mult 3 lxrni înainte de concurs.

Concursul de admitere în școlile profesionale se 
șoară după cum urmează :

— probele scrise 4—5 iulie ;
— probele orale fi—12 iulie.
Concursul de admitere constă din următoarele 

după programele școlare ale claselor V—VIII a|e 
generale.

— limba română, scris și oral.
— matematică, scris și oral.
Probele scrise se dau cite una pe zi și încep la 

dimineața. Prima probă se dă la limba română.
PROBELE SCRISE CONSTAU DIN :
La limba română :
— o compunere dintr-o lectură literară din materia pre

văzută în programele cjășelor V—VIII:
— analiză gramaticală a unui text, scris ia tablă, in 

care să se găsească 5—fi propoziții diverse. Textul va fi 
ales din bucățile studiate în clasele V—VIII. Se va -ere 
analiza frazei (felul propozițiilor) iar din acestea se vor 
alege 1—2 propoziții dezvoltate, cărora li sc va face analiza 
sintactică și rnorft logică.

La matematică :
— un exercițiu de aritmetică;
— o problemă de geometrie, combinată cu algebră la ni

velul clasei a Vfll-a
PROBEI.E ORALE CONSTAU DIN:
La limba română :
— lectură literară, povestirea și analiza unei bucăți din 

manualii1 de clasa a VIII-a;
— analiza gramaticală pe un text citit, alegindu-se o fra

ză penti’! a i se face analiza sintactică și morfologică și a 
se explica ortografia și semnele de punctuație înlilnite.

La matematică •
— o întrebare de geometrie (teorie):
— un exercițiu de aritmetică și algebră.
Pentru fiecare probă scrisă se acordă candidaților două 

ore.
Admiterea in școală a celor reușiți se face în ordinea 

descrcscîndă a mediilor, în limita locurilor planificate pen
tru fiecare meserie și pentru fiecare întreprindere care a 
avut I icuri planificate.

Elevii admiși în școlile profesionale. învățămînt de zi. 
vor încheia. în termen de 15 zile de la începerea cursuri
lor, contracte cu întreprinderile sau instituțiile pentru care 
se pregătesc.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul 
școlii — telefon nr. 1574.

STRUCTURA EXAMENELOR
Absolvenții școlilor generale 

care se vor prezenta la exa
menele de admitere ale școlilor 
profesionale din Petroșani și 
Lupeni sint, desigur, interesați 
să afle structura examenelor 
și gradul de dificultate al su
biectelor. Pentru a le veni în 
ajutor și a le oferi un punct 
de reper, reproducem exem
plificați v, subiectul lucrărilor 
scrise din anul precedent.

mică egală cu latura oblică, 
baza mare de 7,7 m, iar peri
metrul egal cu 18,2 m. Să se 
afle: 1) lungimile laturilor tra
pezului în decimetri; 2} 
trapezului.

(Sărmanul Diunis — Eminescu) 
(punctele a și b |a alegere)

2) .Matematică

xprcsia :
a) Segmentele determinate de 

înălțimea AD pe ipotenuza BC 
a unui triunghi dreptunghic 
ARC au lungimile : RD = 3.5 cm: 
DG=1.8 cm. Să se afle: Inn
s’mea catetelor AB și AC: ra
portul ariilor triunghiurilor 
dreptunghîce ABD și _

b) Expresia E= 
x+l

2

Se cere să se aducă expresia 
la forma cea mai simplă și să 

«.se calculeze expresia E pentru
ACD.

fix + 73x—4

1. LIMBA Șl LITERATURA 
ROMÂNĂ

rezolve ecuația i

să se calculeze va-Se cere _ ___ _
loarea expresiei pentru X=3

c) ^ă so rezolve ecuația i 
E+l
---------= O

a) Școala in care am învățat 
(descriere)

b) Analiza literară a poeziei 
„Miorița* sau „Toma Alimoș* 
(candidații pol opla pentru u- 
nul sau altul dintre cele două 
subiecte).

c) Gramatică — Să se facă 
analiza sintactică a textului, 
delimitarea propozițiilor, felul 
lor, analiza sintactică și mor
fologică a unei propoziții:

„Urcau amîndoi prin troiene 
prin zăpadă spre centrul 

orașului, Amîndoi gîfîiau acum 
după ce coborîseră lunecînd 
dealul Țicăului din lași unde 
se afla casa sărăcăcioasă a lui 
Ion Creangă".

2) MATEMATICĂ
a) Un trapez isoscel are baza

(punctele b și c la alegere)

Sesiunea septembrie 1969
1) Limba română (punctele b și c la alegere)

Și la examenul de admitere 
din această vară subiectele vor 
prezenta cam același grad de 
dificultate. O asimilare temei
nică a cunoștințelor din clasa a 
VII-a și a VlII-a — așadar o 
recapitulare este binevenită — 
asigură trecerea cu succes a 
examenului de admitere Tn ur
mătorii ani elevii vor aprofun
da noțiunile și exercițiile ma
tematice, își vor extinde sfera 
cunoștințelor despre limba Și li
teratura română.

a) Descrierea unui peisaj de 
pe meleagurile patriei;

b) Setea de adevăr și drep
tate — caracteristica poporului 
român oglindită în romanul 
„Baltagul* de Mihail Sadoveanu.

c) Analiza sintactică a tex
tului !

.Valurile rid și mină întu
necoasă lumea lor albastră, 
pină cînd deodată rîul se a- 
dună intre codrii ca marca o- 
glindă a lumii și se limpezește 
sub zare".

de admitere în învățămîntul 
superior. Mulți dintre foștii 
elevi ai grupurilor școlare din 
Valea Jiului au ales această 
cale, avantajați fiind de anii de 
pregătire din cadrul școlii pro
fesionale și de cei efectuați 
apoi in producție. Printre aceș
tia amintim pe I. Timi. și I. 
lancu. ambii din cadrul sec
ției de subingineri de la I.M.P., 
Gh. Broșteanu din anul IV, 
facultatea de mine de la I.M.P. 
și mulți, mulți alții care nu 
vor uita niciodată ceea ce da
torează din punct de vedere 
profesional anilor petrecuți în 
cadrul grupurilor .școlare.

Cei care doresc să aleagă o 
cale mai scurtă de perfecționa
re pot ca după efectuarea sta
giului de trei ani. . "
de contract, să se prezinte 
examenele de 
școlile de maiștri mineri. Față 
de toți cei proveniți direct din 
producție, absolvenții școlii pro
fesionale au prioritate la aceste 
examene datorită, evident, cu
noștințelor tehnice pe care și 
le-au însușit in anii de școală.

Toate aceste avantaje de 
care se bucură școlarizații atit 
in anii de studii cit și după 
absolvire fac din Grupul școlar 
miner Petroșani una din cele 
mai căutate școli, in clasele 
căreia deprind tainele mese
riei nenumărați elevi din Valea 
Jiului și din diferite județe 
ale țării.

prevăzut 
la 

admitere in

ncputul deceniului 
ia naștere în Petroșani, 

pe atunci comună cu aproxima
tiv 4.000 locuitori, prima școală 
profesională menită să pregă
tească muncitori necesari in
dustriei miniere. In primii ani 
ai secolului nostru școala cu
noaște o importantă dezvoltare. 
Răspunzind nevoilor mereu 
crescînde ale realităților din 
Valea Jiului, școala începe 
acum să pregătească — pe lin
gă meseriile miniere — linv 
plari, „măsari“, dpnțiști, pan
tofari. frizeri, croitori etc,

O nouă etapă a dezvoltării 
școlii începe după Unirea Tran
silvaniei cu România. De « 
înainte ea va purta numele de 
Școala de ucenici industriali, 
atrăgind elevi din multe locali
tăți ale județului nostru și chiar 
din alte județe. Anual se pre-

găteau aici 150—200 de elevi 
in meserii diferite.

După 23 August 1944 școala pri
mește sarcini sporite potrivit 
cu transformările profunde prin

Trepte

extinsă prin construirea 
săli de clasă, laboratoare, ca
binete etc. S-au construit, de 
asemenea, două cămine și o 
cantină cu o capacitate totală 
de 400 locuri. Școala are as
tăzi laboratoare de fizică și 
electrotehnică, exploatări mi
niere și protecție a muncii teh
nologia meseriei, geologie, pre
cum și o sală de desen modern 
utilată, o bibliotecă cu citeva 
mii de volume, sală de lectură, 
sală de festivități, două săli de 
club, sală de tenis de masă, la
borator foto, televizor etc. Toa
te aceste importante dotări pe 
care le are școala azi asigură 
condiții exemplare de viață și 
activitatea celor peste 1000 de 
elevi care se pregătesc să-și 
însușească tainele meseriei de 
miner și a celor auxiliare in
dustriei extract;

Elevii Grupului școlar mi
nier Petroșani desfășoară in 
timpul liber o bogată activitate 
cultural-educativă și sportivă, 
menită să le dezvolte orizontul 
spiritual și să le fortifice orga
nismul. In cele două săli de 
club pe care le are școala, se 
intilnesc adeseori participant i 
la concursuri gen „cine știe 
ciștigă" pe diverse teme. Prin
tre recentele confruntări de 
acest fel amintim pe cele cu 
subiectul .Recunoașteți melo- 

interpretul și compozito- 
. Dialog despre comporta- 

etc. De un deosebit succes 
s-au bucurat întrecerile artisti
ce, desfășurate în cursul tri
mestrelor 1 și ll care au pri
lejuit unor recitatori, soliști 
vocali și instrumentiști, precum 
și formațiilor de dansuri fru
moase evoluții Mult îndrăgite 
sint și excursiile de agrement

fi de studiu organizate cu re
gularitate in diverse localități 
ale țarii, reuniunile tovărășești, 
învățarea dansurilor moderne 
etc. Pentru realizarea activități
lor cultural-artistice, școala dis
pune de o încăpătoare sală de 
festivități care se adaugă celor 
două săli de club amintite.

Deși Grupul școlar minier din 
Petroșani nu dispune de o bază 
sportivă de amploarea celei de 
la grupul similar din Lupeni 
— și aceasta pentru simplul 
motiv că nu există condițiile 
de spațiu necesare — nu se poa
te spune cil aici activitatea 
sportivă lincezește. Periodic se 
organizează întreceri sporii: 
la fotbal, volei, șah, tenis de 
masă, orientare turistică etc., 
care antrenează sute de elevi.

Cei care preferă ai îlăți de 
altă natură au print n* altele, 
la dispoziție un laborator

utilat cu toate cele necesare. 
Activitatea fotografilor ama
tori din școală se materializează 
in expoziții periodice și in cele 
citeva albume realizate de ei 
cuprinzind fotografii care ilus
trează diferite aspecte clin orele 
de curs, din laboratoare, excur
sii, cămine, cantină, întreceri 
cultural-sportive etc. In fine, 
după o zi plină in care studiul 
susținut din clasă este împletit 
cu lectura beletristică in sala 
bibliotecii, cu activitățile recre
ative, elevii urmăresc progra
mele de la televizorul școlii 
sau vizionează filme artistice, 
educative. Ei știu că pentru a 

eni folositori societății tre
buie ca, pe lingă însușirea te
meinică a meseriei îmbrățișate, 

•nllivi aptitudinile artis- 
ir.He, să ți lărgești 
orizonturile cunoaș-

a

I

de maiștri- 
a fost njult

“X<

8

Practică pe utilajele numere Petroșani, cu o capacitate .1 ■
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de 
masă in 
Concomi- 

în producție, 
-i pot urma, la fără frecvență 

sau seral, cursurile liceelor in
dustriale sau de cultură gene
rală pentru ca după obținerea 
diplomei do bacalaureat să 
poată candida la concursurile

care trece acum Valea Jiului. 
In agii noștri ea a devenit Grup 
școlar minier, pregătind meseriași 
prin școala profesională și prin 
ucenicie la locul de muncă. Pe 
Ungă școala profesională mai 
funcționează aici c școală post- 
liceaiă și o școală

Clădirea școlii
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■ Steagul roșu

Mai mult decit un simplu dar

se

In acele orc tir,ii de după- 
cînd soarele coboară 

c«Tlte asfinjit pe dujxi dca- 
i"rile ce străjuiesc \alea A- 

sci. loca bucii au deprins 
de cîteva zile, un anumit 
drum... Neobișnuit pentru acc- 
le orc le era drumul, după cum 
ncobișnuilî le erau pașii cc-1 
purtau spre torul tinde
îndreptau — mai sfioși, mai 
nindilori, minafi de calde

Și. la capătul drumului a- 
> esiuia — și el nou — cate 
inoepcu dc la casele for. în- 
Ir-n anume sală erau schim
bate cîteva vorbe, era desiă- 
■ ut un pachefcl pe care omul 
fl purtase dc-acasă, în mină, 
pină aici; 
conținutul, 
date intr-un 
tehnicieni, funcționari, femei 
si bărbați, oameni In iloarea 
v irstci ori cu părul albii de 
vreme se perindau unul după 
•*d;ul spre sala de ședințe a 
Consiliului popular din Ani- 
noasa. transformată ad-hoc 
in centru de colectare a 
obiectelor pentru sinistrati. 
Numai într-o zi și jumătate 
Anula Huszerl, a înscris 1n 
scriptele centrului dc colec
tare a obiectelor pentru sinis-

era inventariat 
înscrise cîtcxa 
dosar. Mineri,

f ăli de la Aninoasa — des
pre care vorbim dc altfel — 
93 de persoane... 93 dc oa
meni solidari In toată liin/a 
lor cu alte mii fi mii dc oa
meni din zonele devaslale in 
mod crud și impresionant de 
puternicele inundații.

Am văzul pc citiva dintre 
acești oameni, i-am privit, 
I7am ascultai. De alții ml 
s-a v orbii. Ileana Bercea are 
trei copii, toți de vîrstă șco
lară ; sa|ul, lost miner, i-a 
murii. I.și întreține familia 
din nensia pe care o primeș
te. lucrurile pe care Ic-a 
oferit ca ajutor sinistraților 
- un costum bărbătesc, un 

o rochie, un balic —jerseu,
'.urate, călcate și Împăturite 
cu grijă, vor duce peste zeci, 
ori sule de kilometri bucurie, 
raze de lumină 1n 
și gindurilc greu 
ale unor oameni 
soartă. Familia lui Zaharia 
Coslea. muncilor, ar mai U 
putui folosi multi ani obiec
tele care le-a oferit drept 
ajutor sinistraților. Dar con
știința că cei rămași 
adăpost, scăpali cu 
poale doar cu hainele ce le 
aveau pe dinșii. conștiința 
că fn aceste momente de qiea 
încercare omenia și solidari-

sufletele 
Încercate 

lovii i de

iară 
viată

laica irajească sini mai pre
sus decit orice, l-a îndemnat 
să contribuie la ajutorul a- 
cordat de Întreaga populație 
smisiralilor prin pairii bluze 
de damă, o cămașă, un pal
ton, o haină îmblănită, o hai
nă din piele, o pereche de 
pantofi.

Ca ei sini multi aninosent. 
Și pensionarul Simion Mera, 
și minerul Fltimle Fră|ilă, 
și Inginerul Ion Dumilraș, șl 
.Alexandru Vrancea ?1 atl/ia 
all ii.

Vasile Roșu, artificier la 
mină, a venit șl el cu un pa
chețel sub bra|. Ne mărturi
sește .• „Să șt iii că ne-am bu
curai șl am rămas impresio
nați cum partidul nostru, to
varășul Nlcolae Ceaușescu 
personal, au fost din primele 
clipe alături de sinistrafi. i-a 
sprijinit și încurajat. Prin o- 
biecle, prin bani, prin spori
rea producției noi vrem să 
contribuim ca munca și viata 
să fie șf In locurile inundate 
la fel ca înainte — înflori
toare".

...Veneau, depuneau obiecte
— obolul lor de solidaritate
— și plecau. Totul se intim- 
pla ca un ritual In care se 
rosteau puține cuvinte. Pașii 
de întoarcere le erau mai.

vioi, mai Icrml, mai mul|u- 
mili. In priviri și în inimi 
areau sentimentul unei dato
rii omenești patriotice șl 
civice împlinite.

...Peste Aninoasa a căzut 
Inserarea c apioapc de ora 
20. In sala unde sini inimos 
aranjate costume, rochile, 
bluze, rămași, pantofi, felurile 
obiecte, zece perechi dc mîini 
harnii e - - ale Anufei Huszerl, 
I lorică i Coz mu, Olgăi Copil, 
Evei Tudor, Pălăgufei Pop, 
Măriei Fodor, Icăl Fodor, Mă
riei Dumilraș, Lucrcliei Pop, 
șl ale Iul Ioan Tudor — a- 
ranjează de zor In pachete 
obiectele donate. Erau multe 
obiecte, aproape 600 depuse 
doar intr-o zi și jumătate și 
valorind peste 28 000 lei.

...Fiecare din noi a pri
mit 1n anumite ocazii un dar. 
însă penlru sinislrafii lovifi 
crunt de năvala pustiitoare a 
apelor un pachețel primit de 
la oameni pe care nu-i ou- 
nosc înseamnă mai mult 
decit un simplu dar: o îm
brățișare solidară de frate, o 
inimoasă încurajare care vrea 
sa 
de

însemne: „sîntem alături 
tine, alături de voi".

Ion MÂRGINEANU
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Pionierii detașamentului clasei a Vl-a C de 
la Școala generală nr. 2 din Petroșani adresea
ză o chemare tuturor detașamentelor de pio
nieri din municipiul Petroșani de a participa 
activ la acțiunea de colectare a borcanelor, sti
clelor, deșeurilor de hîrtie, fructelor de pădure, 
plante medicinale spre a fi valorificate prin 
I.C.M. și centrele de colectare, iar sumele în
casate să fie depuse la unitățile C.E.C., în con
tul 2 000 — contul omeniei — în vederea aju
torării copiilor ce au avut de suferit de pe urma 
calamităților provocate de furia apelor.

Pionierii detașamentului clasei a Vl-a C, 
Școala generală nr. 2 Petroșani

VALEA JIULUI
ANGAJATA

AL TARII

ACTIVITĂȚII

PLENAR ÎN MARELE EFORT

PENTRU NORMALIZAREA

ECONOMICE Șl SOCIALE

ÎN REGIUNILE LOVITE DE CALAMITĂȚI

Omenie și generozitate Unanimă unitate
Calități de negrăită noblețe, 

generozitatea și omenia s-au 
dot edit de nenumărate ori a 
fi c-onstanle ale sufletului po
norului nostru. Omenia nu este 
âillceva decit facultatea de a 
Sr.țelege, de a intui și de a 
ejuta cu bunătate pe cel aflat 
5n restriște. Este expresia popu
lară și spontană a frățietății, a 
Întrajutorării (enunțată în doar 
două cuvinte : „oameni sîn- 
tem* !).

Am fost și sîntem cutremu
rați de veștile despre inunda
ții. Imaginile transmise de ecra
nele televizoarelor s-au fixat 
pc- retină cu forța răscolitoare 
* coșmarului. Iată de ce, zilele 
irc-cute, sute de cetățeni din 
Petroșani. Petrila și alte locali
tăți ale Văii Jiului se interesau 

stingă- și In dreapta cum, 
unde si 1n ce fel își pot aduce 
contribuția la ajutorarea fami-

liilor sinistrate. In după-ainiaza 
zilei de miercuri, cînd s-au în
ființat și centrele de colectare 
a obiectelor pentru sinistrati, 
am trecut prin mai multe ase
menea locuri din Petroșani și 
Petrila.

Omenia și generozitatea ne-a 
întimpinat peste tot. Intr-o sală 
a Școlii generale nr. 6 din Pe
troșani se află centrul de colec
tare. A intrat o fetiță cu un 
pachet în mină. L-a desfăcut 
și. cu emoție vizibilă, a întins 
pe masă hăinuțe și ' 
pentru copii mici. Am 
s-o cunoaștem.

— Sînt elevă în clasa a Vll-a 
la această școală si mă numesc 
Șteț Mariana. Tatăl meu, miner 
la Aninoasa. a fost la Cluj 
pentru tratament. Mi-a povestit 
ce a văzut... Vreau să ajut cum 
pot pe acei copii nevinovațl,

căciulite 
dorit

Abnegație și dăruire
(Urmare din pag. I)

C o n f i r m area
Colcctivul de harnici mineri 

ât- la E. M. Lupeni nu și-a 
dezmințit. în aceste zile de e- 
<crl unanim, prestigiul ci șt-gat, 
tnahe-io posibilități de care dis
pune. Brigăzile conduse de Pe
tre Constantm, Vasile Cada și 
Alexandru Musta. au făcut ca

sporul de producței lunar 
zonei a II-a. unde lucrează 
cestea, să se ridioe de la 1 858 
la 3 030 tone, numai In ulti
ma săptămînă ! Deci, aproape 
39 la sulă creștere! O confir
mare care le face cinste.

Media zilnica a depășirii
74 tone !

al
a-

• Cu acest rezultat, mai mult 
decit elocvent, 
î<> ora actuală, 
gperimentatului 
îvliooară. de la _
E. M. Aninoasa. Pe gura aba
tajului lor. dotat cu echipament 
modern de susținere, iu luat 
calea către ziuă, in luna mai, 
550 tone de cărbune de bură 
calitate, mai mult decit era

se pot minori 
fran'.alișiii < x- 
inin- r fraian 
zona a II-a a

prevăzut. Creșterea de randa
ment de 1,20 tone/post a deter
minat. numai de lunea trecută 
încoace, să se realizeze o depă
șire a planului zilnic cu can
tități cuprinse între 35 .si 113 
tone. Exemplul acestei brigăzi 
poate fi luat de toți minerii 
Aninoasei pentru a se putea 
scrie lucruri asemănătoare și 
despre ei.

de aceea am venit să aduo 
hăinuțe...

Pînă la ora 18 se prezentase- ' 
ră 68 de cetățeni care au de- 
nat obiecte diverse. Valoarea 
lor aproximativă era de aproa
pe 14 000 lei. Printre donatori 
se aflau Anuta Ursache, Con
stantin Mirescu, Ion Velican, 
Erika lmling, Victor Constau- 1 
tinescu și mulți alții el căroT 
număr crește continuu.

La centrul din cadrul Consl- , 
liului popular Petrila obiectele 
se sortau. Pe chipurile grave 
ale donatorilor citeai cu ușurin
ță adinca compasiune, dorința 
sinceră de a ajuta. Ana Preda 
din Lonea și-a predat obiectele 
cu mîini tremurinde de emoție.

— Sîntem oameni, trebuie să 
ne ajutăm unii pe alții, și la 
bine și Ja rău, ne-a spus dîn- 
sa. Cele cîteva piese de îm
brăcăminte le dau cu toată dra
gostea și înțelegerea pentru 
niște oameni atit de greu loviți.

Școala generală nr. 5 Petri
la. Se aștepta în ordine pen'ru 
ca fiecare să-și doneze contri
buția personală. Am întîlnit 
un om în jurul vârstei de 30 
ani care aștepta, cu ochii te- 
gîndurati, să predea pachetul 
său. Este Vasile Bumbăr, aju
tor miner la E. M. Lonea.

— Sînt din Maramureș, prin 
apropierea comunei mele< curge 
Tisa. Nu știu ce-o fi pe aco
lo. n-am primit vești... Celor 
care vor purta aceste haine — 
deși poate nu-i voi cunoaște 
nicicînd — le doresc sănătate 
și să treacă de aceste nenoro
ciri ce s-au abătut asupra lor.

Cu același sentiment de soli
daritate frățeasecă au venit și 
Vasile Manolache, Nicolae 
Lungu, Matei Rădulescu. Mari
na Suzian, și mulți, mulți alții.

Poporul nostru a păstrat în 
înțelepciunea multiseculară o 
zicală — prietenul la nevoie 
se cunoaște. Afluxul uman spre 
centrele de colectare, mari can
tități de încălțăminte, îmbrăcă
minte, veselă, felurite obiecte 
de uz personal sau casnic ce 
s-au adunat doar într-o singură 
zi. confirmă bătrînescul proverb.

1n distincția și gingășia ges
tului citim frumusețea morală 
a omului care simte la unison 
cu poporul. Citim omenia 
generozitatea.

de acțiune
Torentul veștilor despre im

presionanta mișcare cetățeneas
că și patriotică din Valea Jiu
lui de întrajutorare frățească a 
populației sinistrate, ce a cu
prins fiecare colectiv de’ rriun* 
că, fiecare salariat, fiecare ini
mă de om, se succede zi de zi, 
La redacție, cu amploare și 're
peziciune crescindă. Gestul atit 
de firesc și nobil al omului ce 
întinde prietenește mina seme
nului aflat în opreliște îmbracă 
cele mai emoționante jforme? 
Bunăoară în colectivul coopera
tivei „Jiul" Petroșani acest sim- 
țămint propriu virtuțiilor omu
lui s-a identificat în hotărirea 
unanimă a tuturor lucrătorilor 
cooperatori luată în adunările 
pe secții, inițiate de organiza
ția de partid și conducerea teh- 
nico-administrativă, de a ajuta

familiile sinistraților fiecare cu 
salariul pe o zi In fiecare lună 
din acest an, Insumind pe luna 
mai 10 393 lei, iar pe întregul 
an fn total 160 000 lei. Totodată 
mulți membri cooperatori s-au 
oferit să acorde familiilor lo
vite de calamități obiecte de 
îmbrăcăminte ți încălțăminte, 
să sprijine efectiv acțiunea de 
ajutorare a copiilor acestor fa
milii.

Acțiunea de întrajutorare fră
țească a sinistraților se' împle
tește în secțiile cooperativei cu 
sporirea eforturilor pentru creș
terea producției și realizarea u- 
nor produse și servicii supli
mentare pentru nevoile popu
lației. Lucrătorii cooperativei 
și-au reevaluat posibilitățile, 
majorîndu-și angajamentele în 
întrecerea socialistă, astfel :

Corzile simțirii omenești 
vibrează la unison în aceste 
zile, transmitted unde de li
niștire acelora pe care soarta 
nemiloasă i-a lăsat fără adă
post, fără hrană, fără haine, 
fără nimic din ceea ce au 
agonisit prin trudă în multi 
ani, poate într-o viată întrea
gă. Săritori la nevoie cum 
sînt, oamenii fac eforturi e- 
videnle șl din mult-pu|inul 
lor trimit acelora care nu mal 
au nimic, pentru ca și ei, 
în scurt timp, să reînnoade 
firul vieții normale, frînt 
brusc și atit de crunt de pu
hoiul vijelios al apelor. Zil
nic, la agențiile C.E.C. 
prezintă oameni de 
vîrste si profesii și 
sume de bani în 
2 000", destinat ajutorării si
nistraților. Am văzut și Ieri 
și alaltăieri, vom vedea șl 
mîine și poimîine, șl te mul
te alte zile, oameni care de
pun sume de bani pentru se
menii lor loviți de catastrofa 
apelor. Sînt oameni simpli, 
modești. Cei mai multi aproa
pe că nu vor nici să-și spună 
numele. Ei știu că nu asta 
interesează acum în primul 
rind. ci gestul acesta profund 
uman, care nu este numai 
material ci și moral. La agen
ția C.E.C. din centrul orașu
lui Petroșani am parcurs cu 
privirea listele cu numele 
acelora care au- depus bani 
în „Contul 2 000". Sînt sute 
de nume, vor fi. cu siguranță, 
mii. Pină ieri la prînz, locui
torii Văii Jiului depuseseră în 
..Contul 2 000". peste 100000 
lei. Am retinut și cîteva nu
me pe.care le vom reda fără 
o ordine dinainte stabilită : 
Gheorghe Drăqan — 500 
luliana Letu — 500 lei ; 
dor Hoginan — 1 000 
loan Dan — 500 lei.

Tot în „Contul 2 000". un 
număr de salariati ai Spita
lului unificat Petroșani au 
depus pînă ieri suma de 
19 432 lei. reprezentînd echi
valentul unei zile de muncă 
din această lună. Suma to
tală, reprezentînd 
unei zile de muncă din luna 
mai, 
salariați ai spitalului din Pe
troșani o va depune pentru 
ajutorarea sinistraților 
de pcMe 54 000 lei.

lei ;
To- 
lei:

T. SPATARU

ÎN SPIRITUL PATRIOTISMULUI SOCIALIST
In aceste zile de eforturi susținute pentru a- 

f ’a celor loviți de furia dezlănțuită a apd-
lor, la redacție sosesc numeroase mesaje care do- 
vodesr impresionanta solidaritate umană, patrio
tismul și responsabilitatea civică a cetățenilor. 
Alături de toți oamenii muncii din județ și din 
țară, elevii, profesorii, personalul administrativ 
de la toate școlile din Valea Jiului au hotărit 
in unanimitate să sprijine acțiunile de ajuto
rare a sinistraților, angajindu-se să se prezinte 
individual cu diferite obiecte de îmbrăcăminte 
La cc-ntrele de colectare, să doneze sume de

bani în cadrul contului 2 000 etc. De asemenea, 
profesorii și personalul administrativ din școli 
vor ceda salariul pe două zile pentru cei din 
regiunile sinistrate. Suma obținută pe această 
cale se va ridica la aproximativ. 150 000 lei.

Elevii Școlii comerciale din Petroșani s-au an
gajat să cedeze din bursă cite 15 lei pentru co
legii lor din localitățile inundate, iar elevii Școlii 
generale din Dilja au început o acțiune de co
lectare a sticlelor și borcanelor a căror contra
valoare va fj depusă in cadrul contului 2 000.

C. PASCU

— Toiul a fost firesc, nor
mal. Așa trebuia să se ini îm
ple. Cuvintele sini rostite de 
secretarul comitetului de 
parlid de la I.G.C. Petroșani, 
tehnicianul Grfgorc Pop. 
Și.ntr-adc\ ar, după mai mul
te zile de la consufharea fap
telor, totul pare firesc, de 
loc ieșit din comun.

Din lotuși... Să te lupii 
trei zile la rind cu apele ; să 
stal 20 de ore la post, adică 
să nu stai, ci să lupii cu 
lor jele încordate, deseori sub 
ploaie deasă, sau in apă pină 
la briu. cu puhoaiele Învol
burate este mai mult decit 
ceea ce se cheamă obișnuit.- 
Or, oamenii, mănunchiul de 
săpători și instalatori, mun
citori și maiștri, salariafl al 
întreprinderii de gospodărie 
comunala, care au lichidai 
a\ ariile Ivite in urmă

Al lila /.sirio, ouni i
Ifer/an, Gheorghe Jurca și 
frlti săpători din echipa 
inlcrvcnlie organizată ad-h'" 
— au luciul Icirâ întrerupere 
pină scorii Iu adînctrea unei 
gropi de palm metri, buclau 
de zor, < ii bă i hă fie șl id iml
ploaia ce cădea mărunt. 
frrltinecase de-a binelea. Să 
păturile insă nil au încetai 
Sub bălaia reflectorului unui 
I.M.S.. la lumina aparatului 
de sudură sub îndrumarea 
directă a directorului între
prinderii lucrările ou conti
nual cu lebrllllale. După ore 
lungi de muncă încordată, 
conducta a fost al Insă. In 
groapa adîncă au coborîl in
stalatorii Anghcl Buneii, Vi- 
cdlac Preda, loan G'irbaș rlin 
echipa condusă de Viorel 
Vrîncilă care au lălăi porți
unea avariată a conductei cu

a conștiinței datoriei

cu va timp pe conductele de 
aduci ii mc a apei potabile de 
la Jiel — avarie care seca
se robinetele blocurilor Pe- 
Iroșaniului și Petrilei, care 
oprise aprovizionarea cu apă 
a mai multor unități industri
ale — săvirșiseră un act care 
prin natura lui depășește o- 
bișnuitul.

...Plouase zile in șir. P'iraie- 
Ic coborau de pe munfi um
flate, vijelios. Deci, apă des
tulă. $i totuși, minele, noile 
cartiere rămăseseră iară apă. 
Mai mult chiar, rezervoarele 
de la Petrila. lonea au ră
mas goale. La primul semnal, 
echipele de la Petrila și Pe
troșani. au pornit de-a lungul 
traseului conductelor de adue
fiune, spre staliile de capta
re, pentru depistarea avariei. 
Pentru ei cauza avariei era 
clară : numai de o spărtură 
pe conductă putea li vorba. 
Această prezumție era 
insuficientă. Trebuia 
locul avariei și acționat pen
tru remedierea ei. Locul a 
fost depistai. Dincolo de fosta 
haldă de steril a minei Jiel, 
un izvor enorm, aliat sub 
Jielul ieșit din albia-i obiș
nuită. fjșnea în șuvoi puter
nic. Era tocmai pe traseul 
conductei de aduefiune de 
225. Dar întreaga porțiune 
s-a aliat sub cursul Jiefului, 
fiind acoperită de apă. Pri
ma măsură a constat In în
chiderea vanelor pentru a 
opri scurgerea apei in con
ducta avariată Urma al doi
lea pas: abaterea apei de pe 
terenul pe care se afla con
ducta si remedierea avariei. 
Apa Jiefului aducea ia vale 
bolovani, arbori smulși de 
pe mal. butuci de lemn, deci 
nu dădea nici o șansă pentru 
realizarea acestei operații, 
pentru apropiere de locul 
avariei. Diiicullalea a fost 
învinsă a doua zi. Oamenii 
au pornit să înfrunte apele 
cu ajutorul buldozerului și 
escavalorului adus la fala 
locului de pe șantierul I.L.H.S. 
Cursul Jiefului a fosl deviat 
cu 5 metri pe o lungime de 
peste 50 metri, iar printr-un 
dig de balast zona avariată 
a iost izolată de cursul apei. 
Au început săpăturile manua
le — paralel cu lupta pentru 
evacuarea apelor de infiltra
ție cu .ajutorul pompelor. Un 
mănunchi de oameni — 
Andrei Costescu. loan Cos-

o pin/a de bomlaier și au 
inlocuit-o cu alta. După spă
larea intregii conducte s-a 
dat drumul la apă spre rezer
voare. A lost ora 2 noaptea... 

Dimineața blocurile, minele, 
fabrica de piine, tot orașul 
avea apă. Dar nu penlru 
mult timp. Pină la prînz s-a 
produs o nouă avarie pe 
conducta de 300 mm. Apele 
învolburate ale Jielului și-au 
deviat cursul, și-au 
albia, săpîndu-și drum 
conducta de aduefiune 
a rămas suspendată fn 
pe o lungime de 35 m și sub 
propria-i greutate a cedai 
la sudură. Oamenii, săpătorii 
și instalatorii, care pînă la 
ora 2 noaptea luptaseră pen
tru remedierea avariei dc la 
Jiel, au fost 
în alertă. Cu 
lantelor care 
Bănifa piatră__________ --
menii au"* pus stavila puhoa
ielor și au început repunerea 
in pozifie normală a conduc- - 
tei. Penlru aceasta le-a ve- \ 
n:.t in ajidor o automacara. L 
Dar pentru a o ridica, con- 1 
duc/a trebuia legată. Pentru j 
aceasta cineva trebuia 
intre în apa care acoperise 
conducta în porțiunea ruptă. 
S-au oferit doi: Stefan Wcbe- 
dean și Grigore Ciucur. Au r 
fosl legali cu centuri de si- \ 
guranfă și s-ou lansat in apă. L 
luptînd cu viiturile care pu- 7 
teau să-i smulgă oricind. 1 
Conducta a fost ridicată s> 
repusă in poziție normală. A i 
intrai în acțiune 
loan Gîrbaș, iar la f) 
conducta avariată a 
pusă în tunel iu ne. Si 
în cursul nopții apele umflate 
au repetat, tot in F 
aceeași avarie. A treia z 
aceiași oameni — săpători, : 
instalatori, maiștri prin- \ 
tre core Adolf Hiller, șeful î 
seefiei apă-canal. Francișc 7 
Stark, maistru principal, ou r 
lucrat cu abnegație mult peș- 
te orele programului de lu
cru pentru remedierea ovă- 
riei.

...Nu și-au făcut decit dato
ria fafă de semenii lor. Tem
peratura înaltă a c 
datoriei le-a fost 
în depășirea dificultăților, fn 
asigurarea orașelor noastre, 
a uzinelor, a căminelor noas
tre cu apa indispensabilă.

I. DUBEK
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deservirea populației o majorare de
pe care colectivul de

. BĂLAN

întregul colectiv al coopera
tivei e ferm hotărit să mun
cească fără preget pentru rea
lizarea obiectivelor de întrecere

fondul pieții — 350 000 lei; 
cu fețe din piele — 100 perechi.

majorate, să contribuie astfel 
la refacerea regiunilor țării dis
truse de furia apcl.tr.

• suplimentarea volumului producției marfă cu 300 000 lei; 
0 la încasări din

150 000 lei;
0 la livrări către
0 Ia încălțăminte

valoarea

omului prieten
(Urmare din pap. 11 s

campania de înlăturare

5 ge furia apelor iși făcuseră 
țipaturile pentru culcare. Peste

spu-

In 
apele 

alte 
crezul

I

D. GIIEONEA
a 

efectelor inundațiilor. Locuito
rii din partea de jos a Dex ei 
și-au scăldat picioarele 
apele murdare. Apoi i 
s-au dus să pustiască 
locuri. Cei care n-au 
nici un moment că-i va ajun-

plapuma răvășită s-a depus 
mil gros. într-o casă inun
dată in cartierul de dincolo 
de gară o oglindă agă/ată pe 
perete arăta un chip slrimb. 
Apele Mureșului au lulburqt 
și apele ei. Oglinda se agată 
pe perete la nivelul unui stat 
de om.

Colindăm cu o autoamlibie 
militară străzile unei comune 
care numără aproximativ 
7 000 locuitori — Ilia. De mai 
bine de o săptămînă se află 
sub ape. Mureșul a rupt di
gurile de pămint care o apărau 
de inundații și s-a năpustit 
pe patru guri asupra comu
nei. Și nu vrea să plece pînă 
ce nu va lua sfîrșil ilustra
rea eroică a oamenilor ce 
lucrează la refacerea diguri
lor. Colonelul Horia Sulănes- 
cu cu unitatea pe care o co
mandă se află încartiruit la 
Ilia de la începutul ostilită
ților.

— Foarte multi oameni a 
trebuii să salvăm de pe aco
perișurile care amenințau să 
se prăbușească In viitoare. 
Aproape pe fiecare strală am 
avut ceva de salvai.

— Celor pe care cu putc-

rea ajungeam să-i scoatem 
din izolare le-am trimis din 
barcă, agățate de căngi, oiine 
și sticle cu apă minerală — 
spune secretarul comitetului 
comunal de Dan id Tiber iu 
Valea.

Oamenii au lost sa/v a/i 
căci fiecare s-a grăbit să dea 
o miormafie despre cei izo
lați. o mină de ajutor la sal
varea lor. Auloamlibfa tace 
valuri mari pe străzi.

— Ușor, ușor — i se 
ne mecanicului, să nu dă ri
măm casele. Casele! Mai 
stau multe dintre ele anina
te intr-un stîlp de beton ră
sucii sau intr-o porțiune de 
zid. La ușa unui bufet unde 
se servește iară bani apă mi
nerală o bălrînică și bărbatul 
el mestecă o bucată de pline.

.Nu mai au nimic decit 
ce-i pe ei“, ni se spune.

Dumitru Cărbune, Ion Alba 
sini doi din cei multi rămași 
fără case. Oamenii rămași 
dincolo de linia ferată vin 
pînă la canton, se urcă in 
eîte o barcă, camion sau 
autoamfibie și se întorc la 
casele lor. Pentru muifi no
țiunea de „casă a lor" și-a 
pierdut conținutul. Alții asis
tă neputincioși la mr-artea In 
ape a căminelor lor. multe 
din ele ridicate în ultimul 
an.

Acestea sini Darl“ din ur
mările dezastrului în care 
ne-a aruncat apele. n-am 
vorbit decit de o comună. 
U'ia din cele multe de ne m^i- 
lurile hunedorene ale Mure
șului.

II§
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apcl.tr
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constructorilor francezi de ma
terial textil — .Matexfrancc". 
Ir. telegrama semnată de V. 
'Michel. P. Assclin. J. Derulle. 
J. Matter, J. Morel se spune : 
ț’rofund impresionați de catas
trofa fără precedent care s-a 
abătut asupra țării dv„ atit de 
apropiată dc a noastră prin i- 
nimă și cultură, vă rugăm să 
acceptați contribuția noastră 
personală la mișcarea dc soli
daritate care, in actualele cir
cumstanțe dramatice, unește in
tr-un singur elan pe toți ce! ce 
sint animați de idealuri 
prietenie și fraternitate îi 
popoare.

Donația constructorilor fran
cez: constă in 500 dolari S.U.A.

O
Adrcsindu-sc printr-o scri

soare. președintelui Consiliului 
de Stat, firma „Comex" din 
Diisseldorf (R. F. a Germaniei), 
care lucrează cu întreprinderi 
românești de comerț exterior, 
își exprimă sub semnătura ing. 
J. Zadic solidaritatea cu po
porul român greu încercat in 
urma catastrofalelor inundații 
care s-au abătut asupra țării. 
^Totodată, comunică hotârirca 
pe care a luat-o de a depune, 
în contul 1 000. prin Biroul său 
Me legătură din București, suma 
de 10 000 mărci, spre a fi fo
losită la opera dc reconstruc

ție a regiunilor lovite de cala
mitățile naturale.

de

O
Furnizorul Ministerului 

Austriei Ușoare de utilaje 
Ii . — firmele ..Officin»
lileoz" din Florența. 
Bergamo. ..Celli" și 
din Milano, au trimis in țara 
noastră specialiști care s-au de
plasat la Arad. Satu Mare. Si
ghișoara și Mediaș, pentru a 
d , asistență și ajutor tehnic la 
repunerea în funcție a utilaje
lor livrate 
avariate în

Tn- 
din 
r->. 

.Ornez* din 
.. Adamoli"

dc aceste firme si 
timpul inundațiilor.

O
Hamburg" — o fir-
F. a Germaniei —

-Rothfos 
mă din R. 
contribuie la ajutorarea sinis- 
trăților cu suma de 10 000 mărci.

O
Firma „Conexfrutas" din Spa

nia a anunțat că oferă 15 tone 
de portocale.

O

Mișcat dc vasta acțiune de 
solidaritate cu populația sinis
trată din țara noastră, repre
zentantul firmei ..Borello" din 
Milano, Mario Poloto. a predat 
la un centru de colectare din 
Cluj autoturismul său Fiat-1 300. 
„Lucrez în România de patru 
an- — a spus el — și mă simt 
legat de oamenii de aici. în
totdeauna ei sint admirabili: 
sînt corecți și ca cetățeni și 
ca parteneri comerciali. Puteam 
oare să rămîn indiferent cir.d 
mi-am dat scama că ei trec prin 
momente atit de grele 7 Este 
un gest elementar de umanita
rism să-i ajuți pe cei care-ți 
sint apropiați. Eu sint sigur că 
poporul român va dovedi tăria 
necesară pentru a înlătura in 
scurt timp consecințele dezas- 
trului. A dovedit că este capa
bil de atitea lucruri frumoase". 
Autoturismul va fi vîndut la 
licitație, iar suma va f: văr
sată in contul 2 000 — ..Contul 
omeniei".

In continuare, la Centru! dc 
colectare a ajutoarelor pentru 
sinistrați. deschis la Casa de 
cultură a studenților din Ca
pitală. s-au primit marți noi co- 
îete cu diferite donații din 
partea unor membri ai corpului 
diplomatic. Coletele. conținînd 
articole de îmbrăcăminte. în
călțăminte și alimente, au fost 
trimise de personalul ambasa
delor Poloniei. Franței și Japo-

lidaritatea cu lupta dusă dc în
tregul nostru popor pentru în
lăturarea pagubelor provocate 
de inundații depun diferite su
me dc bani >n valută. Dintre 
cei care au făcut marți dimi
neața donații pentru ajutorarea 
fai .11 iilor sinistrate cităm cîteva 
nume; cetățeanul american de 
origine română Fred Kolman 
— 1 200 dolari, italianul Tossi 
Francesco — 60 000 lire italie
ne. reprezentantul firme; „Re
nault' — 1 400 franci francezi. 
Au fost depuse, de asemenea, 
10 000 de mărci vest-germane 
din partea firmei „Comex" din 
Diisseldorf. In aceeași zi s-a 
primit un transfer telegrafic dc 
la Stockholm în valoare de 
1 000 coroane suedeze din par
tea cetățeanului Vasilichia Hag- 
man pentru ajutorarea famili
ilor sinistrate din orașul Galați, 

‘și altul do la Atena. în va
loare de 1 000 dolari, din par
tea familiei Sagereco John Dc- 
metriades.

Oameni dc afaceri, reprezen
tanți ai unor firme, simpli ce
tățeni se adresează ambasadei 
și agenției economice române 
din Atena, exprimindu-și sim
patia față dc țara noastră greu 
încercată, anunțind hotârirca 
lor de a contribui la înlătura
rea daunelor provocate dc i- 
nundații.

Armatorul grec John S. Latsis 
a declarat : ..Sint profund im
presionat de calamitățile natu
rale care s-au abătut asupra 
României. Vă rog să-mi permi
teți să contribui și eu la aju
torarea celor sinistrați cu 3 000 
de cuverturi. 2 000 de cearșa
furi. 250 de saltele și 250 tone 
orez, pc care le voi expedia 
cu primul vas la Constanța. In 
numele umanității, imi exprim 
profund.: mea solidaritate cu 
populația sinistrată și încrede
rea că bravul popor român va 
ieși cu bine din impas".

In același timp au depus in 
contul 1 000. pentru sinistrații 
români, firmele și companiile 
din Grecia : ..Mundreas Shi- 
ping" — 3 000 de dolari; _Con- 
togeorge" și „Elliniki Viome- 
hania Prosopsiron" — 2 000 de 
dolari; „M. Lukides Shiping" 
și „Troodos Shiping" — 1000 
de dolari; „V'alsamakis Shiping"
— 930 de dolari.

Ni se anunță că și salariații 
Societății grecești de transpor
turi aeriene „Olympiaki" au 
donat 63 de perechi dc încăl
țăminte, 68 de pulovere, zeci 
de costume de haine și rochii, 
cămăși, paltoane și alte obiec
te de îmbrăcăminte.

In același scop, familia Bar
bier din Belgia a dăruit suma 
de ~ 30 000 franci belgieni, iar 
cetățenii brazilieni L. Poenaru 
și ing. C. Abramovici, origi
nari din România, au dat 100 
de perechi dc încălțăminte și 
respectiv 1 000 de cruzeiros.

Consiliul de administrație al 
concernului „Brown Boveri" a 
hotărit să doneze suma de j0 000 
de franci elvețieni.

Vești privind noi donații ne 
sosesc și din alte colțuri ale 
lumii.

Firma ..Hollingsworth" din 
Teheran a remis Băncii Româ
ne de Comerț Exterior suma 
de 500 de dolari.

La agenția economică a țării 
noastre din capitala Italici s-au 
prezentat pentru a veni in a- 
jutorul sinistraților următoarele 
firme italiene : ..Romanatti Ta- 
vernerio" și „Angelo Turati", 
care au donat cite 1 000 000 de 
lire italiene, „Irca" — Roma
— 500 000 de lire italiene, „A- 
lessiocarni Vercelli", care a co
municat că va trimite obiecte 
de îmbrăcăminte la Timisoara.

Firma austriacă „Noeff" a 
donat 10 000 de șilingi, iar fir
ma „Mandero" din Berlinul oc
cidental suma de 5 000 de mărci 
vest-germane.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Marți s-a deschis Congresul al 
XVl-lca al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist din U.R.S.S., 
la care participă circa 5 000 de 
delegați, precum și invitați, din 
țară și de peste hotare. Dele
gația CC. al Uniunii Tinere
tului Comunist din România 
este condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului.

Congresul a fost salutat in 
prima zi a lucrărilor de Leonid

Brcjnev, secretar 
C.C al P.C.U.S., 
succes 
rolului 
greșul, 
trebuie 
zătoare 
tinere.
tivității de viitor a Comsomo- 
lului.

Raportul la congres a fost 
prezentat de Evghcni Tiâjelni- 
kov. prim-secretar al C.C. al 
Comsomolului.

general al 
, care a urat 

deplin forumului tinc- 
comunist sovietic. Con- 
a subliniat L. Brejnev, 
să dezbată cele mai ar- 
probleme ale generației 
să traseze sarcinile ac-

Sesiunea Consiliului
Ministerial al
ROMA 26 (Agerpres). — Luni 

au început la Roma lucrările se
siunii de primăvară a Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O'. Par-

LA KHARTUM
Conferință 
tripartită 

la nivel înalt
KHARTUM 26 (Agerpres). 

— In capitala sudaneză s-a 
deschis marți conferința tri
partită la nivel înalt, la care 
participă șefii de state ai 
Sudanului, Republicii Arabe 
Unite și Libiei.

Actuala reuniune, a treia 
de acest fel de la constitui
rea, in luna decembrie a a- 
nului trecut, la Tripoli, a a- 
lianței dintre cele trei țări, 
se înscrie pe linia promovă
rii intre R.A.U.. Sudan și 
Libia a unei strînse colabo
rări în toate domeniile.

Inundațiile

T,
ticipă miniștrii afacerilor exter
ne și a apărării din celQ 15 
țări membre. Lucrările sesiunii 
au fost deschise de premierul 
italian, Mariano Rumor, după 
care s-a trecut la examinare, 
r-d ușile închise, a problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Prin
tre altele, sesiunea va dezbate 
probleme de ordin militar și 
financiar, situația din Orientul 
Apropiat și Asia de siid-est, 
relațiile Est-Vest, precum și 
probleme specifice acestei ali
anțe militare.

în preajma
alegerilor

Marea Britame
LONDRA 26. — Corespon

dentul Agerpres, Li viu’ Ro- 
dcscu. transmite : Intr-un ar
ticol publicat in ziarul „Mor
ning Star *, in legătură CU a- 
propiatelc alegeri generale, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist din Marea Bri- 
tanie, John Gollan, s-a pro
nunțat in favoarea unei o- 
ricntări spre stingă a poli
ticii guvernului britanic, sub
liniind că acest lucru este 
necesar pentru rezolvarea 
marilor probleme ce stau în 
fața țării în deceniul 1970— 
1980. Rolevînd că pe pri
mul loc se situează problema 
creșterii prețurilor, John 
Gollan sc pronunță în fa
voarea reducerii cheltuielilor 
militare și a elaborării unui 
program dc dezvoltare econo
mică. Autorul 
menționează, de 
că în campania

articolului 
asemenea, 
electorală 

candidații partidului comu
nist se vor pronunța ..pentru 
retragere^ Statelor Unite din 
Vietnamul de sud, pentru se
curitatea europeană și pentru 
lichidarea blocurilor mili
tare'.

Luptele din Cambodgia
PNOM PENH 27 (Agerpres). 

— In diferite regiuni ale Cam- 
bodgiei, continuă luptele între 
forțele populare de rezistentei 
și trupele regimului Lon Noi, 
susținute de unități ale arma
tei americane și saigoneze. O- 
perațiunile militare lansate în 
estul și vestul regiunii denu
mite ..Cîrligul de undiță" se 
caracterizează — potrivit rela
tării agenției France Presse — 
printr-o duritate deosebită.

Cea mai intensă activitate 
militară desfășurată de trupele 
saigoneze care operează in Cam
bodgia este semnalată în regiu
nea plantațiilor de cauciuc de la 
Chup, unde aviația americano- 
saigoneză a bombardat intens 
această zonă. Potrivit agenției 
U.P.I., pe plantațiile Chup a 
fost distrusă cea mai mare uzi
nă de prelucrare a cauciucului 
(lin această tară.

din Ungaria
și Iugoslavia

BUDAPESTA 26 (Agerpres). 
— Deși starea vremii s-a ame
liorat sensibil, de-a lungul Ti
sei și afluenților acesteia si
tuația se menține în continuare 
gravă, anunță agenția MTI. In 
localitatea Tiszafured, apele au 
atins in cursul zilei de marți 
771 centimetri, marcind o creș
tere de încă 6 centimetri. Apa 
a început să se infiltreze prin 
mai multe puncte ale diguri
lor de protecție. Situația cea 
mai critică este în zona loca
lității Tiszadob.

Se speră că apele nu vor 
crește considerabil. Totuși, ni
velul lor va continua să se ri
dice treptat. După cum apre
ciază specialiștii. Tisa va crește 
pe toată lungimea sa. Către 
sfîrșitul săptăminii. în zona o- 
rașului Szeged apele vor de
păși cu 17 centimetri cota ma
ximă înregistrată vreodată.

BELGRAD 26. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite î Deși in ulti
mele zile vremea s-a îmbună
tățit. in sectorul inferior al Ti
sei de pe teritoriul R.S.F. Iu
goslavia continuă o activitate 
intensă pentru prevenirea ex
tinderii inundațiilor. In nume
roase sectoare se menține sta
rea excepțională, întrucit apele 
vor atinge cel mai înalt nivel 
abia în zilele următoare. Se 
întăresc digurile in zonele ame
nințate.

In sectorul Barania și în Es
tul Sloveniei nivelul Dunării 
este staționar. Apele Moravei 
încă nu s-au retras. In comu
na Svilăinț din Serbia se, află 
sub apă circa 10 000 hectare 
dc teren agricol, iar 10 sate 
au ,fost inundate.

PARIS 26 (Agerpres). 
Mediul înconjurător va înce
ta foarte curind să mai con- 
stituie preocuparea exclusi
vă a specialiștilor în dome
niul protejării naturii pentru 
a se situa in centrul atenției 
tuturor francezilor, apreciază 
agenția France Presse.

Iar ca o primă dovadă, 
in sprijinul acestei afirmații 
se anunță că după reuniu
nea Consiliului de Miniștrii 
francez, de la 27 mai, vor fi 
date publicității cele 100 de 
măsuri referitoare la mediul 

și o 
„carte neagră" asupra poluă
rii. Aceste măsuri au fost 
cerute de premierul francez, 
intr-o scrisoare dalînd din 
24 octombrie 1969, adresată 
celor 13 ministere interesate. 
In cercurile guvernamentale 
se preconizează acțiuni co
mune pentru a apăra mediul 
înconjurător omului de fac
torii nocivi cum sin! zgomo
tul, fumul și impuritățile pro
venite din întreprinderile 
industriale, ca și detergenții 
ce nu pot ii degradați de fac
torii biologici.

înconjurător, precum

BONN 26 (Agerpres). — Cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, a informat pe liderii opoziției creștin democrate 
asupra convorbirilor avute la Kassel cu președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph. Cu acest 
prilej au fost trecute în revistă și contactele diplomatice 
dintre guvernul de la Bonn și unele țări socialiste din Eu
ropa răsăriteană. Miercuri, în Bundestag urmează să aibă 
loc dezbateri asupra politicii externe a guvernului R. F. a 
Germaniei.

(Merisiță științifică internațională consacrată 
aniversării a 150 de ani de la nașterea lui 

FRIEDERICH ENGELS
BONN 26. — Corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Marți dimineața, la 
Wuppertal s-au deschis lucrările 
Conferinței științifice interna
ționale consacrate împlinirii a 
150 de ani de la nașterea lui 
Friederich Engels.

Organizată sub auspiciile mu
nicipalității, in orașul natal al 
genialului învățător, organizator 
și conducător al clasei munci-

toare internaționale, 
își propune — după 
nia in cuvîntul de salut prima
rul general al Wuppertalului. 
Johannes Kau, — să aducă o 
contribuție la mai buna cunoaș
tere și adincirc a unor proble
me de larg interes din opera 
lui Engels.

La conferință participă dele
gați din Anglia. Austria, Bel
gia, Elveția. Franța, Israel, Iu
goslavia. Italia. Olanda, R. D.

La 18 iunie deci... Elaborate mai de mult, 
programele electorale trebuie acum aprobate 
de conducerile partidelor. Campania electorală 
este insă declanșată (neoficial deocamdată). Fie
care zi trecută din „atit de scurta lună" a pre- 
parativelor trebuie folosită la maximum. Deși 
sprijinul primit din partea simpatizanților nu e 
neglijabil, sarcina cea mai mare revine liderilor. 
In afara presei, care deja a devenit bogată 
„amănunte semnificative" Wilson, Heath 
Thorpe (liderii laburiștilor, conservatorilor 
respectiv, liberalilor) n-au uitat că cel mai 
ficace mijloc de „captatio benevolentiae" a elec
toratului este cel care are, de altfel, cele mai 
vechi tradiții : contactul direct cu alegătorii. 
Discursurile au o rețetă încercată: miei 
biri „de la caz la caz" (in funcție de 
tate), presărate cu aluzii măgulitoare la 
auditoriului și a partidului propriu și 
mică poantă, mai mult sau mai puțin 
oasă, la adresa rivalului. Desigur, nu vor lipsi 
promisiunile împărțite in stingă și-n dreapta. 
Dar, oricit ar fi de „voiajori", liderii și apos
tolii acestora nu se vor putea face auziți și 
văzuți de aproape, in mai puțin de o luna, pe 
întreg teritoriul Marii Britanii. Cel mai eficient 
mijloc rămine în felul acesta televiziunea, In 
cursul zilei „cei trei mari" vor străbate diferite 
distanțe și vor rosti diferite discursuri, pentru 
ca seara să fie prezenți la Londra în fața ca
merelor de luat vederi și a microfoanelor.

in

e-

deose- 
locali- 
adresa 
cite o 
maliți-

conferința 
cum subli-

Germană. R. F. a Germaniei, 
Statele Unite, Ungaria șt 
U.R.S.S.

Din partea României partici
pă Nicolae Goldberger, prim
adjunct al directorului Institu
tului de studii istorice și so
cial politice dc pe lingă CC. 
al P.C.R., care va prezenta co
municarea : „Friederich Engels 
și legăturile sale cu mișcarea 
muncitorească din România".

sau elicopterul ?
Penlru o asemenea performanță, cei. trei li

deri și-au ales, in funcție de mai multe consi
derente, trei tipuri diferite de mijloace de trans
port : Wilson, a închiriat un tren, Heath un a- 
vion cu 50 de locuri, iar Thorpe un... elicop
ter. Sprijinitorii, „Whips‘‘-ii (bice), cum le spun 
britanicii, și-au oferit deja serviciile in favoa
rea unuia sau altuia dintre partide. De loc in
sensibil la acest ajutor „dezinteresat", liderul 
conservator Edward Heath a acordat înlesniri 
in ce privește costul transportului acelora din
tre ziariști care il vor însoți in cursul întregii 
sale campanii.

In tabăra laburistă se caută idei originale. 
De pildă, unul dintre decanii parlamentului 
britanic, Marcus Lipton, și-a propus să facă pro
pagandă electorală in ritmul cintecului ..Hand 
in hand" (Mină-n mină), al cărui interpret este, 
purtind cu el un patefon ambulant, in genul 
flașnetei.

Inventivi, ziariștii britanici au pus îndată in 
■circulație diverse butade care stabilesc o legă
tură intre mijloacele de transport utilizate de 
liderii politici și șansele electorale ale partidelor 
lor. Totuși, excluzindu-l pe Jeremy Thorpe, care 
încearcă fără prea multe șanse să restabilească 
faima vechilor wigi (predecesorii liberalilor), 
abia la 18 iunie se va afla viteza reală cu care 
au călătorit spre victorie partidele britanice.

Victor MARTALOGU

Q O delegație comercială a 
R. F. a Germaniei a sosit la 
Praga, anunță agenția CTK. 
Oaspeții vor avea convorbiri cu 
reprezentanți ai Ministerului 
Comerțului Exterior în legătură 
cu reglementarea relațiilor co
merciale dintre cele două țări 
pe perioada care urmează.

;-a

I

£ în capitala tunisiană s 
ăesebis o reuniune regională a 
comitetelor UNICEF (Fondul 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Copii), la care participă 

~ delegați din 20 de state.

@ Surse oficiale francezo, 
citate de agenția France Presse, 
au anunțat că unitățile militare 
franceze care operează în Ciad 
alături de forțele guvernamen
tale împotriva elementelor re
bele din regiunea Tibesți vor 
fi retrase în mod progresiv, in- 
cepînd din luna iulie, și nu 
vor mai fi înlocuite. Efectivele 
acestor unități au fost evaluate 
la 2 300 de oameni, ele prove
nind în majoritate din elemente 
ale Legiunii străine.

(«) 45 de teritorii cu o popu
lație totală de aproximativ 26 
milioane de locuitori se află 
încă sub dominație colonială — 
a declarat Davidson Nicol, pre
ședintele Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare.

0 Avionul sovietic „TU-144" 
a atins viteza de 2150 km/h 
intr-un zbor de încercare efec
tuat la altitudinea de 16 300 m. 
față de viteza de 2 010 km/h. 
atinsă în timpul zborului de 
încercare precedent.

• La Bursa din New York, 
considerată drept barometru al 
situației economiei americane, 
indicele valoric a continuat sa 
scadă, atîngînd luni cel mal 
redus nivel din ultimii 8 ani: 
641.36 de puncte. Reducerea 
indicelui se apropie astfel de 
recordul stabilit la 18 decem
brie 1962. cînd a fost de 640,14 
puncte.

• Administrația S.U.A. a 
cerut luni Congresului să apro
be ridicarea plafonului dato
riei publice a tării cu încă 18 
miliarde de dolari.

Alegerile comunale, care au avut loc duminică in 433 
de localități din landul Styria, au confirmat tendința de 
creștere a popularității Partidului socialist.

Socialiștii au obținut majoritatea absolută a sufragiilor 
(50,51 la sută), îmbunătățindu-și poziția în comparație cu 
alegerile comunale din 1965. Această victorie electorală a 
fost realizată în principal in

De la începutul anului 
și pină in a treia săptă- 
a lunii mai, cursul acți-

© 
1970 
mînă 
unilor negociate la bursele din 
R. F. a Germanici a scăzut cu 
19,7 la sută, anunță agenția 
D.P.A. Indicele principalelor 
valori industriale a ajuns la 
124,1, ceea ce înseamnă cel 
mai scăzut nivel din luna apri
lie 1968.

dauna Partidului populist.

DE MEXICO 26

(Agerpres)

știri de la GUADALAJARA

CIUDAD
(Agerpres). — Comisia de ar
bitri a Federației internaționa
le de fotbal s-a reunit la Ciu
dad de Mexico in prezența 
președintelui F.I.F.A., Stanley 
Rous. Cei 30 de arbitri selec
ționați pentru campionatul 
mondial au fost repartizați în 
cele patru grupe ale turneu-

lui final. In grupa de la 
Guadalajara, unde joacă echi
pa României, vor oficia ur
mătorii arbitri : Ferdinand 
Marschall (Austria), Vital 
Loraux (Belgia). Diego de Leo 
(Mexic). Abraham Klein (Is
rael), Roger Machin (Franța). 
Arturo Yamasaki (Mexic), 
Laurens van Ravens (Olanda), 
Tofik Bakrhamov ( 
Desemnarea arbitrilor 
fiecare meci 
efectuată de 
format din 
(Iugoslavia).

(U.R.S.S.). 
r pentru 

in parte va fi 
un subcomitet 

K. Andrejevici 
Aston (Anglia), 

Latișev (U.R.S.S.) șl 
(Uruguay). Arbitrul 
Andrei Rădulescu va 
jocuri în grupele de

Kodesal 
roman 

conduce 
la Ciu-

dad de Mexico, Puebla și 
Toluca.

Grupa de la Guadalajara va 
fi supervizată din partea Co
misiei de către Koe Ewe-Tey- 
ler (Malayezia) și Robert 
Masson (Franța).

o
Echipa Angliei a plecat din 

Bogota spre Ciudad de Mexico 
fără căpitanul său, Bobby 
Moore. care va trebui să 
compară în fata procurorului 
districtual, fiind învinuit dc 
furtul unei brățări de aur 
dintr-un stand al hotelului 
..Tocuendama", unde formația 
engleză era cantonată după 
ce sosise de la Quito. Valoa
rea brățării este estimată la

circa 1 500 de dolari.
Moore a fost arestat la aero
portul Eldorado, în momentul 
cînd echipa se pregătea 
urce în avion.

o
Antrenorul Angelo Nicules- 

cu nu a fost prea mulțumit 
de evoluția jucătorilor ro
mâni în meciul cu echipa 
Atlas. „Jucătorii suportă 
cu dificultate căldura, nu.și 
regăsesc forma. Cred că este 
greu pentru europeni să joa
ce în acest climat la ora 
prințului".

Echipa României urmează 
să susțină o nouă partidă de 
antrenament, joi, cu formația 
Oro din Guadalajara.

TELEVIZIUNE
MIERCURI 27 MAI 1970

19.15
17,50 Deschiderea emisiunii. 19,20

Microavanpremiera.
17,55 Buletin de știri. 19,30
18,00 „Palatul viselor" — e- 20,15

misiune pentru pionieri.
(Interviziune). 21,50

18,30 Tineri interpret de mu 22,05
zică populară.

18,45 „Galați și Brăila în lup 22,40
tă cu năvala apelor" — 23,25

reportaj.
Anunțuri — publicitate. 
1001 de serj — emi
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Telecinemateca: ”
totul pentru mine' 
Studio dans : „Duo". 
Ora editorului. Editura 
Junimea de la Iași. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

.Ești

Informațiile parvenite din Rabat atestă o intensă acti
vitate diplomatică a Marocului consacrată problemelor O- 
rientului Apropiat. Astfel, după cum arată agenția France 
Presse, regele Hassan al II-lea va pleca miercuri in Algeria, 
unde va avea intilnire cu șeful țării gazdă, președintele 
Boumediene. Agenția citată precizează că în afara exami
nării relațiilor bilaterale, un accent deosebit va fi pus în 
cadrul convorbirilor pe dezbaterea multiplelor aspecte ale 
situației din Orientul Apropiat. Tot la Rabat s-a anunțat 
că Driss Slaoui, director general al Cabinetului regal, va 
pleca la Londra pentru a remite un mesaj premierului bri
tanic Harold Wilson privitor la Orientul Apropiat. Un me
saj similar a fost adresat anterior președintelui Republicii 
franceze, Georges Pompidou.

Un pod peste Mosela

Noi subsfanje organice

Bacon confirmat

45 de titluri de noblefe !
Fosilă

laboratoarele 
al Academiei

metan, anin
au sintetizat

CALEIDOSCOP

Țipaiuj — lotiepilodeiea poligrafica Hunedoara. Subunitatea Petroșani 40 369

Din Trier, în apropiere de granița luxemburgheză, le
giunile române au construit cu 17 secole in urmă un pod 
peste Mosela, lung de 350 de metri. Abstracție făcînd unele 
miei lucrări de modernizare a părții carosabile, podul a ră
mas neschimbat de atunci și pînă acum, făcînd față cu suc
ces unui intens trafic automobilistic. Cu prilejul unor lu
crări de dragare pentru adîncirea albiei fluviului, specia
liștii au avut prilejul să cerceteze cîteva din datele arhitec
tonice ale podului. Baza pilonilor se află la o adincime de 
20 metri in albia fluviului. Pentru construcție au fost folo
site pietre cubice din bazalt și gresie, însumînd 11 700 mc 
.și 6 000 mc dc stejar și cite 22,5 tone fier și plumb pentru 
fiecare pilon.

"Substanțe organice asemănătoare celor descoperite in 
compoziția meteoriților au fost obținute in ....'4~
Institutului de geochimie și chimie analitică 
de Științe a U.R.S.S.

Iradiind împreună cu apa amestecuri de 
niac, oxid de carbon și alte gaze, chimiștii 
cu ajutorul acceleratorului de la Dubna opt aminoacizi. Din 
comparațiile efectuate a rezultat că meteoriții conțin a- 
ceiași compuși formați sub influența iradiațiilor cosmice. 
Se consideră că aceste experiențe vor contribui la elucida
rea provenienței compușilor organici pe planeta noastră.

A. Vinogradov, directorul Institutului respectiv, a men
ționat că în stadiul inițial al dezvoltării sale, Pămintul a 
avut o atmosferă mai puțin densă decit in prezent și a fost 
supus unei acțiuni mai intense a razelor cosmice. Această 
circumstanță a contribuit la vremea respectivă la apariția 
unor compuși organici.

Harold Scott, președintele secției de geologic de la 
Universitatea de stat din Michigan, a anunțat descoperirea 
unei fosile ce face legătura intre animalele vertebrate și cele 
nevertebrate. In acest fel, lanțul evolutiv al vieții pe pla
neta noastră se mai îmbogățește cu o importantă verigă ce 
va permite o mai bună cunoaștere a evoluției de la fiin-

trăit în apele terestre acum aproxi- 
ani, adică după 25 milioane de ani 
reprezentanți ai fosilelor amintite —

țele inferioare spre cele superioare, culminind cu apariția 
omului.

Fosila, ale cărei dimensiuni sînt de ordinul a cițiva cen
timetri, poartă denumirea latină de lochriea wellsensis și 
este considerată ca strămoș al peștilor. La rindul lor. peștii 
sînt considerați de către biologi ca strămoși ai animalelor 
cu coloană vertebrală, categorie din care face parte și omul. 
Dr. Scolt a subliniat că primul exemplar al unei asemenea 
vietăți a fost identificat în cursul verii anului trecut, în 
zona din centrul statului Montana, de către William Mel
ton, cercetător al muzeului din Montana.

Lochriea wellsensis se pute;i deplasa în apă cu aju
torul cozii pe care o avea și care ii permitea să înoate. Fără 
cap, această vietate avea o cavitate prin care ingera hrana 
pe care o culegea din mediul înconjurător. Dr. Scott a mai 
arătat că virsta specimenului pe care l-a studiat este dc a- 
proximativ 200 milioane de ani. dar ființe de același tip au 
existat și acum 425 milioane de ani. Oamenii de știință 
consideră că peștii au ‘ ‘ '
mativ 400 milioane de 
de la apariția primilor 
lochriea wellsensis.

Cînd cu 350 de ani în urmă filozoful englez Francis 
Bacon a afirmat că „apa caldă îngheață mai repede decit 
cea rece", nimeni nu i-a dat crezare.

In zilele noastre, după cum relatează agenția UPI, Geor
ge Call, dc la Consiliul canadian de cercetări științifice, a 
demonstrat experimentai că intr-un vas deschis apa fier
binte îngheață mai repede decit cea rece. Explicația trebuie 
căutată în faptul că evaporarea joacă un rol în procesul 
de înghețare, iar apa fierbinte se evaporă mai repede decit 
cea rece.

Potrivit unui anuar statistic publicat de ministerul de 
justiție, in prezent există în Spania 2 628 de titluri de no
blețe, recunoscute oficial de stat. Dintre acestea 1 922 apar
țin cetățenilor spanioli, iar restul altor persoane străine. 
Recordul de cumulare al mai multor titluri de noblețe il 
deține Ducesa de Alba. Dona Oayetana Fitz James Stuart. 
Ea deține 45 de titluri.


