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Teri după-amiază, au avut ioc 

ședințe de lucru ale Birourilor 
executive ale consiliilor muni
cipal, orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste din 
Valea Jiului care au analizat, in 
baza apelului Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, posibilitățile de ajuto
rare a județelor calamitate în 
urma inundațiilor.

Birourile executive ale con
siliilor Frontului Unității So
cialiste și-au însușit reco
mandările Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste și au stabilit acțiuni 
concrete în vederea îndeplinirii 
de către toate organizațiile de

masă și obștești, unitățile eco
nomice și social-culturnle din 
municipiu a acestor recoman
dări pentru a sprijini prin mun
că și donații județele calami
tate, populația sinistrată.

Birourile executive ale consi
liilor municipal, orășenești și 
comunale ale Frontului Unității 
Socialiste au apreciat înaltul 
patriotism, vibrantele manifes
tări de solidaritate frățească și 
hotărirea unanimă, fermă a 
populației Văii Jiului exprimată 
in ultimele zile de a acorda 
tot sprijinul moral și material 
populației sinistrate, de a con
tribui la depășirea greutăților 
provocate de inundații.

Gînduri transpuse în fapte
Intr-unui din reportajele din 

zilele trecute, consemnam, con
comitent cu contribuția băneas
că oferită de salariații minei 
Lonea pentru ajutorarea sinis- 
traților. hotărîrea fermă a mi
nerilor acestei exploatări de a 
accelera ritmul producției și 
spori realizările. Iată că 
din același colectiv ne parvin 
vești despre traducerea în fapte 
a obiectivelor de muncă hotă- 
rite. Despre aceste fapte, tov. 
Andrei Colda, secretarul comi
tetului de partid al minei Lo
nea ne relata ieri prin telefon j 
„Chiar din prima zi după adu
nările salariaților pe schimburi 
de solidaritate cu populația lo
vită de inundații, pentru aju
torarea acesteia și refacerea 
economici regiunilor calamitate, 
in abatajele minei Lonea. la 
toate locurile de producție și 
in fiecare brigadă și formație 
de lucru pulsul muncii bate

mai puternic și se concretizea
ză schimb de schimb, zi de zi 
in noi realizări — in sporuri 
la producția de cărbune. Fron- 
taliștii din brigada lui Clement 
Birluț au avut abatajul într-o 
situație nu prea favorabilă în 
aceste zile, dar, înzecindu-și e- 
forturile. au „repus" abatajul 
pe poziție favorabilă de pro
ducție reușind ca în numai trei 
zile să recupereze cantitatea de 
cărbune nerealizată și să în
deplinească și depășească pla
nul cu 18 tone de cărbune, pe 
seama unui randament de peste 
7 tone/post. Randamente mai 
mari decit cele planificate și 
depășiri de plan la extracția de 
cărbune — acesta e răspunsul 
faptic la hotărîrea întregului 
colectiv al exploatării dat și 
de alte brigăzi ca cele conduse 
de minerii Dionisie Policiuc, 
Marin Ciubăr. loan Borca, Mi- 
cleă Ioan III".

Purtind in inimi sentimente 
de profundă omenie

In aceste zile, cînd informa
țiile sosite din țară continuă să 
consemneze despre pierderile 
umane și materiale provocate 
de inundații acțiunile de soli
daritate, de sprijin efectiv al 
zonelor calamitate se intensifi
că emoționant.

Constructorii știu cel mai bi
ne ce înseamnă a repara sau a 
reclădi din temelii sute și sute 
de clădiri, a mii de locuințe 
inundate, avariate sau distruse. 
Purtind în inimi sentimente dc 
profundă omenie, sentimente

patriotice, socialiste, abordind 
situația reală și măsurile ce se 
impun printr-o pornire de înaltă 
responsabilitate, constructorii o- 
biectivelor industriale și social- 
culturale din Valea Jiului și-au 
manifestat în aceste zile hotă
rîrea de a se alătura cu toate 
forțele largii mișcări inițiate de 
partid, organizată și condusă de 
Frontul Unității Socialiste pen
tru sprijinirea populației și re
giunilor calamitate de inundații. 
Redăm citeva secvențe în acest 
sens de la:
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POPULAȚIEI 
SINISTRATE

Centre de colectare 
a obiectelor 

pentru sinistrați
Pentru ajutorarea popu

lației sinistrate din zonele 
afectate de calamitate, in 
municipiul Petroșani au 
luat ființă centre de colec
tare a îmbrăcămintei și a 
altor obiecte de folosință, 
astfel :
IN PETROȘANI

1. Școala generală nr. 6
- Aeroport

2. Clubul „Constructorul"
3. Școala generală nr. 2

— colonie
4. Cartierul „Constructo

rul" (in fostul sediu al aso
ciației de locatari)
IN LUPENI

1. Casa pionierilor
2. Clubul F.F.A. „Visco-

za"
3. Școala generală nr. 3

IN VULCAN
1. Școala generală din

Paroșeni
2. Școala generală nr. 1
3. Școala generală nr. 4
4. Sediul I.G.L.
5. Liceu
6. Școala generală din

Crividia
7. Școala de 4 clase din 

Dealul Babii
8. Școala generală nr. 5

IN PETRILA
1. Clubul muncitoresc

(Petrila)
2. Școala generală nr. 5
3. Consiliul popular
4. Clubul muncitoresc 

(Lonea)
5. Căminul cultural Cimpa 

ÎN URICANI
1. Consiliul popular

ÎN ANINOASA
1. Consiliul popular

OMENESCUL GEST
| ...Și pentru cei ce
. se străduiesc, sub 
I bol/ile de cărbune din 
1 ad incul .minei Pelrila, 
Isă smulgă bogăția de 

„pietre care ard“ pen- 
I tru tară, zilele din 
I urmă au trecut greu... 
■ „Dacă s-ar putea, cil 
I de cit măcar, să le 
j lini aproape, să.i aju- 
I iăm cu toate puterile, 
1 șă-i îmbărbătăm...", 
I cam aceasta-i forma 
Ipe care au imbrăcat-o 

glndurile și vibrația 
■ inimii lor. Loviturile 
I nemiloase primite de 
. semenii de peste 
I munți din partea unei 
* naturi — frumoasă 
I o mie de ani — dez- 
I lăntuită stupid intr-un 
I timp incredibil de

scurt, le-au provocat 
o mihnire ud încă. Mi
nerii. insă, după cum 
le e firea, au simții 
că sincera compasiu
ne nu e singurul su
port, in orice caz nu 
e cel mai eficace... 
In frunte cu comuniș
tii, ei s-au hotărit 
să-și înzecească efor
turile in aceste zile de 
cumpănă, fiecare ia 
locui lui de muncă, 
in scopul de a contri
bui concret, substan
tial la compensarea 
pierderilor provocate 
de către calamitățile 
fără precedent. Și au 
reușit să se justifice: 
1 000 tone de cărbu
ne s-au extras, peste 
datoria obișnuită, în

nici o săplămină I So
lidari cu cei în sufe
rință, conșlienfi de 
povara fără precedent 
care apăsă pe umerii 
unui popor - întreg, 
ortacii destoinici din 
brigăzile conduse de 
experimentalii Mihai 
Iszlai, Ludovic Fulop, 
Titu Vlad, Mihai Ti- 
găeru. Constantin Mi- 
trea s-au întrecut pe 
sine, n-au precupeții 
nimic pentru a dove
di ce pot și cit pol. 
Organizarea ireproșa
bilă a procesului de 
producție, folosirea 
mai din plin a utila
jelor din dotare, urmă
rirea atentă, de ma
ximă exigenfă, a res
pectării indicilor de

calitate ai produsului | 
adus la ziuă și a nor- . 
melor de siguranjă a I 
muncii .— iată spre 
ce au lins acești oa- I 
meni și rodul insîsten- • 
tei lor îl poate vedea I 
oricine. Și, acum, să | 
vă punem la curent i 
cu o decizie unanimă I 
a colectivului zonei a 1 
IlI-a: atingerea, pină I 
la finele săptămînii în • 
curs, a impresionantei | 
cifre de 10 000 — care | 
reprezintă sporul de | 
tone de la începutul ■ 
anului! Ea constituie I 
un gest mișcător, o- . 
menesc in adevăratul I 
înțeles al cuvintului, ' 

care se cere apreciat I 
ca atare. ||

Traian MULLER |

Colectivul dc muncă dc aici, 
muncitori. ingineri, maiștri, 
tehnicieni, au hotărit să lucreze 
în cîte o duminică din fiecare 
lună pină la sfirșitul anului, 
începînd din luna mai, salariile 
cuvenite pe această zi urmînd 
a se ceda ca ajutor frățesc si
nistraților. (Personalul tehnic- 
administrativ al lotului Live- 
zeni a stabilit că va acorda in 
fiecare lună din acest an, în
cepînd cu luna mai, salariul pe 
două zile).
. Totodată, salariații au holă- 
rît ca fondul de premiere de

15 000 lei care li s-ar fi cuvenit 
ca urmare a abnegației depuse 
în muncă, sâ fie oferit spre 
întrajutorare regiunilor calami
tate. Astfel, contribuția băneas
că totală de ajutorare și soli
daritate a colectivului dc mun
că al șantierului T.C.M.M. cu 
populația din regiunile care au 
cunoscut efectul distructiv al 
inundațiilor se cifrează la a- 
proape 500 000 lei din fondul 
dc salarii, și la o producție su
plimentară compensativă peste 
angajamentele' anuale inițiale de 
100 000 lei.

Pretutindeni, in întreaga țară 
continuă să se manifeste din 
plin solidaritatea profundă, cu 
populația din zonele calamitate.

In această bătălie aspră, băr
bătească, cu apele revărsate, 
pustiitoare, in această încorda
re titanică, populația din regiu
nile sinistrate are alături între
gul popor, care, strîns unit in 
jurul partidului, este hotărit să 
depășească greutățile.

In momentele grele, de luptă 
cu furia apelor, întregul co
lectiv al Combinatului de în
grășăminte azotoase din Tg. 
Mureș a dat dovada unui înalt 
spirit patriotic și a unei pro
funde conștiințe socialiste, asi- 
gurind funcționarea continuă a 
tuturor instalațiilor, îndeplinind 
exemplar sarcinile de plan, pa
ralel cu acțiunile organizate 
pentru salvarea vieților ome
nești și bunurilor materiale din 
alte zone ale municipiului. Du
pă retragerea apelor, echipe 
complexe de specialiști au ac
ționat și organizat neîntrerupt 
activitatea pentru repunerea in 
funcțiune a uzinelor care ali
mentează cu apă potabilă mu
nicipiul Tg. Mureș și orașele 
Tirnăveni și Luduș, a unor re
țele electrice și telefonice în 
cartierele inundate, iar alți sa- 
lariați. au participat la ajuto
rarea populației sinistrate. Pen
tru înlăturarea cit mai grab
nică a pagubelor, colectivul 
combinatului a hotărit să su
plimenteze angajamentele luate 
anterior, de la 16 milioane, la 
26 milioane lei producție marfă. 
Iar la beneficii peste plan, de 
la 10 milioane, la 16 milioane 
lei. Toți salariații vor contribui 
in acest an la fondul de ajuto
rare a sinistraților, cu salariul 
pc opt zile.

Gala oricind să răspundă la 
chemarea conducerii partidului 
.și statului, colectivul Grupului’ 
industrial pentru foraj și ex-! 
tracția țițeiului — București, s-a 
angajat să depășească planul 
producției globale industriala' 
pe anul 1970 cu 8 milioane lei, 
și să realizeze beneficii suplii 
mentare de 5,8 milioane lei, 
și in același timp să contribuie 
la ajutorarea sinistraților cu 
cite o zi din salariul cuvenib 
in fiecare lună, pină la sfirși
tul anului.

întruniți în ședință operativă 
de lucru, membrii Biroului Co
mitetului județean Argeș al 
P.C.R.. ai Comitetului executiv."; 
al Consiliului popular județean, 
și ai Consiliului județean ar 
Frontului Unității Socialiste au ( 
hotărit să cedeze fondului 
ajutorare a populației sinistra-' 
te salariul lor pe o lună.

Lucrătorii Combinatului da 
exploatare și industrializare a 
lemnului din Pitești au depus 
pină acum suma de 170 000 let, 
cei de la Combinatul textil Pi
tești — 305 000 lei. iar cei aî 
Direcției județene P.T.T.R. — 
81 000 Iei, sume ce reprezintă 
o parte din salariile muncito
rilor și personalului tehnico-ad- 
ministrativ din unitățile amin
tite, donate în folosul sinistra
ților.

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din cadrul Combinatului 
industriei alimentare Ilfov, s-au 
angajat să realizeze în trimes
trul II o producție peste plan 
în valoare de 5 milioane lei. 
Totodată, vor livra imediat, la 
cerere, peste prevederile con
tractuale. 250 tone conserve de 
carne, legume și fructe, pentru

(Continuare in pap a 3-a)

Grupul de șantiere „Valea Jiului" al T.C.H.
Acum două zile. în adunările 

dc solidaritate care au avut loc 
pe toate șantierele de construc
ții social-culturale din Valea 
Jiului și la sediul din Petroșani 
al Grupului, s-a hotărit ca cei 
75 000 lei — salariul pe o zi 
de lucru al întregului colectiv 
de muncă al Grupului — să fie

cedați ca ajutor populației din 
zonele inundate.

Pentru a contribui la com
pensarea daunelor pricinuite dc 
inundații, colectivul dc con
structori ai Grupului T.C.H. va 
lucra în trei zile de duminică 
producția suplimentară ce se va 
realiza în aceste zile intrecînd 
valoric cifra de 700 000 lei.

Șantierul „Valea Jiului" superior al I.L.H.S.

ACTE DE PROFUND UMANITARISM
© Ieri dimineață, de la tov. 

Ion Hodrea, șeful garajului 
I.I.L. Petroșani, am primit ves
tea că într-o adunare spontană 
de solidaritate frățească cu 
populația din zonele lovite de 
inundații, salariații acestui co
lectiv de muncă au hotărit să 
contribuie fiecare la ajutorarea 
familiilor sinistrate codind in 
acest scop o zi din salariul lor 
pe luna mai totalizind suma de 
peste 25 000 lei.

Totodată colectivul garajului 
s-a angajat să lucreze suplimen
tar în fiecare zi cite două orc 
la întreținerea in perfectă stare 
de funcționare a parcului de 
mașini. în vederea asigurării 
cerințelor sporite de transport 
ale întreprinderii, pentru a fi 
gata să răspundă oricind la 
orice solicitare și a-.și da apor
tul. alături de celelalte colec
tive de muncă și secții ale 
I.I.L. Petroșani, la efortul ge
neral al oamenilor muncii din

Valea Jiului, a întregii țări 
pentru refacerea rapidă a re
giunilor calamitate, compensarea 
pierderilor pricinuite de inun
dații economiei naționale.

© De la „Viscoza" Lupeni 
tovarășa Maria Tomșa, secre
tara comitetului de partid pe 
fabrică, ne-a adus la cunoștință 
că în adunările pe schimburi 
muncitorii filaturi.ști au hotă- 
rît să cedeze salariul lor pe o 
zi — totalizind 55 000 lei — 
în scopul ajutorării sinistrați- 
lor, reducerii suferințelor aces
tora și urmărilor inundațiilor. 
Intr-o puternică unitate de ac
țiune și de manifestare a con
științei civice mulți salarlați ca 
Ioana Ispas și E. Ionescu 
s-au oferit să acorde sinistra- 
ților îmbrăcăminte, iar alții ca 
Vaier Jula să sprijine acțiunile 
pentru creșterea copiilor din fa
miliile greu lovite de inundații.

Adine zguduiți de calamita
tea care a pricinuit atitea dis
trugeri și pierderi unor județe 
ale țării, actorii Teatrului „Va
lea Jiului" participă nu numai 
cu gîndul, ci și cu fapta la im
presionantele acțiuni declanșate 
în întreaga țară pentru resta
bilirea situației și sprijinirea 
populației din regiunile sinis-

SPECTACOLE 
PESTE PLAN

trate. Pină in prezent a fost 
adunată suma de 5 000 lei. Co
lectivul teatrului s-a angajat să 
ofere peste plan trei spectacole 
cu piesele „Patima roșie" de 
M. Sorbul, „Trei crai dc la ră
sărit" de B. P. Hașdcu și „Pe 
ușa din dos" de Thurzo Cabor, 
fondurile obținute fiind depuse 
în contul 2 000.

SOLIDARITATE
45 000 lei

Alături fiind din toată ini
ma de cei care au cunoscut fu
ria apelor, colectivul de muncă 
b întreprinderii de gospodărie 
locativă din Petroșani a hotă
rît să le ofere salariul pe 
o zi — sumă ce se cifrează la 
45 00(i lei — să contribuie efec
tiv. in caz de nevoie, prin mun
că personală, la refacerea unor 
clădiri afectate de inundații. E 
un semn de solidaritate cu cei 
loviți de calamități, o dovadă 
a unei înțelegeri omenești plină 
de responsabilitate patriotică și 
civică.

sta{ia Petroșani a două trenuri 
de marfă cu supratonaj. Trenul 
3 604 a transportat în di
recția București. în dimineața 
zilei de 19 mai a.c. 2 460 tone de 
cărbune, cu 560 mai mult decit 
era planificat. Cu citeva ore 
mai tîrziu, la ora 15,30, spre 
Ișalnita pleca un alt tren cu 
supratonaj, nr. 2 610, care da
torită priceperii oamenilor 
din tura condusă de loan Un
gur a fost încărcat cu 2 598 
tone de cărbune față de 2 000 
tone cit era preliminat".

Ajutor efectiv

T enacitate

Sporesc eforturile 
feroviarilor

Intensificarea eforturilor fe
roviarilor s-a materializat 
Ln cursul zilei de *9 
mai a. c, în expedierea din

Un colectiv format din 
34 de muncitori, 4 maiștri și 
un inginer din cadrul .Șan
tierului 17 construcții căi fe
rate s-au deplasat zilele tre
cute, la indicația comanda
mentului de intervenție, in 
zona Teiușului unde contri
buie efectiv acum la repune
rea în funcție a liniei ferate.

La inițiativa organizației de 
partid din cadrul șantierului au 
avut loc adunări de solidaritate 
ale constructorilor obiectivelor 
hidrotehnice din Valea Jiului 
cu populația și zonele care au 
suferit- pe urma inundațiilor, 
în care s-a hotărit să se cedeze 
o zi do salariu și să se lucreze 
pe șantiere două duminici. Ast

fel contribuția constructorilor 
I.L.H.S. din Valea Jiului la în
lăturarea sau compensarea dau
nelor pricinuite de inundații se 
materializează in 50 000 lei o- 
feriți ca sprijin din fondul de 
salariu, și într-o producție su
plimentară de 200 000 lei reali
zată in zilele de duminică.

: Șantierul 17 construcții căi ferate din Petroșani
Pe lingă ajutorul efectiv a- 

cordat sinistraților — prin ple
carea unui colectiv de muncă 
pentru construcția unei porțiuni 
de cale ferată din Ardeal — 
constructorii șantierului nr. 17

★ ★

...Hotărîri, ajutoare, înscrise 
în cifre. Dincolo de acestea se 
află insă sentimentele, gindu
rile oamenilor, ale tuturor oa
menilor. Printre ei și construc
torii Văii Jiului. In aceste mo
mente grele cind mii dc oa
meni, străzi, utilaje, orașe și 
sate cunosc pe viu ce-nseamnă 
cuvintul CALAMITATE, in ini
mile constructorilor stăruie, mai

au hotărît să ofere drept aju
tor populației din zonele cala
mitate dc inundații 2 zile din 
salariu, ceea ce înseamnă o su
mă de 140 000 lei.

★
puternică decit monolitul beto
nului, hotărirea dc a contribui 
din plin, cu toate forțele, inte
grați în frontul uriaș al uni
tății noastre socialiste, la lichi
darea urmărilor negative ale 
inundațiilor, la normalizarea si
tuației .și la încheierea cu suc
ces a planului economic anual.

Ion MĂRGINEANU

De la [abioelul inkiual De paitid
Examenele de sfirșit de an la toate secțiile Universității 

serale de marxism-leninism se vor desfășura după următo
rul program :

— Anul III economie, filozofie și construcție de partid 
— în zilele de 25—26 mai a.c.

— Anul II economie și filozofie — în zilele de 27—28 
mai a.c.

— Anul I economie, filozofie, sociologie și estetică — 
in zilele de 29 mai și 1 iunie a c.

Examenele vor avea loc la Cabinetul de partid între 
orele 17—20.

Herghelie de piloni ai energiei inundați de „marca" Mu
reșului1' intre Sâulești și Uroi. Foto: I. LICIU

Unda de viitură a intrat săp- 
tămina trecută pe teritoriul ju
dețului nostru. Am ascultat cu 
toții .știri din alte județe, am 
văzut inagini filmate dar nu 
puteam să ne închipuim nici 
pe departe proporțiile dezastru
lui. S-au organizat comanda
mente locale pentru apărare, 
s-au masat toate forțele umane 
și materiale. Populația din lo
calitățile periclitate a, fost eva
cuată. bunurile și animalele, de 
asemenea. In județ 12 000 de 
oameni au fost nevoiți să-și pă
răsească locuințele. Nimeni nu 
dormea. Toată lumea lucra j 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
armata, gărzile patriotice.

Se știa cu aproximație și ora 
cînd unda de apă va afecta 
județul nostru. Bătrinii î.și răs
coleau memoria pentru a-și a- 
propia imaginea unei asemenea 
inundații. Dar nu, nici ei, sau 
mai ales ei. nu și-au închipuit 
proporțiile actualei revărsări. 
Aveam să ne convingem de a- 
ceasta, vineri noaptea cînd pri
mele 80 de case ale satului Au
rel Vlaicu au fost înconjurate 
de ape. Priveam de pe înălți
me cum apa pătrundea pe uși 
.și ferestre, cum smulgea cu fu
rie pereți .și acoperișuri. Oame
nii, stăpinii acelor case, stăteau 
împietriți de-o parte. Nimic și 
nimeni nu-i mai putea ajuta 
in acele clipe. De la cei 100—150 
metri lățime, cit arc in mod 
obișnuit acolo Mureșul, în di
mineața aceia se întinsese pe 
4—5 km. Viitura a cuprins alte 
și alte localități. A inundat 
2 300 dc case și zeci dc blocuri, 
a făcut impracticabile șosele și 
linii de calc ferată, rețele e- 
lcctrice și telefonice, a scos din 
circuitul economic incalculabile 
bunuri materiale, a făcut ca 
recolta de pe mii de hectare 
să fie compromisă, a ridicat 
vieți omenești.

Dar condițiile vitrege impuse 
de inundație, s-au izbit dc 
eroismul, abnegația și spiritul 
dc întrajutorare umană. Loca
litățile asediate de ape au fost 
în aceste zile de grele încer
cări teatrul unor intense ac
țiuni menite să salveze oameni 
și bunurile, să asigure vieții un 
curs cit mai aproape de nor
mal. In ciuda faptului că de
pozitele Devei au fost evacuate, 
că mărfurile s-au transportat în 
locuri ferite, în pofida legătu
rilor de transport îngreunate, 
populația a avut tot ce i-a tre

buit. Și aceasta pentru că zeci 
dc mii de oameni — civili și mi
litari. comuniști și fără de 
partid, bărbați și femei, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — uniți in a- 
celași țel. au acționat cu un 
curaj nemaiîntilnit, sub con
ducerea Comitetului județean 
de partid. Șoselele și căile fe
rate au dispărut sub apă, te
lefoanele s-au întrerupt dar au 
zburat fără întrerupere a- 
vioane și helicoptere, au plutit, 
luptind cu valurile, autoamfi- 
biilc. bărcile și plutele, oame
nii izolați între valuri n-au 
dus lipsă nici de hrană, nici 
dc apă.

Acum valurile se retrag. Dar 
lasă în urma lor un de
zolant peisaj. Bunuri obștești 
sau personale care n-au putub 
fi ferite, loouințe distruse, ca
davre, totul îmbibat în mii, iată 
tabloul sinistru oferit celor ca
ro recuceresc metru cu metru 
terenul cedat de Mureș.

Situația se menține în con
tinuare gravă. In județul Hu
nedoara există încă sate inun
date. Casele de unde apa s-a 
retras se dărîmă. Pagubele sîntt’^ 
considerabile. Din situația în
tocmită pină in dimineața zilei 
de 20 mai, de comandamentul 
județean pentru apărarea împo
triva inundațiilor reiese că a- 
pele au dărîmat 170 de case, 
lăsind fără adăpost 200 do fa
milii și au avariat alte sule de 
locuințe. Au fost inundate 70 100 
ha terenuri agricole. 10 școli, un 
liceu, un spital. 6 unități 
de cultură, numeroase străzi, 
magazii, depozite, 35 dc unități 
comerciale. Pină in ziua do 
ieri, după calculele estimative 
valoarea pagubelor pc ansam
blul județului nostru cauzat© 
dc stihiile naturii se ridică la 
circa 163 milioane lei. Valoarea 
acestora va crește în zilele ur
mătoare deoarece unele locali
tăți printre care Ilia, Stretea, 
Tisa. Sălciva și unele cartiere 
ale municipiului Deva mai sînb 
acoperite de apă.

O dată cu eforturile care se 
depun pentru aprovizionarea 
populației din localitățile cala
mitate. mii de oameni ai mun
cii, sprijiniți de militari, lu
crează intens la punerea în

T. ISTRATE
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DIN BILANȚUL DEZASTRULUI 
PR0V0CA1 DE CALAMITĂȚI

Din zonele bintuite de peste o săptămână de furia săl
batică n apelor re>ărsa(c sosesc noi știri zguduitoare despre 
pierderile de x ieți omenești, despre dezastrul provocat de 
calamități.

In județul Satu Marc — unde apele au scăzut cu circa 
2 ni sub culminația xiiturii — au fost identificate alte vic
time omenești, numărul total al inorților ridicindu-se piuă 
ieri la 73. In cuprinsul județului, puternic lovit de calami
tăți, s au identificat 3 350 de cose și 6 597 anexe gospodă
rești dărimate. Numărul persoanelor sinistrate este de 16 161, 
din care 803 sint bolnavi. Au pierit înecate peste 
17 000 animale. După ultimele identificări, suprafața totală 
inundată in județul Satu Mare cuprinde peste 120 000 ha. 
dintre care 43 000 ha erau cultivate cu griu, porumb, sfeclă 
ile zahăr, cartofi și legume.

Efectele inundațiilor au proporții catastrofale in jude
țul Mureș. Piuă la 20 mai au fost înregistrate 9 500 familii 
i i acuate, peste 5 000 case dărimate și avariate. S-au evacuat 
circa 20 000 animale, iar alte mii au pierit înecate.

Distrugerile identificate piuă miercuri, după calcule 
preliminare, se ridică la aproape 900 000 000 lei. La aces
tea se mai adaugă mari pierderi de produse, care numai 
in industrie sint estimate aproximativ la 300 000 000 lei. 
In cuprinsul județului sint grai avariate și scoi • din func
țiune mari fabrici și uzine. Au fost scoase < luncțiune 
total sau parțial marile termocentrale de la Luduș-lernut, 
l intinclc, precum și centrala termoelectrică Tirnăveni, stații 
de transformare, linii dc înaltă și joasă tensiune și instalații 
electrice, uzina de apă. Uzinele ..Electromureș". fabrica de 
mobilă. Combinatul de îngrășăminte azotoase. Combinatul 
chimic dc la Tirnăveni este complet distrus.

Identificările nu cuprind distrugerile pricinuite de ca
lamități in municipiul Sighișoara, parțial pe cele de la 
Combinatul industriei alimentare, din orașul Sovata. precum 
si pe cele cauzate in cinci comune grav afectate de inun
dații. izolate și acum de restul localităților.

In comuna Sic. din județul Cluj, din cauza alunecări
lor de teren s-au prăbușit 20 de locuințe, nescmnalindu-se 
xictime omenești. Alunecări de teren au fost semnalate și 
in satele Bălța și Silivaș de lingă Gherla, soldate cu distru
geri de case și construcții gospodărești.

Dc la comandamentul de apărare împotriva inunda
țiilor din Tg. Mureș s-a comunicat ieri că in acest județ 
au fost dărimate și avariate 4 953 dc case, au fost evacuate 
9 208 familii, iar 1 742 au rămas fără adăpost.

O telegramă transmisă aseară din Bistrița anunță că, in 
urma calamităților, in acest județ s-au înregistrat pînă ieri 
7 morți. iar 9 persoane sint date dispărute. Peste 1 500 de 
persoane au fost evacuate din localitățile inundate. Sint a- 
xariate, luate de șuvoaiele dc apă și distruse peste 300 dc 
case. Au fost scoase din producție 7 unități industriale. Sint 
inundate 16 000 ha teren agricol, iar culturile distruse pe 
12 000 ha; căi ferate distruse și avariate; rupturi și 
alunecări de drumuri — peste 116 km. Valoarea totală a 
pagubelor materiale identificate pină ieri in județul Bis- 
trița-Năsăud se cifrează la multe sute de milioane.

In timp ce in județele Mureș, Cluj, Satu Marc, Bistrița- 
Năsăud, Covasna se muncește eroic pentru repunerea in 
funcțiune a unităților de producție și eliminarea grabnică 
a efectelor calamității, lupta cu apele dezlănțuite cuprinde 
noi zone și localități ale țării. Apele Mureșului, menținin- 
du-sc peste cota de inundații la Alba Iulia, Deva, Săvîrșin, 
Radna. Arad și în alte zone de pe cursul inferior al riului, 
periclitează în continuare așezări omenești, bunuri mate
riale.

Miercuri dimineața, apele Mureșului au atins în zona 
Pcriam-Cenad înălțimea de 7,40 metri, deversind digul și 
acoperind complet peste - 000 ha de semănături, grădini de 
legume, livezi. Pe o lungime de 60 kilometri, mii de țărani, 
lucrători din întreprinderi agricoie de stat, ostași și mem
bri ai gărzilor patriotice au continuat munca febrilă pentru 
înălțarea digurilor la o cotă de siguranță de 9 metri. Din 
județul Timiș au fost evacuate localitățile primejduite de 
revărsarea Mureșului ; Saravale, Cheglevici, Cherestur, Por- 
deanu, Dudeștii Vechi și altele. Pirn măsurile luate de co
mandamentul județean, se asigură aprovizionarea oamenilor 
cu medicamente și alimente. întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele de producție din diferite localități ale jude
țului au asigurat adăpostirea a peste 80 000 de animale și 
SilCco r*ăsări evacuate din zona periclitată.

Pe Valea Oltului, inundațiile au luat mari proporții. Intre 
Bod și Făgăraș, apele air acoperit 21 de localități și 19 000 
hectare. Principalele localități calamitate în această zonă 
sint : Făgăraș. Bod, Homorod. Ilungra. Cața și Lunca Cli
nicului.

In județul Olt au fost evacuate, total sau parțial, 
localitățile Gruvărăști. Scărișoara. Tia Mare, Izbiceni, Kusă- 
nești și Vulturești situate pe malul Oltului.

Datorită presiunii ridicate a apelor riului. stația de e- 
purare a orașului Slatina este blocată. Se semnalează noi 
revărsări ale Oltului in apropiere de Tr. Măgurele.

In portul Galați continuă cu intensitate lucrările de a- 
menajare și consolidare a digului.

Pe Șiret, străpungerea digului în zona Fundeni și re
vărsarea apelor riului, au pricinuit pagube însemnate; peste 
17 000 ha culturi cerealiere și plante tehnice sint sub apă. 
Viitura s-a ridicat miercuri la punctul hidrometric Șcndreni 
Ia 7.03 metri, cu 60 cm mai mult față de ziua anterioară.

La Lungoci apa a atins ieri cota cea mai înaltă din ul
timele zile — 5,77 metri. Se lucrează cu febrilitate la su- 
praînălțarea digului local, folosindu-se împletituri, 2 500 saci 
cu nisip și terasamente de pămint.

O viitură puternică a inundat miercuri la ora 10,15 sta
ția de repompare de la Vadu-Koșca, care alimentează Ga- 
lațiul cu apă potabilă, orașul fiind alimentat de ieri din- 
tr-o altă sursă de la Șiret. După 45 de minute, la ora 11. 
apele au pătruns în incinta Latinu-Vădeni. unde digurile 
au fost rupte pe inari porțiuni Aici au fost acoperite de 
apă culturile de porumb, floarea-soarelui. lucerna. Au fost, 
de asemenea, inundate Antrepozitul frigorific, o fermă a 
I.A.S.-Siliștea. comunele Vădeni. Baldovinești, La- 
tinu etc. Din fața șuvoaielor care au lovit mai grav 
satele Cotu-Lung. Cotu-Mihale, Baldovinești și Vădeni popu
lația a fost evacuată.

In județul Brăila, principalul front de luptă contra sti
hiilor dezlănțuite este concentrat acum la apărarea de inun
dații a incintei industrial-agricole cuprinse între Brăila — 
Dunăre și Șiret.

Datorită revărsării riurilor Prut. Șiret, Birlad și Tro- 
tuș» in Moldova au fost inundate, total sau parțial, noi loca
lități : Frăsuleni, Golăiești, Lunca Prutului etc. Prutul a 
inundat circa 20 000 ha in zonele Trifești-Sculeni-Țuțora. 
In zona afectată au fost trimise unități militare de sprijin, 
dotate cu amfibii. bărci și alte mijloace de salvare a popu
lației și bunurilor materiale primejduite. Evacuarea oameni
lor și a bunurilor materiale, ca și aprovizionarea populației, 
se desfășoară conform situației create de calamități in fie
care localitate.

De miercuri dimineața, în Delta Dunării lupta cu apele 
se desfășoară cu maximă încordare, situația devenind deose
bit de critică. Apele Dunării continuă să crească constant 
primejduind vieți omenești, așezările deltei, amenajările 
stuficole și piscicole. Nivelul Dunării a depășit la Tulcea 
înălțimea cheiului și a fost distrus digul de protecție con
struit în ultimele zile de populația orașuTui. Ieri dimineață' 
in județ erau inundate peste 60 000 ha teren arabil șî 17 
localități, printre care Pătlăgeanea. Ceatachioi, SâleenL 
Plaur. Vulturu și Bganii de Sus. Apele au distrus Și ava
riat peste 1 600 case. Ele au cuprins, de asemenea, cariera 
de piatră de la Turcoaia. ateliere ale ctmperativei meșteșu
gărești din Măcin. patru cherhanale, patru școli și trei ma
gazine sătești.

După-a miază, apele umflate ale fluviului au făcut o 
breșă și în dreptul comunei Țiganii de Jos. Școala generală 
și 20 de locuințe au fost puternic lovite de ape. La apelul 
prin radio al localnicilor au venit rn ajutor peste 200 de 
cetățeni din satele învecinate (Nufărul. Partizani și Băltenii 
de Jos), precum și 130 de ostași, care întreprind acțiuni do 
salvare necesare. Pînă la ora 19 au fost scoase din zona 
cuprinsă de ape 15 familii și circa 800 de animale. Nu s-au 
semnalat victime omenești.

Echipe de intervenție, constituite de comandamentul ju
dețean pentru apărarea împotriva inundațiilor, au fost tri
mise miercuri spre Pardina. pentru a ajuta la grăbirea lu
crărilor de suprainălțare a digului din zona respectivă.

Informările sosite din întreaga țară reflectă eforturile 
excepționale ce se depun în situația grea creată de cala
mități. in toate zonele inundate și in cele amenințate de 
inundații, pentru salvarea vieților omenești, apărarea avu
ției naționale, a bunurilor populației.

TARA ÎNTREAGĂ ÎN SPRIJINUL
POPULAȚIEI SINISTRATE

(Urmare din pag. 1) 

popul.Ai,i sinistrată. Cadrele de 
conducere din combinat și din 
întreprinderile subordonate au 
hotării *ă contribuie la fondul 
de ajutorare a sinislraților cu 
salariul lor pe o lună, perso
nalul tehnic-adininistrativ din 
combinai și fabrici, cu salariul 
pe o jumătate de lună, iar 
muncitorii din unități, cu sa
lariul pe 1—2 zile, in fiecare 
lună, pină la sfirșitul anului.

Salariații Grupului industrial 
de aluminiu din Slatina. în
treprinderii de construcții-mon- 
taj. Consiliului popular jude
țean. Uniunii județene a coo
perativelor de consuni, cei de 
la Fabrica de osii și boghiuri 
din Balș, precum și din alte 
unități industriale ale județului 
Olt. au adunat, prin contribu
ție personală, suina de 2 215 512 
lei. Totodată, ci și-au exprimat 
dorința dc a lucra două zile /ie 
repaus, angajindu-se, in același 
timp, să dea zilnic, peste pre
vederile planului, o producție 
globală suplimentară in valoare 
de 1 623 000 lei.

In acțiunea pentru ajutora
rea sinistraților, lucrătorii între
prinderii do construcții fores
tiere Rimniou Vîlcea, au hotă- 
rit să cedeze din salariile lor 
un milion Ici. pină la sfirșitul 
anului.

Muncitorii Fabricii dc confec
ții din Brăila au hotărît să 
producă 500 confecții diferite, 
pe care le vor realiza peste 
programul normal de lucru. In 
afara unei sume bănești, oferită 
din salarii, colectivul între
prinderii județene Brăila de 
constructii-montaio s-a angajat 
să participe cu forța de muncă 
necesară pentru refacerea unui

cartier de locuințe dintr-un oraș 
lovit de catastrofă. De aseme
nea, 3 600 salariați de pe Plat
forma chimică a Brăilei au o- 
ferit o parte din salariile lor 
și s-au angajat să realizeze, pes
te plan, o producție de 6 mili
oane lei. Contribuția personală 
a salariaților orașului Brăila se 
ridica, pină miercuri, la suma 
de 4,5 milioane lei.

Pînă miercuri, la cele peste 
DO de centre constituite în ju
dețul Gorj pentru colectarea 
produselor ce lc oferă populația 
satelor in vederea ajutorării 
locuitorilor din zonele calami
tate. se strinseseră : 112 tont' 
de cereale, 4 354 kg fasole. 1 200 
kg legume, 19 404 ouă. 1 335 kg 
brinză, 120 kg șuncă și untură, 
30 kg miere dc albine. 103 tone 
fin și alte produse.

Intr-un alt județ — Mehe
dinți — erau gata pentru ex
pediere 314 tone dc cereale, 
6 200 kg fasole, 17 500 kg ceapă 
verde, 1000 ouă, 300 kg brinză. 
26 tone lucernă, precum și di
ferite materiale de construcții.

Țăranii cooperatori din majo
ritatea comunelor județului Olt 
au ținut să contribuie la ajuto
rarea populației sinistrate cu 
265 tone cereale, 30 tone le
gume, 2 tone sămință de sfeclă. 
2 000 fire răsaduri de roșii. Ei 
au hotărît. do asemenea, să 
trimită înseninate cantități de 
brinză, ouă. lapte, furaje, pro
duse a căror valoare se ridică 
la 1 326 000 lei, precum și su
ma do 357 000 lei.

Țăranii cooperatori din Oarja. 
județul Argeș, și-au propus să 
expedieze, cu destinația jude
țelor caiamâtăte. un vagon cu 
griu. cei din Schitu Golești 4 000 
kg cartofi, iar cei din Primdu 
și Bradu cile 5 tone griu. In

același scop, locuitorii comunei 
Racovita s-au angajai cu 23 
tone cțrcalc, 1<> tone furaje, iar 
cei dirt llirtiești cu 2 vagoane 
furaje.» 30 000 lei și însemnate 
cantități de produse alimentare.

Ca ș? muncitorii dc la oraș, 
țăranii cooperatori din județul 
Brăila sint alături in aceste zile 
de populația aflată in restriș
te. Cei din Mircea Vodă s-au 
hotărît să ajute unitățile agri
cole din zonele sinistrate cu 33 
tone de cereale. 800 kg borceag 
dc sămință și cu 94 800 Iei.

Animați de aceleași nobile 
sentimente, țăranii cooperatori 
din comuna Tttșnad. județul 
Harghita, au luat hotărirca să 
acorde ajutor material locuilo- 

.xilor din zonele sinistrate, aju
tor concretizat în 35 mc mate
rial lemnos prelucrat pentru- 
construcție, 3 000 kg orzoaică 
pentru sămință, iar drept con
tribuție personală îmbrăcămin
te, alimente și obiecte de uz 
casnic.

încadrați in uriașul efort 
in caro este antrenată in aceste 
zile întreaga noastră națiune, 
intr-o emoționantă solidaritate 
umană- numeroși cetățeni, pen
sionari, gospodine, elevi iși o- 
feră seini iile ori sume de bani 
in ajutorarea celor sinistrați. 
Conducătorul auto Alexandru 

Jlondolcanu. din Constanța, de 
pildă, a cedat salariul său pe 
o lună. Familia Florian Nedel- 

• cu. din comuna Melinești-Dolj 
a donat o parte din salariu, un 
sar de făină și alte alimente, 
elevii Școlii generale nr. 64 din 
București au contribuit cu suma 
de 2 000 lei. iar cetățeana Eli
sa beta Viorica Zacha din Ora
dea a codat din pensia sa de 
boală 300 lei.

(Agerpres)

Din partea Ministerului Transporturilor și 
a Ministerului Poștelor si Telecomunicațiilor» • 1

Situația rețelei de comunica
ții feroviare, rutiere, aeriene, 
telefonice și telegrafice elabo
rată de Ministerul Transportu
rilor și Ministerul Poștelor și 
Telecomunicațiilor pe baza da
telor operative, este următoa
rea :

Departamentul căilor ferate a 
dispus redeschiderea in ziua de 
20 mai a liniilor Archita — 
Mureni: Sighișoara — Daneș; 
Bărăbanț — Vințul de Jos; Să- 
virșin — Milova; Radna — 
Păuliș, precum și pe linia în
gustă Ghioroe — Pincota. Sint 
închise liniile Galați — Vădeni, 
precum și cele anunțate ante
rior în presă.

S-au redat circulației arterele 
rutiere DN 13 Sighișoara —

Bălău.șeri; DN 17 Dej — Bcclean 
și DN 28 Iași — Ungheni. Este 
interzisă circulația oricărui ve
hicul sau autovehicul pc DN 2 
B Șcndreni — Galați; DN 5 C 
Giurgiu — Ziinnicca (se poate 
circula pe varianta ocolitoare 
Bujoru — Smărdioasa — Zim- 
nicea); DN 17 Ilia — Arad; 
DN 14 B Tciuș — Blaj; DN 15 
A Reghin — Sărățel; DN 17 
Beclean — Bistrița; DN 17 B 
Vatra Dornei — Broșteni; DN 
22 Rm. Sărat — Brăila; DN 24 
Vinători — Sculeni: DN 25 Te
cuci — Șcndreni; DN 54 Cora
bia — Tr. Măgurele și DN 57 
Orșova — Șvinița. Pe traseele 
unde sint posibilități, unități 
ale Direcției generale a drumu
rilor, trusturilor locale de con-

TENACITATE
(Urmare din pag: I)

funcțiune a unităților inundate.
Eforturile deosebite care se 

fac pentru înlăturarea urmări
lor inundației și reintrarea 
cit mai grabnică a activității 
economice și sociale pe făgașul 
ei normal, vor trebui să fie 
susținute în zilele următoare 
fie toți cei care pot veni în

ajutor — muncitori, țărani, in
telectuali, pensionari, tineri. E- 
xistă numeroase angajamente 
in acest sens și cu siguranță 
acum cind avem o imagine 
niai cuprinzătoare a proporții
lor calamităților, alți și alți 
cetățeni vor participa la acțiu
nile organizate pe vastele șan
tiere ale refacerii.

De la C.E.C. se comunică : In conformitate cu hotărirea 
Consiliului de administrație și conducere al fundației Mena- 
hem K. Elias din 19 mai a. c., cu dispoziția de plată nr. 61 
din 20.V.I970, am virat in contul 49803 — B.N.R.S.R. filiala 
Sectorului 1, Comisia Centrală de apărare împotriva inun
dațiilor, suma de lei 1 000 000 (un milion) drept ajutor pen
tru sinistrați.

sțrucții, sprijinite îndeaproape 
de ostiiși ai forțelor armate și 

.. de: cetățeni din localitățile a- 
propiate. lucrează intens la re
facerea podurilor, podețelor și a 

'părții carosabile a șoselelor.
întreprinderea de Transpor

turi Aeriene Române TAROM 
menține temporar închise aero
porturile Sibiu și Satu Mare.

Ministerul Poștelor și Teleco
municațiilor ne informează că 
pe teritoriul țării au mai ră
mas numai trei oficii P.T.T.R. 
care nu și-au reluat activitatea
— Orașul Nou (județul Satu 
Mare), Firiteaz și Frumușeni 
(județul Arad). Legăturile tele
fonice ale municipiilor Deva ȘÎ

’țAt'a<4«-sint asigurate de către 
’•circuițele învecinate. Pentru 
’'reștalnlirea cit mai grabnică a 
rețelei de telecomunicații din 
zonele care au suferit calami
tăți naturale, ministerul de re
sort a trimis in județele Alba, 
Sibiu, Mureș și Sălaj 5 000 ni 
cabluri telefonice. 4 300 m fir 
izolat. 3 600 kg srrmă specială, 
1 600 aparate telefonice, 300 de 
traverse și alte materiale au
xiliare’ Numeroase cadre teh
nice lucrează pentru refacerea 
Țcțelci: și instalațiilor.

(Agerpres)
—

PRONOEXPRES
La cpncursul Pronoexpres nr. 

21 din *20 mai 1970 au fost ex
trase din urnă următoarele nu
mere i''
. Extragerea I : 43 31 30 42 
44 2.

• FondțJ’de premii: 372 852 lei.
Extragerea a H-a : 30 23 3 

42 17 fi 35 2.
Fond de premii: 333 904 lei.

BĂRBĂȚIE Șl SACRIFICIU
In cronica crincenei în

cleștări cu apele riivărsale, 
s-au înscris și se înscriu ne
numărate lapte de înalt ero
ism ; unele dintre ele pină 
la sacrificiul suprem. In pri
mele r înduri ale acestei bă
tălii duse cu furiile dezlăn
țuite ale naturii s-au aflat 
întotdeauna și militari al for. 
felor noastre armate.

Intr-unui din cele mal dra
matice momente ale luptei 
cu apele Mureșului au căzut 
eroic la datorie, jerliindu-șl 
viata intr-lin înalt act de so
lidaritate umană și civică, 
sergenlul-major Ion Dayid 
llusu. sergentul Robu L. 
Mircea și soldați ti Roman P. 
Ion, lilejnari 1. lazăr și Ionel 
S. Giurchl,

In bătălia cu viitura, care 
la Tg. Mureș depășea doi 
metri înălțime, două amlibii 
angajate intr-o operațiune de 
salvare au fost înghițite de 
valuri.

Tragicul episod este recon
stituit cu ajutorul celor care 
au supraviețuit. Caporalul 
Eugen Enășoaie retrăiește 
zguduit momentele prin care 
au trecut.

Au plecat cu auloamlibia 
și au izbutit sâ pătrundă pe 
o stradă din dreapta podului 
de peste Mureș, unde oame

nii erau în primejdie. Au 
scos cifiva copii, cîlcva le- 
mei. Au reușit să-l transpor
te la locuri ferite și au na
vigat mai departe... dar 
atunci, brusc, apele au în
ceput s(i crească, să se um
ile uluitor de repede I Se 
formaseră viitori, clocote și 
șuvoaie cum nu mai văzuse 
nimeni. Apa alerga cu o 
\ ite/â înfricoșătoare. Elicea 
auloamiiblel nu mai putea să 
fină direefia. Soldatul Glurchi 
slrîngea cu încâpăfinare vo
lanul, dar degeaba. Apa a 
izbit mașinile de clădiri, 
apoi de un gard inall care 
se mai vedea din valuri și- 
ostașii, împreună cu ambarca
țiunile, au lost roslogolifi
irezistibil, îmbrîncili de I- 
mensa avalanșă tulbure și 
neîndurătoare, spre podul de 
beton, unde apa ajunsese la 
numai ci/iva centimetri de 
balustradă.

— M-am pomenit intr-un 
virtej năpra/nic, nu mai știu 
cum am izbutit să ajung la 
mal, iși amintește caporalul 
Enășoaie. Pe ceilalți nu l-am 
mai \ă/.ul... Ambarcațiunea 
s-a izbit de pod, și apele l-au 
fnghifil.

Scăpat din viitoare ca prin 
minune, caporalul Enășoaie 
după numai cfleva clipe Și-a

schimbat îmbrăcămintea și a 
pornii din nou cu o barcă 
de asalt; s-a aruncat bărbă- 
tcșle în lupta cu stihiile, in 
linia inlil, acolo unde era 
nevoie de toi mai multi ostași 
ai datoriei.

— Eram in aiitoamfibie cu 
sergenlul-major Gheorghișor, 
cu soldai fi IJIefnari și Roman, 
povestește la riadul său sol
datul Nlcolae Popa. Apele 
ne-ati bulucii spre pod. Chiri 
am ajuns foarte aproape, 
m-am săltat și m-am prins 
cu miinile de balustradă. 
Dar mina mi-a alunecai. Am 
căzut in apă, m-am scufun
dat și... am ieșit deasupra 
tocmai dincolo de pod.

S-a agățat de un copac. 
Dar apa l-a smuls și l-a pur
tai mai departe.

zXjungeau pină la el voci 
de pe uscat de îmbărbătare.

— Nu le pierde I
— Țin-te I
— Sintem aici I
Tovarășii săi nu.l pierdeau 

din ochi.
I s-1 aruncai o frînghle, 

s-a legat de briu... și a lost 
Iras la mal.

Ostașul Popa s-a schimbat 
imediat și s-a aruncat din 
nou în luptă cu polrivnicia 
apei, in linia înlii, pentru a 
scăpa alle vieți.

Comisia centrală de apărare 
împotriva inundațiilor informea
ză că in ultimele trei zile a 
plouat in toate regiunile țării. 
Cantități mai mari de apă au 
căzut în acest interval in zo
nele Păltiniș — 84 litri pe mp, 
Galați — 48 litri pe mp, Băi- 
lești — 66 litri pe mp și Tul- 
nici — 72 litri pe mp. Aceste 
ploi vor determina unele creș
teri ale apelor pe riurile Cras- 
na, Bcrctău, Mureș, Bcga. Olt 
și afluenții acestora, iar în Mol
dova și Muntenia pe Prut, Ji- 
jia, Șiret, Putna, Ialomița și a- 
fluenții lor. Incepind de la 19 
mai aria ploilor s-a restrins 
treptat cuprinzînd numai zone 
din sudul țării și Banat, unde 
cantitățile de apă înregistrate 
pină în dimineața zilei de 20 
mai n-au depășit dccît cu to
tul izolat 10 litri pe mp, valoa
rea cea mai ridicată — 30 litri 
pe mp, înrcgistrîndu-se la Sîn- 
nicolau Mare. Pentru următoa
rele zile se prevede ameliora
rea vremii. Vor cădea însă ploi

JOI 21 MAI

17,30 Deschiderea emisiunii.
17.35 Emisiune in limba ma

ghiară.
18,05 Tenis de cîmp : Româ

nia — S.U.A.
T9,00 TeTcjurnahrl de seară.
19.35 Avanpremieră.
19,50 Stagiune lirică TV : 

„Traviata", operă de 
Giuseppe Verdi.

21.35 Anchetă TV : Cazul 
George. Emisiune de Al. 
Stark.

22,10 Telejurnalul de noapte. 
22,40' ActuaKtăii literare.
23,00 închiderea emisiunii.

hiilrometeorologică
de scurtă durată in Banat, Cri- 
șana, Maramureș și nordul Mol
dovei. Temperatura va marca 
o creștere ușoară, mai ales în 
sudul țării.

Situația hidrologică pe prin
cipalele cursuri de apă este ur
mătoarea :

— Pe Prut unda de viitură 
s-a deplasat de la Ungheni, un
de a depășit cu 70 cm cota de 
inundații, ajungînd marți noap
tea la Drînceni. Aici, nivelul a- 
pelor atinsese miercuri dimi
neața 641 cm, cu 40 cm peste 
cota dc inundații. La Drînceni, 
viitura se apropie de valoarea 
maximă și se îndreaptă spre 
Fălciu.

— Pe Șiretul inferior, nive
lurile apei se mențin ridicate, 
peste cotele de inundații. Unda 
de viitură a atins 727 cm mier
curi la amiază în zona Șcn
dreni, depășind cu peste 2 me
tri cota de inundații.

— Ialomița a depășit cu 14 
cm cota de inundații la Slo
bozia.

— Pe Mureș, apele sint în 
general în scădere, in multe 
zone din cursul superior retră- 
gîndu-se în albie. Ele se men
țin insă peste cotele de inun
dații cu 70 cm la Alba Iulia. 
cu 60 cm la Deva și cu 150 cm 
la Săvîrșin și Radna. La Arad, 
nivelul apei a scăzut miercuri 
dimineața la 574 cm, menți- 
nîndu-se însă cu peste 120 cm 
peste cota de inundații.

— Someșul a început să sca
dă pe întregul curs, la Dej și 
Satu Mare ajungînd sub cota 
de inundații. Apele continuă să 
se retragă în albie.

— Pe Olt, nivelul apei este 
în creștere ușoară, menținîndu- 
se peste cota de inundație cu 
circa 80 cm la Feldioara și 50 
cm la Făgăraș și Rm. Vîlcea. 
La Slatina, apele au ajuns la 
cota de inundație.

— Dunărea înregistrează o 
scădere ușoară cu excepția sec
torului Hîr.șova — Tulcea, unde 
sint creșteri ale nivelului ape
lor datorită afluenților Prut, 
Șirei și Ialomița.

Viiturile din ultimele zile au 
inundat noi localități, căi de

comunicații, terenuri agricole. 
In județul Arad, apele Mure
șului s-au revărsat in zon.i co
munelor Șemlac. Seilin-Nâ 'lac 
și in alte localități, inim.'-d 
însemnate terenuri agricole, con
strucții și căi de comunicații. 
Au fost evacuate preventiv in 
această zonă șapte localități, 
asigurîndu-se din vreme mij
loacele necesare.

Apele Oltului au inundat lo
calitățile Curțișoara, Grădinari, 
Verguleasa, Strejcști, iar în 
altele amenințate se continuă 
evacuarea populației, animale
lor și bunurilor materialo. O 
lamă de apă de aproape 1 me
tru a inundat șoseaua Tr. Mă
gurele — Corabia pe o lungi
me de 2 km.

Pină la 20 mai in județul 
Galați apele Șiretului au aco
perit peste 11 000 ha teren a- 
gricol și 700 ha păduri, iar ale 
Bîrladului 4 000 ha teren a- 
gricol și 1 400 ha păduri. In 
zonele altor ape din județ sint 
inundate peste 3 000 ha.

In județul Brăila, din cauza 
nivelului ridicat al apelor, si
tuația digurilor rămîne în con
tinuare dificilă. Miercuri la a- 
niiază, apele au rupt de la bu
ză in două puncte digul >n 
dreptul localității Șendreni. pă- 
trunzînd in incinta îndiauiiă 
Latinu-Vădeni.

In județul Iași, apele .Frici 
prutulu> au inundat total lo

calitățile Șcndreni, Frăsuioni, 
Bălăești. Măcărești. parțial lo
calitățile Trifești. Lunca Pru
tului. Vladomira si au înnort- 
jurat localitățile Bran. Potrești 
și Medeleni.

Pînă aseară au fost inundate
circa 30 000 ha.

In județul Neamț sint inun-
date Rișca, Șoimărești ș i Oț-
tești. De asemenea, sint inun-
date parțial alte localități ri-
verane unor riuri din Mol-
dova.

In județul Bacău alunecările 
de teren provocate de ploi au 
avariat 32 case în comuna Birsă- 
nc.șli, iar in zena orașului Comă- 
nești au barat un pirîu. In județul 
Suceava, tot datorită alunecări
lor de teren au fost afectate 
30 de locuințe în comuna Dră- 
goiești.

La numai doi ani de la 
Olimpiada din 1968, Mexicul 
este gazda unei alte competi
ții sportive de anvergură. 
„El Mundial '70" — marea în
trecere de fotbal a lumii ce"' 
reunește elita artiștilor balo
nului rotund. Și printre cei ce 
Iși vor disputa șansele in ie
rarhia celor mai «valoroase 
„team"-uri din lume se numă
ră acum și România.

Incepind de la 31 maii. cînd 
pe stadionul Azteca din capi
tala Țării lui Montezuma, va 
avea loc meciul inaugural al 
celei de-a 9-a ed. ții a Cam
pionatului Mondial de Fotbal 
dintre Echipele Mexicului și 
U.R.S.S., timp de trei săptă- 
mini. inimile milioanei, r de 
..fans", „tifosi*. ..aficionados'* 
sau.......microbiști' vor simți
din plin bucuria succeselor 
sau vor gusta din cupa amară 
a eșecurilor. (Ultimele statis
tici anunță că meciurile El 
Mondialului vor fi urmărite, 
prin intermediul televiziunii, 
de aproximativ un miliard de 
telespectatori). Pe stadioanele 
special amenajate din Ciu
dad de Mexico (grupa 1). 
Toluca și Puebla (gr. a Ii-a), 
Guadalajara (gr. a lll-a) și 
Leon (gr. a IV-a), nume cu 
rezonanta sonoră și fascinan
tă, in umbra vulcanilor stinși, 
a celebrelor piramide retezate 
și a. statuilor precolumbie- 
ne, a templelor lui Tlaloc și 
Quetzalcoatl, cele 16 finaliste 
vor încerca să dea in lupla

sportivă tot ce au mai bun, 
să aducă suprema jertfă pentru 
a-și adjudeca trofeul care în
cununează pe învingător — 
Cupa Jules Rimet a înaripatei 
zeițe Victoria.

Turnată în aur în 1930 de 
sculptorul parizian Abel 
Lafcur, ca a răsplătit de atunci 
pe cîștigătorii titlului mondial, 
poposind la Montevideo 
(1930), Roma (1934 și 1938), 
din nou Montevideo (1950), 
Bonn (1954), Rio de Janeiro 
(1958 și 1962) și, în sfîrșit, 
Londra (1966). In timpul aces
tor peregrinări, „Zeița de 
aur" a trebuit să stea ascun
să înlr-o ladă de gunoi pen
tru a nu fi descoperită de 
fasciștii italieni, iar la Lon
dra, in 1966, a dispărut pur

punerii președintelui său, 
francezul Jules Rimet, hotă
răște să organizeze o competi
ție mondială de Fotbal, ce 
urma să se desfășoare la fie
care patru ani, între Jocurile 
Olimpice. Sarcina organizării 
primului campionat mondial a 
fost dată Uruguay-ului, din 
trei considerente: în primul 
rind Uruguayul se dovedise 
una din tarile cu fotbalul cel 
mai avansat, cîștigînd două 
titluri olimpice (1924 și 1928); 
Jn al -doilea rind țara 'sărbă
torea 100 de ani de la obți
nerea independenței și, in 

i sfîrșit, organizatorii se anga
jaseră să suporte toate chel
tuielile de transport, casă și 
masă, ale echipelor europene, 
argument ce s-a dovedit la

păianjen. Jocul se „încinge" 
și, drept urmare, Steiner este 
scos de pe teren cu piciorul 
fracturat, urmat la puțin timp 
de Stanciu cu rotula depla
sată. Ruinași în nouă oameni, 
românii se apară cu disperare, 
dar nu reușesc să evite golul: 
acesta cade în minutul 63. 
Stanciu reintră în teren și cil 
un efort de voință supranatu
ral înscrie din nou pentru 
echipa noastră, după care se 
prăbușește fără cunoștință pe 
gazon. Din nou în nouă oa
meni, românii mai marchează 
un punct prin Kovacs, stabi
lind scorul final la 3—1.

Meciul următor il avem cu 
echipa Uruguay-ului, care, 
susținută frenetic de cei 
100 000 de spectatori de pe

„El mundîal - Mexico 70
și simplu fără urmă. Căutată 
de o întreagă armată de poli
țiști, intre care și faimoșii 
detectivi ai Scotland Yardului, 
ea va fi regăsită, spre ușura
rea organizatorilor, de un... 
cățeluș care, drept răsplată, 
avea să primească un bilet de 
favoare la finala de pe 
Wembley.

Acum, ea se găsește la 
Ciudad de Mexico, sub o pază 
strașnică, pentru a se evita 
o repetare a incidentului lon
donez in așteptarea viitorului 
deținător...

Cupa Jules Rimet 
demarează...

Startul viitoarei competi
ții a fost dat la Congresul 
F.I.F.A de la Amsterdam din 
1928, care, la inițiativa pro-

acea vreme hotărîtor. Cu toate 
acestea, din Europa nu parti
cipă decît patru echipe din 
'totalul , de 13 înscrise în 
Țompetîtii : România, Iugosla
via, Franța și Belgia.

Participarea României la 
primul ~ Campionat Mondial, 
ce avea sa producă o mare 
emulație in rîndul amatorilor 
jocului, cu balonul rotund de 
la noi.ț era o consecință lo
gică a valorii ridicate a fot
balului ,românesc, care număra 
Ci leva vedete de primă mă
rime.

Lovitura de începere a pri
mei ediții a Campionatului 
Mondial o au echipele Roma
nici și Perului. Românii de
schid scorul încă in primul 
minut de joc prin Deșu, care, 
prinlr-un șut senzațional de 
la 30 m, trimite balonul la

Estadio Centenario, aruncă în 
luptă tot arsenalul ei de cu
noștințe. Dar ea nu reușește 
să marcheze decît din ofsaid. 
Vădit descumpăniți, românii 
intră in derută, după ce arbi
trul le refuză un gol valab'l, 
marcat fulgerător de la 25 
metri de Barbu. Urmează apoi 
punctele înscrise de Scarone 
și Cea, care accentuează des
cumpănirea echipei noastre. 
Pină Ia sfîrșit, mai primim un 
gol, și astfel sintem elimi
nați din competiție cu rezul
tatul dc 4—0.

Echipa Uruguay-ului va 
cișliga in fial cupa, învingînd 
Argon lin a cu 4—2, după ce 
trecuse dc Iugoslavia în semi
finale cu 6—1.

Primul Campionat Mondial 
a consacrat o echipă, dar și 
o serie de jucători, care vor

intra în istoria acestei cupe. 
Este vorba de Nasazzi, supra
numit „Tigrul", Andrade, 
Perone, Cea și alții.

Squadra Azurra 
intră în scenă

Din cauza numărului relativ 
mare de echipe înscrise (21), 
a doua ediție a Cupei Jules 
Rimet se desfășoară după un 
nou sistem competițional > 
preliminarii și turneul final, 

-la care urma să participe 16 
echipe.

România, in grupă cu Iu
goslavia și Elveția, se cali
fică împreună cu aceasta din 
urmă pentru turneul final. Dar 
tragerile la sorți ne sînl ne
favorabile, echipa română ur- 
mînd să dispute primul meci 
cu Cehoslovacia, una din 
cele mai redutabile team-uri 
europene. Meciul are loc la 
Yriest și se desfășoară la un 
înalt nivel tehnic. Cu Vogi, 
Albu, Delieleanu, Kotormany 
(supranumit Fachirul), Bindca, 
Bodola și Dobay în formație. 
România este pe punctul să 
furnizeze cea mai mare sur
priză a campionatului. In mi
nutul 12 Dobay, după o cursă 
spectaculoasă pe aripă, mar
chează cu un șut năpraznic 
pe sub Planicka, unul din cei 
mai mari portari ai timpului. 
In . continuare, românii atacă 
permanent si. rind pe rînd, 
Bodola, Dobay și Bindca în
cearcă cu suturi surprinzătoa
re poarta lui Planicka. Dar 
acesta este imbatabil. Tribu
nele rămîn înmărmurite în 
fata intervențiilor și reflexe
lor sale. Și urmează... egâla- 
rea. La I 1 românii iși înte
țesc atacurile, neglijînd apă
rarea. Iar inevitabilul se pro
duce : în min. 66 Nejedlv il 
surprinde pe Zombory cu un 
șut de la 20 metri și... 2—1
pentru cehi I

Eliminată, echipa României

părăsește tristă Italia, dar cu 
satisfacția unui meci mare, în 
fata unei echipe mari.

In celelalte grupe se re
marcă Italia cu faimoșii și 
inimitabilii Monti, Meazza și 
Orsi, Spania cu celebrul său 
Zamora și Austria cu acel 
„Wunderteam" de virtuoși.

Finala are loc intre Italia 
și Cehoslovacia, și furnizează 
un îneci de mare spectacol și 
dramatism. Scorul este deschis 
abia în minutul 70 prin ex
tremul Puc. Golul a făcut să 
înghețe tribunele, care pînă 
alunei aclamaseră frenetic pe 
italieni. Dar Squadra Azurra, 
reușește repede să-și revină 
și supune poarta iui Planicka 
unei presiuni sufocante. Dar. 
ca și în meciul cu România, 
portarul Cehoslovaciei prinde 
tot, spre disperarea tribunelor 
și a jucătorilor italieni. î- 
minutul 75, Sobotka scapă pe 
contraatac și un vînt de ghea
tă trece deasupra tribunelor : 
jucătorul ceh șutează de la 
6 metri pe lingă portar spre 
gol. Dar... bară ! Și italienii 
reiau atacurile, cu furie. Tim
pul însă se scurge implaca
bil. Mai sint citeva secunde 
pină la finalul partidei... cînd 
zeița Fortuna iși întoarce pri
virile de la echipa cehoslo
vacă, ce se vedea deja în 
posesia trofeului. Și Orsi, după 
ce driblează tot ce îi iese în 
cale, șutează formidabil peste 
Planicka $i aduce eqalarea. 
Conform regulamentului, me
ciul se prelungește cu două 
reprize a 15 minute. Dar, mă- 
cinali de nervozitate și cu 
rezistenta slăbită, cehii ce
dează din nou în min. 97, 
cînd Schiavio înscrie în ciu
da saltului disperat al lui 
Planicka : 2— I si Italia devine 
a doua cisliqăLoare a cupei 
Jules Rimet.

I. SOCACIU
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LCUPA 1 MAI“
Simbătă s-a încheiat tradiționala competiție dotată cu 

.Clipa 1 Mai". Întrecerile s-au disputat la volei, popice, fot
bal si handbal și nu dat naștere la partide dirzo și echili
brate. Redăm mai jos citexa comentarii si rezultate tehnice 
ale întrecerilor finale.

VOLEI

Paringul Lonea a 
cucerit cupa de cristal

Finala propriu-zisă a dat 
naștere la un duel aprig in
tre Minerul Aninoasa și 
C.F.R. Petroșani. După penul- 

. aninosenii pr
iori siguri, con- 
i de bețe (636— 
ultimul jucător

Unicului ceferist Du- 
Aranghelovici. Dar. 

trai- așteptărilor Dușan 
montează. Înaintea liltin' 
două lovituri ale lui Dtv 
situația era dc 804—799 >: 
tru Aninoasa. l’c arenă c 

ii ceferiștilor DIVIZIA €
FOTBAL.
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cușind să cîștige fără efor- erau suficiente pentru a cîș-
uri primele două seturi la 8 tiga. Dar „masivul" Dușan,
i. respectiv. 7. M eciul părea din cauza emoției, dă am-
ucat dar tinăra formație a Ix'lc lovituri in gol și astfel
ninerilor din Lup-eni se ani uninosenii râmin pe primul
Jiționează. joacă mai atent lo. Explozie do bucurie la
i reușește să iștige două aninoseni și regrete la cefe
etnri consecutiv a 10 și 14. riști. Dur așa-i sportul !
corul devenind astfel 2—2. Iată clasamentul pe echipe

Setul al 
echilibrat 
de loneni care au manifes- 

mai multă sîrguință in 
și siguranță la blo- 
S-au remarcat Mai- 
Dima, Cioroianu de 

învingători .și San- 
Jurj și Gaiță de la

lat 
atac 
caj. 
die, 
la 
dru, 
învinși. A arbitrat bine prof. 
E. Ccacu (Petroșani). In cli
șeu o fază din intilnire.

POPICE

Minerul Aninoasa a 
cîștigat trofeul cu 

emoții
După disputarea 

centre, la care au 
14 echipe formate 
tivi nelegitimați. etapa finală 
municipală s-a disputat pe a- 
rena Minerul Dîlja între e- 
chipele Minerul 
C.F.R.. T.R.T.C. și 
Dîlja TI (pensionarii). Au 
sit nejustificat echipele 
ringul Lonea și Energia 
roșeni.

etapei pe 
participat 
din spor-

Aninoasa. 
Minerul 

lip- 
Pa- 
Pa-

'T —

individual : 1 Minerul A- 
sa - 804 p.d.: 2) C.l'.R.

— 799 p.d.; 3) Minerul Dîlja
— 776 p.d. și 4) I.R.I.C. Pe
troșani — 698 p.d.; 1) Cornel 
Romoșan (C.F.R.) — 229 p.d.; 
2) Mihai Popa (E. M. Aninoa
sa) — 229 p.d.: 3) Iosif 
toț — 210 p.d.

HANDBAL

Minerul Lupeni 
neînvinsă

Co-

Echipa Minorul din Lupeni 
învins în deplasare în fi-a

nală, la Petrila. echipa Jiul 
din localitate cu 27—25. Do- 
vedindu-se superioară celor
lalte adversare, echipa Mine
rul Lupeni a cîștigat trofeul 
fără să fi gustat din cupa 
amară a înfrîngerii. Echipelor 
și jucătorilor clasați pe pri
mele locuri li s-au oferit, 
din partea Consiliului muni
cipal al sindicatelor trofee, 
premii în material sportiv și 
diplome.
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Minerul Lupeni
Minerul Bocșa 3-1

Gimnastică

POPI CE

Iii ic V

a județului Hunedoara pa Incul III

In cele 90 de minute de joc, 
fotbaliștii de la Minerul Bocșa 
n-au tras decit 13 șuturi spre 
poarta lupencnilor dintre care 
unul a fost gol. Și dacă Pali, 
acest inegalabil apărător al lu
pencnilor n-ar fi fost acciden
tat in min. 25, poate că nu s-ar 
fi întimplat nimic. Căci, la un 
minut după ieșirea lui de pe 
teren, Hornoiu (cel mai incisiv 
atacant de la Bocșa) i-a depă
șit pc Precup și pe Kelemen 
și a înscris fulgerător. N-am 
putea afirma că cei doi poartă 
întreaga vină, dar că au înles
nit înscrierea golului este un 
lucru cert.

Celelalte goluri s-au marcat, 
după cum veți vedea. în urma 
unor atacuri susținute, pline 
de avînt ale gazdelor. Jocul a 
început într-un ritm lent. Doar 
în min. 14 am avut ocazia să 
notăm prima fază mai frumoa
să. fază din care s-a înscris și 
primul gol al partidei. Uilecan 
de pe partea dreaptă a tere
nului, îl lanșează în atac pe 
Colroază care., printr-o foarfe
că rarisimă, „pune" mingea pe 
capul lui Șafar. Acesta înscrie

imparabil : 1—0. Oaspeții 
țează ritmul jocului, cure 
presărat, pe alocuri, cu duri
tăți. De acum incolo tribunele 
încep să vocifereze. Dar. arbi
trul de centru, Ioan Vințan, 
din Sibiu, în loc să-i tempereze 
pe jucători, mai mult ii ener
vează prin deciziile sale ero
nate. In min. 25 Pali este ac
cidentat de către Docleanu. mi
nut in oare, așa cum arătam, 
oaspeții egalează prin Hornoiu. 
Pentru a vă da seama de „e- 
chitatea" arbitrului sibian, e 
destul să amintim min. 32 cind 
Szucs de la Bocșa comite un 
henț în careu (infracțiune re
cunoscută și de col in cauză in 
cabină), arbitrul nu acordă 
lovitură de pedeapsă. In ulti
mele minute ale primei repri
ze am mai remarcat o centrare 
impecabilă a lui Uilecan la ca
re Cotroază și Șafar au ratat 
pe rind. Nervozitatea s-a am
plificat și mai mult în repriza 
secundă. La nervii oaspeților, 
lupenenii au răspuns tot cu... 
nervi. Dar. în același timp În
treaga echipă lupeneană lupta 
din răsputeri pentru a majora

for
est e

scorul. Șvedac, inepuizabil in 
această partidă, („a fost pio
nul echipei", ne relata antre
norul secund Ioan Vlad), a ex
pediat in min. 47 o minge care 
a zguduit bara. Dar golul „ca
de" cu două minute mai tir
ziu cînd dintr-o învălmășeală 
in fața porții adverse iese 
„teafăr" Ccteraș și înscrie fără 
să-l stingherească cineva : 2—1. 
La poarta oaspeților plutește 
.și golul trei pe care spectato
rii il așteaptă cu sufletul la 
gură. Intr-adevăr. în min. 68 
el vine. Șafar interceptează o 
minge expediată de un coechi
pier de-al său și... 3—1. 
la sfirșitul partidei am 
notat faza din 
Barbu, portarul 
pinge de două 
mingea purtată 
Uilecan.

Partida de duminică a fost 
dirză. Mai rău este că. pe alo
curi. dîrzcnia s-a transformat 
în acte nesportive, în nervi ca
re n-au nimic comun cu fot
balul. Dar, am greși dacă am 
spune că lupenenii nu s-au 
comportat la nivelul cerințelor. 
Aportul lor a fost evident și 
pentru aceasta merită eviden
tial atît Șvedac. Cotroază și 
Șafar cît și ceilalți coechipieri 
care au contribuit la obținerea 
unei victorii meritate.

Pînă 
partidei am mai 

min. 74 cînd 
oaspeților, res- 
ori consecutiv 

de Cotroază și

Valeriu COANDRAȘ

Sala de gimnastică a liceului 
teoretic din Petroșani a găz
duit in ziua dc 26 aprilie cla
pa județeană a campionatului 
republican de gimnastică re
zervat copiilor.

La această competiție Școala 
sportivă Petroșani a prezentat 
echipe complete atit la fete 
cit și la băieți, iar Școala spor
tivă din Deva numai de fete.

Dovcdindu-se mai bine pre
gătite gimnastele Școlii spor
tive din Petroșani (antrenor 
prof. Petru Mara) au ciștigat 
detașat întîlnirca cu cele din 
Deva. Scor final — 182.20 la 
166,40 puncte pentru gazde.

La individual, cea mai bună 
comportare au avut-o Sorina 
Busuioc cu 31,10 puncte, Au
relia Trăzna cu 30,90 puncte, 
Maria Bencovici și Maria Gră- 
dinaru. fiecare cu 30,50 puncte 
(toate de la Petroșani) și Elena 
Bognca cu 30.60 puncte de la 
Școala sportivă Deva care a 
și ocupat de altfel locul trei 
în clasamentul individual.

Deși fără adversari, micuții 
gimnaști au ținut să se com
porte meritoriu. Cei mai buni 
s-au dovedit în final Andrei 
Bacoș cu 48,55 puncte. Nicolae 
Pușcașii cu 46,50 puncte și Ti- 
beriu Kartyaș cu 46.30 puncte.

S. BĂLOI

Recent, pe cele patru piste 
ale modernei popicării a Aso
ciației sportive Oltul din Rîm- 
nicu Vilcea, a avut Ioc etapa 
de zonă a celei de a doua edi
ții a Cupei U.G.S.R. S-au pre
zentat reprezentativele județelor 
Argeș, Caras Severin. Dolj, 
Mehedinți, Olt, Hunedoara. Si
biu, Timiș și Vilcea.

Conform regulamentului com
petiției, la această .etapă echi
pele erau formate din I jucă
tori (un senior și un junior, o 
senioară si o junioară). Clasa
mentul pe echipe s-a întocmit 
pe baza numărului total de 
popice (loborîte de cei I eoni- 
ponenți ai fiecărei echipe. Pri
mele două clasate s au calificat 
pentru etapa finală căre se va 
ține in zilele de 6 și 7 iunie la 
Hunedoara.

Reprezentativa județului nos
tru, formată din Mihai Tdriik 
(senior). Victor Miclca (junior), 
Susana Loy (senioară) toți de 
la A. S. Jiul Petrila și Mariana 
Mitroczi (junioară) de la Vis- 
coza Lupeni, s-au prezentat o- 
norabil obținînd locul III pe e- 
chipe. locul I la seniori Prm 
Mihai Toriik. locul III la ju
niori prin Victor Miclca și lo
cul IV la senioare și junioare.

Seniorul nostru Mihai Toriik, 
jucător dc categoria I-a. nu s-a 
lăsat intimidat de așii com
petiției Dieteric Kridor (maestru 
al sportului (le la C-S.M. Re
șița), lacob Hoit (C.l'.R. Timi
șoara). .Adolf Spider (Gaz me
tan Mediaș), jucători de primă 
divizie, ci a luptat cu multă 
ambiție obținind locul I cu 853 
p.d. Deși dezavantajat de con
dițiile de joc, lansarea celor 
200 de lovituri pe 4 piste, Mihai 
a demonstrat că e un jucător 
valoros, tehnic și bine pregă
tit, specializat in lovituri izo
late

Juniorul Victor Miclca, me
zinul competiției, in pofida ce
lor 15 ani și a unui adversa» 
rutinat, Mircea Chirilă, com
ponent al echipei divizionare 
<le la Gaz metan Mediaș și a 
lotului național (Ie juniori, s a 
comportat excelent, clasîiidu -<■ 
pe locul III cil 393 p.d. Tînâ-
rul nostru jucator a fost mult
apreciat pentru stilul de lan-
sare, calmul și ambiția dc joc.
Pe primele două locuri s-au
clasat Mircea Chirilă (Sibiu),
422 p.d. și respeefiv Viorel Po-
pa cu 401 p.d.

Senioara Susaiii a Loy a obți-
nul locul IX' Ci i 383 p.d.. Inc
bun, ținind cont că primele trei
locuri au fost <icupate de ju-
cătoare componente ale lot • i!ui
național sau din echipe de di-
vizic. Astfel. Ma ria Stanca C a-
raș Severin) s-a clasat pe 1 OCtll
I cil 108 p.d.. Carmen Levoy 
(Argeș). 390 p.d. si Terezia Dra- 
gomir (Timiș). 385 p.d.

Junioara noastră Mariana Mi- 
iroezi a obținut locul IV cu 
340 p.d. rezultat posibili
tățile sale.

letă clasamentul final pe ju
dețe :

1) Timiș 2 015 p.d.: 2) Caraș 
Severin 1 984 p.d.: 3) Hunedoa
ra 1 969 p.d.: 4) Sibiu 1951 p d.; 
5) Dolj 1 882 p.d.: 6) Argeș 1 ”r9 
p.d.; 7) Mehedinți I 771 p.»U 
8) Vilcea 1 676 p.d.: 9 Olt 1 ‘89 
p.d.

Reprezentativa noastră a fost 
apreciată pentru elementele sa'e 
de perspectivă, prin frumoasa 
sa comportare de către repre
zentanții Federației române de 
popice. De altfel reprezentat ha 
județului nostru Vg fi invitată 
la finala pe țară ce va avea 
loc la Hunedoara.

Intilnirca dintre Metalul Aiud 
— Știința Petroșani se anunța 
grea pentru studenți Animați 
de dorința ocupării primului 
loc, metalurgiștii au atacat mult, 
căutind insistent să înscrie go
lul. Dar acesta n-a venit decit 
tirziu, in min. 72, într-o fază 
care_ nu prevestea prea multe. 
Ștefănescu iși dispută balonul 
cu un adversar, iar de la acesta 
mingea iese in aut de margi
ne. Paradoxal, in loc ca stu
denții să repună mingea în joc, 
arbitrul de tușă. Bogdan, indi
că lovitură liberă pentru gazde 
aprobată prompt dc conducăto
rul jocului. Lovitura este exe
cutată înalt în careu, și in în
vălmășeala produsă, un atacant 
lovește mingea cu capul tri- 
mițînd-o în poartă. Marincan 
n-a putut interveni fiind mas
cat de jucătorii aflați în fața 
lui. Care a fost fizionomia jo
cului pină la înscrierea golu
lui ? Atacuri repetate dar in
suficient sincronizate ale gazde
lor la care studenții răspund 
cu o apărare fermă, in care 
au excelat Marincan, (deși a 
jucat accidentat încă din min. 
5), Izvernari, Tudor, Botoș. In 
prima repriză oaspeții iși 
ganizează mai bine 
mijlocul terenului. 
Știr (cel mai bun

jocul 
avînd 

de pe

or- 
în 
în 

te-

ren) un bun coordonator al jo
cului. Se trimit mingi utile a- 
taculuî care combină destul de 
frumos, dar ineficace, ratînd 
prin Marcu, Ionescu și Bălă- 
neanu situații bune de gol. Ei 
aveau să înscrie un gol prin 
Bălăneanu dar arbitrul de cen
tru îl anulează, sancționind cu 
ofsaid pe Ionescu care centra
se mingea, deși tușierul n-a 
semnalat nimic. Repriza a doua 
a aparținut mai mult gazdelor, 
deoarece atacul studenților n-a 
mai fost la fel dc activ ca in 
repriza I-a, pierzînd cu ușurin
ță mingea, permițind gazdelor 
să aibă mai mult timp mingea 
în jod. Totuși. în min. ‘-85. ei 
au șansa să egaleze, la una 
din puținele faze de atac lu
cide din această repriză dar 
mingea șutată din volei de că
tre Știr trece cu puțin pe lin
gă colțul de sus al porții, spul- 
berind ultima posibilitate de a 
obține un punct. Formația uti
lizată de studenți : Marincan — 
Botoș, Izvernari, Tudor, Ștefă- 
nescu — Tugearu, Știr — Bă
lăneanu, Marcu (Irimia P.), Io
nescu. Făgaș. Jocul a fost con
dus de arbitrul Petre Vamos 
(Tg. Mureș) ajutat la tușă de 
Ion Bogdan (Tg. Mureș) și Șt. 
Marcian (Sighișoara).

I. G.
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CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
s

Minerul Vulcan - Constructorul Hunedoara 2-1
Constructorul Hunedoara, e- 

ehipâ cu aspirații la primul loc 
Sn clasamentul campionatului 
județean de fotbal, a venit la 
Vulcan cu gindu! la victorie. 
Gazdele insă n-au fost de a- 
cord. Deși constructorii au în
ceput mai bine jocul, dominind 
in primele minute, minerii iși 
revin treptat și încep să asal
teze poarta adversă. Dar porta
rul Rusu apără, scoțind în ex
tremis goluri gata făcute. Așa 
6-a întimplat in minutele 15.

16 și 17. In minutul 20 se pă
rea că imbatabilul Rusu va fi 
totuși bătut, dar îl salvează ba
ra transversală de care se iz
bește balonul tras ca din tun 
de l'erenczi. Minutul 36 aduce 
înscrierea primului gol. La o 
învălmășeală Ștefan Cujereanu 
înscrie din apropiere și 1—0 
pentru Minerul Vulcan. Bucu
ria este doar de 4 minute de
oarece in minutul 40 Bartoș 
trece dc doi apărători și de la 
20 metr: trage puternic în col

țul de sus al porții. Repriza se 
termină cu 1—1.

Mulțumiți parcă și cu un 
meci egal, constructorii trec la 
apărare invîtînd astfel pe vul- 
căncni la atac. De altfel, in 
minutul 49 ei beneficiază de o 
lovitură de la 11 metri dar 
Rusu apără în extremis. Și to
tuși, vulcănenii reușesc în mi
nutul 54 să înscrie golul vic
toriei. Stoiencscu ia o acțiune 

cont propriu și înscrie. Jo- 
devine mai disputat dar

nici unul din combatanți nu 
reușește să înscrie așa că par
tida se încheie cu victoria la 
limită, 2—1. dar meritată a vul- 
cănenilor.

Bun arbitrajul lui 
ko.șy din Deva.

★
La juniori. Minerul 

învins cu scorul de 
Constructorul Hunedoara.

Gh. Czi-

Vulcani a
4—3 pe

Pe 
cui

Tudor MOCUȚĂ
corespondent

meri a 0-1

S 
s 
s 
§
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Rar ne-o fost dat să ve
dem, pînă acum, un meci 
de handbal disputat la Pe
troșani și cîștigat atit 
net, de convingător și 
surprinzător (prin proporția 
scorului) de către o echipă 
vizitatoare. Duminică dimi
neața, echipa feminină Jiul 
Petroșani s-a prezentat la 
meciul cu Medicina Tg. Mu
reș într-o dezechilibrantă e- 
clipsă de formă, neașteptată 
mai ales după buna evolu
ție din partida cu „U“ Cluj, 
pierzînd de o manieră care 
a exasperat zecile de spec
tatori veniți s-o încurajeze, 
cu scorul de 8-4(1). Adău
gind la faptul că localnicele 
au prestat un joc completa
mente lipsit de orientare, de 
luciditate, de cursivitate și 
amănuntul, de loc insigni
fiant, că trei dintre cele pa
tru goluri ale echipei antre
nate de prof. Eugen Bartha 
au fost înscrise din lovituri 
de la 7 m (Sanda Nemeș), 
avem imaginea fidelă a u- 
nei partide dezolante, care 
ne-a făcut să regretăm a- 
marnic înserarea în ziar, în 
septembrie trecut, a unor 
previziuni fanteziste și-a 
unei declarații nefondate 
(E. Bartha : „Jiul vizează ti
tlul și... promovarea !“). E 
adevărat, pe atunci antreno
rul nu cunoștea faptul că va 
fi lipsit in acest campionat 
de principala sa realizatoa
re, 
nu 
pare azi și faptul că nota

de 
de

Mia Domșa—Costea, dar 
mai puțin veridic ne a-

de spectaculozitate și de efi
ciență a unui meci nu poate 
fi „semnată" doar de o 
singură „floare", oricit ar fi 
ea de înzestrată, că de 
atunci, de la începutul actu
alului campionat, echipa nu 
a manifestat permanent o 
formă peste „granițo” celei 
acceptabile, care s-o îndrep
tățească să spere in jinduita 
promovare in divizia primă 
a handbalului feminin 
mânesc.

Dacă ar trebui acum 
derulăm un scurt „film" 
meciului, pelicula n-ar înre
gistra și reda decit, pe de 
o parte, un joc economicos, 
cu contraatacuri periculoa
se, calm (ca urmare și a si
guranței pe care o prezenta 
în poartă excelenta Torok), 
avîntat iar, pe de altă parte, 
o manieră de joc neangajant, 
lent (atit de lent încit trico
urile albe, ca voalurile de 
mireasă au avut același as
pect și la începutul și la 
sfirșitul meciului), fără nici 
măcar intenții de pătrunderi 
spre gol, cu multe greșeli 
personale, de plasament 
sau de concepere a atacu
rilor. Oaspetele au condus în 
permanență : 1—0, 2-0, 3-0... 
La pauză : 3-1. Apoi : 4-1, 
4-2. 5-2, 6-2, C ' “ *
7—4 (singurul gol 
țiune, aparținind 
baș), 8-4.

Arbitrul Arpad 
din Odorhei a condus co
rect, autoritar (singurul 7 
metri acordat oaspetelor.

6-3,
I din

Liei Bara-

Barabaș
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7-3.
de

ÎNFR1NGERE
Aurel SLABII

V. TEODORESCU

pe ni-
Măndiță, 

Nemeș, 
Savin,

contestat de spectatori, 
fiind mai mult „fragil" decit 
cele 3 ale gazdelor).

Jiul a folosit următorul 
lot de jucătoare (dintre care 
nu remarcăm, azi, 
meni) : Cătuțoiu — 
Barabaș, Ionescu, 
Mureșan, Bodnar,

Szolga. Pentru oaspete 
înscris : Cardoș (3), Szebeni 
(2), Mothe, Torok și 
Szdilosyi.

In deschidere : Școala 
sportivă - Liceul nr. 2 Tg. 
Jiu 4-7(1).
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„Cupa

Derbiul clapei, așa cum s-a 
numit intilnirca de fotbal din
tre lidera clasamentului. C.l'.R. 
Simeria și Paringul Lonea. a 
dezamăgit pe spectatori atit 
prin factura tehnică cît și prin 
calitatea slabă a arbitrajului 
prestat de hațeganul 1. Șutu. 
Gazdele au făcut unul dintre 
cele mai slabe jocuri din acest 
campionat. pierzînd aml>ele 
puncte puse in joc în fața unei 
echipe care după jocul practi
ci.t deține șefia clasamentului 
fără să aibă merite deosebite, 
începutul partidei arată inten
țiile celor două formații : )o- 
ncnii —“victorie, simerîenii — 
cel puțin un punct. Dar nu-

in care 
puțină 

la atac 
de colț 
Lonenii 

pe

Kovacs șutează de la nu-mai după 5 minute, 
atacul minerilor are 
cursivitate, oaspeții ies 
și obțin citeva lovituri 
rămase fără rezultat,
își aduc aminte că joacă 
teren propriu și construiesc ci
teva faze dc gol ca cea din 
min. 17 cînd la o centrare a 
lui Marton, balonul reluat cu 
capul de Rusu. a trecut mili
metric peste poartă. Ceferiștii 
încurajați parcă de maniera 
cam lentă a gazdelor ies mai 
hotărîți in atac și avînd două 
extreme foarte mobile încep să 
dea un alt aspect jocului. In 
min. 20 Bela trimite pe lingă 
portar, dar și pe lingă poartă,

iar
mai 6 m dar Duck blochează. 
Gazdele mai încearcă o pene
trare a apărării oaspeților dar 
Bela rezolvă totul ou prompti
tudine. Pauza aduce echipa din 
Simeria la potențialul ei și în 
min. 55 Kovacs primește o pasă 
excelentă in careu, face un 
dribling și șutează in colțul 
drept al porții lui Duck, în
scriind unicul gol al partidei. 

I-onenii încearcă tot ce e po
sibil pentru a egala situația, 
dar ineficacitatea înaintașilor 
depășește orice așteptări. Jn 
schimb simerienii mai înscriu 
un gol pe care arbitrul il anu

lează pe motiv de ofsaid. Ba-

Ionul degajat ajunge la Cig- 
măian, acesta inițiază un con
traatac, se centrează in careu, 
iar Bucși șutează puternic dar 
un apărător deviază Cu brațul 
balonul. Arbitrul amintindu-și 
probabil de golul anulat nu 
sancționează cu 11 metri - și 
partida ia sfîrșit eu rezultatul 
de 1—0 pentru ceferiștii din 
Simeria. După aspectul jocului, 
un rezultat de egalitate era 
mai echitabil. Am remarcat pe 
Drișman. Kovacs, de la sime- 
rieni și Sereș. Bucși, Cigmăian 
de la gazde.

Nicolae POPA 
corespondent

primăverii^ 
continuă

ca- 
cu 
se-

întrecerile de fotbal din 
drul competiției dotate 
„Cupa primăverii" dintre 
lecționalele zonelor și sectoa
relor minei Uricani conti
nuă. Cele mai recente parti
de au avut loc intre sectoa
rele VIII—V, scor 5—2, secto
rul VI — zona I, scor 2—1, 
sectorul VIII — zona II, scor 
6—0.

Gheorghe SOCEANU 
corespondent

Știința Petroșani va părăsi
și divizia secundă

Simbătă după-amiază 
cițiva spectatori au urcat

Ultimele

știri

FOTBAL
GUADALAJARA 4 (Ager- 

pr<-s). — Selecționata de fot
bal a Braziliei a sosit la Gua
dalajara, orașul mexican care 
> a găzdui meciurile grupei a 
3-a din cadrul campionatului 
mondial (Brazilia, Anglia, Ce
hoslovacia și România). La so
sire P<‘ aeroport, conducătorul 
delegației, Jeronime Batista 
Bastos, a declarat următoare
le: „Am venit aici să ciști- 
găm cea de-a 9-a ediție a 
campionatului și să intrăm in

posesia cupei „Jules Rimei". 
Antrenorul Zagalo a planificat 
primul antrenament al fotba
liștilor brazilieni la 6 mai pe 
stadionul care va găzdui jo
curile campionatului.

TENIS
NEAPOLE 3 (Agerprcs). — 

Proba de dublu (masculin) 
din cadrul concursului inter
național de tenis de la Nea- 
pole a fost cî.știgată de pere
chea Năstase (România) — 
Pala (Cehoslovacia). In finală,

cei doi jucători au învins cu 
scorul de 6—1. 6—3, 6—1 pe 
Kalogheropoulos (Grecia) — 
Mulligan (Italia).

★

NEAPOLE 4 (Agerprcs). — 
Comentatorii agențiilor inter
naționale de presă subliniază 
noul succes internațional re
purtat de tenisrnanul român 
11 ie Năstase, care a ciștigat 
turneul de la Neapole. In cro
nica sa. agenția France Presse 
scrie printre altele : „Ilie Năs- 
tase a ciștigat in mod strălu
cit turneul de la Neapole. în

că o dată, Năstase a confir
mat recentele sale succese 
printre care și ciștigarea pro
bei de simplu a campionate
lor internaționale ale Italiei. 
El a dispus fără prea mare 
dificultate de italo-australia- 
nul Mulligan, care a opus o 
rezistență remarcabilă exce
lentului jucător român. Supe
rioritatea lui Năstase nu a 
fost insă niciodată pusă la în
doială, astfel că Mulligan cu 
toată verva arătată in setul 
doi a trebuit să cedeze".

(Agerprcs)

doar
. . . _ ____ dea

lul spre sala de sport a I.M.P. 
S-au dus cu speranța că măcar 
în acest ultim meci pe teren, 
propriu băieții antrenorului 
Ceacu vor face totul pentru a-și 
adjudeca o victorie dătătoare 
de speranțe sau col puțin con
solatoare pentru despărțirea 
nedorită de divizia secundă.

Dar n-a fost așa, cu toate că 
oaspeții s-au prezentat doar cu 
doi titulari și fără jucători de 
rezervă. Unde și cu ce au gre
șit gazdele ? Pe lingă nume
roasele lacune de ordin tehnic 
și tactic — atacuri lipsite de 
varietate și forță, exagerare in 
„punerea" unor mingi ușoare 
peste blocaj — studenții au 
greșit in modul de a aborda 
partida. Atunci cind concentra
rea* ar fi trebuit să fie maxi
mă, ea a lăsat loc unei deco
nectări de neînțeles. Dar iată 
pe scurt cum au decurs osti
litățile.

Primul set este adjudecat cu 
destulă ușurință de gazde, 15—7 
lăsind impresia că vom asista 
la o victorie comodă a Științei. 
Impresia rămine valabilă și 
pentru începutul setului urmă
tor cind mingile, inteligent lu
crate de Șchiopu și Pănescu sint 
fructificate cu precizie de Ko- 
marnițchi. Dar la scorul de 
10—5 studenții mineri slăbesc

ritmul, permițind 
dici o revenire 
Ei egalează la 12 și in final 
obțin victoria cu 12—15.

In setul trei, gazdele apasă 
din nou pe accelerator și din 
nou 15—7. In continuare, tot 
petroșânonii conduc ostilitățile 
insă la 10—1 opresc motoarele

viitorilor mc- 
spectaculoasă.

VOLEI

set

permițind oaspeților egalarea 
situației la seturi : 12—15 și
2—2.

Setul decisiv este dominat de 
bucureșteni. Ei conduc cu 9—1 
și 12—5. Revenirea gazdelor 
este tardivă, deoarece la 12—12 
o ultimă suită de „bombe* a 
lui Șerbănescu (Medicina) pe
cetluiește soarta partidei 12—15 
și 2—3 in meciul Știința Pe
troșani — Medicina București.

Au arbitrat Rafu Alexandru 
(Ploiești) și Vasile Zarculea 
(Petroșani).

După această înfringerc echi
pa studenților din Petroșani 
este virtual retrogradată din se
ria a 11-a a divizie. B la volei 
masculin. După ce ani dc-a

riadul orașul nostru a fost pre
zent pe scena voleiului româ
nesc, iată că acum dispare in 
mod regretabil. Perioada anilor 
1960—64 care a coincis epocii 
de aur a voleiului din Valea 
Jiului a rămas doar o am: i'he 
plăcută. Momente!.' in care a- 
tacul condus de Hora țiu Niculau 
sau Drăgan pleca steagul in fa
ța aceluia condus de frații Gor- 
noviceanu și Crivăț au trecut 
de mult. Retrogradarea în di
vizia secundă nu a constituit 
un imbold in activitatea volei- 
balistică de la noi după cum 
se cerea atunci. Lipsa unor e- 
lemente tinere, ridicate pe plan 
local, goana după jucători im
portați a condus în cele din 
urmă și la această a doua re
trogradare. Creșterea continui 
a valorii voleiului național va 
cere eforturi deosebite chiar 
pentru o revenire in divizia se
cundă a țării.

Salvarea unei tradiții pentru 
crearea căruia s-au dăruit cu 
abnegație oameni care au în
drăgit sportul ca profesorul Mi
hai Pintea și doctorul Octavian 
Malide merită însă aceste efor
turi. Dorim din toată inima ca 
in timpul cel mai scurt să a- 
sistăm la o revalorizare a vo
leiului din orașul nostru

Nicolae LOBONȚ
corespondent



4 Steagul roșu

State, organizații internaționale și persoane
r —......... .................. ................... . L'/TI/TI INTERNAȚIONALA

Gravele calamități naturale 
care s-au abătut asupra unei 
întinse părți a țării noastre au 
stirnit un larg ecou in intreaga 
lume. Numeroase state, organi
zații internaționale, cetățeni ai 
altor țări au ținut ca în aceste 
Clipe grele să-și exprime senti
mentele dc profundă compasiu
ne față dc poporul român aflat 
în suferință și să-și demonstre
ze, intr-un înalt grad, solidari
tatea, oferind importante dona
ții in bani, materiale, articole 
de îmbrăcăminte, medicamente 
și alimente.

In dimineața zilei dc ieri, 
miercuri. 20 mai. Vecea Execu
tivă Federala a R.S.F. Iugosla
via a hotărit să trimită in țara 
noastră, drept ajutor, alimente, 
medicamente, îmbrăcăminte. în
călțăminte și materiale do con
strucții in valoare de 500 000 
dinari.

Crucea Roșie a 
Democrate Germane 
dispoziția populației ____ ___
inundații din România un aju
tor in valoare de 160 000 mărci. 
Ajutorul constă în corturi, pă
turi, medicamente, alimente și 
Va fi finanțat împreună cu U- 
niunea Sindicatelor din R. D. 
Germană.

Intr-un apel dat publicității 
miercuri scara, Crucea Roșie 
Internațională, atrăgind atenția 
asupra pagubelor catastrofale 
provocate dc inundațiile din 
România, solicită donații bă
nești, precum .și alte ajutoa
re — alimente, îmbrăcăminte, 
medicamente și materiale sani
tare.

Guvernul elvețian a răspuns 
acestui apel și a hotărit să tri
mită 500 000 de franci elvețieni.

Organizația mondială pentru 
agricultură și alimentație a Na
țiunilor Unite (F.A.O.) s-a a- 
dresat, prin Ministerul Aface
rilor Externe, cu propunerea de 
a acorda României sprijin ma
terial din partea Programului 
alimentar al Națiunilor Unite.

Din Statele Unite ale Ameri- 
cii va sosi la București un a- 
vion care transportă 1 000 de 
corturi de familie și 5 000 dc 
pături. Autoritățile americane 
au declarat că doresc să ofere 
și alimente, medicamente, mij
loace de transport, semințe și 
furaje.

Statul iranian a oferit 13 000 
dolari S.U.A. și un însemnat 
transport de medicamente. îm
brăcăminte și alimente. Amba
sadorul Iranului la București 
a donat din fondul său personal 
suma de 10 000 lei.

Societățile de Cruce Roșie 
din R. F. a Germaniei au ofe
rit bunuri de primă necesitate, 
în principal medicamente, plas
mă, alimente și îmbrăcăminte. 
De asemenea s-a adresat un a- 
pe] populației să facă donații 
victimelor catastrofei intr-un 
cont special deschis la toate 
băncile și casele dc economii, 
cu indicativul de recunoaștere 
„Rnmanien".

Din partea statului Israel so
sește la București un ajutor e- 
valuat la 15 000 lire israeliene : 
500 kg medicamente și 1 500 kg 
lapte praf.

Olanda se înscrie in rîndul 
țârilor care contribuie la aju
torarea populației sinistrate din 
■România, cu mărfuri in valoare 
de 10 000 dolari S.U.A.: 5 000 
cutii conserve conținînd alimen
te pentru copii, 8 000 flacoane 
de penicilină, 4 000 kg lapte 
praf și 1000 pături.

Transmițînd compasiunea lor 
președintelui Consiliului de Stat 

Republicii Socialiste Româ- 
tria, Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu calamitățile naturale 
care s-au abătut asupra unor 
regiuni din țara noastră, doam
nele Lucki Galaction. pictoriță, 
și Dalina Galaction, fiicele căr
turarului român Gala Galaction, 
stabilite în Italia, au subscris

Republicii 
pune la 

lovite de

și vărsat la fondul dc ajutorare 
al sinistraților suma dc 6 000 000 
lire italiene, echivalentul a pes
te 9 000 dc dolari.

Intr-o telegrama adresată 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, cetățea
nul american Guido Zloczover 
scrie, între altele : „Vizitind îm
preună cu diferiți reprezentanți 
industriali și oameni de afa
ceri străini modernele uzine și 
obiective industriale construite 
in ultimii ani în România, 
nc-am exprimat in nenumărate 
rinduri admirația față dc oa
menii muncii din această țară. 
Știind că prietenul la nevoie 
se arată, in aceste clipe grele, 
cind puterea naturii a lovit, 
fără posibilitate dc prevedere, 
mărețele realizări de pc întin
sul României, depun la Banca 
Română de Comerț Exterior 
suma dc 200 de dolari în spri
jinul celor care au avut de 
suferit, dc pe urma calamită
ților. Legăturile mele comercial- 
industriale mi-au permis să 
lansez in rîndul prietenilor con
ducători dc firme comerciale și 
industriale un apel de ajuto
rare a celor loviți de calami
tate, mai ales că acești oameni 
de afaceri au avut prilejul să 
cunoască și să admire îndea
proape țara și poporul român, 
cu realizările și ospitalitatea 
sa, devenind prieteni ai Româ
niei. îmi îngădui să fac această 
subscripție într-un cont în de
vize, care să se creeze special 
în acest scop la Banca Română 
dc Comerț Exterior, rugîndu-vă 
totodată să se comunice adresa 
la care toți acești prieteni ai 
poporului român să poată tri
mite pachete cu medicamente, 
obiecte de îmbrăcăminte și cele 
necesare. Știu că, față dc ma
rile pierderi care s-au produs, 
contribuția mea este foarte mi
că, însă vă rog să o conside
rați ca o datorie a mea de om 
de ă mă alătura în aceste zile 
grele eforturilor generale în
dreptate spre ajutorarea celor 
în suferință și normalizarea cit 
mai grabnică a situației din ju
dețele sinistrate11.

R. R. Stafford, directorul ge
neral al firmei Ibm Roecc din 
Viena, scrie în telegrama tri
misă președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România : .Ne-a impresionat 
profund vestea tristă a trage
diei cauzate de inundațiile fără 
precedent din țara dumneavoas
tră și dorim să ne exprimăm 
sentimentele noastre de adincă 
simpatie față dc poporul ro
mân și frumoasa dumneavoas
tră țară, care trece prin mo
mente deosebit de grele, pre
cum și compasiunea noastră 
față de familiile sinistraților. 
Am cunoscut poporul român și 
avem convingerea că. prin cu
rajul și hărnicia sa. va înlătura 
în scurt timp consecințele aces
tui dezastru. Vă rugăm să ne 
Dermiteți donarea sumei de 
2 500 dolari la Banca Română 
de Comerț Exterior, aducînd 
astfel o contribuție modestă la 
înlăturarea pagubelor produse 
do calamitățile naturale în Ro- 
mânia“.

Intr-o altă telegramă adresată 
președintelui Consiliului de 
Stat, inginerul Olivotto Altieri 
scrie: ..Profund impresionat dc 
catastrofala inundație ce s-a a- 
bătut asupra țării dumneavoas
tră. doresc să vă exprim since
ra și umana solidaritate față 
de eforturile ce le depuneți, 
împreună cu întregul popor ro
mân, pentru depășirea efecte
lor negative provocate de aceas
tă calamitate.
timentelor de 
pect care mă 
este românesc 
nește, vă rog
domnule președinte, să expediez 
Băncii Române de Comerț Ex
terior un cec de 50 000 lire ita

liene, ca modestă contribuție în 
favoarea celor sinistrați".

De la Copenhaga s-a primit 
din partea directorului firmei 
„B. Langhoff" un telex cu ur
mătorul conținut: Cunosc foarte 
bine această frumoasă regiune 
greu lovită din România. Am 
întilnil acolo ospitalitate din 
partea multor prieteni transil
văneni. Iată de ce vă rog să-mi 
permiteți să ofer 10 juninci, 
de cea mai bună rasă, ca o 
foarte modestă dovadă a sim
patiei mele fața de poporul 
roman, care a avut în aceste 
zile mari pagube materiale.

Adine mișcați de efectele ca
lamităților care s-au abătut 
asupra unor județe ale țării 
noastre doi navigatori greci — 
căpitanii Evanghellos Lembessis 
și Hary Scarpos — au adresat 
o telegramă Agenției „Navlo- 
mar", prin care își exprimă 
sentimentele lor de solidaritate 
cu populația încercată de pe 
urma fenomenelor naturale 
distructive. „Ne aflăm în portul 
Constanța, se scrie în telegra
mă, unde am aflat cu mîhnire 
de calamitățile care s-au abă
tut asupra unor zone din fru
moasa dumneavoastră țară. 
Vestea ne întristează, întrucît 
poporul grec a avut întotdea
una relații bune cu poporul 
român. Ca reprezentanți ai ar
matorilor navei „Amorgos", do
rim să oferim, în contul popu
lației sinistrate din România, 
40 000 lire italiene, sumă pe 
care, în numele prieteniei din
tre țările noastre, o depunem 
la Navlomar — Constanța".

Un alt prieten al poporului 
român, italianul M. Gruploni, 
aflat la București a oferit 
30 000 lire italiene, „ca donație 
și modest omagiu în sprijinul 
sinistraților" de pe urma cala
mităților naturale din ț*~ 
noastră.

D-na Irmgard Zenoner 
Miinchen, aflată în interes 
serviciu la Agenția română 
presă „Agerpres", a depus 
semn de compasiune suma 
20 mărci vest-germane, în con
tul ajutorării sinistraților 
pe urma inundațiilor.

M. F............... . ‘
mei „Europa turistică", 
într-o scrisoare trimisă 
dintelui O.N.T.: „Vă rog 
permiteți a ne exprima 
solidaritate cu întregul , . 
român, în fața grelei încercări 
la care a fost supus în ultimele 
zile. Admirăm zi de zi calmul 
și bravura acestui nobil popor 
și sîntem mîndri că ne aflăm 
în această tară și că prin 
munca și activitatea noastră nc 
aducem modesta contribuție la 
cunoașterea peste hotare a 
poporului român și a calităților 
lui deosebite. Frumusețile Ro
mâniei, obiective turistice de 
cel mai înalt interes interna
țional au fost totdeauna entu
ziast apreciate de toți vizitato
rii ei.' Alăturăm durerea noas
tră la cea a fiecărui român șl

a 
la dispoziția operei de 

ajutorare a celor loviți de ne
norocire, suma de 1 000 lei".

țara

din 
de 
de 
ca 
de

de

Iosif, din partea fir- 
arată 

preșe- 
să ne 
totala 
popor

vă rugăm să ne permiteți 
pune

r

In virtutea sen- 
simpatie și res- 
leagă de tot ce 
și simte româ- 
să-mi permiteți,

ORIENTUL APROPIATDeschiderea
Conferinței
de la Cairo (A-

Secti-

Supliment 
al ziarului 

„Borl>a“ 
consacrat 
României

BELGRAD 20. — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae Plo- 
peanu, transmite: Ziarul 
„Borba“ a publicat la 20 mai 
un supliment consacrat in 
întregime României. Pe pri
ma pagină sînt publicate ar
ticole dedicate prieteniei din
tre cele două țări și popoare, 
semnate de Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consi
liului dc Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, și 
de Mitia Ribicici, președin
tele Vecei Executive Fede
rale a R.S.F.I.

Suplimentul inserează arti
cole despre istoria poporului 
român și dezvoltarea Româ
niei. despre lupta dusă de 
P.C.R. pentru eliberarea țării 
și pentru construirea socialis
mului.

Sînt publicate, de aseme
nea, materiale referitoare la 
politica externă a României 
și la relațiile ei politice, e- 
conomice și culturale cu alte

20 — Corespondentul 
Constantin Oprică, 
In cadrul reuniunii

CAIRO 
Agerpres 
transmite : 
inaugurale a Conferinței inter
naționale de sprijinire a hip- 
tci popoarelor din 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la Cairo, Aii Sabri, 
al Comitetului Executiv 
prem al Uniunii Socialiste Ara
be, a transmis participanților 
salutul președintelui 
Gamal Abdel Na «ser.
și mesajul de solidaritate al 
poporului egiptean față de lup
ta popoarelor din Indochina îm
potriva intervenției americane.

Youssef El Sebai, secretar 
general al Organizației de so
lidaritate a popoarelor afro- 
asiatice, a dat apoi citire mesa
jelor adresate conferințe’ de 
către șefi de slate și guverne, 
printre care și mesajului preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer.

Indochina,

membru 
Su-

R.A.U., 
precum

„COANA CHIRIȚA 
LA PARIS

PARIS 20 (Agerpres). — In 
cadrul stagiunii „Teatrului Na
țiunilor" — ediția 1970, marți 
seara a fost prezentată piesa 
„Coana Chirița", comedie de 
Tudor Mușatescu după • Vasile 
Alecsandri, în interpretarea 
colectivului Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București.

Corespondentul Agerpres la 
Paris, Alexandru Gheorghiu, 
relatează că actorii români au 
oferit un spectacol excepțional 
— vesel, agreabil și antrenant. 
Ei au demonstrat o remarca
bilă vivacitate și coeziune, care 
au îneîntat publicul 
Formația română, în 
căreia s-a remarcat 
Draga Olteanu, interpreta rolu
lui principal, și alți actori de 
frunte ai primei șcene româ
nești, a cules aplauzele bine
meritate ale spectatorilor. Pu
blicul a apreciat, de asemenea, 
soluțiile originale ale regizoru
lui Horea Popescu și Jscenon 
grafia spectacolului.

„Trupa Teatrului 
din București — scrie agenția 
France Presse — a obținut un 
veritabil triumf marți seara la 
Teatrul Națiunilor. „Coana Chi
rița" este o comedie muzicală 
plină de avînt. Regia lui Horea 
Popescu, cu multiple și ingeni
oase soluții, decorurile și costu
mele încîntătoarc ale lui Radu 
și Miluna Boruzescu și mai ales 
verva tuturor actorilor, în spe
cial a interpretei principale, 
Draga Olteanu, au fost ; aplau
date călduros.

La primul spectacol au asis
tat Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Staț7 pentru

parizian. 
■ rîndul 
actrița

94 .<• >(
Național

Prelungirea stării de urgență
în Trinidad-Tobago

PORT OF SPAIN 20 (Ager
pres) — Parlamentul statului 
Trinidad-Tobago a adoptat o 
lege care prelungește pe o pe
rioadă de șase luni starea de 
urgență instituită după desco
perirea unui complot împotriva 
guvernului Eric Williams. De 
la 21 aprilie, data instituirii 
stării de urgență, un număr de 
55 do militari dintre care 3

ofițeri au fost trimiși îp jud& 
cată sub acuzația de „trădare .

Alte 80 de persoane sint in 
prezent deținute intr-o închi
soare pe Insula Nelson. Majo
ritatea lor aparțin grupărilor 
politice de opoziție din Trini
dad-Tobago care l-au făcut 
răspunzător pe primul ministru, 
Eric Williams, de starea pre
cară a economiei țării- șl dp 
nivelul ridicat al șomajului.

\

tt

vi-Cultură și Arta, aflat într-o 
zită oficială în Franța, Constan
tin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris, Valentin Lipatti, 
delegatul permanent al Româ
niei la U.N.E.S.C.O.. precum șl 
reprezentanți ai Ministerului 
pentru Problemele Culturale al 
Franței, personalități ale vie
ții culturale pariziene, 
dramatici.

critici

Rezoluția de condamnare a Israelului 
adoptată de Consiliul de Securitate

NAȚIUNILE UNITE 20 
gerpres). — Consiliul de 
ritate și-a încheiat marți dezba
terile în legătură cu acțiunea 
militară întreprinsă, la 12 mal, 
de forțele armate israeliene 
împotriva Libanului. Consiliul 
a adoptat, cu majoritate dc 
voturi, o rezoluție prezentată

Zambiei, care 
„pentru ac- 
premeditată" 

în 
fi

de delegatul 
condamnă Israelul 
țiunea sa militară , 
și avertizează că, in cazul 
care asemenea acțiuni vor 
repetate, Consiliul „va lua in 
considerare adoptarea unor mă
suri adecvate și eficiente pen
tru a obține respectarea rezo
luțiilor sale".

Ședinfa guvernului
R. D. Germane

BERLIN 20 
Guvernul R. D. 
întrunit miercuri 
cuta problemele 
tilnirea de- la

(Agerpres). — 
Germane s-a 
pentru a dis- 
legate de în- 

_________ ... Kassel, dintre 
Willi Stoph și Willy Brandl. A 
fost aprobată atitudinea pe 
care o va adopta delegația 
R.D.G. la convorbiri. Președin
tele Consiliului de Miniștri — 
se arată într-un comunicat de 
presă — „se va pronunța pen
tru relații de coexistență paș-

nică între R.D.G. și R.F.G. re
glementate prin tratat, înteme
iate pe egalitatea in drepturi 
și conforme normelor de drept 
internațional, relații indispen
sabile pentru asigurarea păcii".

★
Delegația guvernamentală a 

R.D.G., condusă de Will! 
Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., a plecat 
miercuri după-amiază spre 
Kassel.

Inundații în
SovieticăUniunea

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că inun
dații grave au afectat regiuni 
întinse din R.S.S. Moldoveneas
că și vestul Ucrainei. Inunda
țiile au fost provocate de re
vărsarea rîurilor Nistru, Tisa, 
Prut și Șiret, care au ieșit din 
albiile lor în urma ploilor to
rențiale ce nu au încetat să 
cadă timp do trei zile. Potrivii 
ziarului „Pravda Ucrainî", ci
tat de agenția TASS, 7 persoane 
din zonele calamitate și-au 
pierdut viața, iar multe altele

au rămas fără adăpost. întin
se suprafețe agricole au fost 
afectate de apele revărsate, 
întreprinderile industriale, căile 
ferate și șoselele au suferit 
pagube mari. Au fost înregis
trate pierderi în economia re
giunilor Tarnopol, Jitomir, 
Lvov, Cernovțî, Transkarpat, 
Hmelnițkaia, Ivano-Frankovsk. 
Pentru combaterea calamităților 
naturale, diminuarea pagubelor 
și preîntîmpinarea altor pier
deri, in zonele afectate de 
inundații se întreprind măsuri 
energice.

s nu

muza nopților marțiene

Cvadruplul asasinat din Kent
i Unul dintre studenți a mu

rit departe de casa părinteas
că. In buzunarul hainei sale 
s-a găsit un bilet de tren cu 
care urma să călătorească 
peste cîteva zile spre melea
gurile natale din Long Is
land. Altul a fost lovit de 
gloanțe în timp ce privea de 
departe asaltul Gărzii națio
nale împotriva mitingului stu
denților. O fată, studentă, a 
fost ucisă sub privirile pline 
de groază ale prietenului ei. 
O alta studentă a fost sece
rată de gloanțe în timp ce 
se îndrepta spre una dintre 
clădirile universității, pentru 
a asista la o prelegere.

„Cele cîteva rafale ale ar
melor semiautomate „M-l" 
au durat secunde, dar pentru 
cei asupra cărora s-a deschis 
focul ucigător, secundele pă
reau o veșnicie ; ei auzeau 
încremeniți de groază lătra
tul sacadat al armelor, se 
aruncau la pămînt și-i ve
deau pe alții cum se încor
dau ca niște arcuri, sau ba
teau aerul cu brațele ca apoi 
să se rostogolească pe ga
zon", scrie în „New York 
Times' unul dintre martorii 
oculari ai tragicului incident 
de la Universitatea Kent din 
Ohio, care a produs conster
nare in întreaga Americă de

-

la Atlantic pină la Pacific. 
Patru morți-și 12 răniți, 

dintre care trei se află încă 
în stare gravă, a răspuns sec 
la o conferință de presă 
generalului Robert Cante- 
burv, comandantul Gărzii na
ționale din stalul Ohio, la 
întrebarea unui ziarist privi
toare Ia numărul victimelor, 

întreaga presă americană 
publică numele și fotografi
ile insolite de scurte necro
loguri ale celor patru victime 
ale represiunilor dezlănțuite 
la 5 mai de membrii Gărzii 
naționale pentru a dispersa 
un miting de protest al stu
denților împotriva invadării 
Cambodgiei de către trupele 
americano-saigoneze. Toți ~ 
tru, două studente și 
studenți, aveau între 19 
20 de ani.

William Schroeder din 
rain (Ohio) era unul 
studenții cei mai buni la în
vățătură. „Inteligența, recep
tivitatea și priceperea sa 
m-au făcut să mă simt onorat 
să-l am student", declara șe
ful secției de engleză a uni
versității.

Sandra Lee Scheuer din 
Youngstown (Ohio) „era o 
fată căreia îi plăceau mult 
glumele și toți nc simțeam 
fermecați și veseli in pre-

pa- 
doi 

și
Lo- 

dintre

colegă, 
ziarului

zența ei", spunea o 
într-un editorial al 
Universității Kent, apărut în 
chenar negru. Despre Sandra 
se scrie că „nu îi stătea în 
fire să incite la revoltă, să 
arunce cu pietre în polițiști... 
Ea își vedea de treburile ei".

leffrey Glenn Miller, din 
Plainview (Long Island) nu o 
dală și-a manifestat deziluzia 
și protestul față de politica 
tării sale duse în Asia de 
sud-est. Era tot timpul preo
cupat de idealul păcii în 
Vietnam, Laos și Cambodgia 
și visa la ziua reîntoarcerii 
din război a prietenilor săi. 
înainte de apropiatele exa
mene, vroia să-și vadă părin
ții...

Allison Krause tocmai pă
răsea clădirea universității 
cînd a fost secerată de gloan
țe. Colegii ei își amintesc 
că numai cu o zi înainte de 
a fi ucisă, Allison smulsese 
o floare de cîmp și apropi- 
indu-se de un soldat al Găr
zii naționale i-a pus-o în 
virful puștii pe care acesta 
o îndreptase spre ea. „Flo
rile sînt preferabile gloanțe
lor", i-a spus ea. Aceștia sînt 
tinerii care, după părerea 
generalului Cantebury, „a- 
menințau viața soldaților 
Gărzii naționale". Generalul

a prelins ca „prezența arme
lor încărcate în mîinile mili
tarilor au acționat ca un in
strument de descurajare a 
violenței", după înregistra
rea a ceea ce el a numit 
„un mic număr de victime", 

Investigațiile întreprinse 
pînă în prezent dovedesc, po» 
trivit declarațiilor oficiale, că 
soldați»’ Gărzii naționale nu 
au avut ordin să deschidă 
focul, oricare ar fi fost cir
cumstanțele. Ziarele se în
treabă atunci de ce soldații 
aveau puștile încărcate cu 
gloanțe cînd legile federale 
interzic acest lucru ? Senato
rul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate, s-a a- 
lăturat vocilor 
din universități 
cerind formarea 
federale pentru 
cvadruplului asasinat comis 
de Garda națională. i

Sute de mii de studenți 
din întreaga țară, cărora li 
s-au alăturat colegiile profe
sorale de la numeroase uni
versități, cer pedepsirea 
xemplară a vinovaților 
garanții că asemenea c 
nu vor mai fi comise 
viitor.

protestatare 
și colegii, 
unei comisii 

anchetarea

i e- 
si 

crime 
în

Constantin ALEXANDROAIE,
Washington, 10 mai

ÎN PREAJMA MARII
CONFRUNTĂRI 
FOTBALISTICE 

MONDIALE

«LUMILE
ȘTIRI

CIUDAD DE MEXICO 20 
(Agerpres). — Două dintre 
favoritele grupelor prelimina
re ale turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal — echipele U.R.S.S. 
și RF. a Germaniei — au 
sosit la Ciudad de Mexico. 
Fotbaliștii sovietici, care ve
neau de la Bogota, au făcut 
o escală neprevăzută de o 
zi la Panama din cauza de
fectării radarului de la bor
dul avionului care-i trans
porta. Din scurta lor expe
diție în Columbia, ' 
sovietici aduc un 
accidentat, portarul

Selecționata R. F. a Ger
maniei s-a oprit circa, o oră 
în capitala mexicană, conti- 
nuîndu-și drumul cu un avi
on special spre orașul Leon 
unde va rămine în timpul 
disputării partidelor din gru
pele preliminare. Cu același 
avion a sosit și secretarul 
general al F.I.F.A., Helmuth 
Kaser. Acesta a fost primit 
de Ramon Alatorre, secreta
rul general al Comitetului de 
organizare.

fotbaliștii 
jucător 

Rudakov.

I 
I i 4
I
I 
I
I 
I
1

Phobos este numele unuia 
dintre cei doi sateliți natu
rali ai planetei Marie, sate
liți asemuiți de astronomi re
ginei nopților terestre — Lu
na. Numele lui a revenit in 
actualitate o dală cu prezen
tarea fotografiilor in culori 
transmise de stațiile interpla
netare automate „Mariner-6" 
și „Mariner-7", lansate de 
N.A.S.A.

Potrivit acestor fotografii, 
Phobos este lipsit de strălu
cire. Se pare că este cel mai 
întunecat corp din spațiu 
observat pină in prezent. Fo
tografiile astrului nopților 
marțiene au fost realizate in 
timp ce stațiile interplanetare

amintite se aflau la o distan
ță de 138 400 kilometri de 
planeta Marte. Cu ajutorul 
fotografiilor s-a stabilit că 
Phobos are o formă turtită 
— distanța dintre poli este 
de 17 km, iar diametrul la 
ecuator este de aproximativ 
22 km. Această „minilună" 
marțiană gravitează pe o or
bită situată la o distanță de 
6 430 km de suprafața plane
tei Marte. Ea are o „soră" 
ceva mai mică — Deimos de 
aproximativ 9 km in diame
tru, care gravitează în jurul 
planetei Marie pe o orbită 
aliată la 19 300 km. Pînă la 
fotografiile transmise de son-

dele „Mariner", Deimos 
fusese încă văzută.

Studiind fotografiile trans
mise de stațiile interplaneta
re, s-a ajuns la concluzia că 
luminozitatea extrem de re
dusă a lui Phobos se dato
rează absorbției puternice de 
către stratul de praf cosmic 
de la suprafața sa a razelor 
de lumină. Pe de altă parte, 
forma sa specifică îi deter
mină pe astronomi să creadă 
că Phobos nu a luat naștere 
în urma unei acumulări trep
tate de meteoriți in jurul lui 
Marte. Nu puțini sînt aceia 
care împărtășesc opinia că 
Phobos a lost cindva un 
meteorii de dimensiuni uria
șe, „fixat" în cimpul gravita
țional marțian și care cu 
timpul a ajuns la iorma și 
dimensiunile actuale.

PE SCURT • PE SCURT
• Președintele Mexicului, 

Gustavo Diaz Ordaz, a avut 
marți a întrevedere cu Edvard 
Kardeli, membru al Consiliu
lui Federației al R.S.F. Iugo
slavia — anunță agenția Ta
niug. Cu acest prilej, Edvard 
Kardeli a înmînat președinte
lui Mexicului un mesaj din 
partea președintelui Iugoslavi
ei, Iosip Broz Ti to. In timpul 
întrevederii, președintele Me
xicului și oaspetele său iugos
lav au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la situa
ția internațională actuală, la 
activitatea țărilor nealiniate, 
precum și la relațiile bilate
rale.

• Autoritățile din Damasc 
au interzis avioanelor saudite 
să survoleze teritoriul Siriei, 
anunță agenția Reuter. în ur
ma acestei măsuri, aparatele 
aparținînd companiei aeriene 
saudite vor trebui să treacă 
pe deasupra Iranului și Tur
ciei pentru a ajunge, de pildă, 
la Beirut, sau Cairo, ceea ce 
reprezintă o dublare a timpu
lui dc zbor.

Hotărîrea oficiali lăților si
riene se încadrează în ceea 
ce s-a numit ..războiul econo
mic" dintre Riad și Damasc.

© Zece persoane înarmate 
deghizate în agenți de securi
tate bancară, au comis marți 
una dintre cele mai mari spar
geri din Argentina, furind peste 
15 milioane de pesetas de la 
filiala Băncii Ferry a din Cor
doba. Spărgătorii au pătruns in 
imobil sub pretextul unei „mi
siuni de securitate bancară", 
au imobilizat personalul băncii 
care a fost constrîns, astfel, să 
deschidă seifurile.

• James Floyd, un conducă
tor local al Asociației pentru 
propășirea populației de culoa
re (N.A.A.C.P.) a fost împușcat 
marți de persoane necunoscute 
în orașul Savannah (stalul 
Georgia). Corpul lui a fost gă
sit pe stradă în fața biroului 
N.A.A.C.P. Politia a declarat 
că, după toate probabilitățile, 
Floyd a fost victima unui aten
tat cu caracter rasist.

• Totalul comerțului exteri
or iugoslav s-a ridicat în a- 
nul 1969 la 45 miliarde de di- 

agenția 
1 ba- 

iu- 
la

nari, informează < 
Taniug. Soldul pasiv al 
lanței comerțului exterior 
goslav s-a cifrat în 1969 
8,2 miliarde dinari.

Sesiunea
Consiliului
S.E.A.T.O

WASHINGTON 20 (Agerpres).
- Departamentul de stat al 

' ‘ “ în zilele
avea loc 
Consiliului 

blocului 
militar S.E.A.T.O. Purtătorul 
cuvînt, Robert McCloskey,

■ declarat că delegația S.U.A. 
fi condusă de secretarul 
stal, William Rogers.

S.U.A. a anunțat că 
de 1 și 2 iunie va 
la Manila sesiunea 
țărilor membre ale

• La Tirana a fost semnat 
un protocol care reglementează 
schimburile de mărfuri pe 
anul 1970 între Republica Popu
lară Albania și Republica Ara
bă Unită. Potrivit protocolului, 
Albania va livra unele articole 
tradiționale de export ca tutu
nul, diferite produse alimenta
re, obiecte din lemn, precum 
și produse ale industriei ușoa
re. R.A.U. va furniza Albaniei 
bumbac, orez, produse chimice, 
textile și alte articole.

de 
a 

va 
de

® Guvernul federal canadian 
a remis Camerei comunelor un 
proiect de lege care prevede 
reducerea vîrstei alegătorilor 
și candidaților in alegerile fe
derale de la 21 la 18 ani. Cu 
toate că numeroasele provincii 
au redus vîrsta alegătorilor la 
18 ani, pe plan federal aceasta 
era menținută la 21 de ani. A- 
doptarea acestei legi va permite 
ca numărul alegătorilor cana
dieni să crească cu aproximativ 
un milion de persoane.

BELGRAD 20 (Agerpres). — Concernul „Eni“, aflat sub 
controlul statului italian, a realizat pînă in prezent în Iugo
slavia lucrări de prospectare și exploatare a petrolului in 
valoare de 100 milioane dolari, relatează agenția Taniug, ci
tind declarațiile unor reprezentanți ai concernului italian 
la tirgul tehnologiei de la Belgrad. In prezent, fundul Mă
rii Adriatice este explorat de-a lungul litoralului italian și 
a celui iugoslav, fiind deja descoperite importante depozite 
de gaze naturale. Zona Adriaticii este foarte propice exploa
tărilor petroliere, au subliniat specialiștii de la .»Eni“,
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♦
In cadrul unei 

de presă ținută la 
trenorul echipei __ i,_.
Stefan Boșkov, a declarat că 
echipa sa are toate șansele 
să se califice în „sferturile" 
de finală ale campionatului 
mondial, în timp ce un alt 
antrenor care însoțește echi
pa, mai optimist, a spus: 
„cel mai greu meci al nostru 
va fi în... semifinale". Și 
echipa Bulgariei are deocam
dată un jucător indisponibil, 
Asparuhov, care suferă de I 
o luxație a qleznei.

♦
In contrast cu 

echipe participante 
ul final, care aleg .. 
niștite, depărtate de zgomo
tul orașelor, fotbaliștii italieni 
(deși grupa lor joacă la 
Puebla și Toluca), s-au insta
lat în inima capitalei mexi
cane, în luxosul hotel „Par- 
que de los principes". In 
cursul zilei de marți, italienii 
au efectuat primul antrena
ment pe terenul clubului 
„America", în prezența se
lecționerului Ferucio Valca- 
reqgi, care a sosit din Euro
pa. aducînd împreună cu el 
pe Boninsegna și Prati, cel 
doi jucători chemați să supli
nească lipsa, atît de resim
țită a lui Anastasi. Valcareg- 
gi mai are acum o singură 
problemă, aceea de a elimina 
un jucător din lotul compus 
actualmente din 23 de spor
tivi.

conferințe 
Leon, an- 

bulgare.

celelalte 
la turne- 
locuri li-

♦
Cunoscutul antrenor 

ghiar de fotbal Josef Hoffer 
prevede o victorie a echipei 
italiene în campionatul mon
dial din Mexic. Hoffer 
credo într-un succes

ma- i

nu 
.. _  _____ sud-

amcricân. După opinia spe
cialistului maghiar, echipele 
Braziliei .și Uruguayului nu 
se vor califica nici măcar în 
„sferturile" de finală ale 
competiției.

♦
Englezii s-au convins după 

primele antrenamente că în 
atmosfera rarefiată a platou- 
rilor mexicane, la altitudinea 
de peste 2 200 m, mingea de 
fotbal se deplasează mai re
pede și mai sus. Incercînd 
să execute cîteva lovituri de 
corner, Mullery n-a reușit 
să trimită nici una în fața 
porții, toate trecînd de mar
ginea terenului. „Aici — a 
spus el — dacă vrei să dai 
o pasă de doi metri, mingea 
parcurge aproape jumătate 
din teren".

BILANȚ PRIVIND LUPTELE 
DIN GOLFUL PERSIC

ADEN 20 (Agerpres). — 
comunicat dat publicității 
Aden de Frontul Național 
Eliberare din Golful Persic 
formează că detașamentele a- 
cestuia care ...7. 2 ..
giunea Dhofar au declanșat în 
ultimele trei saptămîni noi a- 
lacuri 
ținute 
tanice

Un 
la 
dc 
in-

acționează în re-

asupra unor posturi de- 
de unități militare bri- 
susținute de mercenari.

Cele 
avut 
in partea centrală a Dhofaruluk 
Potrivit comunicatului, unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
din Golful Persic au ucis sau 
rănit în cursul luptelor apro
ximativ 150 militari din rîndul 
forțelor inamice și au distrus 
mai multe vehicule militare ale 
acestora.

mai violente ciocniri atl 
loc la Hajleet și la Hasl,

Congresul uniunii
sindicale din Canada

OTTAWA 20 (Agerpres). — 
La Edmondtown s-au deschis 
lucrările celui de-a) VllI-lea 
Congres al celei mai mari uni
uni sindicale din Canada. Con
gresul canadian al muncii. Or
ganizația cuprinde 1650 000 de 
persoane, ceea ce reprezintă 
patru cincimi din numărul total 
al membrilor sind'c ițelor 
nadier.e

Participanții la congres 
dezbate o serie de 
rezo'ujie privind

ca-

vor 
proiecte de 

consolidarea

unității mișcării sindicale ca
nadiene, adoptarea unui statut 
al muncitorilor, asigurarea de 
drepturi egale pentru femeile 
muncitoare cu cele ale bărba
ților, și alte probleme referitoa
re la situația muncitorilor. Un 
qrup de organizații sindi alo 
au propus un proiect de rezolu
ție care cere retragerea trupe
lor americane din Indochina și 
sistarea vînzărilor de armament 
canadian către Statele Unite,
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