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N-a fost unul singur. Au 
fost valuri, valuri de năpraz- 
nice trăznete curgătoare, uci
gătoare. unite in puhoi brun 
și cleios și nemernic care se 
lăbărța cum niciodată n-a fă
cut-o. sfidind malurile. Totul 
a-nsemnat vale: și in lung și 
in lat.

Nemernic puhoi, nemernic ! 
In tentaculele lui tenebroase, 
pustiitoare, aruncate de-a val
ma peste kilometri și kilo
metri de cîmpii și livezi, co- 
lindind bezmetic cu gurile-i 
flămînde și păgubitoare, a 
cuprins zeci de străzi, de sale

eroism In marele efort Vom
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al întregii tari, lupta
și vom
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de 
ute-

SA RĂSPUNDEM!
După trecerea primelor două 

decade din luna mai, in urma 
eforturilor depuse cu stăruință 
și pricepere in fronturile din 
adîncul Văii Jiului, colectivele 
de mineri, cadre medii tehnice 
și ingineri de la E. M. Lupeni, 
E. M Pelrila. E. M. " ’ 
E M. Aninoasa și E. M. Bărbă- 
teni, au realizat peste sarcinile 
avute. însemnate cantități de 
cărbune : 2 183; 819: 473: 300. 
respectiv 68 de tone. Obținerea 
acestor sporuri încununează o 
bătălie îndirjită. perseverentă 
depusă cu dăruire minerească 
îndeosebi jn ultimele zile de 
în'-are fără precedent, cind 
o mare parte din teritoriul pa-

Vulcan,

triei a fost distrus de stihia a- 
pelor intr-un mod incredibil.

In zilele care vin se așteaptă 
din partea tuturor colectivelor 
celui mai mare bazin din țară, 
din partea fiecărui om, strădanii 
tot mai viguroase și convingă
toare în scopul asigurării unei 
producții suplimentare peste 
datoria de pian și angajamen
tele luate la începutul anului. 
Refacerea economiei atit de 
crunt lovită cere pe drept. în 
momentele de cumpănă pe care 
Ie trăim, împlinirea acestor fap
te. Este nevoie să răspundem 
cu inima, cu puterea brațului 
și a minții !

<
Cu €& preț

adincurile
inimilor
tinere

Veștile, zguduitoarele vești 
despre nenorocirea atitor se
meni, tineri și bătrini, ne-au 
mișcat profund, pînă la lacrimi 
poate. Imaginile orașelor și 
satelor cuprinse de puhoaiele 
nemiloase și nesfirșite, ale ca
selor dărîmate și oamenilor ră
mași fără adăpost sau fără cei 
dragi, nu pot lăsa pe nimeni in
diferent.

Dar. fie compasiunea, dure
rea cit de mari în fata nenoro
cirii, dincolo de lacrimi, dincolo 
de suferințele sufletești ce ne 
împresoară, avem o datorie — 
suprema datorie, umană, deci 
și rațională — să fim noi înșine, 
oameni, mai lucizi și neapărat 
mai tari decit nenorocirea în
săși și să no înzecim eforturile 
pe frontul refacerii.

In Valea Jiului, alături 
vîrstnici, iniile de tineri 
ciști de la exploatările, miniere, 
școli, uzine și șantiere au înțe
les acest îndemn, au răspuns 
din primele momente chemării 
partidului și statului, integrîn- 
du-se în efortul general pentru 
sprijinirea sinistraților și pen
tru recuperarea pierderilor.

La vibranta chemare a C.G. 
al U.T.C., uteciștii Văii Jiului 
dau un singur răspuns, pornit 
din inimile lor tinere, să mun
cească fără preget, alături de toți 
fiii acestei țări, pentru ajutora
rea celor loviți de nenorocire, 
pentru grabnica înlăturare a 
urmărilor calamităților.

Sentimentele lor de caldă so
lidaritate cu populația sinistra
tă, hotărîrea lor de a contribui 
efectiv la redresarea economiei,

și de orașe. N-au fost cru
țați nici mugurii de verdea
ță abia răsăriți in lunci și 
cîmpii, n-au fost cruțate nici 
mlădițele de vieți omenești 
ale căror buze abia înginau 
cuvintele: nici sutele de case 
în care erau aduse brutal, în 
locul vieții liniștite de fami
lie, mii cleios și crengi rupte 
n-au fost cruțate; nici ora
șele, nici piețele, străzile, a- 
partamentele, șoselele, liniile 
ferate ori întreprinderile. Ni
mic ! Nimic!... Zeci de vieți 
omenești au fost curmate su
bit Pagubele imense ating 
sute și sute de milioane de 
lei. Precis încă nimeni nu 
poate ști cit anume. Nici mă
rar, Mureșul, Someșul, Tisa, 
Oltțil, Dunărea. Șiretul ori 
Prutul — ele. care au venit 
în puhoi.

...Jiurile n-au ieșit în pri
măvara asta din matca lor de 
ani și ani statornicită. A fost 
însă, oare, în aceste zile, o 
mulțumire adîncă. liniștitoare, 
în Valea noastră plină de 
cărbune; în casele, sufletele 
și gindurile noastre ? Nu, ca
tegoric nu !

...tn aceeași zi, ’cînd au în
ceput inundațiile dezastruoa
se, prin pasul de Ia Bănița 
și pe Ia Merișor, pe deasu-

ȚARA ÎNTREAGA,
0 UNICA VOINȚA
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I. D. Ion MARGINEANU
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pagubeleDistrugerile , _
uriașe pricinuite de calamită
țile naturale abătute 
multor județe ale țării își dez
văluie întreaga amploare pe 
măsura ce se fac evaluările în 
întreprinderile economice, pe 
ogoare, în cartierele și satele 
rase de pe fața pamîntului de 
puhoaiele revărsate. Intr-un 
suprem efort,, toate energiile și 
puterile creatoare ale oameni
lor muncii sînt adunate în im
presionantul șuvoi al solidari
tății socialiste al răspunsului 
unic pe care întregul popor îl 
dă vibrantului apel adresat de 
biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste de a contribui la 
acțiunile pentru înlăturarea 
greutăților pricinuite de inun
dații, pentru ca viața să reintre 
pe făgașul normal.

Este o realitate pe care 
regăsim ilustrată grăitor și 
faptele consemnate în rîndurile 
ce urmează, fapte transmise In 
cursul serii de corespondenții 
județeni „Agerpres".

Unitățile economice, coopera
tivele agricole de producție, 
populația din județul Teleor

Și

asupra

20 mai 
și aju- 
fondu-

ABNEGAȚIE Șl AVÎNT
ÎN ABATAJELE LUPENIULUI

zile, minerii de la

man au donat pînă la 
a. c. bunuri materiale 
toare bănești destinate 
lui central pentru sprijinirea 
populației din zonele sinistrate. 
Din cantitățile adunate pînă în 
prezent numai in acest județ 
cităm : peste 620 tone de ce
reale, din care peste 310 tone 
de grîu și peste 260 tone de 
porumb. 76 tone de legume, 
cca. 230 tone de furaje. 1754 
capete de animale și 6 600 pă
sări.

Au fost dopuse. de aseme
nea, 4 900 de colete conținînd 
îmbrăcăminte. încălțăminte, o- 
biecte de uz casnic și alte bu
nuri.

Pentru a veni în sprijinul 
localităților ce au avut de su
ferit de pe urma calamităților 
naturale, colectivele de salariațl 
din intreprinderile industriale 
botoșenene s-au angajat să dea 
produse peste plan în valoare 
de 2 200 000 lei. De asemenea, 
cooperativele agricole- de pro
ducție au stabilit să trimită în 
județele calamitate 200 tone 
de cereale, 40 000 kg cartofi, 
4 000 kg zahăr, precum și di
ferite obiecte de uz casnic șf 
personal. In cursul unei sin-

(Continuare In pag. a 3-a)

avansat

nate primele 
verticale, din 
pereți. Aceste 
fabricate vor intra in compo
nența viitoarelor apartamente 
din blocurile ce se vor con
strui în Valea Jiului.

a-

I. DUBEK

panouri mari, 
beton pentru 
elemente pre-

DE LA CABINETUL 
MUNICIPAL DE PARTID
Examenele de sfîrșit 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 — 
în zilele de 29 mai și 1 iunie a.c.

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

400—500In aceste
Lupeni își intensifică eforturile 
pentru ca fiecare la locul său 
de muncă din abataje și gale
rii. prin realizări sporite, să-și 
aducă contribuția la înlătura
rea cit mai rapidă a efectelor 
inundațiilor și reintrarea in nor. 
mal a vieții în zonele lovite 
de calamități, să pună umărul 
lingă umărul întregului popor 
în efortul uriaș pentru dimi
nuarea pagubelor pricinuite e- 
conomiej naționale. Rod bogat 
al abnegației Și avîntului din 
abataje, din adincuri sînt ex-

trase în medie cîte 
tone de cărbune peste sarcina 
zilnică de plan, astfel că pînă 
la data de 18 mai producția 
realizată suplimentar de colec
tivul minei însumează 2 300 de 
tone. De consemnat totodată 
faptul că acest spor de produc
ție s-a obținut pe seama depă
șirii productivității muncii pe 
exploatare cu 26 kg cărbune pe 
post.

Minerii zonei a II-a se află 
in fruntea strădaniilor pentru 
depășirea planului pe exploata
re, avînd 2 700 tone de căr-

bune date peste plan in luna 
curentă. De remarcat că toate 
raioanele zonei au realizat o 
productivitate în medie mai ma
re cu 200—600 kg cărbune/post 
decit sarcina planificată. La 
rindul lor, minerii zonei a IlI-a 
raportează o depășire a planu
lui cu 440 tone cărbune ca ur
mare a faptului că toate raioa
nele zonei și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan, în
scriind între succese o creștere 
a productivității muncii in me
die cu 100—200 kg cărbune pe 
post peste nivelul planificat.

Unitatea
de măsură - faptelecununată munca de-o viață. 

Pentru a-i salva pe oameni, 
încleștarea cu v aiurite a tost 
infernală. Oamenii au 
evacuați dar nu și-au 
agoniseala cu ei.

IIIA. Ieri, o comună boga
tă. irumoasă. Astăzi, cuprin
să încă de îmbrățișarea rece 
a apelor, așteaptă retragerea 
acestora pentru a da la ivea
lă un peisa) dezolant. Case 
distruse, unele smulse de 
valuri din vatra strămoșeas
că, altele transformate in 
grămezi de moloz. Ici, colo, 
un zid singuratic de care 
aii mă ca un semn al obose
lii nesllrșlte o palmă de aco
periș așteaptă o ultimă undă

Cu ce pref am învățat că 
strălucirea apei poate li și 
piezișă, că galopul valurilor 
poate li demenfial, dezlănțui
rea unei ploi nemernică, îm
brățișarea mitului rece, 
crudă, nemiloasă I Cu ce preț 
am învățat că natura este 
uneori atit de gravă și se
veră ! Puhoiul distrugător, 
care și-a găsit pe alocuri un 
aliat la fel de crincen — noap
tea — nu a cerut nimănui so
coteală încotro săi gonească, în 
ce case să intre, care că
mine să le distrugă. A pă
truns deopotrivă aici. unde 
de o zi, s-a născul un copil, 
alături, unde era serbată 
aniversare, diner,!', unde 

ionat abia își văzuse

prăbu-

fost 
lua!

a Mureșului, să se 
șească.

Știam despre natură că, in 
măreția ei cuprinde frumu
seți neasemuite. Dar iată cu 
cită iscusință iși ascunde 
uneori ridurile. Aceste riduri 
le numim, de o săptămină 
încoace, calamități.

Mărturisesc în gind, aici 
pe ultima limbă de aslall ne
atinsă de ape, la cîliva pași 
de intrarea in comună că nu 
am dat niciodată importantă 
unui buletin hidrologic. Acum 
am învățat, ca multi alții, ce 
înseamnă creșterea unor cote 

apelor. Dar cu ce pref...

I. MUSTAȚA

Mai
eficient

La E. M. Pelrila se expe
rimentează. in circuitul pu
țului centru un dispozitiv 
pneumatic care perfecționea
ză mașina de curățat vago- 
nete. Prin acest dispozitiv — 
inovație a unui colectiv for
mat din muncitorul lăcătuș 
Teodor Blag, maistrul meca
nic Iosif Gaier și inginerul 
Ion Panait — se imprimă va- 
gonetului o mișcare transver
sală pe direcția de acționare 
a organului de curățire.

Avantajele se conturează 
încă de pe acumi vagone- 
tele se curăță cu mult mai 
bine, mărindu-se astfel media 
cantităților de cărbune trans
portat.

municipala
Primele panouri mari

pentru pereți
La aproape 

nă de la 
producție — 
orizontale, de

o săptămî- 
intrarea in 
cu elemente 
planșeu — a 

poligonului de prefabricate 
la Livezeni, s-a depășit 

succes, încă o fază 
început i au fost tur-

de 
cu 
de

Stadiu de construcție
In incinta industrială de 

la Livezeni se află într-un 
stadiu avansat de construc
ție dependințele ce vor servi 
la depozitarea materialelor și 
utilajelor viitoarei exploatări

miniere Livezeni.
Stilpii de susținere din be

ton armat ai grinzilor de a- 
coperiș a unei magazii au fost 
deja montați.

Se prellmină. pe baza rit-

mului alert de lucru, ca a- 
cest obiectiv al cărui deviz 
de investiții este de circa 2 
milioane lei, să fie terminat 
în luna august, cu patru 
luni înainte de termen.

— Clement Birluț conduce 
cea mai bună brigadă, care 
realizează cele mai bune ran
damente... intr-un cuvint e 
cel mai bun frontalist.

„Cel mai bun!“ — un 
tribut, un calificativ, rostit 
de inginerul șef de zonă. Ca
lificativul are drept funda
ment, în primul rind, cifrele 
din cartea de producție. E- 
vident, cifrele, ca expresie a 
rezultatelor, a faptelor coti
diene, sînt o unitate de mă
sură mai la-ndemină, mai 
palpabilă. Sînt randamentele 
de 7,5—8 tone pe post, cele 
mai mari din frontalele mi
nei Lonea ? Sînt! Sînt vite
zele de avansare — de peste 
30 ml — cele mai bune pe 
frontalele exploatării ? Sînt. 
E vorba deci de realități ce 
refuză orice contraargumen- 
te, tocmai prin autenticitatea 
lor.

Dar calificativul „cel mai 
bun" are și alte temeiuri, 
dincolo de veridicitatea cifre
lor : calitățile profesionale și 
etice ale brigadierului destoi
nic, ale oamenilor săi, cali
tăți ce se etalează și se veri
fică zi de zi, în lupta cu tim
pul, cu stratul de cărbune, cu 
dificultățile ce le impune 
biruirea vicisitudinilor lumii 
subterane

...Clement Birluț lucrează la 
frontul în care obține rezul
tatele ce conferă brigăzii sale 
recunoașterea de cel mai 
destoinic colectiv. Nu-i vor
ba că ar avea o altă specia
lizare. Tot pe frontale și-a 
acumulat cele mai demne sta
te de vrednicie. Dar a 
un an

rească, aptitudinile sale de 
organizator au fost solicitate 
la abatajele cameră. Ce se 
intim plase ? Abatajul nr. 45 
din blocul IV al stratului 3 
rămăsese in denivelare pe 
verticală față de restul aba
tajelor din bloc. Denivelarea 
stinjenea, deci, avansările, 
produefia tuturor abatajelor.. 
Existau două soluții: urgen
tarea exploatării camerelor de 
la 45 sau oprirea celorlalte 
pînă cind acestea vor cobori 
la același nivel. S-a ales, și 
așa a fost firesc, prima vari
antă. Realizarea ei necesita, 
insă, o muncă asiduă, o orga
nizare perfectă, în vederea 
creșterii vitezelor de avan
sare și in final micșorarea 
denivelării. Această sarcină 
a fost încredințată brigadie
rului Clement Birluț Și sar
cina a fost dusă la îndepli
nire. Intr-un an, abatajul a 
coborit 4 felii. Problema de
nivelării in blocul IV, acuita
tea ei fusese, deci, depășită. 
In același timp, insă, in fața 
colectivului zonei s-a ivit o 
altă dificultate : intr-unui din 
cele două mari frontale ale 
zonei — abataje cu ponderea 
cea mai mare in producția de 
cărbune — frontalul 3.3 din 
stratul 3 Abatajul nu-și res
pecta ciclurile, pierdea fișie 
după fișie, punînd sub sem
nul întrebării realizarea sar
cinilor preliminate întregului 
colectiv. De ce ajunsese fron
talul în impas ? Explicația 
era simplă: slăbirea intere-

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Urmare din pag. 1) s-a închis. B rigadicrul a e-
vacual toți oa menii dc pe fi-

suini fostului brigadier fală șic la culcu?. unde erau in
dc delii halea briou. ii. judii- afara 0 ricurui pericol, iar el.
cipliua. imprcui tă cu unul din mi-

A fost solicitat lot Clement acrii cf’i mai iscusiți, a con-
Birluț $<i nună brigada fn solidat taramd, a completat
..miycarc". a pus-o. .4 pre- susținct■ea fi o ciitat surpa-
luat conducerea brigăzii, rcu- rea. 1n ziua aceea, brigadie-
șind să întingă ațuitia, iner- rul nu a purăsit abatajul nici
ția, să inflăcurcze noii săi in schi'mbul următor piua cc
ortaci, să Ic irc^cascii ambi- toiul nu a in trai in normal.
{ia de a invinge, de a ieși iar fișia nu ia fost complet
din impas. Evident, lucrurile exploatată. /.iua aceea de
nu s-au schimbat dc la o zi martie s-a i ncheiat pentru
la alta. Redresarea brigăzii. brigada nici o pierdere,
omogenizarea ei. echilibrarea ca de altfel nici alte zile
schimburilor, a tuturor opc- similari' din i ■îața abatajului.
rațiilor sub raport organiza- Brigada lui Clement Birluț
toric necesita participarea e- e un col ceti r omogen, sta-

NUMI DE OAMENI,
Ș
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Unitatea
de măsură - faptele
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feclivă și asiduă a noului bri
gadier la întregul ciclu de 
producție, apropierea lui de 
f<ecare om. Spre a cuprinde 
întreaga brigadă, spre a fi 
prezent la operațiile hotări- 
tonrc din abataj, brigadie
rul era mereu prezent in 
schimburile care intimpinau 
«greutățile cele mai mari — 
indiferent de era vorba 
dii'rii-amiezc sau nopți.

Pasul hotăritor a fost _ 
cut : Clement Birluț și-a ciș- 
ligat încrederea ortacilor, sti
ma lor. Prin muncă, asiduă, 
prin competență a ciștigat 
autoritate.- respect indu-și or
tacii. a ajuns și el respectat.

Se spune că Birluț Clement 
nu e adeptul vorbelor mul
te Vorbește puțin — in 
schimb, pretinde mult. Pre
tinde și pretențiile lui se în
făptuiesc întocmai. Sint ințe- 
1 jă traduse in fapt. Care 
e secretul acestei reușite ? 
Exemplul de dăruire și de 
bărbăție al inimosului bri
gadier, faptele sale' de vred
nicie în situațiile cele mai di
ficile.

î’n fapt intimplat in urmă 
cu o lună și ceva : de la cO- 
periș. la o distanță de 15 me
tri. s-a produs un deranja
ment Sub presiunea enormă 
a tavanului, s-a rupt plasa 
de sirmă. făcind să sară și 
doi stilpi de metal. Perico
lul închiderii abatajului in 
porțiunea respectivă era imi
nent. Și totuși, abatajul nu

de

1u-

tornic. iar oamenii ei, fie că 
e vorba dr II. Hiticaș. .4 mas 
Matesan, Sebastian Ciontea 
sau de multi alții sint mi
neri vrednici. Acesta e. sub
stratul calificativului .cel mai 
bun" pe care, colectivul bri
gadierului Birluț îl merită 
prisosință.

★
In zilele care ou trecut 

la documentarea acestui î 
portaj. zile de un dramati; 
nemaiintilnit pe meleagurile 
acestei țari, minerii din bri
gada lui Clement Birluț. ai
doma miilor de combatanți 
dc pe irontul muncii, au &ă- 
virșit noi fapte dc vrednicie, 
inscriindu-și eforturile înzeci
te in uriașul efort al întregu
lui nostru popor pentru o 
șterge urmele 'lăsate de nă
vălirea barbară a puhoaielor 
de apii. Solidari cu trup și 
suflet cu semenii lor al it de 
crunt loviți de calamități, mi
nerii lui Birluț au ieșit in 
aceste zile biruitori dintr-o 
situație similară descrisă in 
reportaj, cauzate de deranja
mentele tectonice și au tri
mis la ziuă importante can
tități de cărbune peste plan.

Faptele lor, faptele de des
toinicie ale tuturor minerilor 
din abatajele Văii Jiului sint 
dovezi elocvente ale hotărîrii 
lor de a contribui din toate 
puterile la depășirea daunelor 
provocate de inundație.
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RANDAMENTE
SUPERIOARE

Cu toții lucrează in abataje
le camera, plasate în blocurile 
ill—IV. aproximativ in centrul 
timpului minier al Vulcanului. 
Și -e află intr-o pasionantă în
trecere. Iar rezultatele sint pe 
măsura emulației, a eforturilor 
însuflețite, depuse cu multă 
tragere de inimă. In frunte, pînă 
acum, se găsește brigada con
dusa de încercatul miner Petru 
Blaj, de la abatajul cameră nr. 
7; ea cumulează un spor de

peste '.00 tone, de la începu
tul lunii, obținut cu o depășire 
de randament de cca. 2 tone/ 
post. Dar e urmată îndeaproa
pe de brigăzile conduse de că
tre loan lordache, de la aba
tajul cameră 1 est (4-184 tone, 
cu un randament realizat de 
8.79 tone/posl), Alexandru Ni- 
coară, de la ..camera" nr. 9 
(4-358 tone, cu un randament 
de 8,62 tone/posl) și loan Dimi- 
triu, de la nr. 5 (+ 112 tone).

Brigada condusa de Petre 
Constantin de la E. M. Lupeni 
și-a adăugat, la mulțimea de 
fapte lăudabile pe care le-a ob
ținut pînă acum, încă una : de 
I» 1 aprilie — ziua de început 
a trimestrului al doilea — din 
frontalul 2 vest, din stratul 3, 
blocul IV, zona a Il-a. minerii 
capabili care o compun, cu 
mare putere de dăruire in 
muncă, au extras nu mai puțin 
decil 20 000 tone de cărbune. 
Fronlaliștii Gheorghe Grecu,

Constantin Nichita. Peter 
Peter, Teodor Roșu și Ion 
Gunea s-au obișnuit cu „deca
rul productivității" (10 tone/ 
post, cu depășirea sarcinii cu
prinsă intre 2 și 3 tone/posl) 
cum vin în fiecare zi să coboa
re în adîncuri să-și facă dato
ria... Veniți o dată la abatajul 
lor, susținut cu echipament mo
dern — stilpi hidraulici cu pom
pă centrală și grinzi articulate 
in consolă — să-i vedeți cum 
lucrează! N-o să regretați.

i Ii l f I III, 
S A11SE A f, 111

— Gala meștere, ai predat 
blocul? — 11 întreabă glumind 
Romeo Mandi, o, șeful șantie
rului nr. 4, pe maistrul Ioan 
Marcu ce ne intimpină în 
ușa blocului D2 din Lupeni.

— încă nu ! Așteptăm comi
sia de recepție.

Intrăm și vizităm cîteva din 
cele 39 de apartamente ale 
blot ului de locuințe cu trei 
etaje care își așteaptă recepția. 
Ușile camerelor erau larg des
chise invitîndu-și parcă loca
tarii. Totul — de la ușa vop
sita vernil pînă la parchetul 
ce lucea ca oglinda — purta 
însemnele nobile ale muncii 
constructorilor. Pentru loan 
Marcu acesta era al i incilca 
bloc de locuințe pe care-1 pre
da in cei patru ani de cînd 
lucrează ca maistru. Toate ce
lelalte patru de pînă acum au 
primii la recepție calificative 
de „bine” și „foarte bine*.

Dar D2? Comisia de recep
ție avea să hotărască 1 ..Sper 
să primească și acest bloc cel 
puțin calificativul de „bine", 
spunea, în timp ce vizitam u- 
nul din apartamentele blocului 
D 2. maistrul loan Marcu. Știa 
el do ce: lucraseră oameni de 
nădejde la înălțarea construc
ției. Zidarii din echipele lui 
Tudor Sandu. Nicolae Avram. 
Gh. Căpitanu. Alexandru Pop și 
a lui Gh. Pocsveiller așezind 
cărămidă peste cărămidă clă
diseră întreg blocul; apoi l-au 
tencuit în interior și exterior, 
i-au dat o „față" estetică, plă
cută.

Pardoselile de parchet și de 
mozaic au fost executate do e- 
chipele conduse de Vasile Fie
rarii și Gh. Moșneag. Geamu

rile și ușile, montate cu grija,' 
dacă ar vorbi, ar rosti desigur 1 
alllea nume din echipa dc tini- 
plari condusă de Ion Boșlină.

Dulgherii lui Ștefan B.irlos 
și berarii din echipa lui Con
stantin Alexandru lucrează 
acum la Uricani — un nit punct 
do muncă a) șantierului nr. 4 
al Grupului dc construcții Va
lea Jiului al T.C.I-1. In jioiem- 
brie anul trocul, < ind s-a în-’ 
cepul blocul D2 — acum gata 
de recepție — muncitorii din 
aceste echipe an fost printre 
primii care, au pus bazele con- 
slruclici.

Oameni vrednic1, făuritori de 
apartamente, de inălțiinițzvclle. 
Cu oricare din acești &amenț;, 
ai sta de vorbă, fiecare ie mîn-J 
dru că a fost participant1 — ca,; 
zidar, ca dulgher, ca mgzaicar,., 
cn maistru sau șef dc .țșanlief!. 
— la edificarea cutărui sau cu-pl 
turui bloc. „Aici a fost ! acunf 
12 ani o casă dărăpănată -S* 
își amintea Romeo Mandero irig 
timp ce pășea alături pe asfaUî- 
tul unuia din cartierele^ noului 
Lupeni. Acum priviți : irt Incuța 
ei e un bloc cu 4 fiivel'v?’ 
Satisfacția morală pe care ne-o 
dă munca, nouă constructorilor, 
e uriașă si poate puține altele 
o egalează".

...Nume de oameni, înălțimi 
zvelte, satisfac1» deosebite.

P.S. Ne-a parvenit știrea că 
blocul D 2 de la Lupenicare., 
a fost terminat cu peste 10 zile- 
înainte de termen — a- primit 
la recepție calificativul de 
„foarte bine".

M. PAUL

Peisaj din Vulcan

Foto : N. GHENA

CORESPONDENȚE
Subredacția noastră din Uricani ne informează :

îngemănare
In calitate de șef al sec

torului I.G.L. Uricani, Iosif 
Lucaci are ca preocupare 
de fiecare zi cum să gospo
dărească mai cu chibzuință 
fondul de locuit al orașului. 
Pasiunea lui profesională se 
îngemănează cu aceea din 
timpul liber. In orele de re
paus, Iosif Lucaci construieș
te cu 
artist 
de

nea machete la activ. Dar ac-

tivitatea sa nu se limitează 
doar la acest gen. Lucrarea 
sa „Oameni preistorici" te 
face să privești cu mii de ani 
in urmă prin negura vremu
rilor amintindu-ți de oamenii 
peșterilor de la Cioclovina Și 
Ohaba Ponor din județul nos
tru. Ce am putea să-i urăm 
decit să facă mereu ne arti
zanul pînă la adinei,., balrj- 
nețe. p

răbdare și migală de 
machete de cabane 

o rară frumusețe, 
are multe aseme-

Gospodărești
i

In acest anotimp al înnoi
rilor s-au făcut multe lu
cruri frumoase și in orașul

nostru. Zonele verzi, au fost 
complet reamenajate s-au 
plantat arbori și arbuști or
namentali și s-au sădit flori. 
Blocurile de pe strada Repu
blicii au fost zugrăvite 
culori plăcute. Uteciștii 
văruit prin muncă patriotică 
300 de marcaje de pe șosea, 
au amenajat, împreună cu 
copiii de la școala ce a luat 
ființă in clădirile din festa 
incintă a minei, terenuri de 
fotbal, volei .și handbal. Din 
inițiativa conducerii școlii, 
bazinul ce a existat aici a 
fost amenajat in ștrand.

Gheorghe SOCEANU 
corespondent

in 
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Zonele verzi au fost săpate... și-au fost plantate flori
In circumscripția electorală 

nr. 71 din orașul Vulcan s-au 
efectuat multe acțiuni edilitar- 
gospodăre.ști. Enumerăm doar 
cîteva din ele: s-au săpat 105 
gropi in care au fost plantați 
arbori -și arbuști ornamentali.

Zonele verzi au fost săpate, in- 
sămîntate cu iarbă și au fost 
plantate flori. Contribuție la 
înfrumusețare au adus minerii 
Gheorghe Tudose, Aurel Bu- 
curete care veniți din șutul de 
noapte au ieșit la muncă pa

Aparate de ras electrice I.6.L.A.
In depozitele I.C.R.M. Petroșani au intrat recent- 300 

bucăți aparate de ras electrice I.G.L.A. din import, care, 
vor fi puse zilele acestea la dispoziția cumpărătorilor. Fa-, 
cern mențiunea că sistemul de funcționare se poale asigura 
cu baterii normale.

triotică și apoi s-au odihnit. 
Se mai pot enumera printre 
cei harnici Nicolae Miron, Ște
fan Cri.șan, Mihai Szacacsz, 
Dumitru Costea și încă mulți 
alții.

Laura Gavriliu
deputată

Oameni cu părul argintiu în întrecere
Practicarea sportului nu cu

noaște limită de virstă. Acest 
lucru l-au demonstrat recent 
pensionarii din Petroșani. Din 
inițiativa comitetului sindicatu
lui pensionarilor, a fost orga
nizat un campionat dc popice, 
.șah și biliard pentru cei cu 
părul argintiu. Întrecerile de 
popice s-au desfășurat pe are
na minerilor de la E.M. Dilja. 
Primul loc a fost ocupat de 
Iosif Cotoț cu 225 p.d. Lupta 
pentru locul secund a fost deo
sebit de dirză. După lansarea

ultimei bile Lazăr Iacob și 
Petru Suciii aveau fiecare eite 
195 p.d. Pînă la urmă lui La
zăr Iacob i s-a acordat locul 
II. ca mai virstnic. iar lui Pe
tru Siiciu — locul III. La șah, 
primele trei locuri au fost ocu
pate in ordine de Iosif Pasuth, 
Anton Piill și Iosif Stern, iar 
la biliard de Lazăr Iacob. Emil 
Birtu și Nicolae Oprea.

loan GOG A
corespondent

Finala „Cupei primăverii^
<S> Ultimul act al popularei competiții fotbalistice dc la 

E.M. Uricani. dotată cu „Cupa primăverii", a luat sfirșit. 
In finală, s-au confruntat selecționatele sectoarelor VI și 
VIU. Obținind victoria cu 4—1, fotbaliștii sectorului VIII 
au cucerit trofeul pus în joc.

Meci (Îs volei disputat la Vulcan
Baza sportivă a E.M. Vulcan 

a găzduit duminică un atractiv 
meci dc volei intre echipele 
de fote ale Liceului Vulcan și 
Școlii comerciale Petroșani, 
conform calendarului compcti- 
țional al Comitetului munici
pal al U T.C.

Mai bine pregătită din punct 
de vedere tehnic, oclripa Lice
ului Vulcan a surprins echipa 
adversă pr intr-un joc comba

tiv. prin lovituri (le atac bine 
executate, reușind o victorie pe 
deplin meritată, cu 3—1. La 
obținerea victoriei s-au remar
cat elevele : Adriana Corciani, 
Zoia Vijdca și Angelica Moldo
van. Intr-o formă deosebită a 
fost si reprezentanta Școlii co
merciale Petroșani. Mariana 
Bereczki.

loan COVRIG

Atletism

Doi spioni 
De la Școala 

(omorciala Peiioîani
In zilele de II, 0 și 10 mai 

ii.c.. orașul Arad a găzduit 
finala pe minister a campio
natului național de atletism, 
rezervată școlilor profesiona
le comerciale. La această fi
nală, Școala profesională co
mercială Petroșani a partici
pat cu 19 sportivi. La în
toarcerea de la Arad, profe
soara Iuliana Bildea nc-a 
spus că elevii pe (arc r-a 
însoțit la întreceri s-au com
portat mulțumitor, cele mai 
bune rezultate obțininclu-lc 
■Magdalena Căliman și Ladis- 
lau Otvds, care au devenit 
campioni pc minister la pro
bele la care au concurat. Re
zultate bune au obținut și 
Rodica Oltcanu. Gheorghe 
Luca, Nicolae .Stoichițoiu, 
Dumitru Slănciulcscu, Vasile 
Burleg. Cornelia Vasiu, Ște- 
f.mia Ciurar, care au ocupat 
locuri II șj III in clasamen
tul individual.

Staicu BĂLOI 
corespondent

SINCRONIZARE
Comandamentul, creerul electronic al mi

nei Lonea, se află la Cimpa II. Printre centri 
vitali aflați aici sc numără .și stația de 
transformatoare. Există aici e drept două 
transformatoare gemene a cite 3 000 KVA 
dar folosirea lor are unele inconveniente. 
Cînd funcționează unul singur nu face față 
cerințelor producției iar cînd merg amindouă 
e prea mult. Un transformator de 4 000 KVA 
era tocmai potrivit. Punerea lui in funcțiune 
ar fi. dus la îmbunătățirea factorului de pu
tere la Lonea II și scăderea pierderilor 
interne. Să transformi și să montezi un 
transformator de 4 000 KVA, a cărui greutate 
este 12 000 kilograme nu-i o treabă ușoară. 
Efectuarea lucrării a fost încredințată echi

pei conduse de Ioan Boglea sub îndrumarea 
lui Tiberiu Balint. Călătoria de la Petrila 
s-a făcut in două etape. Prima cu trenul iar 
a doua pe o sanie trasă de un tractor. Ajuns 
la noul său domiciliu a fost urcat cu un gra- 
nic pe fundație. Muncă grea ce necesită 
grijă și atenție. Totul s-a desfășurat insă 
normal. După ce s-au executat racordurile 
necesare s-a făcut sincronizarea și punerea 
sub tensiune. Acum, la E.M. Lonea, funcțio
nează un nou transformator. Merite pentru 
aceasta au membrii echipei condusă de loan 
Boglea și maistrul Tiberiu Balint care au 
știut să-și sincronizeze activitatea potrivit 
fiecărei faze de muncă.

ȘTIRI TEHNICO—ȘTIINȚIFICE
Sudură cu raze de lumină

Pe artera principală a Petroșaniului

Pe tema

emisiunii.

primăvară, 
de copii al
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Deschiderea 
Teleșcoală. 
Glasuri de 
Cîntă corul 
Kadioteleviziunii. 
Romanțe, valsuri, lan- 
gouri.
Telejurnalul de seară. 
Reportaj TV.
Dialog cu dr. Andrei 
Deoneaud, meteorolog și 
dr. ing. Constantin Dia-

. hidrolog privind 
explicarea științifică a 
fenomenelor meteo și 
hidro care au avut loc 
pe teritoriul țării noas
tre. Documentare știin
țifice.
Film artistic : „Totul de 
vânzare*.
Cadran — emisiune de 
actualitate internațio
nală.
Telejurnalul de noapte, 
închide misiunii

I*
I
i 
I
I
)
II

profesionale
Zilele trecute direcțiunea 

Liceului Petrila a organizat o 
masă rotundă cu elevii cla
sei a XI-a în legătură cu 
orientarea profesională. Cu 
acest prilej au fost invitați 
un procuror, un medic, un 
ofițer, o șsistentă medicală, 
ingineri, care au vorbit des
pre frumusețea profesiunilor 
pe care și le-au ales.

In vizită 
la I.M.P.

Elevii clasei a XJI-a de la 
Liceul din Uricani. se Apro
pie cu pași repezi de exame
nul de bacalaureat. Se află 
deci la răspintie de drumuri 
urmind să aleagă calea pe 
care vor merge in viață. Cu 
siguranță că unii din ei ’vor 
deveni ingineri mineri. Spre 
a cunoaște cite ceva din am
bianța studențească, ei au fă
cut sîmbâtă o vizită la Insti
tutul de mine din Petroșani. 
A fost o excursie utilă, plină 
de inedit.

Specialiștii sovietici au creat o instalație în 
fi realizată sudura metalelor cu ajutorul razelor 
Pentru aceasta sint folosite razele unei lămpi 
care, concentrate prin intermediul unei oglinzi concave, su
dează nu numai piesele de oțel, dar și cele confecționate 
din asemenea metale greu fuzibile ca titanul și molibdenul.

In cadrul instalației, razele luminoase sint dirijate spre 
un compartiment special umplut cu un gaz inert sau spre 
un compartiment cu vid. Trecînd prin peretele de sticlă al 
compartimentului, lumina nu-1 încălzește aproape deloc, în 
schimb pe fundul său. unde converg razele, temperatura 
ajunge la 2 500°C. In aceste condiții. întreaga cantitate de 
căldură obținută este consumată efectiv pentru operația de 
sudură.

întreaga instalație nu depășește dimensiunile unei ca
bine telefonice și este ușor manevrabilă. In afară de me
tale, cu ajutorul ci pot fi sudate piese din sticlă, ceramică 
și din mase plastice.

care poale 
de lumină, 
cu xenon.

Europa. El nu măsoară decit 10 cm lungime, are o putere 
dc 0.005 wați și poate funcționa peste 1 000 de ore.

Deși are o putere atît de mică, mini-lascrul poate servi 
ca izvor de lumină la cercetările cu microscopul.

Mini-laserul își va găsi aplicarea la diferite măsurători, 
de pildă la studierea omogenității optice a sticlei 
materiale, pentru a măsura cit este de netedă o 
etc.

și a altor 
suprafață

Ceasuri atomice
Aplicarea electronicii în producția de ceasuri 
extraor ’'

Hemoglobina pentru bolnavi
Un grup de cercetători americani dc la Institutul na

țional de cardiologie .și boli de plămini din Bethesda (Ma
ryland) au reușit să accelereze producerea hemoglobinei, 
amestecînd „in vitro" clementele prealabil izolate ale glo
bulelor roșii din singcle unui iepure.

Această descoperire va avea consecințe importante in 
maladiile unde sinteza hemoglobinei este lentă sau nulă.

Următoarele lucrări ale echipei de medici, a spus dr. 
French Anderson, unul din participanții la această descope
rire, pot avea o mare importanță față de boli ca anemia e- 
reditară infantilă sau thalassemia. Organismele copiilor a- 
tinși de aceste boli sini incapabile să producă propria lor 
hemoglobina, trebuind să se efectueze dese transfuzii san
guine. Descoperirea anunțată recent va permite accelera
rea formării hemoglobinei la micii bolnavi.

dă rezul
tate extraordinare. Specialiștii prevăd că peste 2—3 decenii 
vom purta ceasuri fără cadran și fără arătătoare in schimb 
vor apare pe ele cifre care vor indica scurgerea secunde
lor, minutelor, orelor, zilelor, lunilor și anilor. Ori și unde 
s-ar afla ceasurile de mină, ele vor fi comandate de la dis
tanță (reglate automat), dacă va fi nevoie prin semnale 
transmise din oră in oră de ceasuri atomice și recepționate 
dc un microreceptor montat pe ceas.

Un asemenea ceas automat funcționează in prezent la 
Observatorul cronometric din Neuchâtel (Elveția), care lu
crează cu o frecvență de 75 kiloherzi. Semnalele lui pot Ti 
recepționate cu ajutorul unui mic aparat cu tranzistori în 
majoritatea țărilor europene și chiar in nordul Africii. A- 
cost servici, care transmite ora europeană exactă, este des
tinat in special institutelor științifice (de geofizică, 
zic, cercetări cosmice etc.).

Ceasurile atomice sint extrem de precise, ele 
abateri mai mari de o secundă in 3 000 dc ani.

geode-

nu au

Noi elemente din beton
Specialiștii de la Biroul de mașini pentru construcții 

din Magdeburg au reușit să obțină elemente din beton fo
losind cenușa și lignitul. Aceste demente goale pe dinăun
tru au proprietăți izolante excelente, pot fi ușor prelucrate, 
.și suprafața lor netedă se pretează la toate felurile de ten
cuială. Pînă acum, in R. D. Germană se arunca anual cenușă 
de cărbune in valoare de 180 milioane de mărci.

Un nou material de construcție este și betonul silicat. 
obținut numai din nisip și var. Acesta a fost creat de in
stitutele pentru materiale de construcții- din Moscova și 
Weimar.

Mini-laser
Specialiștii polonezi au construit cel mai mic laser din

Substanță pentru acrituri
Un grup de oameni de știință francezi au reușit să izo

leze o substanță interesantă din fructele unui tufiș denu
mit in botanică Richardella Dulcifica .și care crește in Africa 
de vest. Fructele conțin o substanță din care un singur mi- 
iigi’am face ca un aliment acru să i sa pară omului dulce. 
Dacă substanța miraculoasă se adaugă la lămiie. aceasta 
poate fi mîncată ca un niăr. Acțiunea preparatului durează 
1—2 ore. Cauza acestui fenomen neobișnuit nu s-a desco
perit încă.

Alcool din gunoaie
Creșterea continuă a cantității de gunoi și deșeuri din 

gospodării și înlăturarea sau valorificarea lor este o proble
mă care preocupă multe țări.

Un profesor dc la Universitatea din Glasgow (Anglia) 
a propus’să se producă din aceste gunoaie alcool. Noua teh
nologie se bazează pe celuloza conținută adeseori in deșeuri. 
Tralind deșcurile cu acid clorhidric și zahăr, se obține ca 
produs final alcoolul. O asemenea instalație este capabilă 
să prelucreze gunoi obținui de la 150 000 dc persoane și să 
producă alcool care poale fi utilizat numai în scopuri in
dustriale.
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gurc zile. au lost expediate 
>prv aceste rone 10 000 kq câr
tiți, <000 kq ca-, 20000 de 
•cufi, I 000 kq fasole.

★
Pretutindeni, in judelui Co- 

vnsna, oamenii muncii. nmâni 
și maghiari, iși exprimă soli
daritatea ni sinistrati! din alte 
fudcțc. Unitățile agricole 
cooperatiste ți cooperatorii 
«ui oferit, in același scop. 
B8 tone de cereale. 146 
tone cartofi, 30 tone furaje, 
precum și importante cantități 
de obiecte vestimentare, încăl
țăminte. paturi.

Teatru) de stal și Ansamblul 
Qraei de culturi din si. Gheor- 
ql»e preqMcsc o serie de spec
tacole. încasările rezultate ur- 
mind a fi donate sinislralilor.

★

Din judelui Buzău afliim că 
au plecat spre zonele afectate 
de inundații importante canti
tăți de alimente și obiecte per
sonale. Prin centrele de colec
tare s-au slrins pină acum arti
cole de Îmbrăcăminte și încăl
țăminte. a căror valoare depă
șește 1000 000 lei. Cooperati
vele agricole de producție din 
îndoi au donat, printre altele, 
121 tone do cereale. 3 300 kg 
Insole și alte alimente. Conco- 
nvient. salariații din unitățile 
economice ale județului au ho- 
l.uii să producă, pină la sfârși
tul inului — peste anaajamen- 
lul initial — bunuri în valoa
re do peste 5 000 000 lei.

★

In unitățile industriale și a- 
gricole din localitățile nc- 
af-••late de inundații din ju
dețul Alba, oamenii muncii 
sprijină pe cei loviți de cala- 
init’le la evacuarea apei în 
>• •-1. rea reluării activității nor- 
jn !<■. contribuind în același 
timp la ajutorarea materială a 
populației sinistrate. Astfel, co
le: tivul Complexului de prelu
crare a lemnului din Blaj s-a 
angajat să depună pentru sin iș
ti >'i o parte din salarii. La 
cele 76 de centre de colectare 
din județ au fost adunate pină 
acum însemnate cantități de 
alimente, obiecte de îmbrăcă- 
» nt£ donate de cetățeni pen- 
lr i sinistrati. Locuitorii din 
A’b.ic. Distra. Baia de Arie.ș și 
Almăsu Mare, localități situate 
In inima munților Apuseni, au 
P" d.jl pină acum 7 400 kg car
tofi. 5 500 ouă. peste 380 kg 
șuncă. 300 kq brînză și alte 
produse. Meșteșugarii de la 
cooperativa „înfrățirea* din 
B’aj au hotărit să pună la 
d:stX)z:ția populație: sinistrate 
îmbrăcăminte si încălțăminte 
în valoare de 50 000 lei. Meni
ți- : cooperativelor agricole de 
producție din satele Ighiu, Bu- 
ccrdea Vinoasă și Bîrbova — 
Se’x'ș au stabilit in adunări ge- 
n< rale să aloce din veniturile 
Ier pentru sprijinirea celor lo
viți do calamitate, aproape 
200 000 lei. precum și produse 
Cgroalimentare.

și-a suplimentat angajamentul 
anual ui 6 400 000 lei la produc
ția mai la. reali? ind astfel, peslc 
angajament, o locomotivă Die- 
sel-eîectrică, .<0 000 kW motoa
re electrice și 60 000 kVA trans
formatoare de forță. De ase
menea. colectivul uzinei s-a 
an-iaial sj răspundă prompt la 
solicitarea comandamentelor din 
zonele sinistrate, pentru repa
rații ale echipamentului elec
tric deteriorat.

★

încadrați in uriașul efort na
țional pentru înlăturarea efec- 
telor calamității, salarialii Gru
pului de uz.ine pentru aparataj 
și mașini electrice — Craiova 
vor dona. în fiecare lună, pînă 
la sfirșitul anului, contravaloa
rea salariului pe o zi, ceea ce 
echivalează cu circa 2 500 000 
JeL Totodată, colectivul uzinei

Metaiurgișlii de ia Uzina 
„Tractorul" din Brașov au re
parat intr-un termen scurt pes
te 40 de motoare și agregate, 
printre care convert izoa re, 
transformatoare de sudură, in
ductoare de curent, aduse de 
la Uzina .Autoinecanica* din 
Mediaș, inundată acum citeva 
zile. La rindul lor. muncitorii, 
inginerii șj tehnicienii de la 
Combinatul chimic din Făgăraș 
s-au angajat să repare, in afara 
orelor de program. 138 motoare 
și instalații electrice provenite 
de la Uzina chimico-mctalur- 
R.<â de metale neferoase din 
Copșa Mică și Combinatul chi
mic din Tîrnăveni. Primele 30 
de agregate, readuse in stare 
de funcționare, au și fost ex
pediate spre uzinele amintite.

Manifestîndu-și deplina soli
daritate cu familiile sinistrați- 
lor. numeroase colective ale în
treprinderilor agricole dc stat 
și unităților cooperatiste din ju
dețul Galați trimit in aceste 
zile însemnate ajutoare spre 
zonele calamitate. Cooperatorii 
din comuna Ivești au hotărit 
să depună la fondul de ajuto
rare 4 000 kg porumb și griu, 
paturi cu saltele, haine pentru 
copii, precum și mari sume de 
bani, iar cei din Rediu peste 
9000 kg porumb, griu și fasole 
și o sumă de bani. Un ajutor 
substanțial acordă cooperatorii 
din Sivița — 100 000 lei și 
30 000 kg griu și porumb.

Pină in prezent. în județul 
Galați s-au adunat peste 200 
tone de griu, porumb, cartofi, 
fasole. 8 000 ouă și alte pro
duse destinate ajutorării sinis- 
traților.

★
Tinerii din municipiu! Cra

iova. din oraș 1< și satele Dol
jului au hotărit să vină in spri
jinul populației din zonele inun
date cu suma de 2 500 000 lei. 
Numeroși elevi și studenți. con- 
stituiți in brigăzi de muncă vc- 
luntar-patriotică. vor lucra pe 
timpul vacanței în zonele ea- 
1 imitate, iar brigăzi și echipe 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri vor ajuta. în timpul con- 
cediului de odihnă, la repune
rea in funcțiune a unităților in
dustriale afectate de inundații.

★
Nenumărate aspecte ale im

presionantei solidarități civice 
și umane ilustrează hotărirea 
unanimă a locuitorilor dîn ju
dețul Constanța de a pune u- 
mărul. frățește, la înlăturarea 
pagubelor pricinuite de inun
dații. Peste 19 000 de tineri din 
județ au hotărit să doneze cite 
o zi din salariul lor. lunar, 
pînă la sfirșitu] anului, iar în 
zilele de 24 și 31 mai, decla
rate zile de muncă în folosul 
sinistraților, să obțină cele mai 
frumoase realizări în producție. 
Studenții de la Institutul pe
dagogic și elevii din școlile ju
dețului vor participa. In vacan
ța de vară, la refacerea locuin
țelor. așezămintelor social-cul- 
turale. drumurilor și unităților 
agricole din zonele calamitate.

Datele primite ieri la Co
misia centrală dc apărare 
împotriva inundațiilor arată 
< ă. in general, ploile au în
cetat, ext oplind Cimpia Ro
mână, sudul Olteniei și al 
Banalului, unde au căzut pre
cipitații relativ reduse. Cele 
mai mari cantități au însu
mat. in 24 ore. 18 litri pe 
mp la Giurgiu și 30 litri la 
Timișoara.

Pentru zilele de 22 și 23 
mai. deși se prevede o Încăl
zire a vremii, se anunță 
ploi in Muntenia, Dobrogca 
și sudul Moldovei și averse 
in nord-vps1u| țării.

In uncie bazine hidrogra
fice ale țării. Îndeosebi din 
nordul, centrul și vestul 
Transilvaniei, nivelul apelor 
»a continua să scadă. Situa
ția hidrologică răminc pri

mejdioasă în spe iul in jude
țele Brăila, Galați și Tul- 
cea, precum și in alte loca
lități do pe cursurile inferi
oare ale riurilor și al Dunării.

Pe Mureș
zâ tendința dc scădere a n- 
pclor. Ele sc mențin peste < o- 
1cle de inundații la Alba lu-

i ■ ! .o em. i'i'.j') ca
55, Săvîrșin cu 155. Ljpova 
140 și Arad cu 115. In aval, 
apele, revărsate pe întinse 
suprafețe sini, de as< menea, 
la niveluri ridicate, amenin- 
țind digurile prin puternice 
infiltrații, înmuierea și alu
necarea (Muzelor.

— Apele Oltului continuă 
să fie revărsate in zonele 
Feldioara, Făgăraș si Rm. \’il- 
cca. cotele de Inundații fiind 
depășite cu 30—50 cm. Unda 
de viitură a avut la Slatina

o culminație de circa 1 me
tru peste cotu dc inundație, 
primejduind in aval așezări 
și terenuri agricole pină în 
zilele dc 23—24 mai, < ind va 
ajunge la Dunăre.

Viitura de pe Șiret, cu ca
racter deosebii dc prelungit, 
a ajuns joi la Dunăre.

- - Viitura de pe Pitit trece 
prin zona Drinceni, unde cul
minația se prevede să atingă 
azi (22 mai) 1,5 m peste cota 
de inundații. Unda inaintea 
ză spre Fălciu (prognoza in
dică pentru această zonă o 
culminație la 23 mai). In a- 
val sint periclitate alte zone.

Debitul Dunării va fi in 
continuare influențat atit de 
viitura intrată in țară la Ba- 
ziaș, de cea existentă la con
fluența cu Șiretul, cil și de 
ceilalți afluenți.

în cifre

Muncitorii, inginerii, tehnicienii, toți salaria- 
ții întreprinderilor, uzinelor și fabricilor, șan
tierelor de construcții, unităților agricole, insti
tuțiilor de învățămînt, știință și cultură din ju
dețele Argeș, Bihor, Brașov, Harghita, Dolj, 
Prahova și Galați au hotărit să contribuie la 
ajutorarea sinistraților și recuperarea pagubelor 
materiale cu cel puțin o zi din salariu din fiecare 
lună, pînă la sfirșitul anului 1970.

Fiecare știre sosită din Jude
țele bmluile de dezastru anun
ță noi victime omenești și i- 
mense pagube materiale prici
nuite dc calnniilatea care s-a 
ubăluf asupra unei ini inse părți 
a țării noastre.

Din datele parțiale centrali
zate pină la 20 mai se contu
rează in cifre proporțiile uria
șei catastrofe. Din evaluările de 
pină acum rezultă că peste 
29 500 de case au fost dărîniate 
și avariate. aproape 64 000 
de familii au fost nevoile să-și 
părăsească căminele. In fața ur
giei apelor s-a impus evacuarea 
unui număr de peste 700 000 de 
animale, din care o parte au 
pierit.

Pe măsură ce apele se retrag, 
efectele catastrofei apar tot mai 
zguduitoare. Dc la Satu Mare 
ni s-a comunicat aseară că în

județ numărul oamenilor căzuți 
victime puhoaielor se ridică la 
77.

La uriașele pagube materiale 
din localitățile cd rnai greu 
lovite pe care le-am anunțat 
anterior, dar ale căror propor
ții nil sint încă complet iden
tificate, se adaugă acum calcu
lele preliminare anunțate de 
alic județe ale țării.

Potrivit calculelor estimative, 
făcute la comandamentul jude
țean Alba, valoarea pagubelor 
materiale provocate de cnlami- 
lățj in județ, identificate pină 
Joi, depășește 237 milioane lei. 
In acest județ au fost inundate 
24 localități și o suprafață de 
12 560 ha. Cinci unități produc
tive au fost scoase din func
țiune, două dintre ele nerelu- 
îndu-și nici pină ieri activita
tea.

Pagubele pricinuite de revăr
sarea Tîrnavei Mari și a <J.tu
tui in cuprinsul județului Si
biu, identificate pînă joi la co
mandamentul dc apărare împo
triva inundațiilor, reprezintă 131 
milioane Ici. In limpul inun
dațiilor au fost evacuate peste 
1 500 de familii, dintre care 
aproape 900 au rămas fără a- 
dăpost. Trei persoane si-au pier
dut viața.

In municipiul Mediaș — pu
ternic lovit de furia apelor — 
10 unități industriale au fost 
scoase din funcțiune, 4 dintre 
ele, fiind grav avariate, nu
și-au rclual nici pină în pre-
zent activitatea. Jn jude! au
fosl inundate peste 12 000 ha
teren agricol.

La comandamentul județean

Nobilul
gest 

al
anonimilor

Prima veste primită la re
dacție în dimineața zilei de 
ieri: în contul C.E.C.-2 000 au 
fost efectuate primele depuneri. 
La ora 8 suma depusă totaliza 
peste 7 000 Iei numai în orașul 
Petroșani. Cetățenii care vin și 
pe această cale în ajutorul zo
nelor lovite de calamități dove
desc încă o dată profunda lor 
solidaritate, nobilele sentimen
te ce le încearcă in fața durerii 
semenilor lor. Este o compa
siune sinceră ce izvorăște din 
noblețea unor caractere desă
vârșite.

Aceeași compasiune o dove
desc nenumărate colective de 
muncă din Valea Jiului. 
Colectivul de muncitori de 
la mina Lonea a holă- 
rit ca. pe lingă valoarea sala
riilor pe o zi din luna mai, să 
doneze sinistraților sporul de 
noapte ce li se cuvine pe timp 
de o săptămină. La Jieț. ieri, 
a avut loc o emoționantă a- 
dunare a țăranilor care și-au 
exprimat dorința de a veni în 
sprijinul sinistraților cu alimen
te. îmbrăcăminte, bani.

Dovezi impresionante ale so
lidarității le constituie. în con
tinuare, noi colective de muncă 
din Valea Jiului. Sumele do
nate vorbesc de la sine despre 
înțelegerea deplină a situației 
grele în care se află oamenii 
din zonele inundate. Colectivul 
termocentralei din Paroșeni do
nează suma de 90 000 lei în 
luna mai. muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din cadrul Unității 
de exploatare a lemnului din 
Petroșani suma de 30 000 lei, ca
drele didactice și medicale din 
Petrila peste 20 000 lei.

Vom lupta ti vom M!
(Urmare din pag. I) 

pra crestelor falnice ale Pa- 
ringuluj și ale Retezatului, în 
stoluri, stoluri rapide năvă
leau știrile. Ca niciodată ele 
au inundat casele și străzile, 
autobuzele și firele telefonice, 
abatajele și birourile, sădind 
în sufletele și gindurilc jie- 
nilor din Valea cărbunelui 
îngrijorare. Fiecare vorbă ros
tită. fiecare privire însenina 
dîrzenie, hotărîre de a fi ală- 
luri de cei aflați in primej
die.

...Dar iată, vești încuraja
toare. mobilizatoare soseau : 
„Partidul a .inițiat ample ac
țiuni de întrajutorare și soli
daritate cu zonele calamita
te ! Secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu e în mijlocul sî- 
nistraților!“ Irumpind lumi
nos ca senin de victorie sub 
cerul îngrijorării unanime, 
alte și alte știri vesteau țării 
faptele de luptă, de curaj și 
de eroism ale celor care lup
tau în prima linie cu apele 
revărsate... Nu. primejdia n-a

trecut h Pagubele dezastruoa
se n-au fost refăcute; ele cer 
altă muncă, allă luptă.

..Hei-rup“-ul bărbătesc și 
curajos, neîntrerupt zi și 
noapte al celor înconjurați 
ori periclitați de puhoaie s-a 
răspîndit fulgerător, de-o par
te și de alta a Carpaților 
României. Au răspuns la fel 
de puternic și bărbătesc, ho
tărî! și organizat mii și mii 
de glasuri venite, in xaluri 
viteze, din clocotul fabricilor 
și uzinelor, de pe întinsul o- 
goarelor ori din culmile mun
ților, din institute, din casele 
oamenilor, unite impresionant 
intr-o frăție de strămoșească 
tradiție.

Ieri și azi și miine glasu
rile înseamnă fapte. Și gla- 
surile-fapte rostesc hotărit și 
răspicat : „Sîntem alături de 
voi ! „Hei-rup“-ul vostru e și 
al nostru ! Voi acolo, noi aici, 
fiecare sîntem in prima linie 
a bătăliei! E greu, dar vom 
învinge! Ce ne am propus 
trebuie să împlinim. Vom 
lupta și vom birui !“

Din adhtcurile inimilor tinere
(Urmare din pag. I)

la înflorirea scumpei noastre 
pairii, sînt exprimate de nume
roase fapte, inițiative menite 
ca, alături de participarea ti
neretului cu eforturile înzecite 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan, să sporească contribuția 
uteciștilor la ajutorarea județe
lor lovite de inundații. Cu pri
lejul discutării chemării Birou
lui C.C. al U.T.C., uteciștii din 
Valea Jiului au hotărit să do
neze în contul celor sinistrati 
56000 lei din fondul propriu al 
organizațiilor U.T.C., provenit 
din cotizații și contravaloarea 
fierului vechi colectai, 60 000 
lei reprezenlînd valoarea fie
rului vechi pe care-1 vor colec
ta tinerii în lunile mai și iu
nie a.c„ 10 000 lei constituind 
manifestările cultural-artistice 
ce le vor susține in aceeași pe
rioadă. Dacă adăugăm cele

80 000. lei, constituind valoarea 
cotizațiilor pe luna mai ce va 
fi vărsat în același cont, pre
cum și salariile activiștilor 
U.T.C. pe o jumătate de lună 
donată în același scop, valoarea 
sumelor cu care subscriu ute- 
oișlii Văii Jiului la ajutorarea 
■zonelor calamitate se ridică la 
245 000 lei.

Demn de consemnat e și 
faptul că peste 200 de tineri 
din Valea Jiului și-au exprimat 
dorință de a pleca în cursul 
concediului lor de odihnă în 
localități sinistrate pentru a 
ajuta la refacerea acestora, 
precum și dorința exprimată de 
elevii mai multor școli de a 
lucra în perioada verii în agri
cultură unde apele revărsate 
au distrus însămîntările.

Toți ca unul, uteciștii Văii 
Jiului sînt alături în marele 
efort al refacerii.

Indivizi lacomi în alertă fără motiv

De la centrele de colectare a îmbrăcămintei 
pentru sinistrati

Zilnic se face o evaluare sumară a bunurilor donate dc 
cetățeni zonelor calamitate. La Lupeni bunurile colectate 
numai in ziua de miercuri se cifrează la peste 35 000 Ici. 
La Aninoasa, de asemenea, au fost colectate, miercuri, bu
nuri în valoare de 20 000 Ici. In orașul Petrila comisiile de 
primire a bunurilor s-au văzut în fața unei situații nepre
văzute: încăperile destinate înmagazinării bunurilor s-au 
dovedit insuficienle. Valoarea acestora depășește suma de 
10 000 let

Reamintim pe această cale tuturor cetățenilor care vor 
să vină în sprijinul zonelor sinistrate, că predarea bunuri
lor se face numai la centrele înființate în acest scop.

Tulcea s-a încheiat joi un bi
lanț provizoriu al pagubelor 
materiale provocate pină acum 
dc calamități în așezările D- l- 
tei. Distrugerile provocate «le 
inundații sint evaluate la peste 
62 milioane lei. 14 localități 
(lin județ sint inundate toi al 
sau parțial.

In județul Vrancea. apele au 
inundai 14 localități. Dintre ca
sele inundate, peste 2 600 au 
fost distruse și avariate. Au 
fost, de asemenea, inundate 
22 000 ha teren agricol.

In județul Ialomița. 16 loca
lități au fost inundate total sau 
parțial. Peste 700 de case sint 
distruse și avariate. Suprafața 
agricolă inundată depășește 
21 000 ha.

(Agerpres)

r

Țara întreagă trece prin mo
mente grele. Forțele oarbe ale 
naturii, ale unei naturi pe ca
re nu o dată am idealizat-o, 
au lovit cu neindurare in ceea 
ce vrednicia oamenilor a creat 
de-a lungul timpului : in bo
găția și in frumusețile patriei. 
Apele furioase ale unor riuri 
s-au năpustit nesățioase înghi
țind multe vieți umane, au luat 
ti ibut bunuri materiale de va
lori inestimabile, au afectat 
pentru o perioadă de timp e- 
conomia națională, au lăsat un 
aspect hidos unui mare număr 
d - sate și orașe care, cu numai 
10 zile în urmă, ne incintau 
privirea. Ceea ce a fost este 
incredibil, înspăimântător. Isto
ria anilor viitori va înscrie pa
gini cutremurătoare din malul 
anului 1970. pagini de luptă e- 
roică a oamenilor cu 6tihiile 
d-zlânțuite ale naturii, pagini 
ce vor rămine pentru totdeauna 
in memoria oamenilor.

Treptat, viața reintră în nor
mal in țoale regiunile calami
tate. înaltul spirit de solidari- 
1. ,>• umană șterge urmele a- 
clir. i lăsate de cea mai mare 
calamitate a naturii cunoscută 
vreodată I** plaiurile românești. 
Cei ce au fost loviți de sălbă
ticia apelor iși refac locuințele, 
primesc haine și alimente, se 
r< integrează în circuitul obiș
nuit al vieții și al muncii. Țara 
întreagă acționează ca un singur 
om pentru ca sinistrații să nu 
ducă lipsă de nimic. Este încă 
greu. Multi cetățeni din loca

litățile inundate sint alimentați 
prin elicoptere și bărci, iși îm
part cu zgircenie porția de apă 
și de alimente, deși in întreaga 
țară nu se duce lipsă de ni
mic. Tocmai de aceea apare de 
neînțeles atitudinea unor in
divizi din orașele ferite de 
inundații de a-și umple cămă
rile cu produse agro-alimentare. 
alertați fără motiv. îngrijorați 
fără temei dc urmările acestor 
calamități naturale. In vreme 
ce alții se luptă să-și restabî-

gindească că semeni ai lor trec 
prin momente atit dc grele. In 
întreaga țară, din depozitele de 
alimente se trimit zilnic impor
tante cantități 'de tot felul de 
produse agro-alimentare spre 
toate magazinele, incit oamenii 
să găsească in permanență ceea 
ce au nevoie.

,.Și în municipiul nostru, 
ne-a asigurat tovarășul Traian 
Blaj, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliu-

zilc imagini de-a dreptul ridi
cole, dar in același timp dez
gustătoare, cind unii cărau can
tități industriale de mălai, făi
nă, ulei, zahăr, orez, pe care 
le expediau spre localitățile lor 
dinafara municipiului. Cetățe
nii Corncliu Tufiș, Maria și 
Anica Micrel. Ion Albu și 
Ghcorghe Dumitra din județele 
învecinate neafectate dc inun
dații s-au aprovizionat cu mai 
mulți saci de mălai de la uni
tățile alimentare nr. 2, 92, 19

• In timp ce țara întreagă acționează ca un singur om întru ajutorarea si
nistraților, inși egoiști își aprovizionează cămările, alarmați fără temei
• Imagini ridicole și dezgustătoare • Să fie făcute inofensive elementele 
hrăpărețe, care folosesc prilejul unor momente grele, pentru a-și etala

„calitățile" de speculanți ! '

lească căldura căminelor și să 
aibă eu ce se hrăni, o serie 
de oameni dc un ‘-goism feroce 
golesc unitățile alimentare de 
mălai. făină, ulei, zahăr, de alte 
produse, la gindul că va fi foa
me!'-. că vor flăminzi. Este o 
lăcomie ce trebuie frinată. sint 
gesturi hidoase ale unor oa
meni hrăpăreți care nu se gin- 
dr-sc decit ca stomacul lor să 
fie asigurat pe inai multe luni; 
sint oameni nu numai egoiști, 
dar i fricoși și aJarmanți. care 
produc panică nejustificată in 
rindul populației, fără șă se

lui popular municipal Petro
șani, s-au luai măsuri ca cetă- 
țeaii să nu ducă lipsă de ni
mic, ea magazinele alimentare, 
și nu numai cele alimentare, 
să fie aprovizionate ritmic cu 
mărfurile necesare. Nimeni nu 
va duce lipsă <le nimic. Atitu
dinea acelora care-și fac acasă 
depozite de produse alimentare 
trebuie combătută deoarece prin 
lăcomia lor aduc perturbații in 
aprovizionarea magazinelor, cre
ează uneori goluri, alteori sto
curi supranormativ e“.

In gară s-au văzut in aceste

din Petroșani, pe care au în
cercat să-i expedieze spre lo
calitățile lor. Vinovați se fac 
și gestionarii magazinelor res
pective care au vindut canti
tăți mari de asemenea produse 
împotriva dispozițiunilor pe ca
re le primiseră in acest sens.

In țara noastră nu există, de
sigur. legi care să interzică oa
menilor să se aprovizioneze cu 
orice cantități dc produse do
resc pentru consumul propriu. 
Dar este de neînțeles cum în a- 
cesto clipe, cînd lumea este zgu
duită de ravagiile făcute de

ape, conștiința unora nu gă
sește drumul decit prin stomac; 
cum egoismul lor rapace lu
crează in dauna unor calități 
morale ce trebuie să-i caracte
rizeze; cum ..grijulii" pină la 
exces cu ei însuși, uită de su
ferințele semenilor lor.

Prilejul acesta poate fi folo
sit — și nu ne îndoim că nu 
este — de către unii în scopul 
speculei, a obținerii unor avan
taje materiale ușoare. Elemen
tele lacome, hrăpărețe au cău
tat întotdeauna să folosească 
momentele mai grele pentru a 
se îmbogăți prin speculă și în
șelăciune. Aceste clemente tre
buie făcute inofensive și puse 
la stîlpul infamiei ! împotriva 
unor asemenea elemente există 
și legi icare trebuiesc aplicate 
cu toată severitatea. In acest 
sens, trebuie să gindească și 
rc*sponsubilii magazinelor, toți 
lucrătorii din comerț. împotri
va tendțnțelor de aprovizionare 
excesivă trebuie să se acțio
neze cu promptitudine, pentru 
a combate individualismul dău
nător. egoismul, spiritul alar
mist, mercantilismul și tendin
țele de speculă.

Țara are suficiente rezerve, 
incit fiecare locuitor să nu du
că lipsă de nimic. Dar fiecare 
trebuie să fim oameni cu noi 
înșine și. mai ales, cu semenii 
noștri care, în aceste zile, au 
de suferit de pe urina dezastru
lui provocat de nemiloasa na
tură.

i 
i 
i 
i 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I
5 
I 
I
6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Noile ore dc emisiune ale telejurnalului

Incepind din ziua de 24 mai. Ia deschiderea emisiunii veți putea urmări un buletin 
de știri.

Pentru a vă putea prezenta mai amplu evenimentele la zi din țară și de peste hotare, 
reflectate cu ajutorul unui număr sporit de imagini, ediția de seară a telejurnalului va fi trans
misă la ora 19,30 și va avea o durată de o jumătate de oră. Cea de-a doua ediție a telejurnalului 
se va difuza la închiderea emisiunii.

In zilele în care vor surveni evenimente deosebite, Redacția Actualități va prezenta bu
letine de știri și in intervalul dintre cele două telejurnale.

DUMINICĂ 24 MAI

8,30 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

8,40 Gimnastică și muzică. 
9,00 Viața satului.

10,00 Matineu simfonic. In 
program : Concertul în 
la minor pentru pian și 
orchestră de Schumann. 
Prezintă Vasile Donosc.

10.40 Emisiune pentru copii și 
școlari.

12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba ma

ghiară. împreună cu în
tregul popor. Secvențe 
din județele Mureș. Har
ghita. Arad. însemnări 
săptăminale de Zsolt 
Galfalvi. Recital Zoltan 
Banner. Poezii de Lajos 
Aprily, Attila Jozsef. Ni
colae Labiș. Moment mu
zical. Cvartetul Ruha din 
Cluj. Prezentare : muzi
cologul Ferencz Laszlo. 

Poșta TV. Avanpremiera 
emisiunii.

13.35 închiderea emisiunii de 
dimineață.

15.30 Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amiază. Microavan
premiera.

15.40 Buletin de știri.
15.45 Box. Finalele Campiona

telor Balcanice (aspecte 
înregistrate de la Varna).

16.30 Un film despre frații 
Ciiarlton din echipa en
gleză, care se vor afla 
printre primii adversari 
aî jucătorilor români în 
-El Mundial“-ul mexican.

17.30 La horă-n sat. Cintoce 
și jocuri prahovene.

18,00 Film serial : „Oliver 
Twist" (X).

18.30 Studioul noutăților. Ma
gazin duminical.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.50 Toți pentru toți. Repor

taj.
20,05 Concertul speranțelor — 

ediția a V-a. Cintăreți 
de peste hotare.

21.45 Film : „Destry revine".
22.35 Campionatul mondial de 

baschet masculin : Iugo
slavia — U.R.S-S. Trans
misiune de la Ljubljana.

23,00 Din nou. legătura cu sala 
concursului de muzică 
ușoară pentru anunțarea 
premiilor.

23,10 Telejurnalul de noapte. 
23,20 închiderea emisiunii.

LUNI 25 MAI

17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18,00 Buletin de știri.
18,05 In pauza unui proces.
18,35 Atomul această necunos

cută. Emisiune de cultură 
științifică. Razele din... 
Cosmos.

19.00 Actualitatea in economie.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Agenda politică.
20,00 Roman foileton. Portre

tul unei doamne (VI).
20.45 Intre metronom și cro

nometru.
21.45 Rampa. Teatru — muzi

că — film.
22.30 Muzică ușoară argenti- 

niană.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

PR06RAMUL

PENTRU 
SÂPTĂMÎNA
VIITOARE

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

JOI 28 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
M i croa va n pr em i era.

17.05 Buletin de știri.
17.10 Emisiune în limba ma

ghiară.
17.40 l'iim serial : ..Oliver 

Twist' (XII).
18.05 Mult e dulce și frumoa

să.» Emisiune de limba 
și literatura română.

18.30 Actualitatea in economie.
18.50 Cadran internațional.
19.20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici. Sărito
rul.

19.30 Telejurnalul dc seară.
20,00 Reflector.
20.15 Teatru scurt.
20.50 Călătorie în lumea de

senului animat.
21.20 Reportaj TV.
21,55 Antologie poetică.
22.15 Muzicorama Tv. — re

vista actualităților de 
muzică ușoară.

22,45 Telejurnalul de noapte. 
23.00 închiderea emisiunii.

VINERI 29 MAI

MARȚI 26 MAI

17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18.00 Buletin de știri.
18,05 „Universal șotron1*. Enci

clopedie pentru copii.
18.25 Ex-Terra T0. Emisiune- 

concurs de construcții 
tehnice pentru pionieri.

18,45 Studioul artistului ama
tor. Spectacol prezentat 
de artiști amatori din ju
dețul Suceava.

19,15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici. Petic la 
polul nord.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Seară de teatru : „Răz- 

van și Vidra" de B. P. 
Hașdcu. Interpretează un 
colectiv de la Teatrul 
dramatic din Baia Mare.

21,40 Prim plan. Artistul po
porului Petre Ștefănescu- 
Goangă.

22.05 Imagini sonore...
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.50 închiderea emisiunii.

MIERCURI 27 MAI

17.50 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

17,55 Buletin de Știri.
18,00 Palatul viselor — emi

siune pentru pionieri 
(interviziune).

18.30 Tineri interpreți de mu
zică populară.

18,45 Reportaj TV.
19,15 Anunțuri — publicitate. 
•19,20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici. Pehacek 
detectiv-.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tcle-cinemateca : .Ești

totul pentru mine**.
21,35 Studio Dans — „Duo".
21.50 Ora editorului. Editura 

.Junimea* de la lași. ,
22.25 ABCD... muzical-coregru- 

fic.

7,00 Deschiderea emisiunii. 
M icroa vanpremiera.

7.05 Buletin de știri. -
7.10 Teleșcoală. Sintaxa fra

zei — propoziții subor
donate circumstaifțiale 
(Limba română cl. VIII). 
Energia (Fizică cl. XII). 
Film didactic : Semîcon- 
ductorii (Fizică c’ XI— 
XII).

18.10 Miniaturi orchestrale.
18.30 Teleglob : „Șîștov“ — file 

din istoria unui oraș 
bulgar.

18,55 La volan.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici. Corrida.
19.30 Telejurnalul de scară. 
20.00 Actualitatea în c. onomie
20.20 Film artistic. Dulcineea.
21.35 Mai aveți o întrebare? E- 

misiune de cultură ști
ințifică, Originea vieții 
și a omului.

22.35 In direct do la Opera 
din Timișoara. In pro
gram : arii și duete din 
opere de Mozirt. Vcrdi 
și Puccini.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23.10 închiderea emisiunii.

SIMBĂTĂ 30 MAI

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

17,05 Buletin de știri.
17.10 Emisiune in limba ger

mană.
18,05 Bună seara, fete ! Bună 

seara, băieți !
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1001 de seri. Emisiune 

pentru cei mici. Foarfecă 
și băiețelul.

19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Reportaj TV.
21.20 Film serial i „Rocam

bole* (IV).
22,00 Tele-cine-recital nr. 4.
23,00 Of. inimioară...
23,25 Telejurnalul de noapte. 

Sport.
23,45 închiderea emisiunii.
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J*- Steagul roșu

Importante donații 
da peste hotare pentru 
sinistrații din România

' MT- INTERNAȚIONALĂ
Prin telegrame și scrisori, 

prin o ferite alte căi, numeroa
se state, organizații internațio
nale și persoane din străină
tate, cetățeni străini aflați in 
România iși manifestă compa
siunea profundă față de po
porul român, greu încercat. in 
urina catastrofalelor inundații 
care au provocat uriașe pagube 
materiale țării noastre. Ei iși 
exprimă, in același timp, admi
rația față de unitatea in care 
întregul popor a pășit la înlă
turarea urmărilor catastrofei. 
Totodată, intr-un gest de cald 
umanitarism, de solidaritate, 
sint oterite importante donații 
in bani, materiale, articole de 
îmbrăcăminte, medicamente și 
alimente, spre a fi folosite la 
refacerea zonelor inundate, la 
ajutorarea celor aflați in su- 
for nță.

Societatea de Cruce Roșie a 
Ki .oblicii Populare Chineze, 
în. -o scrisoare adresată Socie
tății de Cruce Roșie din Repu- 
blira Socialistă România, spu
ne . Luind cunoștință de faptul 
că recent unele zone din Ro
mânia au suferit de pe urma 
gravelor inundații. Societatea de 
Cruce Roșie a R. P. Chineze a- 
sigură populația zonelor sinis
trate din România de compa

ss sinceră. Pentru a ex
prima prietenia profundă pe 
care o nutrește poporul chinez 
față de poporul român, Societa
tea de Cruce Roșie din R. P. 
Chineză oferă o donație în va
loare de 500 000 de iuani, in a- 
Outorarca populației sinistrate, 
pentru a învinge greutățile tem
porare cauzate de inundații.

1 r.. guvernul danez a anun
țat că pune la dispoziție 50 000 
coroane pentru cumpărarea dc 
lap’.-- condensat destinat sinis- 
trațiicr din zonele inundate in 
Transilvania și nordul Moldo
vei. Același guvern a hotărit 
să pună la dispoziție două a- 
vioane pentru transportarea a- 
•jutorului în România, precum 
și a unor medicamente din par
tea Societății de Cruce Roșie 
Daneze. în valoare dc 113 000 
coroane.

La riadul său, guvernul fin
landez. prin Crucea Roșie, va 
trimite medicamente in valoare 
de circa 5 000 dolari.

Guvernul vest-german. prin 
Crucea Roșie, va trimite un 
pr: n-ajutor in medicamente in 
va ? re de 50 000 mărci.

Crucea Roșie Suedeză trimite 
medicamente și comprimate 
pentru purificarea apei in va- 
floarc de circa 6 000 dolari 
S.l’.A., și donează, de aseme
ne; 2 000 coroane suedeze.

Crucea Roșie Engleză va tri
mite medicamente în valoare 
de 1 000 lire sterline, 300 truse 
medicale de prim-ajutor și len
jerie pentru copii.

Crucea Roșie Canadiană va 
trimite îmbrăcăminte pentru 
copii și sugari în valoare de 
8 000 dolari S.U.A.

Crucea Roșie Norvegiană va 
tri vț ' 300 bărci pneumatice.

In numele firmei „Solum Tra
ding" din Geneva (Elveția), dr. 
Paul Feigher a anunțat că va 
contribui la acțiunile de ajuto
rare a sinistraților din Româ
nia cu 2 000 pături și perne, 

12 kg fasu'.e conservată. in 
valoare totală de 4 670 dolari.

Grupul industrial chimic el
vețian Ciba-Basel a oferii înv

ii' 01)0 
franci elvețieni.

Cu profundă emoție am luat 
cunoștință dc marile calamități 
naturale ce s-au abătut asupra 
României, scrie președintelui 
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușcscu, reprezentantul firmei 
Vico din Italia, Edigio Vidoni. 
Sint cetățean italian, dar m-ain 
născut pe aceste meleaguri dc 
care mă simt puternic legat. 
Am revenit in țară după citeva 
decenii și am găsit totul in plin 
proces de dezvoltare, cu orașe 
■și locuri schimbate care au 
produs asupra mea o impresie 
deosebită. Am început atunci 
să lucrez aici in numele unei 
firme italiene, in spiritul dez
voltării relațiilor comerciale ale 
României. Dați-mi voie ca in a- 
senrenca clipe de grea încercare 
pentru neamul românesc, să-mi 
exprim profunda mea compa
siune și să-mi aduc modesta 
contribuție la alinarea celor a- 
flați in cumplita suferință, prin 
donarea, la Banca Română de 
Comerț Exterior, a sumei de 
200 000 lire italiene, din fondul 
meu personal.

Intr-o scrisoare adresată di
rectorului general al întreprin
derii dc comerț exterior „Rom- 
ugricola**, proprietarul firmei 
„Commercial credit" din Beirut 
(Liban). Mahmud Samman, iși 
exprimă solidaritatea cu între
gul popor român in fața încer
cărilor grele prin care trece in 
aceste zile, și pune la dispoziția 
celor loviți de nenorocire su
ma de 1 000 dolari.

Ing. Werner Schmitz, deleg :t al 
unor firme din Republica Federa
lă a Germaniei in România, a co
municat printr-o telegramă adre
sată Ministerului Industriei Chi
mice din țar^i noastră că do
nează. prin Banca Română de 
Comerț Exterior din București, 
suma de 2 000 mărci vest-ger- 
mane pentru a fi folosită la în
lăturarea urmărilor inundației.

Printr-o altă telegramă sosită 
la întreprinderea de comerț 
exterior „AutoTractor*. directo
rul general al firmei „Autocars** 
din Haiffa-Israel, Shubinsky, 
donează suma dc 2 500 dolari 
pentru ajutorarea a trei fami
lii — care vor fi alese de către 
autoritățile românești — spre 
a-și reconstrui căminele dis
truse.

★

Și-au exprimat, de asemenea, 
prin telegrame adresate tovară
șului Nicolae Ceaușescu. dorin
ța de a contribui, alături de ti
neretul român, la restabilirea 
vieții normale în zonele greu 
lovite de calamitate. Asociația 
studenților și doctoranzilor viet
namezi. studenții chilieni. Uniu
nea Asociațiilor studenților a- 
fricani, Uniunea națională a stu
denților din Maroc, Uniunea na
țională a studenților din Ye
men. Asociația studenților 
kurzi. Asociația studenților e- 
tiopicni. și Asociația studenți
lor irakieni, care învață în 
România.

Viîila M*
Mii Sora în lamia

DAR ES SALAAM 21 — Tri- 
misul special Agerpres, Nicolae 
Crcțu, transmite : Președintele 
Republicii Unite Tanzania, 
Julius Nyererc, a primit pe 
Cornelii! M&nescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, care între
prinde o vizită oficială la Dar 
os Salaam. Cu această ocazie, 
ministrul român a transmis pre
ședintelui Julius Nyerere un 
mesaj de prietenie din partea 
președintelui Consiliului de 
Stal al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușcscu. 
Președintele Republicii Unite 
Tanzania l-a rugat pe ministrul 
afacerilor externe al României

Vizita delegației
M. A. N. în Belgia

BRUXELLES 21. — Trimisul 
special Agerpres. Aurel Zamfi- 
rescu, transmite: Delegația 
Marii Adunări Naționale, con
dusă de președintele M.A.N. 
Ștefan Voitcc, care se află 
in Belgia, la invitația Par
lamentului acestei țări, a vi
zitat joi dimineața Centrul dc 
geriatrie, traumatologie și rea
daptare dc la Montignies-lc Til- 
leul (Charleroi). Directorul Cen
trului a dat oaspeților explica

Conferința de la Paris 
în g$roblema vietnameză

PARIS 21 (Agerpres). — Joi 
s-a desfășurat la Paris cea dc-a 
67-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite în problema vietna
meză. In intervenția sa. dele
gatul Republicii Democrate 
Vietnam. Nguyen Minh Vy, a 
relevat că Administrația ame
ricană încearcă să pregătească 
prelungirea ocupației în Cam-

MITINGUL DE LA PEKIN
PEKIN 21. — Corespondentul 

Agerpres. Ion Gălățeanu. trans
mite : Joi dimineața, la Pekin 
a avut loc un miting de masă 
in sprijinul luptei popoarelor 
lumii împotriva imperialismu
lui american, la care au parti
cipat sute de mii de locuitori 
ai capitalei R. P. Chineze.

La tribuna centrală au luat 
loc președintele Mao Tze-dun, 
vicepreședintele Lin Biao. pre
mierul Consiliului dc Stat. Cin 
En-lai. și alți conducători de 

să transmită din partea sa, a 
partidului Uniunea Naționalii 
Africană din Tanganika 
(T.A.N.U.) și a popoarelor Tan
zaniei un călduros salut pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Convorbirile desfășurate Mi 
acest prilej au fost consacrate 
examinării problemelor privind 
relațiile bilaterale, evidențiin- 
du-se posibilități multiple de 
extindere a colaborării și coo
perării dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Unită Tanzania, în spiritul res
pectării principiilor suveranită
ții și independentei, egalității 
in drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

ții, relevînd faptul că, intre 
specialiștii belgieni și cei ro
mâni, au fost stabilite in ulti
mii ani legături fructuoase.

In după-amiaza aceleiași zile, 
a avut'loc o intilnive între 
membrii delegației Marii Adu
nări Naționale și președinții ce
lor două camere ale Parlamen
tului belgian — Paul Struyc, 
președintele Senatului și Achille 
Van Acker, președintele Came
rei Reprezentanților.

bodgia peste termenul limită 
fixat de președintele Nixon 
pentru 30 iunie.

In intervențiile lor, reprezen
tantul Administrației de la Sai
gon. Pham Dang Lam. precum 
și cel al S.U.A.. Philip Habib, 
au încercat din nou să justifice 
războiul dc agresiune din In
dochina.

partid și de stat chinbzi. AU 
fost prezenți, de asemenea, 
Norodom Sianuk. șeful' statu
lui cambodgian, și președinte 
al Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Penn Nouth, pri
mul ministru al Guvernului 
Regal de Unitate Națională al 
Cambodgiei, și alte persoane o- 
ficiale.

La miting, vicepreședintele 
Lin Biao a dat citire declarației 
președintelui Mao Tze-dun din 
20 mai.

I RANȚA : După 
> iarnă lungă și. 
ispră. primele ra
te călduroase de 
•oare au scos pa
rizienii în stradă, 
n cămăși de vară 
ii sandale.

In foto : Lume 
jcurindu-se de 
•are la o cafenea 
j pe Champs E-

A doua rundă a convorbirilor Calamități naturale
în U. R, S. S.oficiale dintre Willi Stoph

și Willy Brandt
KASSEL. — Trimisul special 

Agerpres, Mircea Moarcăș, 
transmite : Joi. a avut loc la 
Kasscl. in Republica Federală 
a Germanici, cca dc-a doua 
rundă a convorbirilor oficiale 
dintre Willi Stoph, președin
tele Consiliului dc Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
și Willy Brandt, cancelarul Re
publicii Federale a Germaniei. 
Această nouă intîlnirc a consti
tuit o continuare a discuțiilor 
la nivel înalt intre R. D. Ger
mană și R. F. a Germaniei, a- 
morsatc la 19 martie a. c. la 
Erfurt.

Primul ministru Willi Stoph 
și ceilalți membri ai delegației 
R. D. Germane au fost întim- 
pinați la gara Wilhelmshohe din 
Kassel dc cancelarul R. F. a 
Germaniei, Willy Brandt, îm
preună cu care s-au îndreptat 
apoi spre .Schlosshotcl — locul

Conferința ministerială 
a O. E. C. D.

PARIS 21 (Agerpres). — La 
Paris continuă lucrările Confe
rinței ministeriale a O.E.C.D. 
(Organizația pentru colaborare 
economică și dezvoltare), la ca
re participă miniștrii do finan
țe ai comerțului și ai indus-
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La 20 mai, membri ai grupului parlamentar italo-român 

s-au intilnit cu ambasadorul Republicii Socialiste România 
la Roma, Iacob Ionașcu, și cu membri ai ambasadei. Au 
participat senatorul Alberto Cipellini, președintele grupului 
italo-român din Parlamentul Italian, Ottrino Monaco, vice
președinte, Stefano Vetrano. secretar, precum și alți depu- 
tați și senatori.

• în capitala Statelor Unite 
s-a înregistrat un protest ne
obișnuit ; un grup de 50 de 
tineri diplomați americani au 
trimis o scrisoare secretarului 
de stat. William Rogers, în 
care condamnau politica ameri
cană în Cambodgia.

De asemenea, alți 200 de 
salariali ai Departamentului de 
Stat au semnat textul unei scri
sori în care critică politica 
S.U.A. in Asia de sud-est.

® La Sofia s-a desfășurat 
cel de-al doilea festival interna
țional al filmului consacrat or
ganizării producției și muncii 
și sistemelor automatizate de 
conducere. Au fost prezentate 
70 de pelicule din 16 țări.

© Corespondentul Ager
pres, Alexandru Pintea, trans
mite : Miercuri seara, colec
tivul Teatrului de Stat din A- 
rad a prezentat în orașul 
Gyula primul spectacol in ca
drul turneului pe care îl în
treprinde în Ungaria, ca răs
puns la vizita făcută la sfîr- 
șitul anului trecut de trupa 
Teatrului din Bekescsaba la 
Arad. A fost prezentat spec
tacolul „Moftangii", dramati
zare a unor schițe de Ion 
Luca Caragiale, în regia lui 
Dan Alexandrescu. Spectaco
lul s-a bucurat de succes. 

La stațiunea balneară Nisipurile de Aur au luat sfirșit 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni a societăților de aviație ci
vilă din Bulgaria, Cehoslovacia. K. D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.

In calitate dc observatori au participat reprezentanți din 
K.S.F. Iugoslavia și ai Secretariatului C.A.E.R.

Au fost examinate probleme privind dezvoltarea pe mai 
departe a colaborării dintre societățile de aviație.

desfășurării convorbirilor.
La ora 10,00 (ora locală), la 

Schlosshotcl au început convor
birile. După prezentarea decla
rațiilor oficiale de către cei doi 
prim-miniștri, au urmat discu
țiile propriu-zisc. la care au 
participat membrii celor două 
delegații. Cei doi șefi de gu
vern au conferit apoi in doi, 
timp de 30 de minute.

După-amiază, au fost reluate 
convorbirile, alit cu participa
rea tuturor membrilor celor 
două delegații, cit și separat, 
intre Willj Stoph și Willy 
Brandt.

Seara, șefii celor două guver
ne s-au înapoiat la Schlosshotel 
unde au luat masa împreună.

In cursul aceleiași zile, pri
mul ministru Willi Stoph și 
persoanele oficiale caro l-au în
soțit au părăsit orașul Kasscl, 
înapoindu-sc in patrie.

triei din cele 22 de țări mem
bre. Participanților la reuniu
ne le-a fost remis un document 
elaborat dc experți. in legătură 
cu dezvoltarea economică a ță
rilor membre ale O.E.C.D. in 
următorii 10 ani.
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• Ambarcațiunea de papirus 
..RA-2". la bordul căreia cpt 
navigatori temerari, conduși de 
exploratorul norvegian, Thor 
Heyerdahl, a părăsit duminică 
coasta apuseană a Marocului, 
într-o încercare dc traversare 
a Atlanticului, a atins în pri
mele două zile un record de 
viteză, acoperind o distanță de 
peste 320 km. înaintarea sa a 
fost favorizată de un puternic 
vînt de pupă, în ciuda faptului 
că pînza principală a ambar
cațiunii a fost coborîtă în mai 
multe rînduri pentru a fi re
parată.

@ La Delhi s-au încheiat lu
crările sesiunii Camerei Infe
rioare a Parlamentului indian 
consacrate dezbaterii și adoptă
rii bugetului, informează agen
ția Press Trust of India. Au fost 
aprobate, cu această ocazie, o 
serie de măsuri importante ini
țiate de guvernul premierului 
Indira Gandhi, printre care și 
proiectul de lege cu privire Ia 
naționalizarea celor 14 mari 
bănci din India și bugetul gu
vernului central indian pe exer
cițiul financiar 1970—1971.

© Guvernul Indiei iși expri
mă „îngrijorarea profundă" in 
legătură cu intervenția S.U.A. 
în Laos, a declarat Ia Delhi un 
purtător de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe, anunța 
agenția Press Trust of India. 
El a subliniat că India aprecia
ză că asemenea acțiuni duc la 
escaladarea conflictului din 
Peninsula Indochina.

MOSCOVA 21 — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du
ly. transmite: In urma puterni
cului cutremur de pămînt din 
citeva regiuni ale Republicii 
Sovietice Socialiste Autonome 
Daghestan, numeroase locuințe 
și clădiri publice din capitala 
republicii. Maliacikala, au fost 
avariate. în epicentrul cutremu
rului. la circa 40 kilometri dc 
capitală, o seric dc localități, aU 
fost transformate in ruine. Au 
avut de suferit mai ales raioa
nele Buinalovsk, Gumbetovsk, 
Kazbek și Kiziliurtovsk. în ora
șul Kiziliurt, cutremurul a ava
riat barajul unei hidrocentrale, 
creînd pericolul unei inundații 
distrugătoare.

Totodată, o ploaie torențială 
rece cade zi și noapte în 
Daghestan, inundind drumurile 
și locuințele rămase întregi. 
Pe alocuri, ploaia s-a transfor
mat în ninsoare, fenomen cu

© O delegație guverna
mentală română, condusă de 
Iosif Banc, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care 
va participa la deschiderea 
Tirgului internațional de pri
măvară din capitala Ungară, 
a sosit joi dimineața la Bu
dapesta.

© Liga britanică împotriva! 
Pielei comune a cerut simpati- 
zanților săi ca fn cursul apro
piatelor alegeri să nu voteze 
pentru candidatii care susțin 
aderarea Marii Britanii la 
C.F.E.

In același timp, peste 100 de 
parlamentari, apartinînd celor 
două principale partide politice 
— laburist și conservator — 
au semnat o petiție prin care 
cer ca problema aderării Angli
ei la Piața comună să fie su
pusă unui referendum.

WASHINGTON 21 (Agerpres). 
— Ministrul de externe al Is
raelului. Abba Eban. care între
prinde o vizită oficială în 
S.U.A., a avut o întrevedere 
cu secretarul de stat, William 
Rogers, in cursul căreia a fost 
examinată situația din Orientul 
Apropiat.

• Consiliul securității al 
Braziliei a anulat mandatele a 
10 deputați și a hotărit privarea 
lor de drepturi politice pe o 
perioadă de 10 ani.

• In Israel se înregistrează 
cel mai puternic val de căldu
ră din ultimii 24 de ani. Ser
viciile meteorologice au anun
țat că pe țărmul Mării Medite- 
rane și in Galilea superioară, 
mercurul termometrelor a urcat 
pînă la 45 grade Celsius. In 
mai multe locuri au izbucnit 
incendii.

După cum s-a mai anunțat, 
la 18 mai, studenții Univer
sității Witvatersrand din Jo
hannesburg au organizat o de
monstrație in sprijinul elibe
rării celor 22 de patrioți afri
cani arestați in urmă cu un 
an de autoritățile din R.S.A. 
și întemnițați in baza ..Legii 
cu privire la reprimarea ac
tivității comuniste" Politia 
sud-africană a intervenit pen
tru a împrăștia demonstrația 
studenților arestind 357 de 
participând.

Acțiunile întreprinde de 
autoritățile de la Fretoria 
împotriva studenților au stîr- 
nit t-n val de proteste în in
stituțiile de învătămint supe
rior și mediu din R.3.A. Stu
denții ;'e la patru mari vnl- 
versit iii au anunțat că xor 
organ'/. i e demonstrate 
protest împotriva reținerii de 
către autorități a celor 357 de 
participant la manifestația 
de la Johannesburg 

totul neobișnuit acum, la îneci 
putut verii.

Au fost luate masuri energice 
pentru evacuarea populației din 
zonele amenințate, aproviziona
rea ei cu alimente șl medica
mente. Comandamentul unic ia 
măsuri pentru coordonarea ac
tivităților menite să înlăture 
urmările sinistrului și ■ pentru 
aducerea vieții pe făgașul nor
mal.

ULTIMELE 
ȘURI 
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CIUDAD DE MEXICO 21 
(Agerpres). — In vederea tur
neului final al campionatului 
mondial de fotbal, la Ciudad 
de Mexico a sosit selecțio
nata R- F. a Germaniei. In 
continuare cu un alt avion 
fotbaliștii vest-germani au 
plecat în orașul Lcon care va 
găzdui jocurile grupei a 4-a 
cu participarea formațiilor 
Perului. Bulgariei, Marocului 
și R. F. a Germaniei. Intr-o 
declarație făcută reprezentan
ților presei sportive mexica
ne, antrenorul echipei Helmut 
Schoen a arătat că echipa 
este mult mai bună ca in 
anul 1966 cînd s-a calificat 
în finala campionatului mon
dial de la Londra. Printre al
ții din echipa R. F. a Ger
maniei fac parte și „vetera
nii* Uwe Seeler. 34 de ani și 
Schnellinger, 32 de ani care 
participă pentru a 4-a oară 
la campionatul lumii.

©
Intr-o declarație făcută ra

dioului și televiziunii mexi
cane, M. Donski. președintele 
federației bulgare de fotbal 
a arătat că după părerea sa 
marea favorită a acestei com
petiții rămîne echipa Brazi
liei. La rîndul său antreno
rul echipei bulgare Stefan 
Boskov a spus că principa
lele favorite sînt echipele 
Braziliei, Angliei. Italiei și 
K. F. a Germaniei.

•
Antrenorul echipei de fot

bal a Braziliei, Mario Zagalo 
are de rezolvat citeva pro
bleme. In cadrul antrenamen
telor care au loc în orășelul 
Guanajuato, cunoscutul jucă
tor Gerson a suferit o întin
dere musculară la piciorul 
sting. Prezența lui Gerson în 
primul joc contra Cehoslova
ciei la 3 iunie este incertă. 
Medicul echipei Lidio To
ledo i-a recomandat un tra
tament de 15 zile. In locul 
lui Gerson va juca Paulo Ce
sar.

La Ciudad dc Mexico a 
sosit și echipa de fotbal a 
Suediei. Antrenorul echipei 
Ove Bergmark a anunțat că 
echipa va susține două me
ciuri de verificare : la 27 mai 
cu echipa Toluca și la 29 mai 
cu echipa Necaxa.

• Originea indienilor americani • Judo — un sporf pentru toate vîrsfele
Indienii din America imigra

seră cu circa 15090 ani in 
urmă din Asia, trecind slrim- 
touiea Bering. Această veche 
teorie este conlirmală astăzi 
de huuă metodă de cerce
tare știinlilică, care anulează 
ore e alte teorii privind origi
nea indienilor.

,'dedicul și antropologul bra
zilian dr. Joao Paulo Botelho 
Vieira Hlho, cu concursul Pa
cul iăIii dc medicină din Sao 
Paulo, a adunat lin mare număr 
de amprente de palmă ale mem
brilor dilemelor tribir de in
dic F.ste un lucru stabilit as
tă i că liniile paimei constituie 
un indiciu dc diferențiere a 
ra -: r. pre/entlnd mari deose
biri Intre mongoli, negri și albi. 
S-u constatat, astfel, că toii 
indienii americani, de la eschi- 
m"Sii din Alaska pină la băș
tinașii din țara de foc. au ace
eași conlciruialie a liniilor pal
mei. Nu lac excepție nici indi

enii din Brazilia, rupfi Încă 
astăzi de orice contact cu civi
lizația, in mijlocul cărora dr. 
X'ieira a desfășurat cercetări 
timp de citeva luni.

El a stabilit că dermalogli- 
tele (amprentele palmei) luate 
indienilor, coincid aproape sută 
la sută cu cele ale locuitorilor 
din Tibet și Buthan, precum și 
cu cele ale unor populații de 
rasă mongolă din India. In 
schimb, nu există nici o ase
mănare cu dermalogJifele altor 
rase de pe glob. O dală cu a- 
ceasla sini confirmate și re
zultatele cercetărilor asupra 
grupurilor sanguine — după 
care toii indienii pparjln gru
pei O.

In concluzie, arată Vieira, 
printre numeroasele triburi 
mongolice caic s-au deplasat 
in era preistorică in America 
au existat oameni de pe teri
toriile asiatice, care in cele 
din urmă s-au așezat in Brazi. 

iia de astăzi. Cercetările derma- 
toglilice ale lui X'ieira infirmă, 
printre alte teorii, și pe cea 
după care America ar fi fost 
colonizată de populații din Po- 
linezia. El a ajuns ferm la a- 
ceastă concluzie, deoarece 
dermatogliiele polinezienilor și 
cele ale indienilor americani 
nu prezintă nici cea mai mică 
asemănare.

Al. A.

La vernisajul unei expoziții 
de pictură deschisă in Fran
ța, pe fondul fracurilor negre 
purtate de înalții oaspeți se 
contura costumul alb, cam 
ciudat al autorului tablourilor 
expuse — Picasso, in virstă de 
85 de ani își primea admira
torii îmbrăcat in costum de... 
luptător judo.

Ce fel de sport este judo ? 
începuturile istoriei lui se 

pierd în negura veacurilor... 
Cu peste 2 500 de ani în 
urmă, în anticul Egipt era 
răspîndită arta de autoapă
rare după principiul învinge

MARGINALII
rii adversarului mai puternic 
de către unul mai slab, dar 
acesta din urmă mai sprin
ten și mai îndemînatec. Ul
terior „sistemul a constituit 
arma secretă a călugărilor 
din unele mănăstiri din In
dia și Tibet. în secolul al 
Vl-lea e.n., această „armă in
vizibilă" pătrunde în Asia- o 
dată cu răspîndirea budismu

lui. Tehnica autoapărării 
ajunge la o adevărată înflo
rire cu un secol mai tîrziu, 
in Japonia. Arta de a face 
adversarul inofensiv sau de 

a-| lichida, fără a recurge la 
arme - jiu-jitsu (luptă în stil 
liber, bazată pe agilitatea 
mișcărilor), era cunoscută 
numai de samurai (membri ai 
castei militare privilegiate din 
Japonia). Secretul era păstrat 
cu strictețe, și trădarea lui 
se pedepsea cu moartea. 
Autoapârarea se baza pe 
observația că atunci se stir- 

nește un vînt puternic, cren
gile tari de cireș se 
rup, iar cele subțiri mlă
dioase rezistă. „Incovoa- 
ie-te ca să învingi I", aces
ta era principiul de bază al 
jiu-jitsului. Prof. Jigoro Kano, 
rectorul Universității din To
kio, a deschis noi perspective 
acestui sport. In 1882- el a 
organizat un Institut special 
pentru studierea tehnicii 
judo-ului. Kano a reușit să 
transforme jiu-jitsul dintr-o 
artă războinică, monopol al 
unei caste, intr-un sistem vast, 
în slujba unui țel umanist — 
perfecționarea individului și 
crearea unor înalte calități 
spirituale, fizice și morale. 
Din arta de „a distruge" cu 
mina goală, el a creat judo 
- o metodă de dezvoltare 

multilaterală a personalității, 
permițînd ca adversarul să 
fie făcut inofensiv, fără să i 
se întîmple vreo schilodire.

Din Japonia, judo se răs- 
pîndește în lumea întreagă, 
transformîndu-se dintr-un sport 
național, intr-unui internațio
nal. Din 1964- el este recu
noscut ca sport olimpic. In 
ce privește răspîndirea, judo 
se situează pe locul al 5-lea 
în lume. Din Federația inter
națională de judo fac parte 
83 de țări, iar adepții acestui 
sport depășesc 10 milioane.

Pentru a învăța judo este 
nevoie de o bună condiție fi
zică, ani de zile de exerciții 
și răbdare. Judo nu se învață 
in citeva săptămîni. Este cu
noscut principiul : „Ca să în
țelegi o încleștare este nece

sar s-o execuți de 1 000 de 
ori, ca s-o înveți — de 10 000 
de ori, și ca s-o perfecționezi 
— de 100 000 de ori". Concu- 
renții se unesc în diferite 
grupe și grade, obținind bri- 
uri de diferite culori. Există 
grupuri de elevi cu șase gra
de și de maeștri cu 12 grade. 
Gradul al 13-lea este atribuit 
post mortem, fondatorului 
Kano.

Judo atrage în special ti
neretul, dar principiile pe 
care se bazează — minimum 
de efort, maximum de rezul
tat - fac din el un sport ac
cesibil și tinerilor, bătrînilor. 
în judo și femeile au găsit un 
sport care le subliniază su
plețea, grația și agilitatea...

E. H.
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