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SÂ PUNEM CAPĂT CU HOTĂRIRE 

FLUCTUAȚIEI FORȚEI DE MUNCĂ 
Șl INDISCIPLINEI I
ANCHETĂ ECONOMICĂ

1. Efecte păgubitoare nedorite
Pe bună dreptate, prevede- 

r.le noului sistem de salari
zare îngrădesc manifestările de 
indisciplină și fluctuație din ca
drul unităților economice, des- 
chizind larg, în același timp, 
porțile avantajului material ce
lor care își îndeplinesc la un 
înalt nivel atribuțiile la locul 
de muncă în interesul între
prinderii și al lor personal.

Pierderile cauzate de această 
racilă — indisciplina în pro
ducție — care apare sub di
verse ipostaze (absențele ne
motivate. îmbolnăvirile simula
te. intîrzierile. fluctuația sala- 
riaților. nerespectarea procese
lor tehnologice, încălcarea 
N.T.S.. etc) sint deosebit de 
dăunătoare in primul rind sa
lariatului in persoană — ma
terial. cu interferențe morale 
și sociale — și neîndoios, în
treprinderii ca atare.

O anchetă inițiată la minele 
din Valea Jiului, acțiune la ca
re au răspuns cadre de con
ducere din exploatările minie
re Lupeni, Vulcan, Paroșeni și 
Petrila, și-a propus să releve 
citeva aspecte ale perturbațiilor 
pe care le pot produce fluctua
ția și indisciplina în muncă, 
care sint cauzele lor și cum 
pot să fie ele înlăturate.

..O condiție de seamă pentru 
o bună organizare a oricărei 
activități de producție — ne re
latează tov. ing. Vasile Ciripe- 
ru. directorul E. M. Lupeni — 
o constituie printre altele sta
bilitatea forței de muncă, dis
ciplina fiecărui angajat in par- 
le. cum și antrenarea acestora 
in disciplina colectivă a ma
se: de oameni ai muncii. Chiar 
dacă numărul salariaților a că
ror disciplină nu concordă cu 
disciplina colectivă nu este prea 
mure, existența unor cazuri de 
încălcare a disciplinei, chiar și 
izolate, produce fisuri in acti
vitatea generală, duce la apa
riția de goluri in procesul de 
organizare a producției, care 
atrage după sine pagube mate
riale irecuperabile in activita
tea de ansamblu*.

Luind ca perioadă de analiză 
anul care a trecut, se pune în
trebarea : „care au fost aceste 
pagube, aceste pierderi dato
rită indisciplinei și fluctuației, 
la cele 4 exploatări miniere ca
re participă la ancheta noas
tră ?*

Evaluările diferă de la ex
ploatare la exploatare, diferite 
fiind și condițiile de produc
ție. Conducerea E. M. Petrila 
evaluează astfel la 1 800 iei/an- 
gajat. iar conducerea E. M. Lu
peni la 2 650 lei/angajat pier
derile cauzate prin angajarea 
unor noi salariați. în locul ce
lor plecați fără aprobare sau 
in condițiile art. 20 litera e din 
Codul Muncii (-dezertori* cum 
se obișnuiește să fie numiți in 
colectivele exploatărilor).

Fără a considera perturbă
rile care se produc în sinul 
brigăzilor prin plecarea unor 
oamen; (ceea ce se repercutea
ză defavorabil asupra produc
tivității muncii), fără a ne re
feri — privitor la indisciplină 
— decît la absențele nemoti
vate (învoirile și absențele cau
zate de accidente neluindu-lc in

calcul), iată care ar fi un ta- de producție in anul 1969 la 
blou al pierderilor economice exploatările miniere analizate;

Exploatarea 
minieră

Abs. nemotiv. P i e r d e r i

Plecați fără 
aprobare

Echivalent în 
tone cărbune

1 In milioane
Iei

Deci „nemotivații* de la lu
cru și .dezertorii’1 (cei care 
au plecat din unitate fără apro
bare) au provocat in total nu
mai la patru exploatări miniere 
din municipiu, pierderi incre
dibile : 8.29 milioane lei. e-

tot acte de indisciplină în
seamnă".
• Ing. DAN SURULESCU, 

directorul E. M. Paroșeni i 
..Fluctuația mare a muncitori
lor a pus conducerea minei in 
situația de a repartiza in aba-

*) S-a luat în calcul o pier
dere medie de 2 000 lei/anga- 
jat.

chivalînd cu 48 160 tone cărbu
ne extras.

Aspectele prezentate sint de
sigur doar o fațetă a proble
melor tratate. Iată- citeva, din 
atîtea altele, relevate de:

© Ing. IO AN VIȘAN, șeful 
serviciului salarizare de la 
E.M. Vulcan : „Existența in anul 
1969 a 4G 752 om-zile de inca
pacitate temporară de muncă 
in cadrul exploatării noastre

taje oameni noi, fără deprinderi 
specifice formate, unii acomo- 
dindu-sc destul de greu și a- 
(lucind un aport scăzut la în
cepui în procesul de producție. 
Nu avem elemente pe baza că
rora să putem evalua pierde
rile determinate de randamen
tul scăzut al noilor angajați, 
ca urmare a fluctuației, dar 
acestea considerăm că sint — 
fără îndoială — importante".

• Ing. VASILE CIRIPERU, 
directorul E. M. Lupeni : 
„...dacă apreciem la numai două 
ore timpul pierdut de persona
lul administrativ al minei cu 
ocazia întocmirii formelor de 
organizare sau desfacere a con
tractului de muncă, constatăm 
că s-au consumat 2 628 ore in 
acest scop ceea ce înseamnă 
mai mult decît o persoană pe 
întreg anul, care trebuie să se 
ocupe numai cu aceste forma
lități. Iată deci cum numai ple
cările și angajările cite greu
tăți produc, sub acest aspect, 
neținind seama de greutățile de 
ordin organizatoric în produc
ție ce decurg din această fluc
tuație a forței de muncă".

Se înțelege că și la celelalte 
exploatări miniere din Valea 
Jiului fluctuația salariaților și 
Indisciplina de producție se 
mențin între limitele explica
tive menționate mai sus.

Iată de ce apare ca o necesi
tato vitală pentru creșterea e- 
ficiențci economice a activității 
exploatărilor miniere, alinierea 
tuturor forțelor cu toată pu
terea. la dezideratul exprimat 
de tovarășul Nicolae Ccaușescu 
în plenara C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie 1969 : „...este 
necesar să acționăm cu mai 
multă hotărîre pentru întărirea 
ordinci și disciplinei în muncă: 
trebuie să punem capăt cu ho
tărîre fluctuației forței de mun
că, indisciplinei care se mai 
manifestă în unele sectoare de 
activitate". A acționa în sensul 
acestui adevăr dialectic înseam
nă a consolida pe bazo noi o- 
pinia de masă, munca" cu ele
mentul ,om“. înseamnă ca fie
care salariat, la locul lui do 
muncă, să caute să-și ajute or
tacul indisciplinat. care face 
nemotivate, sau care are gîn- 
duri de a ..călători* dc la o în
treprindere la alta. înseamnă 
ca în conștiința fiecărui sala
riat să fie prezentă ideea res
ponsabilității sale la locul de 
muncă, în interesul producției, 
a colegilor dc muncă (în con
dițiile in care măsura eficien
ței este măsura salariului) și 
n lui personal. Organele și or
ganizațiile de sindicat si U.T.C., 
conducerile tehnico-administra- 
tive trebuie să acorde o aten
ție deosebită noilor angajați, 
să se preocupe de noul anga
jat o dată cu intrarea în uni
tate pentru a se putea integra 
în colectiv, pentru a-1 deprinde 
cu disciplina cerută in unitate. 
Acesta este desigur un proces 
de durată.

Sint nu puține cazuri cînd 
noului angajat nu-i sînt create 
condiții imediate dc cazare și 
masă, cînd trebuie singur să-și 
rezolve multe probleme greoaie 
la început. Chiar din primele 
zile de serviciu, unele cadre 
din conducerea formațiilor dc 
lucru, sau de control și supra
veghere. au un comportament 
nepermis, nocivilizat și dur față 
de noii angajați.

Desigur, pentru a înlătura 
răul din rădăcină, trebuie Ac
ționat cu fermitate asupra cau
zelor care conduc la manifes
tările de fluctuație, de indisci
plină în muncă. Numai astfel 
pierderile însemnate, valorind 
zeci de mii de ore irosite, mi
lioane de lei „aruncați în vint* 
vor rămine să întregească bu
getul exploatării miniere și în 
ultimă instanță fondurile per
sonale ale angajaților.

Ing. I. MAKGINEANL'

CRONICA MUN/CIPÂlT]

Un pas liotărît înainte
După un drum pe șosea 

de 90 de kilometri parcurs 
în trei zile, macaraua cu o 
capacitate de 100 lone-metri 
(ridică 5 tone la o rază de 
20 de metri) a sosit acum o 
săplămină la poligonul de 
prefabricate de la Livezeni.

Echipa de montori s-a an
gajai că acest utilaj care \a

transporta în interiorul poli
gonului panourile prefabrica
te din beton pentru blocu
rile de locuit, va intra azi 
in funcțiune. E un pas fă
cut înainte pentru ca primele 
elemente prefabricate să poa
tă fi livrate șantierelor din 
Valea Jiului in această lună.

Noi apartamente la Vulcan
A început de curind construcția, la Vulcan, a două 

bl.-,, ,irj — 14 șî 17 — cu 20, respectiv. 60 apartamente. îna
inte de sfîrșitul celui de-al treilea trhnrstru al anului, se 
pr< .imină terminarea și predarea lor in folosință.

Simultan de șah
Duminică, 10 mai, la ora 18, 

la clubul I.M.P. studentul 
Iosif Lazăr, talentat șahist,

va susține un simultan, 
vor găsi dintre cei care să 
încumete să-l învingă ?

Peste citeva zile, mii de 
tineri muncitori, țărani, elevi 
.și studenți vor porni pe șan
tiere de munci patriotice. 
Brigăzile lor vor lucra pe 
12 mari șantiere de irigații 
și construcții de drumuri și 
pe 1 800 de șantiere locale, 
undo se înalță grupuri so
ciale. școli, cinematografe, 
cămine culturale și alte con
strucții de interes economic 
sau social-cultural. Ei vor

uliuteii 
patriotice 
^ii’iimiim
desfășura, de asemenea, ac
țiuni voluntar-patriotice pen
tru împădurirea și întreține
rea unor importante supra
fețe de teren, pentru gospo
dărirea și înfrumusețarea o- 
ra.șelor și satelor.

In vară, se vor deschide 
noi șantiere naționale ale ti
neretului. La Brczoi-Voinea- 
sa. Toplița-Miercurea Ciuc, 
Cimpulung-Bran, numeroși e- 
levi și studenți aflați în va
canță, vor sprijini pe con
structori in realizarea dru
murilor care vor lega aceste 
localități, în timp ce alți nu
meroși tineri vor lucra pe 
șantierele de la Lotru și Por
țile de Fier, la Centrala ter
mică Kogojelu din județul 
Gorj etc.

(Agerpres)

Seară 
de

artă
Simbătă, 9 mai, la 

ora 18, la clubul cul- 
tural-studențesc al 
I.M.P. va avea loc o 
seară de artă. Vor pre
zenta din lucrările pro
prii studenții Dinei Ma
nea (pictură), Sîelian 
Vintilescu (poezie) și
osistentul Robert Czi-
bula (iazz).

Vor urma. apoi,
schimburi de păreri,
de opinii cu pârtiei-
pantii, pe care le anti-
cipăm deosebit de in-
teresante.

Pagina a 2-a :

cadraT
ECONOMIC

In atelierul 
mecanic 

al 
E.C.E. 

Paroșeni. 
strungarul
Aurelian 
Voicescu, 
surprins 
la lucru

Declarația Guvernului
Republicii Socialiste România 
în legătură cu noile acțiuni 
agresive ale Statelor Unite 
ale Americii în Indochina

In declarația din 30 aprilie 
a. c. cu privire la situația din 
Indochina, guvernul român a 
exprimat adinca sa îngrijorare 
în legătură cu apariția unor 
noi elemente de încordare în 
această regiune, ca urmare a 
intensificării acțiunilor agresive 
ale imperialismului american și 
ale forțelor reacționare inter
ne împotriva popoarelor indo- 
chineze.

Desfășurarea evenimentelor a 
confirmat aprecierile guvernu
lui român în legătură cu pe
ricolul pe care il reprezintă 
extinderea conflictelor militare 
din Indochina pentru pace in 
lumea întreagă și pentru lupta 
popoarelor din această regiune 
în vederea apărării libertății 
și independenței lor, a dezvol
tării economice și sociale de 
sine stătătoare.

Atacul și pătrunderea trupe
lor americane Și saigoneze pe 
teritoriul Cambodgiei. anunțate 
în declarația din 30 aprilie a.c. 
a președintelui Statelor Unite 
ale Americii, constituie o nouă 
escaladare a agresiunii împotri
va popoarelor din Indochina.

Sînt provocate distrugeri mate
riale și este masacrată popu
lația civilă. O mare putere iși 
asumă dreptul de a interveni 
prin forță in treburile interne 
ale unei țări mici și de a spri
jini cercurile reacționare din 
această țară. Toate acestea re
prezintă un act grav dc încăl
care a dreptului poporului cam
bodgian de a decide asupra 
soartei sale, o violare flagrantă 
a principiilor suveranității și 
independenței naționale, a nor
melor fundamentale de drept 
internațional înscrise în Carta 
O.N.U. Escaladarea din Cam
bodgia se adaugă continuării 
războiului dus împotriva po
porului vietnamez, intensificării 
acțiunilor militare americane 
împotriva forțelor patriotice din 
Laos.

Subliniind că aceste noi ac
țiuni agresive provoacă o pro
fundă îngrijorare, aduc serioase 
prejudicii eforturilor popoarelor 
pentru conviețuire pașnică, în
țelegere și colaborare interna
țională, creează noi pericole 
pentru pace, atit în Asia (le 
sud-est, cît și în lumea întrea

gă, guvernul Republicii Socia
liste România le condamnă in 
modul cel mai categoric și cere 
să li se pună capăt. Este ne
cesar să fie curmală agresiunea 
Statelor Unite în Vietnam să 
se înceteze definitiv bombar
darea teritoriului Republicii 
Democrate Vietnam, să fie re
trase trupele americane și ale 
aliaților lor din Vietnamul de 
sud. să fie retrase trupele a- 
mericane și saigoneze din Cam- 
bodgia. să înceteze acțiunile mi
litare îndreptate împotriva for
țelor patriotice (lin Laos.

Așa cum a mai declarat, gu
vernul român consideră că po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian trebuie să fie lă
sate să-și rezolve singure pro
blemele în conformitate cu vo
ința, aspirațiile și interesele lor, 
fără nici un amestec din afară.

Guvernul și poporul român 
își reafirmă și cu acest prilej 
solidaritatea și sprijinul față 
de cauza dreaptă a popoarelor 
din Indochina și își exprimă 
încrederea fermă în victoria 
luptei lor pentru libertate, in
dependență, pace și progres 
social.

TELEGRAMA
SAMDECH NORODOM S1ANUK

Șeful Statului Cambodgia
Președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei

In numele Consiliului de Stat al Republici1 
Socialiste România, al guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, am deo
sebita onoare a Vă adresa sincere felicităr 
cu prilejul constituirii Guvernului Regal de 
Unitate Națională de sub egida Frontului Na
țional Unit al Cambodgiei și adoptării pro
gramului politic ol Frontului Național Unit.

Republica Socialistă România, consecventă 
politicii sale de sprijinire a luptei popoarelor 
pentru libertate și independență, împotriva 
imperialismului și colonialismului, iși reafirmă 
deplina solidaritate cu lupta nobilă a poporu
lui cambodgian pentru triumful cauzei sale 
drepte.

Urăm succes Guvernului Regal de Unitate 
Națională și poporului cambodgian in unirea

tuturor forțelor patriotice, pentru apărarea 
libertății și independenței țării, respingerea 
agresiunii trupelor saigoneze și americane, 
pentru dreptul poporului cambodgian de a-și- 
hotărî singur soarta, fără nici un amestec 
dinafară, in conformitate cu voința, aspirațiile 
și interesele sale.

Ne exprimăm cu acest prilej convingerea că 
relațiile intre Republica Socialistă România 
și Cambodgia, dintre popoarele noastre vor 
cunoaște o dezvoltare continuă în interesul 
cauzei progresului social, independenței și 
păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

La U.E.L. Petroșani 
eforturile converg către:

VALORIFICAREA 
SUPERIOARĂ 

a masei lemnoase
In cadrul U.E.L. Petroșani, 

activitatea dc valorificare su
perioară a masei lemnoase 
se desfășoară in ritm susți
nut. Sărbătoarea muncii. 1 
Mai, a aflat la colectivul fo
restierilor un „stoc" bogat 
de bune rezultate, pe măsura 
sarcinilor sporite care le stau 
in față în acest ultim an al 
actualului cincinal. Bilanțul 
încheiat al primelor patru 
luni din 1970. arată că pro
ducția globală și producția 
marfă fabricată au fost rea
lizate în proporție de 106.1. 
respectiv. 100,5 la sută. La 
planul sortimental s-au obți
nut următoarele sporuri mai 
do seamă j

♦ 810 mc bușteni derulaj:
♦ 240 mc lemn de mină 

rășinoase:
♦ 729 mc lemn dc celulo

ză, total:
♦ 5 475 bucăți traverse în

guste și 226 bucăți traverse 
normale;

♦ 834 mc lemn rotund sau 
despicat pentru prelucrări in
dustriale;

♦ 178 mc cherestea, total. 
Depășirea acestor indica

tori — cu favorabile reper
cusiuni asupra rentabilității 
unității — nu a venit de la 
sine. Faptul ca atare este

consecința firească a efortu
rilor convergente, depuse cu 
perseverență și pasiune, de 
către muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de aici. în scopul 
lichidării parchetelor vechi, 
rămase ncexploatate integral 
de anul trecut, al asigurării 
cu stocuri suficiente a gate
relor, sortării corespunzătoa
re a lemnului din depozitul 
final, in vederea unei mai 
bune valorificări. Dintre sec
toarele cu o contribuție sub
stanțială la zestrea realizări
lor de pină acum menționăm 
pe cele ale Lupeniului și 
Lonei. S-au făcut remarcați, 
prin hărnicia, priceperea cu 
care organizează activitatea 
la punctele de lucru..șefii de 
echipă Lazăr Șerban și Ioan 
Todca. de la sectorul Cîmpu 
lui Neag Nicolae Hondrari și 
Luca Popa, de la sectorul 
Lupeni. Nicolae Rusu și Cris- 
tea Gioabă, de la sectorul 
Roșia. Vasile Senatovici și 
Ioan Nica. de la sectorul Lo- 
nea. Am mai putea adăuga 
pe loan Gorci și loan Rusu. 
de la gaterul Lonea. Matei 
Rădulescu, Cornel Todca și 
Viorel Corchiș. de la atelie
rul mecanic.

T. M.
PR1MAVAKA I
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lor fi
de-acuma

9

5

(d
Radu SELEJAN

și porești cu ape

de viitoare, 
riurile noastre, 
mâiastre,

IVor <i de-acuma și povești cu apa,. 
Celor ce vin le vom vorbi cu teamă 

de riurile noastre despletite, 
nebune-n fuga lor către neunde, 
înveninate, răsărite, parcă, 

din neștiute leșuri de balauri. 
Le-om povesti cum griul ne-nspicat 
Mureșu-n vuiet l-a inmormintat, 
cum truda ce-a-nflorit 

pe lunci, in soare, 
a fost înjunghiată 
Le-om povesti cum 

răsaduri de păsări 
ieșite din minți 
au îndrăznit să ne-nfrunte tăria 
zbucnită ca piscuri de munți. 
Le-om povesti de oamenii — eroi, 
de iureșul pornit umăr la umăr, 
de gindurile noastre fără număr... 
Le-om povesti cum apele infrinte 
plîngeau cercind pămintul 
sfint al țării să-l sărute.
Le-om povesti celor ce vin de ape, 
de Olt, de Someș, de Mureș, de Tîrnave 
cum au crescut, 
prăpădul sâ-l adape.

Fior
de dragoste
îmi curge lumină în suflet de-a dreptul 
Și uneori aș tăia zenitul cu pieptul.

Numele tău. Partid, n-aș putea să-l rostesc 
l ără-un fior de dragoste, adine omenesc.

In toată goana mea după frumos 
Mi-ai fost punct de plecare și-ntors.

Cu-n șir întreg de vieți, nu compensez 
Altitudinea la care m-ai îngăduit să visez.

Doar inima, o stranie ciocirlie. 
Va trece și prin zare cenușie.

Și dragostea din mine-o să pătrunză 
In muguri cruzi și mai tîrziu in frunză.

Că-n binecuvînt ata patriei țărînă
Ne izvorăște doina din ochi, ca din fîntînă.

Ana ȘOIT

î NĂPRAZNICE

i APE
J Năpraznice ape, lacrimi storc
J I'lămindă stihia dărimă și-nghite
l In potopul de ape cu valuri ce-ntorc j Truda de ani, oameni și vite.

*. Năpraznice ape, în furia nebună.k Mușcă din diguri și-n maluri tot rod,
. Lor nu Ie pasă că lacrimi adunăj Pustiu și ape — nisipuri și glod.

I Năpraznice ape, hoțește prin noapte,I Pradă uzine și griui din lan,
' Văduvesc sate de merele coapteI Și scutură flori din castan
! Năpraznice ape. agonisesc blesteme...
I Din fețe crispate ce luptă-n tăcere
‘ Se-nalță o muncă mai nouă in vreme — 
ț Poporul unit se adună — putere.

Constantin DASCALU
I
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tea ci a reușit să rețină aten
ția pnrticipanților, să creeze o 
atmosferă fertilă discuțiilor 
despre artă și trăiri estetice c- 
ntoționnlc.

Momentul poetic a fost rca- 
liz-at cu concursul poetului 
Kadu Selejan și a tinerilor 
poeți Valeria Zamfir, Ion Gif- 
Deac și Paul Șomiicescu.

A urmat apoi momentul 
muzical, realizat de Ticu V. 
Lucaciu, compozitor și dirijor, 
care a dezvăluit citeva din 
secretele muzicii, ale compozi

ției și pianului.
In cadrul momentului a 

vorbit Iosif Tellmann, care a 
abordat problemele picturii 
moderne și artei cinematogra

„CONVORBIRI HUNEDORENE" LA LUPENICîștigînd <lin ce în ce mai 
mult adeziunea publicului, 
„Convorbirile huncdorcne" au 
poposit zilele trecute In Lu- 
peni. Clubul sindicatelor a 
găzduit o manifestare ciillu- 
rnl-nrlisticn interesantă, care 
prin noutatea și complcxita-

fice, prin pasiunea plasticia- 
nului care șl-a format din 
arfă un sens al existenței.

Discuțiile purtate in final, 
pe tenia apropierii artei dc 
public și a publicului dc artă, 
au fost pe deplin edificatoare.

Cornel IIOGMAN

In curînd

UN COR 
REPREZENTATIV 
Șl EXEMPLAR

După ezitări și îndelungate 
tatonări, presărate cu inter
minabile discuții despre posi
bilități și oportunitate, s-a 
trecut la constituirea corului 
reprezentativ al sindicatelor 
din Petroșani. Casei de cultu
ră — unde se înmănunchează 
armonios variate activități ar
tistice de masă — ii lipsea 
tocmai corul, formația muzica
lă care nu necesită investiții, 
ci doar aptitudini și multă pa
siune. Socotind după tradițiile 
locale și disponibilitățile rea
le (dintre miile de oameni 
care lucrează in întreprinderi 
și instituții se găsesc oricînd 
80 sau 120 de persoane cu 
certe calități vocale) eveni
mentul acesta putea avea loc 
cu mult timp înainte. O sim
plă și fugară comparație cu 
alte orașe din țară in care 
activează, amatoristic. orches
tre și coruri, chiar și pe pro
fesiuni, ar pune acum Valea 
Jiului în vădită inferioritate.

Depistarea a aproape 200 dc 
doritori (de la U.U.ÎVIP. E.1M. 
Dilja. comitetul sindical sani
tar. Complexul C.F.R, comerț, 
poștă, C.C.P., Cooperativa ..Ji
ul' etc) este un argument pri
vind posibilitatea existenței 
corului. Inițiativa Casei de 
cultură este de a constitui o 
formație corală mare, de 120 
de persoane, sau medie, de 80 
persoane, cu posibilități largi 
de abordare a unui repertoriu 
bogat, cu piese diferite ca

grad de dificultate. Evident, 
in afară de cei care au aderat 
la inițiativă, se mai află și 
alte persoane cu înclinații mu
zicale ce se vor ralia corului. 
O selecție riguroasă va păs
tra din cei prezenti toate vo
cile necesare pentru realiza
rea unei armonii corale de- 
săvirșite.

Este greu, totuși, să eludăm 
un aspect paralel al proble
mei : un cor al cadrelor di
dactice — de care se pare că 
s-a mai vorbit— sau măcar 
contribuția pe care o pot da 
celui care s-a înființat. Un 
asemenea cor sau o asemenea 
contribuție nu este fără pre
cedent. Foarte mulți învăță
tori și profesori au avut muzi
ca in școli ca obiect dc bază 
în studiu, Ia care se adaugă 
cunoașterea, mai mult sau mai 
puțin perfectă a unui instru
ment. Cum se vede, pe plan 
social, această competență mu
zicală ? In ce fel se contribuie 
la nuanțarea vieții artistice a 
localităților, știindu-se că în
demnul instituțiilor de învăță- 
mint pedagogic — și dezidera
tul social actual — a fost, și >, 
este înflorirea vieții cultural--, 
artistice la care să-și aducă o 
contribuție de prim ordin ca
drele didactice ? Se evită cu 
ușurință acest lucru, ajungîndu- 
se la compromisuri : formații 
de elevi din citeva școli. In 
rest, nimic in acest sens.

T SPATARU

ACOLO UNDE STUDENȚII
SE INSTRUIESC RECREINDU-SE
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Mai inlii au venii oamenii 
de au tăiat pădurea. Apoi, 
drumul de acces, pe care tir- 
năcoapeie l-au mușcat in pă
mintul galben, in piatră. Asta, 
cu mai bine de două decenii 
in urmă. Noi, copiii, ne uitam 
cu obidă cum dispărea minu
nata „pistă* de săniuș alit de 
frecventată iarna. Au fost 
construite clădiri mari, roșii 
in care se spunea că vor în
văța studenții. Pelroșaniul, o- 

uaș universitar nu, nu suna 
urit! Treptat, treptat pe stra
da Institutului (așa se numea) 
au apărut noi construcții, case 
pentru profesori, cantină mo
dernă. cămine pentru studenți 
cu fața la soare. Undeva, mo- 
horită, coșcovită, abia ținin- 
du-se pe picioare, o casă con
trasta cu toate celelalte. Pină 
anul trecut cind au venit din 
nou (a cita oară ?) constructo
rii. Au croit alte geamuri, au 
dărimat și clădit ziduri inte
rioare. au netezit cu mistria 
fațada. Și după plecarea lor 
bătrina clădire arăta întine
rită, cochetă chiar. Operația 
„cosmetică" ii priise. E drept, 
a durat cam mult această ope
rație dar a meritat. Aici, a- 
proape de cămine, de cantină, 
de sălile de cursuri din deal, 
a fost instalat clubul cultural 
studențesc. L-am vizitat de 
mai multe ori. am parcurs cu 
plăcere nenumăratele sale în
căperi destinate celor mai va
riate activități, am stat de 
vorbă cu studenții, i-am privit 
cum meșteresc aparatele de 
radio, cum își acordează in
strumentele ori cum așteaptă

să apară, din contactul bir
lici fotosensibile cu soluția, i- 
maginde surprinse pe peliculă.

Cum intri, la stingă c co
fetăria Mese joase, taburete 
sau banchete comode, lam
briuri care acoperă soclul pe
retelui, uși scurte, de salon 
din West, tejghea de bar cu 
scaune inaltc. Și tonomat. Și 
încă ceva : televizorul cocoțat 
pe o masă în colț. Aici stu
denții servesc băuturi răcori
toare. prăjituri, ascultă muzi
că, urmăresc programul la te
levizor și... flirtează, decent, 
bineînțeles.

Iată și sala de conferințe. 
Mozaic pe jos, podium pentru 
masa prezidiului sau pentru 
orchestră, scaune și din nou 
televizor. Aici se dansează 
sîmbăta și duminica, în acom
paniamentul formației ..Dia
mantele negre". Tot aici se or
ganizează periodic serate ar
tistice. ,literare, frecventate de 
mulți studenți. Mai sînt trei 
săli de repetiții pentru orches
tra de muzică ușoară și for
mația de teatru, o sală de 
expoziții, săli de ’ șah. biblio
tecă.

Atrași de tonalitățile forte 
ale chitarei electrice, des
chidem ușa uneia din aceste 
săli. Așezați pe scaune, cu in
strumentele electronice racor
date la amplificatoare, compo
nent» formației ..Diamantele 
negre" repetă sub conducerea 
studentului Gh. Dobrin. Nu de 
mult ei au fost intr-un turneu 
prin județ, iar acum citeva 
zile au prezentat un specta
col intitulat „Cine poate ști ?*

care a fost bine primit de 
cej peste 1 000 de spectatori 
din sala Casei dc cultură. Ba
nii adunați au fost depuși in 
contul 2 000 de ajutorare a 
sinistraților.

Dar să-i lăsăm pe înterpre- 
ții de muzică ușoară și să 
vizităm sala dc expoziții. Ar
tista plastică Ecaterina Syl
vester, membră a filialei lo
cale a U.A.P., expune aici o 
suită de gravuri pe metal. 
Finețe, originalitate, nerv, no
tăm in grabă despre aceste 
gravuri in carnetul de repor
ter.

— Este o inițiativă intr-ade
văr binevenită de a prezenta 
studenților o expoziție de artă 
plastică, mă adresez directo
rului clubului, Horia Pop. ab
solvent al Institutului „loan 
Grigorescu". așadar el însuși 
artist plastic.

— După această expoziție 
va urma cea a plasticianului 
Matyas și apoi altele, evident, 
organizate cu sprijinul artiș
tilor plastici profesioniști din 
cadrul filialei locale. îmi măr
turisește în chip de răspuns 
interlocutorul meu.

Cobor niște scări și intru pe 
o ușă la întîinplare. Am ni
merit la cercul de radio. Pe 
o masă de lucru, într-o or
dine foarte... expresivă tot fe
lul de aparate de radiorecep- 
țio, dc' măsură, lămpi, cio
cane de lipit etc. Primesc ex
plicații detaliate pe care mă 
străduiesc să le înțeleg. Dar 
cunoștințele (cite or mai fi ră
mas) de fizică din liceu îmi 
sint prea puține pentru a- 
ceasta Aflu despre proiecte

îndrăznețe de viitor, mi se a- 
rată cartonașe cu indicatoare 
ale unor radioamatori din mai 
multe continente, trimise pe 
adresa clubului studențesc din 
Petroșani șl plec meditfnd la 
fațetele multiple ale pasiunii.

In cadrul clubului mai func
ționează un cerc foto, unul de 
speologie, un cenaclu de idei, 
intitulat sugestiv „Atlantida", 
o formație de teatru etc. In 
curs de înființare se mai află 
cercuri de auto, pictură cine- 
club.

„Toate ar fi bune dacă nu 
am avea de luptat cu inerția 
intelectuală a unor studenți 
care, pur și simplu, nu știu 
să-și petreacă In mod util tim
pul liber pe care-1 au ia dis
poziție* — imi spune Horia 
Pop. Ascult și mă gtndesc la 
studenții pe oare-i întflnesc 
purlîndu-și uniforma oe stra
dă. de la parc pfnă la auto
servire și înapoi, prin restau
rante. lăsind să se scurgă acel 
ireversibil fond de timp li
ber pe care-1 au la dispoziție, 
în loc să-l consume In sălile 
clubului ]a o audiție muzicală, 
la o dezbatere ne teme de ar
tă sau chiar la un simultan 
de șah. din acelea pe care co
legul lor Tosif Lazăr, candidat 
de maestru, le oferă fn fiecare 
duminică.

In ce mă privește consider 
că profesorii, lectorii, asisten
ții mai au încă multe de fă
cut Ln sprijinirea activităților 
clubului, în mobilizarea stu
denților la aceste activități in- 
structiv-recroative.

Constantin PASCU

OLIMPIADA CĂMINELOR MUNCITOREȘTI
In activitatea culturală de 

masă o problemă delicată, că
reia i se caută o soluționare 
onorabilă, este atragerea și sti
mularea interesului oamenilor 
pentru a participa efectiv, con
stant și în mod organizat. Acest 
deziderat își găsește împlinire 
numai dacă se insotește cu for
me și conținuturi inedite, apte 
să rețină locuitorii prin valoa
rea artistică și educativă. S-a 
observat că de o bună primire 
s-au bucurat activitățile spec
taculare, gen concurs, la care 
au participat un mare număr de 
tineri. Avînd în vedere aceste 
observații. Consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani a ini
țiat „Olimpiada cultural-artis- 
tică-sporlivă a căminelor mun
citorești". Scopul ei este de a 
stimula interesul membrilor de 
sindicat care locuiesc în cămi
nele muncitorești pentru a par
ticipa frecvent și în mod orga
nizat la activitățile culturale, 
artistice și sportive din locali

tățile Văii Jiului. Totodată, a- 
vîndu-se în vedere vîrșta că- 
miniștilor și diversitatea preo
cupărilor în timpul liber, sînt 
depistate elementele tinere care, 
în urma unei pregătiri prealabile 
corespunzătoare, pot să întărea
scă formațiile artistice și echi
pele sportive din Valea Jiului.

Olimpiada se va desfășura în 
trei etape, prima, pe cămin, se 
va termina la 15 iunie. A doua, 
pe centru, va reuni pe repre
zentanții căminelor (și ,ave$ 
loc la Lupeni, Vulcan. Petrila 
și Dîlja, desfășurindu-se între 
15 iunie — 1 iulie). Etapa fina
lă, pe municipiu, va avea loc 
la Casa de cultură din Petroșani 
in 4 și 5 iulie.

Probele de concurs sint* for
mate din interpretări de muzi
că populară (solist vocal și in
strumentist), recunoașterea unui 
personaj din literatura ■ clasică 
română, cunoștințe referitoare 
la activitatea artistică din o- 
rașul respectiv, recitări, mono- 
loguri, interpretări de muzică

ușoară, cea mai frumoasă și mai 
completă gazetă de cămin, cel 
mai îngrijit cămin etc.

Latura sportivă va fi prezen
tă prin probe de atletism, fot
bal, șah, tenis de masă, volei 
popice, jocuri distractive. Mem
brii juriilor, formate din repre
zentanți compelenti și impar
țiali ai organizațiilor sindicale 
și comitetelor orășenești U.T.C., 
vor avea în vedere o multitu
dine de aspecte ale vieții de 
cămin, pornind de la talentul 
și aptitudinile personale, pînă 
la manifestarea spiritului de 
colectivitate omogenă. Câștigă
torilor li se vor atribui diplo
me și premii.

Este o inițiativă care prezin
tă calități indiscutabile și, prin 
diversitate, va capta tinerii din 
căminele muncitorești printre 
care, cu siguranță, se află 
mulți cu talente artistice sau 
calități fizice deosebite pentru 
o ramură sportivă.

T. S.

La moartea sa, în 1961, Ernest Heining way, autorul neuitatului roman autobiografic 
„Cui ii bate ceasul", a lăsat numeroase manuscrise nepublicate — reportaje, povestiri și ro
mane _  insumind circa 3 000 de pagini. O parte din aceste manuscrise au fost publicate intr-o
culegere editată in 1964. Un roman se află sub tipar.

Recent a apărut un volum cuprinzînd 11 reportaje nesemnate pe care viitorul laureat al 
Premiului Nobel le scrisese, la începutul carierei sale de gazetar, pentru ziarul „Kansas City 
Star*.

In seifurile unei bănci americane se mai află insă numeroase scrieri încă nepublicate, 
aflate în păstrarea legatarilor marelui scriitor.

HEMINGWAY INEDIT

Scurt, plastic, pozitiv !

La 1 octombrie 1917, la 
\ irsla de 18 ani, Ernest 
Hemingway se prezenta la 
gazeta .Kansas City Slur" 
pentru a-și începe ucenicia 
de reporter. Redaclorul-șef ii 
făcu următoarele patru reco
mandări stilistice iundumen- 
tale : „Folosește iraze scurte I 
Scrie introduceri scurte! E*- 
primâ-le îritr-o engleză plus~ 
lică I Fii pozitiv, nu negativI" 

linărul Hemingway și-a în
tipărit bine in minte aceste 
precepte, pe care le-a pus în 
aplicare cu măiestrie de-a lun
gul întregii sale cariere de 
gazetar, nuvelist și romanci
er. __

Intr-un interviu, in 1940, el 
a evocat printre altele cele 
patru reguli cheie pe care și 
le-a însușit la .Kansas City 
Stai' : „Pentru practica scri
sului, ele au lost cele mai

bune reguli pe care le-am în
vălui \ reodată. Nu le-am uitat 
niciodată. Un om mai mult 
sau mai puțin talentat, care 
simte și desene sincer un 
lucru despre care vrea să 
scrie, nu poate să nu reușeas
că dacă se fine de aceste re
guli'.

„Culmea neroziei"

In cursul celor șapte luni 
cîl a lucrat ca reporter la 
.Kansas City Slur". temele 
preierate ale lui Hemingway 
i-au lost inspirate de lumea 
spitalului, sau a gării, sau de 
vină luarea de criminali, in 
care avea de înfruntat vio
lenta și moartea. Proza sa 
va li caracterizată de aceste 
teme, rupte din viată.

la cererea sa, ziarul i-ă pu
blicat reportajele fără semnă
tură. O viafă întreagă Hemin
gway a rezistat tuturor pro

punerilor dileriților editori de 
a-i tipări reportajele intr-un 
volum. Ar li „culmea nero
ziei", le răspundea el. Căci 
Hemingway nu dorea ca dex
teritatea sa gazetărească să 
fie eventual lolosilă ca un 
criteriu al stilului său lite
rar...

Descoperirea reportajelor

Un profesor universitar a- 
merican, după îndelungate ex
plorări, a dat recent de urma 
unui număr de 11 din repor- 
lajele anonime publicate de 
Hemingway în ziarul mai sus 
menționat. Parte din ele le-a 
găsit în tăieturile trimise de 
linărul și mindrul reporter 
familiei sale, altele le-a des
coperit la un colecționar din 
Chicago, posesor a numeroase 
manuscrise și prime edilii 
ale unor autori americani. Cu 
ajutorul unor reporteri care

au lucrat împreună cu He
mingway la același ziar, profe
sorul american a verificat au
tenticitatea articolelor anoni
me.

La capătul unui transport 
cu ambulanța

z\cesle articole sint o măr
turie a talenhilui cu care li
nărul Hemingway șl ia să 
transforme sarcinile de rutină 
primite din parlea ziarului în 
vihiete pline de viață și co
lorit.

Iată cum începe el un re
portaj intitulat „La capătul 
unui transport cu ambulanta", 
purtînd data de 20 ianuarie 
1918 :

„Infirmierii de noapte cărau 
cu francarda o povară inertă, 
de-a lungul unui coridor lung 
și întunecos din Spitalul ge
neral. Au intrat la serviciul 
de gardă, l-au ridicat pe 
omul in nesimțire și l-au așe
zat pe masa de operalie. 
Brațele lui erau pline de vină, 
tăi, părul îi era nepieptănat., 
hainele li erau zdrențuite. A 
fost victima unei încăierări 
în plină stradă, in apropiere 
de pialu orașului. Nu-1 cunoș
tea nimeni. Dar a fost iden

tificat cu ajutorul unei chitan
țe găsite asupra sa, eliberală 
pe numele George Henderson, 
pentru plata unei rate de 
;rce dolari, în e intui unei 
căsuțe dintr-un orășei din 
Nebraska.

Chirurgul îi ridică pleoape
le umflate. Ochii îi erau ră
suciți spre stingă. „Fractură 
la partea stingă a craniului, 
spuse el asistenților adunați 
in jurul mesei. Ei, da, Geor
ge, n-o să-ți mai achit i 
casa !“...

intr-un alt reportaj, din a- 
celași mediu spitalicesc, He
mingway se abale de la re
gula frazelor scurte de intro
ducere :

„Astăzi, în timp ce șoferul 
și infirmierul se îndreptau cu 
ambulanta specială pentru 
transportul bolnavilor de văr
sat de la Spitalul General 
spre un atelier din nordul 
orașului, pentru a face o re
parație la motor, în unui din 
gangurile Gării centrale zăcea 
un om cu fa/a și miinile aco
perite de o erupție de vărsat. 
Abia la o oră și un slert după 
ce au lost anunțați telefonic, 
șoferul și infirmierul au adus 
pe bolnav, G. T. Breker, 926

Deșt, 24 nd Street, la spital. 
Ambulanța era reparulă".

Energie clocotitoare

Volumul cuprinzînd cele 11 
reportaje reproduce și un ar
ticol despre perioada de uce
nicie a lui Hemingway. El 
este descris ca „un linăr voi
nic și prezentabil', care „clo
cotește de energie" și care 
„în același răstimp scria mai 
multe reportaje decîl doi re
porteri laolaltă". Articolul a 
apărut în 1936 in „Kansas City 
Star* sub semnătura iui T- 
Brumback, un reporter care 
a părăsit ziarul împreună cu 
Hemingway, in aprilie 1918, 
pentru motivul că amîndoi 
doreau să plece în Italia, ca 
asistenți voluntari ai Crucii 
Roșii.

O listă de sarcini pentru 
ziua de 3 ianuarie 1918, de 
asemenea reprodusă in volum, 
arată cită bază punea redac
torul șef al ziarului pe resur
sele și energia inepuizabilă 
ale tinărului reporter. Pentru 
ziua menționată. Hemingway 
avea de scris șapte reportaje, 
în timp ce ceilalți reporteri 
aveau de predat numai cite 
două sau trei!

Hemingway — vinător 
de submarine

Sub tipar se află un roman 
in primă ediție, care cuprin
de, ca și multe alte scrieri ule 
sale, materiale autobiograiice 
— de dala aceasta privind 
activitatea in Marea Caraibi
lor, în timpul războiului. He
mingway cel dornic de acți
une, cel care mai tîrziu va 
lupta In brigăzile internațio
nale, din Spania, obținuse din 
partea guvernului american 
aprobarea de a participa, cu 
vasul său de pescuit „Pilar", 
la vînăloarea de submarine 
germane. Cartea, denumită de 
biografii săi „Romanul mării", 
este împărțită in trei păr/i. 
El descrie mai inlii viata re
lativ liniștită a eroului, pic
torul Thomas Hudson, pe In
sula Bimini, în anii *30. He
mingway mută apoi locul ac
țiunii la Havana, unde Hud
son participă la o vinăioare 
camuflată de submarine.

Hemingway — citit de 
Frederic March

Unul din numeroasele ca
pitule ale romanului este in
titulat „Vinăioare pe mare". 
El constituie de iapl un mic

roman independent. Mar multi 
biografi consideră acest capi
tol drept cel mai bun din ma
nuscrisele nepublrcate ale lui 
Hemingway. Unul din ei, 
Holchner, scrie printre altele : 
„Intr-o bună zi, Ernest s-a 
dus la bancă pentru a scoate 
din seil un manuscris; „Vrnă- 
toare pe mare". Pe prfmu pa
gină, deasupra titlului, a scris 
cu litere groase : „Marea (cur
tea trei)'.

La recepția oierită în 19f> 
de Casa Albă laurealilor pre
miului Nobel, „Vinăioare pe 

-mare" a fost citită de actorul 
Frederic March, omagiu pos
tum adus lui Hemingway A 
fost unul din marile puncte 
de atracție ule festivității.

Cercurile literare așteaptă 
cu nerăbdare ieșirea de sub 
tipar a romanului inedit, des
pre care tot ce s-a spus nu 
se știe decit în mod indirect 
Sofia scriitorului Mary He
mingway, care păstrează cu 
sfințenie manuscrisele nepu- 
blicale. nu pare grăbită să ie 
facă cunoscute marelui public. 
„Este munca lui — o poli mi
rosi — șj totdeauna mă cap- 
ti\ează și mă emoționează", 
o declarai recent Marv He
mingway. singura persoană 
care are acces la seifurile ce 
adăpostesc scrierile necunos
cute ale lui „Papa Heming
way'.

Al. ALCALAY
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Situația inundațiilor Comisia centrală de apărare
în județele riverane Dunării împotriva inundațiilor

lucidelor i;\ vrane
nundațiilor

ușor in unu area 
>orluare Tr. Seve- 
In județul Mche- 

inundate 3 700 ha 
r în județul Dolj 7 50 i. 
o intensă activitate de 

consolidare și suprainăițarc a 
diguriior pentru apărarea incm- 
»« loi Bîslreț — Nedcia — Jiu 
și .I u — Boci. t. In județul 
Olt, in incinta Potelu — Co
ral).a. de asemenea se luerca- 
ij la completarea terasamen- 
tvlor >i consolidarea lor. In zo
nele libere. Oltul a inundat mai 
multe casc din comunele Vul- 
iureșli. Vergulcști și Slătioara. 
S;nt inundate, in județul Olt, 
4 localități. 3 570 ha teren .și 
este întreruptă circulația pe 
drumul județean Slătioara — 
» uitra Olt

In județul Teleorman sc 
Nvcută lucrări dc oprire a 
turațiilor, de consolidări •; 
protecție a taluzului dig 
transversal din incinta Zimni- 
rca — Năsturelu.

Lucrări dc consolidare sc c-

! C- 
in- 
dc 

ului

ccută și în incintele Pietroșani 
- Slobozia și Malu Roșu — 
ioslinu, precum și Gostinu — 

■ș și Oltenița — Dorobanții, 
județul Ilfov. Dc .is -mcnea, 
ntârește digul unității pro- 
ive. platformele portuare și 

45 000 ha teren.
drumul național Bucu- 

anslanța s-a complc- 
i cu pămînt pe cite 
ri toată lungimea a- 

rectală. In incintele indigulte 
din județul Ialomița sv lucrea
ză de zor la supraînălțarca și 
consolidarea digurilor.

La incinta Latinii — Vădeni, 
d,n județul Brăila, au continuat 
lucrările de închiderea ruptu
rii. In Insula Marc n Brăilei 
mii de muncitori, militari, 
membri ai gărzilor patriotice, 
studenți desfășoară o muncă 
neîntreruptă pentru apărarea de 
furia apelor a celor 72 000 ha 
mănoase date agriculturii in ul
timii ani prin importante efor
turi materiale și umane. Pină 
in prezent s-au executat ban
chete pe 63 500 m, s-a supra- 
inălțat coronamentul digurilor 
pe aproape 28 750 m, rcalizin- 
du-se aproape 260 000 mc tera- 
samente și consolidări de dig 
pe 80 000 m.

In județul Brăila sint inun
date 6 localități, 4 unități pro
ductive și peste 20 000 ha teren.

In județul Galați, atit la di
gurile de la Dunăre, cît și la 
cele de pe Prut, se continuă 
lucrările de consolidare și înăl
țare. In acest județ, suprafețele

inundate cuprind 27 540 ha și 
partial 11 localități.

In județul Constanța se puno 
un accent deosebit la ora ac
tuală p- consolidarea digurilor 
de ]a l.AS.-Ostrov și a celui 
de apărare a orașului! Cernavo" 
dă. Pe teritoriul județului sini 
inundate parțial 13 localități, 
platforme portuare și mai mult 
dc tl 000 ha de teren.

O neîncetată activitate se 
desfășoară pentru consolidarea 
digurilor și înălțarea lor și în 
zonele periclitate ale județului 
Tulcea. Aici au fost inundate 
30 localități, din care 12 total, 
2 741 case, aproape 65 000 Im. 
Din zonele inundate, au fost 
evacuate aproape 1 600 familii, 
cu 6 220 persoane.

Pentru satisfacerea necesități
lor de forțe, mijloace și ma
teriale dc apărare pentru in
cintele îndiguilc, de la Dunăre, 
Comisia centrală dc apărare, 
împreună cu unele ministere, 
a întocmit un plan de măsuri 
pentru ajutorarea județelor din 
această parte a țării. Astfel, 
a fost prevăzută trimiterea de 
îndată a 30 tone folii și 30 
milioane saci din polietilenă, a 
unui milion dc saci din țesă
tură textilă. 500 mc material 
lemnos și 70 000 de plăci din 
stufit. 10 000 fascine și 100 000 
pari etc. In sprijinul localni
cilor vor veni, de asemenea, 
noi grupuri de mi'itari. 400 de 
autobasculante și 6 .șlepuri.

(Agcrprce)

Ample refacere
a vieții economice

In toate localitățile din țară 
care au avut de suferit de pe 
if» ma inundațiilor se desfășoară 
j'-iiple lucrări de refacere a 
vieții economice și gospodă
riilor cetățenilor.

ajutorul județelor

trate au fost trimise echipe de 
muncitori și specialiști pentru a 
sprijini acțiunile initiate po 
plan local in scopul in i cartă
rii avariilor, reluării t cului 
feroviar, rutier și asigurării a- 
limentării cu energie electrică,

EL MUNDIAL
MEXICO ’70

(Continuare din nr. 6 400)

gaz metan și apă potabilă. Fe
roviarii din Dej au primit spri
jin din partea a 240 muncitori 
și specialiști dc la complexul 
C.F.R. .lin Oradea; in unele u- 
nități din județele Sibiu. Mu
reș, Bistrița-Năsăud lucrează c- 
chipe sosite din județele Bra
șov. Prahova, municipiul Bucu
rești și altele. Totodată, o se
rie de unități economice din 
Capitală și județele Bihor .și 
Timiș au luat pentru recondi
ționate sau reparare utilaje și 
produse din întreprinderile care 
au fost inundate.

La reluarea activității de pro
ducție, strîngerea materialelor 
împrăștiate de ape, despotmo- 
lirea străzilor și înfrumuseța
rea localităților participă nu
meroși oameni ai muncii, din
tre care mulți tineri. La ase
menea lucrări au luat parte în 
aceste zile aproape 4 000 de ce
tățeni din municipiul Tg. Mu
reș. 8 000 cetățeni din județul 
Bistrita-Năsăud etc. Pentru re
facerea căii ferate dintre Ul- 
meni — Mireșul Mare au lu
crat circa 1 000 tineri din Baia 
Mare, iar în municipiul Dej, 
alături de locuitorii orașului, 
au participat peste 100 de stu- 
denți vietnamezi, care studiază 
la Universitatea din Cluj.

O deosebită atenție se acor
dă. la sate, lucrărilor agricole. 
După încetarea ploilor. în jude
țul Neamț au fost însămînțate 
10 500 ha și reinsămințate alte 
1 200. In județul Bacău s-au 
executat lucrări de întreținere 
pe circa 5 700 ha cultivate cu 
plante prășitoare, iar în județul 
Vraneea s-au însămînțat peste 
1 200 ha și au fost prăsite circa 
5 000 ha. în județul Mehedinți 
s-au luat măsuri de a se însă-' 
mînța peste plan, 200 ha cu le
gume. precum și 4 000 mc de 
răsadnițe, necesare producerii 
dc răsaduri pentru zonele inun-

Vremea o fost frunioasli, con- 
linuind sli se încâlzcasiâ in ■ 
estul Olteniei, Muntenia, Do-.- 
brogea și sudul Moldovei. In-' 
nourjrl pronuntale șl persisten- H 
le s-ou produs în Banat, în 
județele Mehedinți, Gorj, Bihor, 
Sălaj și Satu Mare, undo joi 
a plouat cu intermitentă aproa
pe toata ziua. Cantitățile de 
apă căzute au fost insă reduse. 
Cele mai mari s-au “înregistrat 
în ultimele 24 de ore la Si- 
ghelul Marmaliei — 20 litri pe 
mp. la Moldova Veche — 22 j
litri pe mp și la Oravițn — 18 
litri pe mp.

în zona muntoasă, din nor- 1 
dul tarii, <fu fost semnalate ploi 
mai ales sub formă de averse, 
și izolat, în munții Banalului, 
a nins. Frontul dc ploi din ves- . 
tul tării s-a reslrins treptat în 
cursul zilei de vineri, locali- 
zindu-so in Banat, vestul Tran
silvaniei și izolat in zona de , 
munte, unde precipitațiile au 
căzut și sub formă de ninsoare. 
In dimineața zilei de ■ vineri, , 
pină la ora 14, cea mai mare 
cantitate a căzut la Vlădeasa, , 
in Munții Apuseni — 9 litri 
pe mp.

Apele riurilor din 
reș, din 
Crișurilor, 
Carpa|i)or 
tinuat să 
riurilor Caraș și Nera, 
datorită precipitațiilor din ulti
mele 24 de orc și-au ridicat 
nivelurile în jurul cotelor de 
inundații.

Apele Mureșului sînt în scă
dere pină la Săvîrșin, fiind sub 
cola de inundație. însă cresc 
ușor în aval. La Arad, nivelul 
maxim este atins la 29 mai și 
nu o valoare de 490 cm, cu 
40 cm deasupra cotei de inun
dații. Afluenții Mureșului sînt 
în scădere.

Pe OII, nivelurile au scăzut 
pe tot cursul, menținîndu-se 
însă cu 50—80 cm peste cotele 
de inundație în sectorul Feldi- 
oara—Făgăraș și cu 20—40 cm 
în sectorul aval de Rm. Vilcca. 
Singura excepție o constituie 
zona Sebeș—Olt, unde a avut

Maram u- 
bazinelc Someșului, 
din Banat și sudul 
Meridionali au con- 
scadă cu excepția 

care,

loc, o ușoară creștere care o 
durat circa 12 ore și s-a trans
mis in aval in «ursul zilelor de 
joi și vineri. Nivelul maxim 
va li la Rm. Vilcca și va «ivea 
35 cin pesle cota de inundație. 
Afluenții Oltului “ ’

Pe Șiret, apele 
Ușoară pe 
în scădere 
lui, cotele 
depășite in 
la 1 unqoci 
drefii cu 80 
scăderea în continuare 
lului apelor pe întreg pan 
Șiretului. Afluenții lui si 
ei în scădere, cu 
lui Birlad, care 
la Birlad 13 cm d< 
de inundație. Viitura, care 
parcurs acest rin în zilele 
24—28 mai. se prevede 
ajurt«iă la Tecuci la 30 mai 
un nivel maxim do 410 cm, 
10 cm poște cola dc inundație.

Pe Prut, nivelurile apei slut 
în scădere ușoară pe tot par
cursul, cu excepția sectorului 
inferior, unde staționează. Co
tele de inundație sînt depășite 
numai în zona Drînceni cu circa 
70 cm, Fălciu cu 70 cm și 
Oancea cu 50 cm. Pentru zi
lele următoare, se prevăd creș
teri ușoare ale nivelului apei 
in sectorul aval de Ungheni.

apei 
tot 

i la

au scăzut.
;int în CTeștoro 

sectorul mijlociu șl 
pe restul parcursu- 
de inundații fiind 
sectorul interior — 
cu 65 cm și Șen- 

cm. Se prevedo 
a nlve- 
rcursul 
;înl și 

excepția rîu- 
a înregistrat 

Icasupra cotei 
a 

dc 
să 
cu 
cu

Pe Dunăre nivelurile î 
continuă să crească pe 
parcursul românesc. Vineri 
ora II, in sectorul Baziaș 
Orșbva și Cernavodă — Bră
ila, apele au crescut cu . 1—2 
cm. față de ziua precedentă, pe 
sect.orul Tr. Severin — Cerna
vodă cu 10—15 cm, iar la 
Brăila și Galați au scăzut cu 
2 qn.

In următoarele zile. apele 
vor-crește în continuare, ca 
fectl al propagării undei 
viitură care s-a resimțit la in
trarea în țară cu începere de 
la 20 mai, frontul ei 
vineri la Oltenița.

După cum s-a mai 
culminația viiturii pe 
va atinge la Baziaș, la 
nie,'. o cotă de 760—770 cm.

e- 
de

ijungînd

anunțat, 
Dunăre

1—2 iu-

(Agerpres)

Tragedia de pe
Maracana

său 
dis-

Starea
drumurilor

se

Pe mai. bine de 85 la iută » 
din lungimea drumurilor na
ționale, care au fost inundate 
in această perioadă, a fost 
restabilit traficul rutier. Au 
mai fost redate circulației 
arterele DN 13 Măieruș — 
Rupea și DN 14 D Teiuș — 
Blaj. Se mențin restricțiile 
de tonaj (pentru autovehicu
lele a căror greutate depă
șește 10 tone) pe rutele DN 
2 A Țăndărei — Vadu Oii 
(accesul spre Constanța
poate face prin Călărași —, 
Ostrov sau Brăila — MăcinJj, 
DN 13 Bălăușeri — Tg. Mu
reș. DN 13 B Bălăușeri — 
Sovata. DN 14 A Mediaș — 
Tirnăveni și DN 17 Bistrița 
— Vatra Dornei. Pe sectoa
rele DN 11 oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Bacău și 
DN 12 A Ghimeș — Comă- 
nești, este permisă numai 
circulația vehiculelor a că-- 
ror greutate totală nu depă
șește 5 tone. Nu se poate cir
cula pe DN 2 B Brăila —

,s
ȘenUreni, DN 5 C Giurgiu — 
ZiMnicea, DN 17 B Vatra 
Doi'hei — Poiana Teiului, 
DN 26 Vlădești — Oancea și 
DN 54 Corabia — Tr. Mă
gurele. Pentru refacerea de 
îndată a sectoarelor inundate, 
se pregătesc din timp utilaje 
și se organizează aprovizio
narea cu materialele necesare.

Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor informează că 
pe teritoriul țării au rămas 
închise numai oficiile P.T.T.R. 
Vădeni, județul Brăila, Totoi, 
județul Alba și Tîrnava, ju
dețul Sibiu. Din totalul de 
circa 12 400 posturi telefonice, 
întrerupte în această perioa
dă, pină în prezent s-au re
stabilit 10 320. In localitățile 
Dej, Alba Iulia și Deva s-au 
repus în funcțiune toate cir
cuitele abonaților a căror 
imobile nu au suferit avarii 
grele. Deservirea poștală este 
asigurată aproape în totali
tate in zonele calamitate.

se 
să 
iși
e- 
în

Războiul, cu întregul 
cortegiu de suferințe și 
trugeri, întrerupe pentru 12 
ani organizarea Campionatului 
Mondial. Dar, după ce rănile 
provocate de el încep să 
vindece iar urmările sale 
se estompeze, campionatul 
reia desfășurarea. A patra 
«Jitie a sa va fi organizată
anul 1950 de către Brazilia, 
țară cunoscută pentru pasiu
nea sa nestăvilită pentru fot
bal. 34 de țâri iși anunță par
ticiparea. dar rămin în com
petiție numai 26, deoarece 
multe se retrag din lipsă de 
fonduri. (Argentina nu mai 
poate lua parte, deoarece în
treaga sa echipă este racolată 
de clubul Milionarios din Bo
gota).

Senzația ediției a patra o 
constituie echipa Angliei, pre
zentă pentru prima oară la 
startul Cupei, după zeci de ani 
de „splendidă izolare*. Dar de
butul ei, deși avea in forma
ție pe celebrii Wright și Fin
ney, este deziluzionant. Ei 
pierd meciul cu necunoscuta 
formație a S.V.A. care nu se 
intimidase de ironia superi
oară cu care ziariștii englezi 
încercaseră să-i ridiculizeze in 
preziua partidei, afirinind că 
„numai două popoare din lu
me nu joacă fotbal : america
nii și._. eschimoșii*.

Încă din primele meciuri, 
echipa Braziliei se dovedește 
a fi cea mai in formă, produ- 
cind rezultate care nu lăsau 
dubii as’JDra cîștigătoarei com
petiției (G—1 cu Spania și 7—1 
cu Suedia). Din formația
făceau parte celebrii A'kniir, 
Zizinho, Hair. Juvenal. Bauer. 
Friaca și Chico despre care 
reputatul specialist I. Vilcea- 
nu afirmă in cartea sa ..Rimei 
JX-Mexico ’70" că ..fiecare va
lora aproape cît I’ele cel de 
astăzi*.

Finala și-o dispută echipele

sa

Braziliei și Uruguayuluj 
celebrul stadion brazilian Ma
racana care in aceeași zi de 
16 iulie, gemea de lume. 
200 000 de spectatori veniseră 
să susțină și să aclame tri
umful Braziliei, căreia ii era 
suficient un meci egal pentru 
a-și adjudeca titlul (turneul se 
disputa sistem campionat). Se 
spune că in tipografii edițiile 
speciale ale ziarelor anunțau 
deja cu titlul de o șchioapă 
victoria fotbaliștilor cariocas. 
așteptind doar rezultatul și 
fotografiile golurilor pentru a 
intra in rotative. In subsolu
rile stadionului, 20 000 de sti
cle de șampanie erau pr. gă
tite pentru a sărbători victoria. 
In uzine, bănci și alte sec
toare de muncă iucetase orice 
activitate, iar orchestre, petar
de și jocuri de artificii erau 
pregătite pentru a marca tri
umful scontat ai Braziliei. Și 
intr-o atmosferă de adevărat 
iad. în care nici fluierul arbi
trului nu mai putea fi auzit, 
jocul începe. Brazilienii pur- 
lați de încurajările frenetice 
ale Maracanei, se dezlănțuie 
și a altează poarta uruguaye- 
nilor. Kind pe rind, ei încear
că să străpungă apărarea cal
mă și promptă a acestora, 
dar nu reușesc. Jocul brazi
lienilor poartă pecetea nervo
zității și repriza se termină, 
intr-un tumult de nedescris, 
cu un scor alb: 0—0. După 
reluare, Friaca, lansat in mod 
genial de Ademir, pătrunde in 
careu și marchează golul pen
tru care se ruga întreaga Bra- 
zilie. Din 200 000 de piepturi 
răsună un formidabil strigăt 
de bucurie. Spectatorii cer cu 
tot mai multă insistență o vic
torie zdrobitoare. Iar jucătorii 
brazilieni se aruncă cu o fu
rie oarbă in atac, lăsind a- 
părarea descoperită. Și trage
dia începe să se contureze. La 
un contraatac Uruguayan, nu 
mai puțin celebrul Scliiaffino 
trece impetuos prin terenul 
brazilian și șutează necruță
tor in plasa porții lui Barbosa.

(Va urma)

(Urmare din pag. 1)

muncii cultural-educative — 
desfășurată la club, in timpul 
liber al salariaților sau la mi
nă, la intrarea sau ieșirea din 
schimb, in scopul dezvoltării 
conștiinței profesionale a sala
riaților, a responsabilităților 
față de obligațiile de serviciu. 
Simpozioanele, expunerile din 
cadrul clybului pe problemele 
cele mai ardente ale colectivu
lui minei, programele brigăzilor 
de agitație consacrate evidenție
rii și popularizării fruntașilor, 
a metodelor lor și. totodată, 
satirizării manifestărilor de in
disciplină, risipă, neglijență in 
serviciu, filmele cineclubului 
menite să combată abaterile de 
la disciplină și N.T.S., sint cite
va din formele cele mai uzitate. 
Tot atunci la educarea și cul
turalizarea salariaților au con
tribuit și munca cu cartea, ex
punerile pe diferite teme poli
tice dc cultură generală și teh- 
nico-profesionale. Că acțiunile 
inițiativele, formele, mijloacele 
folosite in cadrul muncii poli
tice de masă și-au dovedit uti
litatea, eficiența, o atestă rezul
tatele lăudabile ale colectivului 
minei, titlul dc unitate fruntașă 
jx? ramură, depășirile substan
țiale ce le-a obținut pe pri
mele 5 luni ale anului și asupra 
cărora nu mai insistam.

Că există încă loc pentru mai 
mult și mai bine, că in multe 
domenii ale muncii politico- 
educative desfășurate in spriji
nul producției se poate acționa 
mai temeinic, consecvent și poa
te uneori mai inspirat și aceas
ta e adevărat. Dar. înainte de 
a trece la tratarea sarcinilor 
de viitor pe linia muncii poli-

masă. reieșite din con- 
consfăluirii, să facem 
spicuiri din discuțiile 
de participant de la

Pe Mureș, dincolo dc Sini crin, «lupă prima viitură.»

(Urmare din pag. 1)

— Totuși, ce faci... ?
— Îmi caut uneltele...
Răspunsul n fost nefiresc 

«le simplu in mediul acela 
dezolant Puhoiul a lăsat in 
urmă un tablou sinistru, de 
dezorientare, neînțelegere și 
de neputință, /lpa smulsese 
ușile, geamurile casei. Hai
nele. tot ce agonisise omul 
în viață, mobila, tablourile 
de pe pereți, vasele și apa-

Omul 

rămîne 

om
ralul de radio formau pe po- ! 
dea un corp comun, diform, 
imprecis, îmbibat, mai bine 
zis amestecat cu mitul ce mi
rosea — de fapt loată casa 
mirosea — a mucegai, a nă
mol, a petrol. Și in această 
priveliște dezolantă, un om, 
un bătrin zidar a pornit să-și 
recupereze, din tot ceea ce 
a pierdut, uneltele, să-și re
cupereze din nenorocire și 
suferință condiția de om !

Este și aceasta o dovadă 
că dincolo de tragedia, de 
realitatea dureroasă în fața 
căreia îl puseseră stihiile 
demențiale, omul rămîne om. 
Iși caută unealta. E o cheză
șie a biruinței umane...

UN GEST,
O SCRISOARE

Frontul sohdaritații noastre socialiste iși slringe tot mai 
mult rindurile m lupta cu reiar.sarea furioasa a apelor, in 
lupta pentru restabilirea echilibrului vieții și al muncii 
normale in toate zonele calamitate. Spre oamenii aceia care 
au suferit și încă suferă de pe urma inundațiilor se iu
țind in fiecare zi miinile de ajutor ale concetățenilor, spre 
acei oameni pleacă, pe diferite căi, gesturi de omenie, de 
solidaritate, din toate colțurile țării.

La redacție a sosit zilele acestea o scrisoare de la Me
diaș. „Vă rog foarte, frumos ca prin coloanele ziarului dum
neavoastră să transmiteți mii de mulțumiri personalului' 
stației de benzină din Livezeni care a fost de serviciu in 
ziua de 24 mai, ora 13, pentru gestul uman că mi-a alimen
tat motocicleta și nu a vrut să primească contravaloarea 
benzinei, aflind că sînt din Mediaș, unde apa ne-a inun
dat pentru a doua oară... Nu le știu numele acelor oameni, 
dar ei merită toate laudele F.u le doresc din suflet multă 
sănătate'.

Semnatara scrisorii — Sinziana Francisc — știe că 
acești oameni nu au săvirșit un act de eroism, ci un sim
plu gest, un gest de adine umanism, de profundă solidari
tate cu semenii lor pe care apele nevolnice i-au încercat 
atit de greu. Tocmai de aceea le-a trimis caldele sale cu
vinte de recunoștință.

Un gest, o scrisoare. Ne-.un interesat cine a fost de 
serviciu la stația de benzină de la Livezeni în 24 mai, cine 
a fost acela căruia inima i-a vibrat de alila patriotism. Am 
aflat că se numește Filimon Stoica. Fapta lui este, poate, 
minoră, costul benzinei cu care a alimentat o motocicletă 
este modest, dar mai scump decit toate este gestul lui, por
nit din inimă, dintr-o inimă care bate la unison cu a țării 
întregi pentru ajutorarea acelora ce au suferit de pe urma 
inundațiilor.

Un gest, o scrisoare. Cile asemenea gesturi umane, de 
înalt spirit patriotic, cite asemenea scrisori emoționante, 
de recunoștință și stimă nu se încrucișează in aceste zile pe 
pămintul românesc înecat de ape ca niciodată...

G. D.

S î N G E L E —
acest dar minunat pentru viață

Despre importanța sîngelui 
în ttatarea unor bolnavi aproa
pe că este inutil să mai vor
bim. Transfuziile de singe au 
salvat nu o dată vieți uma
ne pe care nimic altceva nu 
le-ar mai fi putut recupera, 
redindu-le integre familiilor, 
societății. Dc altminteri, prac
tica transiuziei a căpătat o 
arie deosebit de întinsă, dînd 
rezultate excelente, alunei 
cirul este aplicată cu price
pere și oportunitate.

In aceste zile, ci nd țara 
noastră a fost lovită crunt de 
revărsarea apelor, care au 
lăsat în urma lor. pe lingă 
alte pagube, și un mare nu
măr de bolnavi, singele este 
mai necesar ca orieînd. Cen
trele de recoltare și conser
vare și-au inlensilical activi
tatea, fiind asaltate de do
natori — voluntari care ' '-ă 
cu draga inimă din singele 
lor pentru salvarea bolna\ Hor 
din zonele sinistrate.

Șeful centrului de recoltare 
și conservare a sîngelui din 
Petroșani, medicul Virgil 
Martin, ne-a vorbit cu satis
facție despre numeroșii dona
tori voluntari de singe care 
au trecut pe la centru pentru 
a dona singe pentru sinistrați. 
De la mina Vulcan s-a pre
zentat intr-una din zile un

grup de 13 muncitori, printre 
care Gheorghe Chelaru, Lajos 
Kelemen, Petre liejan, care 
și-au exprimat dorința de a 
dona singe intru ajutorarea 
persoanelor care șuieră de pe 
urma inundațiilor.

De asemenea, dintre perso
nalul medico-sanilar al spita
lului din Petroșani, foarte 
mulți salariați au donat singe 
pe care l-au și expediat spre 
Capitală pentru prepararea 
gamaglobulinei, deosebit de 
necesară în tratarea unor 
boli ale copiilor. Intre acești 
donatori voluntari s-au aliat: 
Gheorglu David, Silvia Bana- 
cu. Ion Bălan, Iosif Eșeanu, 
Mihai Banacu, Ovidiu Frăți- 
lă, Ecalerina Belu. Olga Bo- 
chiș. Terezia Barna și mulți 
alții.

La centrul de recoltare și 
conservare a sîngelui am 1n- 
tîlnil-o și pe sora medicală 
Maria Ciobani». „N-am mai 
donat pină acum sînge — ne-a 
spus dînsa — dar situai ia 
specială prin care trec atîția 
și alifia oameni m-a îndem
nat să fac acest lucru. Știu 
ce-1 suferința, știu cît de mare 
e satisfacția însănătoșirii șl 
pentru noi toți trebuie să lie 
o mîndrie, un aci de mulțu
mire sufletească să știm că

ne-am adus modesta contribu
ție la vindecarea unor boli, 
la redarea sănătății unor oa
meni".

Medicul Virgil Martin ne-a 
relatat și gestul emoționant 
al șoferului Dumitru Drăghici 
de la Autobaza T. A. Petro
șani. Aflat in cursă, el a 
oprit în fața centrului..., a 
intrat și s-a adresat scurt : 
„Vă rog, dom' doctor, vreau 
să dau și eu sînge pentru oa
menii aceia trimiși pe patu
rile de suferință de pustiitoa
rele ape. Dar. fiți bun, lua- 
ți-mf repede, că-s în șut, am 
mașina afară*. Sînt gesturi 
spontane, pornite din mimă, 
care vorbesc despre omenia 
oamenilor. Și tot gesturi spon
tane. pornite din inimă, sint 
și ale celor 40 de țărani co
operatori din comuna Demsuș, 
județul Hunedoara, unde s-a 
deplasat o echipă mobilă a 
centrului... din Petroșani, cate 
au donat voluntar sînge pen
tru bolnavii calamitati din 
județ.

Acte de umanism, de gene
rozitate. Dovezi ale solidari
tății, ale ajutorului frățesc pe 
care oamenii le manifestă pen
tru semeni de-ai lor allali la 
suferință.

Dumitru GHEONEA

ticc de 
el uzii le 
citeva 
purtate 
celelalte unități din Valea Jiu
lui. să consemnăm citeva ele
mente. demne de reținut, dm 
experiența lor.

Spre a veni in sprijinul zo
nei de producție rămase in ur
mă. prin generalizarea expe
rienței colectivului zonei frun
tașe din cadrul minei, comi
tetul sindicatului de 'a E. M. 
Vulcan a organizat o consfătui
re cu cadrele tehnice, brigadie
rii și organizatorii grupelor sin
dicale din ambele zone, punin- 
du-le față in față. Prin aplica
rea in viață a învățămintelor 
reieșite cu acest prilej din ex
periența zonei fruntașe, colec
tivul zonei rămase in urmă a 
reușit să-și redreseze situația, 
să obțină rezultate meritorii 
în înfăptuirea sarcinilor, <i re
levat tov. Nicolac Bildca, direc
torul clubului muncitoresc din 
Vulcan. Vorbitorul a relevat in
teresul ce-1 stirnesc in rindul 
salariaților minei concursurile 
pe tema trecutului și prezen
tului Vulcanului, „Fiecare mi
nut folosit din plin* etc., pro
gramele brigăzii de agitație in 
fața schimburilor, scurt-metra- 
jele cineclubului, expunerile 
despre frumusețea meseriei de 
miner ce sc expun noilor an
gajați..

In cuvinlul său, tov. Andrei 
Colda, secretarul comitetului de 
partid al minei Lonca a insis
tat asupra mutării centrului de 
greutate al muncii politice jos 
in zonele de producție, in aba
taje. precum și asupra intensi
ficării activității personalului

tehnico-ingineresc în cadrul 
muncii politico-educative. Vor- 

. bitocul a mai propus ca pentru 
îmbunătățirea muncii politice 
de la om la om să fie orga
nizate schimburi de experiență 
și irAre organizațiile de partid 
pe zone.

Concluziile desprinse din con
sfătuire. îndeosebi din cuvintele 
tovarășilor Ionel Cazan, secre
tar al Comitetului municipal de 
partid și Vidu Bidileanu, in
structor al C.C. al P.C.R., au 
reliefat sarcinile de mare răs
pundere ale muncii politice de 
masă in perioada actuală. In 
contextul marilor eforturi ce 
le face întregul nostru popor 
pentru normalizarea vieții eco
nomice și sociale din țară, pen
tru ștergerea urmelor lăsate de 
calamități, întreaga muncă poli
tică de masă trebuie să ser
vească la mobilizarea
colectivelor de muncă la rea
lizarea unor producții și bene
ficii suplimentare, la folosirea 
cu maximă eficiență a materia
lelor și utilajelor. Obținerea dc 
noi realizări cit mai sporite in 
creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție necesită educarea tutu
ror salariaților în spiritul unei 
responsabilități sporite fală de 
obligațiile profesionale, față de 
utilizarea materialelor, utilaje
lor și timpului de muncă.

•Spre a răspunde cerințelor 
actuale de o deosebită însemnă
tate, munca politică de masă 
se cere desfășurată cu și mai 
multă competență și consecven
ță cu un caracter profund mi
litant pentru mobilizarea oame
nilor muncii la realizări eco
nomice cit mai sporite.

tuturor
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DONAȚII
pentru sinisf rafii 

din România
După cum s-a anunțat, in 

semn de culdâ solidaritate cu 
poporul roman greu încercat in 
aceste zile, Crucea Roșie Sovie
tică acordă un ajutor in va
loare de 50 000 de ruble in ve
derea înlăturării urmărilor gra
ve ale calamităților naturale 
care >-au abătut asupra țării 
noastre.

u primă parte a acestei do
nații frățești a sosit vineri di
mineața, pe calea acrului, Pc 
aeroportul internațional „Bucu- 
rești-Otopeni” a aterizat un 
axion sovietic „AN-12". avind 
la bord 1 000 kg de diverse 
medicamente și 11 000 kg de 
produse alimentare.

In cursul aceleiași dimineți 
au mai sosit, din partea Crucii 
Roșii Daneze, peste 11000 kg 
de medicamente, echipament 
medical, precum și produse a- 
limcntare.

Crucea Roșie Britanica a lan
sat. prin intermediul televiziu
nii un apel pentru stringerea 
dc fonduri in valoare de 50 000 
lire, pentru ajutorarea sinistra
ților din România.

Crucea Roșie Olandeză a fă
cut o donație suplimentară in 

de U 000 florini, ccn- 
stînd din 400 000 pastile pentru 
purificarea apei Ș» 1000 ,Pa_ 
chete cu diverse obiecte pen
tru copii.

Crucea Roșie Islandeză a do
nat o tonă de lapte praf.

Din partea Crucii Roșii Tu
nisiene au fost oferite, in folo
sul sinistraților, 1 500 de pături.

In același timp. Secțiunea de 
tineret a Crucii Roșii Canadiene 
donează 2 000 dolari.

Secretarul general al Socie
tății ..Ajutorul Bisericii Dane
ze', Viggo Moellerup, a făcut 
cunoscut că va mai dona 80 000 
cmc de vaccin TAB. in valoare 
dc 200 000 coroane daneze.

„Ajutorul Bisericii Norvegie
ne* a comunicat că donează 66 
tone dc alimente conserxate.

După un prim ajutor. Socie
tatea „Secours Adventiste' a 
mai donat filtre pentru apă și 
generatoare electrice.

Noi și noi firme din străină- 
tate anunță contribuția lor la 
ajutorarea sinistraților, la ope
ra de refacere a zonelor care 
au avut de suferit dc pe urma 
inundațiilor.

Din Franța au făcut donații 
firmele : „Morey Et Fils", ..B. 
Masa". „Generaiexport Interna
tional", prima 2 000 franci, iar 
celelalte cite 500 franci. „Societe 
parisienne d’expansion chinii- 
quo" a oferit 15 kg medica
mente.

Firmele belgiene „Antigon". 
„Abradise", „Gylstorff", precum 
și unii oameni de afaceri bel
gieni. au dăruit în folosul si
nistraților 37 500 franci belgieni, 
iar din Anglia -Dominions Ex
port Co. Limited". ..Taylor 
Woodrow' și ..Rudolf Wolss" 
cite 500 lire sterline, firmele 
„Kutzou Ltd.", „A. J. Mills and 
Co. Ltd.". ..Polshon Produce" și 
..Romanian Carpets" cite 100 
lire sterline.

Alte firme din S.U.A. — 
„Toscany" și „Watson" — au 
venit in ajutorul populației greu 
încercate in urma revărsării a- 
pelc-r cu suma de 5 000 dolari 
și respectiv 1000 dolari.

Au comunicat, de asemenea, 
că donează in același scop fir
mele „Besanger" și „Oxyde" 
din Olanda — 1 000 și respectiv 
2 500 de florini: ..George Fran- 
ghistas’ din Gn — 5 000 
de dolari S.U.A.: ..Kemi' d:n 
Dncmarca — polivitamine in 
valoare de 15 000 coroane da
neze: ..Express International* 
Spedbion" din Austria cu 500 
de dolari: ..Lamed'. „Isliung" 
și „Ezonia" din Israel — prima 
cu 5 500 de lire israeliene. co- 
le’.clte cu cite 1 000 do dolari 
S.U.A.: : - ..Industrial Services 
Ltd." cu 1 000 de pături: -Aus
tralian Farmers Co.* d:n ‘ 
gu ) 1 000 kg. medicamente: 
„Cav" d n Italia cu 1 milion lire 
italiene. Tot din Italia, cunos
cuta firmă „Fiat" pune la dis
poziția trei autovehicule utilate 
special pentru drumuri acci
dentate

Pe adresa directorului între
prinderii de comerț exterior 
„Fructexport" au sosit noi co
municări în legătură cu sume, 
in valută, donate de unii din
tre clienții externi ai întreprin
derii Astfel firma „Simsa" din 
Anglia a donat 250 lire sterline, 
firma „Vijver" din Olanda — 
1 000 dolari, firma „Wulff" din 

• R. F. a Germaniei — 3 000 
mărci vest-germane.

La întreprinderea ..Tehnoim- 
port' s-a primit un telex din 
partea firmei „Gevaert Agfa" 
din Belgia in care se.spune: 
Am aflat din ziare despre ca
tastrofalele inundații din țara 
dv. și dorim să vă exprimăm 
sincera noastră simpatie. Di
recția noastră dorește să con
tribui! la ajutorarea sinistrați
lor si dorește să vă trimită un 
transport do filme medicale 
„Roenleen". in valoare dc circa 
1 000 dolari.

Firn h de import-export „Man-

dero* din Berlinul occidentul, 
care a donat zilele trecute 5 000 
mărci pentru sinislrații din Ro
mânia, a donat in același scop 
îmbrăcăminte m valoare de 
1 sOO mărci.

Directorul general al firmei 
„Boehlcr" din Austria, dr. Adolf 
Bayer, a trimis, la Agenția 
noastră economică din Viona, 
un cec in valoare dc 20 000 
șilingi in vederea sprijinirii re
giunilor lovite dc calamitățile 
naturale.

Șeful reprezentanței la Bucu
roși. a firmei „Hoechst" din 
R. F. a Germanici, H. Schmahl 
a comunicat că firma sa do
nează medicamente și alte ar
ticole de strictă necesitate pen
tru populația sinistrată din 
țara noastră, in valoare totală 
dc 65 000 mărci.

Domnul Bertsch, directorul 
firme . ..Maschinen Export und 
Finanzag* din Zurich, a donat 
10 000 franci elvețieni, anga- 
jindu-se, totodată, să trimită 
specialiști pentru repunerea in 
funcțiune, in mod gratuit, a 
mașinilor pe caro le-a livrat și 
instalat in România și care au 
fost avariate în urma inunda
țiilor.

Denis Patrichios Broker din 
Grecia a donat 300 dolari S.U.A. 

Kudy Sternberg, proprietarul 
unei ferme daneze, a făcut o 
donație de 500 lire sterline.

Compania de navigație „Hel
lenic Lines' din Pireu, cu care 
întreprinderea „Navlomar" co
laborează de mai mulți ani in 
domeniu] transporturilor mari
time. a făcut cunoscut că do
nează in folosul victimelor ca
lamităților naturale care s-au a- 
bătut asupra țării noastre suma 
de 2 000 dolari.

La rindul său. Compania ae
riană „Alitalia" a hotărî t să 
transporte gratuit ajutoare des
tinate sinistraților din România.

La Banca Națională a Repu
blicii Socialiste România s-a 
primit un cec în valoare de 
10 000 franci elvețieni, repre- . 
zentind contribuția conducerii 
Băncii Reglementelor Interna
ționale din Basel la ajutorarea 
sinistraților.

Firma „Salzgitter Industrie- 
bau" din R. F. a Germanici, 
care colaborează pc plan eco
nomic cu țara noastră, a oferit, 
în sprijinul unor întreprinderi 
afectate de inundații, suma dc 
25 000 mărci.

O nouă donație dc 100 000 
franci, in valută sau în natură, 
a fost făcută dc firma „Sybe- 
tra" din Bruxelles, pentru a fi 
folosită in scopul ajutorării si
nistraților.

împreună cu expresia senti
mentelor de simpatic față de 
familiile ce au avut dc suferit 
in urma inundațiilor din țara 
noastră. Arebi Sahlv. reprezen
tant al întreprinderii „Româno- 
export * în Republica Arabă Li
biana. trimite, pentru a fi fo
losită la opera dc refacere, su
ma dc 1 000 dolari.

Lucrez în România de mai 
mult timp la sistemul de iri
gații din Oltenia, dc la Sadova- 
Corabia. care se construiește în 
colaborare cu compania engleză 
T.W I.G.. scrie in’g. Keith Rose. 
Am resimțit și eu profund tra
gedia pe care o trăiește po
porul român din cauza inunda
țiilor și. intrucit lucrez în Ro
mânia. consider că acest lucru 
mă afectează și pc mine. De 
aceea, donez suma de 50 lire 
sterline pentru ajutorarea ce
lor loviți de această calamitate.

Farmacista austriacă Marinka 
Iliad, aflată in țara noastră, s-a 
prezentat la Ministerul Sănătă
ții''pentru a anunța că oferă 
medicamente și îmbrăcăminte 
in valoare de 10 000 șilingi.

Cetățeanul de origine româ
nă. Gheorghiță Malita. stabilit 
la Goteborg (Suedia), a anun
țat că va trimite 600 coroane 
suedeze pentru ajutorarea si
nistraților din regiunile cala
mitate. De asemenea, el a mun
cit voluntar la încărcarea a trei 
mașini cu îmbrăcăminte desti
nată țării noastre din partea 
Crucii Roșii Suedeze. Tot din 
Suedia un grup dc cetățeni do 
origină română au donat 1 120 
coroane suedeze.

Din inițiativa a numeroase 
persoane de origină română, 
stabilite de mulți ani in Ma
rea Britanic, s-au creat comi
tete de ajutorare, care au lan
sat apeluri si au colectat pînă 
acum însemnate cantități de 
îmbrăoâmintn. încălțăminte len- 
îcrie. alimente, pentru a fi tri
mise în regiunile calamitate, 
orecum si sume de bani pentru 
a fi depuse în Contul 1 000. 
Astfel, intr-o scrisoare adresată 
ambasadei, Mihail Cîrciog își 
exprimă sentimente de profun
dă îngrijorare pentru tragedia 
care a lovit țara noastră, a- 
lăturînd un cec de 100 lire și 
anunțînd că va trimite, de a- 
semenea, îmbrăcăminte și ali
mente pentru victimele inun
dațiilor.
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17,00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

17,05 Buletin de știri.

17,10 Emisiune în limba ger
mană.

18.05 Bună seara, fete! Bună 
seara, băieți!

19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri — emisiune 

pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Reportaj TV : „Turnul 

nevăzut". „100 de clipe 
intr-o secundă".

21.20 Film serial : „Rocambo
le" (IV).

22,00 Tele-cine-recital nr. 4.
22,35 Telejurnalul de noapte. 
23,00 „Of inimioară*.
23,25 închiderea emisiunii.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
TRATATIVELE

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
La 29 mai, la Kremlin, între 
lon Gheorghe Maurer și A. N* 
Kosighin au avut loc tratative, 
la care au participat:

Din partea română : Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România. 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Boabă, mi
nistrul industriei chimice, Ni
colae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului dc Stat al Planifi
cării al Republicii Socialiste 
România, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei gu
vernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică. 
Alexandru Albescu. adjunct al 
ministrului comerțului exterior. 
Cornel Mijmlecea. adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Ion Lăzărescu. 
adjunct al ministrului industriei 
miniere si geologiei, Constantin 
Dumitrașcu, secretar permanent 
adjunct al Comisiei 
mentale pentru dotarea 
echipament dc calcul și aul 
matizarea prelucrării datelor, 
alto persoane oficiale.

Din partea sovietică : 
Baibakov, 
Consiliului
U.R.S.S., președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării al 
U.R.S.S., V.
Kuzmin și 
locțiitori 
U.R.S.S., L. 
președinte 
Stal al Consiliului 
al U.R.S.S. pentru

nomice externe, și alte persoa
ne oficiale.

La tratative a participat, dc 
asemenea, Teodor Marinescu, 
ambasadorul României in Uni
unea Sovietică.

în cursul tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, prietenească, 
au fost examinate probleme ale 
dezvoltării și adîncirii în con- 
linuare a colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-șliinți- 
fice dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, șl 
A. N. Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și-au exprimat satis
facția in legătură cu schimbul 
dc păreri care a avut loc și 
încrederea în dezvoltarea con
tinuă și neîntreruptă a colabo
rării economice și tehnico-știin- 
tifice dintre cele două țări.

o

Convorbiri Interviul șahinșahului

guverna- 
cu 

llo- 
și

N.
vicepreședinte 
de Miniștri

V. 
N. 
dc 
P. 
al

K. 
al 
al

Krotov, M. R- 
A. Obolenski.

miniștri ai 
Malkevici, vice- 
Comitetului de 

de Miniștri 
relații eco-

O O

înapoiat de 
Ion

Vineri seara, s-a
Ia Moscova, tovarășul
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, ca
re, potrivit înțelegerii dinainte 
stabilite, a avut o întîlnire cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Kosi
ghin, pentru a avea convorbiri 
privind dezvoltarea in continua
re a colaborării și cooperării 
economice dintre Republica So
cialistă România și U.R.S.S.

împreună cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer s-au înapoiat 
tovarășii Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Alexan
dru Boabă, ministrul industriei 
chimice, miniștri, consilieri și 
specialiști.

La sosire, pe aeroportul Bă-

iugoslavo-canadiene
BELGRAD 29 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolac Plo- 
peanu, 
neața au început la 
convorbirile oficiale dintre mi- 
nrliui de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp, șl secretarul de 
stat pentru afacerile externe «1 
R. S. F. Iugoslavia. Mirko 
Tepavat. Convorbirile, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
deschisă, au continuat după- 
amiază. Cei doi miniștri și-au 
expus punctele de vedere asu
pra principalelor probleme in
ternaționale, printre care un 
loc important a revenii securi-

transmite: Vineri dimi-
Belgrad

tații și colaborării europene, 
situației din Orientul Apropiat 
și Indochina. Ambele părți au 
subliniat rolul și importanța 
Organizației Națiunilor Unite. 
Mitchell Sharp și Mirko Tepa- 
vaț au acordat o atenție deose
bită relațiilor bilaterale dintre 
Canada și Iugoslavia, sublini
ind necesitatea întăririi colabo
rării dintre cele două țări in 
toate domeniile de activitate.

Tot vineri, președintele losip 
Broz Tito l-a primit pe minis
trul de externe canadian și a 
avui cu el o convorbire priete
nească.

Iranului
TEHERAN 29 — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Po- 
povici, transmite: într-un in
terviu acordat radioteleviziunii 
franceze, șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, a vor
bit despre rolul uriașelor zăcă
minte petrolifere în procesul dc 
dezvoltare industrial-econoinică 
a tării. Referindu-se la negocie
rile care au loc intre Iran și 
consorțiul petrolier 1 occidental 
care acționează în această tară, 
șahinșahul a precizat: „Noi
avem peste TI milioane locui
tori, iar veniturile provenite 
din vînzarea petrolului sînt fo
losite în scopul dezvoltării

tării, al ridicării nivelului de 
trai al populației. De aceea, 
dorim să putem extrage și vin
de cit mai mult".

Răspunzlnd unei întrebări re
feritoare la poziția Iranului în 
conflictul din Orientul Apropiat, 
Mohammad Reza Pahlavi a a- 
mintii că tara sa sprijină re
zoluția Consiliului dc Securita
te al O.N.U. din 22 noiembrie 
1967. In legătură cu aceasta, 
șahinșahul a arătat că este de 
neconceput ca în epoca actual# 
să poți accepta principiul ane
xiunii unor teritorii prin forța 
armată, și a menționai totoda
tă, dreptul Israelului la existen
tă și securitate.

• Potrivit datelor oficiale 
comunicate la Delhi, la 1 fe
bruarie a.c. populația Indiei 
era de 543 877 000 locuitori.

-

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Guvernul sovietic a oferit un 
dejun în cinstea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România.

Din partea română au parti
cipat tovarășii : Gheorghe Ră- 
dulescu, Maxim Berghianu, A- 
lexandru Boabă. Nicolac Aga- 
chi și alte persoane oficiale.

Din partea sovietică au par
ticipat tovarășii : Alexei Kosî- 
ghin. Dmitri Polcanski, Nikolai 
Baibakov, miniștri.

Dejunul s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă caldă, tovărășească. 
Ion Gheorghe Maurer și Alexei 
Kosighin au

• O furtună violentă, înso
țită de ploaie cu grindină, s-a 
abătut joi seara asupra coas
telor Mării Adriatice, de la 
Veneția la Triest. Datorită 
grindinei, de mărimea unei 
portocale, și a intensității vin- 
tului au fost distruse unele 
livezi.

• Președintele Indoneziei, 
Suharto, a părăsit joi capita
la americană după o vizită de 
trei zile. în cursul șederii 
sale la Washington, șeful sta
tului indonezian a avut con
vorbiri cu președintele Nixon. 
El a fost însotit de ministrul 
afacerilor externe al Indone
ziei, Adam Malik.

rostit toasturi.

o
prezenți tovarășii 

prim-vicepreședinte
neasa, erau 
Ilie Verdeț, ..
al Consiliului de Miniștri. Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu, Mihai Marines
cu, și Ion Pățan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, mi
niștri și alte persoane oficiale.

Erau de față * " ~
ambasadorul 
la București, 
basadei.

® în largul coastei statu
lui Virginia (Statele Unite) 
s-a produs joi o ciocnire în
tre submarinul nuclear 
rican 
goul 
zon".

ame-
„Daniel Boone" și car- 

filipinez „President Que-

Ofițerii americani Vin- 
Hartmann și Robert Lee 

comanda- 
ale

A. V. Basov, 
Uniunii Sovietice 
și membri ai a_m-

O
La plecare pe aeroportul Vnu

kovo, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și persoanele care l-au 
însoțit au fost conduși de to
varășii Alexei Kosighin, Dmitri 
Polcanski, Leonid Iliciov și de 
alte oficialități.

Au fost prezenți ambasadorul 
României la Moscova, Teodor 
Marinescu, și membri ai amba
sadei.

• 
cent 
au fost acuzați de 
montul forțelor terestre 
S.U.A. de a fi ordonat milita
rilor aflati sub ordinele lor să 
deschidă focul asupra unui 
număr neprecizat do cetățeni 
sud-vietnamezi.

© La invitația șefului Sta
tului Major al marinei france
ze, amiralul Storelli, la Paris 
a sosit joi în vizită amiralul 
Flotei S. G. Gorșkov, coman
dantul suprem al Flotei Mari
time Militare a Uniunii So
vietice, informează agenția 
TASS.

• Un nou sondaj efectuat 
în Marea Britanie de către 
societatea N.O.P., indică în 
continuare avansul laburiștilor 
asupra conservatorilor. Potri
vit sondajului, în eventuali
tatea organizării imediate a 
unor alegeri generale, Partidul 
laburist ar ieși învingător, cu 
un plus dc voturi dc 3,2 la 
sută față dc Partidul conser
vator.

< După două zile de soa
re, in numeroase regiuni ale 
Iugoslaviei a început, din nou, 
să plouă; ploua mărunt, cu 
intermitențe. Specialiștii apre
ciază însă că aceste precipi
tații nu vor influența sensi
bil nivelul apelor interioare, 
aflat în scădere treptată. To
tuși, pe cursul inferior al Ti
sei ca și pe Dunăre, apele con
tinuă să crească.

Guvernul chilian a anunțat o nouă devalorizare a es-
• Președintele Nixon a 

pronunțat joi seara un discurs 
în fața studenților universită
ții din Knoxville, statul Ten
nessee. A fost prima apariție 
a șefului statului american 
într-un „campus" universitar 
de la declanșarea intervenției 
militare în Cambodgia, caro a 
provocat, după cum 
un puternic val de 
în rindul studenților.

se știe, 
proteste

la Pre-© Autoritățile de 
toria au anunțat redeschide
rea procesului intentat celor 
22 de patriot; africani sub a- 
cuzatia de a fi desfășurat o 
activitate antiguvernamentală. 
Ei au fost arestați în urmă cu 
peste un an și deferiți justi
ției în baza legii pentru „su
primarea activității comu
niste".

• Proiectul intrării Marii 
Britanii în Piața comună nu 
va fi supus unui referendum, 
a reafirmat primul ministru 
Harold Wilson într-un inter
viu acordat rețelei de televi
ziune BBC.

W ------------ ----------------------„ c «-
E7\ cudos-ului, cea de a noua dc la începutul acestui an. Noua 

paritate a monedei naționale chiliene este de 11,61 escudospcnidiv a uiuueuei națiunaie cnuiene este Cie 11,01 GSCUdOS 
pentru un dolar american. Pînă în prezent, raportul dintre 

Z7\ cele două monede era de 11.41 eșcudos pentru un dolar.Z7\

• înaltul comandament al 
armatei uruguayene s-a reunit 
de urgentă în prezența minis
trului apărării, generalul Anto
nio Francese, și a ministrului 
de interne, generalul Cesar 
Borda. Reuniunea este pusă 
în legătură cu veștile privind 
intensificarea acțiunilor 
guerilă în unele regiuni 
tării.

de 
ale

și-a• La Națiunile Unite 
încheiat lucrările conferința 
consacrată ’„supraviețuirii o- 
menirii11. Participants la dez
bateri, printre care s-au nu
mărat trei foști președinți ai 
Adunării Generale a O.N.U., 
au examinat o gamă largă de 
probleme. între care dezarma
rea. poluarea mediului încon
jurător, funcționalitatea O.N.U.

@ Postul de radio Pathet 
Lao informează despre intra
rea pe teritoriul Laosului a 
unor trupe tailandeze care, 
alături de cele americane, sud- 
vietnameze și ale guvernului 
regal de la Vientiane, parti
cipă la o amplă operațiune mi
litară în provincia Champas- 
sak.

în același timp, postul de 
radio anunță că avioane ale 
forțelor aeriene ale S.U.A., 
decolind de la baze militare 
din Tailanda și Vietnamul de 
sud și de pe portavioanele 
flotei a 7-a, au bombardat 
mai multe provincii din sudul 
Laosului.
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Ceylon

O

! postul 
consemnează 
obținută de 
dispune in 
115 din cele

a a\ut joi după-amiază primele 
întrevederi cu conducătorii par
tidelor din Frontul Unit și cil 
alti lideri politici.

(Agerpres)

GUADALAJARA

RUTIERA

CIUDAD DE MEXICO 
fotbal a României și-a

Roger Machin 
de Leo

.1 ... ;i eliberarea sa. El a
să uite cit mai repede acest incident

Vineri au luat sfiișit la Praga, în prezența conducăto
rilor de partid și de stai cehoslovaci, lucrările sesiunii A- 
dunării Federale a R. S. Cehoslovace. Deputății au dezbătut 
și aprobai informarea prezentată de L. Strougal, președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace, cu privire la activitatea 
de pină acum a guvernului și la sarcinile sale de viitor.

PNOM PENH 29 (Agerpres). 
— în Cambodgia au fost dis

locate noi unilăti saigoneze, a- 
inunță agențiile de presa. Co- 
■respondentul agenției U.P.I. re
latează că pe teritoriul cambod- 

1 gian a fost deschis încă un 
. „front de operațiuni militare".
Peste 10000 de soldați din in
fanteria marină, trupe de de-

• sânt și din alte genuri de arme
* au lansat o ofensivă în partea 
r de sud-est a Cambodgiei, intr-o

După alegerile «Sshr 
ICOLOMBO 29 (Agerpres). 

— Rezultatele oficiale ale ale
gerilor parlamentare din 
Ion, comunicate de 
radio Colombo, < 
victoria categorică 
Frontul Unit, care 
noul parlament de 
157 de mandate.

Partidul de guvernămint al 
premierului Dudley Senanayake 
dispune dc numai 17 locuri, 
Partidul federal de 13 mandate, 
independenții dc 6.

După anunțarea oficială a ale
gerilor, Sirimavo Bandaranaike

COLOMBO 29 (Agerpres). — 
După anunțarea oficială a re
zultatelor alegerilor parlamen
tare din Ceylon, d-na Sirimavo 
Bandaranaike, liderul partidului 
Sri Lanka Freedom, a făcut 
vineri dimineața o vizită gu
vernatorului general Wibliain 
Gapollawa, care i-a cerul i să

formeze noul guvern al țarii.
După această întrevedere, no

ul premier desemnat a început 
consultările cu liderii formați
unilor politice care compun 
Frontul Unit și cu alte perso
nalități ale vieții politice, in 
vederea formării noului cabi
net.

Configurația viitorului guvern 
. ceylonez va fi cunoscută la 31 
mai, iar noul parlament se 

J va întruni în prima sa sesiune 
la 7 iunie pentru a acorda vo- 

: tul de învestitură.

regiune situată la aproximativ 
15 km de localitatea Takeo, 
unde. în cursul luptelor, forțele 
rezistenței populare au provo
cat trupelor regimului do la 
Pnom Penii și celor america- 
no-saigoneze pierderi în oameni 
și materiale de luptă. Știrile 
provenite din Pnom Penh sem
nalează lupte de amploare în 
regiunea Kamponq Cham și în 
partea de nord a orașului 
Kratie, unde forțele patriotice 
cambodgiene dau o ripostă pu
ternică trupelor saigoneze.

Știrile transmise din Bangkok 
do agențiile americane de pre
să informează că o delegație 
militară tailandeză, condusă de 
comandantul suprem al forțelor 
terestre, a plecat la Pnom Penh. 
Surse din capitala cambodgiana 
apreciază că delegația tailan
deză va examina aspectele con
crete ale ajutorului militar lai- 
landez ce ar urma să fie a- 
cordat regimului Lon Noi. Se 
apreciază că acest ajutor s-ar 
putea concretiza în trimiterea 
unor consilieri militari și in
structori tailandezi, a anumitor 
cantități de armament și even
tual chiar a unor 
care să 
împotriva 
de rezistentă.

ultimele
ȘTIRI Dl IA

29 (Agerpres). — Selecționata
.v.ua. « ... - încheiat pregătirile in vederea

turneului final al campionatului mondial. Fotbaliștii ro
mâni au susținut la Guadalajara un meci de verificare in 
compania echipei „Oro" pe care au invins-o cu scorul de 
l—1 (1—1). Scorul a fost deschis de gazde in minutul 5 prin 
Juarez. In continuare, fotbaliștii romani au controlat jocul 
marcind prin Lucescu (2). Dumitrache și Nunweiller. An
trenorul Niculescu a aliniat următoarea formație :^ Rădu- 
canu (Adamache), Sătmăreanu, ’ ''
Gherghcli (Dumitru), Nunweiller, 
mitrache, Lucescu.

Lupescu, Dinu, Mocanu, 
Dombrowski, Tătaru, Du-

participe
forțelor

contingente 
la luptele 

populare

Echipa de fotbal a Angliei 
efectuat un antrenament 

cu public pc stadionul clu
bului Atlas din Guadalajara. 
Fotbaliștii englezi au execu
tat un program de pregătire 
fizică de o oră și jumătate.

pofida unei călduri dc 40in ............ --------------
grade. Apoi, împărțiți in două 
echipe, fotbaliștii englezi au 
susținut o partidă la două 
porți. Echipa Angliei a re
petat acest program și in 
cursul zilei dc vineri.
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BERNA ‘29 (Agerpres). 
Un fenomen neobișnuit 
fost remarcai în ultimele zile 
de locuitorii regiunii Saint- 
Bernard: rîndunicile au iolo- 
sil tunelul cu același nume, 
și nu spațiul vast al înălțimi
lor, pentru a se înapoia din 
zonele calde spre nord, așa 
cum se întîmplă în liecare 
an. Spre surpriza muncitorilor 
care asigură întreținerea tu
nelului Saint Bernard, un sloi 
de peste 100 de rîndunicl a 
parcurs subterana. Unele pă
sări Izolate mai fuseseră vă
zute și înainte împrumuți nd 
această „cale rutieră", dar 
este pentru prima oară cînd 
un număr allt de mare de 
rîndunici au străbătut tunelul 
în migrafia lor de la sud spre 
nord.

Anul acesta, masivul Saint 
Bernard continuă să lie aco
perii de un strat gros de ză
padă, rigorile iernii, care se 
prelungește în unele regiuni 
ale Europei, fiind poate cau
za modificării itinerariului 
stolurilor de rîndunici.

BOGOTA 29 (Agerpres). — Imediat, după eliberarea sa 
de către autoritățile columbiene, Bobby Moore, căpitanul 
reprezentativei engleze de fotbal, a făcut declarații ziariș
tilor la sediul Ambasadei. Marii Britanii din Bogota, Moore 
și-a exprimat speranța că incidentele din ultimele zile nu 
vor influența asupra jocului său în meciurile pe care echipa 
Angliei le va susține în Mexic. După cum se știe, Bobby 
Moore a fost arestat la începutul acestei săptămini de auto
ritățile din Bogota, fiind acuzat de furtul unei brățări e- 
valute la 1 500 dolari.

Moore a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor ce i-au 
fost puse în legătură cu arestarea și 
precizat că dorește -hc cîț "■
neplăcut.

Au fost stabiliți arbitrii 
care vor conduce jocurile 
din cadrul optimilor de fi
nală. Meciul România — An
glia, care va avea loc la 2 
iunie, va fi arbitrat la cen
tru de Vital Loraux (Belgia), 
ajutat dc 
(Franța) și Diego 
(Mexic). Ca rezervă a fost 
trecut Ferdinand Marschall 
(Austria). La jocul România 
— Cehoslovacia a fost desem
nat ca arbitru de centru De 
Leo (Mexic), ajutat de Lo

raux (Belgia) și Emsberger 
(Ungaria). Rezervă a fost tre
cut Machin (Franța). Meciul 
România — Brazilia va fi 
condus de Marschall (Austria) 
la centru, ajutrrt do Baretlo 
Ruiz (Uruguay) și Loraux 
(Belgia). Figurează ca rezervă 
Machin (Franța).

Arbitrul român Andrei Ra
dulescu va fi „tușicr" la me
ciurile Suedia — Israel (7 
iunie la Toluca) și Suedia — 
Uruguay (10 iunie la Pue
bla).

In legătură cu canicula care se menține in Mexic, an
trenorul englez Mercer de la Manchester City, care se află 
aici în calitate de turist, a declarat că timpul călduros con
stituie inamicul nr. 1 pentru multe echipe europene. „De 
cînd mă aflu în Mexic — a spus el — trebuie să port nea
părat pălărie pentru a evita o insolație". Marko, antrenorul 
echipei Cehoslovaciei, a spus că din cauza căldurii excesive, 
jucătorii săi au pierdut din greutate și se resimt foarte 
mult. Căpitanul echipei României. Mircea Lucescu, a de
clarat că suferă din cauza căldurii și că nu are poftă de 
mîncare. Lucescu a arătat că de la sosirea sa la Guadala
jara -și pînă în prezent a slăbit 4 kg.
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