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In luna mai, contribuția salariați 
lor Văii Jiului pentru ajutorarea 
regiunilor sinistrate, reprezentînd 
salariul pe o zi sau două, se ri 
dică la impresionanta sumă de 
2887000 lei.
Din angajamentele luate la unison 
de colectivele unităților economice, 
ale instituțiilor municipiului 
zultă că pînă la sfîrșitul anului
Valea Jiului va contribui la dimi
nuarea pagubelor pricinuite de re
vărsarea apelor cu peste 22700 000 
lei. PE MARELE FRONT
41 Ș(l»p FRĂȚEȘTI

Colectivele unităților economice
din municipiu își suplimentează Pentru bohiavn

din zonele calamitate

angajamentele în întrecerea
socialistă

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane*. redactor șef - 1638 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală - 1220 (1221) ; viața de partid 
- interior 71 ; socială - interior 74 ; 
economică — interior 53 ; cultură-învă- 
țămint - interior 41 ; administrație - 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui - 
269. După ora 16, telefon de serviciu - 
1663.

JUDEȚELE
BRAILA $1 GALATI

In aceste zile cind presa, ra
dioul. televiziunea ne înfățișează 
<in prim bilanț — zguduitor și 
feproape incredibil — al uria
șelor distrugeri suferite de ju- 
Mnătate din județele țârii de pe 
țurma inundațiilor catastrofale, 
-ne dăm seama și mai bine cit 
de tragic au fost lovite acele 
regiuni și populația lor, cit de 
grax a fost afectată economia 
națională, ce efort uriaș trebuie 
depus pentru înlăturarea urmă
rilor calamităților, pentru rea
ducerea la normal a vieții și 
activității în zonele inundate.

La chemarea Frontului Uni
tății Socialiste, animați de un 
înalt spirit uman, locuitorii mu
nicipiului nostru, răspund prin 
noi si mobilizatoare angaja
mente.

Colectivele din unitățile apar
ținătoare Centralei cărbunelui 
Petroșani, și de această dată, 
.au fost primele care au ana
lizat toate posibilitățile de va
lorificare a rezervelor și a po
tențialului tehnic și uman pen
tru a spori producția în aceas
tă grea și încercată perioadă, 
pentru a da produse și beneficii

GHEORGHE FEIER 
secretar 

al Comitetului municipal 
de partid Petroșani

cit mai 
sării in 
sibil a 
ționale.

In luna mai minerii, ingine
rii și tehnicienii unităților mi
niere s-au angajat să livreze e- 
conomiei naționale 12 000 tone 
cărbune net peste Plan care să 
compenseze pierderea impor
tantelor stocuri de cărbune dis
truse de șuvoaiele apelor.

Reevaluindu-și posibilitățile, 
colectivele de muncă și-au re
înnoit angajamentele anuale la 
producția de cărbune și indica
torii economico-financiari. Pină 
la finele anului minerii Văii 
Jiului vor extrage peste plan 
60 000 tone cărbune brut și vor 
furniza industriei 50 000 tone

mari, în scopul redre- 
cel mai scurt timp po- 
economiei noastre na-

cărbune net, ceea ce reprezintă 
o creștere a angajamentului a- 
nual cu 20 000 tone la produc
ția brută și 15 000 tone la pro
ducția netă. La opera de refa
cere și redresare a economiei, 
unitățile C.C.P. vor contribui cu 
20 milioane lei la producția 
marfă realizată peste plan, se 
vor obține prin reducerea pre
țului de cost economii în valoa
re de 10 milioane lei și bene
ficii peste plan de 11 milioa
ne, depășirea angajamentului 
inițial fiind de peste 6 milioane 
lei. Angajamente sporite și-an 
luat și colectivele organizațiilor 
de construcții, „Viscoza" Lu
peni, unitățile prestatoare de 
servicii, de transport, unitățile 
comerciale și cooperativele de 
producție. Toate colectivele uni
tăților economice muncesc cu 
eforturi înzecite pentru a ridi
ca calitativ rezultatele muncii 
lor, întețind economisirea mate
riilor și materialelor atît de ne
cesare în această grea perioadă 
economiei naționale. Unitatea

Calamitățile naturale cc 
s-au abătut asupra unor ju
dețe ale țării au lăsat în ur
ma lor, pe lingă pierderile 
irecuperabile de vieți ome
nești, pe lingă enormele pa
gube materiale, și un număr 
ridicat de bolnavi. Spre a- 
cești oameni personalul me- 
dico-sanitar din întreaga țară 
își indreaptă in aceste zile 
toată grija și ajutorul fră
țesc. Pentru a veni in ajuto
rul bolnavilor din zonele lo
vite de inundații, conducerea 
Spitalului unificat Petroșani 
face un călduros apel către 
toți cetățenii Văii Jiului de 
a dona in mod voluntar sin
ge. Cantitățile recoltate vor 
fi trimise de urgență în lo
calitățile respective și trans
fuzate acelora care au nevoie 
de singe mai mult decit de 
orice. Persoanele care doresc 
să ofere din sîngele lor pen
tru viața semenilor 
pot prezenta la Stația 
collare și conservare 
gelui din Petroșani,

lor se 
de rc- 
a sin-, 
strada

Cloșca nr. 2, în zilele de 
luni, miercuri, vineri, intre 
orele 7—12. Se impune insă 
o precizare : donatorii volun
tari de singe trebuie să nu 
niănince în ziua prezentării 
la stația de recoltare, iar in 
seara precedentă să nu fi 
consumat băuturi alcoolice 
sau grăsimi.

Este o datorie de onoare, 
este un gest nobil, este o 
atestare deosebit de elocven
tă a solidarității umane de a 
ne ‘prezenta să donăm singe 
dini sîngele nostru pentru ca 
viața să pulseze normal in 
fiecare om pe care natura l-a 
transportat pe patul de su
ferință. Cantitățile minime de 
singe — acest dar minunat 
pentru viață — pe care le o- 
ferim spre vindecarea seme
nilor noștri se recuperează 
ușor. în scurt timp. Să ne 
aducem și pe această cale 
sprijinul nostru acelora care 
au trecut prin atitea suferin
țe, acelora care suferă acum 
in spitale.

* 
I
* 
I
i 
I
I

In cursul zilei de vineri, 22 
mai a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însoțit de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Florian 
Dănălache, Dumitru Popescu, 
a făcut o vizită operativă de 
lucru în județele Brăila și Ga
lați, în care în aceste zile au 
loc mari acțiuni de prevenire 
și combatere a inundațiilor.

Nu a trecut decît o săptămî- 
nă de la primele vești despre 
inundațiile abătute asupra unor 
așezări omenești — sale și ora
șe — asupra unor cîmpii 
Transilvania și iată că, 
nou, continuu, forțele 
ale naturii se abat asupra altor 
și altor zone geografice, afec- 
tind sate, ogoare mănoase >i 
întreprinderi din partea de ră
sărit a țării. în vreme ce in 
localitățile greu lovite de furia 
revărsărilor — Satu Mare, Tg. 
Mureș, Dej, Alba Iulia, Mediaș, 
Sighișoara și multe altele — 
oamenii muncii, răspunzînd cu 
un înalt simț patriotic chemă
rii partidului, vibrantului apel 
al Biroului Executiv al Consi
liului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, depun acum 
eforturi uriașe pentru lichidarea 
efectelor catastrofei, pentru re
aducerea vieții, a activității 
economice și sociale pe făgașul 
normal, alte localități* și în
tinse suprafețe agricole 
lovite de calamitate sau 
află în mare pericol de a 
supuse inundațiilor.

Pe tot parcursul drumului 
străbătut cu elicopterul, în ju
dețele Ilfov, Ialomița, Brăila, 
Galați, privirea distinge largi 
suprafețe cultivate, acoperite 
— continuu sau intermitent — 
de ape. Chiar și acolo unde nu 
s-au revărsat rîuri sau piraic, 
apa provenită din marile ploi 
din ultimele zile băltește 
ogoare, în grădini, în 
După patruzeci de minute

din 
din 

oarbe

sînt 
se 
fi

Prezenti

prin

Sprijinirea populației lovite 
de furia apelor nemiloase, 
compensarea cit mai grabni
că a distrugerilor care a- 
fectează imens economia 
noastră, revendică fapte, in 
exclusivitate fapte... Solicită 
probe severe, dar trecute cu 
bărbăție și dăruire la exa
menul solidarității pe care 
trebuie să-l dea o țară în
treagă. De aceste imperative 
sînt conștienți pe deplin și 
minerii Vulcanului. Dovada 
cea mai palpabilă : sporul dc 
rod extras la ziuă din aba
taje, prin eforturi săvirșite la 
un înalt diapazon. în ultimele 
ziie de grea încercare pentru 
atiția oameni... Colectivul zo
nei a Il-a (șef de zonă ing. 
Jean Hărâțu, conducător teh
nic, ing. Tiberiu Dan), a ridi
cat producția lunară, dată 
peste sarcinile dc plan, la 
104G tone. In această săptă- 
mină. pină joi. oamenii des
toinici și pricepuți in ale mi
neritului. conduși de expe
rimentalii -șefi de brigadă A-

Umanitarism si afecțiune

din

abataje !

faptele

(Continuare in pag. a 3-a)

Scntimentul de solidaritate cu 
■ locuitorii din regiunile sinis

trate capătă dimensiuni impre
sionante. Toți oamenii muncii 
din Valea Jiului se înscriu în 
acțiunea complexă de întraju
torare. fiecare își aduce contri
buția sa menită să cicatrizeze 
urmele dezastrului. Studenții, 
cadrele didactice și personajul 
administrativ de la Institutul 
de mine Petroșani au hotărit, 

t ieri, în cadrul ședinței cu con
ducerea institutului, comitetul 

i de partid și de sindicat, biroul 
lărgit al Consiliului A.S., o se
rie de măsuri prin care să o- 
fere populației sinistrate un 

. substanțial sprijin material și 
moral. Cadrele didactice și per
sonalul administrativ vor dona 
în fiecare tună pînă la sfirșitul 
anului 1970 o zi din salariu (lu
nar 2 300 lei) iar studenții vor 
oferi o zi pe lună din bursa 
ce li se cuvine. De asemenea, 
vor fi donate bursele republi
cane pe luna mai. Consiliul A.S. 
pe institut a stbilit să fie donate 
30 de bilete de odihnă. 50 la 
sută din fondul extrabugetar și 
in loc de 7 zile cit durează 
excursiile de studii ale studen
ților din anul al IV-lea, se vor 
efectua doar 3, urmînd ca va-

po 
sate. 

__r._ ,_______  . de
zbor, la orizont se văd coșurile 
fumegînde ale Combinatului de 
celuloză și hîrtie — Chișcani, 
fabricile și întreprinderile din 
zona industrială a Brăilei alia
te în plină activitate.

Aparatul de zbor se îndreap
tă spre Dunăre. De la numai 
100 m altitudine, fluviul apare 
în toată imensitatea sa, se văd 
apele umflate, pline de mii, 
lingînd cheiul portului Brăila. 
Elicopterul se îndreaptă spre 
est, de-a lungul brațului Măci.n, 
pînă în apropierea orașului cu 
același nume din județul Tul- 
cea. Peste tot. apele învolbu
rate ale Dunării s-au întins în 
lunci 
decît 
case i 
pînă 1 
tuși, î 
lichid, ... —,____
mări miloase, există o uriașă 
rază de verdeață, netulburată: 
Insula Mare a Brăilei.

Situată între brațul Vîlciu șl 
albia Dunării Vechi, această 
insulă a apărut pe hartă la 
1964. Cunoscută sub numele 
generic de Balta Brăilei, fosta 
împărăție a apelor, cu funduri 
de bălți, stufărișuri și păduri 
de sălcii, a devenit în ultimii 
ani. datorită unor mari eforturi 
materiale ale statului nostru, 
o cimpie fertilă. O suprafață 
de peste 72 000 hectare a fost 
pusă la adăpostul unor diguri 
cu o lungime de 156 km. Lungi
mea canalelor principale, se
cundare și terțiare, săpate 
cu ajutorul mijloacelor moder
ne. totalizează 1 400 km.

In insulă au fost create 
sisteme mari de desecare

din care nu se mai văd 
coroanele arborilor și 
invadate sau înconjurate 
la prispă de ape. Șl to- 
în acest imens teritoriu 
, in mijlocul acestei

a 
bălților, cu 13 stații de pom- 

............. a 
pe 
de

Traian MOLLER

(Continuare in pag a 3-a)
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pare. în urma desecărilor, 
defrișării stufărișurilor de 
22 395 hectare și sălciilor 
pe 17 500 hectare, suprafața 
arabilă a ajuns la 56 000 hecta
re. începînd din 1965, pe pă- 
minturile smulse apelor s-au 
înființat 40 de ferme agricole, 
care, anul trecut, de pe 37 000 
hectare au obținut în medie 
5 144 kg porumb la hectar. Nu-

mai cantitatea de boabe livrată 
peste plan în 1969 însumează 
48 236 tone. Totodată, pe teri
toriul insulei au fost create 
ferme de animale cu o capaci
tate de zeci de mii de capete.

Creatorii și beneficiarii aces
tor pamînturi noi se afla, de 
mai multe săptămîni, încleștați 
într-o aprigă bătălie cu furia 
apelor. Ei au ieșit învingători 
în momentele culminației undei 
de viitură din aprilie, iar 
acum continuă cu tenacitate 
să apere acest valoros patri
moniu agricol al țării.

...Este ora 14. Elicopterul o- 
ficial aterizează în insulă. la 
marginea satului Salcia. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat sînt întimpinați aici de 
tovarășii Mihai Gere și 
Stănescu, de 
prim-secretar 
județean — 1 
de Ioan Teșu, adjunct al mi
nistrului agriculturii și silvi
culturii. in fața unei hărți a insu
lei, tovarășul Nicolae Ceaușes
cu este informat în amănunți
me despre starea digului care 
apără incinta.—Pină la această 
oră. acest zid întărit cu pă- 
mint și fascine a rezistat si 
rezistă în fața viiturilor. O 
porțiune de 3 100 m, unde 
apele au ajuns la 50—60 cm de 
coronamentul digului, este pri
mejduită în aceste momente. 
O altă zonă, în lungime de 
11 000 m, unde viitura se ri
dică pină la 60—70 cm de cota 
digului, este, de asemenea. în 
pericol. In aceste locuri se 
concentrează acum toate ener
giile existente în insulă. 3 800 
de localnici, ajutați de 1 300 de 
ostași, de mașini, bacuri și uti
laje grele, 60 000 de saci de 
pămînt, fascine și alte materiale 
de construcție — imense forțe 
umane și materiale sînt arun
cate în bătălia cu apele.

Printr-o contradicție de care 
numai natura este în 
culturile de porumb 
35 000 hectare și de 
soarelui, pe 6 000 hectare, sînt 
mai frumoase în acest an ca 
orieînd. Hotărîți să apere cu 
dîrzenie această mare avuție, 
locuitorii insulei nu precupețesc 
nici un efort, muncind zi și 
noapte, pentru ridicarea și con
solidarea digurilor aflate în 
pericol. Totuși, pentru orice e- 
venlualitate, pentru a elimina 
orice risc, peste 30 000 de ani
male au 
pregătită 
vacuarea 
nevoie.

Din nou la bordul unui eli
copter, ușor de recunoaștere... 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește atent lucrările ce se 
desfășoară în zona de amonte 
a incintei, între Salcia și M3ra- 
șu, pe porțiunile de diq unde 
apele fluviului revin tot mal 
amenințătoare, atinqînd o cotă 
cu aproape 5 metri mai înaltă 
decît nivelul mediu. Conducă
torul partidului și statului 
nostru recomandă să se ia cele 
mai energice măsuri, să se fc- ^uzinei 
losească toate forțele, să se bucăți, 
facă tot ce e omenește posibil 
pentru ca apele să nu treacă, 
pentru a fi salvate aceste pă- 
mînturi care valorează enorm 
pentru economia națională.

Nu se mai urmează cursul 
sinuos al Dunării Vechi, cl se 
taie în diagonală drum pe 
direcția Brăila. Este un specta
col pe cît de contradictoriu, pe 
atît de fascinant. Această imen
să întindere netedă ca în pal
mă, fostă pînă acum 
ani,, Balta", împărăție a apelor 
și sălciilor plingătoare, 
Insula Mare a Brăilei, este o 
oază de liniște în care cultu
rile se dezvoltă normal și oa
menii muncesc la cîmp cu calm 
și liniște de parcă petecul a- 
cesla de pămînt s-ar afla nu 
înconjurat de apele viforoase

Ion 
j Mihai Nicolae, 

al Comitetului 
Brăila al P.C.R., și

stare, 
de pe 
floarea-

fost evacuate. Este 
în amănunțime șl e- 
populației, în caz de

cîțiva

astăzi

după-amiază. a avut 
mina Lupeni un util 
de experiență pe te-

Ieri, 
loc la 
schimb 
ma „Munca politică de masă 
in sprijinul realizării sarcini
lor economice*1. La schimb.;! 
de experiență au participat 
primii-secretari ai comi
tetelor orășenești de partid, 
secretarii comitetelor de par
tid, secretarii comitetelor 
U.T.C.. președinții comitete
lor sindicale de la ex
ploatările miniere, preparații 
și celelalte unități economice,

X___________________

la 
de

Ia

și murdare ale fluviului, ci 
depărtări de zeci și zeci 
kilometri.

De la altitudinea joasă
care zboară, ochiul deosebeș
te cu ușurință culturile de po
rumb de cele de floarea-soare-- 
lui, pe cele de grîu de cele 
de lucernă. Sint în plină des
fășurare lucrările de întreține
re.

Aici, așadar, digurile, care în
cing ca o centură Insula, au 
rezistat și vor rezista. Aici se 
va lucra, se va cosi lucerna, va 
rodi porumbul, floarea-soarelul 
va păta cu galbenul ei auriu 
vaste întinderi de păinînt.

Brăila. Se aterizează pe sta
dionul nou al orașului, aflat 
într-un înaintat stadiu de 
construcție. Mii și mii de cetă
țeni ai Brăilei, aflînd că în 
orașul lor — vestitul oraș du
nărean azi important centru 
al industriei constructoare de 
mașini grele, al industriei hîr- 
tiei și celulozei, al șantierelor, 
va sosi secretarul general al 
partidului — i-au ieșit în în- 
tîmpinare, au venit- să-i ureze 
bun sosit, să-i asculte îndem- 
mul și sfatul. Prim-secretarul 
Comitetului orășenesc de par
tid, primarul Brăilei, tov. Radu 
Constantin, adresează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în nu- : 
mele locuitorilor orașului șl al 
său personal, calde și simtlte 
cuvinte de qazdă.

Spre Uzina „Progresul"...
De o parte și de alta a stră

zilor, brăilenii, tineri șl vîrst- 
nici, Inundă trotuarele, aplaudă 
cu însuflețire.

„Progresul", una din princi
palele întreprinderi producătoai 
re de utilaje rutiere și de con
strucții, numără aproape 7 000 
de salariați — muncitori, Ingi
neri, tehnicieni, lucrători In a- 
paratul de cercetare și proiec
tări, funcționari. Valoarea pro
ducției marfă realizate aici In
tr-un an se cifrează la un mili
ard de lei, sau trei milioane 
de lei pe zi. Marca „Progresul" 
este cunoscută nu numai în, 
tară, ci și peste hotare, rulouri
le compresoare. concasoarele 
cu Irior, excavatoarele produse 
aici fiind prezente ca mărfuri 
de prestigiu în 
ale țării.

Itinerarul în 
secțiile uzinaj 
șini moderne de mare randa
ment. cu care uzina a fost în
zestrată în ultimii ani. strun- 
jesc, frezează, raboteazâ piese, 
grele de metal. Se asamblează 
părți din produsul finit, sub- 
ansamble, motoare. Inginerul 
Gheorghe Munteanu. directorul 
general al întreprinderii, răs
punde la întrebările în legătură 
cu calitatea producției, cu des
tinația ei. Un număr de 42 
compresoare rulouri, făcînd par
te dintr-un Iot de 72. sînt gata 
să iasă pe porțile uzinei. In
ginerul Gheorghe Munteanu fa
ce precizarea că beneficiarul, 
o firmă străină, satisfăcută de 
calitatea produsului, a adresat 
.uzinei încă o comandă de 108

listele de export

uzină trece prin 
și montaj. Ma-

Pe platforma de încercare a 
compresoarelor și excavatoare
lor are loc un schimb de pă
reri asupra calității produselor. 
Se arată că excavatoarele pro
duse în prezent sînt de o con
cepție depășită și că uzina a- 
similează acum un tip de ex
cavator modern și de mai mare 
capacitate, excavatorul cu ac
ționare hidraulică, ale cărui 5 
prototipuri sînt în curs de e- 
xecuție. urmînd ca în curînd 
el să intre în producție de 
serie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază faptul că produsele 
acestei întreprinderi — excava-

N. POPESCU-BOGDANEȘTl 
Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

DE EXPERIENȚA
directorii cluburilor muncito
rești. responsabilii cincclubu- 
rilor, ai gazetelor de perete 
și stațiilor de radioficare. re
prezentanți ai conducerii 
C.C.P., șefii unor unități eco
nomice din municipiu, ziariști.

Au fost prezenti. de aseme
nea. tovarășii Ionel Cazan, 
secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, Vidu Bidi
neanu, instructor al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul consfătuirii au 
fost prezentate referatele

„Munca politică de masă în 
sprijinul procesului de pro
ducție", „Creșterea producti
vității muncii prin extinde
rea mecanizării; pregătirea 
cadrelor in acest domeniu", 
„Contribuția clubului sindica
tului de la E. M. Lupeni in 
sprijinul îndeplinirii sarcini
lor economice". Participanții 
la schimbul de experiență au 
vizitat panourile pentru agi
tația vizuală din incinta mi
nei Lupeni, expoziția de folo-

grafii pe tema muncii politico 
de masă, au vizionat progra
mul brigăzii artistice de agi
tație a clubului precum și 
filmele de scurt metraj rea
lizate de cineclubul din lo
calitate pe temele „Inovația1', 
„Atenție la vagonete", „Re
portaj de la mina Lupeni".

In cadrul dezbaterilor pri
lejuite de schimbul de ex
periență. participanții au re
liefat experiența organizații
lor de partid, a organizații-

Df MASA
lor de masă în munca poli
tică desfășurată pentru mo
bilizarea colectivului de mun
că la realizarea sarcinilor e- 
conomicc.

In cadrul concluziilor, tova
rășii Vidu Bidineanu, instruc
tor al C.C. al P.C.R. și Ionel 
Cazan, secretar al Comitetu
lui municipal de partid, au 
subliniat direcțiile preocupă
rilor de viitor pentru ridica
rea muncii politice la nive
lul sarcinilor actuale.

y

De la Cabinetul
municipal de partid

Examenele de sfirșit de an 
serale de marxism-leninism se 
rul program :

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

— Anul 
mai a. c.

— Anul 
in zilele de

Examenele
partid intre orele 17—20,

Ia toate secțiile Universității 
vor desfășura după urinăto-

II

I
29

economie și filozofie — in zilele de 27—28

economie, filozofie, sociologie și estetică — 
mai și 1 iunie a. c.
vor avea Ioc la Cabinetul municipal de
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Mișcarea artistică din Lonea
de-a lungul anilor (III)

i

Ulm 
lui

s-a înjghebat, alături de 
o echipă de fluierași. Pre-

ooelului chinuit 
Setea de nb-

i urmărim su 
re stă sub semnul 
xiștere. sti 
care a dat
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eterizată ni 
râ bocăți

c smcTcnjfi 
neînțelesului 

torc uneia dintre cele 
lUtenticc poezii, care este 

lmii lui 
ia unei 
i interi- 

in căutarea lui Dumne- 
c calea certitudinii ma

sau a revelației (Șer- 
ban Cioculescu — „Introduce
re in poezia lui Tudor Ar- 
ghezi". Fundații 1946). Pompi- 

u Constantinescu găsește 
juă etape in succesiunea 
.’salinilor". Prima este clapa 

de frămîntare dialectică, de 
:povedanie arzătoare și de nc- 

tovită sete intru concretiza- 
i. dorit în per-

momentul culminant al dra
mei cuprinse în psalmi.

Setea de cunoaștere și de 
înfringerc a timpului prin fap
tă. prin opera muncii și artei, 
atestă tendințele faustice care 
la Arghezi vin în contradicție 
cu stările mistice de renun
țare.

Privind realitatea de la ni
velul afectiv, poetul sesizează 
dialectica permanentă n feno
menelor care le face doar par- 
țial cognoscibile: valoarea u- 
nui adevăr stabilit o doar tem-

momentele do îndoială ți do 
reflecție care înlrclaic credin
ța în nenumărate locuri, a- 
ccastă evoluție va fi conse
cința depășirii poziției indivi
dualiste, do pe care nu se poa
te explica lumea și a adecvării 
la noua ideologie a celor mulți, 
a urmașilor deveniți slăpini.

Boala necunoașterii de sirțe 
apare astfel relativ atenuată, 
poetul încercind o desprindere 
parțială de individualism, o 
ieșire din solitudinea Iul ..pie
zișă", susceptibilă și ncincrc-

ani 
nașterea scriitorului
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pariția ci, nu mai este
reală și determinată de un 

impuls divin „căci dintre tai
ne, legea din toate cea mai 
mare / A vieții frămintarc și 
veșnică schimbare' (

Cercetarea ciclului 
Omului* 
comparate, aparțini 
Vianu. care 
claritatea de concepție a 
mclor și simetria construcției 
de ansamblu.

Ciclul acesta își propune să 
urmărească evoluția omului de 
Irt stadiul de animalitate pină 
Itr cel de slăpînitor al uni
versului. Optimismul, încrede
rea în om, în puterea și desti
nul lui luminos, sini notele 
definitorii ale poemelor înmă- 
nunchiate în acest ciclu.

(„Nunta"), 
i ..Cintare 

în cadrul literaturii 
lui Tudor 

observă tocmai 
poe

5 
$

mulțime. O re- 
ă își face loc prin- 
Adresîndu-se unui 

mbolic infinit" poetul îi cere 
irlutca" cu care să poată 
•străina ..Pămîntu-n vrăji”. 

Arma distrugerii dar si a rod- 
ei este cuvintul.

irgice sp 
>e vagă.

blîndă*

putori de- 
;i scufunda ..o 
ozind* sj a o 

o ..alta limpede 
Satanismele sint

frecvente : „Demonic infinit”, 
-Satan cu ochii buimăciți". 
„Satan gol. călare", -Bărbatul 
uriaș* ele., fiind, fără îndoială, 
o reminiscență a contactului 
cu opera lui Baudelaire.

Satanismul se învecinează 
cu prometeismul cu care u- 
ne< s< și nfundă la Ar- 
ghezi. Ov. S. Crohmălniceanu 

»’ xi'de in ..Prințul” lui Arghezi 
un Prometeu. Insă adevăratul 
prometeism se va desfășura 
abia in ..Cintarea omului".

Aspirația spre integralitate 
pune in mișcare toate resur
sele spirituale. Poetul își com- 
pară sufletul cu un pahar ca- 

5 re se deschide ca un reeep- 
î tacul avid spre viața din jur,

Arghezi, poef al cunoașterii
șoana tangibilă a lui Dumne
zeu. A doua este etapa in ca
re poetul descrie viziunea lui 
Dumnezeu aspru, crud, stăpîn 
răzbunător. în mina căruia o- 
mul este o ființă de seamă” 
(Pompiliu ~ 
„Tudor 
1940).

Nevoia imperioasă a omului 
de a avea un sprijin ideal, o 
stea călăuzitoare este evidentă 
in confruntarea 
zeu; indoindu-se și negind a-, 
proape existența lui (..Pentru 
credință sau pentru tăgadă/Te 
caut dirz și fără de folos”), 
omul generos cedează vanită
ții cerești, nevrînd „să iasă bi
ruitor". Cum ar putea lupta 
cu o himeră ? De aceea pre
tinde întâi să fie convins de 
existența materială a visului 
său, cerind cu tărie să-l pi
păie • „Vreau să te pipăi și 
să urlu : Este!“ Aici se află

povară, căci lucrurile se con
vertesc mereu unele in altele, 
apărind ca noi și reclamind 
în consecință o nouă cerceta
re. Motivul fundamental al 
cunoașterii fragmentare nu
mai, este mișcarea permanen
tă a materiei; în raport cu 
imensitatea și infinitatea for
rader ei, omul este o unitate 
oarecum statică. Permanența 
mișcării și universalitatea ei 
îl derutează.

înfruntarea orgolioasă a ne
cunoscutului din perspectivă 
individualistă a rămas fără 
rezultat și nu rareori s-a ter
minat cu înfringerea umilitoa
re a cercetătorului. Evoluția 
poetului în sensul unei clari
ficări își are temeiurile încă 
de la primii psalmi, în care 
se inserează discret îndoiala 
cu privire la calea aleasă de 
solitar întru domnul.

Pregătită cu mult înainte de

zătoarc. Aceasta mai fusese 
minată, după cum arăta M. 
Pctroveanu, de concepția pozi
tivă despre artă ca muncă și 
nu ca manifestare exclusivă 
a ..harului*. Așa cum apare la 
Arghezi, arta înseamnă deja o 
superioară concretizare a opo
ziției antidivine. Reproducerea 
tiparelor firii și închiderea 
lor in marmură sau cuvirit, 
e condiționată de cunoașterea 
prealabilă a acestora în adin- 
cime.

Atitea puncte luminoase din 
existența și concepția poetu
lui ne dau dreptul să afirmăm 
că admirabila „Cintare Omu
lui' nu trebuie considerată ca 
o iluminare subită.

Aici Arghezi dovedește nu 
numai marele său talent, ci 
.și o mare receptivitate la noile 
idei care au facilitat contu
rarea unei noi imagini a lu
mii, Incepind de la însăși a-

In „Cintare Omului" proinc- 
teismul, observat in multe din
tre poemele anterioare, revine 
căpătând întreaga amploare și 
forță.

In munca de cucerire trep
tată a lumii omul va avea 
de luptat cu întunericul întru
chipat de zecile de dumnezei 
care îi vor porunci să creadă 
și să nu cugete. Esența mis
tificatoare a religiei și a ideii 
de divinitate care îndepărtează 
pe om dc la cunoașterea exac
tă a lumii, este văzută cu cla
ritate.

Dar el se dezvoltă pe ver
ticala pe care se ridicase, 
smulgind naturii metalele, se
cretele care ii vor face viața 
mai ușoară, născocește unel
tele, de la ac și pînă la roată, 
ciocan și ilău. „Robul" de al
tădată înzestrat cu inteligența 
și perseverența necesară intră 
în nemurire in ipostaza 
„'homo faber”.

'Descendentul din strămoși 
plugari întrevede înalta sem
nificație a muncii in evoluția 
umanității (elogiind-o). Ea a a- 
părut o dată cu omul slobod, 
des<ătu.șindu-i „puteri nebănui- 
te". pecetluind înălțarea de la 
condiția animalică la cca o- 
mencască, înălțare care sc plă
tește ,,Cu chin și suferință cu 
slavă, omenește".

In celelalte volume jindui
rea secretă ori declarată a 
„bunurilor toate" continuă să 
rămînă miezul poeziei lui Ar
ghezi. Simulînd seninătatea, 
se infioară totuși, timorat. în 
fața timpului infinit. Drumul 
său o privit ca o îndelungată 
„cale frintă” în care s-a văzut 
„uitat între păminturi și co
ruri. în slrimloare”, cu nenu
mărate momente de rătăcire.

In acele momente dc derută 
a atacat stihia cu umorii și cu 
pumnii, căci simțea aproape 
teroarea întunericului. Negarea 
„divinității este explicată încă 
o dată. Și totuși... există ceva 
care nu no dă dreptul să ve
dem în ..Cintare Omului" și 
creația ce i-a urmat, ilumi
narea finală a unui rătăcit. 
In realitate poetul a fost foar
te aproape întotdeauna de dru
mul adevărat. In împrejurări 
' orabile s-a precizat numai 

am asista la o transforma 
radicală ci la un proces 
clarificare a cunoștinței, 
esență, Arghezi. însă, a

fav 
nu 
re 
de 
In 
rămas mai departe un marc 
frămîntat asupra căruia e greu 
să dăm sentințe definitive, cu 
atît mai mult cu cît el posedă, 
poate în cel mai înalt grad 
în literatura noastră, secretul 
de a spune deplin orice, Umi
lind capacitatea de înțelegere 
a celui ce vrea să-i pătrundă 
sensurile, oferindu-i-le numai 
pe jumătate (cealaltă jumăta
te puțind provoca. în încer
carea de a o descoperi, că
derea în greșeală) și ascunzînd 
in spatele cuvintelor un frag
ment de infinit, să-i zicem 
impenetrabil, carc-1 face ge
nial.

Constantin PASCU

.’AV.WVZ^JV.W.W.VAW.

e-au fost întotdeauna pe potrixă. întotdeauna murmu
rele lor purtau către cele patru colțuri de zare pulsul vieții 
noastre de fiecare zi. Și asta de o mie, de două mii, de cine 
știe cite mii de ani. In undele Oltului. Mureșului, Crișurilor, 
Someșurilor ne-am scăldat noi. s-au scăldat copiii miilor 
de generații trecute și se vor scălda cei care au să vină.

Pe mâlurile lor au înfrunzit doinele, s-au făcut jură- 
minți împotriva celor care împilau acest pămint.

Și toate riurile țării plecate din rădăcinile Carpaților, 
se-mpleteau intr-o armonioasă poezie, care de milenii a 
însemnat viața acestui pămint, drept și sfint intre alte pă
minturi.

Intr-o zi insă s-au dezlănțuit, ca niște hoarde barbare, 
stihiile. Și murmurele, și poezia și sclipătul argintat al ape
lor au pierit furate de puhoiul galben slinos al apelor în
veninate, plecate parcă din gurile unor neșliuți balauri. Și 
Mureșul n-a mai fost Mureș, Someșul n-a mai fost Someș, 
Șiretul n-a mai fost Șiret, malurile n-au mai fost maluri, 
apa adunată in valuri uriașe, nemaivăzute, risipindu-se la 
intimplare. acoperind deopotrivă cimpii. orașe, șosele, căi 
ferate, acoperind viața.

Dar oamenii, cei care cu cîteva zile înainte doineau pe 
malurile apelor printre holdele de griu ce așteptau vremea 
înspicatului, oamenii, ca prin minune s-au unit intr-un sin
gur OM. uriaș, puternic, încrezător în grija și înțelepciunea 
partidului și au început lupta cu stihiile, lupta cu apele 
dezlănțuite. Presa, radioul și televiziunea ne-au înfățișat 
imagini zguduitoare, fapte pline de eroism în încleștarea 
dintre OM și apă. Pină la urmă OMUL a biruit. Mulți n-au 
să mai vadă holdele de griu înspicate, mulți sint dezrădă
cinați din așezările lor. mulți trăiesc încă- sub impresia 
mugetului distrugător al apelor. Dar OMUL a învins. Și ca 
de atitea ori. după atitea încercări la care au fost supuși 
oamenii acestui pămint, al nostru, viața își va relua rostul 
normal și toate se xor reașeza în matca de dinaintea pu
hoiului. Pentru că și de astădată OMUL e cei învingător, 
pentru că, cu tot prețul mare al biruinței, țara întreagă, 
toate cele douăzeci de milioane de inimi ale țării noastre, 
bat în același ritm, în ritmul omeniei, a solidarității so
cialiste.

Regizorul grec M. Kahoia- 
nis, autorul celebrului 
„Eleclra", după drama 
Euripide, se întoarce din nou 
la acest tragedian, alegînd de 
asin dală piesa Jfigenia"

Rolul principal va fi in
terpretat, ca și in Eleclra, 
de către Irene Papas. Inlr-u- 
nul din principalele roluri 
masculine a lost distribuit 
James Mason. Exterioarele 
vor ii turnate la Alger.

★
Regizorul Zbigniew llme- 

lewski din Polonia a început 
realizarea Ulmului „Fala în
gerului". In care s'mt prezen
tate tragicele peripeții ale 
unei fetite închise intr-un 
lagăr de concentrare hitlerisl 
pentru copii. Doi foști deți
nui i din acest lagăr își dau 
contribuția în calitate de

consulfunli. Amintirile unuia 
dintre ei au servil ca bază 
pentru elaborarea scenariu
lui, scris dc regizorul linie- 
lewskl și operatorul S. Lot.

*
Cunoscutul scriitor dane/ 

Ilans Scherling este eroul u- 
nui lilm documentar de lung 
metraj, pe care regizorul Ole 
Fleming Jenssen " 
în Danemarca.

★
Celebrul ador 

englez. Lawrence 
început ecranizarea 
„Trei surori'

il realizează

>•/ regizor 
Olivier 

pies 
a lui Cehov.
★

Regizorul sovietic Ilia Frez 
lucrează la o comedie Jn 
culori pentru ecran lat, inti
tulată „Aventurile valizei gal
bene".

Joey Drayton, o tânără a- 
mericană de familie bună, se 
îndrăgostește in timpul va
canței de un doctor negru, 
savant de reputație mondia
lă. candidat la Premiul No
bel. După logodnă, Joey îl in
vită pe John Prentice acasă 
pentru a-1 prezenta părinți
lor. Cu tot trecutul lor de 
familie liberală, lipsită de 
prejudecăți rasiale — domnul 
Matt Dayton este directorul 
unui important ziar liberal 
din San Francisco — soții 
Drayton sint șocați de hotă- 
rîrea fiicei lor de a se mă
rita cu un negru. La rîndu! 
său, John Prentice nu vrea 
să se căsătorească cu Joey 
fără deplinul consimțămînt 
al viitorilor socri. Matt Dray
ton. reputat prin fermitatea 
principiilor sale liberale, se 
pronunță totuși net împotriva 
lui Prentice, deși ca om îl 
stimează. După unele ezitări, 
Christina Drayton se arată 
dispusă să accepte această 
căsătorie și să înfrângă infle
xibilitatea soțului ei.

O nouă lovitură de teatru 
se produce cind părinții lui 
John, care locuiesc în alt o- 
raș. își anunță vizita. întâlni
rea are loc înainte ca John 
să-i fi putut preveni că lo
godnica sa este albă. Poziția 
celor două cupluri de părinți 
coincide : mamele sint favo
rabile acestui mariaj mixt, 
tații se opun. Dar Matt Dray
ton își motivează atitudinea : 
opoziția lui nu este cea a 
unui om luat prin surprin
dere și pe care precipitarea 
evenimentelor l-a făcut să-și 
uite vremelnic crezul liberal 
pentru care luptase toată via
ța și în spiritul căruia își

educase fiica. El știe că a- 
ceaslă căsătorie nu va fi ad
misă in societatea ia care 
trăiește și că cei doi tineri 
se vor expune la multe sufe
rințe.

Joey și John simt că dra
gostea lor este destul de pu
ternică pentru a învinge atît 
rezistența momentană a pă- ■ 
rinților cit și prejudecățile • 
care mai dăinuie in conștiin
ța oamenilor.

Acesta este. în linii mari, 
subiectul filmului ..Ghici ci
ne vine la cină ?”.

Regizorul Stanley Kramer 
(Lanțul. Procesul maimuțelor. 
Procesul de la Nurnberg, Co
rabia nebunilor) a evitat ori- ; 
ce urmă de sporovăială bur- I 
lescă. Ritmul imprimat filmu- ; 
lui este de o măsură per- i 
feclă. Un astfel de film va l 
face mult pentru stabilirea ; 
unei mai bune înțelegeri în- l 
tre rasa albă și rasa neagră. ; 
Calda umanitate care emană I 
din el este irezistibilă. Trei l 
actori prestigioși fac din I 
„Ghici cine vine la cină ?" I 
un film d'e excepție.

Spencer Tracy (Muntele, < 
Bătrînu] și marea. Procesul ; 
de la Nurnberg etc.). Katha- ; 
rine Hepburn — unica actri- I 
ță din lume care a primit de 
trei ori faimosul premiu ..Os- I 
car", al treilea pentru rolul I 
interpretat în acest film — ; 
și Sydney Poitier (rolul din I 
..Lanțul" este memorabil prin ; 
perfecțiunea lui). Acest film 
al lui Stanley Kramer a mai 
primit în 1967 și premiul 
„Oscar” pentru cel mai bun i 
scenariu.

..Ghici cine vino la cină ?“ ;
rulează in Petroșani la cine- I 
malograful ..7 Noiembrie”.

la care au participat corurile 
existente pe atunci în Lonea, 
Petrila, Vulcan, Anlnoasa și 
Lupeni.

Incepind cu 1 ianuarie 1962 
corul
Gheorghe Cherecheș, 
Fanfarei Lonea, în prezent 
fesor la Școala populară 
artă Petroșani. El a dus 
departe măiestria artistică 
dițională a acestei vechi 
mâții muncitorești.

In vara anul 1962. cu ocazia 
Zilei minerului, o echipă de 
tehnicieni ai Radioteleviziunii 
române, deplasîndu-se la Petro
șani, a imprimat din nou corul 
Lonea, pentru emisiunile radio. 
Au fost imprimate printre al
tele „Cîntec de dragoste 
minerului” de FI. Comișel, . 
dra mea sprincene multe’ 
„Foaie verde viorea*’ — ț 
crări folclorice. In anul 
corul Lonea, sub bagheta 
ijorului Gh. Cherecheș, 
clasat din nou pe locul 
faza raională în cadrul 
cursului al Vll-lea și a partici
pat la faza regională.

Din toamna anul 1963 corul 
este preluat din nou de Gh. 
Popa, pregătind noi piese și 
prezenlînd spectacole in Lonea, 
Petroșani. Petrila și in alte lo
calități din Valea Jiului și din 
•județ.

Corul s-a prezentat și la al 
VIII-lea concurs republican du
pă care, datorită unor neînțele
geri. intră într-o perioadă de 
activitate mai slabă. La inter
venția promptă a organelor lo
cale s-a reușit ca formația să-și 
reia activitatea regulată de re-

Cu toate rezultatele frumoa
se obținute pină in anul 1959, 
membrii formației nu s-au cul
cat pe laurii prestigiului cîș- 
tigal, nu s-au lăsat amețiți de 
succese. Ei au continuat munca 
jde pregătire, prezentindu-se la 
®1 Vl-lea concurs, unde obțin 
din nou locul I la faza raiona
lă și locul II pe regiune.

Datorită rezultatelor bune 
obținute în interpretarea artis
tică și a repertoriului bogat, in 
luna iunie 1961, corul și echi
pa de fluierași sint Invitați la 
București pentru imprimări in 
studiourile Radioteleviziunii ro
mâne. Astfel, în zilele de 10 și 
ăl iunie 1961. corul Lonea a 
imprimat un număr de 9 pie
se printre care „Măreț pămint 
al patriei iubite”, de I.D. Chi- 
rescu, „Noroc bun“ de Gh. 
Danga. „Cîntați mineri" de D. 
Croitoru. „Părinte drag, partid 
iubit" de Gh. Bazavan. „Parti
dului slavă' de Marin Constan
tin, „Liliacul* de Svesnicov, 
precum și „Suita pastorală din 
Valea Jiului" de Gh. Popa ți 
G, Bucur.

In ziua de 12 iunie 1961, co
rul și echipa de fluierași au 
fost invitați la televiziune un
de au susținut în fața camere
lor de luat vederi un program 
de 30 de minute.

De atunci pină în prezent, în 
nenumărate rinduri. corul ți 
echipa de fluierași au fost auzi
te la radio în programe de sine 
stătătoare sau în cuplaj cu alte 
formații. Repertoriul corului 
s-a îmbogățit continuu cu noi 
producții folclorice locale. Pen- 

inlerpretarea auten-

petiții și spectacole, prezentîn- 
du-se în mod onorabil și la al 
IX-lea concurs republican, cu 
care ocazie a obținut locul I 
pe municipiu, prezentindu-se in 
continuare la faza județeană.

Din 1954 și pină in prezent 
corul din Lonea a pregătit și 
prezentat în public un număr 
de aproape 100 piese corale, cu 
sau fără acompaniament, din 
care o marc parte -sint cintece 
de masă. Corul Lonea, pe lin
gă valorificarea folclorului. a 
cintat patria care înflorește zi 
de zi. a cintat partidul care ne 
conduce spre noi și minunate 
victorii, a cintat munca nouă, 
plină de avint, pacea și prie
tenia.

Dăm mai jos o listă cu cei 
mai vechi membri ai corului, 
unii chiar de la înființare (1929) 
care trăiesc și astăzi, in majori
tate pensionari, cu domiciliul în 
Petrila-Lonea: Silvia Tănăses- 
cu, Oscar Szatori. Ioana Lazăr, 
Maria Borza, Ileana Boda, Eli- 
sabeta Greguș. Maria Jurca, 
Gheorghe Ungureanu. Nicolae 
I. Botanici, loan Miclea, Ion 
Brădeanu, Ion Teșcan, Marga
reta Schiller. Teofil Chință, 
Tyukodi Alexandru. Maria 
Brădeanu. Nicolae Goadă, Gh. 
Oravetz, Gheorghe Ursa. loan 
Cristea. Ion Olariu și alții.

Astăzi bătrinii și tinerii din 
Lonea vorbesc cu mîndrie des
pre corul lor. corul minerilor 
care i-a delectat și le-a înălțat 
inimile în nenumărate rinduri 
și căruia i s-a dus faima pes
te hotarele județului, în toată

tică 
cor, 
zenți în această formă la con
cursul al Vl-lea pe țară, an
samblul minerilor din Lonea 
a primit premiul I pe raion și 
premiul al II-lea pe regiune. 
Programele sale mai cuprind 
cintece închinate patriei, muzi
că corală românească și cla
sică. cintece ale minorităților 
naționale și cintece sovietice.

..Steagul roșu" nr. 3871 din 
25. III 1962 nota: „Zilele aces
tea, pe adresa clubului miner 
din Lonea, a sosit o scrisoare 
din partea Radiodifuziunii și 
Televiziunii române București 
in care membrii formației cora
le .și minerii loneni sint incu- 
noștiințați că în cadrul emisiu
nii .Formații artistice ale mi
nerilor din Valea Jiului", corul 
și echipa de fluierași din Lo
nea vor prezenta un nou spec
tacol radiodifuzat.'.

Am inserat doar o parte din 
succesele corului Lonea in 
această „perioadă de aur" după 
cum a fost caracterizată de 
curind de către un reporter al 
ziarului „Steagul roșu'. Pe lin
gă participarea la diferite con
cursuri locale și republicane, 
pe lingă emisiunile radiodifu
zate, corul Lonea a participat 
activ la viața cultural-artistică 
a județului Hunedoara, prezen
tând numeroase spectacole pu
blice cu ocazia unor sărbători 
sau festivaluri artistice sau cu 
ocazia diferitelor serbări și con
certe publice.

In vara anului 1958 se organi
zează. la nivelul Văii Jiului, o 
serie de concerte intercorale
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L PETRESCU

lingă oștean 
Bârăgan, 
noastră, cintul

Armata țării — oștean 
Ca holdele crescind in 
Făcind frumoasă viața 
Și credincioasă opărind pămîntul.
Armata țării — tunete de cer 
Ca Dunărea la Porțile de Fier
Trecînd prin stinci și răvășind dușmanul 
Ca să rodească-n pace Bărăganul 1
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RUSALIN MUREȘANU

PRIETENII MEI
Munții de lingă mine sint prietenii mei 
Omul, Caraimanul, Ceahlăul,
Pe care se sprijină cerul și hăul 
Cimpiile cu grine și mei...
Uzine-mi sint prietene, minele 
De sub păminturi mă cheamă
Cu glas de cărbuni și aramă... 
De prin ierburi mă cheamă albinele... 
Patria mă cheamă curată I
Prin glasul de tulnic, ce sună 
Parcă ea Țara coboară să-mi spună 
Toată istoria ei zbuciumată I

după-amiază 
de pe ruta Vul- 

Dealul Babii au fost 
solicitate din plin. Era și 
normal să fie așa. Acolo 
sus, la Dealul Babii, conform 
unei vechi tradiții, urma să 
aibă loc o nedeie țărăneas-

Duminica 
autobuzele 
can

Am ajuns la Dealul Babii 
cind o orchestră din Lupeni 
formată din Turcilă Gheor- 
ghe, Dumitru Calotă, Troș- 
titeanu Badea și Nicolae 
Tița Nicolae se străduiau să 
întrețină veselia zecilor de 
participant, mineri, construc
tori, preparatori și țărani.

Minerul Alexandru Vasile 
era împreună cu copiii, do-

Spectacol școlar
Duminică la ora 10,30, in sala Casei de cultură elevii 

Grupului școlar minier Petroșani prezintă un spectacol com
pus din muzică populară și ușoară, recitări, dansuri etc. 
Banii adunați din vinzarea biletelor vor fi depuși in contul 
2 000 pentru ajutorarea sinistraților.

NED
uă fete și doi băieți, și gi
nerele încins într-o sirbă ol
tenească demonstrindu-și, la 
bătrinețe, talentele in ale 
jocului.

Preparatorii Stelica Coro- 
bea și Ion Urechescu, colegi 
de muncă la preparația Co- 
roești, colegi și în clasa a 
X-a la liceul seral, discutau 
despre producție, școală, ti
nerețe. lată-l și pe elevul 
Ernest Bohrm de la liceul 
din Vulcan care încearcă să 
surprindă pe pelicula foto
grafică un instantaneu de 
horă. Alături de ei se 
află minerii Vasile Dan, 
Ion Mihai, Sirby Vasile, con
structorii Nicolae Firan, Ion

E 1 E
locuitori din Dea- 
ca Vasile

Giuroiu, 
Iu) Bobii
Viorel Ergu, Ștefan 
mulți alții.

Peste tot grupuri 
familii, prieteni, rude, 
erau prinși in hore și sirbe. 
alții priveau de pe covorul 
verde al ierbii sau discutau 
aprins despre ceea ce ii 
interesa mai mult. Toți au 
fost mulțumiți câ au partici
pat la această tradițională 
sărbătoare in mijlocul na
turii, unde și-au dat intîl- 
nire jocul, cintecul popular, 
portul strămoșesc, veselia 
și antrenul.

Iulian IORDACHE 
corespondent

Olteanu. 
Dinu și

grupuri. 
Unii
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CLASĂ MUNCITOARE

a activității economice și sociale
a-

as-

liiriei omului, 
iei b: in fit..

animatoarea operei titanice de normalizare

în regiunile greu lovite de inundații
Tn zonele sinistrate continuă 

fă sc desfășoare o bătălie 
pră, plină de bărbăție și curaj, 

salvarea avutului ob- 
bunurilor și a vieții 

pentru ca intre- 
conomice să-și reia 
' ic activitatea. In 

fruntea acestei lupte tenace, 
plină de eroism, se află clasa 
-muncitoare, care dâ dovadă ca 
totdeauna in momentele deci- 
tĂe. hotăritoare, de abnegație, 
-de înalt patriotism, situindu-se 
Ta înălțimea rolului său de 
«iasă conducătoare a societății 
noastre socialiste. Răspunzind 
m însuflețire chemării parti
dului. a conducerii salo, clasa 
muncitoare, și alături do ea 
Țărănimea, intelectualitatea. în- 
treprinde acțiuni energice, con
crete, imediate. în vederea re
punerii în funcțiune a uzine
lor și fabricilor peste care a 
•trecut furia apelor, face totul 
-pentru a depăși sarcinile de 
plan, lucrînd neîntrerupt, și în 
ceasurile de odihnă, la opera 
■titanică de refacere, la ajuto
rarea populației sinistrate, la 
normalizarea activității econo
mice și sociale în regiunile greu 
lovite do calamitățile naturale. 
Fa își îndeplinește, astfel, în 
mod exemplar angajamentele 
luate în fața partidului.

-Știrile sosite mereu din toate 
-colturile țării evidențiază 
pregnanță acest lucru.

Oamenii muncii din județul 
Alba, sub conducerea organiza
țiilor de partid, depun efor
turi titanice pentru a reîncepe 
activitatea în întreprinderile că
zute pradă furiei apelor. Mun
cind fără întrerupere ziua și 
noaptea colectivul Fabricii de 
încălțăminte ..Ardeleana” din 
Alba Tulia a reușit să pună vi
neri în funcțiune ambele linii 
tehnologice de producție ale u- 
nității afectate de inundații.

Au început probele mecanice 
și electrice in vederea reluării 
procesului de producție și la 
întreprinderea de produse so
dice din Ocna Mureș, unitate 

■ -care a suferit de pe urma inun
dațiilor pierderi de aproape 5 
milioane lei.

Comitetul de partid și Consi
liul de administrație al Regio
nale- de căi ferate — Cluj ra- 

; #x>rtează conducerii do partid 
! -că. prin eforturi susținute, sa- 
j Jariații de aici, cu ajutorul ne- 
1 «precupețit al organelor locale 
; -de partid și de stat, al milita- 
, rilor și al gărzilor patriotice. au 

repus in funcțiune pînă in pre
sent 61 din cele 110 porțiuni de 
linii și poduri puternic calami
tate. ceea ce a permis reluarea 
circulației trenurilor de călători 
-și marfă pe liniile Teîuș — 
flăzboieni. Satu Mare — Baia 
Maro. Satu Mare — Halmeu, 
ID- i — Boolean, Tlva Mică — 
Salva Vișeu.

Și-au reluat, de asemenea, ac
tiv îtatca productivă parțial sau 
integral muncitorii din între
prinderile județului Bistrița- 
Kăsâud. Colectivele de muncă 
din aceste unități au hotărit să 
•organizeze lucrul în două schim
buri prelungite, pentru a putea 
recupera cît mai grabnic pagu
bele provocate do inundații.

Prin munca plină de abnega
ție. de eroism a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, în 
frunte cu comuniștii, toate cele 
32 unități și secții ale industriei 
locale din județul Sălaj, intre 
care întreprinderile ..Silvania” 
din Cehul SilvanieL „Sălăjana" 
<Tin Jibou mina Surduc. carie
ra Cuciulat. care au fost afec
tate de inundații, au fost repu
se în funcțiune. Muncitorii din 
Sălaj s-au angajat să îndepli
nească integral sarcinile de plan 
prevăzute pentru acest an.

Și minerii din bazinul car
bonifer al Căpenilor, care dato
rită infiltrării apoi in galerii 
și deteriorării căilor de comu
nicații și-au întrerupt activita
tea. își reiau treptat lucrul. Ei 
și-au propus să recupereze pa
gubele înregistrate de pe urma 
calamității lucrind în zilele de 
repaus și să realizeze în plus 
fată de plan pînă la sfirșitul 
enului circa 40 000 tone cărbu
ne energetic

Țăranii cooperator: bistrițeni 
și-au reluat și ei activitatea pe 
terenurile de unde apele s-au 
retras. Au fost 
rile pe 300 de 
reînsămințat 30 
cooperatori din 
tc-reag. Monor. 
țoara și

bn ii 
cstci

cu

curățate arătu- 
hectare și s-au 
de ha. Țăranii 
Satu Nou, Șin- 

Braniște, Vii- 
v_ _ .. din celelalte sate a-
lectate lucrează intens la re
facerea semănăturilor.

Paralel cu activitatea de în
lăturare a pagubelor produse 
In județul Brașov de pe urma 
calamității, colectivele întreprin
derilor industriale și-au luat an- 
g.ijamentul de a obține pro
ducții suplimentare peste plan. 
Fu panoul întrecerii socialiste 
iau înscris noi succese 39 de u- 
nități industriale, unele cu ma
rc pondere în economia jude- 
țului, printre care combinatele 
chimice din Făgăraș Și orașul 
Victoria. Uzina de piese Și re
parații de utilaj chimic-Făgăraș, 
uzinele ..Tractorul" și „Rulmen
tul" din Brașov, Fabrica de ci
ment — ..Temelia” și cea de 
cărămizi din Feldioara, fabri
cile aparținind industriei tex
tile și multe altele. Colectivele 
tuturor întreprinderilor indus
triale sint preocupate să gă
tească cele mai eficiente căi de 
sporire a producției. Ca urmare, 
constructorii de tractoare s-au 
engajat să realizeze peste pre-

vederile planului 50 milioane 
lei la producția marfă, livrînd 
in avans agriculturii 400 trac
toare U-650.

Hotărîți să depună eforturi 
sporite pentru recuperarea i- 
menselor pagube provocate de 
inundații, oamenii muncii din 
întreprinderile județului Bra
șov au hotărit să realizeze su
plimentar, peste angajamentele 
inițiale pe acest an, 5 000 tone 
îngrășăminte azotoase. 600 tone 
mase plastice și rășini sintetice, 
200 tone fenoh 500 motoare e- 
lectrice, 30 milioane accesorii 
pentru tractoare, 20 milioane 
piese turnate din fontă și oțel, 
2 500 tone ciment. 750 mc pre
fabricate din beton, 30 000 mp 
țesături din lină, 40 000 trico
taje, 17 000 perechi încălțămin
te. precum și însemnate canti
tăți de alte produse. Pe ansam
blul județului. angajamentul 
inițial de a realiza peste plan 
250 milioane lei producție mar
fă a fost suplimentat cu 100 
milioane lei.

Calamitățile recente au afec
tat desfășurarea normală a pro
cesului de producție și la Com
plexul de celuloză și hlrtie din 
Suceava. La chemarea organi
zației de partid, a comitetului 
de direcție, toți muncitorii s-ău 
integrat în impresionantul efdrt 
de recuperare a pierderilor. Ca 
urmare, s-au creat condițiile ca 
pînă la sfirșitul lunii mai să 
se realizeze suplimentar o pro
ducție de 500 000 saci de hîr- 
tie și 25 tone de pungi.

Deși orașul lor continuă să 
lupte împotriva furiei apelor, 
colectivul întreprinderii de pre
fabricate din beton de la Galați 
și-a majorat angajamentele ini
țiale privind depășirea produc
ției cu 3,6 milioane lei. Se pre
vede a se construi, printre al
tele. mari cantități de șpaliere, 
prefabricate pentru construcții 
agrozootehnice și fîșii de plan- 
șee pentru locuințe.

Colectivul de muncitori, in
gineri .și tehnicieni de la Uzi
na de reparații auto Iași s-a an
gajat să dea o producție supli
mentară de 2 milioane lei pînă 
la sfirșitul -acestui an.

Angajamentul textiliștilor de 
la Combinatul ieșean prevede 
realizarea unei producții supli
mentare în valoare de 7,5 mi
lioane lei, precum și confec
ționarea. prin muncă voluntară, 
a 200 000 articole de îmbră
căminte.

Colectivul Uzinei de fibre sin
tetice din localitate s-a angajat 
să dea o producție suplimen
tară de 3,8 milioane lei Si să 
doneze pentru sinistrați un aju
tor de circa 800 000 lei din sa
lariile lor.

Metalurgiștii de la întreprin
derea de poduri metalice și 
prefabricate din beton Pitești 
s-au angajat să realizeze supli
mentar diferite construcții me
talice și prefabricate din beton, 
necesare refacerii obiectivelor 
din zonele calamitate, în valoa
re de 3 milioane lei. Totodată, 
ei au hotărit sâ ofere contra
valoarea unei zile de muncă, 
din salariul lunar, pină la sfir
șitul anului.

Oamenii muncii din între
prinderile județului Brăila își 
înzecesc eforturile pentru a da 
economiei producții suplimenta
re. ințelegind că aceasta este 
o înaltă îndatorire patriotică, 
pentru recuperarea cil mai 
grabnică a marilor pierderi su
ferite de economia națională 
datorită inundațiilor. Muncitorii 
fabricii de ciment s-au anga
jat să producă în plus față de 
angajamentul inițial 2 300 tone 
de ciment care vor lua drumul 
regiunilor calamitate pentru a 
se reface uzinele Și întreprin
derile avariate, casele cetățe
nilor și drumurile publice, in
stituțiile și școlile distruse de 
ape.

Pe ogoare, in zonele ferite 
de inundații, munca se desfă
șoară cu aceeași abnegație. De 
la Valea Cinepii la Bărăgan, 
de la Silistraru la Surdila-Greci 
și pînă la Ciocile, cimpul este 
impînzit de oameni. Neobosiți 
in aceste zile de încercări grele, 
țăranii și mecanizatorii din ju
deț au prășit 50 000 ha cu floa- 
rea-soarelui și grăbesc prașila 
porumbului de pe 78 000 ha. In 
grădinile de legume se dă bă
tălia pentru a se încheia plan
tatul și lucrările de întreținere.

Colectivul dc muncitori, in
giner.. tehnicieni și funcționari 
ai Fabricii de zahăr Corabia, 
venind in sprijinul sinistrați
lor s-a angajat să lucreze vo
luntar două zile pe lună pină 
la sfirșitul anului, ceea ce e- 
chivaleazâ cu suma de 456 000 
lei, și să cedeze din salariul 
propriu 235 000 lei — cile 10 
la 34 zile lucrătoare — in 
funcție de posibilitățile fiecă
rui salariat. Totodată, ei vor 
realiza peste plan 100 tone de 
zahăr și 200 000 lei economii 
la prețul de cost.

Colectivele de muncitori din 
întreprinderile orașului Topolo- 
veni au hotărit să realizeze o 
producție suplimentară in va
loare de peste 3 milioane lei 
și să acorde sinistraților sa
lariul pe o zi. in fiecare lună, 
pină la sfirșitul anului, în ve
derea diminuării efectelor dis
trugătoare ale inundațiilor. Co
operativa agricolă de producție, 
țăranii cooperatori, toți cetă
țenii orașului donează pentru 
populația sinistrată mari can
tități de alirrî&nte, îmbrăcămin
te și importante sume de bani.

Colectivul dc salariați ai Com
binatului „23 August" — Oim- 
pina și-a majorai angajamentul 
inițial la producția globală cu 
530 000 lei, reprezentind valoa
rea a 200 000 cărămizi, 200 tone 
de var, a unor însemnate can
tități de produse ceramice și 
mobilă. De asemenea, ei vor 
ceda in favoarea sinistraților 
salariul pe o zi de muncă pe 
lună pină la sfirșitul anului, 
ceea ce echivalează cu suma 
de 600 000 lei.

Lucrătorii 
dustriale de 
București se 
lizeze peste 
globală in 
lei și beneficii suplimentare de 
peste 200 000 lei. Pentru reali
zarea acestor depășiri. întregul 
colectiv va lucra suplimentar 
cite o zi in fiecare lună din 
acest an. Totodată, salariații de 
aici donează sinistraților suma 
de 200 000 lei, reprezentind va
loarea totală a salariilor rea
lizate in zilele lucrate supli
mentar pină la sfirșitul anului.

Muncitorii, inginerii, tehni
cienii și ceilalți lucrători din 
întreprinderile și instituțiile a- 
parținînd de Consiliul popular 
al municipiului București s-au 
angajat să preia o parte din 
sarcinile de producție ale în
treprinderilor situate in zonele 
calamitate, dind peste plan pro
duse care să acopere pierde
rile provocate. O atenție deo
sebită va fi acordată sporirii 
producției materialelor de con
strucții. prefabricate, bunurilor 
de consum, produselor de in
dustrie locală cu care să ajute 
astfel la refacerea cit mai ur
gentă a distrugerilor provocate 
de furia apelor in localitățile 
afectate.

Colectivul Institutului de cer
cetări chimice — ICECHIM — 
din Capitală s-a angajat să con
tribuie la fondul de ajutorare 
a sinistraților cu suma de 
510 000 lei. Din aceasta, 320 000 
lei reprezintă contribuții 
salariu, pînă la sfirșitul anu
lui. 130 000 lei valoarea pre
miului acordat institutului cu 
prilejul ci-știgării întrecerii des
fășurate în anul trecut între 
unitățile de cercetare științifi
că. iar 60 000 lei sporul de 
toxicitate pe lunile aprilie și 
mai. la care salariații acestei 
unități de cercetare au renun
țat In favoarea celor loviți de 
calamitate.

Cercetătorii de la ICECHIM 
s-au angajat, de asemenea, să 
recondiționeze coloranții cera
mici degradați prin inundarea 
Combinatului chimic din Tîr- 
năveni.

In adunările deschise ale lu
crătorilor Ministerului Afaceri
lor Externe, conducerea minis
terului. precum și directorii, di
rectorii adjuncți, ambasadorii 
și consilierii au hotărît să pună 
la dispoziția fondului pentru a- 
jutorarea sinistraților salariul 
lor pe o lună, iar ceilalți lu
crători din minister să ofere 
salariul lor cel puțin pe o zi, 
din fiecare lună, pină la sfirși
tul acestui an. Contribuția bă
nească a salariaților din cen
trala Ministerului Afacerilor 
Externe sc va ridica, la finele 
anului, la 722 000 lei.

Lucrătorii români care își des
fășoară activitatea permanent în 
străinătate și-au exprimat. în 
adunări generale de partid des
chise, atașamentul și devota
mentul lor fierbinte față de 
conducerea de partid și de stat, 
deplina solidaritate cu populația 
din zonele sinistrate, angajindu- 
se să-și îndeplinească, în mod 
exemplar, sarcinile ce le revin.

Asemenea adunări au avut loc 
la ambasadele țării noastre de 
la Pekin, Londra, Belgrad, Vie-, 
na, Copenhaga. Lagos. Teheran, 
Roma. Helsinki, Havana. New 
Delhi, Berna, Sofia. Montevi
deo. în cadrul cărora ambasa
dorii au hotărit să dea salariul 
lor pe o lună, în valută, iar 
ceilalți membri ai ambasadelor, 
funcționari și alți români aflați 
in străinătate, salariul pe o lună 
sau o parte din veniturile lor 
lunare, în valută. Au fost do
nate. de asemenea, sume valu
tare din fondurile grupelor sin
dicale. din economii bugetare, 
precum și îmbrăcăminte, obiec
te de uz casnic, alimente.

Salariații din aparatul central 
al Ministerului Construcțiilor 
Industriale, in frunte cu co
muniștii, reanalizînd măsurile 
luate în vederea diminuării e- 
feclelor provocate de inundații 
au hotărit, în ședința Colegiu
lui ministerului și a activului 
de partid, să contribuie la aju
torarea familiilor sinistrate cu 
suma de 600 000 lei, reprezen
tind salariul pe o lună al ca
drelor cu funcții de răspunde
re și salariul pe o zi, în fiecare 
lună pină la sfirșitul anului, al 
celorlalți salariați.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii Depoului C.F.R. Fetești 
contribuie la ajutorarea sinis- 
tratilor cu cite o zi din sa
lariul fiecărei luni pină la sfir
șitul anului, ceea ce echivalea
ză cu suma de 405 696 lei, pre
cum și cu numeroase bunuri 
materiale de uz personal și 
gospodăresc.

Răspunzind chemării Comite
tului Central al Uniunii Tinere
lului Comunist, Comitetul ju
dețean Prahova al L'.T.C. a ho- 
tăril să vireze Iu fondul 
ajutorare a sinistraților 
dc 1 milion lei constituită din

Intreprinderii in- 
: stat „Frigocom" 
j angajează să rca- 

plan o producție 
valoare de 400 000

din

de
suma

acțiunile de muncă patriotică 
și din valoarea premiului a- 
cordal pentru cucerirea locului I 
in întrecerea dintre organizați
ile județene pe anul 1969.

Sule de tineri constituiți în 
brigăzi sînl gata ca, la chema
rea comandamentului central, 
să plece pentru a munci la 
refacerea obiectivelor distruse, 
iar alți 12 000 elevi sint pre
gătiți să lucreze efectiv în 
unitățile de stat și cooperatis
te din agricultură, pe șantiere 
locale.

Comitetul județean Brașov al 
l’.C.R. a luat inițiativa de a 
dona la fondul de ajutorare a 
sinistraților 300 000 lei. sumă 
reprezentind premiul III obținui 
pe județ în întrecerea socialis
tă pentru depășirea planului pe 
anul 1969. Acest exemplu este 
urmat de numeroase întreprin
deri brașovene cîșligătoare ale 
unor premii In cadrul întrecerii 
socialiste pe ramură.

Tot în județul Brașov, cetă
țenii au depus, pînă acum In 
contul 2 000, peste 400 000 lei. 
După cum rezultă 
date centralizate, 
gricole și cetățenii 
oferit celor loviți 
tile naturale mari 
produse agroalimentare: 
tone porumb și cartofi, 60 000 
ouă, 241 000 păsări, 2 800 kg 
slănină, 350 kg brînză etc.

Organizațiile Uniunii Tinere
tului Comunist din municipiul 
Suceava au depus, pînă acum, 
în fondul de ajutorare a sinis- 
traților, suma de 22 150 lei, pro
venită din acțiuni de muncă 
patriotică și din contribuții per
sonale.

Elevii ultimului an de la li
ceele din Suceava și Fălticeni 
se prezintă la centrele de co
lectare a obiectelor și donează 
uniforme. Tinerii de la Exploa
tarea minieră Leșul Ursului au 
virat în contul „C.E.C-2 000" 
peste 12 000 lei. Dînd dovada 
aceluiași spirit de solidaritate 
civică și patriotică, elevii Li
ceului militar „Ștefan cel Marc" 
din CîmpUlung-Moldovcncsc a|l 
subscris pentru fondul de • ajiwt 
torar-e 11 000 lei. Ei au cortifi? 
să 11 se aprobe să cedeze cole
gilor din județele sinistrate” 
alimentele ce li se cuvin pen
tru o zl de hrană. Este revela
toare hotărirea unui grup de 
peste 150 de elevi de aici, care 
au hotărît ca, în locul unei 
excursii de merit, ce urma să 
o efectueze la sfirșitul anului 
școlar, să meargă să lucreze,r 
timp de o săptămînă, pe șantie
rul de desecări din zona Ră
dăuți. Emoționant este și gestul 
celor 65 de tineri din comuna 
Dorna Candreni : ei s-au pre
zentat la dispensarul medical 
pentru a dona singe.

în județul Cluj au fost donate 
pentru populația care a suferit 
de pe urma inundațiilor peste 
13 000 de diferite articole de 
îmbrăcăminte, din care aproape 
8 000 pentru 
de colectare 
nuu cetățeni 
rite profesii, 
copii. Asistenta 
Margareta Horotan, de la Ins
titutul politehnic din Cluj. a 
mobilizat pe cetățenii din blo
cul în care locuiește, împreu
nă cu care a donat un întreg 
autocamion de articole de îm
brăcăminte și de uz gospodă
resc, in sprijinul acțiunii de a- 
gutorare a concetățenilor din ju
dețele afectate de inundație.

180 de cooperative agricole 
de producție din județul Dolj 
au hotărît să ofere populației 
din zonele calamitate însemnate 
cantități de produse, printre 
care 438 tone cereale, 9 000 
kq fasole, furaje și materiale 
de construcții. Sătenii au pre
dat la centrele de
295 tone de griu și r ----
4 780 kg făină și mălai, 70 000 
ouă, 961 kq untură, 163 kg să
pun, 116 kg brînză, 3 893 kg 
fasole, peste 4 000 articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte și 
o importantă sumă de bani.

La cele 172 de centre de aju
torare deschise pînă acum pe 
cuprinsul județului Timiș au 
fost aduse peste 23 400 de arti
cole de îmbrăcăminte pentru 
copii și aproape 20 000 de arti
cole de îmbrăcăminte și încăl
țăminte pentru femei și băr
bați. Cooperativele agricole de 
producție și țăranii cooperatori 
din Drăgoiești, Ceacova. Recaș, 
Cărpiniș, Mașloc, Giarmata, 
Toripac și din multe alte comu
ne șj sate timișene au donat 
peste 164 000 kq grîu, 18 500 
kg făină. 3 000 kg orez și secară. 
3 000 kg ceapă verde, 4 782 kg 
cartofi, 3 769 kg fasole, mai 
mult de 40 000 ouă. 885 kg za
hăr, 375 kg slănină și altele.

din ultimele 
unitățile a- 
județului au 
de calamită- 
cantități de 

69

copii. La centrele 
se prezintă conti- 
de cele mai dife- 
bătrîni și tineri, 

universitară

preluare 
porumb,

la rindul lor. salariații Comite
tului județean Timiș de cultură 
și artă, ai Casei județene 
creație populară și 
căminelor culturale ai 
salariul lor pe o lună, 
monica ..Banalul", Opt 
teatrele român, german 
ghiar din Timișoara vor orga
niza mai multe spectacole, in 
afara programului stagiunii, ofe
rind încasările pentru fondul 
de ajutorare a sinistraților. ln- 
tr-un gest de profundă solida
ritate umană, telefonistele cen
tralei Timișoara au trimis co
legelor lor de la centralele te
lefonice din Satu Mare, Dej șl 
Lipova colete cu alimente și 
alte donații.

Cantități însemnate de pro
duse au fost donate, pentru 
ajutorarea populației aflate In 
zonele calamitate, și de locui
torii județului Mehedinți. între 
produsele cu care ei vin în 
sprijinul semenilor lor se află 
378 tone grîu și porumb, 
6 050 kg fasole, 490 kg brînză, 
16 500 kg ceapă. 140 kg untură, 
mari cantități de furaje și ma
teriale de construcție.

în județul Satu Mare conti
nuă în ritm susținut acțiunea 
de aprovizionare cu produse 
agroalimentare a populației din 
localitățile sinistrate. Stocurilor 
existente li s-au adăugat alte 
cantități de produse alimentare, 
cu care se asigură aproviziona
rea în continuare a populației i 
175 000 sticle de apă minerală, 
25Q 000 cutii de conserve, aproa
pe. 400 000 kg zahăr, 175 579 kg 

‘ făină, 66 485 kg ulei și alte
le.

Pensionarii Florea și Viorica 
Velicu din str. Jiului nr. 76 
comuna suburbană Voluntari 
—; București, -profund afectat! 
der suferințele pe care inundația 
le-a adus populației din zonele 
calamitate, au hotărît să contri
buie la fondul de ajutorare cu 
suma de 500 lei din pensia lor. 
Amintind această hotărîre, 
Intr-o telegramă adresată Comi- 

t telului Central al
Gghnunist Roman,
Nfeolae Ceaușescu, ei .... .

-Sffitem profund atașați politicii 
Interne și externe a partidului 
și, atlt timp cît ne va bate 
Inima, vom fi alături de parti
dul nostru drag.

Salariații regionalei de căi 
ferate — Cluj, venind In spri
jinul celor care au suferit de 
pe urma inundațiilor, au hotă- 
rit să ofere o zi din salariul 
fiecărei luni pînă la 
anului, iar conducerea, membrii 
Biroului Executiv și alți lucră
tori- s-au angajat să contribuie 
cu salariul pe o lună.

Lucrătorii Consiliului Popu
lar al municipiului București do
nează lunar, din salarii, pînă 
la sfirșitul anului, la fondul 
de ajutorare a sinistraților peste 
1,1 milioane lei.

Studenții din centrul univer
sitar Timișoara participă cu 
trup și suflet la acțiunile de 
solidaritate initiate de organi
zațiile U.T.C. și asociațiile stu
dențești, pentru ajutorarea si
nistraților. In toate facultățile 
de la institutele politehnic, a- 
gronomic, de medicină și de 
îa universitate, sute de sludenti 
s-au înscris voluntar in bri
găzi de muncă patriotică, care 
vor lucra în timpul vacantei 
la refacerea unor orașe și co
mune, distruse de inundații. 
Majoritatea studenților au re
nunțat la biletele de odihnă în 
favoarea copiilor și a colegilor 
din orașele greu lovite de ca
lamități. Studenții și studentele 
care locuiesc în căminele com
plexului social, au depus din 
economiile lor, la „Contul ome
niei", suma de 15 200 lei și au 
dus la centrul de ajutorare a 
sinistraților 400 de pachete con- 
ținind haine, încălțăminte, me
dicamente, alimente. Membrii 
cluburilor sportive și ai forma
țiilor cultural-artistice studen
țești organizează în aceste zile 
întîlniri sportive și spectacole, 
încasările urmîncl să fie do
nate la fondul de ajutorare a 
sinistraților.

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai 
nr. 41 de restaurare a 
mentelor istorice din 
Argeș, acordă sinistraților 
lariul pe o zi din fiecare lună 
pînă la sfirșitul anului.

Comitetul Asociației locata
rilor din str. Dr. Marcovlci nr. 
9 sectorul 7 — București, ex- 
primîndu-și ___
adincă solidaritate cu populația 
județelor calamitate, a hotărît 
să adiică o contribuție imediată 

• /la ajutorarea sinistraților de- 
; >punînd în contul C.E.C-2 000 

suma Jde 2 500 lei.
(Agerpres)

Partidului 
tovarășului 

spun l.

salariul 
sfirșitul

lotului 
monu- 
județul 

sa-

sentimentele de

de construcție — au o >. 
portanță acum, in cforlui. 
ne așteaptă pentru refacci 
drumurilor, șoselelor, căilor fe
rate, a construcțiilor din loca
lități, întreprinderi și din
gricullură, după retragerea ape
lor.

Pretutindeni, in secțiile și in 
toate sectoarele vizitate se lu
crează cu pricepere, cu spirit 
de dăruire. Muncitorii de aici 
fac tovarășului Nicolae Ceauses
cu, celorlalți conducători de 
partid și de stat o primire căl
duroasă. Ințelegind momentele 
grele prin care trece țara. își 
înzecesc eforturile pentru a da 
măi multe produse și de mai 
bună calitate. Totodată, ei ra
portează conducătorului parti
dului sumele pe care s-au an
gajat să le doneze la fondul 
de ajutorare a zonelor devas
tate de furia apelor, precum și 
depășirile de plan ce vor fi 
realizate drept contribuție la e- 
fortul general al clasei mun
citoare, al întregului popor, 
pentru recuperarea pagubelor 
provocate de inundații. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu adresea
ză felicitări conducătorilor u- 
zinei, inginerilor și tehnicieni
lor, muncitorilor, pentru suc
cesele dobindite și totodată în
demnul de a depune eforturi 
sporite pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru scurta
rea termenului de asimilare a 
produselor noi, pentru intensi
ficarea activității marelui colec
tiv brăilean. alături de cele
lalte colective industriale ale 
patriei, in vederea depășirii cit 
mai grabnice a marilor greu
tăți prin care trece economia, 
ca urmare a dezastrului natu
ral produs în țara noastră.

In zona portului, conducăto
rii de partid și de stat iau cu
noștință, la fața locului, de ni
velul apelor și măsurile ce se 
întreprind pentru a preveni re
vărsarea acestora peste chei, 
spre partea de jos a orașului, 
unde se află mari depozite de 
mărfuri, stive imense de lemn 
pentru celuloză, instalații por
tuare.

Se lucrează febril la construi
rea, de-a lungul cheiului, a 
unui dig de circa 2 km și 
înalt de 1,20 m. Muncitori, mi
litari, membri ai gărzilor patrio
tice, tineri și virstnici plantea
ză pe chei stîlpi, bat în cuie 
scinduri. cară pămînt, și nisip, 
le tasează. Este un mare efort 
material și de energie. Costul 
digului și al celorlalte lucrări 
de apărare a Brăilei se va cifra 
la multe milioane lei. Secreta
rul . general al partidului se 
Întreține cu conducătorii lucră
rilor, cu cei ce muncesc cu 
atîta dăruire aici și le recoman
dă să nu fie lăsată la o parte 
nici o posibilitate, să nu fie 
scăpat nici un amănunt pentru 
realizarea unui sistem cu ade
vărat eficient de îndiguire a 
asaltului apelor.

Conducătorii de partid se 
despart de gazde și părăsesc 
orașul hotărît să se apere cu 
orice preț. Către Galați se zboa
ră peste o imensă întindere 
de apă murdară, clipocindă. A- 
vem în priviri aceeași imagine 
pe care am întilnit-o cu nu
mai cîteva zile în urmă pe 
văile Mureșului. Someșului, Tir. 
navelor. Parcă pe aceste pămîn- 
turi s-ar fi transformat în rea-

cca de pe Argc 
lumină, ci o masă d 
tiitoare, ce a pricinuit 
daune economiei.

Apare apoi orașul... G 
se înfățișează optimist, 
imagine pe care o oferă C 
binatul siderurgi 
certă i 
putorn; 
naturii.

Este ora 17. Elicopterul a 
rizează pe stadionul clin c 
tierul Țiglina. In prezența 
mii de oameni care fac o cal
dă primire conducătorilor de 
partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este întim- 
pinal de Cornel Onescu. minis
trul afacerilor interne, și de 
Constantin Dăscălescu. prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
Galați a] P.C.R. O primă veste 
îmbucurătoare: cotele Dunării 
au scăzut azi cu 3 cm, iar cu 
citeva ore mai devreme calea 
ferată Galați — Tecuci a fost 
redată traficului. încercuit 
puhoaie, orașul r 
spărgînd breșe în 
al forțelor naturii.

Pe străzile ce duc spre port, 
mii și mii de localnici, cu 
pancarte pe care stă scris 
..P.C.R. — Ceaușescu". an ieșit 
în întimpinarea conducătorilor 
de partid și de stat. Observăm 
că majoritatea sînt femei, elevi 
și pionieri. Este și firesc : băr
bații se află la muncă, in în
treprinderi sau pe digul de pes
te 8 km lungime care se ridică 
in partea de est a orașului pen
tru prevenirea viiturilor maxi
me ce sînt anunțate in zilele 
următoare.-

Portul Galați. Pe punți ridi
cate peste cheiul atins de ape, 
conducătorii • de partid și de 
stat urcă la bordul unui vas de 
pasageri cu care coboară pe fi- 

: rul Dunării, de-a lungul digului 
aflat în plină construcție. In 
dreptul Șantierului Naval se 
profilează silueta masivă a mi
neralierului de 12 500 tone a- 
flat in construcție, se văd noile 
dane și instalații de lansare 
pentru viitoare nave de 20 000 
tone aflate in proiect. Dincolo 
de macaralele șantierului se 
profilează halele laminorului 
de tablă subțire, cartierele de 
locuințe. Toate aceste bunuri 
trebuie salvate de furia ape
lor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dă indicații in legătură cu ur
gentarea lucrărilor la digul de 
apărare, unde sînt concentrate 

' imense capacități tehnice și u- 
mane sub un comandament de 
înaltă calificare. Mii și mii 
muncitori și cetățeni ai orașu
lui. sprijiniți de militari ai 
forțelor noastre armate, lucrea
ză zi și noapte pe șantierul a- 
cestui dig. 1 000 de studenți s-au 
oferit să muncească voluntar 
la ridicarea zidului împotriva 
pericolului ascuns în masa a- 
pelor Dunării.

de
rezistă eroic, 
i zidul ostil

bani '■p 
t ra Iilor

Sint valori deșt:, 
pere pierderile înrogisv 
acum în acest județ, c. 
provizoriu la cifra do 43 74». 
lei.

Toii locuitorii municipiului 
și ai județului sînt ferm IiotS- 
riți 
pentru 
calamități, 
lichidarea 
Tovarășul 
împreună i 
de partid și de stat, părăsește, 
la orele înserării, orașul Ga
lați. Elicopterul zboară un timp 
de-a lungul malului românesc 
al Prutului, ale cărui ape au 
pricinuit, de asemenea, nume
roase pagube. Apoi, zborul con
tinuă deasupra luncii Șiretului, 
a Buzăului și a lalomltei, rîurl 
care s-au revărsat haotic p« 
întinsele suprafețe agricole, 
afeclînd alit ogoare cu gria 
înverzit, cil și ferme zootehnice, 
întreprinderi ale industriei ali
mentare, construcții ale unită-’ 
tilor de stat și cooperatiste, li-* 
vezi și păduri. Privirea distinge 
zone din care apele au începu! 
să se retragă, dar pagubele lă
sate de inundații pe aceste cîm- 
pii mănoase sînt inestimabile. 
Mănoasa cîmpie a Bărăganului 
este împînzită de puzderie de 
bălti care lucesc straniu în pe
numbra inserării, dînd dimensi
unea paqubelor pe care intem
periile le-au produs în însăși 
grinarul tării. Sint răni pe caTC 
oamenii muncii, poporul nostru 
trebuie să le tămăduiască Pr’nLi 
munca dîrză, neostenită, strîni 
unit în jurul partidului nostru, 
al conducerii sale, urmînd 
abătut politica profund patrio
ticii a Partidului Comunist Ro
mân — cîrmaciul încercat al 
României Socialiste, •

Ca și în celelalte judele a- 
fectaie de inundații. Și aici vl- 

lucru între- 
Nicolae 

ceilalți conducă- 
și de stat a con
cetățenii din ju« 
și Galati un pu- 
de a munci cu 

patrioticii 
ji lichî^ 

inundațiilor, 
prilej de Îmî 
î CU stihiile

;ă muncească fără pregcA 
preintîmpinarea 
", precum și 

efectelor inundațiilor. 
Nicolae Ceaușescu, 

cu ceilalți conducători

altor 
pentru

zi ta operativă d< 
prinsă de tovarășul 
Ceaușescu și 
tori de partid 
stituit 
dotele 
ternic 
înaltă 
pentru 
darea 
a reprezentat un r 
bărbătare în lupta cu 
naturii și de manifestare a so
lidarității socialiste cu care 
întregul nostru popor se ridică 
ca un singur om, înfruntînd cu 
hotărîre și fermitate grelele în~ 
cercări prin care trece patria 
noastră socialistă.

pentru 
Brăila 
imbold
răspundere 
preîntâmpinarea și 

efectelor

COLECTIVELE UNITĂȚILOR
(Urinare din pag. 1)

de exploatare a lemnului Petro- 
șani în aceste zile are mobi
lizate o mare parte din forțele 
sale pentru a prelucra material 
lemnos necesar reconstruirii de 
poduri, căi ferate și alte abiec- 
tive avariate in zonele inundate.

Sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, organi
zațiile de masă și obștești, con
siliul de administrație, comite
tele de direcție. conducerile 
tehnico-administrativc au stabi
lit măsuri concrete pentru ca 
procesele tehnologice în toate 
unitățile noastre economice să 
se desfășoare la nivel calitativ 
superior, să fie asigurate con
dițiile necesare 
realiza sporurile de 
și indicatorii economico-finan- 
ciari la nivelul angajamentelor 
luate.

Eforturile suplimentare depu
se în producerea de bunuri ma
teriale se împletesc slrins cu 
largile și popularele acțiuni în
treprinse la cererea generală a 
populației din municipiul nos
tru pentru a sprijini material 
familiile sinistrate și a contri
bui la înlăturarea urmărilor 
cauzate de inundații, la reve
nirea la normal a întregii acti
vități economice Și sociale în 
toate ținuturile patriei. La Cen
trala cărbunelui sumele centra
lizate totalizează 14,4 milioane 
lei, la Viscoza Lupeni — 440 
mii lei, T.C.M.M. — 467 mii 
lei, I.L.II.S. — 400 mii lei, I.T.A. 
Petroșani — 180 mii lei, unită
țile C.F.R. — 468 mii lei. Va
lori importante au fost donate 
in toate cele 86 întreprinderi,

pentru a se 
producție

unități și instituții din muni
cipiu. Solidar cu salariații din 
unitățile economice și instituții 
a acționat întreaga populație 
— pensionari, studenți, elevi, 
casnice. In numai cîteva zile 
de funcționare centrele de co
lectare au devenit neincăpă- 
toare pentru numărul marc de 
obiecte predate de cetățeni, iar 
incepînd de azi bunurile colec
tate și cele ce urmează a se 
colecta pe parcurs vor ajunge 
la familiile care in aceste zile 
de grea încercare sînt încura
jate moral și material de se
menii lor, de întregul popor. 
Actele de solidaritate frățească 
cu cei în suferință sînt in sta
diu de început. Acțiunile ini
țiate de masa largă de oameni 
ai muncii din Valea Jiului se 
întețesc și se amplifică în fie
care ceas și zi de zi pentru ca 
în această lună și în cele ce

vor urma pînă Ia finele anului 
să dovedească, ca întotdeauna, 
că Valea Jiului, urmînd frumoa
sele tradiții de solidaritate, 'a 
face totul pentru a fi plenar 
prezentă și a-și îndeplini exem
plar îndatoririle cetățenești și 
umane ca răspuns ferm la che
marea partidului și statului 
nostru.

Conștienți de importanța rea
lizării sarcinilor de plan și a 
angajamentelor reînnoite, de e- 
forlul sporit al fiecărui sala
riat și cetățean ne exprimăm 
convingerea că oamenii muncii 
și toți cetățenii din municipiul 
nostru, prin valorile materiale 
ce s-au angajat a le realiza 
își vor aduce aportul lor la 
îndeplinirea planului anual pe 
economie, la asigurarea progre
sului economic și social, a bu
nei stări în scumpa noastră pa
trie.

I
I
I

I
I
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UMANITARISM ȘI AFECȚIUNE
(Urmare din pag. I)

fieluarea celorlalte 4 zile să 
vărsată in contul 2 000.

Din luna mai pînă la sfirși
tul anului 1970 formațiile artis
tice ale Asociației de studenți 
vor susține 5 spectacole pentru 
ajutorarea celor loviți de cala
mitățile naturii. Se va organi
za o zi sportivă ale cărei înca
sări vor fi depuse tot in contul 
2 000.

Studenții s au oferit să lu

I
t

PREZENȚI PRIN FAPTELE 
DIN ABATAJE!

(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I

momentul de față. Minerii de 
aici sint deciși pină la unul 
să dovedească întreaga capa
citate de care dispun pentru 
a asigura cărbune cit mai 
mult și de calitate. „Mă an
gajez pentru cele trei zile ca
re urmează să dau cu ortacii 
mei 50 de tone peste plan !* 
— ne-a declarat cu fermitate 
in glas șeful de brigadă Du
mitru Burlacu, de la abata
jul frontal din stratul 13. blo
cul O. Nici cunoscutul șef 
de brigadă Vespasian Cătană 
nu s-a lăsat mai prejos : 
„Oamenii mei participă cu 
toată ființa lor la gravitatea 
evenimentelor de azi... Ei 
știu că vorbele nu prea au 
căutare, mai ales acum... 
Sînlein pregătiți cu toții : nu
mai in cele 9 schimburi. Dină 
la sfirșitul săptăminii. vrem 
sâ raportăm un plus de 150 
do tone" ! Hotărirea. omenia 
acestor mineri sint demne de 
toată stima noastră.

I
lexandru Nicoară. Petru Blaj 
sau loan Șinca, care lucrează 
in blocurile vecine III și IV, 
s-au înțeles, fără prea multe 
vorbe, să-și multiplice străda
niile in bătălia cu stratele 
îndărătnice din adincuri, fie
care tonă de cărbune peste 
datoria zilnică constituind o 
..piatră unghiulară" la rea- 
ziinul angajat, concret care 
se cerc. La plusuri de peste 
300 de tone a ajuns fiecare 
dintre aceste brigăzi. Pentru 
cele 9 schimburi care mai ră
măseseră să le presteze pînă 
duminica viitoare — de mo
bilizare unanimă — ci au or
ganizat o veritabilă întrece? 
re. in scopul de a realiza o 
producție cit mai consistentă 
peste prevederile obișnuite. 
Exemplul lor este urmat în
deaproape și de brigăzile a- 
parținînd zonei I, cu o situa
ție mai dificilă oarecum în

I

I

Icite
con-

creze pe timpul 
o lună iar '.<0 la 
traxaloarea muncii lor să o de
pună în folosința sinistraților. 
Atit studenții cit și personalul 
administrativ se va organiza in 
brigăzi de muncă voluntară ca
re vor sta la dispoziția coman
damentului județean. Expri- 
mindu-și durerea și dorința de 
a ajuta, conducerea institutului 
a hotărî! să ofere, dacă \a fi 
cazul, toate condițiile pentru în
grijirea a 40 de copii, să colec-

practicii 
sută din

teze obiecte de îmbrăcăminte, 
să participe la donațiile de 
singe.

Aceste hotăriri stabilite la 
Institutul de mine din Petro
șani se adaugă și amplifică pe 
cele luate cu citeva zile in ur
mă, constituind un exemplar 
rîiod de a gindi și acționa in mo
mentele grele, se adaugă la e- 
moționanta afecțiune cu care 
poporul nostru ii înconjoară pe 
cei loviți atât de crunt de furia 
apelor.

I
I

I
I

I
I

I
I
I
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• A' fost semnat un
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unor 
stră-

do-
Zomerl 

de Soll-
pentru 

imperialismului, 
și neocolonialis- 

mului. Cele două părți 
menținerea

ULTIMELE

tă %\ov'x -jvO'x Hre italiene 
s populației si-

cX\. sW'- ,. Vincenzo, repre- 
‘ firmei italiene 

c «1 Reggio Emilia, și-a
catc xonatia de următoarea

»v*n dc mai umilii 
\c tdra dv. Cunosc efortu-

pe care poporul dv. le face
wă'W'penlru dezvoltarea și propași-
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z de 
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A acor- 
y din tara 

Xub formă 
,și medicameri- 

10 000 dolari

a

zonele 
imbră- 
și -*

Crucea Roșie din R. F. 
Germaniei a trimis vineri, 
ajutorul sinistratilor din 
Inundate, medicamente, 
căminte. pături, corturi 
microbuze.

Crucea Roșie suedeză 
cat un fond de 400 000 coroane 
pentru ajutorarea sinistratilor 
români Vor fi trimise medica
mente în valoare de 30 000 de 
coroane, 20 tone îmbrăcăminte, 
produse alimentare etc.

Autoritățile britanice au tri
mis cu avionul, la 22 mai. pri
mele cantităti 
Pentru 25 mai 
trimiterea, tot 
unui nou lot

La rindul 
vest-germană ___  .
Freiburg va trimite 3 camioane 
cu medicamente, corturi, îmbră
căminte, pături, utilaje medica
le și o^instalație de purificare 
a apei, iar Societatea pentru 
ajutorarea copiilor orfani din 
Bonn va trimite 300 kg îmbră
căminte și medicamente.

Crucea Roșie canadiană a 
^donal pentru populația sinistra
tă din regiunile lovite de inun- 
r"*datii suma »nnnn a<->larî
fc.U.A.
— societatea 
Tîln Algeria 
tă un avion . _ .
pentru populația din zonele lo
vite de calamități.

La Casa de cultură a studen
ților din Capitală funcționează, 
în aceste zile, în cursul dimi
neții. un centru de colectare a 
donațiilor făcute de membrii 
corpului diplomatic pentru aju
torarea sinistratilor. Pină acum 
s-au primit, din partea per
sonalului ambasadelor Marii 
Britanii. S.U.A.. R. D. Germa
ne. Elveției și R. F. a Germa
niei la București pachet*- con- 
tinînd diferite articole de îm
brăcăminte, medicamente, ali
mente, obiecte de uz casnic.

Secretarul Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular al 
municipiului București. Vasile 
Drăgoescu, a transmis cu acest 
prilej mulțumiri in numele 
Frontului Unității Socialiste și 
al Consiliului popular, pentru a- 
qeastă manifestare de solidari
tate umană.

Tot în cursul zilei de ieri, 
membri ai Ambasadei Italiei la 
București au depus în sprijinul 
populației sinistrate la Banca 
Română de Comerț Exterior

a alo-

de medicamente, 
a fost anunțată 
cu avionul, a 
în medicamente, 
său. societatea 
„Karitas" din

de 10 000 dolari

de Semilună Roșie 
a hotărit să trimi- 
cu diferite ajutoare

rea țării. Intr-un cuvînt, mă 
simt foarte legat de Românii. 
Nu cu multi ani înainte și tara 
mea a suferit de pe urma inun
dațiilor. Știu ce înseamnă acest 
lucru. De aceea, în semn de 
solidaritate și adinca simpatie 
fală de tara și poporul dv. m-am 
hotărit să Iac această donație".

Printr-un telex adresat de 
dr. Hans Gerd Kirchfeld și dr. 
Klaus von Menges, ministrului 
comerțului exterior se arată: 
„Ca expresie a compasiunii 
noastre fată de poporul ro
mân care a fost lovit de a- 
ceastă calamitate naturală, firme
le ..MAN", ,,GHH“, „Sterkrade”, 
„Schloemann" și „Kirchfeld" 
din R. F. a Germaniei vă pun 
la dispoziție suma de 25 000 
mărci vest-germane pe care le 
vom transfera telegrafic".

în telexul adresat de Pietro 
Bove, agent al Întreprinderii de 
comerț exterior „Fructexport" 
pentru Italia, se spune: „Con
sider că este de datoria mea 
să mă alătur efortului general 
pentru limitarea și repararea 
daunelor provocate de inunda
ții. dîndu-mi modesta contribu
ție de 100 000 lire italiene în 
valută. Mă voi strădui să adun 
alte fonduri de la clienți și pri
eteni".

In numele vechii prietenii pe 
care o nutresc fată de poporul 
și statul român, se spune într-o 
telegramă adresată de Arneslo 
Taltoni. președintele firmei 
Svitimexport din Italia. Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, în afara su
mei dc 450 000 lire italiene de
pusă la Ambasada României din 
Roma de către familia mea și 
firma pe care o conduc, sub
scriu pentru ajutorarea sinistra
tilor din regiunile lovite cum: 
plit do inundații, in numele 
biroului firmei din București 
suma de 200 de dolari.

Profund impresionat de de
zastrul care s-a abătut asupra 
țării dv. în care am lucrat și 
pc care o iubesc, în amintirea 
a ceea ce românii au făcut 
pentru mine cu ocazia unui grav 
accident, se spune într-o tele
gramă adresată de către Franco 
Iacazio Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
vă rog domnule președinte să 
binevoiți a accepta alături de 
cele mai sincere sentimente de 
solidaritate mica mea contri
buție de 100 de dolari pe care 
o expediez prin Biroul de 
schimb al O.N.T.

Exprimîndu-și sentimentele de 
compasiune față de populația 
sinistrată și totodată convin
gerea că poporul român va de
păși aceste momente grele, în
tr-o scrisoare adresată de către 
Ivan Otto Schwarz, reprezen
tant al firmei ICB Excavators

,al că a 
zălă R.S.R. 

xîlari S.U.A. 
sinislraților. 

r... totodată, in- 
«rorma firmele pen
ează despre dezas- 
lovit România cu 

a le antrena in a 
iistrați. »

Oficiului Național 
Turism a sosit o telegramă 

in care reprezentantul unei Cen
trale de desfacere a unor pro
duse farmaceutice din Elveția, 
Constantin Greoeanu, oferă ca o 
modestă donație pentru atît de 
dureroasa încercare prin care 
trece in momentul de față po
porul român suma de 200 do
lari. In același timp, anunță că 
a cerut telegrafic laboratoare
lor producătoare elvețiene să 
trimită diverse medicamente în 
sprijinul sinistraților din Ro
mânia.

Prin intermediul întreprinde
rii „Prodexport" au mai trimis 
in același scop : Firma Vincenti 
din Liban — 500 dolari, firma 
Delfik din Australia — 20 
lei. Marcheriotis din Cipru 
50 lire sterline.

Un grup de cetățeni israe- 
lieni, din orășelul Kiriat Shmo- 
na, au donat suma de 700 do
lari S.U.A. în contul fondului 
do ajutorare a sinistraților din 
România.

Firma austriacă „Tosef Zim
mer" a donat suma de 5 000 
schillingi austrieci, iar firma 
..Goerz" a donat 3 000 schillingi. 
Cetățeanul austriac Alexandru 
Schwarz a acordat pentru fon
dul sinistraților suma de 13 000 
schillingi.

La întreprinderea do comerț 
exterior „Romagricola" s-a pri
mit următoarea scrisoare sem
nată de cetățeanul italian Otello 
Cerri i „Aflîndu-mă de mai 
mulți ani în România în inte
res comercial sînt adînc mîh- 
nit de calamitatea care s-a 
abătut asuprii țării dumneavoas
tră și care mă întristează. Pen
tru a ușura greutățile celor în
cercați in această catastrofă și 
a contribui la înlăturarea con
secințelor dezastrului, permi- 
■teți-mi. vă rog. să ofer modesta 
sumă de 150 dolari. Pe lingă 
aceasta țin să exprim sincere 
urări de bine și un cuvînt do 
îmbărbătare cetățenilor români 
care. în cel mai scurt timp 
posibil, vor face să dispară ur
mările dureroase ale 
ților naturale din 
dumneavoastră țară.

'Pe adresa aceleiași 
deri, s-a primit un 
partea firmei „Nordimpex11 din 
Copenhaga în care se arată, in
tre altele s

Deoarece regiunile agricole 
au fost cel mai mult lovite noi 
dorim să oferim — ca un aju
tor cu totul simbolic pentru 
poporul român, un vagon cu 
•juninci de reproducție din rasa 
de lapte daneză de cea mai 
bună calitate, pentru înlocuirea 
unora din animalele care s-au 
pierdut în urma inundațiilor, 
precum și 1 000 de doze de 
material de însămînțări pentru 
taurine.

La ghișeele Băncii Române de 
Comerț Exterior se prezintă nu
meroși cetățeni străini aflați în 
Capitala țării noastre în vizită, 
sau pentru interese do serviciu 
care depun diferite sumo de 
bani în valută. în sprijinul 
populației atît de greu încer
cată din zonele sinistrate.

Am reținut citeva nume de 
pe chitanțele înregistrate în 
'cursul dimineții de vineri : 
Luigi Trincia. reprezentant al 
firmei italiene Mecaniche Mo
derne a oferit 1 000 dolari, Ser
gio Curiei, din Milano 500 do
lari.

DAR ES SALAAM 22 -
Trimisul special Agerpres, 
Nicolae Crețu, transmite : In 
cadrul turneului întreprins in 
unele țâri ale Africii, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, a efectuat intre 18 
și 22 mai o vizită oficială în 
Republica Unită Tanzania. 
Cu acest prilej, ministrul ro
mân a fost primit de preșe
dintele țării gazdă, Julius 
Nyerere, și a avut convorbiri 
cu vicepreședintele Axeid 
Amâni Karume, secretarul ge
neral al Partidului Afro-Shi- 
razi, Thabit Kombo, cu minis
trul afacerilor externe

® LA SAIGON. EPIDEMIA' 
CONFISCĂRII ZIARELOR 
CONTINUA; administrația Thi- 
eu a suspendat din nou edi
țiile cotidienelor „Tin Sang" și 
„Dan Chu Moi* pe motiv că în 
paginile acestora au fost pu
blicate articole ce criticau «po
litica oficială".

Numai în primele trei săptă- 
mini ale lunii mai, au fost con
fiscate 26 de publicații saigo- 
neze. Intre altele, ziarul „Tin 
Sang“ a fost suspendat de 22 
de ori. in decurs de trei luni.

calamită- 
frumoasa

întreprin- 
telex din

regiunile

(Ager preș)

Zone cu plusuri 
de producție

Ir Mîine

V

acord de cooperare culturală și științifică între 
România și Tanzania

phen Mhando, cu ministrul 
comerțului și industriei, Abdul 
Babu, și cu ministrul educației 
naționale, M. Mgonja.

in timpul vizitei, a fost 
semnat un acord de coopera
re culturală și științifică.

In comunicatul comun dat 
publicității 
zitei, este 
celor două 
cooperarea 
li tic, e 
țific și 
necesitatea explorării căilor 
și mijloacelor de lărgire a 
tuturor formelor de colaborare.

„Pentru asigurarea păcii și 
intensificarea colaborării in
ternaționale, se arată în co
municat, este necesar ca la 
baza relațiilor dintre state să 
fie așezate principiile respec
tării suveranității și indepen
denței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului

la încheierea vi- 
subliniată dorința 
țări de a promova 
în domeniile po- 

economic, tehnico-știin- 
i cultural, subliniindu-se

reciproc și dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur destinele". Cele două 
părți s-au pronunțat pentru 
excluderea forței sau amenin
țării cu forța in raporturile 
dintre state și pentru rezolva
rea pe cale pașnică a proble
melor litigioase.

A fost exprimată, totodată, 
solidaritatea cu lupta popoa
relor pentru independență, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului

condamnat 
continentul african a 
teritorii sub dominație 
ină și politica de discriminare 
rasială promovată de regimu
rile din Republica Sud-Afri- 
cană și Rhodesia.

Ministrul român al aface
rilor externe, Corneliu Mă
nescu, a părăsit vineri capi
tala Tanzaniei, plecînd pe ca
lea aerului spre Tananarive, 
capitala Republicii Malgașe.

CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Cu 8 zile îna
inte de deschiderea celui 
de-al 9-lea campionul mon
dial de fotbal, preturile bile
telor de la intrare la stadionul 
„Azteca" cunosc o creștere 
vertiginoasă. Unul dintre cei 
3 000 de proprietari de loji 
vindutc pe viată, înainte de 
a începe construcția stadio
nului, oferă 5 locuri la pre
țul de peste 5 000 de dolari. 
Autoritățile iau măsuri pen
tru a stăvili bursa neagră a 
biletelor dc intrare la meciu
rile de fotbal. In același timp, 
ziarele mexicane critică pe 
organizatori reproșîndu-lc a- 
ceslora că nu au asigurat 
presei condiții corespunză
toare la marele stadion din 
capitală.

o

Convorbirile oficiale
dintre ministrul român
și omologul său maigaș

9 LA HOUSTON au început 
lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al Uniunii internațio
nale de luptă împotriva cance
rului, la care iau parte onco
logi din 72 de țări. Timp de 
șase zile, cei peste 6 000 de 
participant vor face o trecere 
în revistă a progreselor rea
lizate în lupta împotriva cance
rului, Vor fi prezentate comu
nicări și vor avea loc dezba
teri asupra noilor descoperiri 
privind cauzele și tratamentul 
maladiilor canceroase.

• ÎNTREPRINDEREA 
GOSLAVA „SLOBODA" a 
cheiat un contract pe zece __
privind colaborarea comercială 
și tehnică cu firma vest-ger- 
mană „Siemens". Contractul are 
în vedere toate articolele elec
trice care urmează a fi pro
duse în colaborare de către cele 
două părți, anunță agenția 
Taniug.

IU- 
în- 
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• CEI PESTE 300 DE DE
MONSTRANȚI NEGRI, care 
participă de marți la marșul 
de protest organizat împotriva 
practicilor rasiste din statul 
Georgia, au ajuns în localita
tea Macon, unde a fost orga
nizat un miting în cursul că
ruia a luat cuvîntul reverendul 
Ralph Abernathy, liderul Con
ferinței conducerii creștine din 
sud. Cu această ocazie, el a 
făcut cunoscut că la încheierea 
marșului, care va avea loc as
tăzi (sîmbătă) în localitatea 
Atlanta, va anunța noi acțiuni 
de protest ale populației de cu
loare împotriva nedreptăților 
rasiale.

TANANARIVE 22 (Agerpres). 
— Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia,’ Corneliu Măncscu, a sosit 
vineri într-o vizită oficială in 
Republica Malgașă — transmi
te trimisul special Agerpres, 
Nicolae Crețu, care însoțește 
delegația guvernamentală româ
nă în turneul său prin mai 
multe state africane. Pe aero
portul internațional „Ivato" din 
Tananarive, ornat cu drapelele 
de stat ale României și Re
publicii Malgașe. Corneliu Mă
nescu a fost întâmpinat de mi
nistrul de stat pentru proble
mele externe, Jacques Rabema- 
napjara.

Iii aceeași zi, oaspetele român 
a fost primit de către vicepre
ședintele Republicii Malgașe, 
Calvin Tuiebo. cu care a dis
cutat, într-o atmosferă cordială, 
probleme privind relațiile din
tre cele două țări, precum și 
unele aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

Vineri după-amiază la Minis
terul Afacerilor Externe al Re
publicii Malgașe au început 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul român și omologul săd

maigaș.
Corneliu 
asemenea, o întrevedere cu mi
nistrul de finanțe și comerț, 
Victor Miadana.

J. Rabemananjara. 
Mănescu a avut, de

A

CAIRO 22. — Corespondentul 
Agerpres. Constantin Oprică, 
transmite! In capitala Repu
blicii Arabe Unite s-au înche
iat lucrările Conferinței inter
naționale de sprijinire a luptei 
popoarelor din Indochina. Au 
luat parte delegați din 72 de 
țări, reprezentanți ai unor or
ganizații naționale, regionale și 
internaționale. A participat o 
delegație a Ligii române de 
prietenie cu popoarele din A-

gemeni

Minerii Văii Jiului, așa cum de altfel ne-am obișnuit, 
iși manifestă prin fapte solidaritatea lor față de județele 
lovite de calamități. Pe lingă multe alte acțiuni, ei sînt 
deplin hotăriți să-și sporească eforturile în vederea creș
terii producției de cărbune contribuind astfel la diminua
rea pagubelor pricinuite de inundații.

In acest context, de la începutul lunii mai și pină in 
prezent multe din colectivele zonelor miniere ale Văii Jiu
lui se pot mindri cu realizările obținute.

Astfel, zonele II — coincidență interesantă — ale ex
ploatărilor miniere Lupeni, Vulcan și Aninoasa, au dat peste 
plan 2 966 tone, 981 tone și. respectiv, 195 tone de cărbune. 
Rezultate bune a obținut și colectivul zonei I de la mina 
Dilja, realizind un plus de 373 tone de cărbune, precum și 
sectorul de deschideri și pregătiri al minei Petrila a cărui 
producție de cărbune extrasă peste plan, a ajuns la 2 181 
tone. Fapte demne de laudă, care întregesc eforturile ge
nerale ale oamenilor muncii din Valea Jiului, de a răs
punde prezent chemării partidului pentru sporirea produc
ției in vederea diminuării pagubelor din regiunile sinistrate 
ale țării.

pe 
stadioane

• APARIȚIA IN LIBRARII 
A CELUI DE-AL DOILEA VO
LUM DIN „DISCURSURILE ȘI 
MESAJELE' FOSTULUI PRE
ȘEDINTE FRANCEZ CHARLES 
DE GAULLE a fost anunțată 
pentru vineri. Volumul cuprin
de, în cele 654 de pagini ale 
sale, 126 de conferințe de pre
să, declarații, comunicate, in
terviuri și discursuri ținute de 
general din ianuarie 1946. cinâ 
părăsea funcția de șef de gu
vern, și pină la întoarcerea sa 
la Palatul Elysee, în mai 1958.

• Spitalul universitar din 
New York a anunțat în noap
tea de joi spre vineri un re
cord al S.U.A. in materie de 
obstetrică : nașterea a șase 
gemeni vii. Tinăra Susan 
Danoff a devenit mama a 
cinci fetițe și un băiețel. Bu
curia a fost însă de scurtă 
durată; din cauza perioadei 
foarte reduse de gestație 
(șase luni), cei șase nou năs- 
Cjiți, avind fiecare o greu
tate în jur de 400 de grame 
și prczentînd importante difi- 
aultăți respiratorii, au dece
dat la numai cîteva ore de 
1H naștere.

1

IOTBAL Discursul radiotelevizat

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Delegații participant la se
siunea Adunării generale a 
Organizației Mondiale a Să
nătății au lansat Joi un apel 
pentru instituirea unui sistem 
mondial de supraveghere în 
vederea combaterii poluării 
mediului ambiant. Un comi
tet al acestei sesiuni anuale 
a O.M.S. a cerut directorului 
general al organizației, Mar- 
couno Candau, să supună vi
itoarei conferințe un program 
referitor la depoluarea me
diului. Ei s-au pronunțat, de 
asemenea, pentru adoptarea 
unui cod internațional cu pri
vire la această problemă, ca 
și a unor principii care să 
stea la baza instituirii de 
măsuri preventive eficiente.

TV
SBIBĂTA 23 MAI

15,45

17,00

17,05

18,05

19.00
20,00

Tenis de cimp : Româ
nia — Grecia.
Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 
Emisiune în limba ger
mană.
Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți .’ 
Telejurnalul de seară. 
Telc-enciclopedia.

21,00 Film serial : ..Rocam
bole" (III).

21.40 Reportaj TV.
22.00 Serenada Haffner de 

Mozart — interpretează 
Orchestra Simfonică a 
radiodifuziunii din Miin- 
chen (dirijor Rafael 
Kubeliok din S.U.A.).

22.40 Telejurnalul de noapte.
23,10 Muzică populară.
23,25 Campionatul mondial 

de baschet masculin : 
Iugoslavia — S.U.A. (în
registrare).

23,55 închiderea emisiunii.

Minerul Lupeni evoluează 
din nou pe teren propriu, 
primind replica formației E- 
nergetica Turnu Severin. 
Meciul începe la ora 11. Pe 
același teren se vor disputa 
și intîlnirile: Constructorul 
Lupeni — Minerul Aninoasa 
(în cadrul campionatului ju
dețean) și Minerul Lupeni — 
Energetica Turnu Severin (in 
cadrul campionatului republi
can de juniori).

Tot în cadrul campionatu
lui județean, pe terenul din 
Petrila se dispută, la ora 11, 
partida dintre formația locală 
Preparația și echipa Minerul 
Vulcan.

HAVANA 22. — Corespon
dentul Agerpres, Victor Stama- 
te, transmite : Intr-un discurs 
radiotelevizat. Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
guvernului revoluționar, a fă
cut o amplă analiză a dezvol
tării economice a țării și, in 
special, a campaniei de recol
tare și prelucrare a trestiei de 
zahăr din acest an.

Subliniind importanța deose
bită a producției de zahăr pen
tru economia cubaneză, pentru 
comerțul exterior al țării. Fi
del Castro a apreciat munqa

HANDBAL

Pc terenul de zgură roșie 
de la stadionul Jiul se dis
pută la ora 11 un meci de 
mare atractivitale: Știința 
Petroșani — C.S.M. Reșița, 
partidă decisivă pentru for
mația reșițeană de a promo
va sau nu in prima divizie 
handbalistică a țării.

Campionatul județean pro
gramează la Petrila și Lupeni 
următoarele întilniri: Jiul 
Petrila — Minerul Vulcan și 
Minerul Lupeni — Școala 
sportivă Deva.

Cu sosirea echipei Israelu
lui ‘ ' '
mondial de fotbal se află In 
plen la locul unde se va 
desiășura acest mare specta
col așteptat cu nerăbdare in 
lumea întreagă.

Echipa Angliei, care a so
sit săplămina trecută in Me
xic, se ailă intr-un scurt tur
neu in America de sud, ur- 
mînd să joace duminică la 
Quito, după ce la Bogota a 
învins cu scorul de 4—0 se
lecționata Columbiei. Aceas
tă victorie categorică a fot
baliștilor englezi a iăcut 
vîlvă printre specialiștii care 
consideră că randamentul dat 
de elevii lui Ramsey pe un 
stadion de altitudine ridicată 
denotă o mare capacitate 
vitală și o pregătire perfec
tă. Antrenorul columbian

actorii campionatului

’"pez declam 
meci: „Echipa Angliei 
o lormidubilă mașină dc go
luri și are o putere colectivă 
impresionantă".

O
Accidentarea portarului e- 

cliipel sovietice. Rudakov, 
l-a determinat pc antrenorul 
Kaclalln să cheme doi înlo
cuitori: pe Lev ktșin, care 
va participa astfel la al 
4-lea campionat mondial, și 
pe Leonid Schmutz, portarul 
echipei Ț.S.K.A. Rudakov su
feră de o luxație a unui umăr 
și se crede că el va fl Indis
ponibil pentru cel puțin 2—3 
săplumînf.

O
Antrenorul echipei Perului, 

fostul international brazilian 
Didl, a apelat la ajutorul unui 
medic psiholog pentru a re
zolva unele probleme care 
tulbură liniștea șl coeziunea 
echipei sale. Din Lima a 
sosit de urgen/ă medicul Da
niel Guillen care după o șe
dință de lucru cu Didi i-a 
convocat pe jucători pentru 
a avea un prim contact cu 
ei.

O
Publicarea listei celor 22 

de jucători mexicani a fost 
primită cu satisfacție .de su
porteri, mai ales pentru mo
tivul că între selecționați fi
gurează și favoritul lor. 
Borja, care, la un moment 
dat, fusese îndepărtat din 
lot. Alături de Borja este 
menținut și Diaz, un alt jiu 
câtor mai puțin agreat de 
conducerea federației mexi
cane.

i
*

i

sia și Africa, condusă dc prof, 
univ. Stanciu Stoian, secretar 
general al Ligii.

La încheierea lucrărilor au 
fost adoptate rezoluții de spri
jinire a luptei popoarelor din 
Laos. Vietnamul de sud și 
Cambodgia.

Reprezentanții opiniei publice 
din țările participante la con
ferință au condamnat politica 
de intervenție și agresiune a 
imperialiștilor americani în

Laos, cxprimîndu-și sprijinul 
deplin față de lupta justă a po
porului acestei țări, sub condu
cerea Frontului Patriotic. Par
ticipant ii la conferință au de
nunțat invadarea Cambodgiei de 
către forțele armate americane, 
apreciind că această acțiune 
face parte dintr-un plan mai 
amplu dc extindere a războiu
lui in întreaga peninsulă indo- 
chincză.

Acțiuni de protest 
împotriva

intervenției americane
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

In Statele Unite se desfășoară 
noi acțiuni de protest împotri
va extinderii intervenției ame
ricane în Indochina. La New 
York a avut loc în fața primă
riei un miting cu prilejul că
ruia aproximativ 20 000 de per
soane .și-au manifestat dezapro
barea față de implicarea tot 
mai marc a trupelor americano 
în luptele din Vietnamul de 
sud, Laos și Cambodgia. Adu
narea a fost organizată de miș
carea pacifistă „Coaliția mun
citorilor și studenților pentru 
pace“.

Organizația americană pentru 
amnistie a adresat secretarului 
general al O.N.U., U Thant, o 
declarație prin care protestează 
împotriva violării drepturilor 
omului prin trimiterea tinerilor 
americani în războiul din In
dochina, intrucît aceștia „sînt 
obligați să lupte într-un război 
ilegal, ncdeclarat“.

Luări de poziție împotriva

intervenției americane în Cam- 
bodgia continuă să se mani
feste și din partea unor mem
bri ai Congresului. Astfel, se
natorul Albert Gore a calificao 
drept „șocant" faptul că pre
ședintele hotărîse trimiterea de 
trupe înainte de a consulta Con
gresul și națiunea.

★

SAN FRANCISCO 22 (Ager, 
preș). — Un grup de peste 450 
de lideri sindicali din regiunea 
San Francisco au adresat o scri
soare deschisă președintelui Ni
xon în care se cere retragerea 
neîntîrziată a trupelor ameri
cane din Vietnam și Cambod
gia. Scrisoarea publicată do 
ziarul „San Francisco Examiner» 
and Chronicle" subliniază că 
economia S.U.A. cunoaște di
ficultăți serioase, ca urmare a 
cheltuielilor legate de susține
rea trupelor trimise în peninsu
la Indochina.

ARESTĂRI LA RABAT

al lui Fidel Castro

Țipatul — lotiepiindeiea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petioșaol 40 369

depusă de întregul popor pen
tru realizarea unor recolte bo
gate. Totodată el a arătat că, 
din cauza anumitor dificultăți, 
nu vor putea fi realizate cele 
10 milioane de tone de zahăr 
planificate inițial și că efortu
rile sînt îndreptate acum spre 
obținerea a 9 milioane de tone. 
Totuși, a spus Fidel Castro, re
zultatele obținute in acest an 
reprezintă un record în compa
rație cu tot ce s-a realizat pină 
acum, producția actuală între- 
cînd cu 30 la sută cantitatea 
maximă realizată vreodată îna
inte de revoluție.

RABAT 22 (Agerpres). — Numeroși studenți, printre 
cure și președintele Uniunii naționale a studenților maro
cani (UNEM), Mohamed Lakhsassi, au fost arestați joi la 
Rabat, in urma incidentelor desfășurate in timpul grevei 
care continuă de citeva zile la universitatea din capitala 
Marocului. Intre poliție și studenți au avut loc ciocniri pe 
străzile orașului.

Citind surse informate, agenția France Presse arată că 
cei arestați vor fi deferiți justiției.


