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VALEA JIULUI
ANGAJATĂ PLENAR ÎN MARELE EFORT

„CONTUL
OMENIEI"

CEASURI Șl ZILE GRELE,

AL TĂRII PENTRU NORMALIZAREA 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE Șl SOCIALE

ÎN REGIUNILE LOVITE DE CALAMITĂȚI
Cuvinte de aur, fapte de aur
Adevărate cuvinte de aur 

au fost spusele minerilor 
din Valea Jiului, cu prilejul 
mitingurilor ținute pentru 
ajutorarea populației din 
județele sinistrate, pentru 
hotărirea contribuției lor la 
diminuarea pagubelor produ
se de calamitatea inundații
lor. Emoționante și încărca
te de sensuri au fost vorbele 
lor, care, cu fiecare zi ce 
trece se împlinesc în fapte, 
în fapte de eroism pe fron
tul larg desfășurat al mun
cii, pentru sporirea produc
ției de cărbune și, implicit, 
a eficienței economice. Vor
bele de aur, se împlinesc 
în fapte de aur, pentru că, 
dintotdeauna, minerii. la 
rău și la bine și-au pus toa
te puterile lor, tot sufletul,

întru propășirea țării. Așa 
s-a născut tradiția, tradiția 
minerilor de a-și respecta cu 
sfințenie cuvîntul dat. Anga
jamentele înnoite au fost 
ferme și, ca întotdeauna, 
susținute ca de un singur 
glas de către miile de mi
neri participanți, la intrarea 
sau ieșirea din șut, la mi
tingurile spontane care au 
avut loc. S-a hotărît astfel 
ca, în luna mai să fie ex
trase peste sarcinile de plan 
12 000 tone de cărbune net, 
cantitate care, pînă la sfîr- 
șitul anului va spori necon
tenit. ajungînd la 50 000 
tone. Astăzi, cînd gîndurile 
și faptele noastre sînt ală
turi de cei loviți de furia 
apelor flămînde ca nici 
cînd altădată, minerii capi
talei cărbunelui românesc,

coboară în abataje, pătrunși 
de înaltul spirit de solidari
tate muncitorească. Șutul lor 
înseamnă încă un ajutor de 
netăgăduit vindecării rărtî- 
lor, încă vii, tăiate pe tru
pul țării noastre de monstru
ozitatea inundațiilor.

Astăzi minerii Văii Jiului 
răspund PREZENT chemării 
partidului dovedind încă o 
dată înalta conștiință civică, 
socialistă, de care sînt pă
trunși.

Astăzi abatajele și galerii
le minelor din bazinul nos
tru, vor fremăta într-un mod 
deosebit, fluviul de diamant 
negru va murmura pătruns 
de o anume căldură, de 
căldura omeniei.

Astăzi, minerii din brigă
zile care și-au dovedit de 
atitea ori hărnicia și price

perea, de la Lonea la Uri- 
cani, vor munci poate în 
tăcere, duși pe gînduri, dar 
cu siguranță puși pe fapte 
mari.

Nu-i momentul acum să 
înșiruim nume, să vorbim de 
cutare ori cutare brigadă, 
pentru că, fără doar și poa
te, astăzi, toate minele sînt 
ca un singur abataj, unde 
lucrează o singură brigadă- 
brigada minerilor Văii Jiu
lui.

Alăturîndu-ne lor, cuvîntu- 
lui lor de aur, le dorim cit 
mai multe fapte de aur, cit 
mai multe tone de cărbune. 
Succes deci minerilor Văii 
Jiului în această zi de mun
că de înaltă semnificație pa
triotică.

Radu SELEJAN

Potrivit datelor centraliza
te la Casa de Economii și 
Consemnațiuni, simbătă la 
ora 12 valoarea totală a 
depunerilor la cont C.E.C.- 
2 000 se ridica la 10 373 272 
lei.

Creșterea vertiginoasă a 
depunerilor — dublarea su
mei în decurs de numai 2 
zile — reprezintă o vie măr
turie a dorinței fierbinți a 
tuturor cetățenilor de a con
tribui la grăbirea lichidării 
grelelor suferințe ale popu
lației din județele sinistrate.

Se remarcă in mod deo
sebit valoarea ridicată a 
depunerilor în municipiul 
București — 3 643 570 lei, 
în județul Brașov — 696 400, 
Cluj - 604 067, Sibiu 
512 971, Bihor - 453 968, 
Teleorman — 439 979 și Ti
miș - 422 994 lei.

Este impresionant 
căratul f 
tul spirit civic al sătmăreni
lor — oamenii cei mai greu 
încercați de urgia apelor — 
care și în această situație 
contribuie cu fonduri bă-
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înflă- I 

patriotism și înal- I 
civic al sătmăreni- I

I 
I 

nești la vindecarea grelelor | 
răni provocate de inundații |

I
Din rîndul sutelor și su- a 

telor de mii de cetățeni de |

I 
cităm citeva nume : pensio- ■ 
nărui piteștean Constantin |

- suma banilor depuși de 
ei depășește 200 000 lei.

la orașe și sate, depună
tori în „Contul omeniei".

DE MAXIMA ÎNCORDARE,
IN JUDEȚELE INUNDATE
• Noi pagube pricinuite de furia apelor. Mii
și mii de oameni continuă lupta pentru stă
vilirea șuvoaielor dezlănțuite • Mari supra
fețe de culturi, numeroase sate, se află încă 
sub apă • In județele în care apele s-au re
tras, se depun ețorturi susținute pentru nor-
malizarea situației

UMANITARISM, 
SOLIDARITATE

® Răspunzînd chemării partidului pentru 
jutorarea zonelor lovite de calamități, membrii 
Biroului Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., conducerea Centralei cărbunelui Petro
șani, conducerile exploatărilor miniere, prepa- 
rațiilor de cărbune și ale celorlalte unități din 
cadrul C.C.P. au hotărît să doneze în contul 
sinistraților salariul pe o lună; aparatul comi
tetului municipal de partid a hotărît să doneze 
în contul sinistraților jumătate din salariul pe 
o lună; intelectualitatea din întreaga Vale a Jiu
lui, salariații tehnico-administrativi din toate 
celelalte întreprinderi și instituții vor contribui, 
în luna mai, cu contravaloarea a două zile din 
salariu.

• Calde manifestări ale solidarității cu cetă
țenii din zonele calamitate au avut loc, în a- 
ceste zile, la Institutul de mine din Petroșani 
unde, în unanimitate, studenții au hotărît să do
neze sinistraților contravaloarea unei zile de 
bursă. Studenții fruntași la învățătură au Hotă- 
rît să doneze sinistraților bursa pe o lună de 
zile.

• In întregul municipiu, la centrele de co
lectare a îmbrăcămintei au fost donate în folo
sul sinistraților 7 376 obiecte, din care amin
tim : 1 261 rochii și rochițe, 574 bluze pentru 
femei, 780 cămăși bărbătești, 204 costume băr
bătești, 267 sacouri, 100 perechi bocanci.
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ABNEGAȚIE 
Șl DĂRUIRE 

PE FRONTUL 
CĂRBUNELUI

In abatajele Văii Jiului — 
bogate surse energetice pentru 
țară — în ultimele zile au fost 
depuse eforturi mari, s-a acțio
nat cu vigoare și dăruire ple
nară în scopul sprijinirii, cu 
rodul brațelor și al minții, a 
uriașei bătălii pe care o poartă 
un popor întreg pentru recupe
rarea pagubelor greu calcula
ble provocate unor regiuni în

tinse de către apele dezlănțuite. 
Fiecare colectiv, fiecare om 
vrea cu tot dinadinsul — în a- 
ceste momente de cumpănă — 
să arate că e în stare de mai 
mult, că sarcinile zilnice și an
gajamentele luate pînă acum se 
pot depăși, că aportul poate 
fi mai spornic și mai convin
gător ca niciodată. Iată citeva 
mărturii i

De la 20 la 454...

o

Mârăcineanu, care a venit 
în ajutorul sinistraților cu 
suma de 6 000 lei, pensio- . 
nărui Alexandru Voicu, care I 
a depus 2 000 lei, de ase- . 
menea, pensionarul Petru | 
Toma din Hunedoara, care . 
a predat întreaga pensie | 
primită pe luna mai, croi- | 
torul Gheorghe Henciu, i 
din aceeași localitate, cu I 
suma de 2 000 lei, precum I 
și pionierul Gheorghe Nica- I 
de la școala generală nr. I 
11 din Pitești, care a donat I 
pentru copiii din zonele I 
inundate economiile sale I 
în valoare de 200 lei. 8

(Agerpres) |

Din toate județele lovite de 
calamitate sosesc fără încetare 
vești consemnînd noi pagube 
înregistrate în urma distruge
rilor pricinuite de năvala ape
lor, fapte de muncă titanică, 
plină de dăruire, ce se desfă
șoară pentru infrîngerea greu
tăților și refacerea a ceea ce 
a fost distrus de cumplitele pu
hoaie. Alte știri elogiază lupta 
a mii și mii de muncitori, ță
rani cooperatori, militari, care 
într-un efort comun acționează-^ 
pentru stăvilirea apelor dezlăn
țuite. Sînt încă, pentru oame
nii din cele, mai multe județe 
ale țării, ceasuri și zile grele de 
eforturi, uneori supraomenești, 
pe' care ei le consacră apără
rii vieții, satelor, orașelor, bu
nurilor materiale, rodului ogoa
relor.

SATU MARE
Pe unde au trecut puhoaiele, 

apar în toată cruzimea lor ră
nile dureroasei calamități. Co-
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...Performanța a fost realizată 
de către colectivul întreprinză
tor și destoinic al zonei I (șef 
de zonă ing. Ion Popescu), de 
la Exploatarea minieră Dîlja. 
Iată despre ce este vorba : prin- 
tr-o organizare mai bună a lo
curilor de muncă, aproviziona
re corespunzătoare a brigăzi
lor cu cele necesare, insistență 
vădită în direcția perfecționă
rii legăturii între toate veri
gile procesului de producție, 
oamenii de aici au reușit să ob

țină, în săptămîna din urmă, 
o creștere a plusului de cărbu
ne de la începutul lunii de la 
20 la 454 tone! Dăruirea de 
sine, energia cu care au mun
cit, sub bolțile de cărbune ale 
adincului, brigăzile conduse de 
Zoltan Nagy și Petru Molocea, 
sînt demne de toată lauda și 
admirația noastră.

Traian MOLLER

(Continuare în pag. a 2-a)

Din „jurnalul de bord"

J»1

al aeroportului 
București-Otopeni"

rcspondentul nostru ne-a comu
nicat ieri că sub casele pră
bușite . de năpraznica lovitură 
au fost găsite încă două ca- 
davrej. numărul victimelor o- 
menești identificate pînă sîmbă- 
tă în județ s-a ridicat la 79. , 
Peste distrugerile anunțate an
terior. pe măsura retragerii a- 
pelor, se adaugă noi date tra
gicului bilanț al inundațiilor; 
in 24 de ore au mai fost iden
tificate alte 4 700 animale 
moarte.

Apele s-au retras din 20 de 
localități, din 21 000 de case. 
Ele mai stăruie parțial in 8 lo
calități. Mii de oameni evacuați 
din zonele inundate s-au îna

poiat la locuințele lor. Numă
rul sinistraților se ridică la a- 
proape 17 000.

In ajutorul sinistraților con
tinuă să sosească neîncetat con
voaie de autocamioane, aerona
ve și trenuri cu alimente, me
dicamente, îmbrăcăminte, cor
turi. pături și alte obiecte de 
primă necesitate.

In același timp, continuă cu 
îndîrjire munca pentru ca via
ța să-și reia cît mai grabnic 
cursul normal. Peste 15 000 sala- 
riați din unitățile industriale 
ale județului s-au prezentat 
ieri la lucru.

Pe ogoare au 
mînțările.

țial circa 450 de clădiri din trei 
localități, precum și 400 ha te
ren agricol. S-au înapoiat la ca
sele lor 2 665 familii. 1 541 per
soane fiind încă sinistrate. In 
județ au fost refăcute 360 po
duri și podețe, 190 km de dru
muri, 15 km de cale ferată 
(normală și îngustă), 70 km li
nii electrice, 75 km linii tele
fonice.

MUREȘ
Știri sosite din unele locali

tăți ale județului anunță că 
pină ieri au fost repuse în func
țiune fabricile de geamuri, țiglă 
și cărămidă, precum și unități 
ale întreprinderii de industrie 
locală din Tîrnăveni. două sec
ții ale întreprinderii de ex
ploatare a lemnului din Reghin. 
La Tg. Mureș au fost repuse 
in funcție două din cele patru 
posturi de transformare exis
tente.

Intre comunele Pănet și Band 
s-a produs o alunecare de te
ren care a întrerupt circulația 
pe drumul județean Band — 
Tg. Mureș. Populația locală par
ticipă la degajarea drumului.

ALBA
reînceput însă-

CLUJ

QuuL JfLui^^uL 
nu l-a iiiai
o-wudui {judelui

E mult tragism in reporta
jele de presă radiodifuzate 
sau televizate, care se tran
smit de mai bine de zece 
zile, e tragism dar nu dispe
rare. Am lost lovijl crunt 
atunci cînd planurile noa - 
tre cele mai îndrăzne
țe erau împlinite și de
pășite, intr-un iureș al mun
cii sare umpleau la maxim 
elipa. Toată tara aceasta mi
nunata a lost lovită. Cînd 
Mureșul nu i-a mai lost omu
lui priet-n a revărsat peste 
luncile *ale mănoase zeci, 
trl poale 'Ule te 
■vl dc tone (exact, rine 
itie ?) de mii galben.

milioane de mc dc apă peste 
satele și orașele de pe lin
gă maluri, apă care a dărl- 
mal, a murdărit șl pingârit 
rodul sfintei trude omenești. 
Venea de departe și se du
cea departe la iei de încăr
cat dc ură neghioabă și inso
lit de blesteme. Comunicatul 
ollcial al Comandamentului 
județului Hunedoara de 
apărare împotriva inundații
lor a evaluai pină acum pa
gubele la tlrca 163000 000 
lei. Am văzut multe de-a 
lungul acestei încleștări care

Th. MARCUȘ

(Continuare In pag. a 2-a)

...23 Mai, ora 16,45. Dispecerul aeroportului inter
național „București-Otopeni" anunță : „Permitem ateri
zarea I". Un avion cu semnul distinctiv al Crucii Roșii 
atinge pămîntul, aducînd din Danemarca un prim tran
sport din ajutoarele acordate locuitorilor regiunilor 
noastre grav lovite de inundații : 12 000 flacoane de pe
nicilină, 2 400 tablete de calciu, 4 500 kg de lapte praf, 
cu emblema fabricilor producătoare daneze.

Aceasta este numai una din cursele internaționale 
Înregistrate în „jurnalul de bord" al aeroportului bucu- 
rețștean. Ieri, de pildă, au mai sosit - prin intermediul 
Crucii Roșii — avioane din R. D. Germană și Republica 
Federală a Germaniei. Primul a fost încărcat cu 9 000 
flacoane de streptomicină, 3 300 de pături, 20 de conta;- 
ndje cu substanțe chimice pentru purificarea apei. Celă- 
lalț a adus citeva mii de cutii cu lapte praf, făină de 
cefeale, paste din fructe și legume, ciocolată etc.

indată după sosire, camioane garate in apropiere 
le-au încărcat și le-au transportat la aeroportul curselor 
interne de la Băneasa, de unde au fost dirijate spre sa- 
teii și comunele județelor Bacău, Suceava, Mureș, Mara 
mureș, Hunedoara. Sibiu. (Agerpres)

In județ mai 
nundate peste 
din diferite 1 
simbătă s-au identificat 323 ca
se distruse. 1 223 avariate. 1 393 
animale moarte.

i sînt parțial i-
2 000 de case, 

localități. Pină

s

s

BISTRIȚA NĂSAUD
Riurile s-au retras în matca 

lor după ce violenta lor revăr
sare a distrus aproape 1 200 de 
construcții (din care 607 casc), 
numeroase porțiuni de drumuri, 
căi ferate, linii electrice, linii 
telefonice etc. Prin eforturile 
susținute ale lucrătorilor din 
transporturi și telecomunicații, 
cu sprijinul ostașilor, au fost 
refăcute pînă simbătă 190 
linii electrice, 11 km linii 
lefonice. aproape 9 km căi 
rate.

Viața tinde să revină în 
gașul normal.

Dintre cele 51 localități 
inundate în timpul revărsărilor, 
24 mai sînt parțial sub ape. 
12 000 hectare sînt încă inun
date. Pînă simbătă au fost 
repuse în funcțiune Uzinele de 
produse sodice Ocna Mureșului 
(parțial). Uzina de apă din Alba 
Iulia. Fabrica de încălțăminte 
.„Ardeleana". Și-a reluat de 
asemenea, activitatea Șantierul 
Fabricii de porțelan din Alba 
Iulia. Se lucrează intens la 
repunerea în funcție a 
țici de prefabricate de la 
boieni și la Moara din 
Iulia.

HUNEDOARA

km 
te- 
fc-

fă-
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MARAMUREȘ
Simbătă, in cuprinsul jude

țului mai erau inundate par-

Sec- 
Răz- 
Alba

malSimbătă, în acest județ 
erau afectate de revărsarea 
Mureșului 25 de localități (din 
care 5 inundate total), șase 
unități productive, circa 13 000 
hectare teren. Peste 3 000 de 
familii sînt încă evacuate. Nu
mărul caselor distruse a cres
cut cu 209, Din totalul clădiri
lor avariate de inundații au

(Continuare in pag. a 3-a)

Urma puhoaielor.
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Un sfert de veac de la înfrînqerea Germaniei fasciste

la sprijinirea frontului antihitlerist
însemnătate care s-a ridicat

Stelian POPESCU 
muzeograf Iu Muzeul de Istoric 
n partidului comunist, a miș
cării revoluționare și cb mocra- 

licc din România

MARȚI 5 MAI 197»
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Eforturile și sacrificiile făcute 
dc masele populare in timpul 
războiului împotriva Germanici 
fasciste constituie Un măreț 
exemplu de dragoste de patrie, 
eroism și muncă și capătă în 
acest an, a| aniversării unui 
sfert dc veac de la terminarea 
in Europa a celui de al H-lca 
război mondial, o nouă semni
ficație.

Pe lingă numeroasele jertfo 
făcute in luptele pentru elibe
rarea țării și in cele desfășu
rate pc teritoriul Ungariei .și 

poporul român 
nală contribuție 
nfringerea duș-

Jiului Ghcorghe Ghem ghiu-Dcj 
unde împreună cu minerii, s-au 
stabilit măsurile pentru mobili
zarea tuturor energiilor in ve
derea sporirii producției de 
cărbune. In acea perioadă de 
ruină și de lipsuri din cele 
mai grele partidul comunist a 
sădit în inimile minerilor in-

.--  ---------- t în
perioada războiului antihitlerist 
în fața organizațiilor P.C.R. 
din întreprinderile carbonifere 
din Valea Jiului, a fost aceea 
a brațelor de muncă a căror 
lipsă s-a resimțit asupra pro
ducției. In lupta pentru rezol
varea acestei probleme s-a vă
dit o diiă mai mult, rolul ho- 
lArilor il organizațiilor parti
dului comunist in mobilizarea 
tuturor celor apți dp muncă 
pentru a participa la lupta pa
triotică dc ridicare a produc
ției de cărbune. Prin muncă 
politică neobosită explicând ca
racterul just al războiului anti-

+ l/rme re din pag. 1

mele de lucru pe care comite
tele de direcție și le-au stabi
lit pentru folosirea fondului 
de timp maxim disponibil 
au fost respectate, nu a fost 
suficientă grijă față de 
angajați și problemele pe care 
aceștia le ridică, fapt ce a 
determinat ca și in luna apri
lie să existe o mare fluctuație 
o efectivelor de salariați. Ac
tivitatea de producție nu a 

cazurile 
principală

nu

noii

LA FUM 
ORiCINE Șl

MERGE 
ORICUM ?

UZINE-FflBRICI-MINE j
GR WAIEA JtUlUI 

din făiBUterj s cta sn»> mvH

prefabricate de la Livezeni, 
io complexul puț de extracție 
și separație Dilja și Io unele 
instalații de extracție.

Comitelui municipal de par
tid apreciază că unitățile eco
nomice au create toate condi
țiile tehnico-materiale și de 
dotare pentru ca semestrul I 
din ocest an să-l încheiem 
cu realizarea in întregime o 
sarcinilor și angajamentelor 
de plan ce ne revin. Rezul
tatele bune obținute, bilanțul 
rodnic cu care comuniștii și 
oamenii muncii din Valea

rom 
Sad 
fila: 
sala. Contr 
nii au plecat intrigați : vizio
narea filmului a fost de o ne- 
așteptată mediocritate pentru 
că.. Du. pentru că la fiecare 
spectăcol cinematograful din Is
croni se transformă intr-o ere- 
șfi — căm n ad-hoc. Operatoarea, 
inimă sensibilă (de fapt foarte 
interesată să-și depășească pla
nul de încasări), permite acce
sul in sală oricui, fără să pri
vească dacă viitorul spectator 
are copil în brațe. Pentru că 
cei mai mărișori dintre copii' 
pătrund., in grupuri. N-ar fi 
nimic dacă ar sta liniștiți. Dar 
vizionarea filmului sc transfor
mă într-c teroare pentru cei 
care vor să urmărească filmul 
1n condiții cit de cit acceptabi
le ’ cele două uși sînt deschise 
larg, sala se cufundă în întu
neric și, să te ții la zburdăl
nicii ' Banda sonoră a. filmu
lui abi.i se aude, copiii încep 
8ă se joace cu frenezie de-a 
prinsolea sau altceva, pruncii, 
pentru că e întuneric, țipă cit 
fi țin gura ! Și tu. spcctatorule.

Lăsînd de-o parte rcglcir 
țările de ordine interioară pri- 

afole (care, de 
foarte lim- 
oc) între- 

directorul 
din Iscroni : de ce 

organizează, pentru copi 
matinee speciale, pe cit posi 
bil cu filme adecvate vîrstci 
Ce satisfacție spirituală poate 
avea un prunc, să zicem de 2 
sau 3 ani, la film ? Le propu
nem și locuitorilor din Iscroni 
să gindcască asupra celor două 
întrebări care influențează cali
tatea vizionării filmelor.

E adevărat că cinematogra
ful a ajuns deosebit de popu
lar, dar nici chiar așa! Dacă 
conducerea căminului cultural 
continuă să dovedească o in
tolerabilă clemență (cu un scop 
strict pecuniar) — ce trebuie 
cunoscută și sancționată dc că
tre Comitetul municipal pentru 
cultură și artă — părinții, și 
ei. vor mărturisi aceeași lipsă 
dc discernămînt în educația 
copiilor. Or. în asemenea con
diții filmul pierde din mesajul 
și valoarea lui educativă.

T. SPĂTARU

Aiege/ca Consta»

ș SII I
Deputata noastră

Sint mulți ani de cind Eva 
Tudor e deputată in circum
scripția electorală tir.- 9 clin 
Aninoasa. Cetățenii an qles-o 
pentru devotamentul și spiri
tul gospodăresc, priceperea și 
pasiunea cu care muncește. 
Acum, fiind primăvară, depu
tata i-a mobilizat pe alegăm 
tori la amenaiarea zonelor 
verzi din circumscripție, la 
curățirea străzilor, șanțurilor, 
a curților și grădinilor. Au 
răspuns cu toții Piuă și ele
vii ce locuiesc aici participă 
ia acțiunile gospodărești. In 
acest an locuitorii din cir
cumscripția electorală nr. 9,

avind drept exemplu mobili
zator pe deputata Eva Tudor, 
au efectuat 400 ore de mun
că patriotică. De altfel au 
și un angajament in această 
direcție Acela de a efectua 
in acest an 700 ore de mun
că. Deputata Eva Tudor des
fășoară și o largă muncă e- 
ducativă privind respectarea 
normelor de conviețuire.

Pentru 
tate obști 
Tudor a 
„Fruntaș 
telor".

nelui să fie luate măsuri ca 
planul de producție să se re
alizeze ritmic in toate zonei» 
de producție, raioane și for
mații de lucru. La exploatarea 
Uricani, comitetul de direcție 
să fie ajutat și îndrumat d» 
conducerea Centralei pentru 
a întocmi programe adecvat» 
de lucru in core să se prevadă 
folosirea întregii capacități 
de producție, organizarea ju- 

_ _ _ ' pro-
” J Șl 

se urmărească 
fie urgentate lu
crările de punere 
in funcțiune a a- 
batajelor cu re
zerve imobilizate. 
La minele Paro- 
șeni, Aninoasa șl 
Lonea să se pre
vadă măsuri con
crete pentru res
pectarea progra
mării abatajelor, 
introducerea șl 
urmărirea efici
enței susținerii 
metalice în aba
taje. Cadrele de 
conducere, de 
control și în
drumare de la 
exploatări să 
aibă sarcini con
crete, să fie de
terminate să în
țeleagă că ac- 

de bază a lor 
este realizarea sarcinilor pla
nului de producție, a indica
torilor tehnico-economici șl 
financiari și in această acti
vitate să fie atrase și să poar
te răspunderea in concordan
ță cu obligațiile de serviciu 
ce le revin ;
• In domeniul investițiilor, 

unități ca S.C.S.M., Institutul 
de mine Petroșani, „Viscoza- 
Lupeni, cooperativele de pro
ducție, șantierele de construc
ții să stabilească măsuri con
crete pentru realizarea planu
lui anual, iar în primul semes
tru al anului să realizeze 
puțin 50% din pion ;
• Șantierul 17 C.F.R. 

numească la conducerea 
turilor și a lucrărilor 
capabile să organizeze proce
sul de producție la nivelul 
sarcinilor încredințate, să fo
losească judicios efectivei» 
de salariați pentru creșterea 
productivității muncii pe șan
tier ;

© Șantierul I.L.H.S. Uriconl 
să organizeze cit moi judicios 
lucrările de umplere a bara
jului, punerea in exploatare a 
carierelor prevăzute și crește
rea capacităților 
cariere de piatră, 
carea lucrărilor de aducții 
a apei potabile, a 
colectoare pentru stația Dă- 
nuțoni ;

® Grupul nr. 2 construcții 
social-culturale Valea Jiului 
să înceapă, in primele zile 
ole lunii mai, fabricarea pa
nourilor mari pentru constru
irea în termen a celor aproa
pe 400 apartamente prevă
zute ;
• Șantierul T.C.M.M.

creeze condițiile punerii 
funcțiune, pină la 1 septem
brie a.c., a complexului in
dustrial de suprafață puț de 
extracție și separația Dilja, să 
organizeze corespunzător im
portantele lucrări de punere 
în funcție a mașinilor de 
extracție de la puțurile nr. 2 
est Petrila, sud Aninoasa, puț 
Paroșeni și puț ....................
câni ;
• Organelor 

ilor de partid, 
U.T.C. le revine obligațio de 
° 5°ord°no și îndruma, de a 
sprijini activ și în viitor 
activitatea economică din 
unități pentru realizarea în 
întregime a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
luate de colectivele de muncă,' 
pentru înlăturarea neîntîrziatâ 
a deficiențelor și lipsurilor ce 
au existat în unele unități 
conomice în perioada ce a 
trecut din acest an și îndeo
sebi din luna aprilie a.c.

Municipiul nostru dispune 
de potențialul tehnic și uman 
necesar care, mobilizat și în
drumat activ de organele și 
organizațiile de portid, este 
în măsură să asigure pe deplin 
realizarea in întregime a sar
cinilor importante încredințate 
de partid comuniștilor și oa
menilor muncii din Valea Jiu
lui in primul semestru al onu- 
lui 1970, pe întregul an, cre- 
ind de pe acum premise si
gure înfăptuirii cu succes a 
obiectivelor de mare răspun
dere ce ne revin in anii vii
torului cincinal.

dicioasă a proceselor de 
ducție. La minele Petrila 
Vulcan să 
atent și să

ÎNDEPLINIREA
EXEMPLARA

A SARCINILOR
PE SEMESTRUL I

cele Jiului au intimpinat 1 Mai 
sint o ga/anție că în viitor 
se vor obține succese și mai 
importante.

In acest an, ultimul din cin-’ 
cinalul actual, se vor termina 
lucrările de punere in func
țiune a minei Bărbăteni, se 
vor crea capacități la produc
ția de cărbune de peste 
600 000 tone, se vor construi 
1 320 apartamente, un liceu 
cu 16 clase, un club-cinema- 
tograf la Uricani și alte im
portante obiective. O sarcină 
importantă revine organelor 
și organizațiilor de portid, 
consiliului de administrație al 
Centralei cărbunelui, comite
telor de direcție ale minelor, 
conducerilor tehnico-adminis- 
trative ale tuturor unităților e- 
conomice — incepind cu luna 
mai - de a pregăti condiții 
optime in vederea realizării 
viitorului plan cincinal, cind 
pentru dezvoltarea municipiu
lui nostru se vor investi a- 
proope 3,3 miliarde lei. In 
cincinalul 1971-1975 sarcinile 
ce ne revin sînt mobilizatoare, 
un accent deosebit punindu-se 
Pe aspectul calitativ al mun
cii noastre. Producția de căr
bune a Văii Jiului va spori la 
11,o milioane tone, producti
vitatea muncii in minerit tre
buind să ajungă la 95 000 iei 
pe salariat in anul 1975. |n 
anii viitorului cincinal se va 
termina punerea in funcțiune 
a minelor Livezeni și Sărbâ- 
teni. va spori producția de 
cărbune la minele noi, la cele 
modernizate și sistematizate.

Se vor moderniza și spori 
capacitățile de prelucrare la 
preparațiile Lupeni și Petrila 
cu cel puțin 3,7 miliocno to
ne ; va fi reutilatâ și va 
crește capacitatea fabricii 
„Viscoza* Lupeni ; se vor con
strui 5 936 apartamente, trei 
școli cu 16 clase, o școala cu 
12 clase și o școală cu 18 
clase în orașele Văii Jiului ; 
se prevede construirea de spa
ții comerciale în localitățile 
Petrila, Lonea, Petroșani, Vul
can și Uricani ; se vor dezvol
ta unitățile întreprinderii de 
industrie locală, cele de de
servire și comerciale. Se va 
da în folosință complexul tu
ristic, barajul de acumulare, 
lucrările de aducțiune a apei 
potabile de la Valea de Pești, 
pentru alimentarea orașelor 
Văii Jiului precum și lucrările 
de regularizare 
vor fi terminate 
modernizare și 
a căii ferate și
traseul Filiași-Simeria și alte 
importante obiective industria
le Și social-culturale.

Cunoscute fiind importante
le sarcini ce ne revin în acest 
an, precum și crearea tuturor 
condițiilor pentru îndeplinirea 
celor din viitorul cincinal, con
siderăm necesar a fi 
urgente măsuri pentru 
recupera răminerile in 
acolo unde există pe
luni trecute, pentru a se înlă
tura deficiențele și lipsurile 
ce se manifestă încă in unele 
unități din municipiul nostru.
• La unitățile miniere a- 

parținătoare Centralei cărbu-

tivitatea

de 
fost

hitlerist. prin exemplul înain
tat al comuniștilor, prin elanul 
tineresc al uteciștilor. care 
rțu-și precupețeau forțele pen
tru a obține mai mult cărbu
ne. organizațiile P.C.R. au reușit 
șă mobilizeze sute de oameni 
care au intrat în mină volun
tar. pentru a-i ajuta pe mineri. 
Invingind cu dîrzenie greutăți
le ce le-au stat în față, nepre- 
cupețindu-și eforturile, muncind 
cu avint patriotic pentru ridi
carea producției, minerii din 
Valea Jiului, ca și cei din în
treaga țară au adus o contri
buție însemnată la efortul de 
război al României împotriva 
Germaniei hitlcriste. Asigurînd 
la sfîrșitul lunii martie 1945 o 
producție dublă față de septem
brie 1944. necesitățile de căr
bune pentru căile ferate și in
dustrie au putut fi satisfăcute 
în măsură crescîndă.

Putem conchide că în frun
tea luptei pentru aproviziona
rea la timp a transporturilor 
feroviare s-au situat. în tot tim
pul războiului, minorii din Va
lea Jiului, care au asigurat a- 
proape 75 la sută din cota de 
fărbune primită zilnic de căile

manului situindu-se prin aceas
ta in rindurile participanților 
activi la obținerea victoriei.

Pentru rezolvarea sarcinii 
naționale a susținerii frontului, 
Partidul Comunist Român s-a 
adresat in primul rind clasei 
muncitoare, arăți nd că rolul ei 
este de a sta in fruntea luptei 
poporului pentru libertatea și 
independenții sa deplină, că 
muncitorii trebuie să sprijine 
in modul cel mai activ efortul 
de război împotriva hitlerismu- 
lui, pentru ca libertățile do- 
bindite la 23 August să fie 
consolidate și lărgite. Clasa 
muncitoare a fost aceea care a 
dus greul luptei și muncii pen
tru aprovizionarea ' ■ • -
pentru lichidarea 
războiului.

Un loc important 
general al clasei 
pentru susținerea frontului an
tihitlerist l-au avut muncitorii 
mineri din principalul bazin 
carbonifer al țării — Valea Jiu
lui.

Ridicarea producției de căr
bune era o condiție de însem
nătate vitală pentru asigurarea 
cu combustibil a transporturi
lor. pentru refacerea industriei 
și îndeosebi a celei siderurgice 
și metalurgice, ramuri de în
semnătate hotăritoarc pentru 
susținerea frontului.

In septembrie 1944. produc
ția de cărbune a României re
prezenta mai puțin de jumă
tate față de media producției 
lunare a anului 1943. In aceste 
condiții, partidul comunist s-a 
adresat cu toată încrederea 
minerilor, mobilizîndu-i la lup
tă hotărîtă pentru învingerea 
greutăților, pentru a da țării 
cărbune cit mai mult și de bu
nă calitate. Astfel, in noiem
brie 1944 din insărcin rea C.C. 
al l’.C.R. s-a deplasat in Valea

frontului, 
urmărilor

în aportul 
muncitoare

constituit in toate 
sarcina dc bază — 
- pentru cadrele 
tehnice ingine
rești, pentru ca
drele de control 
și îndrumare de 
la Centrala căr
bunelui și din 
unitățile apaiți- 
nătoore, îndeo
sebi de la mine
le Uricani, Paro
șeni, Vulcan, A- 
ninoăsa și Lonea.

Am arătat 
doar citeva din 
neajunsurile uni
tăților Centrolei 
cărbunelui ce 
;-au materializat, 
in luna aprilie, 
în nerealizarea 
planului produc
ției de cărbune 
brut cu peste 
18 000 tone, diminuind
31 tone cărbune obținute 
peste plan in trimestrul I. Ne
realizarea planului de produc
ție a determinat ca exploată
rile Uricani și Vulcan să ră- 
nrnă sub sarcinile anuale la 
zl cu 11123 tone, respectiv, 
cu 5 417 tone, iar minele 
noosa și Lonea cu 986, 
pectiv, 247 tone.

In domeniiil lucrărilor 
Investiții, cu toate că au
obținute unele rezultate bune, 
din cauza unor deficiențe și 
lipsuri in organizarea lucrări
lor și a muncii în șantiere, 
avem beneficiari și organizații 
de construcții ce nu s-au în
cadrat in procentul anual al 
perioadei. Stația de cercetări 
pentru securitate minieră nu 
a atacat încă lucrarea de in
vestiții a depozitului de explo
zivi planificată și 
fop ce a făcut ca în trimes
trul I să realizeze doar 16,1% 
din planul de investiții, „Vis- 
coza" Lupeni a realizat doar 

din planul de investiții, 
Institutul de mine — 13.7%. 
Cooperativa Jiul - 7,8%, Co
operativa „Deservirea" — 
12,5%, iar cooperativa Parîn- 
gul — 1,5%. Șantierele 
C.F.R. și I.L.H.S. Uricani 
realizat planul in proporție de 
numai 86%, respectiv, 89%. 
Sint unele întîrzieri nejustifi
cate la lucrările de punere in 
funcțiune a poligonului dej

cel

crederea că Valea Jiului, 
care clasele exploatatoare 
transformaseră intr-o Vale 
plingerii, va deveni o Vale 
bucuriei.

Organizațiile de partid din 
Valea Jiului au constituit co
misii de control muncitoresc 
asupra producției, care, împreu
nă cu ceilalți mineri, au contri
buit activ la găsirea celor mai 
potrivite metode de sporire a 
producției. Una dintre aceste 
metode care s-a dovedit a fi 
deosebit de eficientă a fost cea 
inițiată de comuniștii de la 
mina Lupeni. care, pentru a 
realiza o producție cit mai mare 
au hotărit ca fiecare echipă să 
se schimbe la locul dc muncă, 
aducînd cu sine, pregătit, tot ma
terialul lemnos necesar pe între
gul schimb. Ca urmare a apli
cării acestei metode cit și a 
altor măsuri luate de organiza
ția P.C.R. și cea sindicală, mi
nerii din Lupeni au ridicat pro
ducția dc cărbune de la 37 532 
de tone în septembrie 1944. la 
65 597 de tone in martie 1945.

Comitetele sindicale au orga
nizat, de asemenea. întreceri 
patriotice pentru cea mai ridi
cată producție de cărbune, pe 
echipe și pe schimburi, au con
stituit brigăzi și echipe de mun
că conduse de comuniști și ute- 
ciști care au mobilizat și pe 
ceilalți muncitori. In cadrul în
trecerii s-a manifestat avintul 
patriotic al muncitorilor mineri 
pentru ridicarea producției. 
Minerii de la Aninoasa. Petri- 
la, Lupeni, avind de multe ori 
drept hrană doar câțiva cartofi 
fierți, cu puterea de muncă slă
bită. au prestat în tot timpul 
războiului antihitlerist cite două 
schimburi, dintre care unul vo
luntar. fără plată după cum re
zultă din documentele vremii.

O problemă de cea mai mare

finanțată,

17 
au

s
ș
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laborioasa-i activi- 
tească deputata Era 

primit insigna de 
in gospodărirea sa-

s

MARȚ1 5 MAI

Activitatea

profesio- 
capabili 
rolul de 

ce le va 
dezvoltă-

studenților de la I.M.P.

18.00 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18,05 Lumea copiilor.
18.30 Anchetă economică.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 La volan — emisiune 

pentru conducătorii auto.
19,35 Ce știm și ce nu știm 

despre om ?
20,00 Desene animate.
20,15 Seară de teatru : „Micul 

infern" de Mircea Ște- 
fănescu.

21,50 Telejurnalul de noapte. 
22,05 Tcleglob. Tasmania.
22.30 Actualitatea muzicală. 
23,00 închiderea emisiunii.

țificâ din cadrul cercurilor 
de matematici, fizică și chi
mie, științe sociale și sociolo
gie. mecanică și rezistența, 
organe de mașini, geologie, 
topografie, exploatări minie
re și săpări, tehnică minieră 
și economie, mașini miniere, 
electrificarea și automatizarea 
minelor, organizate pe lingă 
catedrele de specialitate, au 
luat parte la ședințele de lu
cru ale cercurilor, s-au docu
mentat și au elaborat in co
lectiv teme dintre care unele 
vor reține atenția și se vor 
bucura de aprecierea cadre
lor tehnice din producție. 
Dintre asemenea teme amin
tesc „Mecanizarea tăierii și 
a susținerii in stratul 13 la 
E. M. Paroșeni”, „Posibilități 
de utilizare a frinării elec
trice la unele instalații de 
extracție din Valea Jiului', 
„Utilizarea teoriei grafelor și 
a calculatoarelor electronice 
cifrice in optimizarea fluxu-

so
Io-

. adr»

in aceste 
intensifi- 

iune 
canalelor

lui tehnologic de fabricație 
a stilpilor hidraulici*. „Stu
diul limpezirii apelor rezi
duale de la preparați» Petri
la" și altele, care vizează îm
bunătățirea tehnologiilor de 
exploatare și dc preparare a 
substanțelor minerale utile, 
mecanizarea și automatizarea 
proceselor de producție, pre
cum și aspectele economice 
ale activității întreprinderilor 
din industria extractivă. Stu- 
denți ca Lup Viorel Și Cră
ciun Vasile din anul IV mi
ne, Hortopan loan din anul 
II mine. Mastici Gavril din 
anul IV Electro, Daj loan 
din anul II Electro. Chihaia 
Luzăr din anul IV prepara
re și mulți alții, care fac 
parte din colectivele de cer
cetare care vor prezenta co
municări la sesiune, se pot 
mindri cu roadele muncii 
desfășurate cu perseverență 
și pasiune, de-a lungul anu
lui universitar, pentru apro
fundarea cunoștințelor teore-

tice însușite in procesul de 
invățămint, pentru completa
rea lor cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii 
și pentru legarea acestora de 
problemele practice ale mi
neritului din țara noastră. 
Pasiune și satisfacție — iată 
cuvintele care exprimă in
tr-un mod foarte concis ceea 
ce oferă cercetarea științifi
că studenților, de la primele 
începuturi și pină la adc\ă- 
rata consacrare.

Cea de a XV-a sesiune a 
cercurilor științifice studen
țești din Institutul 'de mine 
va constitui o nouă confir
mare a frumoasei tradiții sta
tornicite in rindul studenți
lor din cel mai important 
bazin carbonifer al țării, dor
nici să devină specialiști cu 
o înaltă pregătire 
nală și ideologică, 
să-și indeplinească 
inaltă răspundere 
reveni în procesul 
rii societății noastre socialiste.

să 
in

principal Url-

și organizoțl- 
sindicat șl

a rîului Jiu ; 
lucrările de 

electrificare 
a stațiilor pe

luate 
a se

urmă 
cele 4

NOTA

Pledoarie
pentru o nouă autogară
In stația de autobuze I.G.C. 

din Piața Victoriei Petroșani 
— un permanent du-te-vino. 
Plecarea și sosirea curselor 
in și din direcțiile Lonea, A- 
ninoasa, Uricani atrag sute 
și sute de călători, care, in- 
ghesuiți intr-un spațiu res- 
trins, caută loc de ieșire spre 
oraș, sau înspre autobuzele 
care pleacă și sosesc din ju
mătate in jumătate de oră.

Circulația intensă pe șo
seaua națională ce trece prin 
fața stafiei, existența in ime
diata ei apropiere a stației 
P.E.C.O., parcarea autovehi
culelor din piață, stații de

oprire l.G.C. pentru cursele 
locale, circulația mare de pie
toni din și in direcția stației 
C.F.R. a coloniei de ios, spre 
școli, E. M. Dilja ș a. aglo
merează in această parte a 
Pieței Victoriei un număr atit 
de mare de autovehicule și 
pietoni că circulația nu se 
mai poate desfășura in condi
ții normale. Situația pledea
ză pentru construirea unei 
autogări corespunzătoare cu 
cerințele actuale, intr-o par
te mai puțin aglomerată a 
orașului nostru in continuă 
dezvoltare.
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COMUNICAT Măsuri pentru aprovizionarea State, organizații internaționale,
DIN PARTEA MINISTERULUI 

ÎNVĂTĂMÎNTULUI
populației din zonele sinistrate

Ministerul învățământului 
(ace următoarele precirări in 
legătură cu măsurile 
in vederea încheierii 
școlar in curs, ca 
situației 
calități, 
(or :

1. - 
le revin din 
școlare, inspectoratele școlare 
județene vor menține cursu
rile suspendate, in continua
re, la școlile care nu au con
diții să-și reinceapă activita
tea.

in localitățile in care peri
colul a trecut și s-ai 
condiții pentru 
activității, 
luate de îndată, cu 
organelor sanitare, 
care au suferit avarii, 
solicita și avizul organelor de 
specialitate din sectorul con
strucții.

2. — Cursurile de zi și se
rale la clasa a Xll-a (anul 
V al liceelor de specialitate) 
se vor încheia, potrivit regula
mentelor școlare, la 23 mai, 
iar la clasele I—XI, la 13 iu
nie.

Situația școlară a elevilor 
claselor I—XI din școlile care 
nu-și vor putea reîncepe ac
tivitatea se va încheia pe baza 
rezultatelor obținute pînă în 
momentul suspendării cursu
rilor. Elevilor din aceste uni
tăți, care doresc să-și îmbu
nătățească situația la învăță
tură, li se poate amina în
cheierea situației școlare pen
tru perioada de 1 — 15 septem
brie.

luate 
anului 

urmare a 
create in unele lo- 
din cauza inundații-

Potrivit atribuțiilor ce 
regulamentele

creat 
desfășurarea 

cursurile vor fi re- 
avizul 

La școlile 
se va

3. — Examenul de bacalau
reat se va desfășura la data 
stabilită, adică intre 18 și 28 
iunie.

Absolvenții liceelor din lo
calitățile inundate vor primi 
sprijin in pregătirea exame
nului de bacalaureat din par
tea personalului didactic din 
localitățile in care domicilia
ză pe această perioadă.

4. — Concursul de admitere 
în licee se va desfășura in 
perioada 22 iunie — 3 iulie, 
iar in școlile profesionale, 
intre 7 și 14 iulie.

In zonele in care școlile 
generale vor fi nevoite să-și 
mențină cursurile întrerupte 
mai mult timp, concursul de 
admitere la liceele din aceste 
zone se va ține numai în se
siunea de toamnă, adică 
intre 1 și 9 septembrie ; aces
te cazuri excepționale vor fi 
comunicate in presă pină la 
5 iunie.

5. — Concursul de admitere 
in invățămintul superior va 
avea loc la data stabilită, 
adică între 10 și 18 iulie.

Instituțiile de învățămînt 
superior vor organiza în pe
rioada 3—9 iulie 1970, pentru 
candidații proveniți din zonele 
inundate, un program 
consultații la disciplinele de 
concurs. Pentru perioada in 
care se desfășoară consulta
țiile și concursul de admitere 
in invățămintul superior, ab
solvenții de liceu proveniți 
din familii sinistrate vor avea 
prioritate la găzduirea in că
mine și asigurarea hranei 
in cantinele studențești.

In efortul general pc care 
întregul nostru popor îl feco 
pentru înlăturarea cit mai grab
nică a efectelor dezastruoase ale 
inundațiilor se înscriu și mă
turile luate de organele de co
merț pentru aprovizionarea 
populației din zonele sinistrate, 
cu produsele de bază necesare 
alimentației. In acest scop. Mi
nisterul Comerțului Interior, 
prin comandamentele create și 
prin delegați trimiși la fața lo
cului, in strînsă colaborare cu 
ministerele furnizoare, au asi
gurat din primele zile ale de- 
zastrului și continuă să asigure 
aprovizionarea neîntreruptă a 
populației din aceste zone cu 
produsele necesare consumului 
curent

Astfel, pină in ziua do 22 
mai la dispoziția populației si
nistrate au fost puse 362 tone 
piine, peste 2 500 tone făină, 
peste 1 600 tone mălai, aproape 
1 000 tone zahăr, aproape 11000 
hl lapte, 17 000 tone lapte praf, 
peste 1 200 tone ulei, peste 200 
tone untură, 23 tone slănină, 
peste 1 milion de ouă. 60 tone 
brinzeturi, aproape 150 tone 
carne, peste 260 tone conserve 
de carne. Ill tone conserve de 
pește, 16 tone poște sărat, peste 
■10 tone orez, 33 tone marga- 
rină .și 6 tone unt, 610 tone 
cartofi, 262 tone fasole uscată, 
156 tone legume, 230 tone sare; 
peste 1 milion de sticle cu apă 
minerală etc.

Paralel cu acțiunile între
prinse pentru aprovizionarea 
populației cu produse alimen
tare. au fost luate măsuri și 
pentru asigurarea 
ncalimcnlare strict 
Astfel, au fost expediate spre 
zonele sinistrate un mare nu
măr de ix'rechi cizme (Ic cau
ciuc. pături, treninguri, lenje
rie de corp, precum și alte ar
ticole do îmbrăcăminte.

Concomitent cu această vastă 
acțiune s-au luat și se iau toate 
măsurile pentru aprovizionarea 
ritmică a populației din 
și satele țării asupra 
nu s-au abătut forțele 
gătoare ale naturii.

mărfurilor 
necesare.

orașele 
cărora 
distru-

(Agerpres)
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(Urmare din pag. 1)

fost reparate pinâ ieri 114 
și 74 alte construcții, mai 
avariate.

oase 
ușor

A

i

ARAD
date 

ale

DEJUL
EROIC

Dej, strada Someșului... Te
legrame, scrisori pline de ne
liniște, sosite din multe părți 
ale țârii așteaptă să fie re
mise destinatarilor de pe a- 
ceastă arteră. Dar. factorul 
poștal privește în gol, dezo
rientat. .4 rătăcit oare dru
mul? Nu! Au rătăcit pe aci 
doar apele, întunecate și a- 
menințâtoare, ducind cu ele 
totuL Pînă si amintirile. Sto
luri de porumbei dau ocol lo
curilor pustiite, căulind cu 
disperare streșinile sub care 
au cuibărit. Ca o ironie a 
soartei, tocmai strada Some
șului, strada care purta nu
mele riului revărsat a fost 
prima victimă. Apoi au ur
mat alte artere, cartiere in- 
tregi...

Am văzut urmările. Sînt 
răni dureroase, adinei. Am 
auzit undeva un jir de cîn- 
tec, un cintec bărbătesc, ca 
un simbol al eroicei rezis
tențe in fața urgiei apelor și 
am simțit viața reintrind in 
trupul acestei vechi așezări. 
Am intilnil la Dej zeci și 
zeci de specialiști clujeni, de 
la Institutul de medicină și 
farmacie, de la Institutul po
litehnic. de la Filiala Acade
miei și de la diferite între
prinderi. precum și multi, 
foarte mulți studenți. Vin 
aici in orele lor libere să-i 
ajute pe sinistrați. La sediul 
primăriei municipiului sosesc 
continuu donații în articole 
de îmbrăcăminte, alimente. 
Un număr de 20 de familii, 
dintre cele mai greu lovite 
de calamitate au primit lo
cuințe noi din partea statu- 
luL Sinistrații primesc zilnic 
hrană caldă. Se duce o luptă 
susținută pentru imviedicarea 
îmbolnăvirilor. S-ati făcut pes
te 12 000 de vaccinări. Locui
torii orașului Dej se bucură

(iciiin în ceasuri grele, mai 
mult ca oricînd, de calda soli
daritate omenească, simt lin
gă ei umărul puternic al ță
rii, al întregului popor. Cu 
sprijinul nemijlocit al celor 
peste 3 000 de muncitori, ță- 

alte lo- 
repuse -in 
timp re- 

importante capacități 
de producție, la Fabrica de 
piine, la Fabrica de mobilă, 
la Fabrica de conserve, la 
Industria cărnii, la saline. Im 
Fabrica Refractara se depun 
eforturi pentru repunerea in 
funcțiune a utilajelor și in
stalațiilor.

Complexul C.F.R... Aci au 
venit să-și ajute tovarășii 
500 de ceferiști de la Re
gionala C.F.R. Cluj. Atelie
rele mecanice ale Depoului 
lucrează cu întreaga capaci
tate. S-au revizuit peste 700 
de vagoane de marfă. 40 de 
vagoane, de călători și 11 lo
comotive. Im refacerea liniilor 
și terasamentelor dau ajutor 
peste 200 de țărani din Cuz- 
drioara și 40 de salariați ai 
Centralei miniere Cluj.

La Dej, în așezarea greu 
încercată, se lucrează zi și 
noapte.

Munca, ridicată la cele mai 
înalte ranguri de noblețe, 
cinstea și demnitatea sint 
caracteristica unică, absolută 
a Dejului sinistrat. Și toți 
știu că numai prin puterea 
lor pe locurile pustiite de ape, 
deasupra cărora zboară acum 
porumbeii în căutarea vechi
lor cuiburi, poate să reapară 
viața. Strada Someșului, din 
care n-a rămaș, decit aminti
rea, ca și alte străzi și car
tiere distruse vor renaște ca 
pasărea Pheonix.

răni și studenți clin 
calități au fost 
funcțiune, intr-un 
cord.

Ludovic ROMAN

persoane și firme de peste 
hotare, cetățeni străini aflați

la noi sprijină România pentru
înlăturarea pagubelor provocate

de năvala apelor

Ne-au venit primele 
asupra proporțiilor actuale 
inundațiilor pe teritoriul jude
țului Arad. în patru localități 
in care pătrunderea apelor n-a 
putut fi stăvilită sînt inundate 
aproximativ 3 000 de clădiri. 
Sînt distruse 456 case, iar alte 
1 350 avariate. Din zonele inun
date au fost evacuate peste 
28 000 de persoane. Datorită 
măsurilor prompte pentru sal
varea vieții oamenilor, pînă 
teri nu s-au semnalat victime.

Apele afectează activitatea a 
49 unități productive. Sînt aco
perite de apele revărsate peste 
37 000 ha, precum și 
solarii în care erau 
legume și zarzavaturi. Au fost 
evacuate 69 000 de

calibrat și uscat porumb, stația 
de uscat furaje verzi și 18 
ferme ale I.A.S. — Baldovinești 
și Dunărea. Sînt, de asemendi, 
sub apă 1,5 km de cale ferată 
între Bărboși și Baldovinești și 
15 km de șosea. Sîmbătă au fost 
cuprinse de ape încă patru sta
ții de pompare din sistemul de 
desecare. In jurul Insulei Mari 
a Brăilei, digul se înalță și se 
consolidează continuu. La sec- 
tia Salcia au apărut infiltrații 
pe sub corpul digului, 
trenare de pămînt. în 
consolidării s-au trimis 
Constanța 100 000 saci 
în curs de trimitere 
de piatră.

VASLUI
•Apele cuprind peste 11000 

hectare. Alunecările de teren 
au distrus și avariat peste 200 
de case, iar inundațiile au 
afectat alte 113.

GALAȚI

25 de 
cultivate

animale.

TIMIȘ
Peste 15 000 de locuitori cu 

sprijinul ostașilor, continuă In
tens lucrările de apărare și con
solidare a digurilor de pe ma
lurile Mureșului, fiind utilizate 
în acest scop 750 de autocami
oane și basculante, 
toare cu remorci, 
utilaje terasiere. garnituri 
tren (500 de vagoane).

Preventiv au fost evacuate 
6 040 familii din zonele amenin
țate de primejdia inundațiilor. 
Au fost evacuate de asemenea 
126 000 animale.

150 trac- 
numeroase 

de

C.ARAȘ SEVERIN
Județul ocolit pînă acum de 

calamități intră In alertă. Ape
le riului Caras au inundat par
tial patru localități.

In fata creșterii tot mai ame
nințătoare a apelor Dunării s-au 
luat măsuri de evacuare a ce
realelor de la baza de recep
ție din Baziaș și a cherestelei 
depozitate la Drencova.

BRĂILA
Pînă sîmbătă, in județul Bră

ila au fost identificate peste 
300 de case avariate sau dis
truse complet. Apa acoperă în 
incintele Latinu-Vâdeni și Du
năre — Șiret — Brăila peste 
El 000 hectare, Fabrica de con
serve Zagna-Vădeni, stafia de

Se muncește intens pentru
restabilirea cit mai grabnică

a activității normale la Satu Mare
SATU MARE (de la cores

pondentul Agerpres, D. Gîță): 
Simbătă spre ziuă, pesle în
tinderile celor mai bine de 
120000 hectare teren acope
rite cu apă, peste cartierele 
orașului Satu Maze, greu lo
vite de pe urma inundațiilor, 
a inceput din nou să cadă o 
ploaie deasă și rece. Oame
nii și-au continuate insă ac
tivitatea. depunînd eforturi 
susținute pentru repararea 
mașinilor și utilajelor, refa
cerea podurilor, descongestio
narea zonelor unde apele au 
adunat imense cantități de 
mii, precum și pentru recu
perarea materiilor prime care 
mai pot li valoriiicate.

La Combinatul de exploata
re și industrializare a lemnu
lui din Satu Mare, - -
lovii de furia apelor, Fabrica 
de scaune și-a reluat activita
tea. Deși aproape un sfert 
din numărul saiariaților aces

cumplit

tei unități au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor în
tregul colectiv muncește cu 
abnegație pentru a recupera 
pagubele pricinuite prin în
treruperea procesului de pro
ducție. De asemenea, se lu
crează intens la colectarea 
materialului lemnos împrăș
tiat de ape pe mai multe 
hectare.

La toate 
industriale 
două de --------
grav afectate de calamitate, 
se lac eforturi susținute pen
tru repunerea lor In funcți
une cît mai grabnic.

Unele întreprinderi, 
sint ,.Crasna‘ din Cărei 
„Victoria' din Tășnad, 
pe timpul inundațiilor n-au 
funcțional din cauza ‘
de energie electrică, produc 
în prezent la întreaga ca
pacitate. Colectivele acestor 
unități s-au angajat sd recu-

cele cinci unități 
republicane și 

industrie locală,

cum 
șt 

care

lipsei

pereze în întregime pînă Ia 
slirșitul acestei luni pierderile 
de producție înregistrate in 
timpul calamității.

Ca urmare a măsurilor 
luate de organele de partid 
și de stat a lost restabilită 
circulația pe toate drumurile 
de acces județene.

De la Oradea și Baia Mare, 
de la Cluj și din alte loca
lități au început să sosească 
primele mașini și utilaje care 
au lost trimise spre a ii re
parate în aceste orașe.

Loviți crunt de vitregia na
turii, oamenii n-au dezarmat. 
lnlr-o impresionantă unitate, 
dînd dovadă de un înalt pa
triotism, ei au răspuns che
mării partidului, de a depune 
toate eforturile pentru resta
bilirea cît mal grabnică a 
activității normale in această 
parte a țării, grav aleclală 
de inundații.

(Agerpres)

cu an- 
scopul 

de la 
și slot 

1 000 tone

anterioare, 
au fost 

executarea digu- 
de la Dunăre, 
consolidarea și 
digurilor din in- 
’ ' Sus șl .

in

Ca și in zilele 
principalele eforturi 
concentrate la 
lui provizoriu 
precum și la 
supraînăltarea 
cintele Brateșul de 
Braleșul de Jos. amenințate 
viitura de pe Prut.

IAȘI
Aseară mai erau inundate 

județ circa 380 de case, din 6 
sale. în ultimele 24 de ore, 
apele s-au retras de pe aproa
pe 5 000 de hectare. Continyă 
să fie inundate circa 35 000 
hectare. în zona Prisecani— 
Grozești s-au executat ieri lu
crări de consolidare a diguri
lor.

In

TULCEAi -
Deși cotele Dunării înregis

trau sîmbătă descreșteri, în 
satele Deltei lupta cu apele 
a continuat și continuă cu ma
ximă încordare.

Spărtura făcută în ajun
digul de apărare a incintei stu- 
ficole Pardina, unde se află im
portante cantităti de stuf re
coltat și peste 6 400 de animale 
a fost astupată. Au continuat 
intens lucrările de supraînălțare 
și consolidare a digurilor de 
apărare a incintelor agrostufi- 
cole și piscicole de la Rusca, 
Pardina, Carasuhat, Obretin, 
Smîrdan, Macin, 23 August și 
altele.

Un mare număr de oameni 
Uicrează fără întrerupere la 
transportul materialelor și con
solidarea porțiunilor mai slabe 
ale digurilor din zonele Litcov, 
23 August, Garvăn și altele, 
stăvilind procesul de eroziune 
provocat de valuri.

La Tulcea, se extinde digul 
suplimentar de protectie a fale
zei, zonei industriale și Uzinei 
de apă, iar la Sulina se ridică 
baraje locale pentru împiedica
rea pătrunderii apelor pe străzi.

(Agerpres)

Situația căilor ferate,
drumurilor și aeroporturilor

După cum informează Minis
terul Transporturilor, in ziua 
de 23 mai situația căilor ferate, 
drumurilor și aeroporturilor era 
următoarea : Au fost redeschise 
liniile principale feroviare! 
Sovata — Praid, Vînători — 
Cristur. Bărboși — Șerbe.ști 
(restabilindu-se astfel legătura 
între Galați și Tectfci) și Band
— Miheșul de Cîmpie. Conti
nuă să fie suspendată circula
ția trenurilor de călători și 
marfă pe sectoarele Crăciunqț
— Bod Mureș, Ilia — Dobra, 
Radna — Naidorf, Mărișelu — 
Măgheruș Sieu, Dei — Jibou, 
Ulmeni — Sălaj — Mireșul Ma- 

tc, Beclean pe Someș — Mo- 
goșeni, Vișeul de Jos — Leordi- 
na — Sighetul Marmației — 
Cimpulung pe Tisa, Singeorz 
Băi — Rodna Veche, Sărățel — 
Bistrița Birgăului, Jidvei — So
vata, Cristur — Odorhei, Răz- 
boieni — Cioara, Șeitin — Nă- 
dlac și Baldovinești — Bărboși.

Departamentul transporturilor 
auto, navale și aeriene a dis
pus redeschiderea traseelor i 
DN 17 Beclean — Bistrița (cir
culația a fost restabilită prin 
construcția unei variante la km 
33,168. unde apele au distrus 
un pod de beton) și DN 14 B 
Teiuș — Blaj. Se lucrează la 
redarea cît mai grabnică a tra
ficului rutier pe arterele DN 2 
B 1 Brăila — Galați, DN 5 C 
Giurgiu — Zimnicea, DN 17 
Bistrița — Vatra Dornei, DN 17 
B Vatra Dornei — Călugăreni, 
Dî'J 25 Tecuci — Șendreni. DN 
54 Corabia — Tr. Măgurele și 
DN 57 Orșova — Svinița.

In ceea ce privește aeropor
turile din Sibiu și Satu Mare, 
Direcția generală a aviației ci
vile menține în continuare res
tricțiile de zbor, terenurile de 
aterizare și decolare ale aces
tora nefiind încă in stare cores
punzătoare.

(Agerpres)

Catastrofalele inundații care 
s-au abătut atît de dureros a- 
supra țârii noastre, provocind 
imense pagube materiale și 
grave suferințe umane, continuă 
să trezească un larg ecou peste 
hotare. Jn ultimele 24 de ore, 
alte state, organizații interna
ționale. persoane din străinăta
te, precum și cetățeni străini 
aflați in România și-au expri
mat sentimentele de solidari
tate cu poporul român, atit de 
greu încercat în aceste zile, și 
dorința de a contribui prin di
verse mijloace materiale la e- 
fortul de ajutorare a populației 
sinistrate și de refacere a vieții 
economice .și sociale. Sint a- 
dresate din partea lor, in scri
sori și telegrame, cuvinte de 
încurajare, de compasiune pen
tru sinistrații loviți in axului, 
sănătatea și ființa lor, de ad
mirație față de bătălia aprigă 
pe care poporul nostru o des
fășoară împotriva vicisitudini
lor naturii.

Ambasada Franței la Bucu
rești a făcut cunoscut că pre
ședintele Republicii Franceze. 
Georges Pompidou, donează, 
personal, guvernului român su
ma de 50 000 franci pentru a- 
jutorarea victimelor inundațiilor 
care au avut loc în țara noas
tră.

De asemenea, guvernul fran
cez a hotărît să pună la dis
poziția autorităților române su
ma de 50 000 franci.

O
Canada vine în ajutorul vic

timelor inundațiilor din Româ
nia donind 25 000 dolari, a de
clarat vineri, în Camera Comu
nelor, ministrul de externe ca
nadian, Mitchell Sharp.

O
Guvernul grec va trimite 

4 000 cuverturi, 2 000 cutii con
serve. medicamente și produse 
chimice pentru depoluarea apei. 
Crucea Roșie greacă va expe
dia, și ea, 10 000 cutii conserve. 
2 200 kg brînză topită, 60 000 
polivitamine și altele.

O
Directorul general al Fondu

lui Națiunilor Unite pentru Co
pii (UNICEF) a anunțat că a- 
cest organism al O.N.U. tri
mite victimelor inundațiilor din 
România, medicamente, alimente 
pentru copii și îmbrăcăminte, în 
valoare de 15 000 dolari S.U.A.

împreună cu UNESCO, acest 
organism internațional oferă un 
proiect de rcechipare cu ma
terial didactic pentru șâolile 
primare din județele lovite de 
calamități, in valoare de 100 000 
dolari.

Totodată, UNESCO și Progra
mul Alimentar Mondial (PAM) f 
urinează să doneze alimente în 
valoare de 2 milioane dolari 
destinate populației care va e- 
fectua muncă voluntară pentru 
refacerea ..............
educative 
trate.

Anunțînd contribuția' depusă 
p ntru familiile sinistrate, cx- 
perții internaționali arată că 
sini gala să participe la opera 
de reconstrucție pe care 
porul român a început-o cu 
băț ie.

po- 
bâr-

O
\n-

— ..War on Want", ...Save 
Children", „Children Aid", 
mi" — vor trimite, p ■ ca- 

acrului. 50 tone alimente 
■u copii. îmbrăcăminte pen- 

valoare de 12 000
8—10 complexe

Diferite organizații din 
glia 
the 
„Oxfai 
lea 
pentri 
tru copii în 
lire sterline, 
pentru filtrarea apei — evaluate 
la circa 12 000 lire — un mi
lion polivitamine. 500 000 com
primate pentru purificarea a- 
pci, bandaje și pansamente, 
precum și suma de 700 
sterline.

pe urma calamităților naturale 
care s-au abătut asupra unor 
întinse regiuni ale României.

Firma elvețiană „Inter-Sofcx", 
care a montat o serie de ma- 
șini-unclte la uzinele din Satu 
Mare și Arad, s-a oferit să 

repune* 
acestor ma- 

calamități, 
de schimb

ii Arad, s-a 
preia. în mod gratuit, 
rea in funcțiune a 
șini. degradate de 
precum și piesele 
necesare lor.

Totodată. directorul 
I. Steiner, donează 30 
chete cil medicamente, 
loare de 1 700 franci e

Q

lire

mi- 
Re- 
Co-

O
Ricardo Gimenez Arnau, 

nistru plenipotențiar, șeful 
prezentanței Consulare și
merciale a Spaniei la București, 
a trimis ca o contribuție per
sonală la ajutorarea sinistrați
lor. un cec în valoare de 
franci elvețieni, in contul 2 
deschis la Banca Română 
Comerț Exterior.

După cum ne informează în
treprinderea „Metalimporf din 
București, la Agenția noastră 
economică din Viena, directo
rul Harold Kofcr a trimis din 
partea firmei austriece „Sand
vik" un cec pentru suma de 
10 006 șilingi, drept ajutor pen
tru sinistrați. Cu aceeași desti
nație. firma Va trimite și dife
rite obiecte de îmbrăcăminte.

O

obiectivelor 
din județele

social- 
sinis-

O
de dezvoltare inter-Agenția . . _

națională (AII)), organizație gu
vernamentală care se ocupă cu 
ajutorul S.U.A. ’ ”
nătății, 
200 000 dolari pentru procura
rea de medicamente, pături și 
corturi __ 1
nundațiilor din România.

Șefii proiectelor de asistență 
tehnică in curs de realizare în 
România, in cooperare cu Pro
gramul Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) și instituții 
specializate ale O.N.U.. Enrico 
Pauli (OIM), Alois ' Mudra 
(FAO). Emil Bulle (FAO) și 
Jose Jaz (UNESCO) au transmis 
tovarășului Nicolae Ccaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, o scrisoare prin care ex
primă in numele experților in
ternaționali ai instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. aflați în 
România emoția pe care au în
cercat-o în legătură cu catas
trofa naturală care a* lovit atit 
de puternic țara no'astră și 
transmit asigurările întregii lor 
siimx'fii in acest? momente gre
le prin care trece România.

. acordat străi- 
a hotărît afectarea a

destinate victimelor i-

800
000, 

de

a Germaniei 
trei instalații 
purificare

Din R. F. 
venit, recent, 
topurtate de 
pentru zonele sinistrate, iar in 
momentul de față sint aștep
tate să sosească alte zece ase
menea instalații, precum și 48 
de bărci cu 16 motoare demon- 
tabile, 50 generatoare pentru 
producția de curent electric etc.

Directorul pentru Europa al 
firmei Finley Moody" din 
S.U.A., D. A. Glii mus. a trimis 
o scrisoare președintelui Consi
liului de Stat al României, 
Nicolae Ccaușescu, in care spu
ne : „Profund mișcate de cala
mitățile naturale care s-au a- 
bătut asupra unor zone din 
România, firma ..Finley Moody", 
uzinele „Eil Lily" și ..Heil" care 
au
!>e . .
iși exprimă întreaga compasii 
ne pentru pierderile de vieți - 
omenești și pagubele materiale 
provocate poporului român. Vă 
rugăm să primiți asigurarea în
tregului sprijin moral al firme
lor sus-menționale și să accep
tați modesta jioastră contribu
ție pentru ajutorarea ........... .
lor sinistrate : 1 180 de dolari, 
din partea firmei „Finlev Mo
ody"; medicamente. în valoare 
de 2 000 de dolari și suma de 
1 000 de dolari din partea uzi
nelor „Ei] Lily* și, respectiv, 
Jleil".

Membrii delegației italiene a 
..Techncion de Angeli" care ne-au 
vizitat, nu de mult, țara, re- 
întorși in patrie au trimis o 
scrisoare președintelui Consiliu
lui dp Stat. Nicolae Ccaușescu, 
în care arată că sînt alături 
de poporul român, în aceste 
momente dramatice, și roagă să 
fie primită suma de 100 000 de 
lire italiene, în semn de soli
daritate și simpatie cu cei si- 
nistrați. ,

au 
au- 

apei.

avut onoarea să colaboreze, 
plan economic, cu (ara dv_,

person iie-

o
Fausto Moneta, din ^partea u- 

nei firme milaneze, a invitat 
50 de persoane de la fabricile 
din Mediaș și Satu Mare să-și 
petreacă vara în Italia, in con
tul său. pînă la normalizarea 
situației în orașele lor de ori
gină. In același timp, propune 
trimiterea de specialiști care să 
participe, alături de inginerii, 
tehnicienii și muncitorii ro
mâni, la repunerea în funcțiune 
a unor unități industriale a- 
fectate de inundații.

O propunere asemănătoare de 
ajutor tehnic gratuit, s-a primit 
și din partea firmei „Ferro" 
din Rotterdam.

Un telex din Viena. de la 
paroh, prof. dr. Gheorghe Moi- 
sescu și ing. Virgil Similache, 
a anunțat că cetățenii austrieci 
de origină română au hotărît 
să contribuie pentru început cu 
25 000 șilingi la ajutorarea fa
miliilor aflate in suferință de

Buletin hidrometeorologic
In ultimele două zile, cu ex

cepția estului țării, unde vre
mea a fost la început stabilă, 
în toate celelalte zone, mai ales 
in Transilvania, Crișana. Mara
mureș și Banat, au căzut plo| 
intermitente și sub formă de a- 
verse. Cele mai mari canlitățL 
de precipitații au fost inregis® 
trate la Oradea — 38 litri pe 
mp, G una hon ț .— 43 litri pu 
mp, Oravița — 48 litri pe mp, 
Caransebeș — 34 litri pe mp, 

• Lugoj — 24 litri pe mp. Timi
șoara și Moldova Veche — 23 
litri pe mp, Cimpeni — 22 litri 
pe mp, Săcuieni — 28 litri pe. 
mp și Sărmaj — 25 litri pe 
mp.

Simbătă. zona de precipitații 
s-a extins și in celelalte regiuni, 
unde au căzut frecvente averse 
mai ales în Moldova și Dobro- 
gea.

In următoarele zile, vremea 
se va ameliora treptat, dar se 
va menține rece in Banat, Cri- 
șana. Podișul Transilvaniei și 
Maramureș, unde vor cădea a-

verse izolate, 
jva, Dobrogea 
vor fi

O
Din Franța, firma 

a donat 2 000 metri 
slofă din lină și 325 
firma „Chărvet" 90... .... .......
bărbătești. Conducerea Societă
ții „Decofra" a trimis 20 000 d-41 
franci francezi.

O
Cetățenii greci, care au rela

ții comerciale cu România, au 
subscris la fondul de ajutorare 
al sinistraților următoarele su
me : Leonida Vazos și H. Kon- 
togeorgios cite 2 000 de dolari 
S.U.A. fiecare, Franzie Dome- 
triadis și Zamfir Pungliis ci'e 

iar 
do-

„Valmon* 
liniari de 
rochii, jart 
de cămăși

1 000 dolari S.U.A. fiecare. 
N. Iludavertoglu — 150 de 
lari S.U.A.

O

deProprietarul unui Birou _
export-import din Damasc (Si
ria). Alexandre Pandeli. a do
nat suma de 1 000 dolari S.U.A,

o
Pe adresa directorului gene

ral al întreprinderii de comerț 
exterior „Romagricola" s-a pri
mit o scrisoare din partea Ofi
ciului de la București al firmei 
italiene ..Sguassero" din Milano, 
în care se arată, printre a?. ie, 
că reprezentanta la București a 
acestei " —■ -
drescu, 
prime 
pentru

firme, Viorica Alixan- 
a fost autorizată să ex- 
profunda compasiune 
victimele calamităților 

naturale din România și să o- 
fere suma de 300 dolari în con
tul destinat sprijinirii sinistra- 
ților. Prin aceeași scrisoare, re
prezentanta la București a fir
mei oferă, personal, suma de 
200 dolari pentru ajutorarea 
fainiiiiloi lovite de inundații e 
catastrofale din ’ara noastră.

Firma .Mario Meoni" din Pra- 
to-Florența (Italia) a pus la 
dispoziția centrelor de colectare 
de materiale pentru sinistrați 
două autocamioane frigorifice 
de cite 25 tone fiecare pentru 
a efectua un transport de 'a 
București in județul Arad de 
lucruri destinate sinistraților din 
această zonă.

o

In Oltenia, Moldo- 
și Muntenia, ploile 

mai frecvente la înce
putul zilei de 24 mai. cind vor 
depăși 15 litri pe mp.

In condițiile meteorologice din 
ultimele zile, alimentarea din 
ploi a riurilor interioare a fost 
neînsemnată, nivelurile acestora 
conținuind să scadă, cu excep
ția cursului inferior al Pru
tului, unde apele au continuat 
să 'crească, precum și pe riul 
Capas. pe care s-a produs o vi
itură locală. Ploile insă au con
tinuat să provoace mari greu
tăți in activitatea intensă ce se 
desfășoară in zonele sinistrate, 
mai ales pentru reinsâmințarea 
terenurilor ee au fost inundate.

Nivelurile cc depășesc cotele 
de inundații se mențin pe Mu
reș, Olt, Șiret și Prut.

Pe Prut, datorită propagării 
viiturii produse in zilele ante
rioare pe sectorul superior, ni
velul apej va continua să creas
că in zona Drinceni-vărsare. La 
Oancea, unda de viitură va a-

junge probabil în zilele de 26-28 
mai la circa 600 cm, cu 50 cm 
peste cota de inundație. Apele 
erau ieri peste cotele de inun
dații Ja Ungheni cu 62 cm, la 
Drinceni cu 106 și la Fălciu cu 
60 cm, inundînd numai in ju
dețul Vaslui peste 11 000 ha.

— Apele Mureșului se mai 
mențin peste cotele de inunda
ție la Săvirșin cu 131 cm, iar 
la Arad cu 70 cm. La Brănișca 
au scăzut jeri sub cota de inun
dație.

— Pe Olt, nivelul apelor este 
încă peste cotele de inundație, 
la Feldioara cu 55 cm, iar la 
Făgăraș cu 12 cm.

— Apele Șiretului sînt, de a- 
semenea, peste cotele de inun
dație, la Lungoci cu 121 cm și 
Șendreni cu 99 cm.

— Dunărea continuă să creas
că pe întreg parcursul româ
nesc, cu excepția sectorului a- 
val de Brăila, pe care se în
registrează ușoare scăderi. In 
sectorul Tr. Măgurele — Zim-

nicea a crescut cu 5 cm. inun- 
dind portul Zimnicea, drumu
rile naționale Giurgiu — Zitn- 
nicea -Și Tr. Măgurele — Co
rabia, unde pe anumite porțiuni 
apa- a atins circa 120 cm. Creș
terile nivelului apei au fost mai 
accentuate in partea superioară 
a sectorului românesc, datorită 
undei de viitură formate in a- 
monte de Baziaș. Această vii
tură. a cărei culminație se 
prevede să se înregistreze la 
Baziaș între 28—29 mai, va de
termina in perioada 29 mai — 
6 iunie niveluri maxime, cu 
puțin însă mai miei decit unda 
de viitură din aprilie pe sec
torul Baziaș — Hîrșova și puțin 
mai ridicate pe sectorul Hir- 
șova-vărsare. Această undă de 
pe Dunăre provine din preci
pitațiile căzute in bazinul ei 
superior, peste care au început 
să se suprapună îndeosebi vi
iturile de pe Tisa și ale afluen
ților ei.

Organizația
testanță din _ .........
suma de 100 000 florini olandezi 
pentru cumpărarea de obiecte 
necesare, sinistraților din Ro
mânia. Alte organizații de aju
torare și diferite firme olande
ze au dăruit suma de 12 000 
dolari S.U.A.

Ni se comunică, de aseme- 
• nea, că firmele daneze „Frug- 

tactioner" și „Anhydro** au de
pus. in contul sinistraților, 
10 000 de coroane și, respectiv 
5 000 de coroane daneze •

O
Specialiștii firmei belgiene 

„Sybetra1*, care participă la 
construcția noii platforme a 
Combinatului chimic din Cra
iova, au trimis colectivului de 
conducere al întreprinderii cra- 
iovene. o scrisoare semnată de 
inginerul prezident Roger Del
vaux, in care se spune: ..Pro
fund impresionați de evenimen- 

i tele actuale care încearcă in. 
| mod dureros populația Româ

niei. personalul din Craiova al 
firmei „Sybetra" dorește să co
laboreze la ajutorul material a- 
cordat zonelor sinistrate. In a- 
cest scop, vă punem la dispo
ziție suma de 5 000 lei. Sîntem 
gata oricînd să oferim întreg 
ajutorul nostru in toate direc
țiile în care ne veți solicita, 
pentru remedierea unor pagube 
produse de inundații".

Adresindu-se Ministerului In
dustriei Ușoare dr. Lutz Ingolt 
Kraut, în numele firmei „Bi- 
zerba* din R. F. a Germaniei 
a oferit, pentru ajutorarea si- 
nistraților.

de ajutorare pro- 
Olanda a trimis

Simbătă 
sesacă la

suma de 8 800 Iei.

O
so-

(Agerpres)

au continuat să 
centrul de colectare 

a ajutoarelor pentru sinistrați, 
care funcționează la Casa de 
cultură a studenților din Ca
pitulă. diferite donații făcute de 
diplomali străini aflați la Bu
curești. In cursul dimineții au 
fost depuse pachete cu articole 
de îmbrăcăminte, medicamente, 
alimente, obiecte de uz casnic 
din partea personalului amba
sadelor Iugoslaviei, Italici și 
Greciei.

(Agerpres)
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VIATA INTERNAȚIONALA
CONGO (K) Intense

consultări diplomatice
inter-arabe

U.R.S.S. : Numai 33 de minute au fost necesare pentru 
montarea unei părți a unui cubilou, cu ajutorul elicopte
rului MI-16, la Uzina de piese pentru tractoare din Kursk. 
Altfel erau necesare cîtcva zile pentru montare.

In foto : Elicopterul in timpul lucrului pentru monta
rea cubiloului.

Ce
1

Prezente

Extinderea

au

WASHINGTON 23 — Co
respondentul Agerpres. C. 
Alexandroaie, transmite: Sa
loanele „The Hartman Galle
ries*, dc pe renumitul bule
vard newyorkcz „Madison", 
găzduiesc de cîleva zile ex
poziția pictorului român Vio
rel Mărginean.

Expoziția. deschisă sub 
auspiciile galeriilor Hartman, 
prezintă iubitorilor de arte 
newyorkezi 30 de uleiuri și 
18 desene pastei și in căr
bune.

★
PARIS — Corespondentul 

Agerpres, Alexandru Gheor-

cardiace? PROTEST

Congresul 
Partidului

Mișcarea Populară 
a Revoluției

KINSHASA 23 (Agerpres). — 
La Kinshasa, se desfășoară lu
crările Congresului Partidului 
Mișcarea Populară a Revoluției. 
In cuvîntarea rostită cu aceas
tă ocazie, președintele Joseph 
Mobutu a cerut delegaților să 
sprijine propunerea de modifi
care a constituției țării, in sen
sul instituirii unui sistem poli
tic cu un singur partid. Actua
lul Congres trebuie să desem
neze candidatul pentru alege
rile prezidențiale, programate 
pentru luna noiembrie.

La lucrările congresului par
ticipă reprezentanți din mai 
multe țări africane.

românești
ghiu transmite: Săplăminalul 
„Les Nouvelles Litteraires" 
publică un supliment con
sacrat expoziției de artă ve
che românească, ce va fi 
inaugurată la 25 mai la Petit 
Palais. Criticul Radu Flores- 
cu semnează cu acest prilej 
un amplu articol despre ada 
prelucrării metalelor prețioa
se în România, iar Jean 
Daleveze face prezentarea 
expoziției. Paginile publicației 
sînt bogat ilustrate cu foto
grafiile celor mai interesan
te piese din expoziția româ
nească.

LIBANEZ

revoluționare
în Vietnamul

Intense consultări diplomatice 
au loc în prezent în diverse 
capitale arabe în legătură cu 
posibilitățile do intensificare a 
colaborării dintre țările arabe.

La Khartum, activitatea diplo
matică din aceste zile este con
sacrată pregătirii întrunirii de 
la 25 mai a șefilor statelor 
R.A.U., Libia și Sudan. In acest 
scop, în capitala sudaneză a 
sosit Sabri El Kholi, reprezen
tantul personal al președintelui 
R.A.U., pentru a avea convor
biri cu oficialitățile Sudanului 
înainte de deschiderea confe
rinței tripartite la nivel înalt, 
întrunirea șefilor celor trei sta
te arabe va fi precedată de o 
reuniune a miniștrilor lor de 
externe, programată să aibă loc 
duminică.

Tot în cadrul consultărilor 
diplomatice initiate în prezent

de țările arabo, ministrul de 
externe algerian, Abdelaziz 
Boulellika, efectuează o vizită 
la Tripoli, unde a avut deja o 
primă întrevedere cu ministrul 
dc externe libian, Saleh Bussir, 
în legătură cu perspectivele 
relațiilor dintre cele două state 
și cu evoluția situației în Orien
tul Apropiat.

In' același timp, doi trimiși 
speciali libieni au plecat într-un 
turnCu care va cuprinde Tuni
sia, /Algeria. Maroc, Liban, Si
ria, -ilrak și Iordania, pentru 
a remite șefilor acestor state, 
din Țjartea președintelui Consi
liului Comandamentului Revolu
ției lydin Libia, Moamer El 
Gedafi. mesaje referitoare la 
poziția Libiei în actuala con
junctură din Orientul Apropiat.

de sud
SAIGON 23 (Agerpres). — Ca 

urmare a succeselor militare 
obținute dc forțele patriotice, 
puterea revoluționară a fost in
staurată în 44 dc orașe. 150 de 
capitale districtuale și 1 500 de 
sate din Vietnamul de sud, a- 
nunță agenția de presă Elibe
rarea. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud. inițiază și pune 
în aplicare o serie dc măsuri 
menite să consolideze această 
putere și să ducă la restabili
rea vieții normale în regiunile 
controlate de forțele patriotice. 
Pe plan extern, guvernul Re
voluționar Provizoriu și Fron
tul Național dc Eliberare au 
stabilit relații diplomatice cu 
47 de state, dintre care cu 25 
la nivel de ambasadă.

rimitit

echipei
Lucescu, a

„Noi
Meciuri de verificare

CAPETOWN 23 (Agerpres). 
— Ce viitor au oare grefele 
cardiace ? Pot fi ele conside
rate drept o etapă capitală 
spre acele culmi ale visului sau 
ale științei care oferă omului 
posibilitatea de a-și depăși li
mitele de vîrstă impuse de o 
natură ingrată sau . numai o 
cale lăturalnică, repede părăsită, 
pentru a permite noi orientări 
în spro alte direcții ?

întrebarea revine cu acuitate 
o dată cu decesul lui Petrus 
Smith, intervenit vineri, la 615 
zile după transplantarea inimii, 
operație ce i-a fost făcută de 
dr. Christian Barnard, primul 
chirurg care a întreprins teme
rara încercare în domeniul a- 
cestui gen de grefă.

Petrus Smith, care se bucura 
de renumele unui sportiv com
plet. a beneficiat de o sănătate 
excelentă pînă la vîrsta de 53 
de ani. cînd o gravă tulburare 
cardiacă punea sub semnul în
trebării orice șanse de supra
viețuire. Operat in grabă la 
spitalul Groote Shuur din Ca
petown, el s-a refănut intr-un 
timp record. La opt luni dc la 
intervenția chirurgicală. Smith 
a susținut chiar un meci de 
tenis.

Petrus Smith era considerat, 
datorită condiției sale fizice ex
cedente constatată după opera
ția respectivă, drept cel mai 
puternic argument în favoarea 
grefelor cardiace. Starea sănă
tății sale s-a înrăutățit însă 
brusc în cursul lunii aprilie Ș'.. 
in urma unei intervenții chi
rurgicale, s-a depistat un can
cer stomacal, ulterior genera
lizat. Pină în prezent însă, me
dicii n-au putut să precizeze 

‘dacă apariția cancerului are sau 
hu vreo legătură cu operația 
de transplantare a. inimii.

După moartea sa. rămin însă 
alte „argumente" vii în favoa
rea grefelor cardiace: instituto
rul Louis Russel, din Statele 
Unite, operat în august 1968, 
Dorothy Fisher, operată la a- 
celași spital din Capetown, in 
1969. Și mai rămin. poate, cele 
615 zile care i-au fost dăruite 
intr-un 
lui era 
t-ru un 
puțin ?

r

la

moment în care viata 
măsurată cu ora. Pen- 
om. aceasta e mult, e

NAȚIUNILE UNITE 23 (A-
gerpres). — Reprezentantul 
permanent al Libanului Ia 
O.N.U., Edouard Ghorra, a pro
testat oficial vineri seara pe 
lingă secretarul general al 
O.N.U.. U Thant, și Consiliul 
de Securitate împotriva bom
bardării orașelor și satelor din 
sud-estul Libanului către

artileria israeliană. în cursul 
zilei de vineri. El a declarat că 
potrivit primelor evaluări, bom
bardamentele au provocat moar
tea a 20 de civili și rănirea 
altor 40. Ghorra a precizat, tot
odată, că Libanul nu va cere, 
pentru moment, convocarea 
Consiliului de Securitate.

CURT
@ LA CENTRUL EXPERIMENTAL FRANCEZ DIN 

OCEANUL PACIFIC a avut loc vineri o nouă explozie nu
cleară din cadrul seriei de experiențe pe care le efectuează 
Franța deasupra lagunei atolului Mururoa.

Această explozie, precizează agenția France Presse. este 
cea de-a 16-a în regiunea respectivă și a 33-a de la experi
mentarea primei bombe atomice franceze in Sahara, la 13 
februarie I960.

Două șocuri seismice suc- 
au provocat vineri pa

nică printre cei aproape 6 000 
de locuitori ai localității 
Arcidosso. din centrul Italiei. 
Din fericire, cutremurele nu 
au provocat victime sau strică
ciuni mai importante.

© LA 23 MAI a avut loc o 
întîlnire între ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Roma, Iacob Ionașcu, și mem
brii ai conducerii Organizației 
Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură (F.A.O.) 
— informează corespondentul 
nostru Nicolae Puicea. în ca
drul discuțiilor, la care au luat 
parte A. H. Boerma, 
general al F.A.O., P. 
R. I. Jackson, vice 
generali, s-a relevat 
rea 
ni a

colaborării dintre 
și F.A.O.

directorul 
Terver și 

directori 
dezvolla- 

Româ-

VIENA NUMĂRUL 
DE CANCER PUL- 
triplat în ultimele 
frecventa îmbolnă- 
în prezent cu 220 
ridicată decît în 

consideră

• LA 
CAZURILOR 
MONAR s-a 
trei decenii, 
virilor fiind 
la sută mai
anul 1937. Experții 
drept cauză principală a aces
tei situații îngrijorătoarea 
luare tot mai accentuată 
aerului.

po-
a

DE• DUPĂ PATRU ZILE 
GREVĂ — timp in care nu au 
apărut ziare în Italia — mun
citorii tipografi au hotărît 
suspende greva declarată ini
tial pentru o săptămînă, 
urma acceptării de către edito
rii de ziare să înceapă la 26 
mai tratative pentru reînnoirea 
contractului national de muncă.
• PRĂBUȘIREA UNUI AU

TOBUZ • . ’
achuelo, la marginea 
Buenos Aires, s-a soldat 
moartea a nouă persoane și 
nirea altor 25.

sâ

în

în apele rîului Ri- 
orașulul 

cu 
ră-

• Expediția formată din nouă alpiniste japoneze, care 
își propusese cucerirea virfului Annapurna (7 565 metri) din 
Himalaia, a fost obligată să renunțe la acest proiect, pe 
cînd se afla la altitudinea de peste 7 000 de metri.

Agenția United News of India precizează că echipa, con
dusă de Eiko Miyazaki, funcționară la un centru de calcul 
electronic din Tokio. însoțită de un grup de șerpași indieni, 
își propusese să escaladeze versantul sudic al Annapurnei, 
ceea ce ar fi constituit, în eventualitatea reușitei, o pre
mieră mondială.

meci, oăpltanul 
mâniei, Mfrcea 
spus printre altele : 
sini cm gata să înfruntăm te- 
dulabila formație a Angliei. 
Jucătorii echipei noastre se 
acomodează bine cu altitudi
nea. Cred că vom juca la 
adevărata noastră văloaie. 
Aici în Mexic ne bucurăm 
de o mare atenție din partea 
amatorilor de sport cure ne 
simpatizează foarte mult".

GUADALAJARA 23 (Ager
pres). — Selecționata de fot
bal a României și-a continuat 
pregătirile in vederea turneu
lui final al campionatului 
mondial, susținînd la Gua
dalajara un meci de verifica
re in compania unei repre
zentative locale de juniori. 
Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 9—0. 
Antrenorul Angelo Niculescu 
s-a arătat mulțumii de faptul 
că în repriza a doua elevii 
săi s-au ..mișcai" bine în po
fida timpului călduros. De a- 
semenea, agențiile internațio
nale de presă menționează că 
Dumitrache pare a se fi 
restabilit după accidentul su
ferit. „

Astăzi la Guadalajara echi
pa României susține un joc 
de antrenament în compania 
echipei mexicane Atlas. An
trenorul Niculescu a anunțat 
următoarea formație : 
canu, Sălmăreanu, . 
Dinu, Mocanii, 
Nunweiller, Neagij, i 
browski, Dumitrache și 
cescu. Pentru joi s-a 
zut un alt joc de verificare, 
România — ,.Los Mulos de 
oro".

După cum se știe, în pri
mul joc al grupei C, echipa 
României va intilni la 2 iu
nie la Guadalajara 
Angliei. campioană 
dială. In legătură cu

și jumătate

(Agerprcs)

Cambodgia

★

France 
Pnom 
intens

echipa 
mon- 
acesl

formațiuni de luptă 
toate localitățile.

★
23 (Agerpres). — Rc- 
evoluția ostilităților

Balaguer, candidai 
conducător al 
partid reformist 
cărui reforme 
încă să fie definite.

Masele rurale, ma
joritare în țară și deci 
factorul electoral de
cisiv al scrutinului, au 
fost supuse unor presi-

Antrenament de o oră

LUNI 25 MAI cu sediul in

DUMINICA 24 MAI ANUNȚA
Paraiba

copii

19,20

gene-
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— certificat medical cu toate analizele, sau fișa 
lului de la 0—15 ani.

Liceul industrial minier pregătește cadre tehnice 
in specialitățile amintite.

Informații suplimentare se primesc’la sediul școlii.

HANOI 23 (Agerpres). — Bi
roul de Informații din Hanoi 
al Frontului Unității Naționale 
din Cambodgia (F.U.N.K.) a dat 
publicității un bilanț al lupte
lor desfășurate în ultimele două 
luni între forțele rezistenței 
populare cambodgiene și trupele 
administrației de la Pnom 
Penh și cele americano-saigo- 
neze, care au intervenit în a- 
ceastă țară. Potrivit bilanțului, 
în perioada respectivă forțele 
populare de rezistență au ucis 
și capturat 24 000 de soldați 
inamici, dintre care 2 000 ame
ricani, .au scos din luptă 28 dc 
batalioane, au capturat 1 000 dc 
arme de diferite tipuri. 600 tone 
muniții și alte materiale de 
luptă și aproximativ 100 de 
vehicule militare. Pe de altă 
parte, se arată că au fost eli
berate regiuni cu o populație, 
de 1 milion de locuitori, pu
terea populară a fost instaurată 
în numeroase provincii, distric
te. sate și cătune și au fost 
constituite * ....................... ..
în aproape

unde unități sud-vietnameze 
susținute de trupe și aviație în
cearcă să ocupe această loca
litate, și in regiunea Long Le 
din Golful Siam, la Kompong 
Som și Kompong Cham. Refe
ritor la situația de la Tonle 
Bet, știrile sînt contradictorii. 
Administrația de la Pnom Penh 
afirmă că orașul ar fi trecut 
sub controlul ei, în timp ce 
agențiile dc presă relatează că 
în oraș luptele continuă.

Agențiile de ‘ presă relatează 
că in capitala cambodgiană au 
apărut manifeste de protest îm
potriva comportării trupelor 
sud-vietnameze în Cambodgia 
și care descriu actele inumane 
pe care acestea le comit îm
potriva populației pașnice. Co
respondentul agenției " 
Presse relatează că la 
Penh circulă tot mai 
știri despre ciocniri între tru
pele sud-vietnameze și soldați! 
din armata regimului Lon Noi.

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Surse ale Comandamentului mi
litar american de la Saigon, 
citate de agenția UPI. afirmă 
că de la 1 ianuarie 1961 Sta
tele Unite au pierdut numai 
in Vietnamul dc sud '6 850 de e- 
licoptere și avioane.

Aceleași surse relevă că de 
la începerea intervenției în 
Cambodgia au fost doborîte șase 
avioane. 172 dc soldați au fost 
uciși, iar 687 răniți.

Rădu- 
Lupescu, 

Gherghell, 
Dcm- 

. i Lu- 
prevă-

Selecționata de fotbal 
Angliei care se află la Quito 
(Ecuador) a susținui ieri un 
antrenament de 1 oră și ju
mătate pe stadionul „Națio
nal". Astăzi cele două echi
pe ale Angliei (A și B) vor 
intilni selecționatele Ecua
dorului. Antrenorul Ramsey 
inten/ionează sâ introducă in 
prima formație pe lackie 
Charlton, Noby Stiles și pe 
portarul Peter Bonetti care a 
jucat zilele trecute în echi
pa 13, contra Columbiei. De 
asemenea, se studiază ca 
fundașul McNab de la Arse
nal să lie titularizat în echi
pa A. Ramsey a fost mulțu
mit de jocul practicat de ti
nerii selecfionabili Kidd și 
Clarke, care s-au comportat 
peste așteptări.

STATU QUO Șl TEROARE
SANTO DOMINGO

SAIGON 
feritor la 
militare care s-au extins pe a- 
proape întreg teritoriul Cambod- 
giei. agențiile de presă semna
lează că incidentele cele mai 
semnificative au avut loc în a- 
propiered orașului Tonle Bet,

SAIGON 23 (Agerpres). — 
Comandamentul forțelor S.U.A. 
din Saiv a recunoscut că un 
elicopter american, avînd misiu
nea să sprijine operațiile tru
pelor saigoneze pe teritoriul 
Cambodgici, a atacat din gre
șeală un grup de pușcași marini 
saigonezi, ucigînd nouă dintre 
ei și rănind alți cincisprezece.

I 
I 
I
I

Pierderile și pagubele cauzate omenirii 
de războaie

BERNA 23 (Agerpres). — Folosindu-se de un ordinator, 
savantul elvețian Jean Jacques Babei a calculat pierderile 
și pagubele cauzate omenirii de războaie in decursul veacu
rilor. Iată pe scurt concluziile muncii sale. In 5 559 de 'ani 
cele 14 513 războaie cunoscute s-au soldat cu moartea a 3 
miliarde 640 milioane de persoane, adică mai mult decit 
actuala populație a globului pămîntesc, iar pierderile de bu
nuri au totalizat 500 quintilioane de franci elvețiezi (500 
milioane de miliarde de franci francezi actuali).

Pentru a ajuta publicul larg să înțeleagă ce reprezintă 
ca valoare această cifră astronomică, savantul elvețian a 
propus celor interesați să ia în considerație următoarea 
imagine : un inel de aur gros de 8 metri avînd un dia
metru de 10 kilometri.

• Cea de-a 23-a sesiune a 
Adunării generale a Organiza
ției Mondiale a Sănătății și-a 
încheiat lucrările la Geneva. 
Participanții au adoptat un am
plu program de luptă împotri
va maladiilor endemice și e- 
pidemice și, îndeosebi, împotri
va febrei galbene, care a cu
noscut o recrudiscență îngrijo
rătoare în ultimul timp în A- 
frica.

VREMEA PE GLOB
DELHI 23 (Agerpres). — Va

lul de căldură care a cuprins 
timp de aproape trei săptămini 
regiunile din centrul și nor
dul Indiei a fost temperat de 
ploile torențiale ce au căzut in 
ultimele 24 de orc. Mercurul 
termometrelor, care urcase pi
nă la 49 grade C. a scăzut 
brusc cu circa 20 de grade în 
multe localități. Temperatura 
se menține totuși ridicată în 
statele Bihar, Gujarat și Ra
jasthan. Madhya Pradesh, cele 
mai afectate de secetă.

Potrivit ultimului bilanț, căl
dura excesivă a provocat pină 
acum moartea a peste 700 de 
persoane. Totodată, culturile a- 
gricole au fost pîrjolite pe în
tinse suprafețe, recoltele fiind 
astfel in mare măsură, com
promise.

O

Valul de căldură din India a fost temperat
Secetă prelungită în nord-estul Braziliei
Căldură neobișnuită în R.A.U. • Căderi de

zăpadă în nord-estul Italiei

lipsite complet de mijloace de 
subzistență din statele Ceara, 
Pernambuco, 
Grande.

O
(Agerpres). —

O
RIO DE JANEIRO 23. — Co

respondentul Agerpres, Vasile 
Oros. transmite : Seceta violentă 
și prelungită abătută în ulti-

mele cinci luni asupra statelor 
din nord-estul Braziliei atinge 
in prezent în unele zone pro
porții de calamitate. Ziarele in
formează zilnic despre nume
roase grupuri de țărani, care 
părăsesc cîmpurile arse, indrep- 
tindu-se spre centre urbane, in 
căutare de lucru, unii dintre 
ei aflindu-se într-o situație ma
terială grea, jefuiesc magazi
nele de alimente. Conform ști
rilor publicate în presă, zeci de 
localități din alte state din

nord-est (Alagoas. Bahia, Pa
raiba, Piaui) sint invadate in 
aceste zile de multe persoane 
care cer hrană și locuri de 
muncă. Situația creată neliniș
tește autoritățile locale, care 
solicită continuu ajutor do la 
guvernul federal. Deocamdată, 
Administrația pentru dezvolta
rea regiunilor din nord-est a 
promis fonduri suplimentare în 
valoare de 15 milioane de cru
zeiros destinate ajutorării celor 
aproximativ 50 000 de persoane,

CAIRO 23 . _ . 
val dc căldură neobișnuit, 
soțit de violente furtuni, 
abătut asupra zonei orașului 
Cairo și a Văii Nilului, provo- 
cind numeroase victime ome
nești și distrugerea a peste 600 
de locuințe. La Cairo, tempe
ratura a 
umbră.

atins 48 de grade la^

O
23 (Agerpres). 
din nord-estul Italiei,

ROMA 
regiunile 
iarna și-a făcut vineri din nou 
apariția. Au fost înregistrate 
căderi dc zăpadă la altitudini 
de peste 900 m. Temperaturile 
au scăzut brusc. De pildă,. in 
localitatea balneară Lignano, a-', 
flată la est de Veneția, termo
metrul care în ajun arăta 25 
de grade, a coborît vineri pînă 
la 6 grade.

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera. 
Gimnastică și muzică. 
Viața satului. 
Matineu simfonic. 
Emisiune pentru 
și școlari.
De strajă patriei.
Emisiune în limba ma
ghiară.
închiderea emisiunii de 
dimineață.
Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Tenis 
de cimp: România — 
Grecia. Frații Charlton 
— film despre celebrii 
fotbaliști englezi Boby 
și Jackie Charlton. Film 
serial : „Oliver Twist" 
(X).

19,30 Telejurnalul de seară.

Victoria lui Joaquin 
Balaguer, care a fost 
reales președinte al 
Republicii Dominicane, 
n-a surprins pe ni
meni. Chiar la Santo 
Domingo, unde încă nu 
s-au șters amintirile 
tragice ale răscoalei 
populare din mai 1965, 
rezultatul scrutinului 
nu lăsa nici o îndo
ială dc multe săptă- 

• mini, ca urmare a 
campaniei de teroare, 
dezlănțuite dc forțele 
militare și poliție, ca
re sprijineau realege
rea președintelui.

In timpul campaniei 
electorale, aproxima
tiv 100 dc persoane, 
în majoritate membri 
ai formațiunilor de 
stingă, au fost asasi
nate de ceea ce B'ala- 
guer numește „forțe 
incontrofobile". Este 
^orba în lealitate de 
comandouii paramili
tare de extremă dreap
tă legale de armată 
și poliție. Cetățeni 
simpli au fost împuș- 
cați in plină 
cu singe rece, pentru 
că au refuzat să pro
mită voturile lor

?i 
unui 

ale 
rămin

mate au lacul cunos
cut fără înconjur că 
„orice absenteist va 
ii considerat comu
nist" și că orice mun
citor al cărui carnet 
de identitate nu va 
purta ștampila secției 
de vot riscă să-și piar
dă slujba. La țară,

Din „Le Monde

din 
gc- 
De

stradă,

uni directe și indirec
te cu mult mai accen
tuate decît cele 
timpul alegerilor 
nerale din 1966.
aceea, proporția de 40 
la sută de abțineri de 
la vot ‘ “ *
de rată 
relativ 
Bosch, __  , .,
al republicii și condu
cător al Partiduliji re
voluționar dominican, 
care a -hotărît să nu 
participe la alegerile 
lipsite de semnificație. 
Totodată, torțele

poale ii consi- 
ca un succes 
pentru Juan 
fost președinte

unde controlul poliție
nesc este riguros și 
arbitrariul nu are li
mite, pentru autorități 
este foarte ușor să in
fluențeze scrutinul.

Nici un alt candidai 
nu oferea ceva 
bun sau diferit 
de președintele al că
rui mandat expira și 
care este susținut de
ambasada Statelor U- 
nite. Generalul Wessin 
y Wessin, supranumit 
„călăul de la San 
Isidro" dc către com- 
patrioții săi, pentru

că in 1965 a ordonat 
să se tragă asupra 
populației civile (care 
a candidat din partea 
unei fracțiuni de extre
mă dreaptă ostilă lui 
Balaguer), a obținut 
cu greu un rezultat 
cit de cit apreciabil.

Râmîne de văzut 
'dacă președintele Ba- 

, laguer va reuși să 
mențină un 
lativ în

H Dominicană, 
mare parte 
laț iei aspiră .......

'gim mai modern 
susceptibil de 
me autentice. L 
precizat deja că pro
gramul său „va ii ace
lași ca și pînă acum". 
Din 1966, inflația a 
lost relativ controlată 
și balanța de plăți a- 
meliorată. Dar R 
blica Dominicană 
parține unui grup 
țări latino-americane a 
căror evoluție este 
negativă de cinci ani. 
Este îndoielnic că re
presiunea permanentă 
singură va putea 
rezolve gravele 
bleme economice 
sociale ce se pun.

reuși
calm re- 
Republica 
unde o 
a popu
la un re-

mai 
iafă

20,05 Interludii orchestrale. 
21,05. Seară de romanțe.
21,35 Filmul : „Destry revine". 
22,20 Telejurnalul de noapte. 
22,50 Campionatul mondial de 

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

23,10 închiderea emisiunii.

17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremiera.

18,00 Buletin de știri.
18,05 Piese simfonice instru

mentale.
18.35 Atomul — această necu

noscută — emisiune de 
cultură științifică „Ra
zele din... Cosmos".

19,00 Film documentar.
19,15 Anunțuri — publicitate. 

1001 de seri — emi
siune pentru cei mici. 
„Prietena noastră, Mi- 
haela“.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman foileton : „Por

tretul unei doamne" 
(VI).

20.45 Intre metronom și cro
nometru.

21.45 Rampa : Teatru — Mu
zică — film.

22.30 Muzică ușoară ar< 
niană.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

Deva, sir. Minerului nr. 24, telefon 14180

concursului de admitere, iunie 1970, pentruSusținerea 
specialitățile :

— electromecanică minieră
— exploatări miniere
înscrierile se fac in perioada 1—19 iunie inclusiv, la 

sediul școlii.
Concursul începe in ziua de 22 iunie ora 9 și constă 

probe scrise și orale la limba română și matematică.
Examenul medical va avea loc în data de 19—22 iunie 

sediul școlii.
Se primesc candidați din toată țara, in virstă de pînă 

17 ani împliniți la 31 decembrie 1970.
Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Liceul dispune de internat și cantină.
Ac*sle necesare pentru înscriere î
— certificat de naștere in original și copie (copia se 

certifică ac către liceu și se păstrează la dosar, iar 
naiul se restitui».);

— certificat, dc absolvire (în original) a școlii

STlpaiul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petioșanl 40 369


