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Prezenti la datorie
în abataje și galerii
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micul cere- 
transmilere

TROMOȚIA 75

• 10 006 muncitori (lc la 
minele, preparațiile, l- 
zina de utilaj minier și 
alte unități aparțină 
loare Centralei cărbu 
nclui au fost prezenți 
duminică la lucru

• Aii fost extrase aproape
12 OOO touie cărbune brut

9 Valoarea manoperei 
consumate pentru reali 
zarea produsului și do 
uată sinistraților însu 
mează peste 600 000 lei

REDACȚIA 
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90j

Telefoane : redactor șef — 1638 ;
redactor șef adjundt și secretariat de 
redacție - 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrala - 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.

FRONTUL UNIC
ĂL MUNCII

PENTRU PUNEREA ÎN
FUNCȚIE A FABRICILOR,
PENTRU REFACEREA

LOCALITĂȚILOR

v teme rece, agasantă. 
Plouă mărunt și insistent. 
Aninoasa. Duminică, ora a- 
miezii. Autobuzele sosesc u- 
nul după altul in iața minei, 
aducind la lucru 
doi. Ne amestecăm 
oamenii care peste 
minute vor coborî pe străzile 
subterane ale abatajelor. Dis
cutăm amical, fără să ne cu
noaștem. Despre vreme, des
pre muncă, despre dezastrul 
ce ne-a cuprins țara. In sala 
de apel ne intercalăm printre 
cei pregătiți deja să plece 
spre galerii penlru a da 
piept cu muntele strălucitor 
de cărbune, li auzim vorbind 
despre inundații, despre rude 
ale lor aflate în zonele sinis
trate, despre hotărirea și so
lidaritatea lor de a-i - 
pe toate căile pe cei 
au fost loviți atit de crunt 
de furia apelor. Ne ameste
căm în discuții. Tot amical. 
Punem întrebări, primim răs
punsuri prompte, energice, 
dîrze ca și chipurile lor că-
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telefon,

Iile în lupta cu cărbunele. 
Este emoționant în lot ce 
SDun acești oameni vrednici, 
acești bărbați voinici, cu pri
viri pătrunzătoare ca și _ P‘- 
chamerele pe care le mînu. 
iese in abataje. Notăm in car
netul de reporter irinturi de 
discuții, angajamente în care 
minerii pun pe prim pion 
sentimentul de fraternitate 
ce-i unește cu semenii 
din localitățile 
calamități.

— Pentru ce 
duminică f — 
pe minerul șef de 
Ion Moldovanu.

— Azi lucrăm pentru oa
menii pe care apa i-a lăsat 
fără nimic din ceea ce agoni
siseră într-o viață întreagă, 
pentru oamenii pe care na
tura i-a pedepsit al îl de 
crunt pe nedrept.

— Aveți rude în 
sinistrate ?

— Chiar eu sînt de acolo,
din județul Mureș. Comuna
mea n-a fost lovită de ape, 
dar cunosc multe comune
vecine despre care am auzit 
că au iosl înghițite complet
de ape. Mă inspăimînt cind 
mă gîndesc ce față au acum 
acele comune atit de frumoa
se... Pentru acești oameni lu
crăm azi și pentru toți cei 
care au suleril de ne urma 
inundațiilor.

— De fapt — intervine ar
tificierul Gheorghe Urjan — 
chiar dacă avem sau nu rude 
in zonele sinistrate, cu toții 
sintem Irați în această țară. 
Și acum, mai mult decil ori
cind. este nevoie de ajutor 
frățesc Iar noi îl vom 
din toată inima, cu toată 
terea noastră.

— D imneavoastră ?...
— Grigore Bogdan, ajutor 

miner. Am rude la Satu Mare, 
la Alba, in alte localități 
unde au pătruns ilămîndele 
ape. Și nu știu nimic despre 

i. N-am primit nici un 
.... ...,t, nici o scrisoare. Dar 

I pai că de asta le arde acum.
Să se jeluiască. Ei știu cu e 
___  cri in lollll

lucrați
îl întrebăm 

schimb

că trebuie să ia iotul. greu, că trebuie sa ia ia
I de la capăt. Și noi știm
1 fel ca ei, și simțim cu ei.

I
sîhtem hotăriți 

munca noastră 
aju'âm. Vom lucra cu tot en
tuziasmul nostru, cu elan spo-

Dumitru GHEONEA

Duminică dimineața, convoaiele lungi ale cărucioarelor 
de personal, coliviile puțurilor s-au pus in mișcare cu ace
lași ritm tumultuos ca in zilele obișnuite de muncă ducind 
in subteran pe minerii de la Lupeni intr-o prezență de 
sută la sută. Au coborit în abataje și galerii minerii și arti
ficierii, electrolăcătușii de mină și muncitorii din transpor
tul subteran, maiștrii raioanelor și inginerii din conducerea 
zonelor și sectoarelor — tot potențialul uman al schimbului 
I se concentrase pe frontul cărbunelui răspunzind PREZENT 
chemării partidului. Cu fețele grave, îndurerate de groză
viile abătute asupra patriei dragi in urma revărsării pu
hoaielor de ape, dar înflăcărați de hotărirea dirză de a-și 
uni solidar forțele cu ale întregii noastre clase muncitoare 
pentru a sprijini zecile de mii de familii sinistrate și a 
contribui la vindecarea rănilor pricinuite economiei națio
nale de calamitățile naturale, minerii Lupeniului au înfipt 
picurile ciocanelor de abataj cu și mai multă sete în ma
sivul „diamantelor negre" dfn frontul abatajelor, au apăsat 
mai energic ca oricind pe butoanele de comandă ale com
binelor in marile frontale.

...Șutul se terminase, iar in birourile maiștrilor raionului 
Ii al zonei a Ill-a șefii de brigadă veneau personal să ra
porteze rezultatele muncii. Am notat cuvintele a doi din ei:

MIHAI BLAGA, șeful brigăzii de frontalișli din abatajul 
frontal de pe stratul 15 raionul II, de loc dintr-un județ greu 
încercat — Mureș. „Cu toții ne dăm bine seama de dimen
siunile uriașelor distrugeri și sintem ferm deciși să contri
buim prin munca noastră la refacerea țării, la ajutorarea si- 
nistraților. împreună cu cei 16 ortaci din schimbul I de azi 
am făcut lot ce ne-a fost în putință pentru ca din abatajul 
nostru să iasă cit mai multă producție : am tăiat cu com
bina o felie și jumătate și am încărcat 252 vagonete cu căr
bune realizind mai mult de jumătate din sarcina de pro
ducție a unei zile întregi. Hotărirea brigăzii noastre e să 
încheiem luna mai cu o depășire a planului de 400 tone, să 
sporim continuu cantitatea de cărbune extrasă suplimentar 
sarcinilor".

In aceeași ordine de idei, minerul Vasile Rușitoru, șe
ful unei brigăzi de pregătiri ne-a relatat:

„In brigadă am ortaci de loc din zone sinistrate: vago
netarul Gh. Dcneș — de la Dej, iar frații Nicolae și Ion 
Chirian sînt din Moldova, dintr-o comună inundată și ea 
de revărsarea apelor Șiretului. O dată cu regretul și com
pasiunea noastră pentru suferințele sinistraților am subscris

Iosif BĂLAN

înțelegere

Cu aceeași dîrzenie cu care 
au luptat zile și nopți fără răgaz 
cu furia apelor dezlănțuite, pen
tru salvarea vieții, apărarea uzi
nei sau ogorului, oamenii mun
cii din toate localitățile lovite 
de calamitatea abătută asupra 
tării noastre, și alături de ei 
specialiști, cadre de conducere 
din ministere și instituțiile cen
trale lucrează fără preget la 
repunerea în funcție a fa
bricilor, rcînsămîntarea ogoare
lor, refacerea satelor și orașe
lor. Pe fetele lor obosite se 
citește hotărîrea de a nu-și 
cruța forțele pentru recuperarea 
a cît mai mult din ceea cc 
natura dezlănțuită i-a oprit 
să realizeze, dovedind încă o 
dată înaltă conștiință patriotică, 
spirit de disciplină, curaj șl 
încredere în forța poporului 
nostru de a trece cu bine acest 
greu examen. Roadele acestui 
front unic de muncă menit să 
ducă la îndeplinirea măsurilor 
stabilite de partid, au început 
să se arate.

în județul Satu Mare cel mal 
greu lovit de furia apelor, din 
cele 25 de unități industriale 
inundate numai 4 nu lucrează 
încă, dar și aci se fac eforturi 
deosebite pentru repunerea în 
funcțiune. O serie de unităti 
industriale, cum sînt Fabrica de 
sticlă „Victoria muncii" din

Poiana Codrului, 
Negrești, 
auto din 
— Cărei 
întreaga 
zilnică a 
este in continuă creștere, 
ziua de 23 mai, de pildă, 
loarea producției globale zilnice 
a crescut cu peste un milion 
lei fată de 20 mai. O contribu
ție de seamă la îndeplinirea 
integrală a planului anual o 
aduc întreprinderile care nu au 
avut de suferit de pe urma i- 
nundatiilor. Muncitorii, tehnici
enii și inginerii de aici s-au an
gajat să realizeze o producție 
marfă suplimentară în valoare 
de 12,8 milioane lei, produse 
în valoare de 1,6 milioane lei 
valută pentru export, 5 milioa
ne lei beneficii peste plan șl 
1,4 milioane lei economie la 
prețul de cost.

Prin eforturi deosebite, depu
se de muncitori, militari, pom
pieri și specialiști din județul 
Satu Mare au fost redate con
sumului. cu avizul organelor 
medico-sanitare, numeroase sur
se de apă. în dimineața zilef 
de luni, a fost pusă în funcți
une a doua instalație de filtra
re a apelor, sosită din R.F.G,

,Oșana" din
Uzina de reparații 

Satu Mare, „Crasna" 
și altele, lucrează la 

capacitate. Producția 
unităților industriale 

In
va-

(Continuare în pag. a 3-a)

a necesității
Con.știința valorii și utilității 

muncii, in momente cind țara 
a fost grav lovită de calami
tățile naturii, este dominanta 
spirituală a colectivului de 
muncă de la Uzina de utilaj 
minier Petroșani. Muncitori, 
tehnicieni, maiștri și ingineri, 
în grupuri rcstrînse sau mai 
largi, au discutat și schițat fe
lul cum pot contribui la munca 
generală de vindecare a rănilor 
provocate de inundații.

...24 mai. La ora 6. deși du
minică, sirena a anunțat o zi de 
muncă normală. In toate secțiile 
uzinei oamenii și-au reluat mun
ca animați de gîndul că în a-

cest fel ei sînt solidari eu mun
citorii din unitățile economice a 
căror producție a stagnat.

— Deși duminică, spunea in
ginerul, șef al uzinei. Alexandru 
Tolvay, procesul de fabricație 
a mașinilor și utilajelor minie
re a continuat în mod firesc. 
Colectivul de muncă al uzinei 
noastre, alături de minerii Văii 
Jiului. își exprimă în acest fel 
sprijinul moral și material a- 
cordat județelor sinistrate.

în fiecare zi, alți și alți 
oameni din municipiu, ca 
din întreaga țară de altfel, 
depun sume de bani in 
contul 2 000 pentru ojutora- 
rea sinistraților, pentru re
facerea vieții acelora care 
au suferit de pe urma inun
dațiilor. Oameni din diferi
te sectoare de 
bărbați și femei, pensionari 
și elevi, studenți subscriu la

Caravanele omeniei 
și solidarității

socialiste

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

contul 2 000 cu toată sim
patia pentru cei năpăstuiți 
de ape, conștienți și con
vinși că ei vor reuși să în
vingă toate obstacolele, să 
reintre cît mai repede în 
circuitul normal al vieții și 
al muncii. La toate unitățile 
C.E.C. din Valea Jiului su
ma depusă în contul 2 000 
crește cu fiecare zi. Pină 
ieri la ora amiezii, această 
sumă era pe municipiul Pe
troșani de 140 000 lei. Din 
pensia sa modestă, Isabela 
Santa a depus în contul 
2 000 - 500 lei, iar învăță-

(Continuare în pag. a 3-a)

Spre localitățile puternic lo
vite de furia apelor revărsate 
se îndreaptă continuu, din toa
te colțurile țării, coloane de 
mașini care transportă pentru 
sinistrați mii și mii de colete 
cu obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, articole de uz cas
nic. alimente, sute de tone de 
cereale, mărturii ale profundei 
solidarități frățești, a întregu
lui popor cu cei ce au avut de 
suferit. In zonele calamitate, 
operațiunile de distribuire a a- 
jutoarelor se face cu mare ope
rativitate. Populația sinistrată 
primește cu sentimente de re
cunoștință sprijinul material 
din partea partidului, statului, 
a cetățenilor patriei noastre.

Din Capitală a plecat luni di
mineață cel de-al patrulea con
voi ce transporta peste 200 000 
de obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte spre județele Satu 
Mare, Mureș, Bistrița Năsăud 
și Alba. „Gindurile. voința și 
puterile noastre sînt alături de 
voi" — se putea citi înscris pe 
cîteva din cele 12 autovâgoane 
ce alcătuiau nou! convoi cu 
donații ale bucurcștenilor.

Din nenumăratele fapte emo
ționante ce oglindesc sentimen
tele de care sînt animați toți 
cetățenii, tineri sau vîrstnici, 
desprindem cîteva.

La Liceul Mihail Eminescu 
din Capitală elevii și-au dăruit 
uniformele colegilor lor de la 
liceul cu același nume dm Satu 
Mare.

O
Duminică a plecat din Con

stanța un convoi de autocami
oane încărcate cu pachete cu 
îmbrăcăminte și încălțăminte, 
donate de constănțeni populației 
sinistrate din județele Alba, 
Bistrița și Cluj. Colelele conțin 
peste 9 900 costumașe, cămășuțe, 
bluzițc și alte obiecte pentru 
copii, fuste, bluze, cămăși, pan
taloni. costume, paltoane, len
jerie de corp pentru bărbați 
și femei, numeroase alte arti
cole de îmbrăcăminte și încăl
țăminte.

Pină duminică, la centrele do 
colectare din județul Constanța

I 
(Continuare in pgg. a 3-a)

La Liceul de cultura generala Petroșani
Simbătă 23 mai, ora 

12. Sala mare a Casei 
de cultură din Petroșani 
se dovedește neîncăpă
toare pentru a cuprinde 
pe toți cei care au ținut 
să participe la încheie
rea ultimei ore de curs 
a claselor de anul patru 
ale Liceului de cultură 
generală din Petroșani.

Profesori, părinți, ab
solvenți și elevi cu 
flori in brațe așteptau 
cu nerăbdare festivita
tea care marca termi
narea unui ciclu de pa-

tru ani de studiu în 
liceu.

La masa prezidiului, 
tovarășii Clement Ne
grul, prim-secrelar al 
Comitetului municipal 
de partid, Victor Bădău, 
inspector școlar jude
țean, profesorul emerit 
Simian Pârăian, directa, 
rul liceului, directorii 
adjunefi, diriginta cla-

selor, președintele co
mitetului de părinți.

In cuvintul directoru
lui liceului s-au arătat 
rezultatele bune obți
nute in munca de edu
cație sub conducerea 
organizației de partid, 
sprijinul organizației 
U.T.C. al comitetelor de 
părinfi pe școală și cla
se. Apoi rind pe rind

prin iața prezidiului se 
perindă, cu iețele îm
bujorate de fericire, 
cei mai buni elevi care, 
în ovațiile asistenței, 
primesc felicitări șl 
premii.

Urmează 
monial de 
de la absolvenții anului 
patru la elevii anului 
trei a ,}Cheil succesului".

Eleva Ulpia Moraru a- 
rată că potrivit cu tru
dit ia liceului, absolven
ții seriei 75 predau che
ia seriei 76, convinși că 
o vor păstra cu drag, 
că vor depune eforturi 
sporite, folosind deplin 
minunatele condiții pe 
care partidul și stalul 
nostru le asigură tine
retului școlar in scopul 
însușirii temeinice a 
multilateralelor cunoș-

I
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Biruința vieții
leaguri - bărbați, femei, ti
neri, militari — cu monstrul 
neputincios totuși de a dez
rădăcina viața, oamenii 
înrădăcinați de cind lumea 
de la o generație la alta, 
în acest pămint de pe me
leagurile Someșului.

Dacă berzele au căzut 
istovite în bu’boana 
după ce-au zburat 
două pe dec supra 
dezlănțuite căutind 
rjle caselor unde-și 
cuiburile, ciocă rindune e!e 
s-au prăpădit in căutarea 
streșinilor i nde-și aveau 
căsuțele z>dite cu migală și 
osteneală, ducă... și c>te 
exemple nu s-ar mai putea 
da, oamenii n-au fost in- 
l'mți. Elicopterele și avioa-

Ziarul „Cronica sătmă- 
reană" din 13 mai a.c. mi-a 
căzut în mîini la vremea 
cind orașul Satu Mare și 
multe dintre satele județu
lui așezate de o parte și 
de alta a Someșului se 
aflau sub apă, biciuite fără 
milă de forța ucigătoare a 
puhoiului dezlănțuit ase
meni unui monstru.

Am răsfoit ziarul, am ci
tit titlurile articolelor și-am 
fost pentru o clipă strivit de 
o durere, de o anume du
rere al cărei gust nu-l mai 
simțisem pină atunci. Pen
tru că unul dintre multele 
articole ale ziarului, glăsuia 
optimist, exprimînd părerea 
și hotărirea oamenilor din 
acest județ al țării : „Pers
pectiva dezvoltării multilate
rale pe temeiuri științifice 
a agriculturii județului", în
soțit fiind de o hartă a

județului plină de semni
ficații. M-am cutremurat, 
căci în minte aveam o altă 
hartă — harta calamității.

Un val uriaș — nu, acesta 
in nici un caz n-a fost 
Șomeșul, prietenul oameni
lor din acest colț de țară 
de cind lumea - ca o gură 
flămindă de fiară haină, 
năvălea orb. nimicitor, aco
perind totul. Case, cîmpii, 
uzine, holde în care semin
țele musteau de viață, to
tul acoperit, învăluit de 
ghiarele acestei fiare de 
care nimeni n-a auzit pină-n 
clipa cind și-a arătat chi
pul lăsărit din cine știe ce 
pintece putregăit al adinca- 
lui. In suflet și-n ochi aveam 
lacrmi. Totul n-a durat însă 
decît cîteva clipe. Ca o 
binefacere radioul a început 
să transmită lupta eroică a 
oamenilor de pe aceste me-

aoelor 
o zi, 
apelor 
hornu- 
aveau

Radu SELEJAN

(Continuare fn pag. a 3-a)
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d/rc•cțională dc aeraț, comentariu 11 qâscsc — Grea încercare
de la 500, blocul IV dc prisos. pentru (ură... Dc i-am
non Conducătorul tehnic putea ajuta pc oamenii

Merg la coinbinâ al zonei a Il-a, ing. ruinați dc ape pc mă-
\aqonct.arul Șlclari Petru Gaftiniuc pune Io sura sulerinței lor...

llie. Unul din ortaci curent pe șeful de Tocmai venise din con-
e spital. iar schimb MarcU Bîqiu dc cediu. dintr-un loc nu
ahnil arc copilul bol- la Traian Pop cu silua- pica di?părlat de rcqiu-

Ne vom st rd- ția „camerei" nr. 7, și. nile pustiite de valuri...
duj să nu sc simtă hp- cu cele 60 tone dale — La plată, voi

Iad incului... Sc îndrepta 
spre iîliâ — rod al 
unor brațe viguroase 

| și min|i agere — cu 
I mi mai mult cărbune 
I dei ii in liecare din zi- 
I lele piecedente... Mă uit 
. aiaru. prin geamul 
I inăsprit de irig, ia mo- 
• horeala înălțimilor aco- 
(perite cu nori grei, cea

ță deasă și... zăpadă
* (peste verdele lui mail 
I și toiul contrastcard 
• uluitor cu \ ibrațiilc. 
| care mu păi rund, ale 
| inimii iierbinți din tai- 
I nițele pămintului...
I ...Ora 13 și 40... 

/limbul doi se pregă
tește să coboare... Mă 

i; in preajma șeiului 
de brigadă Constantin 
Grădinara „sta pi nul'
P.K.-3-uh.ii din galeria

Inima fierbin
te din adine

sa lor...
Șelul de schimb Dă- 

nilă Sas, din brigada 
lui Gheorghe Scorpie, 
este originar din Tg. 
Mureș, județ at it de 
crunt lovit de culmita- 
te. Nu știe nimic de 
rude. Mă sffesc să-l în
treb prea multe. O cli
pa, o sclipire ii acope
ră durerea ochilor.

— Vom da cile 10 
tone de cască !... Orice

piuă la acea oră...
— Nu ne lăsăm noi 

mai prejos!-. Tot atit, 
cel puțin... Am niște 
ajutori — mineri buni /...

Le notez numele : 
Nicolae Sultan și Du
mitru Fluieraș.

Din brigada lui Miron 
Năsăleanu il zăresc pe 
șeful de schimb Ion 
Oancea, căzut pe glo
duri... Imi ghicește 
teama de ci fi inoportun 
și intervine dinsul:

depune ia contul 2 000 
pentru Început, 200 lei...

O dorinjă asemănă
toare manifestă, șefii 
de schimb Nicolae Pisau 
și Stefan Circiogel...

..Ora 14 și 30... Inlil- 
nesc pe Vasile Mano- 
laclic, „șeful celei mai 
bune brigăzi din raionul 
II, zona r — cum s-a 
exprimat maistrul miner 
Ion Coslea. Tocmai ie
șise la ziuă, înnegrii de 
cărbune.

— Am lucrat in dimi
neața asia, ca ‘ nicioda
tă...

...Și dinsul are un 
frate la Tg. Mureș și 
n-are nici o veste...

Ixi lei. șelul de bri
gadă. Mihai Ceucă c 
mindru că a scos cu 
oamenii lui, peste 70 de 
tone:

— Hotăril, vom da 
numai luna asta pc 
puțin 200 tone peste 
plan...

— Mă angajez la 300 
lone I — nu se lasă 
șelul de brigadă Gheor
ghe Scorpie.

— Eu, la 500 tone.' 
„p/usează" șeful U 

brigadă Traian Pop. 
Dar pune și o condiție 
„dacă merge lain trea
ba*, subințelegmd mate
rialele, vagonelele etc. 
Aud că acest om a pre
dat la consiliul popular 
două costume și alte 
articole de îmbrăcămin
te pentru sinistrați, in 
valoare de peste 2 000 
lei. Gheorghe Scorpie 
\ rea să depună iu 
..Contul omeniei' 500 
lei. Sini gesturi cete 
vorbesc de la sine.

Traian MULLER
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Sentimente 
convertite

în fapte
Duminică 24 mai. Alătur; de 

ce.i-iți angajați ai Centralei 
carouneluj Petroșani, muncito
rii, tehnicienii și inginerii de 
Ia preparația Coroești. au fost 
ajrczenți cu tot entuziasmul și 
dăruirea la posturi, pentru a 
oferi rodul muncii lor regiuni
lor lovite de absurda năvală 
a «pelor.

aid vizitat in această zi, în
soțit de tovarășul Nicolae Vil- 
cea. inginer șef. secțiile mo
dernei întreprinderi de prelu
crare a cărbunelui de lu Co
rcești, am stat de vorbă cu 
mulți oameni și toți ne-au a- 
rătat că sint ferm hotăriți să 
nu precupețească nici un efort 
pentru a da țării cit mai multă 
producție de calitate superioa
ră. Pc muncitorul loan Coro- 
bea 1-ain intilnit la presa de 
brichelare. „Sint profund im
presionat de cele relatate in 
presă, la radio și televiziune 
cu privire la bilanțul colosal 
al pierderilor din aceste ul
time săptămini. Consider că da
toria mea este de a contribui 
cu toate puterile la realizarea 
unei cit mai mari cantități de 
brichete de bună calitate, care 
vor lua drumul regiunilor sinis
trate. Voi face totul pentru 
a-mj îndeplini cu cinste aceas
tă datorie*.

La secția de uscare a cărbu
nelui am stat de vorbă cu mun
citorul Francisc Lakatoș. „Sint 
•de loc din Satu Mare. Aj mei 
mi-au scris că pe strada Ba- 
rițiu unde locuiesc au mai ră
mas întregi doar 10 case, intre 
care .și a lor. împreună cu pă
rinții mei locuiesc acum 15 si
nistrați și de curind le-am tri
mis bani, haine, alimente, in 
măsura posibilităților. Aici, la 
locul meu de muncă, mă stră
duiesc să sporesc producția 
zilnică fiind convins că în fe
lul acesta imi aduc și eu con
tribuția la vindecarea adînci- 
lor răni pricinuite țării și oa
menilor săi de inundații*.

Muncitorul Luca Goncea de 
la secția preparare venise doar 
cu o zi în urmă din concediul 
petrecut in satul natal, aflat 
în județul Bistrița-Năsăud. Toc
mai cind se pregătea să se în
toarcă. in sat au năvălit apele. 
A trăit zile și nopți de coșmar, 
apoi a muncit din răsputeri la 
refacerea căii ferate, - a dru
murilor, podurilor. Știe din pro
prie experiență ce au însemnat 
aceste crunte zile pentru sute 
de familii. De aceea, pe lingă 
durere din vorbele sale am în
trezărit dorința de a-și înzeci

eforturile pentru îmbunătățirea 
calității producției, reducerea 
prețului dc cost pentru depăși
rea substanțială a planului.

întărite prin fapte, vorbele 
oamenilor devin brațe de aju
tor întinse spre cei sinistrați, 
pentru refacerea avutului na
țional. După cum ne relații 
însoțitorul nostru, inginerul șef 
Nicolae Vîlcea. oamenii au mun
cit in această duminică, a so
lidarității și responsabilității 
civice, cu convingere și dra
goste. Calculul preliminar făcut 
pină la sfirșilul anului arată 
că fondurile care se vor obține 
prin cedarea uncia sau a mai 
multor zile din salariul cu
venit pentru posturile prestate 
de muncitorii de la preparația 
Coroești se vor ridica la peste 
300 000 lei. Adunați la fondu
rile realizate din contribuțiile 
tuturor oamenilor muncii din 
întreaga țară, acești bani se 
vor transforma in locuințe pen
tru cei rămași fără adăpost, 
în școli și spitale, ca un sim
bol al vieții atotbiruitoare.

C. I’ASCU

(Urmare din pag. I)

rit. Vom lucru azi pentru ci. 
Si nu numai azi.

—Și eu dau cu dragă ini
mă valoarea șutului meu de 
azi — șutul omeniei i-aș zice
— acelora care au suferit 
de pe urma inundațiilor. De 
asemenea, mă angajez să lu
crez in toate duminicile pi
nă la sfirșilul anului și va
loarea cite unei duminici pe 
lună s-o donez sinistrați lor
— iși mărturisește liotărirea 
minerul Romulus Prața.

li lăsăm pe acești oameni 
să coboare in adincuri, ani
mați de profunde sentimente 
de solidaritate cu cei păgu
biți de catastrofa apelor, ho
tăriți su-i ajute din toate pu
terile. Privim cum vin din 
galerii primii angajanți în 
șutul omeniei. Pe fețele în
negrite de praful de cărbune 
nu se citește oboseală, ci mai

Pesto 3 000 tone de cărbune au extras din adincuri mi
nerii destoinici ai Vulcanului in ziua de odihnă de ieri — 
prinos do rod, smuls cu eforturi, dar și cu toată puterea lor 
de dăruire... Mărturii in această privință au fost aduse și de 
către brigăzile din abatajele cameră conduse de loan Șinca. 
(numai in cele trei schimburi de care e vorba, au scos la 
ziuă 150 tone, cei 57 inai mult docil planul zilei...). Joan Ior- 
dachc, Alexandru Nicoară (cu aproape 1,5 tone depășire de 
randament!). Mihai Sima sau Petru Blaj. Acești oameni 
dintr-o bucată, cum se spune, cu umerii încercați dc greu
tățile mineritului, dar și cu chipurile înfiorate de lumina 
datoriei duse, zi de zi, la capăt, au cu toții un prilej bine
meritat de a-și exprima mindria : zona a Il-a. unde lucrează 
ci, este fruntașă pe mină. Numai in luna curentă, sporul 
obținut aici se ridică la 2 287 tone, iar cel dc la începutul 
anului se apropie dc 8 000... Tot in acest c.iz se cuvine să 
mai evidențiem colectivul raionului III (șef raion — maistrul 
miner principal Nicolae Șufan), care a extras ieri peste 
500 tone (cu 120 mai mult dccit sarcinile avute), adică 
aproape 50 la sută din producția realizată pe întreaga zonă.

Intr-o discuție avută cu ing. Ion Popescu, directorul 
exploatării, care tocmai ieșise din mină, am aflat că toți 
angajațij acestei unități sint hotărîți să facă totul pentru 
îndeplinirea și depășirea planului lunar, contribuind astfel 
cu toate forțele lor la refacerea economiei regiunilor sinis
trate. Pină la sfirșilul anului, aportul din salariu al mun
citorilor, tehnicienilor și inginerilor de la E. M. Vulcan 
pentru ajutorarea populației lovite de calamități se va ri
dica la suma dc 1 700 000 lei.

PREZENT/ LA DATORIE
[Urmare din pag. 1)

solidar la ajutorarea lor cedind o zi din salariu pe lună pină 
la finele anului, revenind pe brigadă o contribuție lunară 
de cca. 1 000 lei. Cit privește aportul nostru in munca de zi 
cu zi, prin eforturi înzecite, realizăm o avansare zilnică de 
3 ml, supați numai din ciocanul de abataj, in galeria de pre
gătire ce o executăm pentru deschiderea noului abataj fron
tal in stratul 15, blocul VI. In cele două decade din mai 
am realizai 50 ml înaintare și vom spori ritmul muncii 
incit săi realizăm pe întreaga lună 60—62 ml, față de 54 
metri cit aveam planul. Vom asigura astfel terminarea pre
gătirilor și intrarea noului abataj frontal in producție la 
data programată 1 iulie".

...Cuvinte minerești, cu acoperire faptică. In schimbul 
1 al zilei de 24 mai minerii zonei a 111-a au trimis la su
prafață 670 vagonete cu cărbune — mai mult de jumătate 
din producția unei zile intregi.

Asemenea fapte de muncă, asemenea acte de solidari
tate muncitorească izvorite dinlr-o înaltă conștiință civică 
am notat multe de la mina Lupeni. Cunoscutul frontalist 
Petre Constantin ne spunea:

„Punem umărul la refacerea țării cu cele 4 000 tone an
gajament anual majorat pe care le vom realiza pină la 1 
iunie, cu randamente de 9,5—10 tone pe post. In ce pri
vește aportul personal am hotăril să depun 500 lei in contul 
C.E.C. 2 000, in afară de o zi de salariu pe lună acordată 
pentru sinistrați iar sofia a pregătit articole de îmbrăcămin
te și casnice in valoare de 600 lei pe care le vom depune 
la centrele de colectare a obiectelor pentru sinistrați".

...Ginduri ale omeniei, fapte de oameni prezenți plenar 
la împlinirea datoriei de cetățean al României socialiste pe 
frontul muncii eroice in care e angajat poporul nostru in 
această perioadă de grea încercare și încordare, pentru apă
rarea și refacerea avuției naționale.

ron
degrabă satisfacția datoriei, 
mulțumirea pentru un lucru 
bun făcut din inimă.

— S-a muncit normal — 
ne spune inginerul Victor 
Ghioancă, șeful zonei 1. Toți 
oamenii au venit la lucru și, 
intr-un efort unanim, pă
trunși de sentimentul patrio
tic, de răspunderea ce le in
cumba acest șut, au dat multe 
tone de cărbune. Dacă vreți, 
notați și cîteva nume: Au
rel Cristea, Nicolae llie, Pe
tru Roman, Nicolae Mujnoi, 
Eugen Bodnar. Și mai notați, 
va rug, efortul tehnicienilor, 
care au muncit cot la cot, 
fără preget.

Și inginerul Ion Brinzan. 
șeful sectorului deschideri și 
pregătiri, este mulțumii de

P. CONSTANTIN

înțelegere 
a necesității

(Urmare din pay. I)

Bilanțul zilei de muncă este 
grăitor, sugerind elanul generos 
al muncitorilor : producția mar
fă realizată se cifrează la 
465 973 lei. Productivitatea mun
cii a întrecut așteptările — 
114,53 la sută. Este contribuția 
adusă de Uzina de utilaj minier 
Petroșani la cicatrizarea plăgi
lor lăsate de apele furibunde.

Evidențiați, muncitori care au 
lucrat cu tragere de inimă ? 
Din 1 155. ciți au lucrat ieri 
cu modestie și tenacitate, ar fi 
o nedreptate să smulgi cîteva 
nume cind toți sint strins le
gați și formează un colectiv de 
muncă omogen și harnic. Ei în
șiși au stabilit in unanimitate 
copleșitoare să ajute populația 
sinistrată donind salariul echi
valam unei zile de muncă din 
fiecai lună a acestui an și să 
lucreze, ncretribuit, in zile de 
duminică, valoarea muncii fi
ind destinată redresării econo
miei țării.

Sint fapte exemplare care, a- 
dăugate la uriașul elan con
structiv al poporului nostru in 
aceste zile, ne dau măsura e- 
roismului și spiritului de în
trajutorare ale unor oameni 
cărora inimile le bat la uni
son. O înțelegere adincă a ne
cesității și inalt patriotism — 
aceste calități înnobilează pro
filul moral al fiecărui muncitor, 
maistru sau inginer care, la 
semnalul sirenei uzinei, în tim
pul său liber, vine și-și ocupă 
locul de muncă... Și astfel de 
oameni se află cu sutele la Li
zina de utilaj minier din Pe
troșani.

„o n noi si pe asii la mn
...Locomotiva pufăia aș- 

tcplind. Mai era de încărcat 
ultimul vagon cu cărbune, 
a'l șaptelea, din producția de 
alaltăieri a minei. Asta face 
vreo 300 de tone...

Totul ar părea normal, da
că această „recoltă* de dia
mante negre nu ar fi fost a 
zilei de alaltăieri. De ce ? 
Nu atit pentru că in acea zi 
era duminică, ci pentru că 
minerii Diljei au hotăril : „In 
24 ale lunii ebrente lucrăm ! 
Cărbunele extras în acea zi 
este darul nostru oferit zo
nelor calamitate*. Hotărîrea 
fusese unanimă. „De la mun
citor pină la director — ne 
spunea Radu Lupașcu, secre
tarul comitetului de partid al 
E. M. Dilja — toți au privit 
această zi de lucru cu mult 
simț de umanitarism, solida
ritate și aprobare deplină".

„N-a lipsit nimeni de la 
șut astăzi din schimbul nos
tru" nc-a spus șeful de bri
gadă Grigore Maxim. „La 
noi, la fel, și toți au lucrat 
cu tragere de inimă" adau

gă Zoltan Nagy, miner șef 
de brigadă la zona II.

Grigore Maxim este de prin 
părțile Dejului. A scris, s-a 
interesat ce s-a intiiuplat cu 
cei dragi rămași la Dej. N-a 
primit incă răspuns. Zoltan 
Nagy e informat insă : la 
Jucu. (19 km de Cluj) So
meșul a făcut prăpăd. „La 
părinții mei. ne spune el, 
n-a intrat apa, in schimb 
soră-mea a rămas fără casă". 
Au fost la Jucu peste 100 
de familii la care a intrat 
apa*

Mi se vorbea de Dej. de 
Satu Mare, de Balta Brăilei, 
de uzine și fabrici, dc ogoare 
ca de avutul personal al fie
căruia. Durerea țării întregi 
era adunată in vorbele mi
nerilor. „Pagubele sint foarte 
mari !... Mari !... ne spunea 
Nagy Zoltan. Trebuie să pu
nem umărul. Numai prin 
munca noastră, a tuturor, ele 
pot fi cit mai repede refă
cute. Noi, minerii, vom lu
cra; va trebui să dăm căr
bune peste plan*.

Petre Bălășcoiu. un tînăr 
de 27 de ani, miner șef de 
brigadă la zona I-a a minei 
Dilja e din loc din Rugi
nești. la cițiva zeci de kilo
metri de Bacău. Satul lui n-a 
cunoscut urgia apelor. II 
„provocăm" :

— De ce ai donat o zi din 
salariu și de ce muncești azi 
duminica cind pentru ma
tale -și familie inundațiile 
n-au însemnat pierderi ?

■ Ne răspunde printr-un e- 
xcmplu :

— Oriunde sint mai mulți 
frați, cind unul are un necaz 
ceilalți îi sar în ajutor. Așa 
și acum, trebuie să ne dăm 
interesul a sprijini cu toate 
forțele zonele calamitate, 
populația de acolo, ca astfel 
pagubele să fie înlăturate iar 
viața să reintre în normal 
peste tot... „O scoatem noi 
și pe asta la capat*.

„Noi" înseamnă o iară în
treagă. „La capăt* înseamnă 
biruință.

Ion MÂKG1NEANU
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randamentul oamenilor din 
subordine, de- elanul sporit 
cu care au muncit, de ata
șamentul lor cu acei care au 
trecut și mai trec prin mo
mente atit de grele, provo
cate de urgia apelor. Am 
notat și din acest sector ci- 
teva nume de oameni, pre
zenți in șutul omeniei: Ni
colae Feier. loan Cirlan, A- 
dalbert Covaci, Gheorghe 
Uveghes, Alexandru Gaboș, 
inginerul Macarie Costinaș, 
maiștrii Mihai Bănică și Va
sile Fodor.

Pe lăcătușul Victor Răcă- 
tăian il întrebăm cu ce sen
timente a venit la lucru. Ne 
răspunde oarecum nedumerit 
că-i punem o asemenea 'în
trebare.

— Nu Știu, dar... mi-ați 
răvășit gindurile. Păi cum, 
cind țara întreagă face efor
turi uriașe să șteargă rănile 
adinei lăsate de neinduple- 
catele ape, noi să stăm cu 
miinile in sin ? Am venit să 
lucrez la cot cu colegii mei 
pentru că ne unește pe toți 
același gind : să-i ajutăm pe 
oamenii greu încercați dc ca
tastrofa. Și dacă o să vă mai 
spun ceva, cred că răspunsul 
meu va fi foarte clar: sint 
din județul Alba, am rude 
la Oarda de jos, la Oarda 
dc sus; azi voiam să" merg 
acasă să văd ce fac ai mei, 
i-au zguduit apele sau i-au 
ocolit. Dar cind a fost vorba 
că trebuie să lucrăm pentru 
sinistrați am renunțat să mai

GIND
plec. Mi-am zis că așa-i a- 
jutum mai mult.

Cuvinte la fel de emoțio
nante, de convingătoare in 
hotbrirea lor de a-i ajuta pe 
oamenii care au suferit de pe 
urma inundațiilor am reținut 
și din discuția cu lăcătușul 
Enteric Bodor, cu prim-mai- 
slrul Nicolae Costinaș, cu ar
tificierul Gheorghe Sofian, cu 
măsurătorul de gaze Petru 
Hașu.

— Cu entuziasm și hărni
cie, cu mai multă grijă și 
liotărire, știind că valoarea 
muncii lor va fi donată si- 
nistraților, s-a muncit și in 
raionul I, zona a Il-a — ne 
spune șeful raionului, Nanda 
Ceuță.

N-am mai notat nume.

N-am vrut să se creadă că 
am făcut o selecție printre 
cei care au lucrat duminică 
la mina Aninoasa. Pentru că 
toți, in toate schimburile, au 
muncit cu același elan, pă
trunși de aceleași sentimente 
de simpatie și de solidari
tate umană cu semenii lor 
loviți neîndurător de tulbu
rătoarele ape.

La plecarea de la mina 4- 
ninoasa. tovarășul Ștefan 
Cristea. președintele comite
tului sindicatului, ne-a afir
mat hotărirea colectivului de 
salariați al minei să ofere lo
cuitorilor din zonele calami
tate contravaloarea unui șut 
de duminică din fiecare lună 
pină la sfirșilul anului. Este 
o acțiune care atestă incă o 
dată înaltul spirit de uma
nism și solidaritate al mi
nerilor aninoseni.

ȘEF SERVICIU 
FINANCIAR

CONDIȚII :
— studii superioare economice
— 9 ani vechime in funcții economice
Salarizarea — conform II.C.M. 914/1968.
Informații suplimenlare se pot lua zilnic intre orele

7—15,30 de la biroul personal a) O.C.L. Alimentara, str. 
Republicii nr. 90, telefon 1038.

Fabrica de produse lactate 
Petroșani desface in toate loca
litățile municipiului nostru deli
cioasa înghețată „POLAR" cu 
un conținut bogat de vitamine, 
împachetată igienic.

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel 

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată să 

dea dovadă de mai multă responsabilitate civică în respec

tarea deciziilor în vigoare privind menținerea curățeniei 

orașului: SĂ NU ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE 

ASFALTUL STRĂZILOR. PE ZONELE VERZI Șl PELU

ZELE CU I LORI, CI NUMAI ÎN COȘURILE DE IIÎRTIE !

MINERI! Respectați normele

Controlul metanului 
se poate face atit cu 
ajutorul lămpii de si- 
qurantă cu benzină, 
cit și cu detectoare 
de metan. înainte 
intrarea în mină 
rificați lampa de sigu
ranță cu benzină.

— Virfui ciriiqului să 
nu atînqă sitele.

— Sitele să nu fie de
teriorate.

— îmbinarea 
sticlă si părțile me
talice să fie perfect 
etanșe.

— Sticla 
spartă sau

— Închizătorul 
netic să nu 
tă deschiderea lăm
pii.

— Rezervorul lămpii 
să nu permită scur
geri de benzină.

crăpata.
mag- 

permi-

TINE MINTE 1 
DESCHIDEREA SAU 
DETERIORAREA LĂM
PII PORTATIVE SAU A 
DETECTORULUI 
METAN, IN 
POT PROVOCA 
PLOZIE.

DE 
MINA.
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abia cu o seară înainte. Tolo- 
<lala, in toate localitățile rurale 
din județ aleclatv de inundații 
hii lost dezinfectate și date în 
folosință cile 2, 3 și 4 puțuri 
oi apă potabila.

In județul Maramureș la ac
țiunile de înlăturare a pagube
lor proxocale de inundații par- 
licipă mii de tineri. Ei au 
contribuit la repararea liniei 
ferate Mireșul Mare — Ulmeni, 
Sighet — Vișeu, au sapat gropi 
pentru remontarea stîlpiloi de 
înaltă tensiune și au înlăturat 
pămintul de pe șosea pro
veni*. din alunecările de 
terci in cartierul Valea 
Borq ilului din Baia Marc. 
Intre timp, muncitorii, tehni-

grupele de intervenție și bri
găzile patriotico. au reușit să 
Tcf.icâ linia de alimentare cu c- 
nergie electrică ;1 fabricii, ast
fel că incepind dc luni activi
tatea in această întreprindere 
reintră in ritmul normal.

In ciuda ploilor care au con
tinuat să cadă, in tot cursul 
zilei de duminică, peste 6 000 
de tineri din județul Alba au 
lucrat voluntar la refacerea dis
trugerilor cauzate de stihiile 
dezlănțuite ale naturii și prein- 
timpinarea altor pagube. La 
Blaj, după cc s-a anunțat că 
orașul este din nou periclitat 
de revărsarea Tirnavei. peste 
400 de tineri au lucrat eroic 
alături dc muncitori și mii ilari 
Ia ridicarea digului dc apărare 
a fabricii dc binale din cadrul 
Complexului de prelucrare a 
lemnului și a altor mități eco
nomice. participînd în același 
1imp și la alte acțiuni întreprin

de comandamentul local 
pentru apărarea împotriva i- 
nundațiilor. Aproape 80 echipe 
de tineri din orașele Alba Iu- 
)ia și Aiud au muncit la cură
țirea nămolului dc pe străzi, 
demolarea unor clădiri distruse 
do ape. recuperarea de materia
le de construcții .și produse din 
depozitele inundate ale unită
ților comerciale și cooperatiste.

In acțiunea de refacere, oa
menii muncii din localitățile 
calamitate sînt ajutați de se
menii lor din numeroase alte 
'Orașe și sate. 168 de muncitori, 
■tehnicieni și ingineri din jude-

în

CONTUL
2000

(Urmare din pag. I)

torul Traian Moșie — 1 300 
lei. Acesta din urmă spu
nea : „Banii trebuie depuși 
acum, nu la iarnă ; oame
nii care au suferit au ne
voie acum de ajutor. De 
aceea m-am grăbit să ofer 
acești bani ca să se poală 
face cit mai 
cu ei".

Sentimente 
solidaritate 
patriei noastre 
foarte multi cetățeni străini. 
Grupul de practicanți viet
namezi de la Șantierul nr. 
17 construcții C.F. Petro
șani a adresat o telegramă 
comitetului de partid și 
comitetului de direcție ale 
șantierului, în care se spu- 

.Sintem profund miș- 
inundațiile 

unele 
au 

po- 
Vă

?■

repede ceva

profunde de 
cu locuitorii 

manifestă

ne : 
câți aflind că 
ce s-au produs in 
regiuni ale României 
cauzat mari pagube 
porului frate român, 
adresăm dumneavoastră, 
prin dumneavoastră popu
lației regiunilor sinistrate, 
expresia cordialei noastre 
simpatii. Vă rugăm să pri
miți din partea noastră o 
mică contribuție la ajuto
rarea celor loviți de cala
mitate prin trimiterea 
mei de 2 100 lei. Cind 
trebui ajutorul nostru 
tem gata să mergem 
zonele calamitate să 
tăm cu toată bunăvoința 
noastră-.

Sentimente calde, de 
manitate, de solidaritate. 
Ajutoare materiale și mo
rale atît de necesare ace
lor oameni pe care forța 
apei i-a lovit atît de crunt 
sosesc din toate părțile. 
Iar contul 2 000 atrage zil
nic alți și alți depunători. 
Oamenii știu ce-i omenia 
și se ajută la nevoie.

su- 
va 

sin- 
în 

aju-

u-

de construcție 
destinate zonelor 

calamitate
țul Brașov ajută la repunerea 
in funcție a întreprinderilor 
eahimitate din Sighișoara și 
Mediaș. La Uzinele de tractoare 
din Brașov. 160 muncitori lu
crează in trei schimburi la re
pararea utilajului venit din în
treprinderile care au suferit in 
urma inundațiilor. Din județul 
Prahova zeci dc echipe de lu
crători ajută pe tovarășii lor 
de la Fabrica dc geamuri din 
Tirnăveni și Combinatul textil 
din Sighișoara să-și repună u- 
zinclc in funcțiune.

Cu sprijinul a numeroși oa
meni ai muncii din Cluj în 
cursul zilei de luni și-au reluat 
activitatea stațiile „Pcco" din 
Dej. Satu Mare, depozitele de 
carburanți din Jibou și Lc- 
chința. Tot din Cluj au plecat 
spre localitățile calamitate cî- 
leva mii de studenți și mun
citori care au ajutat la refa
cerea acestor localități.

Tronsonul conductei de gaz 
metan caro alimentează uni
tățile industriale din Moldova, 
avariat duminică. în zona Crîs- 
turu Secuiesc, a fost refăcut. Cu 
eforturile susținute ale unor 
specialiști, incendiul a fost stins, 
iar luni la 
fost pusă 
t regi me.

Oamenii

ora 11. magistrala a 
în funcțiune în in-

muncii din între-

țului Hunedoara participă cu 
vigoare la uriașa bătălie pen
tru recuperarea pagubelor pro
vocate de inundații și reface
rea unor unități economice care 
incă ui și-aii redresat activita
tea în urma calamității. Trans- 
punînd în fapte angajamentul 
lor dc a realiza suplimentar 
cît mai multe produse și bu
nuri materiale, peste 30 000 de 
salariați din 53 unități indus
triale, în afară de cele cu pro
ces continuu dc producție, au 
obținut într-o singură zi o pro
ducție valorică de peste 6 700 000 
lei. Minorii din bazinul Poiana 
Ruscăi au extras duminică din 
adincuri 4 980 tone minereu dc 
fior. Chimiștii dc la Orăștic au 
fabricat 148 000 flacoane din 
mase plastice pentru medica
mente. S-au produs, de aseme
nea, însemnate cantități de ma
teriale dc construcții și bunuri 
dc larg consum.

Alți 15 000 de salariați, oa
meni ai muncii de diferite pro
fesii. tineri au luat parte la 
acțiunile de curățire și pregăti
re pentru punerea în funcțiune 
a unor unități economice care 
incă nu și-au reluat activitatea.

(Agerprcs)

Consiliile populare județene 
și unitățile județene ale coope
rației de consum și meșteșu
gărești au examinat posibilită
țile pe care le au de a renunța 
la anumite cantități dc 
le de construcții, 
au avut repartiții 
venind și pe ace 
sprijinul refacerii localităților 
sinistrate.

Potrivit datelor centralizate 
pină in prezent, in municipiul 
București și in județele neafec
tate dc inundații mari unități 
ale cooperației dc consum și 
meșteșugărești nu renunțat la 
repartițiile primite anterior, 
pentru următoarele cantități do 
materiale de construcții : 8 325 
tone ciment. 3 103 tone var, 279 
tone tablă. 645 tone ipsos. 605 
mc cherestea rușinoase, 20 mi
lioane bucăți cărămizi, 1 613 000 
bucăți țigle. 23 933 mp uși-fc- 
rcslrc, 173 750 mp carton asfal
tat. 324 000 bucăți cahlc tera
cotă, 320 tone țevi pentru con
strucții și instalații. Mari can
tități de fier-beton. vopsele, o- 
biecte sanitare din porțelan și 
fontă, geamuri, parchet, fero
nerie. placaj, furnir, bile ma
nele, nisip, prefabricate vor fi. 
de asemenea, puse la dispozi
ția zonelor calamitate din a- 
ccleași rezerve.

Caravanele omeniei
și solldarllâtll socialiste
(Urmare din pag. 1)

s-au strins pentru populația din 
zonele calamitate peste 100 000 
de obiecte de îmbrăcăminte și 
încălțăminte, numeroase articole 
de uz casnic, veselă, tacimuri, 
precum și peste 300 tone de 
griu. porumb, făină, fasole, 
60 100 de ouă, 822 kg de carne, 
însemnate cantități de brinză, 
orez, zahăr și alte alimente.

Luni dimineața și din Buzău 
a plecat o coloană cu ajutoare 
pentru sinistrații din zona Mu
reșului. Pină acum, populația 
județului Buzău a donat pentru 
ajutorarea sinistraților diferite 
articole de îmbrăcăminte în 
valoare de peste 3 000 000 lei. 
In același timp, prin centre au 
fost colectate și expediate mai 
bine de 200 tone produse agro- 
alimentarc.

O
In aceeași zi de la Tr. Se

verin a pornit spre Arad pri
ma caravană formată din patru 
autocamioane încărcate cu circa 
35 000 articole de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, obiecte de uz gos
podăresc. precum și cu 2 000 
kg săpun, pe care populația 
din așezările Mehedințiului le-a 
donat cetățenilor ce au suferit 
de pe urma inundațiilor. Este 
un simbol al solidarității ce 
leagă in aceste zile prin mii și 
mii de fire populația din în
treaga țară, întregul nostru po
por.

Q

Pină duminică scara au sosit 
la Satu Mare din diferite ju
dețe ale țării ajutoare constind 
din 9 713 confecții bărbați, 
23 176 confecții pentru femei, 
30 186 confecții pentru copii, 
4 534 tricotaje pentru bărbați 
și femei. 8 992 articole de tri
cotaje pentru copii. 36 347 arti
cole de lenjerie pentru bărbați, 
femei și copii, 13175 perechi 
încălțăminte. 4 060 garnituri 
lenjerie de pat.

In cursul nopții de dumi
nică și în dimineața zilei de

luni au sosit la Satu Marc noi 
convoaie cu ajutoare.

Q

Intr-o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de Comite
tul de partid și Consiliul dc 
conducere al Cooperativei agri
cole din Beclean, județul Bis- 
trița-Năsăud. localitate greu în
cercată de furia apelor dezlăn
țuite, se spune : „In numele tu
turor țăranilor cooperatori, ro
mâni și maghiari. exprimăm 
față de dumneavoastră dragos
tea și recunoștința noastră 
profundă pentru grija cu care 
vegheați la marea bătălie pen
tru înfringerea stihiilor naturii 
dezlănțuite, pentru ajutorul a- 
cordat. Cooperativa noastră și 
familiile țăranilor cooperatori 
care au suferit pierderi grele 
în bunuri materiale și chiar 
vieți omenești au primit cu 
profundă recunoștință ajutorul 
acordat cu cea mai mare ope
rativitate — alimente. îmbră
căminte. semințe, furaje și în
grășăminte chimice. Simțim prin 
aceasta căldura și grija cu care 
ne înconjoară întregul nostru 
popor și conducerea încercată 
a partidului nostru, dumnea
voastră personal, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Profund recunoscători grijii 
ce ne-o purtați. încrezători în 
politica partidului nostru comu
nist. țăranii cooperatori din 
Beclean vă mulțumesc din su
flet și vă asigură că își vor 
dărui întreaga 
muncă pentru 
mai grabnică 
normale, pentru 
xemplară a sarcinilor de pro
ducție din acest an.

menii muncii de toate virstele 
și profesiile, români și maghiari 
din județ au intimpinat cu 
profundă emoție caravanele o- 
meniei și solidarității socialiste 
sosite din sectoarele 2, 7 și 8 
ale Capitalei, care au adus mii 
de articole de îmbrăcăminte 
pentru populația sinistrată din 
Benesat, Gilgău, Băbeni. Letca, 
Ileanda. Losna. Rus și alte sate 
din această zonă, greu încer
cate in aceste zile.

„In numele tuturor locuito
rilor din județul Sălaj, se arată 
in încheiere, aducem cele mai 
calde mulțumiri populației Ca
pitalei pentru ajutorul substan
țial acordat și o asigurăm că 
nu ne vom cruța forțele și pri
ceperea pentru a șterge cit -mai. 
repede posibil, adîncile răni 
sate de revărsarea apelor în 
dețul nostru".

O

capacitate de 
restabilirea cit 
a activităților 

realizarea e-

Q

de 
al

Intr-o telegramă trimisă 
Consiliul județean Sălaj
Frontului Unității Socialiste
Consiliului municipal București 
al F.U.S. se relatează că oa-

Luni la prînz, pe poarta 
nord-est a județului Mures, 
intrat o Coloană de 44 de au
tocamioane, transportind cartofi 
din comunele județului Sucea
va pentru populația sjnistrată, 
Printre expeditori se numără 
cooperativele agricole de pro
ducție din Plopeni, Ciprian Po- 
rumbescu, Rădășeni, Ilisești, 
Ciumulești, Vadul Moldovei, 
Salcia, Hirtop și altele. Pe pan
cartele prinse pe autocamioane 
se putea citi : „Populația din 
județul Suceava. împreună cu 
întreaga țară, este alături de 
voi"... „Prin dîrzenîe și mun
că vom învinge11.

In aceeași zi au sosit ajutoa
re pentru sinistrații din orașele 
și satele județului Mureș și din 
județele Ilfov, Brașov, Cluj și 
din alte părți ale țării. Din ju
dețul Ilfov a sosit, de aseme
nea, o coloană de tractoare și 
mașini agricole care vor fi fo
losite pentru reînsămințarea cit 
mai grabnică a unor suprafețe 
inundate, pentru 
culturilor și pentru 
de primă urgența 
tură.

așteptam 
Deocam- 
in noap- 
iubitorii

nora»

MUNDIAL

Minerul Energetica

MEXICO

i de
> .ș a

lă- 
ju-

So- 
deși

Mexicul 
puternic, 

au

după montajul de insigne rea
lizat de ingeniosul Nicolae 
Lazăr:

Fotbal, divizia C

Minerul 
Lupeni

a învins 
la scor

POfBLA-TOmr*

întreținerea 
alte lucrări 
în agricul-

(Agerprcs)

Situația rețelei de comunicații
Situația rețelei de comunica

ții feroviare, rutiere și aeriene 
și a celor telefonice pe teri
toriul țării în ziua de 25 mai 
era următoarea :

Unitățile Departamentului Că
ilor Ferate au redeschis liniile 
Berești — Birlad; Ghidigeni — 
Tutova; Sărățel — Bistrița; 
Bratei — Mediaș; Măgheruș 
Șieu — Sărățel; Bcclean pe 
Someș — Mogoșeni. In afară 
de cele anunțate anterior în 
presă, la radio și televiziune 
sînt închise sectoarele : Sighi
șoara — Daneș; Bistrița — 
Bistrița Birgăului; Blaj — Cră- 
ciunel; Buhăești — Roman și 
linia îngustă Agnita — Altinn.

Direcția generală a drumuri
lor comunică sistarea traficu
lui rutier pe arterele DN 2 B 
Brăila — Șendreni; DN 5 C 
Giurgiu — Zimnicea; DN 2 F 
Bacău — Vaslui: DN 7 Călimă- 
nești — Riul Vadului; DN 11 
Orașul „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" — Bacău: DN 12 A Ghi-

me.ș — Comănești; DN 
Vatra Dornei — Poiana 
lui; DN 24 A Murgeni - __
ciu; DN 26 Foltești — Oancea; 
DN 54 Corabia ” 
rele (se circulă 
litoare Corabia 
Chilieni — Izbiceni
— Tr. Măgurele).
este suspendată pentru autotu
risme pe rutele DN 2 C Pogoa
nele — Amara și DN 73 A 
Rîșnov — Șercaia. Este interzis 
accesul vehiculelor cu greutate 
mai mare de 10 tone pe tra
seele DN 2 A Tăndărei — Va- 
du Oii; DN 13 Bălăușeri — Tg. 
Mureș; DN 13 A Sovata — 
Bălăușeri: DN 14 A Mediaș — 
Tirnăveni și DN 17 Bistrița — 
Vatra Dornei. Au mai fost re
date traficului rutier arterele 
DN 11 Brașov — Tg. Secuiesc 
.și Oituz — Orașul „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“; DN 12 Brașov
— Miercurea Ciuc — Ghcor- 
ghieni și DN 24 Tecuci — 
Bîrlad.

17 B 
Teiu-

- Făl-

Pe
Tr. Măgu- 
ruta oco- 
Vișina — 
— Lunca 
Circulația

Din cauza stării necorespun
zătoare a terenurilor de ateri
zare și decolare, aeroporturile 
Satu Mare. Sibiu și Tulcea sînt 
închise.

Ministerul Poștelor și Tele
comunicațiilor anunță că din 
cauza alunecărilor de teren și 
a furtunii, care a avut Ioc pe 
teritoriul județului Vrancea, au 
fost întrerupte legăturile tele
fonice cu oficiile din comunele 
Dumbrăveni și Măicănc.ști. La 
Mediaș comunicațiile telefonice 
au fost asigurate prin punerea 
in funcțiune a unui nou grup 
electrogen. Tehnicienii și ingi
nerii din sectorul de teleco
municații au repus în exploa
tare o parte din circuitele te
lefonice ale abonaților urbani 
din Satu Marc, Tg. Mureș și 
Hunedoara. Traficul poștal în 
zona Brăila — Galați se rea
lizează temporar cu ajutorul na
velor.

Uitind evenimentele neplăcute 
de pe stadionul lor de dumi
nica trecută, iubitorii fotbalu
lui din Lupeni prezenți la intil- 
riirea ___ ; u....

. ..Xlirnu... Severin au plecat mul- - 
pliniți spre case atit pentru 
victoria categorică a echipei fa
vorite cil și pentru jocul de 
ansamblu bun al celor două 
formații.

Localnicii au început jocul 
calm, impunindu-se cu autori
tate, slăpînind. o mare parte 
din timpul de joc. trei sferturi 
din lercn. Oaspeții ripostează 
rar dar energic și in min. 6 
Divan este pe punctul de a-1 
învinge pe portarul lupenean 
Șarpe, dar acesta este ia post. 
Fotbaliștii din Lupeni nu se 
intimidează, construiesc atacuri 
după atacuri și în min. 18 in- 

, scriu primul gol. Macavei ia o 
acțiune pe cont propriu, pă
trunde in careul advers, este 

.incompdat să șuteze, pasează 
lui Cotroază și acosta deschide 
scorul. Nici oaspeții nu se inti- 
-midează și peste numai două 
;7ninut$ Boștină se află față in 
Ijtață Șu Șarpe dar acesta sal- 
,‘yează^din nou. Gazdele atacă 
însă organizat și in min. 25 
mingea trimisă puternic de Șa- 
far in bară revine în teren 
de unde Gros o expediază în 
plasa porții 
nerul. Peste numai 
același Gros majore....
la 3—0 pentru echipa s; . 
ca, cu numai 4 minute 
de terminarea 
Cotroază 
patrulea 
locală.
, Partea _ _ ..............
;este la fel de disputată și se 
desfășoară spre o singură poar
tă : aepea a severinenilor. Pe 
măsura trecerii timpului jocul 
crește in intensitate și. gazdele 
au o serie de ocazii dar nu 
mai fructifică decît două din
tre ele. In min. 68 Șafar înscrie 
imparabil, iar cu două minute 
înainte de finalul partidei Co
troază stabilește scorul final la 
6—0 pentru echipa sa. Oaspeții 
mai au o singură ocazie prin 
Boștină pe care însă o ratează.

A fost un joc frumos, viu 
disputat, cu multe faze frumoa
se do fotbal curat, la finele că
ruia a învins echipa cea mai 
bună. Și aceasta a fost Minerul 
Lupeni.

aceste
atrage ca un magnet 
Deocamdată in Mexic 
sosit cele 16 combatan
te care-și vor disputa atit de 
rivnita Zeiță de aur. Apoi 
mii, poate zeci de mii de pa
sionați ai fotbalului, vor lua 
drumul tarii aztecilor pentru 
a urmări pe viu marea în
cleștare de forțe. Deoarece 
au mai rămas șase zile pină 
la începerea lui ..El ' ' ‘ ’
*70", vom reaminti 
care alcătuiesc cele 
grupe și orașele în 
vor disputa șansele, 
face însă într-un 
nai, născut din inițiativa 
qinerului Aurel Dula de 
U.U.M.P, și din fantezia cole
gului său Nicolae Lazăr. Pri
mul a pus la dispoziție insig
nele celor 16 reprezentative 
de fotbal, iar secundul a re
alizat un montaj deosebit de 
sugestiv pe care-1 prezentăm 
mai jos, in care la loc de 
cinste se află simbolul aces
tui Campionat Mondial — mi
cul Juanito. cu un sombrero 
uriaș, pregătit să dea lovitura 
de începere.

Iată ordinea echipelor din 
cele patru grupe și orașele 
în care-și dispută șansele

Mundial 
echipele 

patru 
care-și 

O vom 
mod orîgi- 

la

GRUPA A: Uniunea Sovie
ticii, Mexic, Belgia, El Sal
vador. Orașul gazdă : Mexico. 
Toate pronosticurile merg cu 
reprezentativele Uniunii 
vielice și Mexicului, 
formațiile Belgiei și Salvado
rului s-ar putea să ofere uncie 
surprize. In această grupă cu
riozitatea noastră va dura mai 
puțin decît in celelalte, de
oarece în 31 mai. frumosul 
stadion din capitala Mexicu
lui — orașul Ciudad de Me
xico — va găzdui întilnirea 
inaugurală : Mexic — Uniunea 
Sovietică.

GRUPA C: România, 
glia, Cehoslovacia, Brazilia. 
Orașul gazdă : Guadalajara.
Fără ■ îndoială este grupa cea 
mai puternică. Ea reunește 
pe actuala campioană mon
dială. două vicecampioane 
mondiale și o echipă .care 
urcă treptele afirmării. Ce va 
fi la Guadalajara, 
nerăbdători cu toții, 
dală știm doar atît : 
tea de 2 iunie toii 
fotbalului ne vom culca mai 
lirziu și vom visa secvențe 
din meciul România 
glia.

(Agerpres)

să 
gol

2—0 pentru Mi-
5 minute 

ază scorul 
;a, pentru 

înainte 
primei reprize, 

înscrie cel de-al 
pentru formația

Valeriu COANDRĂȘ

PKOWlli 75
> Urmare din pag I

școala 
con- 
noi, 

patria

linte cu care 
înurmează viitorii 
struclori ai viefii 
socialiste din 
noastră, Aceleași senti
mente de mulțumire și 
salisiacfie le exprimă 
tovarășii Victor Bădău 
și losii David, președin
tele comitetului de pă
rinți pe școală. In înche
iere iu cuvînlul tovară
șul Clement Negrul care 
felicită călduros absol- 
• enfii, colectivul de ca
dre didactice, părinții

pentru bunele rezultate 
ob/inule, urindu.le noi 
succese in activitatea 
de viilor. In iuta tine
relului, spune vorbitorul, 
se deschid perspective 
mărefe, pe care sînlem 
convinși că absolvenții 
de azi vor ști să le 
prefuiască și folosească 
deplin, devenind par
ticipant! activi la murile 
transformări prin care 
trece România socialistă.

I-cslivilalea se înche
ie cu tradifionalul 
„Gaudeamus igitur‘, im
nul tinerelului studios 
din întreaga lume.

Biruința vieții
(Urmare din pag. I)

nele n-au ostenit nici mă
car o clipă. Bărcile de sal
vare erau prezente 
tot unde e a nevoie. Și oa
menii au prins noi 
Pentru că pămintul 
românesc este plin de pute
re. Oamenii n-au căzut 
istoviți. Strinsă în jurul par
tidului țara întreagă este 
cu ei. Au simțit și simt din 
plin acest lucru. Spiritul de 
omenie, de solidaritate fră
țească, muncitorească e o 
coracteristică de preț a na
țiunii noastre.

Viața a biruit pe malul

p<isc-

puteri, 
nostru

Someșului. Puhoiul s-a re
tras. Prețul biruinței a fost 
insă mare, enorm. Pierde
rile n-au fost încă pe deplin 
evaluate. Mîlul galben cu 
iz de putreziciune mai stă
ruie incă în oșezările de 
pe malurile Someșului. 
Multă vreme amintirile du
reroase se vor face simțite 
în multe case. Viața jnsă 
a biruit I Și asta înseamnă 
in ultimă instanță totul.

Recitesc din nou „Cro
nica sătmăreană" din 13 
mai. Alături, am un alt ziar 
în care sub titlul : „Se mun
cește intens pentru restabi
lirea cit mai grabnică a

activității normale la Satu 
Mare", este relatată în fraze 
pline de fapte semnificative, 
continuarea luptei oameni
lor de aici, sprijiniți de țara 
întreagă, sub îndrumarea 
înțeleaptă a conducerii de 
partid și de stat, pentru ca 
viața județului să intre cit 
mai grabnic pe făgașul nor
mal de dinaintea prăpădu
lui.

Voinței unei națiuni în
tregi nu i se poate pune în 
cale nici un rău, fie 
orice proporții. Istoria 
tră a dovedit-o și o 
dește in continuare.

el de
noas- 
dove-

GRUPA B: Uruguay, Israel, 
Italia, Suedia. Orașul gazdă : 
Puebla — Toluca. Se pare că 
primele două locuri nu vor 
scăpa echipelor Italiei și U- 
ruguayului, pretendente la 
locuri fruntașe la acest Cam
pionat Mondial. Modesta echi
pă a Israelului nu va fi, 
credem, în măsură să le răs
toarne intențiile, și nici chiar 
cea a Suediei. Balonul insă e 
rotund și fiecare formalie iși 
face calcule, iși pune spe
ranțe în ea însăși.

GRUPA D : Republica Fe
derală a Germaniei, Bulgaria, 
Maroc, Peru. Orașul gazdă : 
Leon. Echipe deosebit de pu
ternice. serie echilibrată. 
Poate R.F.G. și Peru vor ob
ține primele două locuri sl 
dreptul de înfruntare cu Ita
lia și Uruguay. Bulgarii alcă
tuiesc însă o echipă solidă, 
iar marocanii, deși modești, 
nu se consideră doar turiști 
prin Mexic. Peste mai puțin 
dc o lună vom găsi răspunsul 
la toate întrebările pe care ni 
le punem acum. Atunci vom 
ști tot ce s-a întîmplat.

O DOZA DE SPERANȚA
Terenul deVreme cîinoasă. 

zgură roșie de la stadionul Jiul 
are mai multe bălți docil in
sulițe. Și totuși, aici trebuie să 
se joace. Pe acest teren, așa 
cum e, trebuie totuși să-și mă
soare forțele divizionarele B 
Știința Petroșani și C.S.M. Re
șița. Către ora 11 tribunele erau 
un curcubeu de umbrele. Apoi 
combatanții au ieșit la încălzi
re. Cavalerii fluierului Al. Albu 
și C. Molfeta din Brașov 
chemat la centrul terenului 
cei 14 jucători.

Și disputa începe. Citeva 
tacuri, contraatacuri, șuturi 
blocaje, faulturi, ..Haide Știin
ța”, „obiectiv dom' arbitru’*, 
contacte cu apa și, cu zgura, și 
cei ..14“ au o singură culoare. 
Și plouă. Plouă mărunt și re
ce. 100 de spectatori, cei mai 
pasionați iubitori ai handbalu
lui. urmăresc înfrigurați (la pro
priu și la figurat) de sub um
brele jocul. II văd pe Eugen 
Bartha și pe cîteva din hand
balistele sale. N-au mai plecat 
la Sighișoara. Sini și jiul iști la 
meciul de handbal. Nici ei n-au 
mai plecat la Pitești, ci la... 
Sadu. Și nici fotbaliștii de la 
Știința n-au jucat duminică. 
Profesorii Teodor Szilagyi, an
trenorul baschetbaliștilor stu- 
denți și Eronim Ceacu. an'rc- 
norul fostei divizionare B la 
volei. Știința, înfruntă cu stoi
cism ploaia la handbal. Meciul 
e epuizant. Mingea crește in 
greutate, refuză să mai sară 
așa cum știe ea. Băieții, uzi 
pină la piele, o conduc greu, o 
trimit rar spre porți. Sc joacă 
dîrz. se comit n greșeli perso
nale și tot atitoa faulturi. Cos
ma (Știința) și Serafini (C.S.M.) 
nimeresc de cite două ori pla
sele porților, după ce Tgnătes- 
cu (Știința) și Schena (C.S.M.) 
înscrisese primele goluri pentru 
echipele lor; 3—? '

Gazdele reapar 
couri 
putea să fie 
să le aducă victoria 
cu ea. descătușarea 
de 
știe .. 
tinuare. 
egal.

au 
pe

a- 
in

-3 la repriză. 
. . cu alte tri- 

albc. Unii spun că s-ar 
noroc. Adică 
a .și, o dală 
a completă 

moțiile retrogradării. Cine 
Așteptăm. Se joacă, în eon

ii prig, de la egal la 
Reșițenii trag cu dinții. 

Trag la „A". Studenlij trag cu 
încetinitorul, fără vidare. P ir- 
că n-ar ști că o eventuală in- 
frîngere i-ar împinge afară din 
,,B". Ii văd pc Fedespiel și pe 
Serafini. Se luptă ca leii. De

partea cealaltă mă uit mai a- 
tent : Cosma face eforturi dar 
e prins in chingi pe semicerc 
de 3—4 adversari; Anghcl se 
zbate, insistă, este faultat, ner
vos, e trimis de arbitri de două 
ori pe banca rezervelor. Patru 
minute prețioase; la Ignătescu 
și Brașoveanu. cu ..altitudinea** 
lor. nu înțeleg teama de șut, 
jocul lor în ritm de tango: în 
timp ce pe Cioară îl înțeleg.

HANDBAL

dacă pot spune așa : este nul 
pentru că intră pe teren după 
o noapte de petrecere, cind știa 
că echipa lui are un meci greu, 
decisiv pentru răminerca in di
vizie; Popescu greșește elemen
tar de mai multe ori pe extre
ma dreaptă; Bora nu reușește 
nici una din pătrunderile pe 
extrema stingă. Și timpul trece. 
Scprul evoluează din egal in 
egal. Se înscrie cite un gol la 
7 minute și jumătate. Cu patru 
minute înainte de final, oas
peții conduc cu 5—4. Spectato
rii sînt plouați de tot. Reșițenii 
țin mingea. O pierd pentru joc 
pasiv și o rază de speranță se 
mai strecoară în sufletele noas
tre. De sub umbrele se aud voci 
de încuraiare, de îndemn la 
gol. Băieții noștri forțează. Mă-

car egalarea. Cosma este faul
tat pe semicerc. Lovitură de 
la 7 metri. Nimeni nu are cu
rajul. Momentul e apăsător. 
Cosma iși ia inima în dinți. Se 
pregătește, portarul iese pină 
aproape dc el, dar el aruncă, 
măiestrit, peste, in plasă. Goi 
splendid. 5—5. Oaspeții se re
ped cu toții in atac. E ultimul 
minut. Serafini trage excelent, 
Mărgulescu scoate miraculos. 
Final : 5—5. Normal, corect, 
după joc, după arbitraj. Neli
niștitor pentru echipa noastră.

Ce să mai zicem ? Deocam
dată fără concluzii. A fost ul
timul meci acasă al băieților 
lui Nicolae Barabaș, din acest 
campionat. N-am vrea să e 
ultimul pentru... mai multă vre
me. Depinde de ci, de jucăt «ri, 
cum vor ști să abordeze ulti
mul meci, duminică. |a Sib u. 
Numai voința, hotărirea și do
rința lor puternică de a rămine 
în divizie va putea da un răs
puns pozitiv așteptării noastre. 
I’entru că valoarea componen- 
ților echipei este capabilă de 
lucruri mai bune decît ne-au 
arătat pină acum handbalistic 
noștri. Noi avem încă încrede
re în voi, băieți. Am avut și 
anul trecut. în acel final nu 
mai puțin dramatic și specta
culos. Vedeți ce faceți cu doza 
noastră de speranță..

G. DINU

clișeu : Cosma este din nou oprit.,.
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Ajutoare din străinătate
Sub semnul unei largi soli- 

uurilâți uniune, alte . state, or
ganizații internaționale, firme 
și udtnem de afaceri străini ca
re au legaturi cu România, ce
tățeni străini aflați in țara 
noastră, oferă sprijinul lor po
porului român, crunt lovit in 
avutul său național, prin ca
tastrofalele inundații care au 
cuprins mari regiuni ale țării. 
Sprijinul, imbrâcind forme dife
rite. este însoțit de expresia ce
lor mai alese sentimente de 
simpatie și compasiune față de 
populația din zonele sinistrate 
și de cuvinte de îmbărbătare 
pentru învingerea marilor greu
tăți care ii stau in față, pen
tru a face să reînflorească \ ia- 
ța >i activitatea in orașele și 
satele devastate de ape.

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Bulgaria a 
hotărit să acorde ajutor popu
lației române care a avut de 
suferit din cauza inundațiilor. 
Consiliul Executiv al Crucii 
Roșii Bulgare va acorda, de a- 
semenea, un ajutor neîntîrziat 
in medicamente, îmbrăcăminte, 
produse alimentare, pături etc.

Guvernul spaniol a hotărit 
acordarea unui ajutor în valoa
re de 3 000 000 pesetas (circa 
43 000 dolari), constînd din me
dicamente. alimente. îmbrăcă
minte etc.

Papa Paul al Vl-lea a donat 
10 000 dolari pentru sinistrați.

In afara sumei de 500 000 
iuani donați la 21 mai 1970. 
Societatea de Cruce Roșie a 
Republicii Populare Chineze a 
mai donat. în ziua de 25 mai, 
500 000 iuani, in alimente, me
dicamente. și alte bunuri ma
teriale ..pentru ajutorarea popu
lației sinistrate din România, 
pentru învingerea greutăților 
cauzate de inundații”.

Crucea Roșie Libaneză a ho- 
tării să trimită cu avionul 5 
tone de îmbrăcăminte pentru 
sinistrați. De asemenea. Semi
luna Roșie din Turcia va ex
pedia. tot pe calea aerului, a- 
jutoare constînd din îmbrăcă
minte, alimente, medicamente 
etc

Uzinele ..Renault" din Franța 
a -’ nat 250 000 franci francezi, 
iar firma „Merrieux" din Lyon 
— 50 000 doze vaccin anti po- 
lioniieiitic și alte medicamente.

In același timp. Societatea 
națională „Air France’* a dat 
instrucțiuni tuturor reprezentan
ților săi din America de Sud 
să pună la dispoziția ambasa
dorilor români din această zonă 
avioanele companiei pentru a 
transporta. în mod gratuit, do
națiile de orice natură colec
tate pentru ajutorarea sinistra
telor.

Cu profundă emoție am luat 
cunoștință de groaznicele cala
mități naturale care s-au abă
tut asupra României, se arată 
într-o scrisoare trimisă ore- 
ședintelui Consiliului de Stat, 
de către Hagî Vasîlîu ' nbi. 
Ca cetățean grec, dar care am 
trăit multi ani în România — 
se spune mai departe — mă 
simt legat de pămîntul acestei 
țări cu care lucrez de peste 15 
ani. reprezentînd produsele pe
troliere românești atît pe piața 
Greciei, cit și pe alte piețe ale 
lunvi Tn numele firmei pe ca
re o reprezint, dați-mi voie 
să-mi aduc și eu conți :buția. 
donînd Răncîi Române de Co
merț Exterior, suma de 2 000 
dolari americani. împreună cu 
profunda mea compasiunp față 
de coi în suferință.

Intr-w scrisoare adresată pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al României, vicepreședintele 
firme, ..Easten industrial Cor
poration Ltd** din Londra, 
Henry Jakober. se arată : _In 
ultimele zile am contactat cî
teva firme care. împreună cu 
firma mea. au avut diverse 
tranzacții comerciale cu Româ
nia. Cu acest prilej, le-am a- 
tras atenția asupra necesității 
de a ajuta România în momen
tele atît de grele prin care tre
ce. Ca prim rezultat.' firma 
Boem (L'nivpler-T ondra), firmă 
care lucrează prin mine cu 
România dp 5 ani. a hotărît să 
doneze 2 000 lire sterline. De 
asemenea, alte citeva firme bri
tanice au hotărît să t- ^:’ă. 
în cel maî scurt timo. 'Hilaj 
pentru uscarea solului. Personal, 
doresc să aduc o modestă <cn- 
tribuție. punind la dispoziția 
Bănc:i Române de Comerț Ex
terior. pentru fond"! sinistrați- 
lo~ suma de 5 000 dolari S.U.A.

La întreprinderea „Tehnofo- 
restexport1* a sosit din partea 
firmei ..Bona Mobel Import" din 
Bad-Harzburg un cec în valoa
re d^ 500 mărci vest-germane 
pentru aiutorarca sinistraților 
de la fabricile de mobilă din 
cadru! Combinatului de exploa
tare si industrializare a lemnu
lui din C!ui. unitate cu cere 
firma vost-germană întreține 
relații comerciale de mai mulți 
ani.

Pe adresa directorului gene
ral al întreprinderii de umerț 
extermr . Romagricola" s-a pri
mit un telex din partea firmei 
italiene „Gandolfi" din Milano, 
din care cităm : ..Am aflat din 
ziare si de la televiziune des
pre gravele pagube pricinuite 
unei părți din frumoasa dum
neavoastră țară de recentele i- 
nundații. Din păcate, Italia cu
noaște și ea, din proprie ex
periență. consecințele unor ase
menea calamități. De aceea, do
rim să exprimăm prin dum
neavoastră întreaga noastră so
lidaritate cu cetățenii români, 
grav loviți de această calami
tate și ca un gest de partici
pare la suferința lor. vă rugăm 
a facilita depunerea din par
tea noastră, la Banca Română 
de Comerț Exterior, a sumei 
de 500 000 lire italiene.

De ld un alt partener de re
lații -ornerciale din Italia — 
Firma „Fratelli Ultrocchi" din 
Milano. întreprinderea ..Rom- 
agricola” a primit un telex prin 
care < autorizată să depună 
din contul firmei milaneze su
ma de 500 dolari pentru aju
torarea sinistraților de pe urina 
calamităților.

Mai multe firme italiene — 
partener"' externi ai întreprin
derii ..Prodexport* — au de
pus la Agenția economică din

Roma, pentru slnistrații din 
România următoarele sume i 
firma „Stalca" din Torino — 
2 milioane lire italiene; firma 
„Grosoli” din Padova — 500 000 
lire italiene și firma „Fratelli 
Lanata" din Genova — 1 000 
dolari.

In afara contribuției perso
nale a reprezentantului său in 
România, firma „Meccaniclie 
moderne” din Busto Arsizio (1- 
talia) oferă piese de schimb și 
materialo pentru repunerea in 
funcțiune a utilajelor livrate de 
această firmă întreprinderilor 
noastre de industrie ușoară.

Firma „Intersofex" din Zii- 
rich (Elveția), cârc a comunicat 
că pune la dispoziția fabrici
lor și uzinelor din regiunile 
lovite de calamități, personal 
de specialitate și piesele nece
sare pentru repunerea in func
țiune a mașinilor deteriorate 
— acțiune care se ridică la 
1'000 dolari, oferă, de aseme
ne. i. suma de 10 000 dolari, re
zultată din donațiile făcute de 
uzinele firmei. La donația per
sonala in medicamente a dele
gatului Consiliului de adminis
trație al firmei. Werner Steiner, 
se adaugă 1000 franci elve
țieni din partea directorului 
departamentului vinzări, Louis. 
Keller și 500 frânei elvețieni 
din partea salariaților firmei.

Comercianți libanezi au făcut 
o donație, care pină in prezent 
însumează 3 500 dolari.

Firmele engleze „Butyl Pro
ducts" au donat 10 cisterne 
mari pentru păstrarea apei po
tabile, iar firmele „Arcode”, 
„Cav" și „L. Israel”, din aceeași 
țară, au donat in total 4 500 
dolari S.U.A.

Din Elveția, firma „Studer" 
a pus la dispoziția fondului 
pentru sinistrați suma de 3 000 
franci elvețieni, firma „Sip* a 
donat 2 000 franci elvețieni, 
„Casina" a trimis in țara noas
tră colete cu medicamente, iar 
„Maggi” va trimite supe con
centrate pentru sinistrați.

Pe adresa Crucii Roșii din 
România, 3 comercianți din Is
rael au depus suma de 7 000 
dolari S.U.A. pentru ajutorarea 
sinistraților.

Armatorul grec Troodos din 
Pireu, proprietarul unor nave 
care transportă in mod regu
lat mărfuri din porturile ro
mânești, a trimis prin inter
mediul întreprinderii „Navlo- 
mar* din București suma de 
1 000 dolari, drept contribuție 
pentru fondul de ajutorare a 
sinistraților din regiunile inun
date.

Organizația catolică -Caritas" 
și cea protestantă a „Diacona- 
tului" din R. F. a Germaniei 
au anunțat că vor trimite in 
România un transport cu 2 000 
de pături, 300 de corturi și 25 
tone îmbrăcăminte.

La rindul său. Ordinul ca
valerilor de Malta a pus la 
dispoziția sinistraților aparatură 
capabilă să purifice 60 000 litri 
de apă pe oră.

Conducerea Biroului regional 
pentru Europa al Organizației 
Mondiale a Sănătății va procu
ra și trimite in țara noastră 
mai multe filtre de apă mo
bile de tip „Berkefeld" pentru 
localități cu peste 10 000 de lo
cuitori. precum și filtre de apă 
mobile din plastic, pentru fa
milii.

Societatea austriacă pentru 
protecția copiilor a donat îm
brăcăminte pentru copii în va
loare de 50 000 schilling!.

Centrul educativ „Village Pes- 
talozzi” din Elveția s-a oferit 
să primească și să asigure gra
tuit întreținerea a 20—30 copii 
și 2 educatori din regiunile 
sinistrate, pe timpul vacanței, 
pînă la 27 iulie.

Corpul profesorilor universi
tari din orașul Neuchatel (El
veția) a constituit un comitet 
de acțiune pentru strîngerea 
de fonduri destinate sinistrați
lor din România.

Postul de radio „Elveția Ro- 
mandă** a anunțat deschiderea 
unui cont special în același 
scop.

Un grup de turiști suedezi, 
aflați in țara noastră în aceste 
zile de grele încercări, au de
pus pentru ajutorarea sinistra- 

■ ților 600 coroane suedeze.
Alți turiști din Suedia și Ita

lia sosiți în România, impresio
nați de calamitățile naturale 
care s-au abătut cu furie asu
pra unor întinse regiuni ale 
țării noastre, au făcut diverse 
donații individuale. în bani, 
pe care le-au depus la Banca 
Română de Comerț Exterior.

★
Luni, la ora 11 dimineața, la 

aeroportul internațional „Bucu- 
rești-Otopeni" sosea un nou a- 
vion a! Crucii Roșii. Din în
depărtatul Iran, el a adus nu
meroase pachete, saci și lăzi, 
in greutate de aproape 20 tone. 
Mesaj de cald umanitarism și 
solidaritate față de cei greu 
loviți de catastrofalele revărsări 
ale apelor, ajutoarele trimise 
de poporul iranian — 1 500 de 
pături, 150 de corturi, 3 000 kg 
de penicilină sodică, sirop și 
cașete de tetraciclină pentru co
pii. sulfamide. soluții pentru 
dezinfectarea alimentelor și 
hainelor au și fost dirijate spre 
localitățile care au suferit noi 
inundații, în cursul zilei de 
duminică.

In după-amiaza aceleiași zile, 
un al doilea transport aerian 
al Crucii Roșii daneze a adus 
5 000 kg lapte praf. Tot ieri, 
pe aeroportul Otopeni au mai 
aterizat avioane sosind din An
glia. cu aproape 2 000 kg de 
îmbrăcăminte și din Franța, cu 
800 metri de stofă pentru cos
tume bărbătești.

Tot ieri, pe acest aeroport am 
asistat la un gest emoționant, 
înainte de a urca în avionul 
care urma să-l ducă spre patrie, 
reprezentantul firmei italiene 
„Vico", dl. Edigio Vidoni. a 
dăruit pentru sinistrați citeva 
mantale de ploaie și cămăși 
bărbătești. Un gest plin de 
semnificație profund omenească.

(Agerpres)
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Creația tehnică a tineretului"
MOSCOVA 25 (Agerpres). 

- In pavilionul „Cosmos" al 
expoziției realizărilor econo
miei naționale din Uniunea 
Sovietică - transmite cores
pondentul nostru, Laurențiu 
Duță, s-a deschis luni expo
ziția „Creația tehnică a tine
retului', manifestare interna
țională la care participă uni
uni ale tineretului comunist 
din Bulgaria, Cehoslovacia,

R. D. Germană. Iugoslavia» 
Mongolia, Polonia, România, 
Ungaria. Tot aici își prezintă 
realizările in domeniul tehnic 
tineri muncitori, studenți, in
gineri, oameni de știință so
vietici.

După inaugurarea expoziției, 
Evgheni Tiajelnikov, prim-se- 
cretar al C.C. al Comsomolului, 
a vizitat pavilioanele. La pa
vilionul românesc, el a fost

La Dresda s-a deschis

Al 5-lea Congres mondial 
pentru cereale și pîine

BERLIN 25. — Coresponden
tul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite: La Dresda, in noul 
Palat al Culturii, se desfășoară 
cel de-al 5-lea Congres Mon
dial pentru cereale și piine, la 
care participă peste 2 000 dc 
oameni de știință și practi
cieni în acest domeniu din 45 
de țări ale lumii. Sînt, dc a- 
semenea, reprezentate Societatea 
Internațională pentru chimia 
cerealelor (I.C.C.), Consiliul dc

Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.). Organizația Națiuni
lor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.), Organi
zația internațională pentru stan
dardizare. Din Republică Socia
listă România participă prof. 
Iancu Gonțea, directorul Cen
trului de cercetări alimentare 
din București.

Congresul își desfășoară lu
crările pe comisii de speciali
tate.

salutat de tovarășul-Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al 
U.T.C. încă din primele ore, 
vizitatorii manifestă un deose
bit interes pentru realizările 
tineretului din România. Ei 
se opresc îndelung în fața 
machetei locomotivei „Diesel", 
realizată de tinerii muncitori 
de la Uzina „Electroputere" 
din Craiova, sau a Complexu
lui pentru verificarea stării 
tehnice a tractoarelor - rea
lizare a tinerilor de la Institu
tul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii. Vizitatorii 
se interesează, de asemenea, 
în mod deosebit de realizarea 
tinărului Matei Kiraly din 
Galați, care a construit o 
navă-elicopter pentru adin- 
cimi mici, precum și de venti- 
lul automat construit de 
Mușetescu Gheorghe de la 
Uzina „Vulcan”.

A

Întrunirea
„Comitetului

celor 24“
ALGER 25. — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Benga, 
transmite : Comitetul pentru de
colonizare al O.N.U., cunoscut 
și sub numele de „Comitetul 
celor 24". s-a întrunit în capi
tala Algeriei pentru a examina, 
timp de trei zile, situația din 
Namibia (Africa dc sud-vest), 
teritoriu deținut in mod ilegal 
sub ocupația guvernului rasist 
de la Pretoria. Pe agenda lu
crărilor figurează, dc aseme
nea, probleme privind mijloa
cele concrete dc sprijinire a 
luptei de eliberare din terito
riile aflate încă sub domina
ție străină. In legătură cu a- 
ceasta, membrii Comitetului ce
lor 24 urmează să aibă la 
Addis Abeba. Lusaka și Dar 
Es Salaam întrevederi cu re
prezentanți ai mișcărilor dc c- 
liberare din Africa.

ULTIMELE

...

Creșteri afle debitelor
rîurâioi* în Ungaria

BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
— Ploile care au căzut fără 
întrerupere timp de citeva zile 
în R. P. Ungară au încetat, 
transmite corespondentul Ager
pres la Budapesta, Alexandru 
Pintca. Ele au provocat însă o 
creștere considerabilă a debi
telor apelor care au pus in pe
ricol digurile de protecție. A- 
pelc Mureșului au început să 
scadă. Situația se menține însă 
gravă de-a lungul Tisei, ale că
rei ape au crescut în zona o- 
rașului Szeged cu încă 10 cm, 
apropiindu-se de nivelul ma
xim atins în 1932. Cel mai mare 
nivel înregistrat luni a fost în 
localitatea Tiszafured, unde a- 
pele au crescut cu 600 de cen
timetri. față de nivelul obiș-

nuit. Marele pod de cale fc; 
rată din localitatea Tokaj este 
serios amenințat. Digurile au 
cedat in mai multe puncte, ca 
urmare a infiltrațiilor, punind 
în pericol noi localități și, în 
momentul de față, mii de oa
meni lucrează fără încetare la 
consolidarea lor. Apele Some
șului au început să scadă și 
primii locuitori se întorc in 
zonele calamitate. Pagubele în
registrate nu au putut fi încă 
evaluate cu precizie. Primele 
constatări arată că 8 000 de 
case au fost distruse, iar 
110 000 de holzi au fost acope- 
riți de ape. Au suferit avarii 
grave podurile, drumurile, rețe
lele de comunicații.

Tisa anunță inundații 
pe teritoriul iugoslav

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
După citeva zile ploioase înso
țite pe alocuri, de Zăpadă, luni 
dimineața, pe cea mai mare 
parte a teritoriului iugoslav a 
apărut soarele, ne informează 
corespondentul nostru la Bel
grad Nicolae Plopeanu. Situa
ția este în curs de stabilizare. 
Rîurile Sava, Drava și Mora
va. care în unele regiuni s-au 
revărsat, au început să scadă. 
Din zonele inundate de aceste 
riuri, apa se retrage treptat. 
Totuși, pericolul unor noi i- 
nundații se anunță in bazinul 
inferior al Tisei și al altor 
rîuri din provincia Voivodina.

Nivelul Tisei crește in conti
nuare în Senta. Novi Beceî și 
Titel. La Senta, apele rîului 
au atins luni dimineața un ni
vel care este cu 40 cm inferior 
celui din 1932, cînd s-a înre
gistrat cea mai marc Cotă. In 
continuare, pe ambele .mâlurj 
ale Tisei se întreprind - măsuri 
dc apărare prin înălțarea și în
tărirea digurilor. Din unele lo
calități. populația a fost eva
cuată. Pe teritoriul iugoslav, 
potrivit ultimelor pronosticuri, 
Tisa va atinge cel mai mare 
nivel în perioada 8—10 iunie. 
Este in creștere și nivelul Du
nării in sectorul Pancevo.

0 declarație a președintelui Ecuadorului
SANTIAGO DE CHILE 25 (A- 

gerpres). — „Mă pronunț in 
mod hotărit împotriva interven
ției unui stat in treburile in
terne ale altui stat11, a declarat 
președintele Ecuadorului. Jose 
Maria Velasco Ibarra, referin- 
du-sc la intervenția trupelor a- 
mericano-saigoneze în Cambod
gia. Intr-un interviu acordat 
biroului din Santiago de Chile 
al -agenției Prensa Latina, el a 
subliniat că ..nu trebuie să e- 
xiste o intervenție in nici un

loc de pe lume și nici inter
venții de pe un continent pe 
un alt continent'. „Atît statutul 
Organizației Statelor America
ne. ca și Carla O.N.U. — a 
continuat el — interzic în mod 
ferm ca un stat să intervină 
în treburile altuia, sub orice 
pretext. Statul suveran are 
drepturi legitime de a deter
mina, fără a consulta pe ni
meni, organizarea sa politică, 
evoluția sa economică, socială 
și culturală11.

GUADAI AJAR A 25 (Ager
pres). — Echipa de lolbal a 
României și-a continuat pre
gătirile la Guadalajara, înlil- 
nind duminică echipa mexi
cană „Alias", întărită cu trei 
jucători de la alic cluburi. 
Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 
(0—0). Andrade a ■ 
scorul în minutul 70, 
4 minute mai lirziu Dumilra
che a egalat spectaculos. In 
minutul 77, la capătul unei 
acțiuni rapide, Dumilrache a 
majorai scorul. Gazdele au 
egalat in 
Brambilla, 
desfășurat 
ros și In 
25 000 de 
interesant , 
rului. Gazdele au jucat 
multe ori „tare", 
români evitind angajările di
recte in multe laze pentru 
a nu se accidenta. De multe 
ori, jucătorii mexicani șl In 
special Rivas au lost averti
zați de arbitru pentru joc 
periculos. Corespondenții a- 
gentiilor internaționale de 
presă remarcă în cronicile 
lor că Adamache s-a plasat 
greșii primind goluri parabile, 
însă în alte faze a avut inter
venții salvatoare.

lată formația aliniată 
România: Răducanu (Adama
che), Sătmăreanu, l.upescu,

2—2 
deschis 

, insă

minutul 79 prin 
Jocul, care s-a 
pe un timp căldu- 
prezenla a peste 
spectalori, a fost 
prin evolufia sco- 

de 
fotbaliștii

de

Dinu (Dan), Mocanu, 
ghell (Dinu), Nunweiller, 
Neagu (Dembrowski), Dom
browski (Dobrin), Dumilrache, 
Lucescu (Tătaru).

In orașul Toluca, echipa 
Italiei, fără a convinge (apre
cierea aparflne coresponden
tului agenției Prance Presse), 
a învins cu scorul de 5—> 
(1—1) echipa mexicană Club 
Toluca.

Echipa de fotbal a Brazili
ei a jucat la Irapuato, 
compania echipei locale 
același nume apreciată 
cea mai bună din campiona
tul mexican. Cu toate că nu 
și-au pulul Impune întotdea
una jocul, fotbaliștii brazi
lieni au obținui victoria cu 
scorul de 3—0 (0—0).

La Puebla, echipa Belgiei 
a învins cu 2—1 (0—0) for
mat ia mexicană American 
prin punctele marcate de 
Paul Van Himst șl Raoul 
Lambert. Formația Bulgariei 
a jucat un meci de verill- 
care în orașul Leon cu o se
lecționată a cluburilor loca
le. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3.

QUITO 25 (Agerpres). — 
Selecționata de lolbal a An
gliei a susținui un nou meci 
de verificare ini Unind 
Quito echipa Ecuadorului, 
care a învins-o cu scorul 
2—0 (1 — 0).
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SPANIA : In foto : 900 000 kg pe un pod, 50 de autocamioane încărcate cu 900 000 kg 
nisip p.obează rezistența unei autostrăzi suspendată pe piloni, construită peste străzile Fran
cisco Silvela și Joaquin Costa din Madrid. După trecerea examenului de rezistență autostra
da a fost deschisă traficului.

Evenimentele din Asia de
LUPTELE DIN CAMBODGIA

PNOM PENH 25 (Agerpres).
— In diferite regiuni ale Cam- 
bodgiei, relatează agențiile de 
presă, continuă luptele între 
forțele populare de rezistență 
și trupele regimului Lon Noi 
susținute de unități ale arma
tei americane, sud-vietnameze 
și tailandeze. Concomitent, se 
anunță că autoritățile saigone- 
ze au dislocat în Cambodgia 
alți 7 000 de militari pentru în
tărirea trupelor care acționează 
în regiunea Prey Vien. tn par
tea de sud a Cambodgiei for
țele rezistenței populare au 
lupte cu trupele sud-viclname- 
ze susținute de aviația ameri
cană, Luptele cele mai violen

te s-au semnalat pe malul flu
viului Mekong, in jurul orașu
lui Tonle Bet și la est de Kom- 
pong Cham în regiunea unor 
întinse plantații de cauciuc bom
bardate în prealabil de aviația 
sud-vietnameză. La acțiunile 
din această zonă au participat 
mai multe batalioane de infan
terie susținute de blindate.

Din Pnom Penii, coresponden
tul agenției France Presse re
latează că toate trupele tai
landeze dislocate de-a lungul 
frontierei dintre Cambodgia și 
Tailanda au fost puse In stare 
de alertă ca urmare a degra
dării situației militare din 
Cambodgia. Pe de altă parte,

agențiile de presă informează 
că o delegație militară tailan- 
deză a sosit la Pnom Penii 
pentru a discuta cu reprezen
tanți ai actualei administrații 
problemele legate de asistența 
militară acordată de Taiîanda 
Cambodgiei.

Generalul Lon Noi, șeful ad
ministrației de Ia Pnom Penii, 
a anunțat potrivit agenției 
Associated Press, că. începînd 
de la 1 iunie, în întreaga țară 
va fi decretată legea marțială. 
Din declarația sa reiese că re
gimul va adopta „măsuri seve
re" împotriva tuturor acelora 
care sprijină forțele populare 
de rezistența.

sud-est
Pericolul

intensificării 
și extinderii 

agresiunii 
americano- 

saigoneze în Laos
HANOI 25 (Agerpres). — 

Frontul Patriotic din Laos cere 
S.U.A. să pună capăt tuturor 
acțiunilor de escaladare a răz
boiului în Laos, cu participarea 
efectivelor militare saigoneze 
și subunităților armatei tailan
deze, și să înceteze definitiv 
bombardamentele asupra aces
tei țări, se arată intr-o decla
rație difuzată de Biroul de in
formații din Hanoi al Frontului. 
In declarație se menționează, 
între altele, că comandamentul 
american intenționează să folo
sească în Laos noi contingente 
de trupe saigoneze și tailandeze 
pentru a participa la ofensiva 
asupra regiunilor controlate de 
forțele patriotice. Asemenea 
acțiuni de intensificare și extin
dere a agresiunii în Indochi
na, se subliniază în declarație, 
constituie o amenințare seri
oasă la adresa securității din 
Asia de sud-est, încalcă inde
pendența, suveranitatea, neutra
litatea și integritatea teritoria
lă a Laosului.

• CONGRESUL PARTIDU
LUI SOCIALIST UNIT AL 
BERLINULUI OCCIDENTAL 
l-a reales duminică pe Gerhard 
Daneliuu în funcția de preșe
dinte al partidului. Congresul a 
hotărît. de asemenea, crearea 
unui birou politic format din 
13 membri, care va stabili o- 
rientarca politică a partidului.

• LA INVITAȚIA LUI MA
RIAN SPYCHALSK1, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Venkata Giri, preșe
dintele Indiei va face o vizită 
oficială in Polonia de la 16 la 
19 iunie 1970.

• UN PRIM BILANȚ AL 
SECETEI ce s-a abătut in ulti
mele luni asupra unor regiuni 
din nord-estul Braziliei arată că 
peste 50 000 de țărani au rămas 
fără lucru. Lipsiți de posibili
tăți de subzistență, țăranii și-au 
părăsit satele, plecînd în orașe 
în speranța găsirii unui loc de 
muncă.

@ Ministrul afacerilor exter
ne al Marii Britanii, Michael 
Stewart, care se află într-o vi
zită oficială in capitala Italiei, 
a avut luni convorbiri cu șeful 
diplomației italiene, Aldo Moro. 
Cei doi miniștri au discutat 
probleme referitoare la stadiul 
pregătirilor in vederea angajă
rii tratativelor privind lărgi
rea Pieței comune, situația din. 
Orientul Apropiat și unele ches
tiuni de interes bilateral.

In foto : 2 000 tineri mun
citori, studenți și elevi au 
organizat o demonstrație de 
protest la Bonn. împotriva 
intervenției trupelor ameri
cane în Asia de sud-est.

Cercetările
NICOSIA 25 (Agerpres). 

Cercetările intense întreprinse 
de poliția cipriotă pe întregul 
teritoriu al insulei pentru des- 
coperirea autorilor atacului de 
sîmbată dimineața asupra unui 
post de poliție din Limassol 
s-au îndreptat pe o pistă bună. 
O parte dintre armele furate 
au fost găsite intr-o peșteră 
din apropierea orașului Limas
sol, iar 50 de persoane suspec
te de a (i implicate in acest 
atac au fost arestate. De ase
menea, au fost interogate peste 
200 de persoane.

în legătură cu apartenența

• POPULAȚIA LANDULUI 
VEST-GERMAN BAVARIA a 
aprobat în cadrul unui referen
dum, desfășurat duminică, re
ducerea virstei electorale de la 
21 la 18 ani, corpul electoral 
al landului sporind cu aproxi
mativ 400 000 de noi alegători,

Cu același prilej, a fost re
dusă de la 25 la 21 de ani șl 
limita minimă de vlrstă a can. 
didaților în alegeri.

• URAGANUL care s-a abă
tut duminică asupra orășelului 
Zapata din Texas a provocat 
considerabile pagube materia
le și rănirea a 21 persoane. Cu
rentul electric și numeroase 
linii telefonice au fost între
rupte.

La II mai, un uragan șl mal 
puternic a adus pagube esti
mate la 200 milioane dolari în 
localitatea texană Lubbock. 26 
de persoane și-au pierdut 
atunci viața, iar cîteva sule 
au fost rănite.

© La Florența a avut loa 
duminica o ceremonie oficială, 
în cadrul căreia cercetătoarei 
române Eta Boeriu i-a fost în- 
mînală o medalie, în semn de 
omagiu pentru lucrările sale 
privind opera marelui poet ita
lian Dante Alighieri.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI DE MINIȘTRI AL 
R. D. GERMANE. Willi Stoph, 
a prezentat luni în fața guver
nului său un raport cu privire 
la convorbirea pe care a pur
tat-o la Kassel, la 21 mai. cu 
cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt. Intr-un comuni
cat de presă dat publicității la 
încheierea ședinței se arată că 
guvernul R. D. Germane esto 
dispus să continue convorbirile 
dintre șefii de guvern ai 
R.D.G. și R.F.G. „de îndată ce 
guvernul R. F. a Germaniei va 
lăsa să se întrevadă o atitudine 
realistă in problema fundamen
tală a raporturilor dintre cele 
două state în problema stabili
rii de relații bazate pe egali
tatea in drepturi, conforme 
normelor de drept internațio
nal11.

• Secretarul 
S.U.A., William 
a sosit la Roma 
parte la lucrările Consiliului, 
ministerial al N.A.T.O.. a a- 
vut luni o serie de întreve
deri. cu premierul italian, 
Mariano Rumor, și cu minis
trul afacerilor externe. Aldo 
Moro. Agenția ANSA infor
mează că au fost abordate 
probleme privind situația in
ternațională, evenimentele din 
Orientul Apropiat, precum și 
chestiuni de interes reciproc, j

de stat al 
Rogers, caro 
pentru a lua

poliției cipriote
politică a autorilor atacului, o 
serie de informații contradic
torii au creat o anumită at
mosferă de confuzie. Mai multe 
afișe, lăsate de teroriști în 
incinta postului de poliție ata
cat, anunțau că autorii atacului 
sini membrii ai organizației ile
gale „Frontul Național" și că 
acțiunea lor face parte dintr-uq 
program mai larg pentru reali
zarea „Enosis"-ului (Unirea cil 
Grecia). Luni dimineața insă 
„Frontul Național" a anunțat că 
nu-și asumă responsabilitatea 
pentru această acțiune.
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