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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEALȘESCL 
îu județele Botoșani, 

Suceava, Neamf, Bacău
Miercuri, dis-de-dimineață, 

in lași mai stăruia încă atmos- 
lera sărbătorească in care ca
pitala Moldovei îl intimpinase 
in ajun pe conducătorul parti
dului si statului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. De-a 
lungul bulevardului, mulțimea, 
caro tnarți după-amiază in 
întreprinderile vizitate. în piața 
Palatului vibrase la unison a- 
clamind pentru partid, pentru 
politica sa marxist-leninistă. se 
pregătește acum să-i conducă 
la plecare pe oaspeții dragi. în 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceausescu, cei ce muncesc aduc 
un vibrant omagiu de dragoste 
și atașament [oriei conducătoa
re din patria noastră, nucleu
lui de lumină si energie care 
condensează în el voința ho- 
tărilă a națiunii de a înainta 
spre viitorul luminos, stegaru
lui încercat al poporului. Par
tidul .Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Emil 
Bodnaraș, Virgil Trofin, Emil 
Drăqănescu, Dumitru Popescu, 
Vacile Patilineț salută mulțimea 
care ovaționează. Comandantul 
gărzii de onoare prezintă ra
portul. Răsună acordurile so
lemne ale Imnului de Stat. După 
ce se înclină în fata tricoloru
lui. președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, tovară
șul Nicolae Ceausescu. trece 
în revistă garda de onoare 
formată din militari, membri ai 
gărzilor patriotice si ai detașa
mentelor de. pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei. 
Adresîndu-se celor de fată, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aduce mulțumiri pentru mani
festarea călduroasă făcută pen
tru conducerea partidului, pen
tru partid, si urează cetățenilor 
municipiului și județului Iași 
noi surcele în activitatea lor.

Elicopterul trece peste dealu
rile domoale si cîmpiile Tării 
de Sus a Moldovei, care în a- 
ceastă însorită dimineață de 
mai depun mărturie pentru 
hărnicia locuitorilor de ne a- 
ce^te meleaguri.

Botoșani. La sosire, oaspeții 
sînt întimpinați de tovarășul 
Gheorghe Ghinea, prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid, de alti reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat, intr-o mașină deschisă, se
cretarul general al partidului 
străbate orașul pe străzile că
ruia. cu mic. cu mare, aproape 
întreaga populație a orașului a 
ieșit să-1 întîmpine.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează Fabrica de con
fecții din oraș.

Oaspeții apreciază pozitiv ca
litatea produselor fabricii și fe
licită colectivul de muncă pen
tru succesele dobîndite.

Inginerul loan Floareș. di
rectorul general al Combinatu
lui textil, îi informează pe con
ducătorii de partid si de stat 
că muncitorii Fabricii de con
fecții au hotărît să suplimenteze 
angajamentul anual cu 1,5 mi
lioane lei. astfel incit pînă la 
sfîrșitul anului să dea peste 
plan o producție de 3,5 milioa
ne leL

La locul de decolare a eli
copterului, înainte de plecare, 
adresîndu-se celor prezenți, se
cretarul general al partidului 
le-a transmis un călduros sa- 
dut din partea Comitetului Cen
tral al partidului, a Consiliului 
de Stat și a guvernului Repu
blicii Socialiste România. „în 
scurta vizită pe care am făcu

t-o — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — am văzut una din 
întreprinderile orașului. în cin
cinalul următor se vor mal 
construi multe alte întreprin
deri industriale, ceea ce va 
duce Ia dezvoltarea vieții eco
nomice și sociale, la ridicarea 
nivelului de viață al locuitori
lor județului. îmi exprim con
vingerea că toți comuniștii, toți 
oamenii muncii vor depune e- 
forturi sporite pentru a realiza 
planul pe acest an, că vor face 
totul pentru a înfăptui sarcini
le ce le revin din programul 
elaborat de Congresul al X-lca 
al partidului nostru. Vă doresc 
noi succese, multă sănătate, 
viață fericită tuturor".

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sînt primite cu pu
ternice ovații, cu urale. Se scan
dează ..P.C.R. — Ceaușescu".

Vizita in județul Botoșani 
continuă. Elicopterul aterizează 
pe o pajiște de lîngă comuna 
Bucecca. Sute de țărani coope
ratori. intelectualitatea comu
nei. bucuroși de oaspeți. îi în
conjoară cu dragoste pe condu
cătorii de partid și de stat, ii 
aclamă îndelung.

înainte de a se despărți de 
locuitorii comunei Bucecea. se
cretarul general al partidului 
le-a spus :

„Am vizitat ferma zootehni
că a cooperativei dumneavoas
tră. Am luat cunoștință de re
zultatele bune, satisfăcătoare pe 
care le-ați obținut. Sper — de 
altfel și președintele coopera
tivei și șeful fermei au spus 
acest lucru — că producțiile vi
itoare vor fi mai mari. Două 
mii de litri de lapte, cit pre
vedeți. e bine; dar trei mii e și 
mai bine. Cind veți obține atit 
vor crește și mai mult veni
turile dumneavoastră.

Vă felicit pentru rezultatele 
obținute in creșterea producției, 
a averii obștești, a bunăstării. 
Vă doresc ca in acest an. ca 
și în anii viitori, să obțineți 
rezultate și mai bune în dez
voltare, în înflorirea cooperati
vei dumneavoastră. Vă doresc 
multă sănătate și multă ferici
re". (Aplauze puternice, urale; 
se scandează ..Ceaușescu — 
P.C.R. !').

...Suceava. Străvechea cetate 
de scaun a Moldovei îl primeș
te astăzi pe secretarul general 
al partidului înfățtșîndu-se pri
virilor ca un oraș modern, pu
ternic. crescut falnic pe teme
lia puternică a industrializării 
socialiste.

La sosire, oaspeții sînt salu
tați de Emil Bobu, prim-secre
tar al Comitetului județean de 
partid. In tribune, mii și mii 
do oameni, aclamă îndelung, 
scandează numele secretarului 
general al partidului.

Se vizitează Fabrica de tri
cotaje „Zimbrul" — unitate 
modernă. înzestrată cu utilaje 
de înaltă tehnicitate.

In ultimele zile, răspunzînd 
chemării de a nc înzeci efor
turile pentru a depăși greu
tățile pricinuite economiei na
ționale de calamități, muncito
rii de aici au hotărît să lucreze 
cu o capacitate zilnică de 38 000 
de bucăți în loc de 24 000.

Secretarul general al parti
dului. trccînd prin secțiile de 
bază ale fabricii de piese 
de schimb, ia cunoștință 
de procesul de producție și re
comandă să se urmărească în 
mod constant, cu și mai marc 
atenție decit pînă acum, redu
cerea consumului do metal, o 
mai judicioasă folosire a ma
șinilor. Totodată, arată tovară

șul Ceaușescu, in întreprindere 
există condiții și forțe care fac 
posibilă extinderea producției 
de piese de schimb și în alte 
sectoare ale economici decit in
dustria materialelor de con
strucții.

Se face apoi un scurt popas 
la noua și frumoasa casă de 
cultură din centrul orașului.

La plecare, în aplauzele en
tuziaste ale miilor de cetățeni 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„In cursul călătoriei pe care 
am făcut-o în aceste două zile 
in județele Moldovei, am vizi
tat și două dintre întreprinde
rile orașului dumneavoastră. 
Ele ne-au lăsat o impresie plă
cută. Am constatat că în aceste 
unități se desfășoară o activi
tate rodnică, intensă.

De la ultima noastră vizită 
la Suceava. în orașul și în ju
dețul dumneavoastră s-au pe
trecut multe transformări. In 
ce privește construcțiile, arhi- 
tecții au dovedit imaginație, au 
făcut lucruri bune. Orașul de
vine tot mai modern, mai fru
mos. Am văzut, de pildă, casa 
de cultură. Ne-a făcut o im
presie bună. Vă urez ca și ac
tivitatea ce se va desfășura în 
acest lăcaș să fie la înălțimea 
cerințelor populației.

La obținerea realizărilor de 
seamă înregistrate în oraș și în 
•județ și-au adus contribuția — 
pe care vreau să o menționez 
în mod deosebit — Comitetul 
județean și municipal de 
partid, consi'iile populare, pre
ședintele Consiliului popular 
județean, ceilalți activiști. A- 
dresez tuturor calde felicitări 
pentru munca depusă".

In cursul după-amiezii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și 
de stat au continuat vizita de 
lucru în alte două județe ale 
Moldovei — Neamț și Bacău.

In județul Neamț a fost vizi
tată una din uzinele platformei 
industriale a Săvineștiului, ma
re furnizor de fibre și fire sin
tetice pentru industria noastră 
textilă. Secretarul general al 
partidului a dat o apreciere 
pozitivă preocupării comitetului 
județean de partid pentru per
fecționarea activității acestei u, 
nități, felului cum îndrumă în
treaga muncă pentru înfăptui
rea hotărîrilor Congresului al 
X-lea al partidului.

La Bacău, printre obiectivele 
vizitate se află și întreprinde
rea agricolă de stat „Avicola".

înainte de plecare, pe aero
portul orașului, in fața unei 
mari mulțimi, care a aclamat 
și ovaționat. îndelung, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. caro a spus ;

Dragi tovarăși,
Doresc, în primul rînd, să vă 

adresez dumneavoastră, tuturor 
locuitorilor municipiului Bacău, 
un salut călduros din partea 
Comitetului Central al partidu
lui, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România.

La Bacău încheiem de fapt 
vizita pe care am făcut-o ieri 
și astăzi în această parte a ță
rii. In județele prin care am 
trecut astăzi — Botoșani, Su
ceava, Neamț și Bacău — ca 
și în județele și localitățile 
prin care am trecut ieri, am 
constatat cu multă satisfacție 
că oamenii muncii din industrie 
și agricultură, intelectualitatea, 
tineretul, bărbații și femeile 
sint puternic însuflețiți de do
rința de a face totul ca rănile 
provocate de inundații în unele 

din județele din această parte 
a țării, — și în general pagu
bele provocate in multe județe 
din patria noastră, — să fie 
vindecate într-o perioadă cit 
mai scurtă, asigurindu-se ca ac
tivitatea din industrie, din a- 
gricultură, din toate sferele vie
ții sociale să se reia cit mai 
rapid in cele mai bune condi- 
țiuni.

Doresc să adresez calde feli
citări tuturor locuitorilor din 
județele prin care am trecut 
pentru abnegația și hotărîrea 
cu care își îndeplinesc sarcinile 
trasate de partid și guvern.

Desigur, tovarăși, împreună 
cu celelalte județe ale țării, și 
județul Bacău — care a fost 
mai puțin afectat de inundații 
— și-a luat o serie de angaja
mente în scopul recuperării 
pagubelor provocate de catastro
fa naturală. Primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
ne-a vorbit aici de citeva zeci 
de milioane, dar noi apreciem 
că posibilitățile județului Bacău 
sînt mai mari decit angaja
mentele luate. Sîntem convinși 
că organizația de partid, co
mitetul județean, comuniștii, 
muncitorii, țăranii, intelectualii, 
toți locuitorii din județul și mu
nicipiul Bacău își vor înzeci e- 
forturile pentru a-și aduce con
tribuția atit la recuperarea în- 
tr-un termen scurt a pagubelor 
provocate de calamitățile na
turale, cit și la îndeplinirea în 
cele mai bune condițiuni a pla- 
nului pe acest an și, totodată, 
la pregătirea următorului plan 
cincinal.

Doresc să mulțumesc tuturor 
cetățenilor care in aceste zile 
și-au manifestat cu putere dra
gostea și atașamentul față de 
partid, față de politica sa mar
xist-leninistă. Toate acestea sînt 
dovezi grăitoare ale profundei 
încrederi și hotărîri cu care 
locuitorii Bacăului, ca de alt
fel toți locuitorii județelor prin 
care am trecut astăzi, întregul 
nostru popor, înfăptuiesc nea
bătut politica internă și exter
nă a partidului; ele exprimă 
convingerea de neclintit a oa
menilor muncii că politica 
Partidului Comunist Român co. 
respunde pe deplin intereselor 
națiunii noastre socialiste. (A- 
plauze prelungite).

Doresc să vă adresez, în în
cheiere. cele mai calde urări 
de noi succese în îndeplinirea 
sarcinilor ce vă revin pentru 
dezvoltarea județului dumnear 
voastră și a patriei noastre so-* 
cialiste. Vă doresc multă sănă
tate și multă fericire. (Aplauze, 
puternice, urale; se scandează 
„P.C.R.11 — „Ceaușescu11).

Prezența conducătorilor de 
partid și de stat în mijlocul 
oamenilor muncii de pe melea
gurile moldovene, în aceste zile 
de grea încercare, de luptă e- 
roică împotriva calamităților, 
constituie pentru fiecare cetă
țean o puternică îmbărbătare, 
un îndemn vibrant la mobili
zarea tuturor forțelor și ener
giilor creatoare ale întregii 
noastre națiuni socialiste pentru 
înfăptuirea obiectivelor trasatei 
de Congresul al X-lea al parti
dului.

Vizita tovarășului Nicolae/ 
Ceaușescu în județele Moldovei» 
a prilejuit o nouă și puternică, 
manifestare a profundului ata-: 
șament al poporului nostru fa
ță de partid, față de conduce
rea sa. a hotărîrii lui neclintite, 
de a înfăptui neabătut politica» 
sa, consacrată edificării socie
tății socialiste multilateral dez-. 
vollatc. (Agerpres)—

Cenaclu
Vineri, 29 mai, la ora 18, 

în sala bibliotecii Casei de 
cultură din Petroșani va avea 
loc o nouă ședință a cenaclu
lui „Meșterul Manole" la care 
se vor discuta probleme orga
nizatorice. Sînt invitați să par
ticipe membrii cenaclului șl 
iubitorii de literatură din mu
nicipiu.

„Cabaret 
de primăvară"

Teatrul de stat Oradea pre
zintă mline, 29 mai, ora 20, 
in sala Casei de cultură 
spectacolul „Cabaret de pri
măvară. Regia aparține lui 
Gyula Hulasi iar coregrafia 
este semnată de D. Halasl 
Erzsebet.\___________

Oamenii muncii 
din 

Valea Jiului 
își înscriu 

acțiunile 
în efortul 

general 
al întregului 
nostru popor

IMPRESIONANTĂ 
SOLIDARITATE 

SOCIALISTĂ
Miercuri 27 mai depune

rile de pe întregul cuprins 
al țării în contul C.E.C, 
2 000 se ridicau la suma 
de 26 471 000 lei. Cele mai 
importante contribuții bă
nești la ajutorarea popu
lației greu lovite din zonele 
sinistrate ale țării le-au 
adus cetățenii municipiului 
București, care au depus 
pînă ieri 6 558 000 lei, cei 
din județele 
1 629 900 lei,
1 393 500 lei,
1 231 800 lei • 
1 113 200 lei.

Arad
Cluj 

Bihor
Timiș

Sensurile
Năpraznică a fost năvala 

Mureșului in acel loc. Pe o 
porțiune de peste 60 de 
metri calea ferată, cu lera. 
sament cu tot, a fost mătu
rată de ape. Legătura Blaju
lui cu Brașovul și Praidul 
fusese astfel întreruptă Ia 5 
km de Teiuș. Trebuia resta
bilita.

La indicația comandamen
tului Ministerului Căilor Fe
rate, un colectiv format din 
40 de muncitori și maiștri de 
la șantierul 17 construcții căi 
ferate Petroșani și 40 de os
tași, sub conducerea șefului 
de lot Vasile Cîrcel, au înce
put aici lucrul. Pe o lungime 
de 66 metri trebuia constru
it un pod de lemn în locul 
terasamentului luat de ape, 
iar deasupra montată linia 
Ferată.

...De aproape zece zile se 
lucrează aici, in schimburi de 
cile 12 ore. „Slmbătă, 23 mai 
— ne-a spus ing. Radu Za- 
bulică, șeful șantierului 17

■N

municipală
Convorbiri liunedorenc

Marți seara, clubul sindi
catelor din Lupeni a găzduit 
manifestarea cultural-artistică 
intitulată „Convorbiri hunedo- 
rene". Organizate de Comite
tul județean pentru cultură 
și artă și Casa creației popu-

PRODUSE NOI
Recent, au intrat în depozitele I.C.R.M. Petroșani un 

număr de 60 aspiratoare de praf IDEAL, produs nou, și 
100 bucăți ventilatoare cu radiator de tip „Electromotor" 
Timișoara, practice, aspectuoase care vor fi puse în scurtă 
vreme la dispoziția cumpărătorilor prin unitățile cu amă
nuntul.

A

Intr-o voință
Cumplită pedeapsă a aplicat 

natura acestei țări românești 
nevinovate. Nu bănuiam nicio
dată că o formulă chimică — 
H,O — poate fi mai puternică 
decit betonul, decît fierul, decit 
oțelul. Acum ne-am convins: 
apa are puteri nebănuite. Acest 
lichid, incolor, inodor și insi
pid — cum l-am învățat noi la 
lecțiile de chimie — a căpătat 
culori sumbre și miros urît, nă- 
pustindu-so cu furie asupra 
noastră, înecînd împliniri, um
brind visuri, înghițind nesățios 
vieți umane și valori materiale 
incomensurabile. Știm acum mai 
bine decît orieînd că apa — 
acest element al naturii care 
ne întreține viața — ne-o și 
poate lua cu cea mai mare u- 
șurință, atunci cînd se dezlăn
țuie.

Noi n-am fost acolo. Noi

datoriei
— colectivul care lucrează 
Ia Teiuș, era în avans cu o 
zi și jumătate față de gra
ficul stabilit. !n ultimele zile 
ale săptăminii trecute acolo 
ploua torențial. Lucrul nu a 
încetai însă. Pînă la sfîrși
tul lunii vrem să terminăm".

...80 de oameni lucrează 
intens, zi și noapte, sub ce
rul liber, pe ploaie ori vre
me bună. Cum să numești 
acest iapt ? Vrednicie ? Ab
negație ? Bărbăție ? Aș defi
ni aceste iaple, in momente
le grele prin care trece 
{ara — urmare a năvalei 
barbare a apelor — intr-un 
singur cuvînt, dar care îm
prumută acum sensurile a 
ceea ce se numește și băr
băție, și curaj, și abnegație, 
și omenie■, intr-un cuvlnt 
prin care și-ar defini, cred, 
simplu, iaplele pline de miez, 
și cei căro'a le aparțin: 
DATORIE.

Ion MĂRGINEANU

lare, „Convorbirile" au pri
lejuit iubitorilor de artă și 
literatură din Lupeni întîl- 
niri cu creatorii în domeniul 
poezei, muzicii și artei plas
tice din municipiu.

unanimă
văzut marșul acela 
al apei. înghițind 
balaur uriaș tot ce

n-am 
agitat 
ca un ____  ___ ,
a înîlnit în cale. Aflăm însă 
în fiecare zi din presă, de 
la martori oculari, vești despre 
ravagiile făcute de ape. Privim 
fotografii și nu ne vine să 
credem că poate fi adevărat. 
Cutremurătoare pagini scrie în 
aceste zile istoria poporului 
român.

Apele au învins. Acum e 
rîndul oamenilor să învingă. 
Și vor învinge. Forța și tăria 
lor morală acționează acum 
mai unit decît orieînd. Solida
ritatea umană, înalta responsa
bilitate civică, abnegația și e- 
roismul oamenilor vor învinge 
încet și sigur, vor vindeca cu 
răbdare rănile adinei lăsate de 
ape pe fețele localităților inun
date.

Pe frontul muncii avîntate, 
detașamente compacte de com
batanți, avînd ca aliat de nă
dejde mașinile, urmează cu în
credere și fermitate indicațiile 
date de secretarul general al 
partidului nostru • - • ■și înaintează

GHEONEA

(Continuare în pag. a 3-a)

De ce ai făcut asta,
MUREȘULE ?

In aceste zile, de cînd revărsarea sălbatică a apelor a 
devenit subiectul permanent al activității noastre de fie
care zi, cuvintele parcă s-au împuținat, neputincioase fiind 
să reflecte deplin ceea ce a fost și ceea ce a rămas de pe 
urma puhoaielor. Superlativele par și ele lipsite de semni
ficație, atît de monstruoasă, de neînchipuită a fost revăr
sarea apelor. Izvoarele, rîurile, mai mici și mai mari, s-au 
preschimbat peste noapte în fiare, în fiare flămînde șî 
blestemate.

Cuvîntul calamitate este necuprinzător pentru tot ce 
pămîntul românesc a trăit, a simțit și a văzut in aceste zile.

Cuvîntul EROISM spune și el prea puțin despre ceea 
ce oamenii, cu mintea și brațele lor, cu sufletul, au făcut 
în aceste zile, împotrivindu-se șuvoaielor apelor.'

Calmul a fost și el deosebit de alte dăți, exprimînd 
intr-un fel anume, laolaltă, durere dar și hotărîre, încre
dere în zilele care vor urma. Peste ani și ani. cînd din 
rănile de astăzi nu vor mai fi rămas nici o urmă, in nop
țile lungi, de iarnă, la gura sobei, așa cum este obiceiul 
străbun, copiii vor afla din gura bătrînilor ceea ce a fost 
in acest mai 1970, Și se vor minuna și nu le va veni să 
creadă. Pentru că multe din întîmplările acestor zile sînt 
intr-adevăr de necrezut. Cum poți crede, peste ani. întîm- 
plarea, una dintre miile de întîmplări ale acestor zile pe
trecută in satul Aurel Vlaicu. la ceasul cînd viitura de apă. 
hidoasă, nimicea așezările oamenilor de aici. In cimitirul 
satului, așezat pe o costișă anume parcă să ferească mor- 
ții, neputincioși de a se apăra, cîțiva oameni priveau în 
spăinuntați cum apele Mureșului cresc, se umflă, acope
rind holdele, smulgînd pomii și mai apoi casele din temelii.

Asta nu-i Mureșul nostru, zicea un bărbat intre două 
vtrste. Simt eu că nu-i el. II știu doar de cînd eram mic. 
Nu. nu, ăsta nu-i Mureșul in care m-am scăldat de sute de 
ori. Apa asta, care vine, îi altă dihanie, care l-a inghitit 
pe prietenul meu. Mureșul.

Ceilalți priveau tăcuți ascultîndu-1.
— Aia-i casa mea, continuă bărbatul. Zdravănă casă 

Nouă, nouță. N-am apucat s-o tencui pe dinafară. Poate 
în vara asta... și arătă cu mina o casă, din cărămidă, cu 
fundația făcută din beton.

In citeva clipe, casa aceea nouă a fost și ea înconju
rată de ape. Omul, proprietarul casei, tinea încă mina în
tinsă. Nu mai vorbea. Se silea parcă să nici nu respire Să

(Continuare în pag a 3 a)

Contul 2000
La o agenție C.E.C. din 

Lupeni, un pensionar, care 
ne-a r'uga1. să păstrăm nume
le in anonimat ne-a spus:

— Am o pensie modestă, 
dar nu puteam să stau pasiv, 
să nu dau și eu 800 lei pen
tru acei oameni care au avut 
și mai au de suferit atila. Să 
lie ei sănătoși, să-și refacă 
locuințele. să le crească 
mari copiii că noi, ăștia...

Sint gesturi, sini cuvinte 
emoționant», profund umane. 
In vreme ce la agenția C.E.C. 
din centrul Petroșaniului o 
salariată a agenției ne spu
nea, cu rut» de lumină in 
privire, despre substanțiala 
creștere a sonluJui 2 000, la 
o masă, un licean completa 
cu voce lare un buletin de 
depunere. L-am interpelat:

— Mă numesc Gabriel 
Tischeș și sini în clasa a 
IX-a Cal ieeului de cultură 
generală dm Petroșani. Sin- 
tern 42 in clasă. Ne-am hotă- -, 
rit să contribuim fiecare cu 
cil putem la contul 2 000, ; 
pentru ajutorarea sinistratilor, , 
a colegilor noștri rămași fără 
carfi, fără ghiozdane, fără 
carnetele de elev. Am adu
nat 850 lei pe care-i depun 
acum in contul omeniei.

Alte clase de elevi, deta. 
șamente de pionieri, grupe de 
sludenfi, formații sportive au 
depus sume de bani in con
tul 2 000. Componenta echi
pei de fotbal Jiul Petroșani 
au depus in contul 2 000, 
prin căpitanii1 lor, ing. Petre 
Libardi, suma de 3 300 lei.

Contul 2 000 crește cu fie
care zi. Spiritul de solidari
tate umană, de fraternitate, 
se deslușește in fiecare din 
cele 20 milioane de afluenți 
ai marelui fluviu românesc, 
revărsat intr-un imens șuvoi 
să spele rănile adinei provo
cate de pustiitoarele ape, 
urile și rele cum n-au fost 
niciodată.

D. G.
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| sini ..Ortografia prin ima- I 
F gini si comparații" de l>>n 1’. I 
l \ Culegere de texte |
| li'erare pentru analize gra- ■ 
t maticalc' .le \’irg.';u Dren și |

elevii din școlile de cultură] 
«enor.'i'ă >i pe cei interesați I
in ortografierea cuvintelor*. I 
Ea cMc compusă din două | 
părți : in prima se analize ■ 
zi „grupuri de cuvinte care 1 
sc scriu Cu lin iuta de unire 
in comparație cu cuvintele I 
asemănătoare ca pronunțare*. • 

Sint date in paralel cele I 
două forme cu texte din o- |

I însoțite de imagini (desene | 
cit poate de bine alesei. ■ 

In partea a doua sint cu- I 
prinse texte pentru aplicații, ’ 
extras.? din operele unor I 
scriitori clasici români ca E- I 
uiinesru. Eflimm. Creanță. I

I ELEVI !
1 ei1 și
j PROFESORI |
I Coș buc. Ciadoveanu, Topircea- ’ 

nu, Slavici. Gr. Alexandres-! 
cu. Caragia.e. Poate că totuși |

I numărul exemplelor era bine t 
| să fie mai mare.
I Cealaltă lucrare este divi-
1 zaiâ in trei capitole : 1. Tex- I 

te literare rezolvate pe fe- '
I luri de subordonare; II. Texte I 
• literare rezolvate; 111. Texte I 
| literare propuse spre rezol- 1 I vare. Este așa după cum se | 
I poate deduce o culegere de . 

exerciții referitoare la sin- I
I laxa frazei.
I Dacă primele două părți I 
i bogate în exemple pentru I 
I fiecare fel de subordonate a- 
• n.i'iz-!e se pot face ușor (in 
I a daua ele sint rezolvate cu 
1 - i-nele alături) in ultima 
■ parte nu există nici cel mai 
» mic indiciu asupra felului 
I propozițiilor ori a modului 
* de «' ătuirc a schemei, ele 
l oferind prilejul de a pune in 
I practică toate cunoștințele a- 

similate anterior

IDe remarcat că și acești 
autori au apelat la operele

I reprezentative ale clasicilor 
noștri alături de numele că
rora mai apar ?i scriitori con-

I temporani ca Marin Preda.

IFânuș Neagu. Titus Popovici, 
Radu Tudoran. Zaharia Stan-

. totuși prea puțini față 
I de posibilități. Poez’A. folclo- 
Irul. publicistica sint de ase

menea mai slab reprezentate.
i Lucrarea își păstrează uti- 
| litatca ei practică venind in 
1 sprijinul profesorilor mai ti

neri a elevilor din clasele

Instruirea programată a apă
rut din necesități practice, fi
ind chemată să asaneze caren
țele elevilor, să contribuie la 
o mai urgentă asimilare a cu
noștințelor. Această metodă 
constituie principala cale de 
instruire „la domiciliu" a ele
vilor P'in intermediul mijloa
celor aud io-vizuale (in ordinea 
apariției lor : fotografii, diapo
zitive. epidiascop. film mut. 
discuri, radio, film sonor, mag
netofon. televiziune) devenite 
treptat bunuri de inventar ale 
procesului instructiv -educativ. 

\dresindu-se cu mijloace tc- 
lepedagogice unor elevi situați 
pe diferite arii geografice, in
struirea programată presupune 
o muncă individuală de recep
ționase a informației transmise 
cu mijloace cibernetice. Cu 
toate acestea, rolul profesoru
lui nu este atenuat, lui revenin- 
du-i ca specialist sarcini ca : 
programarea informației, orga
nizarea muncii didactice a ele
vilor. consultații, aprecierea re
zultatelor. perfecționarea pro-

se rețin numai anumite note 
esențiale pentru procesul con
siderat. I’iin mo-'- taie ajun.-m 
la algoritm, adică la o prescrip
ție exactă a îndeplinirii intr-o 
anumită ordine a unui sistem 
de operații pentru dezvoltarea 
tuturor problemelor de tip dat.

In prezent, se cunosc mni 
multe sisteme de programare 
a informației, cele mai apreciate 
insă rămin acelea care poartă 
numele lui B. Fred Skinner — 
liarward, care in 1954 consacră 
metoda și al lui Crowder. Sis
temul Skinner (al pașilor mici) 
se caracterizează prin aceea că 
in fața întrebării care i se pu
ne cu fiecare pas, elevul tre
buie să-și formuleze dc umil 
singur răspunsul. In sistemul 
Crowder (al pașilor mari) ele
vul are dc ales intre mai multe 
răspunsuri indicate, dar dintre 
care unul singur e col corect.

De reținut că sistemele de 
programare nu impun scheme 
rigid**, important fiind să se 
realizeze practic principiile <■- 
nuntatc. Dificultatea cea mai

Un subiect la 
ordinea zilei PRACTICA

în producție a studenților

Instruirea programată

EDUCAȚIA 
prin intermediul

l Vil—N după cum se speci- 
1 ficâ în paranteză chiar sub

Prof. Mircea MUNTEAN’U
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Din punct de vedere educa
tiv intre teatru și film deose
birile nu sint prea mari. Aces
te două arte înrudite structural 
au o evidentă influență modela
toare asupra omului la orice 
vîrstă, in afara informațiilor de 
ordin intelectual angajează 
multilateral personalitatea uma
nă, solicită afectivitatea și vo
ința. Teatrul și filmul, prin lar
ga răspîndire și accesibilitate, 
sint principalele mijloace care 
contribuie la formarea gustului, 
a educației estetice in școală. 
Competența si discernămintul 
in această latură a învătămin- 
tului se impune în orice mo
ment : tactul pedagogic cu care 
a fost ajutat elevul să înțelea
gă un film sau im spectacol de 
teatru pentru copii are repercu
siuni nebănuite in aprecierea 
și judecarea valorică a piese
lor în tot restul anilor. Diletan
tismul periclitează calitatea e- 
ducației estetice: profunzimea 
și subtilitatea operelor de artă 
scapă celui superficial, se în
registrează doar ce este amu
zant. picant si aventuros. Că
lătoriile in lumea artei nu tre
buie să fie în școală doar o 
plimbare agreabil-odihnitoare,

lără urmări educative. Aceasta 
este un prim nivel de receptare 
artistică ce grefează iremedia
bil gustul copilului.

Avînd în vedere aceste con
siderente de ordin teoretic, la 
școlile din Valea Jiului par 
destul de ciudate criteriile de 
selecționare a filmelor pentru 
copii. Vizionarea în grup, pe 
clase sub supravegherea cadre
lor didactice este, desigur, un 
fapt meritoriu care arată preo
cupare pentru activ il-ilih cxlra- 
școlare. Dar lucru.’le nu se 
opresc aici. Vizionarea unor pe
licule muzicale, comerciale și 
mediocre, filmele de aventuri 
(de pildă serialul „Winn.etou") 
nu numai că nu contribuie la 
educația estetică a copilului, ci 
ii alterează discernămintul va
lorii și îl călăuzește pe panta 
divertismentului facil. Numai 
simpla vizionare a unui film 
n-are în sine nici un plus de 
educație estetică, datoria mo
rală a profesorului este ca după 
spectacol (sau înainte) să pro
voace o discuție pe marginea 
celor văzute, in timpul acestei 
discuții constată cu ce an ră
mas elevii, ce i-a impresionat, 
care este aprecierea lor etc. în

w.’afwwjvwww» va-aw.
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Creșterea tinerelor cadre 
calificate pentru diferitele 
sectoare de actixitate social- 
cconomică. realizată in mod 
organizat, are in țara noastră 
o veche tradiție: grija de a 
transmite de la o generație la 
alia experiența de viață 
de muncă, acumulată 
formă de cunoștințe și
prinderi pentru practicarea 
diferitelor îndeletniciri (me
serii sau specialități).

Progresul economic depin
de in mod holărilor și nemij
locit de calitatea și competen
ța oamenilor, de capacitatea 
lor de a stăpini mijloacele de 
producție, mereu mai perfec
ționate, de priceperea de a 
administra bogățiile țării, avu
ția națională, de receptivita
tea la tot ce e nou și înaintat, 
de puterea de a ține pasul cu 
progresul mondial. Folosirea 
cu un maxim de randament a 
noilor instalații și mașini, cu 
care sint dotate întreprinderi
le, perfecționarea proceselor 
tehnologice, impun un înalt 
ai*el de pregătire a forței de 
muncă, o temeinică pregătire 
a cadrelor care Lucrează in 
industria minieră, implicit a 
celor pregătiți prin școlile 
profesionale.

Absolvenții școlilor generale 
care se îndreaptă spre școlile 
profesionale de zi sau uceni
cie la locul de muncă au in 
fața lor cele mai frumoase 
perspective de dezvoltare. Ei 
au ixjsibilitatea să dobindeas- 
că o calificare profesională 
solidă și să-și ridice cunoștin-

țele de cultură generală. Pri
mind o bună pregătire tehni
că, ei vor deveni cadre de nă
dejde ale economiei și vor 
intra în rîndul detașamentu
lui larg al constructorilor so
cialismului și comunismului. 
Muncind cu dragoste in mese
ria aleasă, au satisfacția cea 
mai de preț — aceea a mun
cii creatoare pusă în slujba 
înfloririi patriei.

In cadrul unităților școlare 
din subordinea Centralei Căr
bunelui Petroșani (Grupul 
școlar minier Petroșani, Școa
la profesională Lupeni și Școa
la profesională Anina) se 
școlarizează cadre pentru ur
mătoarele meserii:

ȘCOALA PROFESIONALA 
PETROȘANI

— mecanizator minier
— lăcătuș mecanic ind. con

strucții <Ic mașini
— sudor
— electrician de mină
— lăcătuș de mină
— frezor, rabotor. mortezor
— lăcătuș pentru construcții 

metalice
— strungari
ȘCOALA PROFESIONALA

LUPENI
— mecanizator minier
— lăcătuș mecanic ind. con

strucții de mașini
— electrician de mină
— preparator cărbune
— frezor, rabolor, mortezor
— strungar
— lăcătuș de mină
ȘCOALA PROFESIONALA 

ANINA
— mecanizator minier

gramului și, de la caz la caz, 
individualizarea lui.

Programarea, preluată ca o 
metodă modernă, își cîștigă 
dreptul de cetățenie și in in- 
văiuininlul din țara noastră, cu 
adaptări care țin de specificul 
muncii in colectiv, cu clasa dc 
elevi.

Instruirea programată constă 
in prezentarea in mod gradat 
și in doze cit mai mici a cu
noștințelor de învățat, astfel in
cit să se poată obține de la 
elev o reacție imediată, pe 
baza căreia să ne dăm seama 
in ce măsură el a recepționat 
informația și a înțdes-o.

Rezultă că programarea con
stituie o perfecționare a pro
cesului didactic obișnuit pi in 
care se realizează o dirijare cît 
maj deplină a activității de a- 
similare a cunoștințelor și de 
formare a deprinderilor.

Principiile instrucției progra
mate sint următoarele : răspun
sul activ (al elevului); verifi
carea imediată a răspunsului; 
repetiția, cadența individuală in 
asimilarea cunoștințelor.

Condiția esențială pentru 
transmiterea informației o con
stituie modelarea ci. In analo
gie cu modelul cibernetic, mo
delarea poate fi definită ca sini; 
plificarea realității din care

mare rămine insă elaborarea 
programării ca sistem de in
formație ce urmează a fi trans
misă elevului, deoarece .progra
marea presupune: determina
rea precisă a scopurilor și sar
cinilor obiectului de învățămint 
stabilirea precisă a cantității de 
informație care se transmite, 
modelarea ei. divizarea infor
mației în pași, precum și for
mularea întrebărilor de con
trol.

Invățămintul programat dez
voltă și perfecționează tehnica 
predării cunoștințelor, realizea
ză o legătură strînsă între teo
ria pedagogică și practică, per
mite urmărirea persistentă a 
desfășurării procesului de invă- 
țămint precum și efectuarea o- 
perativă a corecturilor din 
structura lui. In scopul verifi
cării acestor concluzii exempli
ficăm cu un experiment reali
zat de prof. Al. Gheorghiu în 
1968 la Grupul școlar al Uzine
lor 23 August din București. 
Această metodă de moderniza
re a procesului de învățămint 
se va aplica în noul an școlar 
lt)70—1971 și în liceul. nostru, 
în cadrul obiectului electroteh
nică și electronică.

Ing. 1. BREBEN
Profesor la Liceul industrial 

Petroșani

Mijloc eficient dc complet.ne și dc verifi
care a cunoștințelor, in strinsă interacțiune 
cu celelalte discipline și in corelație cu ce
lelalte forme de învățămint, practica in pro
ducție a studenților mineri concentrează din 
nou atenția organizației de partid și a con
ducerii Institutului de mine. Preocuparea și 
eforturile intensificate in vederea desfășu
rării la un nivel corespunzător a practicii 
din perioada de vară la exploatările și uzi
nele din țară, pentru atingerea tuturor sco
purilor ce revin aoestei forme de activi
tate, au constituit obiectul adunării generale 
comune a studenților și cadrelor didactice, 
membri dc partid, de la facultățile de mine 
și electromecanică minieră.

Materialul prezentat in adunarea generală 
a evidențiat masurile și acțiunile întreprinse 
și preconizate pentru ca cei peste 700 de 
studenți care efectuează practica in produc
ție, după semestrul al doilea al anului uni
versitar în curs, să se bucure de cele mai fa
vorabile condiții pentru însușirea si acomo
darea intr-un grad cit mai înalt cu cerințele 
ce se impun viitorului inginer de mine. Îm
binarea efortului intelectual cu col fizic, 
continua deplasare a locului de muncă și 
extinderea in spațiu a rețelei dc lucrări mi
niere. -diversitatea condițiilor naturale, ope
rativitatea luării deciziilor sau găsirii solu
țiilor precum și alte particularități alo mun
cii cadrelor de conducere din minerit ridică 
in fața studenților practîcanți probleme deo
sebite și impun organizatorilor practicii să 
caute și să stabilească in permanență cele 
mai adecvate căi de rezolvare a unor aseme
nea probleme In acest sens, s-au inițiat și se 
vor aduce la îndeplinire măsuri orientate 
spre îmbunătățirea conținutului practicii, a 
controlului și îndrumării exercitate de către 
cadrele de specialitate spre antrenarea în
tregii mase a studenților la respectarea cu 
conștiinciozitate a programului de practică 
și spre îmbinarea însușirii deprinderilor 
practice cu elaborarea unor teme dc cerce
tare științifică. Astfel, pentru îmbunătăți
rea conținutului practicii se prevăd progra
me diferențiate de practică pe specialități 
și pe secții, ținindu-se seama de rolul care 
revine in producție inginerului sau subingi- 
ncrului miner sau topograf și de nivelul pre
gătirii teoretice a studenților. De asemenea, 
înaintea plecării în practică se vor face in
structaje diferențiate cu studenții pentru a se 
valorifica perioada dc practică incepînd chiar 
din prima zi.

Pentru a se crea posibilitatea unui control

și a unei îndrumări sporite din partea cadre- 
dor didactice s-a redus numărul centrelor 
la practică, alegindu-sc cele mai importante 
bazine miniere din țară (Valea Jiului. Voi
vozi, Motru, Baia Marc, De\ a-Guraburza și 
Teliuc _ Ghclar) și marile uzine de utilaj 
cum sint : „Unio“ Satu Marc. „Electroputere" 
Craiova, Uzinele de utilaj minier Petroșani-și 
Fabrica dc stilpi hidraulici Vulcan, in are 
studenții vor putea cunoaște elementele esen
țiale cit și noutățile din doinen.ul proceselor 
de producție. Repartizarea îndrumătorilor in 
centrele menționate se va faee pe baza inte
reselor dc cercetare științifică ale cadrelor 
și urmărindu-se angrenarea celor mai expe
rimentate cadre didactice dc specialitate.

Cu scopul asigurării condițiilor de cazare 
.și masă a studenților, in perioada practicii, 
s-au încheiat deja contracte cu întreprinde
rile și uzinele in cauză, urmind ca Institutul 
să controleze din timp respectarea prevede
rilor stabilite.

O cale importantă de cointeresare a stu
denților in vederea cunoașterii amănunțite 
a procesului tehnologic o constituie munca 
de rezolvare a unor teme de cercetare ști
ințifică sau a viitoarelor teme de proiect de 
diplomă, materializată prin culegerea de date 
și efectuarea observațiilor pe toată durata 
practicii. Canalizarea atenției studenților spre 
observațiile personale directe, și-confruntarea 
și discutarea acestora cu muncitorii, tehni
cienii și inginerii din producție Va avea ca 
rezultat nemijlocit creșterea substanțială a 
calității și nivelului practicii. De asemenea, 
inginerii și tehnicienii, prin experiența a- 
cumulată de-a lungul anilor, prin îndruma
rea atentă și continuă a studenților vor pu
tea avea un aport substanțial la creșterea 
lor profesională și la dezvoltarea personalită
ții și competenței pe care trebuie să o aibă 
un conducător.

Preocuparea permanentă și măsurile ’între
prinse de organizația de partid și de condu
cerea Institutului de mine în direcția desă
vârșirii pregătirii practice a viitorilor ingineri 
se înscriu pe linia perfecționării și moderni
zării procesului dc învățămint desfășurat sub’ 
conducerea Partidului Comunist Român și 
constituie garanția formării unor specialiști 
cu o înaltă calificare, capabili să răspundă 
cu succes sarcinilor generate de progresul 
neîntrerupt al economiei țării noastre.

Ing. Alex. POPESCU 
șef de lucrări T.M.P.

ELEVILOR 
frumosului artistic

acest Iei, latura învățămînlului 
care se numește educație es
tetică este dusă pînă la capăt.

in formarea estetică există 
o gradație ce corespunde par
ticularităților psihice ale copii
lor : micul școlar este atras de 
basme și prelucrări după ele 
(filmul „Harap Alb" sau filme 
de desene animate) pe cind șco
larul de vîrstă mijlocie (11 —15 
ani) aduce în receptare o notă 
de lirism și expansiune, urmă
rește filme educative, patriotice, 
biografii, filme de călătorii (bo
gate în date și cunoștințe geo
grafice, botanice, zoologice — 
de exemplu filmul lui Walt Dis
ney „Leul african" care depășeș
te documentarul și trece în sfera 
filmelor artistice). Sint date 
psihologice pe care dirigintele 
trebuie să le aibă permanent în 
vedere. Latura estetică a învă- 
tămîntului este o activitate 
complexă, sistematică și de du
rată, importanta ei se vede' 
doar trecînd pe dinaintea cine
matografelor: la filmele medio
cre sau submediocre (gen ...Co
misarul X și panterele albas
tre") o mulțime de elevi, mai 
mari sau mai mici, se precipită 
spre intrare, se îmbulzesc și

caută bilele, pe cind un film 
cum este „Frații Karamazov" 
es'le ignorat cu dezinvoltură. 
Elevii cunosc (sau ar trebui 
^ă cunoască) romanele lui 
Dosloievski, insă ecranizarea 
romanului merită să fie văzută 
chiar și numai pentru o con
fruntare a viziunii regizorului 
cu impresia personală lăsată 
de lectură. Și exemplele s-ar 
putea îmbogăți.

Filmul este o artă cu pronun
țat caracter popular, se adre
sează tuturor, cuprinde un me
saj artistic și uman. Elevii încă 
nu pot surprinde acest mesaj 
dar trebuie ajutati să ajungă 
la el și să-l cunoască, nu să 
plutească doar în sfera distrac
ției mărunte și pentru moment. 
Această pregătire a receptării 
începe din primele clase ale 
școlii. Din bogăția de filme ce 
inundă ecranele, trebuie selec
tate doar acelea care corespund 
posibilităților de înțelegere ale 
copiilor și sint Intr-adevăr va
loroase. Educația estetică este 
o componentă a învățumintulul 
ca orice alta, trebuie realizată 
cu competentă și în mod siste
matic.

T. SPĂTARU
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— lăcătuș de mină
— lăcătuș construcții meta

lice
— electrician întreținere și 

reparații
— strungar
Meseria de mecanizator mi

nier se pregătește prin școala 
profesională curs de zi și are 
o durată de școlarizare de 3 
ani. Avîndu-se in vedere in
troducerea pe scară tot mai 
largă a mecanizării în abata
jele unităților miniere, trebuie 
asigurate efective de munci
tori specializați care să de- 
M^rvească aceste abataje dotate 
cu pluguri pentru cărbune, 
haveze și combine. La un aba
taj mecanizat unde se obțin 
productivități ridicate, tinerii 
absolxențî dv școală profesio
nală. încadrați in producție, 
pot obține, încă din primii ani 
de activitate, salarii ridicate, 
după rețeaua tarifară de sa
larizare a ramurii miniere. 
După efectuarea stagiului ne
cesar in meserie (3 ani) acei 
absolvenți care doresc, și do
vedesc aptitudini, pot fi în
scriși la școlile de maiștri, 
jiul de asemenea, să urmeze 
liceul seral sau fără frecven
ță, primind in acest sens tot 
sprijinul din partea întreprin
derilor, deschizîndu-li-se calea
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IOAN KARPINECZ,
Director cu probleme de personal 

în Centrala cărbunelui Petroșani

spre institutele de învățămint 
superior.

Pentru cursurile școlii pro
fesionale <le zi, in meseria dc 
mecanizator miner, se primesc 
absolvenți ai școlii generale, 
cu examen de absolvire, a- 
vînd vîrstă între 15 și 18 ani. 
.Aceștia »«r prezenta la în
scriere următoarele acte :

— cerere de înscriere;
— certificat de absolvirea 

școlii generale (in original);
— certificat de naștere în o- 

riginal și copie care se certi
fică <le școală;

— certificat medical eliberat 
de circumscripția medicală la 
care candidatul este luat în 
evidență;

— buletinul de analiza sin- 
gelui efectuat cu cel mult trei 
săptămîni înaintea înscrierii;

— rezultatul examenului ra
diologie pulmonar, efectuat cu 
eel mult trei luni înainte de 
înscriere.

înscrierile se fac pînă la 30 
iunie a. c. după care urmea
ză concursul de admitere con-

stînd din probe scrise și orale 
la : limba română și matema
tică (după programele șco
lare pentru clasele V—VIU 
ale Școlii generale).

Pe tot timpul școlarizării 
elevii primesc bursă, echipa
ment (haine), rechizite și ma
nuale școlare in mod gratuit, 
iar ai căror părinți domicilia
ză în alte localități piimesc 
gratuit cazare și masă la că
minul, respectiv la cantina 
școlii. Informații suplimentare 
se pot obține la secretariatele

— Grupului Școlar minier 
Petroșani, str. Republicii nr. 
70 oraș Petroșani, județul Hu
nedoara;

— Școala profesională Lu
peni, str. Viitorului nr. 27 
oraș Lupeni, județul Hune
doara;

— Școala profesională Ani
na, str. 1 Mai nr. 51 oraș A- 
nina, județul Caraș-Severin.

Numărul de Locuri pentru 
cele trei unități școlare la 
meseria de mecani/a'or mi
nier este de 255.

Celelalte meserii arătate mai 
sus (meserii electromecanice) 
vor fi pregătite prin forma de 
școlarizare cu ucenicia la lo
cul de muncă — această for
mă prezentind avantajul că in 
programul de pregătire al ele
vilor se prevede o susținută 
instruire practică la locul de 
muncă, desfășurată zilnic sub 
supravegherea directă a cadre
lor din unitățile pentru care 
se pregătesc.

Durata de școlarizare este 
de 2—3 ani, in funcție de com
plexitatea meseriei, perioadă 
în care acomodarea cu locul 
de muncă, cu diseipiuia de 
producție, cu respectarea sar
cinilor de viitor muncitor ca
lificat au o importantă contri
buție in formarea și educarea 
elevilor.

Numărul de locuri pentru 
fiecare meserie și unitate șco
lară in parte este de circa 
20—30, în afară de meseria de 
strungar unde la Petroșani și 
Lupeni sint cite 75 locuri, res
pectiv 20 la Anina.

Pentru meseriile de strun
gar, frezor, rabotor, mortezor, 
preparator cărbune, sudor se 
pot prezenta la examenul de 
admitere și fete.

Sesiunea de admitere se va 
anunța la timpul potrivit prin 
presă și afișe,

Absolvcnții liceelor teoreti
ce se pot angaja la unitățile 
miniere din subordinea Cen
tralei cărbunelui Petroșani un
de li se asigură următoarele 
condiții:

— după.angajare, in primele 
10 zile de instruire pentru 
subteran, beneficiază de un 
ciștig de 56 lei/post;

— după 10 zile, în perioa
da a doua de instruire in sub
teran, cîștigă 63 lei/post;

— după perioada de acomo
dare în subteran se lucrează 
în acord la grupe cu un sa
lariu de 69 lei/post, plus spo
rul pentru depășirea normei.

Fiind in posesia unui nivel 
ridicat de cunoștințe generale 
acești absolvenți, după trei 
luni lucrate în subteran, se 
pot specializa prin cursuri de 
calificare de scurtă durată 
pentru meseria de miner gra
dul 1 beneficiind de salariul 
tarifar de 7€> lei/post, plus 
sporul pentru depășirea nor
melor, existind posibilitatea 
calificării în continuare, după 
o vechime de 1 an, pentru me
seria de miner gradul II. că
reia îi corespunde un salariu 
tarifar de 98 lei/post. plus 
sporul pentru depășirea nor
melor care poate avea valori 
ridicate avînd în xedere intro
ducerea mecanizării in aproa
pe toate abatajele unităților 
C.C.P. redueîndu-se efortul 
muncitorilor și obținîndu-se 
productivități ridicate.

Cei care manifestă aptitu
dini și interes in meserie, pot 
fi scoși diu producție și tri-

miși la școlile de maiștri, cu 
posibilitatea de a urma -cursu- 

serale sau fără frecvență 
invățămintul superior, a- 

vind în acest sens ajutoru,! u-
nităților.

Pentru nefamiliști se asigu
ră cazare in căminele unității 
miniere, contra cost (70—90 lei 
pe lună), iar pentru cei fami
liști, după trei luni, in func
ție de posibilități, li se asi
gură apartamente cu gratui
tate de chirie, încălzire și re
ducere de 50 la sută pentru 
curentul electric.

Masa se asigură la canti
nele unităților miniere contra 
cost, la prețul de 12 lei pen
tru trei mese pe zi.

Echipamentul de protecție 
se asigură gratuit, iar cel de 
uzură, cu 50 la sută redu
cere.

Absolvenții liceelor teoretice 
se mai pot califica prin cursuri 
de scurtă durată (de 4—8 luni) 
în meseriile de; 
de mină, lăcătuș 
preparator cărbune, 
locomotive mină, 
pompe, v entîlatoare, 
soare, sudor electric, sudor cu 
gaze, topograf măsurător de 
apă și uscat, turnător pregă
titor. strungari, frezori, mor- 
tezori. rabotori, lăcătuși ajus- 
torj la banc, bobinatori apa ru
laj electric beneficiind de sa
larii corespunzătoare acestor 
meserii și de toate condițiile 
arătate mai sus.

CeJ interesați se pol adresg 
unităților din subordinea Cen
tralei cărbunelui Petroșani.

electrician 
de mină, 

mașinist 
mașinist 
cumpre-

I
I
I

%



?n: ■.* vm ii7o Steagul roșu 3

A L B A
• 25 localități din ju
deț sint inundate • 
810 case au fost dis
truse • Inca 11 000 
hectare teren agricol 
— acoperite cu apă
• Se lucrează fără ră
gaz la consolidarea li
niilor ferate și a dru

murilor avariate

MEHEDINȚI
® Importante măsuri 
de preîntîmpinare a 

furiei Dunării

Deși nivelul epolor Mureșu
lui e înregistrat miercuri In 
Alba Iulie o scădere de 30 
cm iA|h de ‘ ola atinsă in ziua 
precedenta, ele continuă să 
se oile pesto cota de inundație, 
miisurînd încă peste 5 nulii. 
Numeroase străzi din sudul 
orașului intre care Olteniei, 
Șiretului lașului sint încă par
tial inundate. Cartierul Partoș 
continuă să se afle în întregi- 
me sub apă. Tîrnavcle sint 
și ele în scădere, tn județ 23 
de localități sint inundate. Au 
fost distruse 810 casc și alte 
numeroase avariate. Deși aproa
pe 10 000 cetățeni s-au reîn
tors în ultimele zile la casele 
lor pină marți mai erau eva
cuate 7 600 persoane.

22 500 hectare teren agricol 
au fost inundate total de prima 
viitură, dintre care o suprafață 
de peste 16 000 hectare cu di
ferite culturi. A doua viitură, 
care marți a înregistrat cotele 
maxime, a acoperit cu ape 
acum 11 038 hectare teren a- 
gricol. din care 6 824 hectare 
cu diferite culturi.

Ploile torențiale ce aiv căzut 
pe cuprinsul județului au pro
vocat alunecări de teren la 
Vințu de Jos, Blandiana, Mihalț. 
Valea Lunga. Ele au distrus 
pe întinse suprafețe finețe, pă
șuni și culturi agricole, au blo
cat drumuri.

în Alba lulia ca și pe între- 
qul teritoriu al județului, oa
menii acționează fără răgaz, 
cu voință de neclintit. Se ri
dică si se consolidează diguri 
si terasamonte. Digul din 
Oarda de Jos, de exemplu, 
rupt în patru locuri de apă, a 
fost refă ut si consolidat în 
ultimele zile cu alti 700 saci 
cu nisip. Pe străzile municipiu
lui Alba lulia. aflate încă sub 
apă. acționează zi și noapte 
motopompe si aspersoare. < La 
toate centrele comunale, liniile 
electrice si telefonice au fost 
complet restabilite. Liniile fe

rate Teiuș — Vințș Teiuș — 
Războit ni ; Războieni — Ocna 
Mureș i Blaj — Praid, rare au 
lost pe mai multe locuri rupte 
do ape, au losl repuse în cir
culație. Se lucrează fără ră
gaz la consolidarea liniilor fe
rate și drumurilor asfaltate a- 
variate, la refacerea podurilor 
distruse.

Cea dc-a doua viitură a rîu- 
rilor ce brăzdează meleagurile 
Alba luliei a trecut în cursul

1 ■. ' i nu ut
însă nici violența și nici cotele 
celei dinții. Totuși, pagubele pe 
caic Ic-a provocat sin! impor
tante. Ele au fost însă mult 
diminuate prin măsurile hotă- 
rile ce s-au luat in vederea ri
dicării unor diguri, evacuarea 
unor însemnate bunuri materia
le, a animalelor. în prezent, 
cotele apelor se află în ușoară 
scădere.

★

Măsurile de prevenire a I- 
nundațiilor, stabilite de către 
comandamentul județean Me
hedinți. se desfășoară într-un 
ritm intens. La șantierul naval 
din Tr. Severin, de exemplu, 
se lucrează la înălțarea digului 
din vecinătatea atelierelor de 
galvanizare și nichelaj.

In același timp, pe clisura 
Dunării. în zona Svinița — Or
șova au fost demolate aproape 
toate locuințele situate sub 
cola 55 m, unde urmează să se 
întindă apele lacului de acumu
lare al centralei hidroenerge
tice, iar în portul Liubotina, 
docherii, sprijiniți de lucrătorii 
portului și de numeroși tineri 
din împrejurimi, au încărcat în 
șloouri o bună parte din cele 
100 de vagoane de cărbune ce 
sînt amenințate de creșterea 
apelor. Au început, de aseme
nea. ample lucrări de consoli
dare a unor sectoare de circu
lație rutieră și feroviară situa
te între Orșova. Tr. Severin șl 
Vînju Mare.

(Agerpres)

Comisia centrslă
de aparare 

împotriva inundațiilor 
COMUNICĂ:

PREOCUPĂRI LA ZI
în activitatea de preparare a cărbunilor

Miercuri dimineața, din Slo
bozia a plecat, cu destinația 
Satu Mare, o nouă coloană de 
autocamioane de mare capaci
tate încărcate cu ajutoare pen
tru populația din zonele ce au 
avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. Este a doua co
loană, care transportă încă 
30 000 de articole, cu care ce
tățenii din județul Ialomița 
contribuie la ajutorarea popu
lației sinistrate din județele lo
vite de calamitate, la care se 
adaugă peste 7 milioane lei. 
sute de tone de cereale, mate
riale de construcție.

De la Ploiești a plecat o nouă 
caravană a solidarității încăr
cată cu bunuri pentru sinis- 
trații din județul Alba. Ea 
conține peste 25 000 de arti
cole de Îmbrăcăminte și incăl- 

minte veselă și alte obiecte

de uz casnic, donate în ulti
mele zile de populația județu
lui Prahova.

Din Satu Mare sosesc noi 
vești despre ajutorul acordat 
sinistraților. Un camion sosit 
din București a adus importan
te cantități de dezinfectante, 
medicamente, precum și alimen
te pentru copii, donate din 
fondul național al Crucii Roșii. 
In aceeași zi, medicamentele 
au fost distribuite la spitalele 
și in circumscripțiile sanitare 
de pe întregul județ. Alimentele 
dietetice au fost repartizate cen
trelor unde sînt cazați copiii si
nistraților.

SUB DIFERITE FORME. în
treaga țară vine in ajutorul 
populației sinistrate. In cele 12 
localități din județul Hunedoa
ra, afectate mai grav de inun
dații, s-au distribuit populației 
pînă la 26 mai aproape 34 000

kg de făină, mălai, griu, po
rumb, fasole, șuncă, brînză, le
gume. carne afumată, 200 hl 
lapte și peste 106 000 ouă. S-au 
predat, de asemenea, celor lo
viți de calamitate din ju
deț aproape 1 400 de perechi 
de pantofi, peste 700 paltoane, 
pardesie fulgarine, aproape 
600 costume de haine și alte 
articole vestimentare.

La Deva a mai sosit recent 
și un camion încărcat cu bu
nuri donate de membrii unor 
ambasade și legații din țara 
noastră. Aceștia au trimis popu
lației liunedorenc pînă acum 
peste 80 de costume bărbătești 
și pentru femei, circa 230 pe
rechi de pantofi, alte articole 
vestimentare, precum și len
jerie, veselă -și produse alimen
tare.

Debilele Dunării superioa
re, Dravci, Savei și Moravei 
înregistrează creșteri impor
tante ca urmare a ploilor că
zute in ultima decadă, tn zi
lele imediat următoare, Du
nărea și Drava, după con
fluența lor. vor avea - un 
debil maxim de cea. 0 000 
metri cubi/secundâ, iar de
bilul Sa\ei va depuși 4000 
metri cubi/secundâ.

De asemenea, viiturile pro
duse in a doua decadd,, a 
lunii mai 1970, in bazinul 
superior al Tisei și in bazi
nele Someș și Mureș, con
centrate în Tisa, generează 
pe acest curs de apa debite 
de valoare deosebită, care 
au atins la Seghcdin la 27 
mai 1970 valoarea maximă de 
4 700 metri cubi/secundâ.

Rezultatul genera) al evo
luției principalilor afltienți 
ai. Dunării din amonte de 
Baziaș este formarea unei noi 
unde de viitură pe Duhârea 
inferioară Debilul maxim al 
acestei viituri la Baziaș se va 
produce in jurul datei de 
1—2 iunie și va atinge va
loarea de r~ca. 15 060 metri 
cubi/secundâ.

Propagarea undei in aval 
are loc in condițiile în care 
albia Dunării evacuează încă 
viitura anterioară și aportu
rile laterale relativ însemna
te ale Oltului, Șiretului și 
Prutului din ultimele 10. zile.

Nivelurile maxime . care 
se vor produce, au in .gene
ral valori ridicate care vor 
depăși pe cele ale viiturii 
anterioare cu 20—40 cm. Se 
prevăd următoarele niveluri 
maxime : 770 cm la Baziaș. 
740 cm la Moldova Veche,
010 cm la Drencova, 800 cm
la Turnu Severin, 803 cm la 
Gruia, 820 cm la Cetate,
790 cm la Calafat, 780 cm
la Bistreț, 800 cm la Bechet, 
775 cm la Corabia, 730 cm

la Turnu Măgurele, 825 cm 
la Zimnicca, 820 cm la Giur
giu, 790 cm la Oltenița, 720 
cm la Călărași, 710 cm Io 
Cernavodă, 745 cm la llirșo- 
va, 630 cm la Brăila, 600 
cm la Galați, 510 cm la Isac- 
cea și 135 cm la Tulcea.

Aceste niveluri maxime se 
vor produce între 1 și 2 iu
nie in sectorul Baziaș și 
10—15 iunie in sectorul de 
vărsare al Dunării.

Comisiilor locale de apăra
re contra inunda/iilor le re
vine sarcina ca pe lingă mă
surile prevăzute în planurile 
de apărare să întreprindă noi 
acțiuni pentru prevenirea i- 
nundațiilor. In timpul rămas 
disponibil să se grăbească 
lucrările de ridicare a digu
rilor ale căror coronamente 
'se situează la mai puțin de 

1 m deasupra nivelurilor pre
văzute. Atenție sporită se 
'recomandă pentru incintele: 
Ghidici — Rast — Bistre/, 
Jiu — Bechel — Dăbuleni, 
'Zimnicea — Năsturelu. Bo- 
ianu — Sticleanu — Călărași, 
Călărași — Riul, Borcea de 
Sus Compartimentele 11 și 
III. Borcea de Jos Comparti
mentele I, II și UI. Jegălia, 
Făcăenl — Vlădeni — Chioa
ra. Luciu — Giurqeni, Insula 
Mam a Brăilei. Ciobanii — 

■Girlici — Dioni, Iglița. Car- 
caliu — Măcin și Măcin 

‘23 August.
' De asemenea se vor exe
cuta cu maximă urgentă lu
crările n^cosare pe tronsoa
nele de diq la care se sem
nalează infill ral ii.

Este necesară supraveghe
rea continuă a digurilor pen- 

:tru a se putea semnala orice 
i deficiente nosibile și a se 
putea Interveni.

Se vor completa stocurile 
de materiale de apărare uti
lizing toate posibilitățile lo- 

- cale.

Instalație de omogenizare 
a apelor reziduale

In prima parte a lunii mai a intrat, par
țial, in funcțiune la preparația Lupeni insta
lația de omogenizare a apelor reziduale, cu 
o nouă rețeta de floculant, conform unui. 
studiu efectuat de I.C.P.M.H. din cadrul 
Centralei cărbunelui Petroșani. In trimestrul 
III, după ce se vor primi de la furnizor 
pompele prevăzute in planul de dotare, in
stalația respectivă va putea ajunge la capa
citatea proiectată prin introducerea, in sta
ția de omogenizare, și a preaplinului de la 
decantorul nr. 1.

realizarea instalației ca atare, brichetele nu 
se vor mai cintări in același loc cu cărbu
nele spălat, produs, reducindu-se in mod ra
dical timpul de staționare a vagoanelor fi 
ușurindu-se vădit manevrele acestora fn in
cinta preparației.

In final, se va monta și o bandă mobila 
care va servi încărcarea uniformă pe osii 
a vagoanelor, micșorind, in același timp, de
gradarea brichetelor.

Pentru perfecționarea 
fluxului tehnologic

Fundația podului-bascul 
e aproape gata

La preparația Petrila, nu de multă vreme, 
se lucrează la fundația, pe care se va monta 
un pod-bascul de 100 tone pentru cintărirea 
brichetelor. Lucrările s-au executat, piuă la 
ora actuală, in proporție de 75 la sută. Prin

După ce linia a 11-a de spălare a prepa- 
rației Coroești a intrat de curind in func
țiune, au începui la uzină noi lucrări de 
modernizare.

La linia I de spălare, echipele de lucru 
din domeniul investițiilor in regie proprie 
întreprind modificările de rigoare in vederea 
adaptării fluxului tehnologic la condițiile de 
valorificare superioară a cărbunelui supus 
preparării.

T. M.
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STAREA CAILOR 
DE COMUNICAȚIE

Starea cailor ferate, dru
murilor naționale, aeroportu
rilor, precum și a rețelei de 
poștă și telecomunicații1 de 
pe teritoriul tării in ziua de 
27 mal:

CĂILE FERATE : Ploile că
zute în ultimele zile, precum 
și noile inundații din unele 
zone ale țării au îngreunat 
munca de refacere a drumu
rilor de fier distruse de fu
ria apelor. Cu toate efortu
rile depuse pentru redarea 
lor in circulație, după cum 
anunță Departamentul căilor 
ferate continuă să fie . sus
pendate traseele Sighișoara
— Daneș, JJlaj — Podul Mu
reș, Ilia — Dobra. Neudorf
— Radna, Mărișelu — Sără- 
țel. Ilcanda — Jibou, Ulmeni
— Sălaj — Mireșul Mare, 
Cîmpulunq pe Tisa — fron
tieră, Băcicoi — frontieră, 
Sîngeorz Băi — Rodna Veche, 
Bistrița — Bistrița Bîrgăului, 
Cetatea de Baltă — Sovata, 
Baldovinești — Bărboși, pre-

4 cum și pe liniile înguste Tg. 
Mureș — Band, Praid — 
Tg. Mureș, Crucișor — Som- 
cuța Mare, Satu Mare — 
Boliz și Altina — Agnita. Pe 
linia Berzovia — Oravița 
circulă numai trenurile de 
călători, cu transbordare in 
stațiile Tirol și Surtuc Ba
nal.

CĂI RUTIERE: Au fost 
redeschise drumurile națio
nale 11 orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — Bacău șl 
12 A Ghimeș — Comănești. 
Pe aceste trasee nu pot cir
cula totuși vehicule cu o 
greutate totală de peste 5 
tone. Restricții pentru auto
vehiculele de mare capacita
te — care depășesc 10 tone 
— există și pe sectoarele 
DN 2 A Țăndărei—Vadu Oii, 
DN 13 Bălăușeri — Tg. Mu
reș, DN 13 A Sovata — Bă
lăușeri, DN 14 A f^diaș — 
Tîrnăveni și DN 17 Bistrița 
— Vatra Dornei.

Pe baza experienței <3e pînă acum

COMISIILE PE PROBLEHE iȘI POT AFIRMA
Șl MAI PREGNANT PREZENTA ÎN VIATA

ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
Au trecut mai bine de trei 

luni de cind și pe lingă comi
tetul orășenesc de partid Pe- 
trila au fost constituite comisii
le pe probleme. Create in con
formitate cu hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1969, 
comisiile pe probleme au meni
rea să asigure participarea 
efectivă, organizată a membri
lor comitetelor de partid la 
elaborarea diferitelor studii 
și analize, la stabilirea de 
măsuri și hotăriri care să 
determine perfecționarea con
tinuă a activității organe
lor și organizațiilor de par
tid. în funcție de cerințe, cele 
3 comisii de pe lingă comitetul 
orășenesc Pelrila, respectiv, e- 
conomică. pentru problemele 
organizatorice, ale activității 
și vieții interne de partid, pre
cum și pentru propagandă, în- 
■vătămint și cultură cuprind 
toii membrii comitetului oră
șenesc. plus un număr de 25 de 
cadre din economie, invățămînt, 
cultură și alli tovarăși cu ex
periență in munca de partid.

O importantă deosebită pen
tru -succesul activității comisii
lor pe probleme are orientarea 
Jor spre problemele fundamen
tale care preocupă intr-o anu
mită perioadă organul de par
tid. Adică, este necesar ca 
activitatea comisiilor pe pro
bleme «ă fie axată pe proble
mele cuprinse în planurile de 
muncă ale organului de partid.

Cîleva spicuiri din realiză
rile înreqistrate în cursul ce
lor trei luni care au trecut de

la constituirea lor sint edifica
toare in privința orientării co
misiilor pe probleme de pe lin
gă comitelui jrașefigșc de par
tid. Comisia pentru probleme 
economice a întreprins un stu
diu cu privire la o chestiune 
de primă însemnătate pentru 
unitățile economice din oraș: 
utilizarea timpului de lucru la 
minele Lonea, Pelrila și alte 
unități. Studiul a fost dezbătut 
de biroul comitetului orășenesc 
de partid, stabilindu-se măsuri 
mult.pic pe baza concluziilor 
desprinse pentru intensificarea 
preocupării organizațiilor de 
partid din unitățile vizate in 
studiu pentru folosirea din 
plin a timpului de lucru. Comi
sia a mai întreprins un studiu 
privind reducerea cheltuielilor 
neeconomicoase și a stocurilor 
supranormative la exploatările 
miniere și la preparație — stu
diu care a pus In lumină o 
seamă de rezerve interne pen
tru Îmbunătățirea activității 
economico-financiare a unități
lor analizate.

în acest interval comisia or
ganizatorică a studiat modul 
cum sini pregătite și cum se 
desfășoară adunările generale 
ale organizațiilor de bază. In 
urina dezbaterii ce a avut loc 
pe baza studiului, biroul comi
tetului orășenesc de partid a 
elaborat un plan de măsuri in 
vederea îmbunătățirii desfășu
rării adunărilor generale. O altă 
problemă aflată pe agenda de 
lucru a acestei comisii se în
titulează „Stilul și metodele de

munca ale comitetelor de par
tid și birourile organizațiilor de 
bază in îndrumarea și conduce
rea organizațiilor U.T.C. și de 
sindical". Tot in acest răstimp 
membrii comisiei au întreprins 
o analiză la cele două exploa
tări și la preparție in legătură 
cu posibilitățile ce le au or
ganizațiile de partid pentru 
primirea de noi membri de par
tid.

în fine, comisia de propa
gandă a controlat desfășurarea 
învățămintului de partid, con
ținutul expunerilor și seminari- 
ilor, participarea cursanților la 
activitățile cercurilor și cursu
rilor.

Prin studiile și analizele În
treprinse. comisiile pe proble
me sînt de un real folos biro
ului comitetului orășenesc de 
partid in pregătirea ședințelor 
sale, in dezbaterea unor pro
bleme de primă importanță și 
In elaborarea de măsuri opor
tune pentru îmbunătățirea mun
cii în diferite domenii sau sec
toare de activitate. Prin mem
brii comisiilor pe probleme, 
prin informările ce le prezintă 
și participarea directă a unora 
ia elaborarea materialelor de 
analiză și planuri de măsuri, 
biroul comitetului orășenesc 
de partid reușește să cunoască 
mai bine diferite aspecte con
crete din viața organizațiilor de 
partid, experiența lor și neajun
surile din diferite domenii — 
condiție indispensabilă pentru 
formulai ea de concluzii, de 
măsuri pentru îmbunătățirea

muncii de viitor. In același 
timp, membrii comisiilor pe 
probleme sint de un real fo
los și in controlul înfăptuirii 
măsurilor și hotăririlor, in Jn- 
drumarea organelor și organi
zațiilor de partid pentru a-și 
perfecționa continuu stilul uiie 
munca. Spre exemplu, cu oca
zia documentării pentru studiul 
întreprins cu privire la pregă
tirea și desfășurarea adunărilor 
generale, membrii comisiei 6r- 
ganizatorice au acordat un spri
jin concret comitetului de par
tid și birourilor organizațiilor 
de bază de la preparație in 
ceea ce privește planificarea, 
alegerea temelor pentru adună
rile generale, in ținerea in or
dine a documentelor. Eficiența 
acestui ajutor constă in faptul 
ca in pregătirea și desfășurarea 
adunărilor generale, organizați
ile de bază din cadrul uzinei de 
preparare au obținut rezultate 
evidente, ne mai existind situ
ații ca adunările generale §ă 
fie aminate. «

Analizfnd activitatea comisii
lor pe probleme de pe lingă 
comitetul orășenesc de partid 
Pelrila, nu se poate trage con
cluzia că toți componenții n- 
cestora contribuie efectiv la 
înfăptuirea sarcinilor inullip|e 
oare preocupă comitetul orășe
nesc. Sînt încă membri ai co
mitetului orășenesc care nu des
fășoară o activitate mulțumi
toare în cadrul comisiilor din 
care fac parte și nu aduc con
tribuția necesară la Îndeplini

rea sarcinilor ce le revin în 
calitate de membri ai organului 
4e partid.

— Acest neajuns se află în 
Ptenția organului nostru, a bi
roului comitetului orășenesc de 
partid; avem în vedere măsuri 
Concrete pentru activizarea 
tuturor membrilor comitetului 
orășenesc, pentru sporirea con
tribuției lor la activitatea comi
siilor din care fac parte — ne-a 
asiqurat tovarășul Pompiliu 
Ungur, secretar al comitetului 
orășenesc de partid. Printre 
altele, vom analiza activitatea 
membrilor «omisiilor cu ocazia 
ședințelor trimestriale și le 
vom cere ca în plenarele co
mitetului să prezinte informări 
asupra modului cum își înde
plinesc sarcinile.
■■ Deci, pe baza rezultatelor de 
jfînă acum, se poate afirma că 
deși a trecut puțin timp de la 
constituirea lor, comisiile pe 
probleme s-au dovedit do un 
real folos în activitatea or- 
qfcnului de partid, existînd toa
te premisele ca prin valorifi
carea experienței bune, prin- 
tr-un control perseverent șl 
orientarea atenției comisiilor 
spre problemele stringente, ma
jore ce le ridică vicia, ele pot 
contribui mai substanțial, la 
îmbunătățirea continuă a vieții 
de partid din orașul Petrila, la 
întărirea muncii politico-educa
tive a organelor și organizații
lor de partid.

1. DUBEK

voință 
unanimă 

(Urmare din pag. I)

viguros pe treapta realizărilor. 
Colectivele de salariați din 
toate întreprinderile țării și-au 
reînnoit și suplimentat angaja
mentele; activitatea productivă 
s-a intensificat la maximum; se 
lucrează voluntar, peste orele 
de program; și acestea toate 
pentru ca cota de contribuție 
la diminuarea pierderilor pro
vocate de inundații să fie cit 
mai ridicată.

De la Spitalul unificat Pe
troșani, medicul loan Samoilă 
ne-a informa’ despre acțiunile 
întreprinse de personalul me- 
dico-sanitar și despre hotărirea 
de a ajuta din toate puterile 
populația din zonele calamitate. 
Fiecare salariat al spitalului va 
acorda contravaloarea unei zile 
de muncă din fiecare lună 
pînă la sfîrșitul anului; mai 
mulți medici — între care se 
numără loan Samoilă. Virgil 
Martin, Ionel Radu, Mihai Ba- 
nacu. Aurel Dan, Ovidiu Fră- 
țilă — au hotărît să ofere 
întru ajutorarea sinistraților $i 
echivalentul unei gărzi pe 
spital; alții s-au angajat că. 
dacă va fi nevoie. își * vor lua 
concediu fără plată și vor mer
ge să îngriiească de sănătatea 
bolnavilor din zonele sinistrate. 
Salariații spitalului au colectat 
un mare număr de articole de 
îmbrăcăminte și încălțăminte, 
obiecte de uz gospodăresc, ali
mente. pe caro le vor transpor
ta prinlr-un delegat al spitalu
lui locuitorilor din'zonele sinis
trate.

Pină la sfîrșitul acestui an, 
centrul de recoltare și conser
vare a sîngelui Petroșani va 
recolta de la donatorii volun
tari o cantitate apreciabilă do 
singe pe care o va trimite pen
tru salvarea bolnavilor din zonele 
calamitate. Luni dimineața, într-o 
acțiune comună, 147 de sala- 
riați ai spitalului din Petroșani 
au efectuat 80 donări de sînge, 
pe care l-au expediat spre Capi
tală pentru prepararea gama- 
globulinei necesară vindecării 
unor boli ale oamenilor din 
localitățile calamitate. A- 
ceastă frumoasă șj umană 
acțiune de ajutorare a unor 
oameni care au suferit și su
feră de pe urma războiului ape
lor s-a ridicat la o valoare de 
17 200 lei, bani ce vor fi donați 
oamenilor aceia care... Acțiu
nea continuă.

Și alte colective de munca 
— cum sînt cele ale organiza
țiilor comerciale T.A.P.L., O.C.L. 
Alimentara, C.L.F. Petroșani — 
s-au angajat să-i ajute pe sinis- 
trați prin contravaloarea unei 
zile de muncă în fiecare luna 
pînă la sfîrșitul anului, prin 
donarea de obiecte de îmbră
căminte și încălțăminte, prin 
bani depuși în contul 2 000.

Pretutindeni, oamenii sînt 
simțitori la suferința semenilor 
și le vin in ajutor pe toate 
căile. Și în fiecare acțiune se 
deslușește cu pregnanță spiritul 
de solidaritate umană, înaltul 
patriotism, abnegația fără pre- 
cupețire a omcnilor națiunii 
noastre socialiste pentru oame
nii aceleiași națiuni.

De ce 
ai făcut asta, 
MUREȘULE?

(Urmare din pag. I)

nu tulbure mai rău apele. Asculta și el...
— Parcă nici nu curge la vale, rosti deodată omul. 

Sigur că nu-i Mureșul. Și casa mea-i nouă. Ca o cetate. 
Tare ca piatra.

In clipa următoare, mugetul sinistru al apelor parcă 
s-a oprit biruit de răsuflarea, de privirile, de strigătele oa
menilor. Mina omului, întinsă către casa Iui cea nouă, incă 
netencuită pe dinafară, a căzut ca lovită de glonte. Intii 
pereții, unul cite unul, apoi acoperișul, s-au făcut una cu 
apele. Valurile purtau către undeva mobila aflată in casă, 
mobila nouă cumpărată cu o zi înainte și nedespachetată 
incă.

— Curge, domnule, a strigat omul. Da nu-i Mureșul meu. 
Âsta-i o dihanie.» și două boabe mari, două lacrimi i-au 
umezit obrajii.

După ce din casă n-a mai rămas nimic, după ce apa a 
cărat totul in mersul ei nevolnic, omul, cu mina întinsă 
odinioară către casa lui și-a șters lacrimile, a tușii ca pen
tru a se face tăcere și s-a așezat pe-o lespede de mormint; 
A privit lung apele învolburate și cu un calm îmbolnăvitor, 
a vorbit iar :

— Nu-i nimic, sănătos să fiu. O să-mi fac alta. Mai 
mare și mai tare.

Celelalte vorbe i-au fost înghițite de ape. de urletul 
lor flămînd.

Seci și împuținate, cuvintele nu pot spune tot ce omul 
aflat in cimitirul Aurel Vlaicu a simțit în momentul cind 
Mureșul, prietenul lui de pînă atunci, i-a spulberat truda 
de-o viață. Mai mult decît proverbiale au fost însă spusele 
lui exprimind gindurile, hotărirea lui neclintită» credința 
lui în puterea muncii. Căci cu adevărat, numai ea. munca, 
poate și va aduce din nou liniștea pe aceste pămînturi bin- 
tuite de prăpăd și deznădejde. Și acest lucru istoria po
porului nostru l-a dovedit cu prisosință (le-a lungul vremu
rilor. Și astăzi, cred cu toată puterea mea — știind că omul 
de care v-am vorbit nu-i rămas singur pe valurile vieții, 
că la tămăduirea nenorocirii lui participă tara întreasă. 
noi toți — astăzi cred, că mîine. omul își va ridica o altă 
casă, mai mare și mai tare, că undeva pe un perete va în
semna, ori va scrie : „pînă aici au crescut apele Mureșului, 
prietenul meu. în mai 1970“

Iar mai jos. în cîteva cuvinte: „De ce-ai făcut asta. 
Mureșule ? De ce ?“

cu sediul în Deva. str. Minerului nr. 24, telefon 14180
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ANUNȚA
Susținerea 

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 in data de 19—22 iunie 

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

17 ani împliniți la 31 decembrie 1970.
Pe timpul școlarizării elevii merituoși primesc burse. 
Liceul dispune de internat și cantină.
Actele necesare pentru ins.iiere:
— certificat de naștere in original și copie (copia se 

certifică de către liceu și se păstrează la dosar iar ' ’ 
naiul se restituie);

— certificat de absolvire (în original) a școlii 
rale;

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

Liceul industrial minier pregătește cadre tehnice 
specialitățile amintite.
Informații suplimentare se primesc la sediul școlii.

concursului de admitere, iunie 1970, pentru
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4 Steagul roșu K

DONAJII
pentru sinistrafii

din România
Crucea Roșie suedeză a pus 

la dispoziția Crucii Roșii Inter
naționale de la Geneva o nouă 
sumă de 100 000 coroane venind 
astfel in ajutorul sinistraților 
de pe urma inundațiilor din 
România. Totodată, se anunță 

medicamente, îmbrăcăminte și 
pături, in valoare totală de 
350 000 coroane, au plecat din 
Suedia spre România. In zilele 
următoare vor fi trimise alte

L.i Întreprinderea „Navlo- 
mar" din București a sosit din 
purica Companiei libaneze de 
navigație maritimă ..Demline'. 
alo cărei nave fac curse regu
late intre unele porturi din Le
vant și porturile românești, o 
scrisoare în care se spune că 
din partea conducerii și sala
riat ilor Companiei a fost pusă 
la dispoziția autorităților ro- 
rnănr suma de 1 500 dolari.

Numeroase firme italiene vin 
în ajutorul sinistraților din țara 
noastră, făcind diverse donații 
ca : bărci, cabluri electrice, me
dicamente. îmbrăcăminte, ali
mente. citrice, bani. Iată cîtcva 
din aceste firme: „Eurotecni- 
ca", ..Montedisson". ..Pirelli", 
„Le Petit". „Nymco". „Gutta- 
dauro*. „Spina". „Ciatti". „Pri- 
vitera’. Donațiile totalizează 
peste 25 000 000 lire italiene.

Două firme austriece — ..Tur
moil' și „Schoeller Bleckmann ' 
— au donat suma de 152 000 
șilingi.

Pe lingă donațiile anterioare, 
cetățeni austrieci de origine ro
mână au făcut o nouă donație 
dc 5 000 șilingi. Alți cetățeni 
austrieci au trimis colete cu îm
brăcăminte. încălțăminte și me
dicamente pentru sinistrati.

Mai mulți cetățeni dc origine 
română din Elveția au donat 
1 000 franci elvețieni, precum 
și alimente și îmbrăcăminte.

In afara unui ajutor în bani. 
Clubul Diplomatic Sportiv din 
București a hotărît să doneze 
două autoturisme uneia din re
giunile mai grav lovite dc cala
mități.

Miercuri dimineața, la ghi
șee' ■ Băncii Române dc Comerț 
Exterior din Capitală s-au pri
mi’ noi donații pentru ajuto
rarea populației din județele 
lovite de calamitățile naturale 
din partea unor cetățeni străini 
aflati în țară și a unor firme 
de peste hotare. Dintre cei ca
re <i-au adus contribuția în a- 
cest scop sînt : Rudolf Ludwig 
— 500 mărci vest-germane,
Mislioli Gino — 50 000 lire ita
liene. Au fost donați, de ase
menea. din partea firmei ame
ricane „Getex" — 1 000 dolari, 
iar din partea firmei ..Rudolf 
Ludwig și Artis" din R. F. a 
Germaniei — 5 000 mărci vest- 
germane

depus la Banca Română dc 
Comerț Exterior suma do 6 000 
de șilingi ca ajutor pentru fa
miliile care au avut de suferit 
de pe urma inundațiilor.

Proprietarul firmei ..Comer
cial Credit* din Beyrouth. M. 
Sunman, a trimis următoarea 
scrisoare : „La puțin timp după 
declanșarea inundațiilor din 
România, am donat 1 000 do
lari pentru ajutorarea sinistra
ților. Venind in București, in 
inures dc afaceri și xâzind prin 
intermediul televiziunii române 
im..gmi zguduitoare din zonele 
Iov ite de catastrofalele inunda
ții, văzind amploarea pagube
lor și suferințelor pc care un 
marc număr de cetățeni le în
fruntă cu bărbăție am fost pro
fund mișcat.

Fiind unul dintre aceia care 
am avut fericirea să cunosc 
frumusețile României, precum 
.și ospitalitatea și virtuțile po
porului român, consider de da
toria mea să sporesc contribu
ția modestă pe care o aduc la 
fondul pentru ajutorarea victi
melor calamităților naturale, cu 
încă 9 000 dolari, ca o expresie 
a sentimentelor pe care le nu
tresc pentru poporul român.

Administratorul delegat al 
firmei „Dancx* din Atena, Ni
colas Tjavouris, a trimis o scri
soare in care se arată : „Dat 
fiind legăturile de ani pe care 
le am cu diversele firme din 
România, permiteți-mi să aduc 
și eu o contribuție la sprijini
rea familiilor care au suferit 
datorită inundațiilor, prin acor
darea unei cantități de măsline 
in valoare de circa 5 000 dolari.

Reprezentanta firmei ..Gio.i- 
chino Vcneziani' din Trieste. 
Rodica Oanță. a depus la Am
basada tării noastre din Roma, 
ca o contribuție, la ajutorarea 
sinistraților suma dc 100 000 lire 
italiene.

Dl. Tauzer. de la firma aus
triacă ..Schoeller Bleckmann'a 
expediat o ladă cu medicamente 
colectate de soția sa, care este 
medic la un spital din Viena.

Societatea „Ajutorul bisericii 
daneze' a comunicat majorarea 
sumei stabilite inițial, de la 
50 000 de coroane la 120 000 de 
coroane daneze, din care se 
vor procura și trimite în țara 
noastră 10 betoniere mobile, 
4—5 generatoare electrice de 
220 volți. 10 tone carne dc porc 
conservată, precum și medica
mente.

Din partea organizației Ordi
nul de Malta" s-au primit 34 
dc colete cu medicamente și 
2 colete cu pături.

Federația industriilor chimie 
din Belgia a lansat un apel că
tre membrii săi. spre a contri
bui la fondul dc ajutorare a 
sinistraților din România. Au 
fost colectate astfel medica
mente in valoare de 51 000 de 
franci belgieni.

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

tailor externe al României,

La ghișeele băncii continuă 
să se primească diferite sume 
dc bani. în valută, din partea 
unor membri ai corpului di- 
p’nmatic acreditați in țara noas
tră

Din partea unui grup de 
membri ai Ambasadei Franței 
s-au depus 550 franci elvețieni. 
850 șilingi austrieci. 30 dolari 
și 100 mărci vest-germane. De 
asemenea, din partea unor lu
crători ai Ambasadei R. F. a 
Germaniei s-au primit 340 
mărei vest-germane.

Delegația Republicii Austria, 
condusă de dr. Maximilian 
Falbl. consilier ministerial in 
Ministerul Comerțului și Indus
triei. aflată la București pentru 
tratative în vederea încheierii 
acordului comercial de lungă 
durată pe 1971—1975. precum 
și a protocolului privind schim
burile de mărfuri pc 1971, a

Âflind despre calamitățile «..ca
re s-au abătut asupra unor ju
dețe ale patriei, grupul celor 
18 ingineri români din indus
tria lemnului care acordă asis
tență tehnică în Iran pentru 
valorificarea masei lemnoase 
din bazinul forestier Neon o- 
feră în favoarea sinistraților 
salariul lor pe o lună.

Grupul de practicanți vietna
mezi. din cadrul Direcției ge
nerale de construcții montai a 
Consiliului popular al munici
piului București au depus. în 
centul 2 000 n°ntru ajutorarea 
nn-’ia’ip' sinistrat0 contrava
loarea unei zile din bursă.

Guvernul austriac donează 
suma de 1 000 000 de șilingi 
pentru victimele inundațiilor 
din România. Această hotărîre 
a fost luată intr-o ședință a 
guvernului.

(Agerpres)

r
Ultimele știri de la

GUADALAJARA

CIUDAD DE MEXICO 27 
(Agerpres). — Selecționata tie 
fotbal a României își conti
nuă cu intensitate pregăti
rii.- la Guadalajara. Fotba
liștii români au susținut in 
două reprize „scurte" un meci 
de antrenament în compania 
echipei de tineret a orașului 
Guadalajara. Corespondenții 
agențiilor internaționale de 
presă remarcă jocul bun 
prestat de Tătaru și Dumi- 
trache. care au înscris cile 2 
puncte. In prima repriză sco
rul a fost de 2—0. iar in cea 
dc-a doua de 2—1, in favoa
rea fotbaliștilor români. Echi
pa României ta intilni in ul
timul joc de verificare for
mația „Oro Antrenorul An
gelo Niculescu a anunțat că 
ta alinia următoarea forma
ție : Răducanu. Sătmăreanu,

Lupescu, Dinu. Mocanu, 
Ghergheli, Nunweiller, Dem- 
brovski, Tătaru, Dumitrache, 
Luccscu.

O

Din surse engleze demne 
de încredere, agenția France 
Presse transmite că Bobby 
Moore, căpitanul echipei An
gliei nu ar mai fi in liber
tate supravegheată și ar pu
tea, la prima ocazie, să fie 
alături de colegii săi aflați 
in Mexic, plecînd din Bogota 
cu avionul care face cursa 
regulată a companiei „Ai ian- 
ca“ ce trebuie să sosească in 
capitala mexicană joi dimi
neața (ora Europei).

Tot din aceleași surse, a- 
facerea Bobby Moore ar fi 
închisă, dar nici o știre o- 
ficială nu va fi dată publici
tății înainte de joi.

La hotelul din Guadalajara, 
unde este găzduită echipa 
Angliei, se remarcă o tăcere 
totală asupra soartej jucăto
rului. acuzat de complici
tate in furtul unei brățări 
de aur cu diamante dintr-un 
magazin din Bogota. Totuși, 
se indică din surse oficioase 
că telegrama de protest a pri
mului ministru britanic. Ha
rold Wilson, adresată guver
nului columbian, ar fi acce
lerat anularea măsurilor de 
supraveghere in privința lui 
Bobby Moore.

TANANARIVE 27. — Trimi
sul special Agerpres, Nicolav 
Crețu, transmite : Ministrul afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Corneliu 
Mănescu, și-a încheiat vizita 
oficială in Republica Malgașă, 
ultima etapa a turneului între
prins inlr-o serie do țări afri
cane.

La Tananarive, ministrul ro
mân a avut întrevederi cu 
Calvin Tsiebo, vicepreședinte 
al guvernului, cu Jacques 
Rabemananjara, ministrul mal- 
gaș al afacerilor externe, pre
cum și cu Victor Miadana, 
ministrul finanțelor și al co
merțului. întilnirile s-au desfă
șurat intr—o atmosferă cordială, 
prilejuind schimburi de vederi 
fructuoase și, totodată, stabili
rea jaloanelor unei cooperări 
mai largi între România și 
Madagascar.

Comunicatul dat publicității 
la sfirșitul vizitei menționează 
încheierea unor acorduri în 
domeniile comercial, economic

și tehnic, precum și a unuii 
acord do colaborare culturala 
și științifică.

Comunicatul relevă că, pro-- 
codind la o amplă trecere in 
revistă a situației internaționa-. 
le, cei doi miniștri de externe., 
au putut constata o identitate, 
de vederi asupra unui marc 
număr de probleme actuale,, 
subliniindu-se, totodată, faptul 
că diferențele de opțiuni ideo-„ 
logice nu trebuie să constituie) 
un obstacol în calea instaură
rii unor relații prietenești între, 
țări cu sisteme social-politice. 
diferite, s-a afirmat atașamen
tul celor două țări față de 
principiile independenței și su
veranității naționale, ' precum 
și hotărîrea de a respecta 
dreptul imprescriptibil al fie
cărui stat de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Ministrul de externe al Ro
mâniei a părăsit Tananarive, 
indreplindu-se spre patrie.

Declarația Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

ALGER 27 (Agerpres). — Misiunea specială a Comite
tului O.N.U. pentru decolonizare și-a încheiat vizita in ca
pitala algeriană, unde a avut întrevederi cu reprezentanți 
ai Partidului African al Independenței din Guineea Portu
gheză și insulele Capului Verde, ai Uniunii poporului afri
can Zimbabwe (Rhodesia), ai Congresului Național African 
(Republica Sud-Africană) și ai Organizației Populare din 
Africa de Sud-Vcst. Delegația Comitetului O.N.U. a anunțat 

,că, pe baza convorbirilor avute cu, conducătorii acestor or
ganizații. va întocmi un raport consacrat mișcării dc eli- 
.berare națională din Africa, pe care il va prezenta Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite.

REUNIUNE SPECIALĂ ÎNCHINATĂ 
ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

NEW YORK 27 (Agerpres). — 
La Națiunile Unite a avut loc 
o reuniune specială închinată 
zilei eliberării Africii. Luînd 
cuvînlul, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a reamintit 
că aniversarea in cursul aces
tui an a 25 de ani dc la înfiin
țarea Organizației Națiunilor 
Unite coincide cu împlinirea a 
10 ani de la adoptarea Decla
rației cu privire la acordarea

independenței țărilor și popoa. 
rclor coloniale. U Thant a sub
liniat rolul Organizației Unității 
Africane in lupta pentru dobin- 
dirca unei independențe reale 
a teritoriilor africane eliberate

NEW YORK 27 (Agerpres). 
— Ambarcațiunea de papirus 
,Jp\ II", condusă de etnogra
ful norvegian Thor Heyer
dahl. își continua in bune 
cpndițiuni tentativa de tra- 
Vprsare a Oceanului Atlan
tic. Un ultim mesaj radio 
transmis de navigatorul ex
pediției, Norman Baker, in
formează că ,.RA II" se află 
în continuare în zona Insule
lor Canare și înaintează cu o 
viteză redusă, ca urmare a 
vîntului slab.

Consiliul Mondial al Păcii, 
in numele (uturor membrilor 
săi, a lansat lin apel către 
toate comitetele naționale de 
apărare a păcii, prin care Ic 
solicită să ia măsuri de aju
torare, pe scară mondială, 
pentru refacerea și recon
strucția zonelor calamitate 
din România.

Q Șeful regimului de la 
Saigon, Nguyen Van Thieu, a 
declarat în cadrul unui inter
viu difuzat de rețeaua de te
leviziune americană Net că 
trupele saigoneze vor continua 
intervenția în Cambodgia și 
după data de 30 iunie — tor- 
menul limită fixat de președin
tele Nixon pentru retragerea 
forțelor americane.

• Aproximativ 5 500 000 de 
ceylonezi s-au prezentat mier
curi in fața urnelor pentru a 
alege membrii viitorului parla
ment al țării.

Ambasadorii la O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, 
JLJ.R.S.S. și S.U.A. s-au reunit din nou marți pentru a con
tinua consultările in problema Orientului Apropiat. S-a 
stabilit ca viitoarea intîlnire să aibă loc la 12 iunie. Se a- 
preciază că piuă la această dată adjuncții ambasadorilor 
vor putea definitiva proiectul de memorandum care va cu
prinde punctele de acord realizate in decursul celor 35 de 
întilniri cvadripartitc în problema Orientului Apropiat.

Pe dc altă parte, grupul țărilor arabe la O.N.U. s-a reu
nit marți la New York pentru a discuta situația creata în 
lumina ultimelor evenimente de la granița dintre Israel și 
Liban.

„Campania 
pentru menținerea Angliei 
in afara Pielei comune"
LONDRA 27 (Agerpres). — 

Organizația „Campania pentru 
menținerea Angliei în afara 
Pieței comune" a început mier
curi o acțiune pe scară națio
nală pentru a face din intra
rea Marii Britanii în C.E.E. 
principala temă de dezbateri a 
alegerilor de la 18 iunie. In 
cadrul unei conferințe do presă 
ținute la Londra, liderii aces
tei organizații, care afirmă că 
au 5 000 susținători activi în 
12 ramuri economice, au su
bliniat că intrarea Marii Brita
nii în Piața comună va însem
na sfirșitul Angliei ca o țară 
independentă. Ei au chemat pe

alegători să sprijine în circum
scripțiile lor, pe acei candidați 
care se opun intrării în C.E.E., 
indiferent de partidul din care 
fac parte.

„Campania pentru menține
rea Angliei in afara Pieței co
mune" afirmă că o treime din 
cei 630 de membri ai Camerei 
comunelor sprijină eforturile 
ei. Sondajele întreprinse în 
rîndurile opiniei publice au 
indicat că 65 la sută din ale
gătorii britanici se opun intră
rii în C.E.E., în primul rind 
de teamă că o asemenea liotă- 
rîre ar antrena o creștere a 
prețurilor la alimente.

„Aproximativ 75 la sută din numărul deceselor a căror 
cauză este cancerul pulmonar ar putea fi evitate dacă fu
mătorii ar renunța la țigarete in favoarea țigărilor de foi 
sau pipei" — a afirmat medicul american John Turner în 
fața participanților la cel de-al 10-lea Congres internațio
nal al cancerului, ce se desfășoară în prezent la Houston.

Pe baza observațiilor făcute asupra unui număr de 
5 416 bolnavi, dr. Turner a ajuns la concluzia că procentul 
deceselor la fumătorii de pipă sau dc țigări de foi este 
mai mic decît la persoanele care fumează țigarete. Dr. Tur
ner a remarcat totodată că din 118 pacienți al căror deces 
s-a datorat cancerului pulmonar, numai doi erau nefumă
tori.

Reuniunea 
miniștrilor 

pentru 
probleme 
sociale 

din țările 
Pieței comune

BRUXELLES 27 (Agerpres).
— După două zile de dezba
teri. miniștrii pentru proble
mele sociale din cele șase 
t'ări membre ale Pieței comu- 
Hb nu au pulul ajunge la 
lin acord in problema for
mării rondului social al 
C.E.E. Divergentele s-au ma
nifestat, in principal, atunci 

• cînd au fost abordate crite- 
| riile privind finanțarea aces

tui fond. Delegafia vest-ger- 
1 mană s-a pronunțai pentru o 

administrare mai elastică a 
fondului și pentru o limitare 
a mijloacelor de finanțare. 
Reprezentanții Italiei, cei mai 
interesați in rezolvarea a- 
cestei probleme datorită nu
mărului mare de șomeri din^ 
această Iară, au cerul o spo
rire a fondului social, precum 
și precizarea mijloacelor fi
nanciare destinate anumitor 
sarcini din domeniul social.

Miniștrii urmează să reia 
in dezbatere intreaga chesti
une cu prilejul unei reuni
uni speciale, prevăzută pen
tru 25 iunie.

© Comisia pentru energie 
atomică a S.U.A. a anunțat că 
pe poligonul din Nevada au 
avut loc marii două explozii 
nucleare subterane de putere 
medie.

Cu prilejul efectuării acestor 
experiențe s-a observat o u- 
șoară emanație radioactivă.

® Creșterea apelor Dunării 
in prima jumătate a lunii a- 
prilie a avut ca urmare inun
darea porturilor din Lom Orea- 
hovo și Nicopole, periclitînd de 
asemenea, orașul și împrejuri
mile Vidinului.

• La Bogota au luat sfîrșil 
lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Columbia.

• La Alger, in sala cinema
tografului „El Mouggar". a a- 
vut loc spectacolul de inaugu
rare a „Zilelor filmului româ
nesc".

© „Roca adusă de pe Lună 
de echipajul navei „Apollo-12" 
și considerată a fi unică prin 
compoziția și vechimea sa (4,G 
miliarde ani) datează probabil 
din perioada formării sistemu
lui solar" — a declarat unul 
din specialiștii N.A.S.A., dr 
Paul Gast.

@ Marți a avut loc la Bonn, 
sub auspiciile institutului „In- 
ternationes" și ale Ambasadei 
române în R. F. a Germaniei, 
o seară comemorativă „Lucian 
Blaga".

Un deceniu
Au trecut deja zece ani de cînd, printr-o succesiune precipi

tată de evenimente, pe harta politică a păcii africane s-au înscris 
dintr-o dată 17 state independente. Zece ani de istoric africană 
care au oferit mărturia unei structurale transformări conștiente 
și necesare, în care un număr imens de state și-au cucerit sau 
și-au consolidat independența, zece ani care au oferit spectacolul 
destrămării coloniilor și al amplorii mișcării dc eliberare națio
nală. La acest bilanț, la care se adaugă și împlinirea a șapte ani 
de la crearea, la 25 mai 1963 la Addis Abeba, a Organizației Uni
tății Africane, harta politică a Africii prezintă tabloul a 41 de 
state independente, cuprinzind 89 la sută din totalul populației 
și 84 la sută din teritoriul continentului.

Lichidarea dominației coloniale pe cea mai mare parte a 
Africii a constituit doar primul pas pe drumul ales de tinerele 
state în scopul făuririi unor națiuni puternice, ieșite din izola
ționismul tribal, al soluționării diferitelor probleme legate de 
subdezvoltare și, în ultimă instanță, în scopul propășirii lor eco
nomice, sociale și culturale. Plecînd de la un conglomerat de 
.structuri in care monocultura agrară, creată și în marc parte 
controlată incă de monopolurile străine, coexistă cu rămășițele 
economiei naturale, tinerele state africane au încercat să rea
lizeze un cadru național propice unei dezvoltări rapide și inde
pendente a forțelor de producție corespunzătoare cerințelor vieții 
economice a unui stat modern, independent. Ca urmare a aces
tor preocupări, pe continentul african au apărut în ultimii ani 
un șir de fabrici și uzine, s-au intensificat eforturile pentru di
versificarea agriculturii, au fost construite baraje și centrale elec
trice, școli. In numeroase țări africane au fost elaborate sau se 
află in curs dc elaborare proiecte ale unor importante obiective 
economice. In Algeria, de pildă,. se desfășoară lucrările la con
ducta ce va transporta gazul natural de la Ilassi Rimei in Sa
hara la Skikda, pe malul Mediteranei, în Congo (Brazzaville) a 
fost dat în exploatare un important zăcămint de săruri potasice, 
in Guineea — zăcămintul de bauxită de la Boke, în Maroc se 
desfășoară lucrările pentru valorificarea zăcămintelor de fosfați 
de la Ben Guerir, in Niger se valorifică uraniul de la Arlit, în 
Tunisia localitatea Gabes va deveni un centru al industriei chi
mice bazate pe fosfați.

In scopul realizării acestui demaraj economic și al ruperii 
cercului vicios al subdezvoltării, țările africane au ajuns la con
cluzia necesității colaborării in primul rind pe plan regional. In 
acest sens, un număr de 12 state din Africa occidentală au ela
borat un program de asociere in scopul promovării colaborării în 
domeniul transporturilor, al metalurgiei și siderurgiei. Pentru 
același motiv s-a creat și Comunitatea Africii răsăritene. Deo
camdată, rezultatele obținute in cadrul asociațiilor economice a- 
fricane sint timide, deoarece nu trebuie uitat că formarea aces
tor piețe comune s-a făcut in condițiile unor relații economice 
interafricane slab dezvoltate și pe baza unor industrii unilateral 
dezvoltate. La ora actuală industria continentului african mai 
reprezintă incă doar 15—20 la sută din venitul național bruț, 
totalitatea producției industriale continuind să fie dată de în
treprinderile miniere, de cele ale industriei ușoare și alimentare, 
precum și de cele meșteșugărești. Considerind ca factor impor
tant in dezvoltarea țărilor africane menținerea colaborării inter

de independentă africană
continentale, la începutul acestui an, capitala Marocului, Rabat, 
a găzduit reuniunea reprezentanților din 24 de țări africane unde, 
împreună cu alte 19 țări industrializate din Europa, America și 
Extremul Orient și sub egida Băncii africane pentru dezvoltare, 
au fost studiate diferitele aspecte conjuncturale ale economiei 
africane. Țările participante au reamintit în acele zile problemele 
legate de crearea unor noi sectoare industriale pe continentul 
Africii, precum și de echilibrarea raportului de forțe dintre in
dustrie și agricultură in scopul înlăturării caracterului unilateral 
al economiilor africane.

In același sens al preocupării permanente pentru dezvoltare, 
este important de menționat recenta sesiune a Comisiei O.U.A. 
pentru problemele cercetării tehnice și științifice care s-a des
fășurat in cursul lunii aprilie la Cairo. Delegații au ridicat aici 
problema intensificării cooperării dintre state în domeniul știin
ței și tehnicii, acordînd o atenție deosebită pregătirii cadrelor 
cu înaltă calificare in institutele africane de învățămint superior.

După zece ani de independență, țările africane se află, așa
dar. la începutul drumului spre progres, drum pe care nu-1 vor 
putea străbate decît cu eforturi susținute pentru apărarea inde
pendenței și libertății cucerite.

In discursul televizat ținut cu prilejul Anului Nou, secreta
rul general al O.U.A., Dialo Telli, își exprima speranța că anul 
1970 va marca „decolonizarea reală a continentului african. Spe
răm că și deasupra acelor teritorii, care se mai află astăzi sub 
dominație colonială, va flutura steagul libertății".

Revenim, prin acest citat, la realitatea tristă pe care o mai 
prezintă continentul african — 16 la sută din teritoriul său se mai 
află încă sub dominație colonială. Violînd principiile Cartei 
O.N.U., guvernul portughez refuză și astăzi celor 14 milioane de 
locuitori ai Angolei, Mozambicului și Guineei-Bissau dreptul de 
a dispune singuri de propria lor soartă, dreptul la independență, 
la dezvoltarea lor de sine stătătoare: sfidind drepturile legitime 
ale populației africane, guvernul rasist de la Salisbury a procla
mat ..Republica Rhodesia", act menit să consolideze regimul mi
noritar rasist (241000 de oameni), instituționalizind dominația a- 
supra poporului Zimbabwe — 4,5 milioane; guvernul de la Pre
toria menține aceeași politică de apartheid in Republica Sud-Afri
cană. definind recordul mondial in ce privește execuțiile capi
tale și oprimarea cetățenilor din motive rasiale; același regim 
rasist refuză, după toate presiunile care s-au făcut la cele mai 
înalte niveluri, să retragă controlul asupra teritoriului Namibiei, 
inserat geografic in teritoriul R.S.A.

Dornică să pătrundă în rîndul statelor independente, în 1961. 
Angola dădea primul semnal de luptă, urmată in 1962 de Gui- 
neea-Bissau, iar la doi ani de Mozambic. La ora actuală 10 din 

•cele 15 provincii angoleze sînt controlate de forțele patriotice. In 
Mozambic, forțele de eliberare — FRELIMO — controlează o 
treime din teritoriul țării. Mișcarea de eliberare din Africa aus- 

j'trală a crescut și ea in amploare ridicind serioase probleme re
gimurilor rasiste.

Năzuind spre o solidaritate deplină in lupta pentru lichida
rea oricăror forme de colonialism de Pe continentul lor, țările 
africane au ridicat în cadrul diferitelor sesiuni ale comitetelor

O.U.A. problemele care mai frămîntă încă Africa. Pe ordinea de 
zi s-au înscris la primele puncte examinarea situației din Nigeria 
(exemplul poate cel mai tragic de izbucnire a unor conflicte in 
state independente, speculate și întreținute de cercurile imperia
liste), a celei din Rhodesia și Namibia. Sesiunea Comisiei de eli
berare a O.U.A. ale cărei lucrări s-au desfășurat la sfirșitul lunii 
februarie a. c„ a adresat un apel tuturor țărilor membre alo 
O.U.A. pentru a spori ajutorul acordat mișcărilor de eliberare de 
pe continentul african. Făcindu-se ecoul dorinței unanime a țări
lor africane, secretarul general adjunct al O.U.A., Mohamed Sah- 
noun, a ridicat problema R.S.A. in cadrul c,elui mai înalt for in
ternațional — Organizația Națiunilor Unite — declarînd ilegal 
regimul bazat pe apartheid și propunind înlăturarea acestei țări 
din O.N.U. Menționind că aceasta este cererea explicită a șe
filor de state din O.U.A.", Mohamed Sahnoun a subliniat nece
sitatea aplicării sancțiunilor economice și diplomatice împotriva 
regimului de la Pretoria, prevăzute în rezoluția O.N.U.

Numeroasele documente elaborate de sesiunile O.U.A. atestă 
o dată in plus hotărîrea țărilor africane independente de a con
tinua și extinde lupta pentru eliberarea definitivă a continentului 
— mărturie a voinței acestora de a-și concentra eforturile pentru 
a șterge ultimele pete ale colonialismului și rasismului.

In această luptă, popoarele africane se bucură de sprijinul 
țărilor socialiste, al forțelor progresiste din întreaga lume.

In contextul preocupărilor constante a politicii statului nos
tru de a extinde și dezvolta continuu relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale cu țările în curs de dezvoltare, se 
înscrie și vizita pe care ministrul de externe român, Cornelii! 
Mănescu, a întreprins-o în unele țări africane. Urmărind cu deo
sebită stimă manifestările acestor state de a-și hotărî singure des
tinul de a se dezvolta de sine stătător, țara noastră și-a exprimat 
în numeroase rinduri, in cadrul O.N U. sau al altor organizații, 
solidaritatea și sprijinul activ pentru adoptarea unor măsuri efi
ciente in scopul eradicării colonialismului și neocolonialismului 
pentru afirmarea deplină și independentă a țărilor africane pe 
plan internațional.

De-a lungul anilor, România a continuat și dezvoltat relațiile 
cu țările africane, lată doar citeva cifre edificatoare în acest 
sens: relații diplomatice la nivel de ambasadă cu 29 de țări 
africane, numeroase vizite și schimburi de delegații, peste 50 dc 
acorduri și înțelegeri cu diferite țări, un volum al schimburilor 
comerciale de patru ori mai mare decit cu 10 ani in urmă, pre
zența a numeroși specialiști români care să contribuie la valori
ficarea resurselor naturale din diferite țări africane.

La zece ani de la prima explozie de independență și la șapte 
ani de la înființarea O.U.A. — organism creat in scopul dezvol
tării și solidarității africane, al eliminării depline a colonialismu
lui — cu care prilej conferința șefilor de state și guverne de la 
Addis Abeba a stabilit ca ziua de 25 mai să tie proclamată „Zi 
a eliberării Africii" ne exprimăm toată admirația față de reali
zările țărilor africane, față de drumul ascendent pe care acestea 
s-au angajat să-l urmeze pentru cucerirea deplină a independen
ței politice și economice.

Eugenia CKlSTEA
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