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La chemarea conducerii partidului și statului

VALEA JIULUI
într-o vibrantă unanimitate
își manifestă sentimentele

de profundă solidaritate cu

CONTUL
2000

Zi de zi cresc depunerile 
locuitorilor Văii Jiului in 
contul C.E.C. 2 000 pentru a- 
jutorarea zonelor lovite de 
calamități. Pînă ieri la ora 
12, suma depusă totaliza 
210 186 lei. Oameni de toate 
profesiile, tineri sau vîrstnici, 
pătrunși de nobilul senti
ment al solidarității, nu e- 
zită să întindă o mină de a- 
jutor semenilor lor atit de 
greu loviți de urgia apelor, 
care și-au pierdut bunuri a- 
gonisite de o viață întreagă.

Din Iscroni un grup de lo
cuitori au hotărît să contri
buie și ei pe măsura posibili
tăților la normalizarea vieții 
în zonele calamitate, și au 
expediat, prin mandat poș
tal. pe adresa agenției C.E.C. 
din Petroșani, peste 800 lei. 
Mai mulți' comuniști din or
ganizația de bază nr. 5 B 
(cartier) din Vulcan au con
tribuit și ei la ajutorarea si
nistraților cu suma de 530 
lei. Numeroși alți cetățeni, 
intre care Gheorghe Pantea, 
Iosif Urecheatu, Iosif Ivan 
din Petroșani, Andras Nyirak, 
Nicolae Oneasa, Anton Skol- 
nic. Ioan Narița din Vulcan, 
Paulina Crețu din Lupenî, și 
alții, au depus în aceste zile 
intre 300—1 800 Iei fiecare, 
dovedind astfel o nețărmurită 
compasiune față de cetățenii 
din zonele sinistrate.

Din fiecare sumă depusă 
răzbate ca o forță de neîn
vins, sentimentul de solidari
tate deplină a oamenilor.

populafia sinistrată,
se alătură efortului colectiv
de recuperare a daunelor

32566000 lei
— 7 545 200 lei, cei din județele Arad
1 897 950 lei. Cluj — 1 757 550 lei. Timiș — 
1 458 530 lei. Bihor — 1 443 290 lei. Prahova
— 1 094 000 lei. Argeș — 1 087 700 lei și Sibiu
— 1 010 000 lei.

La 28 mai depunerile în contul C.E.C.-2 000 
însumau 32 566 000 lei, inregistrînd o creș
tere de 6 095 000 lei față de ziua precedentă.

Se remarcă, prin sumele subscrise în „con
tul omeniei", cetățenii municipiului București

Din galeriile Bărbăteniuliii

A 3000-a
tonă de cărbune

lUULO-tl
eu uuulu

SITUAȚIA
a inundațiilor din tară

Plecarea la Moscova

în aceste zile de grele încer
cări și încordare pentru poporul 
nostru cind oamenii marii 
■noastre ■ familii- socialiste, la 
chemarea Frontului Unității So
cialiste, s-au ridicat cu mic cu 
mare sub steagul de luptă al 
partidului să ajute semenii lo
viți de urgia apelor revărsate 
$i să pună umărul la refacerea 

al 
pe

succese 
în 

miniere 
drum liber viitoare-
ale minei, nivelurile 
la producție sînt 

de zi: 18 tone peș
in 24 mai, 13 tone

economiei, tînărul colectiv 
minei Bărbăteni înscrie 
agenda activității noi 
în dezvoltarea producției, 
galerii și alte lucrări 
ce deschid 
lor abataje 
preliminate 
depășite zi 
te plan —
— în 25 mai, 63 tone — în 26 
mai, 20 tone — în 27 mai. 
lumul producției 
perioada trecută 
lună întrece cu 
cina de plan.

Vo- 
realizale in 
din această 

260 tone sar-

Retine atenția faptul că încă 
de la preluarea sarcinei de plan 
la extracția de eărbune (1 apri
lie a.c.) colectivul minier de la 
Bărbăleni a imprimat un ritm 
mereu crescînd dezvoltării pro
ducției. Cu numai o săptămînă 
șl ceva în urmă consemnam în
tr-o știre de la Bărbăteni, ex
tragerea celei de-a 2 000-a tonă 
de cărbune și iată că hărnicia 
minerilor de aici a dat un nou 
impuls producției ureîndu-i cota 
la 3 000 tone de cărbune smul
se slratelor bogate de sub Va
lea Mierlesei, în perioada 1 
aprilie — 27 mai. Așa înțeleg 
minerii să participe la eroica 
muncă pe care clasa noastră 
muncitoare o desfășoară pentru 
înlăturarea urmărilor inundații
lor și asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor economice trasate de 
partid pentru acest ultim an al 
cincinalului!

U'dt<-eqii

Lupeniul, ca întreaga Vale 
a Jiului, ca întreaga noastră 
țară întinde in aceste zile o 
mină solidară celor lovifi de 
nenorocire, iși înscrie cu 
plenitudine eforturile în am
pla mobilizare de forte pen. 
tru refacerea și normalizarea 
vieții economice și sociale a 
tării.

Inimile minerilor Lupeniu- 
lui bat la unison cu inima 
întregii fări. Faptele lor de
monstrează holărîrea de a-și 
mobiliza toate iorjele, între
gul potential de energie și 
pasiune pe frontul refacerii. 
Un fapt deosebii de semnifi
cativ. Printre primii care și-au 
majorai 
prilejul 
daritate 
vederea 
ției au ......... ..... ....
peni. Ei și-au mărit angaja
mentul anual la extraefia de 
cărbune peste plan de la 
25 000 tone la 40 000 tone iar 
la economii de la 1 500 000 
la 2 500 000 lei. Că lunar vor 
da in contul sinistraților 
contravaloarea unei zile de 
muncă, că au renunțat la 
suma de 72 000 lei ce le-a 
revenit 
material , , „
rea drapelului de unitate 
fruntașă pe ramură — sînt 
gesturi menite să ilustreze 
încă o dală sufletul uriaș a! 
minerului, profunda sa soli
daritate cu semenii lui din 
Văile Mureșului, Someșului și 
de pe Insula Mare a Brăilei.

De la angajamentele asu
mate de mineri în marea bă
tălie a refacerii nu au trecut 
prea multe zile; dar sufici
ente pentru a le da cuvinte
lor o încărcătură de fapte 
consistente, o întrupare vie, 
materială.

angajamentele cu 
mitingurilor de soli- 
cu cei sinistra^ in 
suplimentării produc- 
fost minerii din Lu-

Galafi, Hind terminal 
de 8 km dintre Dunăre 

și

La 
digul 
și oraș domnește calmul 
încrederea. Pe Șiret, în ulti
mele 24 ore s-a consemnat o 
scădere a nivelului riului. Cu 
toate acestea, apa depășește 
cota de pericol in unele zo
ne.

Atenfia se îndreaptă spre 
Prut, unde nivelul apei crește 
aproape constant. Unda ma
ximă de viitură, anunfală se 
apropie de digurile suprainăl- 
jate ale orașului Gala/i. în
cleștarea va li scurtă dar 
dură. Potrivii părerii specia
liștilor din cadrul comanda
mentului județean pentru apă
rare contra inundațiilor ni
velul apei Prutului în zilele 
de vîri va atinge și chiar 
depăși 600 cm ceea ce, pen
tru punctul Oancea, consti
tuie un pericol de inundare. 
Avîndu-se în vedere însă ni
vele de pe cursul superior al 
riului, la Rădău/i, Șlelănești 
și Bivolari, unde apa a scă
zut sub cotele de atenfie se 
așteaptă ca viitura să nu fie 
masivă. Creșterile vor fi 
lente și vor oscila în jurul 
a 600—610 cm.

Miercuri și joi, la Cuci, 
localitate puternic lovită de 
inundații din judeful Mureș,

au fost zile de 
vitale pentru _____  ...
comunei. In vatra satului, po
trivit planului de sistemati
zare a localității, au lost pu
se temeliile la peste 100 de 
case. încă din zorii zilei, 
Ambrozie Mărgineanu, Ioan 
Sălcudeanu, Mathe Francisc. 
Ion Răchită și alli săteni, ale 
căror case au fost distruse, 
au început săparea fundației 
la noile lor locuințe.

— Acolo, pe vechea stradă 
distrusă de ape, eram cu 
toții vecini — spune Ion Ră
chită. Aici am finul să fie 
la fel. Zona aceasta, după 
cum se vede, este ferită de 
apă; sintem așezați mai bi
ne.

In ajutorul cetățenilor a 
sosit o echipă de 16 dulgheri 
și zidari din Grebeniș. Echi
pa fraților loan și Teodor 
Nicușan, prezentă aici, este 
bine cunoscută în multe lo
calități din județ pentru 
vrednicia și priceperea sa. 
lacob Viorel și Crișan Ște
fan, din aceeași localitate, 
dau ajutor la măsurarea unor 
noi loturi ce urmează a ii 
construite în comună. Alfi

intensa acti- 
reconstrucția

a tovarășului

Joi după-amiază a plecat la 
Moscova tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, care, 
potrivit înțelegerii dinainte sta
bilite. va avea o întilnire cu 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Ko
sighin. pentru a avea convor
biri privind dezvoltarea în con
tinuare a colaborării și coope
rării economice “ ~
ca Socialistă
U.R.S.S.

împreună cu
Gheorghe Maurer au plecat to
varășii Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Maxim Bergliianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Nicolae Agachi 
și Alexandru Boabă, miniștri, 
consilieri și specialiști.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii : 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte

al Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Leonte Kăutu, Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, miniș
tri șî alte persoane oficiale.

Au fost de ' -- - 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

față A. V. Basov, 
Uniunii Sovietice 
și membri ai am-

★

dintre Republi- 
România și

zi, tovarășul Ion

tovarășul Ion
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Depozitul e folosit integra!

4

muzical

municipală
lemnului, in vechea 
efectuîndu-se exclu-

Filarmonica de Stat 
prezintă, luni 1 iunie, la

In urmă cu cîteva zile, s-a 
dat în folosința ultima porți
une din cadrul depozitului de 
material lemnos din incinta 
minei Petrila. Spațiul nou 
creat este destinat acuin des-

cărcării 
porțiune 
siv operațiile de încurcare.

A
In folosul 

sinistraților
Sîmbătă și duminică elevii 

Școlii generale nr. 5 Petroșani 
vor prezenta două spectacole 
in sala Casei de cultură. Suma 
încasată la această manifestare 
artistică a elevilor va fi depusă 
în contul 2 000.

In aceeași
Gheorghe Maurer și celelalte 
persoane oficiale române a 
sosit la Moscova.

Pe aeroportul Vnukovo, împo
dobit cu drapele de stat ale 
celor două țări, au fost întîm- 
pinați de Alexei Kosighin, Dmi
tri Polianski, Leonid Iliciov și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasado
rul României la Moscova, Teo
dor Marinescu, și membri ai 
ambasadei.

(AgerpresX

TRACTOARE
CU TROL11

La Unitatea de. exploatare a 
lemnului Petroșani au sosit trei 
trolli cu un tambur care s-au 
monta! pe tractoarele U.T.B.-650, 
intrate recent in dotarea fores
tierilor. De vinerea trecută 
tractoarele cu trolii funcționea
ză la exploatările Clmpușel, 
Cimpu Mielului și Pășunea 
Parlngu, apropiind lemnul din 
pădure de drumul auto.

apărut:

„Mersul
trenurilor

de călători'*

Calamitățile naturale au 
fectat puternic largi zone ale 
țării, producind uriașe pier
deri. Au căzut pradă apelor 
vieți omenești, au fost distru
se .și avariate întreprinderi 
industriale și agricole, alte u- 
nități economice și instituții 
social-culturale. căi de comuni
cații, un mare număr de lo
cuințe proprietate de stat și 
proprietate personală a cetățe
nilor. numeroase construcții, a- 
nexc gospodărești, bunuri de 
uz gospodăresc și personal, a 
pierii in însemnat număr de 
animale.

La chemarea Comitetului 
Centra'' al Partidului Comu
nist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceauș-se-u clasa muncitoare, ță
rănimea. intelectualitatea, ar
mata si gărzile patriotice. în-

tregul nostru popor, — romani, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — au luptat zi și 
noapte împotriva forțelor dez
lănțuite ale naturii, neprecu
pețind nici un efort, au dat nu
meroase dovezi de eroism, u- 
neori mergind pină la sacri
ficiul suprem, pentru zăgăzui
rea apelor, pentru salvarea bu
nurilor materiale și a vieților 
omenești.

Sub conducerea nemijlocită a 
organelor și organizațiilor de 
partid, comitetele executive ale 
consiliilor populare, celelalte 
organe de stat și organizații 
obștești au acționat cu hotă- 
rîre pentru restabilirea și nor
malizarea situației, pentru re
punerea în funcțiune a unită
ților industriale, agricole, co
merciale și social-culturale ce 
au avut de suferit de pe urma

inundațiilor, pentru recuperarea 
rămîrierilor în urmă in efectua
rea lucrărilor agricole, pentru 
refacerea căilor de comunica
ții și a altor obiective econo
mice, pentru asigurarea cazării, 
alimentației și ocrotirii sănătă
ții populației sinistrate.

întreaga țară a trecut cu ho- 
tărîre la înlăturarea. într-un 
timp cît mai scurt, a consecin
țelor grave ale acestor mari 
calamități naturale. Intr-o at
mosferă .de înaltă responsabili
tate și solidaritate socialistă, 
colectivele de oameni ai mun
cii din întreprinderi și insti
tuții, șantiere, unități agricole 
de stat și cooperatiste și-au în
zecit eforturile în muncă, ho- 
târite să contribuie prin acti-

Arad
. orele 

20, în sala Casei de cultură 
spectacolul muzical „Mureș 
pe marginea ta“. Iși dau con
cursul cunoscuții soliști vocali 
Petre Săbădeanu, Angela Bu
chi, Elena Merișoreanu ș. a.

lncepînd cu data de 27 mal 
a.c. agențiile de voiaj și stațiile 
C.F.R. au pus în vînzare bro
șura ..Mersul trenurilor de 
călători".

în cele 360 pagini ale broșu
rii sînt cuprinse, pe lîngă mer
sul trenurilor de călători vala
bil în perioada 31 mal 1970 — 
22 mai 1971, o serie de infor
mații generale privind trans
portul pe liniile C.F.R. deose
bit de utile publicului călător.

Festivalul de muzică ușoară
HUNEDOARA ’7O4S

(Continuare în pag. a 3-a)

La Casa de cultură din Petroșani se va desfășura du
minică, 31 mai, o importantă manifestare artistică: faza 
județeană a Festivalului soliștilor și formațiilor de muzică 
ușoară — „Hunedoara ’70". Spectacolul va începe la ora 
18 și vor participa soliști și orchestre din Hunedoara, Ha
țeg și Călău
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î CADRU PROPICE DESFĂȘURĂRII MUNCII
I In activitatea de fiecare ii a I unităților economice, unul din

tre factorii care influențează

I putctn spune cu precădere, ob
ținerea unor rezultate de saloa-

(re, pe măsura puiinlei colecti
vului respectiv. este fără in

■ doială disciplina. Pentru că. 
I in ultimă instanță, disciplina I determină climatul propice de 

desfășurare a muncii. întregește

I potențialul colectiv, realizează 
cadrul adecvat desfășurării pe

■ un front cit mai larg a ceea 
I ce se cheamă : organizarea su- 
Iperioară a producției si n mun

cii.

I Disciplina, dacă vreți. înseam
nă fertilitatea unui colectiv, ca

re numai intr-o atmosferă de 
armonic, ințclegind prin aceas
ta respectarea strictă a tuturor 
regulilor impuse do procesul 
muncii, iși poate îndeplini și 
depăși sarcinile cc-i revin. In 
minerit, acest lucru este cu atit 
mai mult necesar, cu cit con
dițiile muncii subterane sini 
deosebite de cele la suprafață, 
cu cit procesul tehnologic de 
extracție a cărbunelui cere spo
rirea priceperii și atenției, cere 
respectarea cu rigurozitate a 
normelor de protecția muncii, 
cor îndeplinirea promptă și 
necondiționată a dispozițiilor 
organelor de îndrumare și con
trol.

Practica a dovedit nu o dată 
că, atunci cind In activitatea 
unei brigăzi, să zicem, s-au 
manifestat acte de indisciplină, 
Indiferent de ce nuanță, mun
ca k a desfășurat la intimpla- 
r®, sarcinile n-au fost realiza
te. Și de aici întregul cortegiu 
de consecințe. Membrii brigă
zii, in comparație cu alte bri
găzi similare, au cîștigat mal 
puțin, frontul de muncă a pre
tins amenajări suplimentare, ba 
uneori s-au produs și accidente 
care au determinat întreruperea 
pentru o perioadă mai mică sau 
mai mare a activității celui ac
cidentat.

Cunosdnd aceste aspecte, cu-

noscind prea bine și faptul că, 
in ultimă instanță disciplina nu 
înseamnă numai prezentarea și 
plecarea de la lucru la orele 
stabilite ci și respectarea cu 
strictețe a tuturor regulilor 
privind desfășurarea normală a 
procesului de producție, inclusiv 
a acelora care la prima vedere 
par lipsite de importanță, se 
impune, din partea tuturor sa- 
lariaților, din subteran și de la 
suprafață, o mai lucidă analiză 
a muncii fiecăruia, astfel ca 
actele de indisciplină să fie re
duse inlr-o măsură cil mai ma
re, piuă la dispariția lor totală. 
Să ne întrebăm fiecare, cu simț 
de răspundere, conșlienți fiind de

insemnătati-a disciplinei in pro
cesul muncii : de ce să intir- 
zicm de In serviciu ? de ce să 
nu folosim din plin cele 180 
minute ? de Ce să nu respec
tăm N.T.S. ? de ce să permi
tem unui ortac de-al nostru, 
nou venit la mină, sau încă 
necalificat, să facă un lucru 
cum nu e bine ? de ce să nu 
respectam cu strictele dispozi
țiile superiorilor ? de ce să fa
cem ceva numai de dragul de a 
face ? Și apoi, să ne răspun
dem nouă înșine, cu același 
simț de răspundere, să ne a- 
mintim c<? ni s-a întimplat In 
cutare zi, ori In cutare lună,

cind om fost indisciplinați șl, 
bineînțeles, să ne încadrăm de
plin, așa cum se cerc. în tota
litate, in disciplină, fără de 
care, așa cum am mai spus e», 
realizările nu răspund nlc| ce
rințelor nici, mai ales, posi
bilităților reale ale fiecărui 
colectiv.

Pentru că, orice s-ar spune, 
disciplina, osie o cheie de aur 
a succeselor. Și în Valea Jill- 
țpl, zeci de brigăzi au dovedit 
acest lucru prin realizările pe 
care le-au obținut lună de lu
nă an de an. realizări care 
le-au adus respect și prețuire 
din partea tuturor.

ȘEFUL DE 
BRIGADĂ
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ATAȘAȚI DEPLIN 
COLECTIVULUI

Dar. așa cum bine se cunoaș- 
(. marea majoritate a salaria- 
i'.or colectivelor minelor, sînt 

oameni de nădejde, pe care te 
poți bizui, muncitori cu un 
înalt grad de conștiinciozitate, 
care se achită cu cinste, cu 
demnitate de sarcinile pe care 
le primesc. Așa de pildă, la mi
na Vulcan, minerii șefi de bri
găzi : Ioan Bvleanu. loan Calo
tă. Florea Pctrișor, loan Nicoa- 
râ. Vasile Cerceza, Vespasian 
Că tan ă. loan Jurj, artificierul 
loan Bug.m minerii loan Sau- 
că loan Cornea. Ladislau An
drei sint numai cîțiva dintre 
șutele de salariați care-și fac 
pe deplin, cu conștiinciozitate 
datoria

..Raportul dintre realizările 
brigăzilor și disciplina acesto
ra. ne relatează tov. ing. Va- 
sile Ciriperu. este direct pro
porțional cu gradul de discipli
nă la care se plasează membrii 
brigăzii respective. O brigadă 
al cărui grad de disciplină este 
ridicat, va sti oricînd să facă 
fată greutăților inerente care 
apar in procesul de producție, 
va găsi mai repede căile de 
îndreptare a unor neajunsuri 
de moment prin folosirea la 
maximum a tuturor resurselor 
interne, materiale și de concep
ție. va fi în stare oricînd să 
facă propuneri prețioase do îm
bunătățire a activității ce o des
fășoară. O brigadă cu un grad

mai redus de disciplină, va 
dezarma in fața primului ob
stacol".

Cele spuse mai sus sint sus
ținute prin fapte de colectivul 
minei Lupeni. evidențiindu-se 
brigăzile conduse de Petre Con
stantin. Cristian Pompei, Con
stantin Sirop, Vasile Kaila, 
Ioan Solovan. Mihai Blaga. Va
sile Rusu, Eugen Vlndur și 
multi alții.

Sigur că munca disciplinată 
atrage după sine, lucru firesc 
de altfel, o mulțime de satis
facții. Astfel, pe lingă realizări 
foarte bune privind sporirea 
producției de cărbune și creș
terea randamentelor, brigăzile 
în sinul cărora este întronată 
disciplina, obțin și cîștiguri 
substanțiale. Astfel. la mina 
Dîlja. brigăzile conduse de Zol- 
tan Nagy — care a realizat în 
luna aprilie peste 4 500 tone de 
cărbune — a obținut un cîștig 
de 173 lei/post. loan Bartos — 
care a lucrat în condiții deo
sebite. cu o productivitate de 
peste 5 tono/post a realizat un 
cîștig do 160 lei/post. iar Petre 
Bartos a obținut un cîștig de 
173 lei/post.

Sînt numai cîteva exemple, 
dar mai mult dccît semnifica
tive. care confirmă, fără putin
ță de tăgadă, că acolo unde 
există disciplină, rezultatele nu 
pot fi dorit bune.

IN MINĂ,

ORICE AMĂNUNT 
ESTE IMPORTANT

DISCIPLINA
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Nu o dată, în cite-un abataj 
ori galerie, auzi pe cite unul 
mai „bălrîn", in ale mine
ritului vorbind unui ortac i 
..Las-o dracului de stringătoa- 
re“. ori „ce tot migălești atita 
ia șorul ăla ?' : sau „parcă- 
ai săpa o fintină, atita te 
omori cu piluga aia" și exem
plele ar putea continua la 
nesfirșil. deranjat fiind peste 
măsură că omul vrea să facă 
o treabă ca lumea, așa cum 
se cere, așa cum a învățat el 
că trebuie. Sint cazuri cind 
vorbele unor asemenea das
căli nu sint băgate in seamă. 
Uneori insă, cel admonestat, 
o dată, de două ori, in fie
care zi, prinde năravul „atot
știutorului' și, cum zic mine
rii. începe să fușerească, fără 
să-și dea seama la început ce 
repercusiuni negative au 
aceste lucruri așa zise mă
runte. asupra abatajului. Pen
tru că. toată lumea știe, 
lucrul făcut de mintuială 
cere apoi muncă suplimenta
ră. Și asta în toate comparti
mentele activității din sub
teran. Ba mai mult. poate 
aduce după sine accidente de 
loc dorite în activitatea de 
fiecare zi a minerilor din ba
zin.

Am cunoscut un inginer, 
șef de sector, care, ori de 
cite ori găsea o neregulă la 
locurile de muncă in subte
ran, obliga șeful de brigadă 
ori de schimb ca la sfîrșilul 
șutului, in sala de apel, să 
explice pe larg ortacilor săi 
din schimbul respectiv, cum 
și de ce nu a lucrat ca lu
mea. Cei de față rideau dar 
mai apoi, căutau să nu re
pete la locurile lor de mun
că greșeala săvirșită de cel 
in cauză. Pentru că in mină 
fiecare amănunt privind des
fășurarea procesului de pro
ducție trebuie luat in scamă, 
trebuie tratat la fel ca orice 
problemă socotită majoră. 
Altfel, riscurile sînt marj și 
uneori fatale.

„Disciplina in activitatea 
din subteran — ne-a relatat 
tovarășul ing. Emil Murii, di
rectorul minei Dilja — este 
o necesitate, o obligație fără 
de care munca și securitatea 
colectivului sînt de necon
ceput'.

In aceeași ordine de idei, 
tovarășul ing. Ion Popescu, 
directorul minei Vulcan, sus
ține, și pe bună dreptate, că 
..Disciplina in muncă presu
pune nu numai prezența ia 
timp a salariaților la locul de 
muncă, ci și respectarea cu 
strictețe de către fiecare sa
lariat a procesului tehnologic, 
înseamnă dezvoltarea răs
punderii fiecărui salariat pen
tru utilizarea deplină și efi
cientă a timpului de lucru, 
îndeplinirea riguroasă a sar
cinilor de producție in con
diții de calitate corespunză
toare*.

In același context, tovară
șul ing. Vasile Ciriperu, di
rectorul minei Lupeni ne-a 
relatat „In dubla lor calitate, 
de proprietari și producători, 
oamenii muncii poartă răs
punderea in fața societății, 
atit pentru înfăptuirea obli
gațiilor personale cit și pen
tru realizarea programului 
stabilit de partid pentru fău
rirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trece
rea la construirea comunis
mului în patria noastră. Con
dițiile de muncă din subteran 
spre deosebire de cele de la 
suprafață .unde este posibilă 
o supraveghere asupra res
pectării disciplinei in muncă 
mai ușor de efectuat impun 
cu atit mai mult o încadra
re în normele de disciplină 
liber consimțită, oamenii 
muncii trebuie să fie in ace
lași timp și supraveghetorii 
propriei lor comportări. De 
aici rezultă necesitatea unui 
grad de disciplină profund 
pînă in cele mai mici amă
nunte a muncitorilor din sub
teran. Gradul înalt de disci
plină conștientă a tuturor an- 
gajaților din subteran, garan
tează. pe lingă celelalte mă
suri, realizarea tuturor indi
catorilor tehnico-economici".

Rezultă deci, cu destulă 
claritate rolul important al 
disciplinei fn desfășurarea 
normală a procesului de pro
ducție. in realizarea la timp 
a sarcinilor ce stau in fața 
fiecărui colectiv de muncă. 
De altfel, munca și disciplina 
sînt indisolubil legate una 
de cealaltă. Altfel nici nu 
se poate.

CHEIE
DE

AUR
i
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SUCCESELOR
_________________________ I

Este mai mult decit bine cu
noscut faptul că, in activitatea 
din subteran, in menținerea u- 
nui climat propice la frontu
rile de lucru, pentru respecta
rea și întărirea disciplinei, un 
rol deosebit de important il 
au jefui di brigadă i maistrul. 
Aceștia pot exercita o influen
ță pozitivă asupra celor caic 
au abateri, pot institui un cli
mat corespunzător, cu condiția 
obligatorie, ca ei să fie. în 
primul rind, exemple în ceea ce 
privește respectarea atribuțiu- 
nilor ce le revin în conduce
rea și organizarea procesului 
dc producție.

In acest sens, relatăm păre
rea tov. ing. Emi| Muru i 
„Consider că șeful de brigadă, 
ca primă verigă in organiza
rea procesului de producție la 
un loc de muncă, are rolul ho
tăritor in ce privește disciplina 
in brigadă. Dacă șeful de bri
gadă este un bun organizator, 
va trebui să fie exigent atît 
față de membri brigăzii cit șl 
cu el însuși. Șeful de brigadă 
se poate pronunța în privința 
componenței brigăzii: el poate 
cere introducerea sau scoate
rea din brigadă a unor mem
bri. Șeful de brigadă fiind răs
punzător de realizarea planu
lui — are și răspunderea mem
brilor brigăzii. De asemenea, 
maistrul rare este organizato
rul procesului de producție la 
mai multe locuri de muncă 
(revir) are un rol deosebit în 
întărirea disciplinei. El este a- 
cela caro cunoaște cel mai bi
ne potențialul brigăzii, starea 
psihică precum și factorii care 
generează abateri de la disci
plină. El trebuie să fie peda

gogul, sfătuitorul și psihologul 
colectivității pe care o condu
ce. .Să știe să procedeze cu (aci 
și discernăminl in diferite ca
zuri; să nu ia măsuri pripite, 
neprincipiale și să constituie 
exemplu prin comportament 
față de subalterni și superiori. 
Maistrul arc (oale prerogati
vele de a lua măsuri le redre
sare a stării disciplinare; el 
poate propune stimularea și 
sancționarea angajaților și este 
răspunzător, prin atribuțiile pe 
care Ic arc, de starea brigăzi
lor si realizările obținute".

Și în Valea Jiului, sint mul
te. foarte multe brigăzi conduse 
dc mineri capabili, pricepuți, 
cu adevărat exemple personale.

Petre Constantin. Ioan David. 
Aurel Cristca, Gheorghe Scor
pie. Mihai Blaga. Costache Za- 
haria. Vespasian Călană. sînt 
cîțiva dintre șefii de brigăzi 
cu care minele Văii Jiului se 
mîndresc. care nu precupețesc 
nimic, nici un efort pentru rea
lizarea sarcinilor de plan, a an
gajamentelor. care prin exem
plul lor personal, prin meto
dele folosite, au întronat în bri
găzile pe care le conduc o dis
ciplină fermă, cu adevărat mi
nerească.

Pentru că rolu) șefului de 
brigadă, al maistrului, în în
tărirea disciplinei, este identic 
cu al comandantului de gru
pă, în obținerea victoriei pe 
cîmpul de luptă. Abnegația, e- 
xemplul personal, dăruirea to
tală. priceperea, constituie în 
ultimă instanță busola după 
care se orientează întreaga bri
gadă ne drumul obținerii unor 
realizări cit mai mari.
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CAPITOLUL II din

LEGEA 
organizării și disciplinei 

muncii în unifăfile socialiste 
de stat

DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE 
SALARIAȚILOR>
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Cu regret trebuie să rele
văm faptul că In activitatea 
de producție a unităților 
Centralei cărbunelui se mai 
manifestă încă destule acte 
de indisciplină, sub diferite 
aspecte. Ca urmare, unii din
tre salariați. ce-i drept din ce 
in ce mai puțini la număr, 
aparțin categoriei așa-numi- 
ților indisciplinați, sau mai 
bine zis cu un grad mai re
dus de disciplină. Ce fac a- 
ceștia ? Conștienți sau incon
știenți, cu sau fără părere de 
rău. în loc să se angreneze 
cu toate forțele in activita
tea colectivă, din cind In cind 
se abat de la drumul drept, 
producind astfel perturbați! 
nedorite activității generale, 
prin i absențe nemotivate, ne- 
respectaree R.O.I., Încălcarea 
N.T.S. etc.

Exemple de acest fel sint 
multe. I. Mărcua, V. Marcu, 
Iosif Prața, Pavel Petru, sint 
cîțiva dintre cei cu care mi
na Lupeni nu se mindreștf.

La mina Vulcan, de pildă, 
datorită nerespcctării tehno
logiei de lucru în abataje, 
s-au produs o serie de sur
pări nejustificate, datorită 
cărora s-au pierdut de la În
ceputul anului peste 2 000 
tone de cărbune. La aceeași 
mină, pierderile Înregistrată 
ca urmare a stagnărilor cau
zate de defecțiuni fl avarii, 
in perioada trecută din »- 
cest an se ridică la pesta 
1 800 tone cărbune, iar pena
lizările brigăzilor pentru ne- 
Incadrarea în normele de ca
litate stabilite au fost de 
4 506 tone de cărbune.

Iată doar cîteva cifre, su
ficient de grăitoare insă, 
care reflectă gradul de in
fluență nefavorabilă asupra 
realizărilor a anumitor acte 
de indisciplină.

La mina Dilja, indisciplina 
se manifestă mai ales sub as
pectul absențelor nemotivate. 
Relatăm in acest sens spu
sele tov. ing. Emil Muru. di
rectorul minei t

sau abateri grave de la dis
ciplina impusă in subteran. 
Din aceștia, peste 55 la sută 
au fost declarați dezertori 
intrucit au plecat fără ca 
măcar să-și întocmească for
mele de lichidare. Or, la a- 
ceastă mișcare a forței de 
muncă, omogenizarea colecti
vului minei se realizează 
foarte lent și cu eforturi con
siderabile. Deși această miș

RELELE
INDISCIPLINEI

„Consider cu la mina Dilja 
salariați! pot fi impărțiți in 
disciplinați și indisciplinați. 
Această afirmație este con
firmată de fluctuația excesiv 
vă care continuă să fie cea 
mai mare pe bazin. Astfel 
pină la 25 mai 1970 au fost 
angajați muncitori care re
prezintă 17 la sută din efecti
vul total al minei. Tot in a- 
ceeași perioadă au plecat de 
la mină 18 la sută din efec
tivul total de salariați. De 
menționat (și acest fapt ca
racterizează indisciplina) că 
din cei plecați, la peste 75 la 
sută ii s-a desfăcut contrac
tul de muncă în temeiul art. 
20/e din codul muncii, deci 
pentru absențe nemolivate

care cuprinde In speță pe 
noii (salariați) angajați, ea 
are o influență negativă a- 
supra întregului colectiv, con
stituie un pericol de prolife
rare a fenomenului fluctua
ției.

Forța de muncă nefiind o- 
mogenă, evident că actele de 
indisciplină sint mai frec
vente. Nu s-a creat încă o pu
ternică opinie împotriva aces
tor fenomene care nu carac
terizează colectivul nostru, 
dar, care constituie încă o 
problemă.

Dintre fenomenele de in
disciplină, cea mai largă răs- 
pindire o are absentarea ne
motivată de la serviciu, cu 
consecințele prea bine cunos

cute asupra activității econo
mice a minei. Numai pe 4 
luni din acest an au fost 
înregistrate peste 1 700 om 
zile absențe nemotivate, re
venind in medie pe sala
riat cite o zi nemotivată, 
ceea ce reprezintă o pierde
re de peste 2 200 tone căr
bune și dezorganizarea proce
sului de producție.

Tot din categoria celor in
disciplinați fac parte și acei 
care, ignorind specificul mun
cii din subteran, încalcă în 
mod deliberat normele de 
tehnica securității și protec
ție a muncii. Față de această 
categorie de salariați, măsu
rile care se iau sînt severe 
și ajung de cele mai multe 
ori la desfacerea contractu
lui de muncă. Adaptarea la 
disciplina muncii în subte
ran este obligatorie; aici nu 
se admit concesii. An7*nlim 
un singur exemplu : munci
torul Fabian Zoltan a f«st 
găsit în mină cu rechizite 
de fumat, fapt pentru care 
1 s-a desfăcut contractul de 
muncă in baza art. 20 ,,e' din 
Codul muncii*.

Considerăm că exemplele 
citate sînt mai mult decit 
concludente. Cert este că in
disciplina este o racilă a pro
cesului muncii, care se cere 
înlăturată. Aici forța colecti
vului. a marii majorități a 
salariaților. are .și trebuie să 
aibă un cuvint hotăritor. O- 
pinia publică trebuie să ac
ționeze prompt și eficace, ori 
de cite ori se ivesc cazuri 
de indisciplină, de perturbat» 
in activitatea unor salariați.

MASURI OPORTUNE Șl EFICIENTE
Legile statului nostru, re

gulamentele de funcționare a 
unităților economice prevăd, 
de la caz la caz. sancționarea 
actelor de indisciplină, care 
să conducă in final la îndrep
tarea celor care se abat de la 
disciplina colectivului din 
care parte. „In vederea 
întăririi disciplinei la mina 
Dilja. ne-a spus tov. ing. Emil 
Muru. consider că politica 
unei exigențe elastice este cea 
mai adecvată. Dacă in trecut 
numărul sancțiunilor aplicate 
intr-un an întrecea numărul

de salariați — fără ca situa
ția disciplinei să prezinte o 
curbă favorabilă — comitetul 
de partid a propus schimba
rea stilului de muncă in 
relațiile cu salariații și a 
indicat drept metodă : mai 
mult discernâmint și re
ceptivitate față de fiecare 
caz. Aplicind in viață aceste 
indicații se poate afirma că in 
comparație cu anul trecut, si
tuația se prezintă îmbunătă
țită.

Astfel, la indicația comi
tetului de partid, în adunările

generale ale organizațiilor de 
bază se dezbat in mod frec
vent teme privind întărirea 
disciplinei in muncă și a răs
punderii profesionale a anga- 
Jaților.

Comitetul sindicatului poar
tă discuții cu unii salariați 
care încă nu s-au încadrat in 
disciplina liber consimțită a 
orinduirii noastre socialiste in 
vederea ridicării lor la nive
lul de conștiință a marii ma
jorități a salariaților noștri.

Fe lingă munca politică cu

salariații, este necesar ca fie
care maistru — ca principal 
organizator al procesului de 
producție — să devină un pe
dagog al colectivului pe care 
il conduce".

Fapte asemănătoare, ne-a 
relatat și tov. ing Ioan Po
pescu : ..Preocuparea prezentă 
a conducerii E. M. Vulcan o 
constituie întărirea continuă a 
disciplinei in muncă in 
cadrul exploatării, folosind in 
acest scop toată gama de me
tode, incepind cu munca de 
lămurire și de popularizare a

celor care se fac vinovați de 
abateri, acordarea de sancți
uni obiectiv stabilite, astfel ca 
să asigure caracterul lor edu
cativ, iar in final dacă nu se 
pot obține rezultate pozitive 
in această direcție cu tot aju
torul dat, se va proceda con
form principiului ce rezultă 
din Legea privind organizarea 
și disciplina in unitățile so
cialiste aprobată recent de 
forul suprem al R-S.R în care 
se prevede înlăturarea din co
lectivele de muncă a tuturor 
elementelor ce nu se i>icadrea

ză in efortul general al co
lectivului pentru ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară 
a activității tehnico-economi- 
ce“.

Cele arătate mai sus. re
flectă preocuparea permanen
tă a conducerilor minelor pen
tru întărirea disciplinei, folo- 
sindu-sc in acest scop toate po
sibilitățile existent-- iu- in 
ultimă ipstanță sancțiunea 
are menirea să cheme pe cel 
indisciplinat la ordine pentru 
evitarea repetării actelor r.e- 
permise.

ART. 4. — O dată cu angaja
rea înlr-o unitate socialistă de 
stat, salariații devin membri al 
colectivului de muncă al aces
teia și beneficiază, in confor
mitate cu dispozițiile legale, 
de următoarele drepturi:

a) salariu corespunzător can
tității și calității muncii de
puse, sporuri de salariu pentru 
munca prestată în condiții deo
sebite, precum și alte sporuri 
și indemnizații;

b) repaus săptămînal și con- 
ced:u anual de odihnă plătit;

c) ajutoare materiale, în ca
drul asigurărilor sociale de stat, 
în caz de incapacitate tempo
rară de munca, maternitate, pen
tru îngrijirea copilului bolnav, 
pentru refacerea și întărirea să
nătății, pentru cazuri de deces 
în familie; asistență medicală 
gratuită și înlesniri în caz de 
trimiteri la tratament în sta
țiuni balneo-climaterice ;

d) program de lucru redus, 
dacă lucrează în condiții vătă
mătoare și periculoase sau dacă 
din motive de sănătate organe
le medicale prescriu un altfel 
de program ;

e) alocații de stat pentru co
pii, folosirea creșelor și grădi
nițelor de copii;

f) condiții corespunzătoare de 
protecție a muncii, precum și 
— pentru femei șl tineri — mă
suri speciale de ocrotire;

g) sprijin și înlesniri pentru 
îmbunătățirea pregătirii profe
sionale ;

h) să aleagă și să fio aleși 
în organul colectiv de conducere 
al unității, să-și exprime păre
rea in orice problemă a activi
tății acesteia, să participe la 
adunarea generală a salaria
ților, să se adreseze organului 
de conducere al unității cu pro
puneri și sugestii, să solicite 
participarea la ședințele orga
nului colectiv de conducere 
atunci cind se analizează mun
ca sectoarelor in care lucrează, 
să ia cunoștință de caracteriza
rea activității lor profesionale, 
făcută de către șefii ierarhici;

i) să se adreseze organului 
ierarhic superior sau organului 
de justiția muncii, în cazul 
măsurilor pe care le consideră 
că aduc prejudicii intereselor 
unității sau unor drepturi per
sonale ;

j) înlesniri la obțineiea unei 
locuințe proprietate de stat, 
precum și la obținerea credite
lor pentru constiuirea unei

locuințe proprietate personală ;
k) pensie pentru limită de 

vîrslă sau din cauza unei Inva
lidități.

ART. 5. — Salariații au dato
ria de a respecta ordinea și d»s-, 
ciplina la locul de muncă, de 
a îndeplini toate sarcinile de 
serviciu ce le revin potrivit 
legii, contractului colectiv și 
contractelor lor individuale de 
muncă, regulamentului de or
ganizare și tun»iț'enare a unl- 
‘ă'ii. regulamentului de ordine 
Interioară, precaov șl diso-zițil- 
ioi organelor de e*nducere pri
vind desfășurarea activității 
m unitate.

îndatoririle generale ale sala
riaților sint următoarele:

a) respectarea programului de 
lucru și folosirea integrală a 
timpului de muncă pentru în
deplinirea obliqatiilor de ser
viciu ;

b) însușirea și respectarea 
procesului tehnologic și de 
muncă stabilit, utilizarea insta
lațiilor la parametrii de func
ționare prevăzuți în documenta
ția tehnică, folosirea intensivă 
a tuturor mijloacelor de muncă, 
utilizarea rațională a materiilor 
prime și materialelor ,•

r) ridicarea necontenită a 
nivelului profesional în vede
rea realizării sarcinilor de 
plan, îmbunătățirii continue 
a calității produselor și lucră
rilor, creșterii productivității 
muncii .-

d) respectarea normelor d^ 
protecție a muncii, precum și 
a celor privind folosirea echi
pamentului de proiecție și de 
lucru, prevenirea incendiilor 
sau a oricăror altor situații 
care ar putea pune în primejdie 
clădirile, instalațiile unității, ori 
viața, integritatea corporală sau 
sănătatea unor persoane;

e) respectarea reglementărilor 
privind păstrarea secretului de 
stat;

f) apărarea și buna gospodă
rire a bunurilor proprietate so
cialistă, participarea activă la 
analiza și dezbaterea probleme
lor qenerale ale activității In 
unitate, in vederea continuei 
îmbunătățiri a acesteia;

q) să aibă o comportare co
rectă, să promoveze raporturi 
de întrajutorare cu toți mem
brii colectivului de lucru, să 
combată orice fel de manifes
tări necorespunzătoare, să ac
ționeze in spiritul atitudinii 
comuniste față de muncă șl 
societate.

Pagină realizată la cererea

CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI
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HOT ARIRE A
(Urmare din pag. I)

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, și a Consiliului National al Frontului

Unității Socialiste, privind unele măsuri de ajutorare 
a populației și a cooperativelor agricole 

de producție care au avut de suferit din cauza 
calamităților naturale din luna mai 1970

locuitori sapă fundații, cară 
balast, scindurl, ciment, pre
gătesc beton. Sub suprave
gherea tehnicianului construc
tor Martin Borș, aici la 
Cuci, lucrările de reconstruc
ție se desfășoară In ritm viu.

Con comit ent, pe tarlalele, 
cooperativei agricole din Io- 
calilalp, ceilalți săteni parti
cipă cu mic, cu marc, la 
muncile agricole șl la lucră
rile pentru recuperarea cul
turilor inundate.

Joi dimineața, cotele ape
lor din județul Salu Marc

sc allau in continuă scădere : 
Someșul cu 58 cm, rlul Tur 
cil 19 cm, iar Crasna cu 36 
cm. S-au încheiat două săp
tămâni rle la năvălirea apelor 
in municipiul și județul Salu 
Marc.

Datorită măsurilor energice 
luate de organele 
partid șl de stal, 
neîplreruplc ale 
muncii, sprijinului 
al stalului, al milioanelor de 
oameni din întreaga țară, 
viața economică, social-cul- 
tiirală a județului reintră In 
normal. La Salu Marc, doar 
Fabrica de cărămizi nu și-a

locale de 
elorturilor 
oamenilor 

material

n n

Prognoza apelor Dunării

reîncepui activitatea. Restul 
întreprinderilor sc apropie 
de capacitatea normala de 
producție.

Situația hidrologică pe
cuprinsul județului Vrancea 
s-a Îmbunătății simțitor in 
ultimele zile. Astfel, apele 
afluenților țiului Șiret (MII- 
cov, Putna, Rimnic) se 
alia sub cola dc Inundație, 
nivelul lor Hind 1n continuă 
scădere, 
ne încă 
dafie la 
Lungocl.

Din
pinii în
că au fosl aleclale de Inun
dațiile și alunecările, de. teren 
de pe cuprinsul județului 15

sc

Rtul Șiret se mențl- 
peste cota de inun- 
punclul hidromelric

centrallzale 
s-a stabilit

localilățI, 1 988 casc lilnd 
loial cuprinse de apă. Au lost 
de asemenea. inundate 
21 800 ha din care 10 608 ha 
teren arabil, 471 ha vil șl 
livezi, 4 811 ha pășuni. Pre
cipitațiile abundente care au 
căzut In această parte a țării 
au determinai Intensificarea 
procesului de eroziune șl a- 
lunecarea terenului In zonele 
montane. Au fost grav afec
tate localitățile Lacul lui 
Baban — unde alunecările și 
mișcările de teren încă mai 
continuă — Tulnlcl, Vrîncioa- 
ia. Corbița, lnrcgislrindu-se 
peslc 250 case distruse, alte 
500 Hind grav avariate. Nu
mai In comuna Lacul lui Ba
ban au fost distruse 85 de 
case. 400 de persoane rămi- 
nind lără adăpost. Tot aici 
au fosl distruse localul șco
lii șl un laborator, clădirea 
consiliului popular și moara 
comunală.

Tcleviziii ne
VINERI 29 MAI

Deschiderea emisiunii. 
Buletin de știri. 
Teleșcoală.
Miniaturi orchestrale.
Teleglob i „Șiștov" — file 
din istoria unui oraș bul* 
gar.
La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto.

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

pentru cei mici. Filmul 
..Corrida".

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportai TV: „Alo? Su

nați barajul l“.
20.20 Film artistic: ..Dulci

neea".
21.40 Dialog .științific,
22.40 In direct de la Opera din 

Timișoara.
23,00 Telejurnalul dc noapte,
23,10 închiderea emisiunii.

(Urmare din pag. I)

s Halca lor, prin rezultatele ob
ținute in creșterea producției, 
la recuperarea pagubelor prici
ni; ' j inundații, ia asigura
rea condițiilor ca dezvoltarea 
economiei noastre naționale să 
nu fie impietată, ca sare ni ie 
planului de stat pe acest an să 

f, îndeplinite cu succes.
O impresionantă manifestare 

*» puternicei solidarități so
cialiste a oamenilor muncii 
din țara noastră, a unității și 
spiritului de întrajutorare al 
poporului nostru o constituie 
nx*dul in care toți cetățenii pa
triei au răspuns chemării Fron- 
tohii Unității Socialiste. Oame
nii muncii din industrie, perso- 
n.i’ul instituțiilor d" stat «i ob- 
țt^ști au hotărit să dea o parte 
din salariul lor pentru acope
rirea pierderilor provocate de 
inundații: țărănimea a strins si 
trimis județelor sinistrate im
portante cantități de produse 
«gricole; categorii largi do ce
tățeni au depus la C.E.C. în 
contul special pentru ajutora
rea sinistraților. au donat ali
mente. articole de îmbrăcămin
te încălțăminte și de uz cas- 
nic pentru populația din zonele 
calamitate-, la aceste ; iun; 
participă milioane și milioane 
de oameni. practic întregul 
nostru popor.

In aceste zile de grea încer
ca pentru poporul român s-a 
manifestat puternic simpatia și 
sprijinul de care se bucură 
România din partea a zeci și 
zeci de popoare din toată lumea 
Datorită politicii marxist-leni-

Cind, prin mijlocirea ca
nalelor de informație, unda 
de șoc a viiturii a jxltruns 
și in canele noastre, viata iși 
urma cursul normal. Fețe 
dornice să se destindă in fața 
micului ecran s-au crispat 
deodată, miini obișnuind să 
desfacă cu gestul cunoscut 
filele ziarelor au rămas sus
pendate undeva in aer, intr-o 
convulsie neașteptată.

Aici, departe, ca și acolo 
in tumultul furibund al ape
lor, via/a parcă s-a oprit 
pentru o clipa, dar numai 
pentru o clipă ca după ace
ea să înceapă o luptă aprigă, 
nemaivăzută, pentru salvarea 
și apărarea ei.

Atunci, in clipele de apo
calips ca și in zilele care 
i-âu urmat, ei, cei loviți di
rect de furia apelor dezlăn
țuite, nu au fost și nu sint 
singuri. Printr-un impuls 
invizibil dar simții In adincul 
conștiinței. pulsul națiunii 
noastre și-a schimbat ritmul. 
Rate la fel și se sincronizea
ză Inlr-o armonie perfectă cu

VIAȚA
VA
ÎNVINGE

a ceha din mijlocul torente
lor. Solidaritatea umană din
colo de expresia ei materia
lă este conjugală la tpale 
gradele spiritului.

II privesc pe omul de din
colo de gardul care ne des
parte sub raport locativ. De 
o jumătate de viață se luptă 
cu stihia din măruntaiele pă- 
minlului. E schimbul doi dar 
zorile H găsesc In grădinița 
din fața casei.

— ...?
— Cum să dormi în aseme

nea zile, cină semeni de-al
tăi se luptă pe viață și pe 
moar.'e cu puhoaiele învol
burate? Faptul că nu pot sări 
la luptă cot la cot cu ei Imi 
dă parcă senzația unei iniir- 
mități.

Mă uit peste umerii băie- 
fașiilul de clasa a lll-a de la 
o școală din Lupeni. Con
centrat la maximum, stăpînit 
de emoții, așterne pe cile o 
filă albă, din manualele de 
clasa pe care a promovat-o 
anul trecut, discret, cuvinte 
de o emoționantă candoare 
și compasiune.

— ...?
— Să știe toți copiii de 

acolo că sintem alături de 
ei '

Apele se vor retrage și 
soarele va răsări peste po- 
mintul pe care ne-am născut, 
crescut și ne va primi pentru 
lihna de veci. Nu vom aștep
ta cu brațele încrucișate so
sirea colombei cu ramura de 
măslin In cioc. Vom sădi de 
grabă bobul rămas in pieptul 
insinqerat al gliei care a su
praviețuit acestui dezastru 
lără precedent.

Priveam deunăzi pe micul 
ecran cum apele purtau spre 
un siirșit inevitabil cărți din- 
tr-o fostă bibliotecă. Pe una 
dintre co per ți se mai putea 
desluși un nume : E. Heming
way. Cu ochii memoriei răs
foiesc cartea și mă opresc la 
ultima pagină pe care știu că 
stă scris : ..Omul poate fi dis
trus, dar nu poate ii in-

niște promovate eu consecvență 
de partidul nostru — politică 
de prietenie și colaborare cu 
toate statele, de pace și înțele
gere internațională. Numeroase 
țări socialiste, precum și multe 
alte țări, șefi de state și oa
meni politici, organizații inter
naționale, organizații economice 
și firme străine, cetățeni din 
diferite state, prieteni ai po
porului român, și-au manifestat 
compasiunea prin scrisori și 
telegrame, au contribuit cu 
bani, alimente, medicamente, 
obiecte de îmbrăcăminte, mate
riale de construcții, diferite in
stalații la ameliorarea daunelor 
și a suferințelor pricinuite de 
inundații.

Statul nostru socialist a acor
dat și acordă sprijin perma
nent populației sinistrate. După 
cum se știe, din primele zile, 
s-au alocat pentru sprijinirea 
imediată a populației fonduri 
speciale de 400 000 000 de lei.

Avind în vedere pierderile 
grele din zonele sinistrate și 
necesitatea soluționării cit mai 
grabnice a problemelor legate 
de refacerea gospodăriilor per
sonale ale celor ce au avut de 
suferit de pe urma calamități
lor și de sprijinirea coopera
tivelor agricole afectate de i- 
nundații. Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România și 
Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste

HOTAR Â SC:

1. Cetățenilor din municipii și 
orașe ale căror locuințe pro
prietate personală au fost com
plet distruse li se pot atribui, 
dacă doresc, apartamente în 
proprietate personală din lo
cuințele ce se construiesc în 
blocuri de către stat.

Cetățenii care au locuit cu 
chirie in clădiri care au fost 
distruse de calamități vor 
primi cu prioritate apartamen
te în blocurile ce se construiesc 
de către stat.

In scopul satisfacerii nevoilor 
de locuințe ale acestor catego
rii de cetățeni -se vor construi 
in anul 1970 peste prevederile 
planului de stal, in localitățile 
calamitate, un număr de 5 000 
apartamente.

2. Cetățenii din mediul ur
ban ale căror locuințe proprie
tate personală au fost distruse 
de calamități, dar nu doresc să 
primească In proprietate perso
nală apartamente în bloc, vor 
beneficia de un ajutor bănesc 
pentru a-și construi locuințe, 
ajutor care, împreună cu des
păgubirile ce se acordă de 
Administrația Asigurărilor de 
Stat, va putea ajunge pînă la 
20 000 lei.

Cetățenii din mediul urban 
ale căror locuințe proprietate 
personală au fost avariate vor 
beneficia, pentru reparații, de 
un ajutor bănesc care, împre
ună cu despăgubirile de la Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat, va putea ajunge pînă la 
6 000 lei.

Cetățenilor din mediul rural 
ale căror locuințe proprietate 
personală au fost distruse, li 
se acordă, în vederea constru
irii acestora, un ajutor bănesc 
care, împreună cu despăgubi
rile de la Administrația Asigu
rărilor de Stat, va putea ajunge 
pînă la 15 000 leî.

Cetățenilor din mediul rural 
ale căror locuințe proprietate 
personală au fost avariate li 
se acordă, în vederea reparării 
acestora, un ajutor bănesc 
care, împreună ru despăgubi
rile de la Administrația Asigu
rărilor de Stat, va putea ajunge 
pînă la 5 000 lei.

Pentru refacerea anexelor 
gospodărești distruse de cala
mități se va putea acorda, atît 
in mediul urban cit și la sate, 
un ajutor bănesc care, împre
ună cu despăgubirile de la 
Administrația Asigurărilor de 
Stat, va putea ajunge pînă la 
5 000 lei.

Pentru refacerea bunurilor 
casnice și de uz personal dis
truse de calamități, se acordă 
cetățenilor de la orașe și sate 
un ajuțor — in obiecte și nu
merar — in valoare de pînă 
la 5 000 lei.

Ajutoarele arătate mai sus 
vor fi stabilite pe baza estimă
rilor efectuate de comitetele 
executive al? consiliilor popu
lare comunale, orășenești și 
municipale, de către comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene, cu consultarea consi
liilor județene ale Frontului U- 
nitălii Socialiste. Ajutoarele 
vor fi stabilite diferențiat pen
tru fiecare caz în parte în 
funcție de pagubele suferite, 
de veniturile și greutățile fa

miliilor respective.
3. Pentru refacerea sau re

pararea locuințelor distruse sau 
avariate cetățenii vor beneficia 
de unele facilități : procurarea 
de materiale de construcții la 
prețuri de livrare fără impozit 
pe circulația mărfurilor, scutirea 
de taxe pentru obținerea auto
rizației de construcție și în
scrierea dreptului de proprie- 
tale.

4. Comitetele executive ale 
consiliilor populare ale județe
lor calamitate vor identifica 
spațiile existente cu altă desti
nație care, cu un minim de 
cheltuieli, ar putea fi adapta
te pentru a se crea condiții de 
cazare provizorie a sinîslrațt- 
lor. In același scop, vor lua 
măsuri de amenajare a unor 
colonii din corturi sau barăci, 
cu dotările de deservire strict 
necesare.

5. Se vor acorda ajutoare 
cooperativelor agricole de pro
ducție pentru refacerea clă
dirilor și culturilor dis- 
truse. pentru refacerea po
tențialului de producție dimi
nuat ca urmare a calamităților, 
în funcție de pagubele suferite 
și de puterea economică a 
C.A.P. Evaluarea pagubelor și 
stabilirea ajutoarelor sa va 
face de către comitetele execu
tive ale consiliilor populare ju
dețene și consiliile județene ale 
Frontului Unității Socialiste, cu 
consultarea uniunilor județene 
și Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție. 
Unitățile cooperatiste vor be
neficia de achiziționarea de 
materiale de construcții Ia pre
țuri de livrare snr.iie de im
pozitul pe circulația mărfurilor 
și scutirea de laxe pentru ob
ținerea autorizațiilor de con- 
sliucții.

6. Ministerele, celelalte orga
ne centrale și comitetele exe
cutive ale consiliilor populare 
județene vor lua măsuri de 
sprijinire a organizațiilor de 
construcții care își desfășoară 
activitatea in județele calami
tate, asigurînd aprovizionarea 
acestora cu materialele de con
strucții, utilaje și forța de mun
că necesară.

7. Comitetele executive ale 
consiliilor populare voi - spri
jini, la cererea cetă.enilor si- 
nistrați, prin unitățile de oresta- 
ții în construcții, executarea de 
lucrări de teconslructi-e șl re
parații ale locuințelor proprieta
te personali distruse sau ava
riate, acordir.d prioritate la 
contractare rc’ățenilor invabzi, 
infirmi sau bolnavi, precum și 
persoanelor în vîrstă care nu 
au posibilități să construiască 
pr’n forțe proptii.

Se recomandă Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Mește
șugărești și Uniunii Centrale 
a Cooperativelor de Consum să 
acorde același sprijin prin uni
tățile proprii.

8. Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor lua 
măsuri ca reconstrucția clădi
rilor de locuit — atît in me
diul urban, cit și in cel rural 
— să fie fundamentată, ca am
plasare și regim de înălțime, 
prin studii simplificate și ope
rative de sistematizare. înca
drarea clădirilor se va face în 
limitele existente ale perime- 
trelor orașelor, respectiv ale ve
trei satelor sau în cele stabilite 
prin schițele de sistematizare, 
acolo unde acestea sînt întoc
mite. evitîndu-se terenurile i- 
nundabile sau alunecătoare și 
promovîndu-se o folosire inten
siva a ariei construite.

9. Ministerul Comerțului Inte
rior și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor de Consum vor 
repartiza la unitățile de desfa
cere din județele calamitate 
materiale pentru fondul pieței 
necesare reconstruirii și repa
rării locuințelor.

★
Sprijinul și înlesnirile care se 

acordă pe baza acestei hotărîri 
vor permit? familiilor sinistra
ților să înlăture cit mai repede 
pagubele suferite, să-și refacă 
gospodăriile și bunurile distru
se. să reintre în ritmul unei 
vieți normale.

Comiletul Central al Partidu
lui Comunist Român. Consiliul 
de Miniștri și Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socia
liste Iși exprimă convingerea 
că întregul nostru popor va do
vedi in continuare același spirit 
de abnegație și devotament față 
de patrie. ?ă va munci cu e- 
roism și dîrzenie pentru a în
lătura total urmările pricinuite 
de calamități și a asigura pe 
mai departe o dezvoltare dina
mică economiei naționale, în
făptuirea mărețului program de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate adoptat 
de Congresul al X-lea.

Prognoza privind evoluția 
apelor Dunării, in următoarele 
zile a mărit atenția tuturor oa
menilor muncii din apropierea 
fluviului, a impus noi măsuri 
care să ferească uzinele, ogoa
rele, bunurile personale de 
ria apelor. Astfel, de la 
Severin și pînă la Tulcea, 
tot malul slîng, muncitori, 
răni, țineri și vîrstnici și 
turi de ei militari întăresc di
gurile existente, le înalță, stu
diază punctele critice și iau 
măsuoi practice de stăvilire.

La Islaz, în județul Teleor
man, la confluența Oltului cu 
Dunărea, peste 5 000 de țărani 
cooperatori și membri ai gărzi
lor patriotice din Tr. Măgurele, 
muncesc neîncetat, ridicînd ba
rajul la o cotă care să le pună 
comuna la adăpost de orice 
pericol. S-au dislocat aici cir
ca 100 000 mc de pămînt, ridi- 
cîndu-se digul pe o lungime 
de peste 10 km, iar lucrările 
continuă. Mai jos, la Pielroșani, 
un alt punct deosebit de cri
tic, unde apele Dunării sînt 
acum aproape de coronamentul 
digului, lucrările de înălțare a 
acestuia înregistrează ritmuri 
crescînde. Zeci de utilaje, sute 
de oameni din împrejurimi, și 
din satele Găujani, Pietriș. Iz
vorul și Gogoșari din județul 
Ilfov a căror avuție este apă
rată de digul de la Pielroșani, 
lucrează neîncetat, reușind să 
înalțe această stavilă cu 1,5— 
2 m. De asemenea, țăranii co
operatori din comuna Bujoru

fu- 
Tr. 
pe

fac lotul ca apele să nu treacă. 
Ei au înălțat digul provizoriu 
ridicat aici și se pregătesc să 
stăvilească apele cu orice preț. 
La Tr. Măgurele unde se află 
una din cele mai mari unități 
ale industriei chimice — com
binatul de îngrășăminte — a 
început construirea unui dig 
de bOo ni. Necesitatea ridicării 
lui înlr-un timp record a mo
bilizat sute de autovehicule de 
mare capacitate, esoavaloare, 
qredere. Se lucrează, de ase
menea, intens la Zimnicea și 
în celelalte localități, plnă la 
Giurgiu.

De două zile au intrat în aler
tă și locuitorii Olteniței. Apele 
Dunării au început să crească 
conlmuu, mărind pericolul de 
inundații. Intîlnindu-se cu Ar
geșul ele ar putea afecta Uzi
na electrică a orașului. 45 de 
autobasculante, buldozere și 
alte utilaje au început acțiunea 
de înălțare a digului din jurul 
Șantierului Naval. Chiar în 
jurul uzinei s-a ridicat un brîu 
de pămînt de 1 metru. Pe linia 
ferată sint pregătite 30 de va
goane care Ia nevoie vor eva
cua jelin calea apelor oamenii 
și bunurile materiale. Mart 
forței umane și materiale sînt 
qrupate în zona Mînăstirea — 
Dorobanțu. unde apele ame
nință depășirea șoselei-dig și 
inundarea semănăturilor din a- 
ceastă zonă.

Pe teritoriul județului Ialo
mița, d? la Călărași la Vadu- 
Oii, încleștarea cu apele atinge 
cote din ce în .ce mai înalte.
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frinf".
Si de data aceasta, viața

va Învinge I
T. KARPATIAN

Din toată inima
în aceste zile Școala genera

lă nr. 3 din Lupeni este mereu 
vizitată de oameni maturi. Vin 
încărcati cu pachete. Aici se 
află unul din centrele de colec
tare a obiectelor pentru sinis- 
trați. Unii dintre ei aduc îm- 
biucominte, alții încălțăminte 
sau obiecte de uz casnic. Oa- 
nicnii dciu din toată inima pen
tru oameni, pentru semenii lor 
ajunși la grea cumpăna Pînă 
in prezent s-ou colectat obiec
te .i căror valoare depășește 
80 000 lei.

Cu sentimentul solidarității 
față de cei aflați în suferință 
cadrele didactice din cadrul 
școlii au stal in permanența să 
înregistreze obiectele donate. 
Pătrunse de un profund umani
tarism, Sanda Coroi, Rozalia 
Predius, Ștefania Gabor, Roza
lia Vieru și Maria Pescheru din 
partea comisiei de femei din 
cartier au sortat și împachetat 
zi de zi obiectele pregătindu-le 
de expediere.

Emil TETILEANU 
corespondent

în unison cu inima
întregii țări

(Urmare din pag. 1)

Va si le
Mihai 

sint 
de

Brigăzile minerilor 
Gaila, Constantin Petre, 
Blaga, Vasile Rușitoru 
doar citeva din formațiile 
lucru care și-au mărit dacă nu
chiar dublat angajamentele 
anuale. Am consemnat deunăzi 
citeva fapte de o evidentă va
loare din munca acestor brigăzi, 
cantități sporite de „aur negru" 
ce sosește zi de za, schimb de 
schimb 
contul 
mental, 
stantin 
crează 
9—10 tone pe post, în cel 
lui Mihai Blaga se adaugă 
nic zeci de tone la plusul 
peste două mii realizat de 
începutul anului, la frontul 
lucru al brigăzii lui Rușitoru 
se desfășoară o activitate fe
brilă, se avansează în condiții 
tectonice deosebit de dificile 
peste 3 metri pe zi, tăiati din 
ciocan de abataj, pentru 
la 1 iunie să 
nou frontal pe 
zultatul acestor 
șurile la zonele 
treaga mină, cresc continuu, iar 
hotărîrea minerilor de a supli
menta producția de cărbune ex
tras peste plan prinde viață.

Aflăm de la comitetul oră
șenesc de partid Lupeni că la 
fel ca minerii, și preparatorii 
Lupeniului și-au dublat anga
jamentele anuale la principalii 
Indicatori, că și ei lucrează cu 
aceeași dăruire pentru prepara
rea integrală a producției li
vrate de exploatările miniere, 
pentru obținerea unor indica
tori tehnico-economici cit mai 
buni, că și colectivul prepara- 
ției a hotărit să doneze din 
salariile muncitorilor și perso
nalului tehnico-ingineresc
379 200 lei pînă la sfîrșitul anu-

din abatajele lor în 
angajamentului 
în frontalul lui 

Petre, bunăoară, se lu- 
cu randamente între ' 

al 
zil- 
de 
la 

de

ca 
un 

Re-
pornească 
stratul 15. 
eforturi — plu- 
II și 111, pe în-

lui peulru ajutorarea zonelor 
distruse de calamități.

în toate întreprinderile, 
toate unitățile productive 
lucrează intens, cu brațele 
cordate pe marele front al 
facerii, 
nilor, ________ _
loviți de vitregia naturii nu se 
rezumă la perimetrul uzinelor 
și șantierelor. In efortul re
facerii, împreună cu minerii, 
cu preparatorii, cu filatorii ori 
constructorii sînt toți cetățenii 
Lupeniului, de la pionieri la 
pensionari. încă din primele zile 
ale ^calamităților zeci de pensi
onari, de intelectuali și mem
bre ale comisiilor de femei s-au 
transformat în activiști obștești 
ncobosiți prin cartiere la cen
trele de colectare ale obiecte
lor pentru sinistrați. 
membri de partid, unii veterani 
ai luptelor muncitorești din 
acest oraș minier cu tradiții 
revoluționare, oieri de la poa
lele Strajei și Oborocăi, soții 
de mineri, deputați și educatoa
rele fiilor de mineri și-au unit 
eforturile pentru a mobiliza con
cetățenii lor la sprijinirea sî- 
nistraților. Și sprijinul a venit 1 
Prompt și generos. Din toată 
inima. Peste 12 000 de obiecte 
d? îmbrăcăminte s-au adunat 
pînă zilele trecute pentru copiii, 
bătrînii, pentru toți oamenii ră
mași fără adăpost, fără nimic 
din tot ce au agonisit o viață 
întreagă peste 50 mii Iei s.au 
donat de cetățenii orașului în 
„contul omeniei". Dintre mii de 
depunători la contul 
amintim doar pe unul 
sionarul de 63 de ani Nicolae 
Damian. A subscris cu 1 000 lei 
pe liștele de subscripții a sin
dicatului pensionarilor.

Și ca el sînt mii și mii. Oa
meni ’ cu inimile cuprinse de 
aceeași căldură profund umană 
a solidarității.

în 
se 

in* 
. ___ re-

Dar eforturile lupene- 
solidaritatea lor cu cei

Vechii

2000 îl
- pen-

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră. 
Gimnastică și muzică. 
Viața satului.
Matineu simfonic. 
Teatru pentru copii. 
De strajă patriei.
Emisiune in limba ma
ghiară.
Închiderea emisiunii de 
dimineață.

15.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Micro- 
avanpremiera.

15,35 Buletin de știri.
15.40 El mundial ’70.
17.10 Muzică populară instru

mentală.
17.40 Film serial ! „Oliver 

Twist" (XI).
18.10 Magazin duminical.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20:00 Anunțuri — publicitate.
20.15 Film artistic : „Trei ca

marazi".
21.55 Reportaj TV.
22.15 Canzonissima.
22.55 Telejurnalul de jioapte. 

Sport.
23.30 Închiderea emisiunii.

..Oliver

și fru-

ccono-

LINI 1 IUNIE

e-

■

3

PENTRU
SAPTAMÎNA

Microavanpremieră.
17,05 Buletin de știri.
17,10 Emisiune in limba ma

ghiară.
17,40 Film serial ; 

Twist" (XII).
18,05 Mult e dulce 

moașă...
18.30 Actualitatea in 

mie.
18.50 Cadran internațional
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul dc seară. 
20,00 Anunțuri — publicitate.
20.15 Seară de teatru i 

chelangelo* de 
rițescu.

21.50 Anchetă TV. 
George. (Din 
contraspionajului).

22.20 Rapsodia română. Emi
siune de folclor muzi
cal.

22.35 Poșta TV.
22.50 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

,Mi- 
Al. Ki-

Cazul 
culisele

VINERI 5 IUNIE

9

a
i

VIITOARE
17,00 Deschiderea, emisiunii. 

Microavanpremieră.
17,05 Buletin de știri.
17.10 Teleșcoală.
18.10 Desene animate.
13.20 La volan.
18,40 Teleglob.
19,00 Reflector,
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.00 Film artistic • „Choua- 

nii".
21.45 Dialog cu știința.
22,25 Muzică la sugestiile 

telespectatorilor.
22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

23,10 Prietenii cîntecului.
23,40 Telesport.
23,50 Campionatul mondial de 

fotbal : România — An
glia. Transmisiune direc
tă de la Guadalajara. 
Comentator Cristian Țo- 
pcscu.

j

17.15 Deschiderea emisiunii. 
Micro a van prem i e r ă.

18,00 Buletin de știri.
18,05 De ziua voastră — 

misiune pentru copii.
19,00 Actualitatea in econo

mie.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Roman foileton. Casa 

Buddenbrook (I).
20.50 Steaua fără nume.
21.50 Reportaj din județele 

calamitate, realizat de 
trimișii noștri speciali.

22,10 Rampa.
22,45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

SÎMBATA 617,55 IUNIE

mondial de

emisiunii.

18.45 econo-■ MARȚI 2 IUNIE

21.15■
■
9

JOI 4 IUNIE

■
9
9

19.20
19.30
20.20

seară.
JSta-

18,00
18,05
18,25

Deschiderea emisiunii.

MIERCURI 3 IUNIE

■
■ ■

17,55 Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.

18.00 Buletin de știri.
18,05 Ex-Terra 70.
18.25 Ce știm și ce nu știm 

despre om.
18,50 Antologie corală.
19,15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Seară de teatru : „Nora* 

de Henrik Ibsen.
22,00 Memoria Romei — film 

de Octavian Paler.
22.25 Studio dans.
22,40 Telejurnalul de noapte.

Deschiderea emisiunii. 
Microavanpremieră.
Buletin de știri. 
Universal șotron.
Pe cărările cîntecului. 
Recital Rodica Bujor.
Actualitatea in 
mie.
1 001 de seri.
Telejurnalul de 
Tclc-cinemateca : 
ția terminus14.
Marie Laforet. Film TV 
realizat de Andrei Bră- 
deanu și Mircea Gher- 
ghincscu.
George Enescu in con
știința poporului nostru. 
Film documentar.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

16,00 Campionatul
dirttrak.

17.00 Deschiderea ____ ___
Microavanpremieră.

17.10 Emisiune în limba ger
mană.

18.15 Bună seara, fete ! Bună 
seara băieți !

19.15 Anunțuri — publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de
20.00 Tcle-enciclopedia.
21.00 Reportaj TV.
21.15 Film serial : „Rocambo

le* (V).
21,55 Of, inimioară — roman

țe și cîntece de lume.
22.15 Recital Margareta Pis- 

laru.
22,50 Telejurnalul de noapte. 

Sport
23.15 închiderea emisiunii.

9
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EL MUNDIAL - 
MEXICO 70

(Continuare din nr. 6 393)

Squadra rediviva
A treia ediție a cupei Jules Rimet cunoaște 

un număr mare de țări participante; 28. Ca 
formulă de desfășurare au rămas aceleași pre
liminarii și turneul final, cu o singură modifi
care : calificarea din oficiu a deținătoarei cu
pei și a echipei țării organizatoare (în speță 
Franța).

România, după ce s-a calificat prin forfait 
ca urmare a neprezentării Egiptului, a fost de
semnată de sorți să dispute primul meci la 
Toulouse cu reprezentanta Cubei. Deși modestă, 
echipa cubaneză reușește un rezultat surpriză 
(3—3) in fața rutinarilor noștri Pavlovici, Bur
ger, Raffinsky, Rindea, Baratky, Bodola și Do- 
bay. Potrivit regulamentului, partida a trebuit 
să fie rejucată. Românii, cu patru modificări 
in formație, încep jocul nervos și trebuie să 
aștepte min. 39 pentru ca să deschidă scorul 
prin Dobay, după ce tot el expediase două șu
turi fulgerătoare în bară in min. 19 și 26. Re
priza a II-a debutează cu atacuri furtunoase ale 
cubanezilor, care egalează prin Socorro în min. 
51. „Dușul" rece provocat de acest gol este iusă

departe de a-i trezi din amorțeală pe jucătorii 
noștri care mai primesc un gol in min. 71. Din 
ce in ce mai nervoși, ratăm in min. 75 o mare 
ocazie prin Ionică Bogdan și pierdem califica
rea, dar, de astădată, cu mai puține motive de 
satisfacție, căci am fost eliminați de o echipă 
cotată drept mediocră in ierarhia mondială. 
(De altfel Cuba avea să fie eliminată la rindtil 
ei de Suedia cu astronomicul scor de 8—0).

In semifinale. Ungaria învinge Suedia cu 
5—1, iar Italia trece de Brazilia cu scorul de 
2—1.

1 Iinala dintre Italia și Ungaria furnizează 
o întrecere fotbalistică de mare tensiune și 
spectacol in care s-au confruntat două școli de 
joc diferite. Stilul atletic al italienilor, axat 
pe pătrunderi în forță și deschideri lungi pe 
aripi, cărora ungurii le opun finețea tehnică, 
plasamentul extraordinar și combinațiile ce 
smulg exclamații de încintare în tribune. Cu a- 
coastă ocazie au ieșit in evidență o serie de ju
cători printre care dr. Szarosi și celebrul Fiola, 
care, prin jocul său, a făcut ca balanța victoriei 
să încline de partea Squadrei azzurra. Scor fi
nal : 4—2, și Italia cucerește pentru a doua oară 
titlul de campioană mondială.

(Va urma)

O. C. L.
ALIMENTARA

PETROȘANI

ȘEF SERVICIU 
FINANCIAR

CONDiȚII :
— studii superioare economice
— 9 auî vechime in funcții economice
Salarizarea — conform 11.C..M. 914/1968. ;
Informații suplimentare se pot lua zilnic intre orele 

7—15,30 de la biroul personal at (\C.L. Alimentara, str. 
Republicii nr. 90, telefon 1038.



Steagul roșu
VINERI 29 MAI 1970

DONAJII 
peniru sinisfrafii VIAȚA INTERNAȚIONALA

din România
Joi seară pe Acroporlul in

ternațional „București-Otopeni" 
a sosit un avion „Boeing-707", 
la bordul căruia se află un 
ajutor trimis de guvernul 
S.U.A. pentru populația sinis
trată din tara noastră. Au fost 
aduse 989 paturi pliante, 1050 
perechi cizme de cauciuc, 
2 988 pături, precum și o în
semnată cantitate de diverse 
medicamente. Valoarea totală 
a acestor ajutoare este de 
140 000 dolari S.U.A.

Salariații Ambasadei R. S. 
Cehoslovace la București, ai A- 
genției economice cehoslovace, 
precum și cetățenii cehoslovaci 
care își desfășoară activitatea 
in țara noastră au hotărît să 
contribuie la ajutorarea popu
lației sinistrate, donind 3 la 
sută din salariul pe o lună.

Guvernul japonez a donat, in 
sprijinul regiunilor sinistrate 
din țara noastră, 10 000 de do
lari.

Uniunea Sindicatelor din Re
publica Federală a Germaniei 
a venit în ajutorul populației 
sinistrate cu 25 000 de mărci.

Răspunzind apelului Ligii So
cietăților de Cruce Roșie, Con
siliul de Stat al cantonului Ge
neva a hotărît să verse suma 
de 10 000 de franci elvețieni 
Comitetului Crucii Roșii Elve
țiene. pentru asistența victime
lor catastrofei din România. 
Consiliul administrativ al orașu
lui Geneva a acordat, la rin- 
dul lui. o subvenție de 5 000 
franci elvețieni.

Organizațiile ..Caritas” și .în
trajutorarea protestantă” din 
Elveția au făcut donații in va
loare de cite 50 000 franci el
vețieni. medicamente, alimente 
și îmbrăcăminte. Președintele 
Consiliului de administrație al 
Concernului „Sulzer” a anun
țat că acest concern va con
tribui cu 10 000 franci elve
țieni, iar întreprinderea „Casi- 
na farmaceutica” din Locarno 
va trimite in România două 
bărci de salvare cu motor și 
medicamente.

Crucea Roșie din Noua Zee- 
landâ a oferit un prim ajutor 
de 1 000 de dolari, iar Crucea 
Roșie Finlandeză a făcut o 
nouă donație de 4 000 perechi 
de încălțăminte pentru copii.

Telexuri primite de Întreprin
derea de comerț exterior „Me
tal import" informează despre 
alte firme din străinătate, par
tenere ale intreprinderii noas
tre, care subscriu diverse sume 
ia fondul de ajutorare a si- 
nistraților.

O dată cu expresia sentimen
telor de compasiune pentru 
populația sinistrată, firma o- 
tandeză ..Philipp Brothers" o- 
Ceră suma de 10 000 dolari, Fir
ma „Mannesmann Export" din 
R. F. a Germanici, depune su
ma de 25 000 mărci vest-germa- 
ae, Flî •••.« .. Metall Chemie” din 
Hambuig ,R. F. a Germaniei) 
oferă 10 000 șilingi austrieci, iar 
firma „Teccomex" din Madrid 
(Spania) nfr»ră 50 000 pesetas.

Și la întreprinderea de co
merț exterior ..Fructexporf so
sesc noi comunicări în legătură 
cu donațiile in valută ale unor 
clienți externi, destinate ajuto
rări sinistraților.

Din Olanda au făcut donații 
firmele: ..Discofruid” — 10 000 
dolari. „Vaneyport" — 1 000 do
lari, „Jos van den Berg" — 
1 388 dolari, precum și 1 la 
sută din comisionul pe care îl 
va primi pentru viitoarea tran
zacție cu întreprinderea „Fruct- 
exnort”. pînă la sfîrșitul anu- 
hf

Din R. F. a Germaniei, fir
ma ..Continentale Fruchtimport- 
gesellschaft” a oferit 6 000 
mărci, firmele „Worlee", „Ble- 
ekwedel", „Dinter" și ..Hambur
ger Frischfruchtgruppe" Bube, 
Lehmann. Plaumann cite 5 000 
mărci. .,Werner Below" — 4 400 
mărci. ..Lorenz Handler" — 
• 200 mărci.

Tn același timp, firma „Sto- 
Jimo” din Suedia a acordat 
tn 000 coroane suedeze.

Din partea firmei „Fratelli 
Naof" din Nea pole, a sosit o 
scrisoare in care Enrico Naef 
apune n<ntre altele : Afjîndu- 
mă în România pentru înche
ierea unor tranzacții cu între
prinderea Fructexport am luat 
cunoștință de dezastrul care s-a 
abătut asupra patriei dv. ca 
urmare a inundațiilor cp au 
distrus regiuni întreei. De cițiva 
eni, cu ocazia vizitelor mele, 
im putut cunoaște și admira 
poporul român. In această cir
cumstanță cu adevărat drama
tică. care a mobilizat întregul

Declarațiile 
Ciprului,

NICOSIA 28 (Agerpres). — 
președintele Ciprului, Makarios, 
• condamnat organizația ilega
li „Prontul Național” pentru 
«tarul de simbăta trecută asu
pra cartierului general al po
litiei din orașul Limassol. Lu- 
tr.d cuvintul la o conferință de 
presă. președintele cipriot a 
«ublinial .5 „Frontul Național" 
•ste răspunzător de numeroase 
acțiuni teroriste ce au avut loc 
tr. Insulă In ultimele 12 luni. El 
« arătat că site opt persoane 
au fost arestate In legătură cu 
atacul de slmbăta trecută, nu
mărul celor anchetați ridicin- 
du-se scum 56. intre care 
•p» pollttșli »l doi membri ai 
girxii «aționaie. Makarios a 

popor în efortul de depășire și 
limitare a consecințelor cauza
te de gravele inundații, am con
siderat că este oportun să ofer 
o contribuție personală, dînd 
dispozițiile necesare pentru de
punerea sumei de 100 000 lire 
italiene in folosul sinistraților.

La Întreprinderea de comerț 
exterior „Chimimport" s-a pri
mit din partea firmei ..Badischc 
Anilin und Soda Fabrik" un 
cea in valoare de 10 000 de 
mărci vest-germane pentru a- 
jutorarea familiilor sinistrate. 
Firma vest-germană a anunțat, 
de asemt nea, că va trimite, în 
același scop, și medicamente în 
xaloare de 10 000 mărci vițșt- 
germane.

La întreprinderea „Navlomar" 
din București s-a primit din 
orașul Vevey (Elveția), din 
partea cunoscutului armator 
Vernicos Eugenides, un telex 
cu următorul conținut : Colegii 
mei și cu mine sîntem profund 
îndurerați de urmările calami
tăților ce s-au abătut asupra ță
rii dv. și pentru a veni în a- 
jutorul sinistraților donăm, din 
contul nostru, suma de 3 000 
dolari.

Guvernul cantonului Valais 
din Elveția a donat 5 000 de 
franci elvețieni, pentru ajuto
rarea victimelor inundațiilor 
din România. La rîndul său, 
concernul „Sandoz" din Basci 
a oferit 10 000 franci în valută 
și medicamente, precum și a- 
limente în valoare de 10 000 
franci.

Secțiunea suedeză a Asocia
ției ..Salvați copiii" a alocat 
un fond de 50 000 coroane sue
deze pentru ajutorarea sinis
traților din țara noastră.

Conducerea și personalul 
firmei „United States Steel 
International" din Londra, 
puternic impresionați de de
zastrul inundațiilor care a lo- , 
vit țara noastră, s-a adresat, I 
prin telex, Ministerului Indus- 1 
triei Metalurgice, oferind su
ma de 5 000 dolari, în folosul 
persoanelor afectate de această 
calamitate.

Din R. F. a Germaniei, fir
ma comercială „Bafag" a do
nat 30 000 mărci vest-germane.

Mai multe firme austriece 
își exprimă și ele solidaritatea 
cu cetățenii din regiunile ță
rii noastre, care au avut de 
suferit de pe urma catastro
falelor inundații. Astfel, fir
mele „Romanex", „Travagrico- 
la-Eihorn", „Kraus et Co“, 
.Express”, „Buze” și „Biach" 
au oferit. în total. 138 000 de 
Șilingi.

Pe lingă donația făcută an
terior, Societatea „Karitas" 
din Austria a anunțat că va 
pune la dispoziția populației 
sinistrate încă 40 vagoane de 
dormit.

Din Israel, firma „Aida" a 
expediat o donație de 160 lăzi 
cu îmbrăcăminte pentru copii 
in valoare de 17 000 dolari, 
iar firma „Krenzia" a trimis 
380 kg ciorapi și stofe. Alte 
firme comerciale israelione au 
donat 4 950 dolari.

Proprietarul firmei „Maba- 
naft" din Hamburg, Theodor 
Weisser, a adresat joi un telex 
întreprinderii de comerț exte
rior ..Petrolexport”, in care 
spune, printre altele : ..Am 
fost profund emoționat de ca
tastrofa inundațiilor din țara 
dv. Ca vechi colaborator și 
prieten al României îmi ex
prim compasiunea față de 
populația sinistrată. Atit 
cu cit și familia mea dorim 
să contribuim Ia ajutorarea 
celor sinistrați cu șuma de 
12 000 mărci vest-germane, pe 
care o vom depune i-. Banca 
Română de Comerț Exterior".

Tot joi. pe aceeași adresă, 
a sosit un alt telex din Aus
tria. in care directorul și pa
tronul firmei -Turmoel" din 
Viena. Martin Maimann, spu
ne : ..Avem relații comerciale 
cu întreprinderea ..Petrol ex
port" din România de peste 
15 ani și am avut ocazia să 
cunoaștem minunata dv. țară 
care acum se află într-o mare 
suferință. Permiteți-ne să de
punem și noi o contribuție, 
constînd în 4 000 dolari, în 
contul 1 000, la Banca Română 
de Comerț Exterior".

Un grup de cetățeni, de o- 
rigină română din Ziirich și 
Lausanne a colectat obiecte do 
îmbrăcăminte, valorînd 6 000 
franci elvețieni.

De asemenea, familia de ori
gină română Sussman din a- 
ceeași localitate a donat 1000 
dolari.

(Agerpres)

președintelui 
Makarios
spus că uncie persoane arestate 
au făcut dezvăluiri privind ac
tivitatea organizațiilor clandes
tine din Cipru. El a precizat 
că liderul „Frontului Național", 
cipriotul grec Michael Rossides, 
se află in prezent sub stare de 
arest.

Referindu-se la asasinatele și 
atacurile asupra posturilor «de 
poliție și la alte acte de tero
rism ale „Frontului Național", 
care se pronunță pentru „E- 
nosis" (alipirea Ciprului la Gre
cia) cu orice preț, arhiepiscopul 
Makarios a subliniat că „sin
gurul rezultat al continuării a- 
cestor activități va fi împărți
rea insulei".

Aparifia în Franța a volumului 

„Pentru o polilită di pate 
îi de (oonerare internațională'' 

de hirolae (eaujestu
PARIS 28 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : In editura Nagel a apă
rut, în limba franceză, în co
lecția ..Scrieri politice", volu
mul „Pentru o politică de 
pace și de cooperare interna
țională" de Nicolae Ceaușescu. 
Volumul cuprinde o bogată cu
legere de texte din principale
le rapoarte, discursuri și decla
rai ii în domeniul politicii ex
terne ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Textele sint grupate 
în 12 capitole intitulate : —
Raportul de torte in viata in
ternațională ; — ’ Relafiile Ro
mâniei cu celelalte țări socia
liste -, — Coexistenta pașnică și 
relațiile României cu țările cu 
sisteme social-economicc dife
rite ; — România și țările in 
curs de dezvoltare ; — Despre 
norme și relații intre state; —

Deschiderea lucrărilor 
Partidului Comunist din Austria
VIENA 28. — Corespondentul 

Agerpres. Petre Stănccscu, 
transmite: La Viena au înce
put joi lucrările celui dc-al 
XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Austria, care reu-

Raportul 
lui U Thant

NEW YORK 28 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a prezentat Consiliu
lui de Securitate un raport re
feritor la agravarea situației 
militare din Orientul Apropiat 
Întocmit pe baza informărilor 
trimise de observatorii O.N.U. 
din această regiune.

Relevînd frecventa crescîndă 
a încălcărilor încetării focului, 
U Thant și-a exprimat Îngrijo
rarea în legătură cu aceasta 
situație. Anunțînd că vor fi 
închise temporar 12 posturi de 
observație ale O.N.U., U Thant 
a motivat decizia respectivă 
prin faptul că acestea au că
zut victime unor incidente mi
litare din ultimul timp.

ORIENTUL APROPIAT
BEIRUT 28 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al Liba
nului a adoptat în cursul ședin
ței sale de miercuri — consa
crată examinării situației din 
sudul țării și raporturilor din
tre autoritățile libaneze și for
țele de comando palestiniene 
— o serie de măsuri propuse 
de ministrul de interne Kamal 
Jumblatt, privind reglementarea 
activității grupurilor de coman
do palestiniene la frontiera li- 
bano-israeliană. Aceste măsuri, 
care vor intra în vigoare la 15 
iunie, prevăd interzicerea lan
sării de rachete de pe teritoriul 
libanez și a plasării de mine în 
apropierea frontierei. De ase1- 
menea, hotărîrea guvernului 
prevede întărirea posturilor de 
control in vederea aplicării in
tegrale a acordului de la Cairo 
dintre autoritățile libaneze și 
organizațiile palestiniene.

Despre rolul națiunii in lumea 
contemporană; — România șl 
problemele europene ; — Pen
tru lichidarea focarelor de în
cordare internațională ; — Pen
tru o politică de pace și de 
dezarmare; — România și Na-., 
fiunile Unite: — Partidul Co
munist Român și mișcarea co- 
munislă și muncitorească inter
națională : — Perspective: 1

Volumul. care este insolit șl 
de o notă biografică, cuprinde, 
de asemenea, numeroase, ilus
trata iniătișind pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu înlrefinin- 
du-se cu diferiți șeii de stat din 
Europa și din alte regiuni ale 
lumii, precum și cu secretari, 
generali ai unor partide comu
niste și muncitorești.

La editura Nagel se ailă in 
pregătire același volum in 
limbile engleză și spaniolă.

nește aproape 340 de delegați 
din toate regiunile țării. In cu
vintul de deschidere. Friedl 
Furnberg. secretar al C.C., a a- 
dresat un salut călduros repre
zentanților partidelor comunis
te și muncitorești prezenți la 
congres. Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român este formată din tova
rășii Mihai Dalea, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass. membru al C.C. al PIC.R.

Declarația 
al R. D.

HANOI 28 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam — anunță agenția VNA 
— a dat publicității o declara
ție in care denunță violarea 
suveranității și securității Viet
namului de nord de către avia
ția americană. In zilele de 24 
și 25 mai, se arată în declara
ție, avioane americane, printre 
care și avioane de tipul „B-52“, 
au efectuat 46 de raiduri asu
pra părții de nord a zonei de
militarizate. Aviația americană 
a bombardat de asemenea, două 
comune din zona Vinii Linh și

După cum s-a mai anunțat, 
această problemă a fost discu
tată și in Parlament, dezbate
rile desfășurindu-sc pe fondul 
nemulțumirilor populației i din 
sudul țării care a început să 
se refugieze în nord din cauza 
situației de la frontiera 
cu Israelul. Parlamentul a 
aprobat alocarea sumei de 
30 milioane lire libaneze (10 
milioane dolari) pentru acțiuni 
de protejare a regiunilor situa
te la granița cu Israelul.

ANGLIA : Cea mai mare macara din lume, Goliath, 
poate fi văzută funcționînd pe șantierul naval Harland and 
Wolff Ltd din Belfast. Macaraua poate deplasa un pod 
cîntărind 535 tone. Ipălțimea macaralei este de 90 m și 
poate manevra o încărcătură de 840 tone oțel, are o lun
gime de circa 14 m și se poate deplasa pe aproape o jumă
tate de milă pe șine, de-a lungul docului.

In foto : Macaraua gigan! parlicipind la asamblarea 
unui superpetrolier de 235 000 tone „Esso Ulidia", cel mai 
mare- vas construit în acest port.

„0. N. II. și instituțiile sale vor face totul
pentru ajutorarea populației sinistrate din România"

NEW YORK 28 — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Alexandroaic, transmite: In
ședința de joi dimineață, Con
siliul Economic și Social al 
O.N.U. a adoptat în unanimita
te un proiect de rezoluție de
pus de delegațiile Bulgariei, 
Indiei, Irlandei și Iugoslaviei, 
la punctul intitulat „Dezastrele 
provocate de calamitățile natu
rale in România și Ungaria". 
Acest punct a fost înscris pe 
ordinea de zi a sesiunii 
E.C.O.S.O.C. din Inițiativa Bul
gariei. în ședința de miercuri 
dimineață.

Luînd cuvintul Ia dezbateri 
pe marginea propunerii delega
ției Bulgariei. reprezentanții 
Tunisiei, Irlandei, Ceylonului, 
Iugoslaviei. Uniunni Sovietice, 
Pakistanului. Greciei, Statelor 
Unite, Norvegiei, Sudanului, 
Indiei, Franței, Perului, Indone
ziei, Marii Britanii, Kenyei, 
Italiei, Glianei și Braziliei s-au 
alăturat președintelui ECOSOC, 
J. B. P. Maramis (Indonezia) 
exprimîndu-și simpatia față de 
popoarele României și Ungariei 
greu încercate de inundațiile 
catastrofale și au-sprijinit cu 
căldură propunerea făcută. 
Totodată, ei au cerut Consiliu-' 
Iui să transmită popoarelor Ro
mâniei și Ungariei sentimentele

„KU — Pactului Nord-Atlantic“
ROMA 28 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite: Ca răspuns la Se
siunea Consiliului Ministerial 
al N.A.T.O., finută în capita
la Italiei, zeci de mii de mun
citori și studenfi, reprezen
tanți ai iorfelor democratice 
au organizat la Roma și la 
Milano puternice manifestații 
de protest împotriva pactului 
nord-allantic și a imperialis

M. A. E.
Vietnam
o serie de localități din pro
vincia Quang Binh din R. D. 
Vietnam.

Guvernul R. D. Vietnam, se 
subliniază în declarație, con
damnă cu hotărîre aceste ac
țiuni ale aviației americane și 
cere guvernului S.U.A. să pună 
capăt imediat actelor de violare 
a suveranității R.D.V.

© Evacuarea bazei militare 
americane Wheelus Field din 
Libia se va încheia definitiv la 
jumătatea lunii iunie, relatează 
agenția Reuter, citind surse in
formate de la Tripoli. Se anun
ță că un nou lot de 700 de 
persoane, care au deservit a- 
ceastă baza, au plecat în Sta
tele Unite. 

de simpatie și solidaritate ale 
delegațiilor țărilor lor.

Martin Hill, asistent al se
cretarului general al O.N.U., a 
subliniat in discursul său că 
O.N.U. și instituțiile sale spe
cializate — dup., cum a fost 
informat guvernul român de 
către secretarul general U 
Thant — vor face'totul ca din 
resursele de care dispun să 
contribuie la ajutorarea popu
lației sinistrate din România. El 
,i subliniat că UNICEF, Crucea 
Roșie Internațională și Progra
mul alimentar mondial (P.A.M.) 
au întreprins, deja, măsuri pe 
această linie.

In cadrul dezbaterilor la 
acest punct înscris pe ordinea 
de zi a sesiunii ECOSOC. re
prezentantul permanent al 
Bulgariei, M. Tarabanov, a 
prezentat proiectul de rezoluție. 
EI a informat membrii Consiliu
lui asupra amploarei inundații
lor din România și Ungaria. 
Vorbitorul a subliniat că O.N.U. 
și instituțiile sale specializate 
trebuie să facă lot ce le stă 
în putință pentru a acorda Ro
mâniei și Ungariei ajutoare 
substanțiale și a contribui ast
fel la diminuarea pagubelor de
vastatoare provocate de cata
clism, demonstrînd în practică 
spiritul de solidaritate interna
țională caro animă marea fa
milie a Națiunilor Unite.

mului, pentru pace. Timp de 
două ore, in Piazza San Gio
vanni, loc traditional de în- 
tîlnire a tortelor democratice 
din Roma, mii de persoane 
— multe venite din localită
țile din împrejurimi — au 
participat miercuri seara la o 
demonstrație prin care și-au 
exprimat solidaritatea cu tor
tele democratice din lumea 
întreagă ce luptă împotriva

Sesiunea Comisiei mixte 
franco-române

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres, Alexandru Gheorghiu, 
transmite: La Ministerul Eco
nomiei și Finanțelor al Franței 
au început lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte franco- 
române care examinează posi
bilitățile dezvoltării cooperării 
pe terțe piele. Din partea ro
mână. participă o delegație 
condusă de Ion Mineu, adjunct

\Z7
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9 La Tlemcen, oraș algerian situat in apropiere de 
frontiera algero-marocană, a avut loc o întîlnire intre pre
ședintele Consiliului Revoluției Algeriene, Houari Boume- 
diene, și regele Marocului, Hassan al Il-lea.

© într-o fermă părăsită, în 
apropiere de Belfast, a fost 
găsită o cantitate de 15 kilo
grame substanțe explozive. Des
coperirea a fost făcută întîm- 
plător, de un grup de copii 
care se jucau. Se precizează 
că ferma oare servea drept 
ascunzătoare, este situată într-o 
zonă în care predomină popu
lația protestantă. După cum se 
știe, in Irlanda de nord. și 
îndeosebi la Belfast, au avut 
loc în ultimul timp numeroase 
ciocniri între celo două comu
nități religioase — catolică și 
protestantă.

® 
® 
® 
®

© împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a părăsit joi To
kio, incheindu-și vizita de șase zile in Japonia. In cursul 
șederii sale în această țară, Haile Selassie a avut întreve
deri cu împăratul japonez Hirohito, cu primul ministru 
Eisaku Sato, precum și cu alți membri ai cabinetului nipon, 
privind posibilitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

© La Sofia, s-au deschis 
miercuri zilele tehnicii informa
ționale franceze. Manifestarea, 
caro va dura pînă la 30 mai, 
va prilejui conferințe și comu
nicări ale specialiștilor francezi 
în probleme privind tehnica e- 
lectronică de calcul, și proiec
tarea unor filme de specialita
te. De asemenea, a fost deschi
să o expoziție do literatură 
tehnică franceză.

&
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Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și .Artă 
al României, Pompiliu Macovei, care se află într-o vizită 
oficială in Suedia, a fost primit de ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Torsten Nilsson, cu care a avut o convor
bire cordială.

© Explozia produsă la bordul 
navei „Apollo-13" a fost cau
zată, după toate probabilitățile, 
de avarierea rezervorului de 
oxigen în cursul unor teste e- 
fectuate cu cîteva zile înainte 
de lansarea în spațiu — a anun
țat Edgar Corlright, președin
tele comisiei de anchetă insti
tuită de N.A.S.A. pentru elu
cidarea cauzelor incidentului. 
La această concluzie s-a ajuns 
în cursul unor experimente e- 
fectuate la uzinele din Boulder, 
Colorado, ale firmei „Beach 
Aircraft Corp", care a constru
it rezervoarele de oxigen. A 
reieșit cu claritate că testele 
preliminare ar fi putut avea ca 
efect defectarea aparatelor pen
tru controlul temperaturii în 
interiorul rezervorului de oxi
gen,

—< întreprinderea poligrafică Hunedoara, Subunitatea Petroșani 40 369

Documentul prezentat de 
Tarabanov, ’în numele delega
ției sale și a delegațiilor țări
lor coautoare: India, Irlanda și 
Iugoslavia, cărora li s-a alătu
rat apoi și Norvegia, subliniază 
că ECOSOC ia notă de enorme
le suferințe provocate popoare
lor din România și Ungaria de 
inundațiile dezastruoase care 
s-au soldat cu pagube imense. 
Totodată, proiectul de rezoluție 
subliniază că guvernele Ro
mâniei și Ungariei au luat mă
suri urgente peniru ajutorarea 
populației sinistrate, preveni
rea epidemiilor și restabilirea 
cursului normal al vieții. în 
document se exprimă simpatia 
ECOSOC fală de popoarele și 
guvernele celor două țări și 
invită statele membre ale 
O.N.U. și organizațiile negu
vernamentale să ia în conside
rare măsuri și mijloace pentru 
a acorda de urgentă celor două 
țări ajutorul pe care îl cred 
necesar. în încheiere, proiectul 
de rezoluție cere secretarului 
general al O.N.U., directorilor 
generali ai agențiilor speciali
zate. directorilor executivi ai 
Programului alimentar mondial, 
UNICEF și administratorului 
Programului Națiunilor Unite 
peniru dezvoltare ca, în funcție 
de fondurile lor, să acorde de 
urgentă ajutoare populației Ro

N.A.T.O. și a fascismului. 
Purtind steaguri și lozinci, de
monstranta scandau: „Italia 
să părăsească N.A.T.O.", „Nu 
— Pactului Nord-Allantic“. 
Adunarea care a avui loc la 
apelul organizațiilor de tine
rel ale P.C.l. și P.S.l.U.P. a 
întrunit prezenta unor mem
bri ai conducerii celor două 
partide, deputafi și senatori, 
consilieri comunali.

al ministrului industriei minie
re și geologiei. Din delegație 
mai fac parte Gheorghe Pacos
te, adjunct al ministrului petro
lului, precum și specialiști din 
cele două ministere. Delegația 
franceză este condusă de Jean 
Chapelle, directorul Direcției 
relațiilor economice externe din 
Ministerul Economiei și Finan
țelor.

@ în Pakistanul de est a 
fost declarată o grevă generală 
de protest împotriva reprimării 
de către politie a acțiunilor or
ganizate la 22 mai de munci
torii din orașul Dacca în spri
jinul satisfacerii revendicărilor 
lor economice și socialo. Ziarul 
pakistanez „Morning News" a- 
nuntă că greva generală a pa
ralizat viata economică și co
mercială din orașele Dacca, 
Chittagong, Rangupur și din 
alte localități. Instituțiile de în- 
vățămint și-au încetat și ele 
activitatea.

® După mai multi ani de 
dificultăți, resimțite puternic in 
economia tării, Libanul este pe 
cale să-și recîștige poziția de 
centru bancar al Orientului 
Mijlociu, arată cotidianul liba
nez „L'Orient".

Cifrele publice de Banca 
Centrală a Libanului indică o 
creștere continuă a depunerilor 
bancare și a investițiilor inter
ne.

® La șantierele navale din 
Gdynia a fost lansat la apă un 
nou trauler de pescuit cu un 
deplasament de 400 de tone, 
destinat Franței. Nava, socoti, 
tă ca una dintre cele mai mo
derne din clasa respectivă, per
mite pescuitul la mari adînciml 
și se poate deplasa cu 14 no- 
duri pe oră.

mâniei și Ungariei pentru ame
liorarea suferințelor sinistrat!- 
lor și reluarea condițiilor nor
male de Viață in celo două 
țări.

Supus votului, proiectul da 
rezoluție a fost adoptat în 
unanimitate.

Luînd cuvintul in încheierea 
dezbaterilor, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant 
permanent al României la 
O.N.U., a transmis în numele 
guvernului țării noastre, mul
țumiri sincere delegației Bulga
riei pentru inițiativa înscrierii 
acestui punct pe agenda 
ECOSOC și tuturor celorlalți 
membri ai Consiliului pentru 
sentimentele lor de simpatie și 
solidaritate exprimate fată de 
poporul nostru.

Ambasadorul român a infor
mat apoi Consiliul despre imen
sele proporții ale inundațiilor 
și eforturile ce se depun pen
tru reducerea acestora. .în 
aceste momente dificile peniru 
poporul nostru, a spus el, caro 
într-un spirit de înaltă solida
ritate umană și patriotică, de
pune eforturi susținute pentru 
a limita enormele distrugeri 
suferite de economia națională, 
dă o înaltă apreciere ajutorului 
moral și material acordat de 
multe tari și de organisme din 
familia Națiunilor Unite".

ULTIMELE
ȘTIRI

DIN MEXIC

CIUDAD DE MEXICO 28 • 
(Agerpres). — Echipa de fot
bal a Angliei (iară Bobby 
Moore) a sosit miercuri 
seara la Guadalajara. Forma
ția engleză a fost primită la j 
aeroport de guvernatorul 
statului Jalisco. Antrenorul 
Ramsey a acceptat să răspun
dă la întrebările numeroșilor 
ziariști allafi pe aeroport. El 
a spus referitor la „afacerea ‘ 
Bobby Moore" că totul pare 
a li o înscenare și că nu 
știe ce elect va avea acest 
lucru asupra moralului jucă
torilor săi. Trecînd la pro- ; 
bleme „tehnice", Ramsey a ' 
lost mirat de căldura aproa- | 
pe insuportabilă de la Gua
dalajara. „Din fericire mai 
sint șase zile pînă la me
ciul cu România ca să ne * 
aclimatizăm", a adăugat el- j 
Totodată antrenorul a comu
nicat și (ormajia probabilă 
pentru meciul cu România: 
Banks — Newton, Cooper, 
Labone, Moore — Mullery, 
Ball — Lee, Bobby Charlton, 
Hurst și Peters.

Sase jucători din acest
„11" (Banks, Moore, Ball,
Bobby Charlton, Hurst și
Peters) au făcut parte din
formația care în urmă cu
patru ani a cucerii .Cupa
Jules Rimei"

Din Bogota se anun(ă că
Bobby Moore, căpitanul echi- ■ 
pei de lotbal a Angliei, acu
zat de furtul unei brăfări, va . 
fi pus in libertate condiționa- : 
lă din lipsă de probe. In 
timpul anchetei, patronul 
magazinului de bijuterii nu 
a putut să răspundă unei În
trebări a procurorului; anume 
dacă in momentul cînd iot- 
batistul englez se alia In 
magazin capacul de sticlă al 
vitrinei (unde se afla expusă 
bră(ara) era ridicat. în cer
curile sportive engleze și în , 
presă se întărește lot mal ■ 
mult părerea că nu poate li 1 
vorba decît de o confuzie, 5 
sau, in cel mai rău caz, de . 
o înscenare menită că corn- ț 
promită pe fotbaliștii englezi, ș

O
BOGOTA 28 (Agerpres). — 

Bobby Moore, căpitanul echi
pei engleze de fotbal, ares
tat luni la Bogota sub acu- , 
zația de complicitate la fur- I 
tui unei brățări în valoare 
de 1 500 dolari, a fost pus 
în libertate.

O

Comentatorul agenției 
„United Press", citează prin
tre jucătorii cei mai talen. 
tali care vor evolua la apro
piatul campionat mondial și 
pe tlnărul atacant central 
Florea Dumitrache, despre 
care spune că „posedă un 
subtil control a! balonului".


