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Depunerile 
„Contul omeniei” 

au ajuns la 
46074000 Iei

La 1 iunie, suma depunerilor din întreaga 
țară în contul C.E.C. 2 000 se ridica la 
46 074 000 lei. Față dc sîmbătă, soldul depu
nerilor în „contul omeniei" a crescut în Capi
tală cu 677 800 lei, în județul Timiș cu 371 000, 
Argeș 206 200, Bihor 203 200 și Cluj 154 000 
lei.
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Bătălia de pe

Toate forțele mobilizate pentru înche

Dincolo de cifrele SCHIMBARE
unui bilanț Dl LIDER

La capătul celei de-a cincea 
luni trecute din acest an. co
lectivele de muncă ale minelor 
din bazin au încheiat un bilanț 
care, privit pe ansamblul Cen-
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dunăre
In procesul de făurire a agriculturii socialiste, 

de creștere a producției vegetale și animale, 
zootehnia — ca ramură principală — a cunoscut 
o continuă dezvoltare. Ca rezultat al eforturilor 
financiare făcute de stat pentru crearea și lăr
girea bazei tehnico-materiale a agriculturii, al 
activității depuse de țărănimea noastră munci
toare, au crescut efectivele de animale și păsări, 
s-a mărit producția de carne, lapte, ouă și alte 
produse animaliere: față de anul 1960. producția 
globală a sectorului zootehnic a fost in 1969 cu 
32 la sută ruai marc.

In aceeași perioadă, ca urinare a creșterii ve
niturilor bănești ale populației, ridicării nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, s-a sporit con
tinuu consumul de produse animaliere. In com
parație cu 1960. anul trecut volumul desfaceri
lor prin comerțul socialist s-a mărit la carne 
cu 38 la sută, la preparate și conserve de carne 
cu 94 Ia sută, la lapte dc 3,2 ori. la brinzeturi 
cu 94 la sută, iar la ouă de 2,6 ori.

Cu toate acestea, realizările obținute nu sint 
încă pe măsura posibilităților dc care dispune 
agricultura noastră socialistă, a nevoilor econo
mici naționale și a cerințelor de consuni mereu 
crescîndc ale oamenilor muncii.

Creșterea continuă a populației țării, ridicarea 
nivelului ele trai și a puterii de cumpărare a 
Oamenilor -muncii determină o sporire continuă 
a cerințelor de produse egroalimentare — în
deosebi de carne, lapte, ouă — in sortimente 
variate și de calitate superioară. Tocmai de 
aceea, ținînd seama de rolul zootehniei în dez
voltarea intensivă și eficientă a agriculturii 
noastre, precum și in îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației, partidul și statul a- 
cordâ o deosebită atenție acestei ramuri.

Calamitățile naturale care s-au abătut recent 
asupra unei mari părți a țării noastre au pro
vocat, după cum se știe, printre pagubele mate
riale deosebit de grave, pierderea unui mare 
număr de animale din proprietatea obștească 
și proprietatea personală a țăranilor. Revărsă
rile de ape au distrus, de asemenea, importante 
cantități de furaje, numeroase construcții zooteh
nice, adăposturi pentru animale etc. — ceea ce 
impietează asupra dezvoltării zootehniei in zo
nele calamitate.

In lumina Directivelor Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român, plenara Comi
tetului Central din martie a. c. a adoptat un 
program național de dezvoltare a zootehniei și 
de creștere a producției animaliere. Acest pro
gram cuprinde un ansamblu <Je măsuri pentru 
dezvoltarea susținută a bazei tehnico-materiale

a zootehniei, concentrarea și specializarea pro
ducției in unități de tip industrial, lărgirea ba
zei furajere, inibunătățirea raselor de animale, 
atit în unitățile agricole de stat, cit și în cele 
cooperatiste. Pentru înfăptuirea acestor măsuri, 
numai in perioada viitorului plan cincinal, sta
tul va aloca fonduri de investiții insumind circa 
20 miliarde lei, adică de patru ori mai mult de- 
cît in perioada 1966—1970. Cooperativele agri
cole de producție au prevăzut, de asemenea, 
alocarea unor fonduri însemnate din veniturile 
proprii pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.

Realizarea acestui program impune, în același 
timp, sporirea și o mai bună așezare a prețuri
lor de cumpărare a animalelor și produselor 
animaliere, precum și adoptarea altor măsuri 
de cointeresare a producătorilor agricoli. în ve
derea acoperirii cheltuielilor de producție și a 
asigurării unei rentabilități corespunzătoare. în
deosebi in creșterea bovinelor, vacilor de lapte 
și porcinelor. Pe această cale producătorii vor 
fi mai mult stimulați în mărirea efectivelor de 
animale. în obținerea unor producții sporite de 
carne și produse animaliere și in livrarea aces
tora la fondul de stat. Traducerea în viață a 
programului de dezvoltare a zootehniei și creș
terea cointeresării producătorilor vor crea con
diții pentru dublarea, pină in anul 1975, compa- 
iativ'cu anul 1969, a producției și a fondului de 
stat la carne, lapte Și ouă și, pe această bază, 
se va îmbunătăți aprovizionarea populației, 
creîndu-so in același timp, disponibilități sporite 
pentru export.

Pentru o mai mare cointeresare a unităților 
agricole socialiste, a producătorilor cu gospo
dării individuale din zone necooperativizate și 
a membrilor cooperatori in sporirea efectivelor 
de animale, îmbunătățirea calității acestora și 
creșterea producției de carne, lapte, lină, ouă, 
in vederea stimulării eforturilor pentru dezvol
tarea și mai intensă a zootehniei noastre, Co
mitetul Executiv al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Romăn și Consiliul de Miniștri 
al Republicii Socialiste România.

tralei cărbunelui, îndeamnă in
tr-adevăr la reflecții. Judecind 
prin prisma realizărilor obținu
te la nivelul exploatărilor, lu
crurile ar părea normale la 
prima vedere: șase exploatări 
din totalul de nouă și-au rea
lizat și depășit planul. Sporuri 
substanțiale la producția brută 
de cărbune au raportat peste 
sarcinile de plan pe luna mai 
minerii de la Lupeni (+ 3 040 
tone), Aninoasa (4- 2 528 tone), 
Petrila (+ 1 465 tone). Vulcan 
(+ 1 177 tone), iar minerii de 
la Bărbăteni și Dîlja au con
semnat, dc asemenea, depășiri 
de plan. Privind realizările pe 
mp, atrage asupra lor atenția 
cele 5 301 tone cărbune date 
peste sarcina lunii mai de mi
nerii zonei a IlI-a a minei Lu
peni ca și cele 2 585 dc tone 
date de minerii zonei a IlI-a 
Petrila. iar de la mina Ani
noasa, depășirea de peste 1 200 
tone obținute de ambele zone. 
Tablotfl pozitiv al realizărilor 
pe exploatări mai poate fi 
completat amintind că la mina 
Vulcan s-a înregistrat o îmbu
nătățire a calității cărbunelui 
cu 2,5 puncte față de norma 
de cenușă planificată, iar la 
mina Petrila cu 1.1 puncte.

I. BĂLAN

(Continuare în pag. a 3-a)

Cea de-a 15-a decadă econo
mică din acest an. consumată o 
dată cu sfîr.șitui lunii mei, a 
adus in clasamentul de produc
ție al constructorilor de pe șan
tierele Văii Jiului douA elemen
te noi și semnificative. Vorbind 
de primul, consemnăm ceea ce 
nu au reușit timp de cinci luni 
constructorii obiectivelor social- 
culturale și anume, să-j întrea
că pe tccememiști. situîndu-se 
astfel — pentru prima dată in 
acest an — in fruntea clasa
mentului. cu realizări de pro
ducție rcprezcntînd 40,1 la sută 
din întreg planul anual. Aceas
tă schimbare de lider s-a pro
dus bineînțeles cu deplinul 
„concurs" al tcccmemiștilor ca
re în ultimele zece zile ale lu
nii mai s-au achitat de înda
toriri doar în proporție de 85 
la sută (? I). Plusul de produc
ție acumulat plnă acum, 
dă totuși dreptul șantierului 
T.C.M.M. să raporteze încadra
rea in prevederile de pian ale 
primelor cinci luni. Cînd ne 
gindim insă că acest plus, a- 
ceastă ..rezervă", a rămas doar 
in valoare de 1GOOOO lei și că 
numai într-o singură decadă (a

de 825 cm, au fost concentrate 
utilaje de mare capacitate, trac
toare, sute de oameni, care lu
crează fără odihnă la consoli
darea digului. Dc la Lița pină 
la Fătana și mai departe pină 
la Gorganu, pe digurile ce a- 
pără peste 24 000 hectare cu 
semănături, se veghează zi și 
noapte, se lucrează fără pre- 
cupețirca eforturilor. In urmă
toarele zile, in această zonă 
se vor transporta peste 30 000 
metri cubi pămînt. In ajutorul 
țăranilor cooperatori au sosit 
încă 700 de ostași, precum și 
utilaje grele și o însemnată 
cantitate dc materiale.

In județul Ilfov, pe o lungi
me de 140 km de la Pietroșani 
la Minăstirea, apele Dunării au 
urcat la cote de 782 cm. Ieri, 
apa pătrunsese la Giurgiu, in 
Șantierul naval, pină la sala 
vinciurilor, iar la întreprinde
rea de prefabricate a impus 
întreruperea .activității. Oamenii 
n-au cedat insă. Orașul arată 
ca un imens șantier. Mii de 
oameni lucrează la suprainăl- 

-țarea digului ce apără orașul 
pină la cota maximă de 950 
cm. .Un nou dig de circa 400 
m se inalță pentru protejarea 
locuințelor aflate in afara di
gului orașului.

O impresionantă desfășurare 
de forțe ale loc la Pietroșani. 
Peste 50 de basoulante și trac
toare, mii de oameni, folosind 
pari, fascine, garduri, au ridi
cat cotele digurilor mai sus 
decit cele ale apelor. Totodată, 
in incinta Goștinu — Prondu 
— Greaca — Argeș, paralel cu 
munca de stăvilire a Dunării, 
se lucrează cu 21 pompe de 
marc capacitate la evacuarea 
apei provenite din infiltrații.

Județul Ialomița. Frontul 
principal de luptă împotriva a- 
pelor îl constituie zona Borcea. 
Oamenii de pe digurile ce apă
ră incintele Călărași — Riul; 
Boianu — Sicleanu; Borcea. Fă- 
căeni — Vlădeni și Piua Pie
trei — Giurgeni — Bcrtești, lu
crători de la I.A.S., țărani co-

sportivi, 
patriotice

operatori, militari, 
membri ai gărzilor 
nu cedează nici o palmă de 
pămînt. Aici cuvintul de ordine 
este : „Nu vom lăsa apele să 
muște din plinea Bărăganului". 
Luni au sosit aici noi ajutoare 
— mașini și oameni — care 
alături de localnici lucrează fă
ră încetare la consolidarea și 
suprainălțarea digurilor. Lupta 
este deosebit dc intensă in sec
torul Vlădeni — Stelnica — 
Bordușani. In ultimele zile, din 
cauza vîntului care a provo
cat valuri, apa a încercat de 
cîteva ori să-străpungă digul. 
Tot de atîtea ori 
nii. de strajă zi și 
opus cu hotărire, 
salveze recoltele.

O
La Brăila, toate 

concentrate pentru 
unor tronsoane ale digului ca
re închide Insula Marc a Brăi
lei, la refacerea unor porțiuni 
deteriorate, plombări cu pămînt 
pentru evitarea infiltrațiilor 
la suprainălțări.

O
La Galați, în ultimele 24 de 

ore Dunărea s-a menținut sta
ționară, cu ușoare variații.

O
Constanța. Apele Dunării gă

sesc întregul itinerar de pe ma-

In aceste zile, pe întregul, 
parcurs al Dunării, de la intra
rea in țară -și pină la vărsa
re, se dă o bătălie aprigă pen
tru a preintimpina noi revăr
sări ale apelor.

Mehedinți. Luni, nivelul Du
nării de la Baziaș și pină la 
Bechet mirele au indicat cifre 
superioare celor din aprilie, 
cind apele fluviului au ieșit 
din matcă. O situație specială 
s-a creat in stația C.F.R. Tr. 
Severin, unde apa începuse să 
spele infrastructura liniilor de 
cale ferată, și. de asemenea, 
amenința statia electrică de 
transformare. Aici s-au trans
portat de îndată circa 2 000 
tone piatră brută și 700 saci 
umpluți cu balast, care apără 
stația de inundație. Locuitorii 
satului Cozia, unde Dunărea a 
început să se reverse în albia 
pîrîului local, ridică un dig de 
apărare. Un alt dig a fost ri
dicat și la Gruia.

Dolj. Lupta cu forța dezlăn
țuită a apelor s-a intensificat 
și în județul Dolj. Aici supra
fața inundată’’a ajuns la apToa-^ 
pe 9 000 hectare, cu 195 hectare 
mai mult decit a fost duminică. 
Pe numeroase porțiuni din in
cintele indiguite se duce lupta 
pentru a înlătura pericolul in
filtrației apelor. Mai mult de 
6 000 oameni, intre care 2 000 
de studenți și cadre didactice 
de la Universitatea din Craio
va. care au venit să ajute la 
preîntâmpinarea extinderii su
prafețelor inundate, au confec
ționat mii de fascine in vede
rea protejării și înălțării digu
rilor. Peste 300 de utilaje de 
mare capacitate au transportat 
pe dig mii de metri cubi de 
pămînt care le-au mărit rezis
tența. Au fost constituite echipe 
speciale de intervenție și s-a 
întărit supravegherea, astfel ca 
orice fenomen de infiltrare să 
fie.semnalat la timp pentru a 
putea fi înlăturat.

Teleorman. In zona Zimni? 
cea — Năsturelu, unde se pre
vede că apele vor atinge cota

insă oame- 
noapte, s-au 
reușind să Ion MARGINEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

MONDIAL
DE FOTDAL

(Continuare in pap. a 3-aj

HOTĂRĂSC:

județean

(Continuare în pag. a 3-a)

a fost terminat

Concursul

Lectoratul
(Son tin nare in pag. a 4-a>

a intrat în vacanță
lectoratul de cultură gene- 
femei din orașul Petrila, la

forțclc sint 
consolidarea

Duminica, a avut loc la Pe
troșani faza municipală a 
concursului aplicativ „Pentru 
patrie" la care au luat parte 
grupele tinerilor participanfi

„Centru

_ Majorarea prețurilor de cumpărare, Ia. junjc c ]a

CAMPIONATUL

Apa trece, pietrele rămin

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

• ALTE REZULTAM 
ECHIPELOR DIM VALEA 
JIULUI

Dar atunci 
ei inundă 

atunci cind 
determină

Exploatarea minieră Deva. Se lucrează la degajarea sta- | 
(iilor de pompe (desfundarea conductelor) la iazul de decantare , 
a sterilului.

1. - _______ _____
producător, cu începere de la 1 i„..L J. J, L 
unele categorii de animale și la unele produse 
animaliere, după cum urmează :

— La bovine adulte se majorează prețurile 
de cumpărare la animalele livrate la fondul de

Festivalul

de muzică
ușoară

Brigada de mineri condusă 
de Augustin Demeter de la 
E. M. Livezeni a terminat la 
31 mai — încadrîndu-se in 
graficele de execuție — gu
lerul puțului de aeraj nr. 1. 
Lucrarea, o primă fază în re
alizarea puțului de aeraj nr. 
1, a constat in principal din 
săparea .și betonarea primilor 
17,5 metri verticali de put, 
incepînd de la suprafața te
renului, cu un profil avind 
diametrul liber de 3,10 metri.

municipală

După o activitate rodnică, 
rală organizat de comitetul de ____  __  __ _________,
Școala generală nr. 5 din localitate, a intrat intr-o scurtă 
vacanță. Printre expunerile făcute în cadrul lectoratului 
enumerăm : „Originea și evoluția omului", „Poeziile și cin- 
teccle populare românești14 și altele. Cu prilejul ședinței 
festive de încheiere, judecătorul Teodor Oprean a făcut o 
interesantă expunere despre necesitatea armoniei în familie.

In încheiere, elevii claselor III—IV ai școlii au pre
zentat un frumos program artistic.

înțelepciunea bă- 
trinului proverb nu se referă, 
in esență, nici la apă, nici 
la pietre, ci la oameni. Omul 
nu poate fi învins. Apa vine, 
trece așa cum a venit, cala
mitățile lasă urme dureroa
se, dar omul le supraviețu
iește, omul rămine pe mai 
departe să poarte stindardul

civilizației așa cum rămine și 
piatra: învingător in marile 
confruntări cu natura dezlăn
țuită. Natura și-a intins in a- 
ceste zile o oglindă in care 
și-a privit chipul crud. Insă, 
in aceeași oglindă a văzut 
reflectindu-se brațele a mili
oane de oameni care au să
rit să-și ajute semenii.

aplicativ 
patrie44
la activitatea de pregătire 
pentru apărarea patriei — cîș- 
tigătoare ale concursurilor 
organizate la nivel de orașe.

Concursul a finalizat înde
plinirea unei etape de pregă
tire și a urmărit verificarea 
practică a cunoștințelor insu- 
șite de tineri prin programul 
de pregătire.

Dintre grupele de băieți au 
ieșit clștigătoare cele de la 
Liceul industrial minier Pe
troșani, Grupul școlar Lupeni 
și mina Lupeni, iar dintre 
grupele de fete au cîștigat 
cele de la Liceul Petrila, Li
ceul Lupeni și Liceul Vulcan.

•Apa a fost și va mai fi, 
pentru noi, un bun parte
ner. Ne bucurăm, și ne vom 
mai bucura, de unduirea cal
mă a lacurilor, de ploaia bi
nefăcătoare care scaldă hol
dele de grîu. 
cind revărsarea 
sate și orașe, 
vitregia ei ii

Un spectacol 
nesemnificativ
Festivalul soliștilor și 

chestrelor de muzică ușoară 
„Hunedoara *70"  se dovedeș
te a fi o utilă competiție ar
tistică județeană care, prin 
spectacolele—concurs prezen
tate, oferă o imagine clară 
privind calitatea formațiilor 
muzicale, virtuozitatea instru
mentiștilor, discernămintul in 
alegerea repertoriului, acura
tețea sunetului. Duminecă 
seara, sala Casei de cultură 
din Petroșani a găzduit una 
din fazele județene ale con
cursului. Inițial trebuiau să 
evolueze patru formații repre
zentând tot atîtea case de 
cultură și cluburi ale sindica
telor. In mod surprinzător, 
clubul „Siderurgistul" din Hu
nedoara și cel din Călan nu 
s-au prezentat, motiv care dă 
naștere la îndoieli și suspi
ciuni privind robustețea mu
zicii ușoare de la aceste clu-

CIUDAD DE MEXICO 31 
(Agerpres). — A început ulti
mul „act' al celui de-al 9-lea 
campionat mondial de fot
bal. Peste 100 000 de specta
tori au fost prezenți dumi
nică după-amiază în tribu
nele elegantului stadion „Az
teca" din Ciudad de Mexico 
pentru a urmări mai intii o 
splendidă festivitate de des
chidere. iar apoi, desfășura
rea primului joc a! turneului 
final : Mexic — U.R.S.S. Ce
remonia de deschidere a du
rat mai mult de o oră. Ea a 
început cu defilarea orches
trei marinei mexicane, după 
care au pășit pe zgura pis
tei de atletism, tineri care 
purtau steagurile celor 136 
de țări afiliate la Federația 
internațională de fotbal 
(F.I.F.A.). Apoi și-a făcut a- 
pariția un grup de 16 tineri 
ce purtau pancarde cu in
scripția fiecărei țâri partici
pante la turneul final : An
glia. Brazilia, Belgia. Bulga
ria, Cehoslovacia, R. F. a 
Germaniei, Israel, Italia. Me
xic, Maroc, România. Peru, 
Salvador, Suedia, Uruguay și 
U.R.S.S.

In aplauzele spectatorilor, 
din tribuna oficială a coborît 
pe gazon, președintele Repu
blicii Mexicane, Gustavo Diaz 
Ordaz. însoțit de sir Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A., și 
de Guillermo Canedo, pre
ședintele comitetului de orga
nizare a campionatului mon
dial. Gustavo Diaz Ordaz a 
declarat deschisă întrecerea.

După o scurtă pauză, pe te
ren și-au făcut apariția echi-

pole Mexicului și U.R.S.S. Au 
fost intonate, imnurile de stat 
ale celor două țări după care 
arbitrului vest-german Otto 
Tschencher i s-au prezentat 
următoarele formații '

Mexic : Calderon, Pena, Pe
rez, Hernandez. Lopez, Van- 
toira, Guzman. Pulido. Velar
de, Valdivia, Fragoso.

U.R.S.S. : Kavazașvili. Ka- 
plicinîi. Lovcev, Logofet, Șes- 
ternev. Asatiani. Muntean, 
Serebrianikov, Bîșeveț, Ev- 
riujihin, Nodia.

Jocul a prilejuit o luptă 
sportivă care a ținut în per
manență încordată atenția - 
spectatorilor.

O
CIUDAD DE MEXICO 1 

(Agcrpres). — Ca și în anul 
1966, la Wembley (Anglia — 
Uruguay 0—0), campionatul 
mondial de fotbal s-a deschis 
la stadionul „Azteca" dir. 
Ciudad de Mexico eu un re-

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

pe mulți oameni să-și amine 
pe un timp nedefinit — o 
zi, o lună, un an — viața, 
cu toate relațiile ei. atunci 
cind apa contorsionează su
fletul omului, iar retortele

In pag. a 2-a
• LA ORA .0- PE MICILE 

ECRANE : ROMANIA - 
ANGLIA

• HANDBALISTELE DE LA 
JIUL AU ÎNVINS INTR-UN 
MECI CU „MIZA"

IN OPTIMILE „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA FOTBAL, 
JIUL A CIȘTIGAT IN MI
NUTUL 110(1) CU C.I.L. 
GHERLA

• ȘTIINȚA A ADUS UN 
PUNCT Df LA CIMPIA 
TURZII
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CONTRACTUL DE MUNCA
■ I g ■ ■ ■■instrument juridic 

important pentru întârirea
disciplinei muncii

Profundele transformări so- 
< . ( 
tic succesele obținui-' de oa- 
înm i muncii in toate dome- 

âuate de partid și guvern pen
tru perfection.ire.i vieții sociale 
și adîfiCirea democrației so< ia- 
Jiste au schimbat in mod. esen
țial poziția oamenilor muncii 
in societate și au dat un con
tinui nou raporturilor de mun
că din tătile noastre socia
liste.

David MANIU, 
procuror șef 

al Procuraturii locale 
Petroșani

Oglindind aceste schimbări 
înnoitoare și ținind seama de 
cerințele tot mai mari cu pri
vire la folosirea cit mai efi
cientă a potențialului material 
ți uman in etapa pe care o 
parcurgem, recenta lege a or
ganizării și disciplinei muncii 
«șează la baza raporturilor de 
muncă din unitățile socialiste 
flt- st.,: principiul potrivit că- 
cuia colectivele de oameni ai 
muncii, in dubla calitate de 
proprietari și producători, poar
că răspunderea in fata societă
ții pentru contribuția lor la 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. pentru asigurarea ordi- 
nei și disciplinei muncii, pen
tru apărarea proprietății socia
liste

In realizarea acestui princi
pe; fundamental, contractul de 
muncă constituie un instrument 
juridic dc ‘mportantă deosebi
tă Încheia; numai în formă
scrisă - , concretizează, in mă
sura necesară, drepturile și o- 
bligațiile părților prevăzute de 
lege și de contractul colectiv 
dc muncă. Astfel. în ceea ce 
privește obligațiile organelor de 
. «inducere — prin raportare la 
angajați — legea prevede că a- 
ccmc organe au îndatorirea de 
a asigura condiții de lucru op
time (organizarea științifică a 
producției și a muncii, intro
ducerea tehnologici înaintate, 
Aprovizionarea la timp, folosi
rea rațională a forței de mun
că < tc.): repartizarea tuturor 
s.-' «riaților pe locuri de mun
că ~u precizarea atribuțiilor 
și răspunderilor: asigurarea 
protecție! muncii: respectarea 
contractului colectiv de muncă: 
luarea în considerație a ob
servațiilor critico, sugestiilor, 
rcc’imațiilor și propunerilor 
nngajaților cu obligarea încu- 
noștiințării acestora despre mo
dul cum au fost rezolvate pro
blemele ridicate. Tn completa
re. rodul muncii vine cu o se
rie de garanții privind înche
ierea. executarea și desfacerea 
contractului de muncă, previ- 
rînd condițiile de fond și de
fr-mă obligatorii menite să a-
pere pe angajat împotriva ar- 
bitrariului. subiectivismului sau
abuzurilor din partea organelor 
âo conducere.

In această idee, trebuie con
siderate abuzive acele angajări 
provizorii care ar da posibili
tate conducerii unității de a 
desface contractul de muncă in
mod unilateral, chiar cu prea
viz. Abuziv este și procedeul 
unor conduceri din sectorul 
comerțului de stat din Valea 
Jiului — T.A.P.L., O.C.L. In
dustrial și. O.C.L. Alimentara 
— de a desface contractul de
muncă în cazurile în care le
gea prevede doar măsura dis-

ciplinară u suspendării din 
funcție (atunci cind există o 
piingerc penală împotriva an- 
g ijatului. ca de pildă cazul 
l-.bner Ghizcla de la O.C.L. In
dustrial).

Trebuie subliniat faptul că 
din cele 15 cazuri de litigii 
privind desfacerea de contrac
te. judecate in trimestrul I 
1970 la Judecătoria Petroșani, 
11 au fost respinse ca netc- 
mcinice și noiegale, ceea ce 
denotă superficialitate și pri
peală. Semnificativ, in acest 
si ns este cazul Bloss Iosif de 
la O.C.L. Alimentara. După o 
prună desfacere a contractului 
la 27 noiembrie 1969. în baza 
ari. 20 lit. e codul muncii (pen
tru abatere gravă) pentru o lip
să in gestiune de 2 005 lei — 
-dovedită" ulterior a fi numai 
563.40 lei — se dă in aceeași 
zi, a doua decizie, de desfa
cere, de data aceasta in te
meiul art. 20 lit. d din codul 
muncii (necorespundere in 
muncă) pentru suma de 563,40 
lei. Comisia de judecată, ca 
și instanța de judecată rețin 
insă că nici această sumă nu 
este reală și că lipsa in ges
tiune este numai de... 40 lei 
(după cum ii recunoscut 
reprezentantul unității), 
peste erori in aplicarea 
nu se uite — a celei mai 
sancțiuni disciplinare! ____
disciplina muncii, componentă 
a răspunderii sociale — și ni
meni nu o tăgăduțe — este con
știința obligațiilor și a dreptu
rilor corelative acestor obligații, 
atunci exemplul trebuie să 
plece in mod indiscutabil, de 
la organul de conducere 1

In ceea ce privește pe anga
jați. drepturile lor corespund 
in general obligațiilor pe care 
conducerea le are față de ei 
(drept la salar, protecție a 
muncii, repausul săptăminal, a- 
jutoare materiale, pregătirea 
profesională etc.).

Cu privire la îndatoriri, a- 
ceeași lege stabilește cadrul 
generic al acestora : salariații 
au datoria de a respecta ordi
nea și disciplina la locul de 
muncă, de a îndeplini toate sar
cinile de serviciu ce le revin 
potrivit legii, contractului co
lectiv și contractelor indivi
duale de muncă, regulamentului 
intern de organizare și func
ționare a unității precum și 
dispozițiilor organelor de con
ducere privind desfășurarea ac
tivității în unitate. Astfel, prin
cipalele lor îndatoriri sint i 
respectarea programului de lu
cru; ridicarea necontenită a 
nivelului profesional; însușirea 
și respectarea procesului teh
nologic și de muncă stabilit; 
respectarea normelor de protec
ție a muncii, a reglementărilor 
privind păstrarea secretului de 
stat; apărarea și buna gospo
dărire a bunurilor proprietate 
socialistă; adoptarea unei com
portări corecte și promovarea 
raporturilor de întrajutorare cu 
toți membrii colectivului de lu-

chiar 
Erori 
— să 
grave
Dacă

cru, combătind in spiritul ati
tudinii comuniste față «ie mun
că și societate orice fel de ma
nifestări necorespunzăloare.

Majoritatea covirșitoare a an
gajaților respectă aceste înda
toriri generale. Din păcate insă 
mai sint cazuri — și nu puți
ne — in care conducerile u- 
mtăților sînt nevoite să re- 
c irgă la măsura gravă a des
facerii contractului de muncă. 
Obiectul celor mai multe din
tre aceste litigii îl constituie 
actele de indisciplină ca : ab
sențe nemotivate, încălcarea 
sistematică a obligațiilor de 
serviciu, sau atitudini lipsite 
de respect față de superiori 
însoțite de refuzul de a exe
cuta dispozițiile date de aceș
tia. Cele 
de acest 
Centralei 
Astfel. ____
Gradovici de la E. M. Dîlja și 
Gheorghe Glăvan de la E. M. 
Lonea li s-a desfăcut contrac
tul de muncă pentru absențe 
nemotivate. Angajatului llie 
Mihăilescu de la F.F.A. „Visco- 
za*  Lupeni i s-a desfăcut con
tractul de muncă pentru ne- 
executarea dispozițiilor date de 
șefii săi, precum și pentru ab
sențe nemotivate. Pentru lovi
rea superiorului și absențe ne
motivate. i s-a desfăcut con
tractul de muncă lui Constan
tin Bușe de la E. M. I’aroșeni.

a

mai frecvente cazuri 
fel aparțin unităților 
cărbunelui Petroșani, 
angajaților Gavrilă

Ceea ce trebuie reținut din 
exemplele date este că încăl
cările contractelor de muncă 
provoacă implicații negative 
ca! perturbări in realizarea 
planului de producție, stare de 
spirit nefavorabilă generală de 
neîncredere și animozități din
tre angajat și conducere, dau
ne materiale pentru unitate jsi 
angajat, timp cheltuit cu an
chetarea și cu judecarea liti
giilor ș. a. Cea mai mică nc- 
rcspcctare a contractelor de 
muncă — de o parte sau de 
alta — reprezintă un element 
de dezechilibru, fringe armo
nia relațiilor specifice colecti
velor de muncă socialiste carac
terizate prin unitate, solidari
tate și întrajutorare tovărășeas
că. Aceste încălcări sint ex
presia lipsei simțului- de răs
pundere, iar atunci cind ele se 
daloresc conducerii unității, lip
sei de principialitate șj obiec
tivitate. Ele dovedesc carențe 
ale muncii ideologice și de e- 
ducație civică și o slabă opi
nie de masă.

Este necesar ca organizațiile 
de masă, adunările generale ale 
salariaților. comitetele ..de direc
ție să dezvolte în rînaurile oa
menilor muncii conșTiința lor 
de proprietari ai mijloacelor ăe 
producție și să se preocupe în- 
tr-o mai mare măsură de ceea 
ce spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Creșterea spiritului 
de răspundere civică, întărirea 
conștiinței, îndatoririi tuturor 
de a-și consacra forțele, capaci
tatea, competența, binelui pu
blic. intereselor generale ale 
națiunii*.

MECANIZATOR MINIER. 0 POSIBIUTAIt

„Doctorii" automobilelor I
O firmă : „Autoservice". 

O mină de oameni : meca
nici, vopsitori, tinichigii, e- 
lectricieni, strungari. Citeva 
utilaje, scule, piese de 
schimb și un sediu (destul 
de „copt" pentru reparații 
temeinice) alcătuiesc îm
preună — Unitatea nr. 44 
de automecanică din Petro
șani a cooperativei „Jiul".

La această unitate, o 
mină de oameni harnici i 
Bicskei Mihai — șeful uni
tății, Popa Vaier, mecanic 
auto, Drumuș Francisc, 
vopsitor, Șicht luliu. electro
mecanic și alții, execută o 
gamă largă de lucrări me- 
talo-mecanice, cu precăde
re în domeniul auto. Astfel, 
se fac lucrări de reglaje 
auto, segmentări, tinichige- 
rie, sudură, rectificări, re
parații electrice, vopsitorie, 
gresare — acordindu-se ga
ranții ferme pentru calita
tea lucrărilor de reparații 
auto. Astfel, în luna aprilie, 
la această unitate s-au fă
cut diferite reparații la 31 
automobile, 8 motociclete.

I
3 motorete — și nu a fost 
nici o reclamație la calita
tea lucrărilor.

In cadrul prestațiilpr din 
sectorul metalic, se execu- ‘ 
tă garduri de fier in modele 
diferite (după cerința clien- 1 
tului) la un preț foarte 
convenabil, pentru împrej
muiri de locuințe, diferite 
suduri, etc. Totodată, se e- 
xecută Instalații de încălzi
re centrală pentru locuințe 
proprietate particulară, cu 
cazan adaptat pentru*  folo
sirea la ardere a lemnelor, 
cărbunilor, motorinei — 
după cerință. In acest scop 
se execută și instalațiile ex
terioare și interioare, cu 
radiatoare, pînă la vasul 
de expansiune — garantîn- 
du-se calitatea lucrărilor.

...Este un colectiv mic, cel 
de la unitatea nr. 44 „Auto- 
service" a cooperativei 
„Jiul" Petroșani, dar care 
muncește cu abnegație pen
tru prestarea de servicii 
către populație in termene 
scurte și de bună calitate 1 

M. S.

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

In viața tinerelului, la anu
mite intervale de timp, apar 
probleme deosebit de impor
tante, a căror soluționare influ
ențează în mod special viitorul 
vieții personale, împlinirea ar
monioasă a personalității. Ast
fel. un moment cu semnificații 
complexe îl reprezintă pentru 
fiecare tînăr prima zi de școală 
elementară sau începerea acti
vității de învățămint in liceu, 
în învățămintul profesional sau 
In învățămintul superior. După 
terminarea Învățămintului ele
mentar obligatoriu, cele mai ar
dente întrebări ale fiecărui ti- 
năr se referă la alegerea carie
rei de viitor. Această opțiune 
este determinată in maro mă
sură de nivelul educației ti
nerelului precum și do condi
țiile economico-socialc și isto
rice pe care le oferă societatea.

In anii construcției socialis
mului la noi in țară, și in in- 
vățămînt s-au aplicat o serie 
de măsuri deosebite, care au 
dus la îmbunătățirea și perfec
ționarea continuă a educației 
țl instrucției tineretului. Dez
voltarea procesului de învăță
mint în perioada construcției 
socialismului, sub îndrumarea 
continuă și permanentă a con
ducerii P.C.R.. a urmărit reali
zarea prevederilor lui Marx ca
re arată că partea cea mai lu
minată a clasei muncitoare e 
pe deplin conștientă de faptul 
că viitorul ei’ și. deci, al ome
nirii. depinde, în mare măsu
ră, de educația tinerei genera
ții de muncitori — educație 
cere îmbină instrucția intelec
tuală cu dezvoltarea fizică și 
ev învățământul politehnic.

Astăzi, la noi în țară, dato
rită măsurilor important»» apli
cate în procesul de învățămint, 
tineretul are posibilitatea să-și 
desfășoare capacitatea creatoa
re într-o gamă foarte mare do 
activități. Alegerea direcției de 
urmat pentru fiecare persoană 
în parte constituie o problemă 
deosebit de importantă, iar tî- 
nărul trebuie să fie orientat 
astfel ca în funcție de necesi
tățile vieții sociale, capacitatea 
sa intelectuală. sentimentele 
sale personale și mediul social 
Ln care trăiește, să-și aleagă 
calea pe care va merge in vi
itor. Viitorul omului nu este- o 
chestiune doar de ordin perso
nal, ci privește, in aceeași mă
tură, societatea al cărui pro-, 
greș se înfăptuiește prin con
tribuția diferențiată a indivizi
lor.

PROFESIONAIA
Superioritatea condițiilor de 

viață ale cetățenilor in țara 
noastră este determinată in mod 
deosebit de dezvoltarea indus
triei. Un rol de primă impor
tanță il are și problema asi
gurării multor întreprinderi cu 
cărbune. Extracția dc cărbune 
prezintă o funcție deosebită 
pentru economia națională, 
creșterea continuă a extracției 
de cărbune, in special la mi
nele din Valea Jiului, în etapa 
actuală și in viitor, are semni
ficații social-economice cu totul 
deosebite.

In acest scop minele din Va
lea Jiului in ultima perioadă 
au cunoscut o dezvoltare impor
tantă și. paralel cu deschideri 
de mine noi, se pune proble
ma mecanizării complexe a di
verselor faze și operații tehni
ce din subteran. In ultimii ani, 
prin mecanizarea principalelor 
operații din subteran (tăierea 
și dîzlocarea rocilor din ma
siv. susținerea lucrărilor mi
niere și transportul) s-au obți
nut rezultate deosebite care au 
condus la creșteri apreciabile 
ale nivelului productivității 
muncii.

Paralel cu mecanizarea și au
tomatizarea proceselor de mun
că din subteran, un aspect a- 
uarte îl constituie formarea s’ 
perfecționarea cadrelor de mun
citori. Dacă In trecut -olul mi
nerului era de a dizloca si 
transporta cărbunii din abataj, 
manual, prin eforturi fizice 
deosebit de mari, astăzi rolul 
muncitorului din mină se o- 
rientează din ce în ce mai mult 
spre mecanizare, controlul ma
șinilor și mecanismelor cu ac
ționări automate, cum sînt ! 
combinele miniere și plugurile 
de cărbune pentru abataje fron
tale, combine miniere pentru 
lucrări de deschidere, mijloace 
mecanizate pentru săpări de pu
țuri, susțineri metalice moder
ne și altele.

Folosirea eficientă a tuturor 
utilajelor Și mecanismelor cere 
ca muncitorii să aibă un înalt 
nivel de calificare profesională. 
In acest scop, în baza legii în
vățămintului, s-a format școala 
profesională de muncitor cali
ficat în specialitatea mecani
zator minier.

Grupul școlar minier din Pe
troșani asigură condiții optime 
de desfășurare a procesului de 
învățămint, care durează 3 ani. 
precum și preocuparea susținu

tă dc educare cetățenească și 
patriotică a elevilor. De aseme
nea, elevilor care nu sint din 
localitate, li se pot asigura 
condiții dc cazare, intr-un că
min modern, și alimentare in 
cantina școlii.

Elevii școlii beneficiază in 
timpul școlarizării de îmbrăcă
minte, echipament de protecție 
la locul dc muncă, cărți și 
rechizite școlare,- «bilete de 
transport in vacanță." precum și 
o bursă lunară.

Față de aceste condiții favo
rabile privind desfășurarea a- 
nilor de învățămint și impor
tanța deosebită pC'care o pre
zintă meseria de mecanizator 
minier, la care se adaugă avan
tajele economice și sociale de 
care se bucură muncitorii mi<- 
ncri in țara noastră (salarii la 
nivel ridicat, locuințe cu încăl
zire gratuită, prețul iluminatu
lui redus și altele) propunem 
tinerilor să-și aleagă cu multă 
încredere meseria de mecaniza
tor minier.

înscrierea — și informații 
privind examenul de admitere 
— se face la Grupul școlar 
minier din Petroșani, strada 
Republicii nr. 7, în perioada 
1—30 iunie, la secretariatul 
școlii, zilnic între orele 7—15 
și în zilele de marți și vineri 
de la orele 7—20.

La înscriere se vor prezenta 
următoarele acte :

— cerere de înscriere;
— certificat dc absolvire a 

școlii generale în original:
— certificat de naștere în o- 

riginal și copie care se certi
fică de școală:

— fișa copilului de la 0—10 
ani sau certificat medical eli
berat de circumscripția medi
cală la care candidatul este 
luat în evidență;

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

— rezultatul examenului ra
diologie efectuat cu cel mult 
trei luni înaintea înscrierii.

Concursul de admitere se Va 
desfășura intre 6 iulie — 14 iu
lie 1970 și constă în următoa
rele probe:

— limba română — scris și 
oral;

— matematică — scris și o- 
ral.

Ing. IOSIF LEGRAND, 
directorul

Grupului școlar minier 
Petroșani

In Editura politică
a apărut:

Ing. Gh. Vîrtejianu
Ing. T. Zanian
Preocuparea sindicatelor pentru dezvoltarea 

creației tehnice de masă

Aninoasa; Obiectele pentru 
sinistrați de la centrul de co
lectare înainte de a fi trans
portate...

Fotoi I. LICIU

--------------------------------------------
Satu Mare. De cind se știu, 

locuitorii acestui colț de țară 
erau obișnuiți ca in fiecare 
primăvară să sădească flori, 
să admire florile, . parcurile. 
Primăvara, aici,' in orașul de 
pe Someș, întotdeauna era o 
explozie de verdeață și flori. 
Nu exista parc, nu exista stra
dă in care să nu admiri ro
șul singeriu al trandafirilor, 

~atit de iubiți de către sătmă- 
reni. De altfel, municipiului 
Satu Mare i se mai spune și 
orașul florilor, orașul celor 16 
parcuri, un al doilea... Cluj.

lată insă că în noaptea de 
14 mai a. c., în citeva ore, 

! parcă s-a răsturnat asupra 
sătmarului o uriașă oglindă. 
Apele bălrinului Someș s-au 
învolburat, și-au ieșit din 
matcă trecind peste cele trei 
diguri de siguranță, dînd nă
vală cu furie nemaiîntîlnită 
peste orașul care la acea oră 
dormita A început crincena 
încleștare cu stihiile apei. Mii 
de oameni au încercat să pu
nă stavilă valurilor uriașe. Lu
minile s-au stins, sirenele su
nau continuu. Au început cli
pe de groază.

Valurile măturau tot ce gă
seau in cale. In citeva minute 
dispărea o casă, apoi alta. Se 
auzeau Strigăte de ajutor. Și 
totul s-a petrecut intr-o bez
nă de nepătruns.

Au sosit in grabă echipele 
de salvare alcătuite din mem
bri ai gărzilor patriotice, din 
militari. Lupta devenea din ce 
in ce mai dramatică. Oamenii 
n-au îngenuncheat. Militarii 
forțelor noastre armate, mun
citorii, au dat dovadă de ade
vărate acte de eroism, punîn- 
du-și in pericol viața pentru 
a salva alte vieți.

Maiorul Pavel Pașca, care 
acționa cu citeva echipe de 
salvare pe șoseaua Satu Mare 

i — Botiz, a fost dat dispărut 
trei zile. După trei zile, frînt 

V_____________________—

de oboseală, ud pînă in mă
duva oaselor a raportat co
mandantului :

— împreună cu ostașii am 
salvat aproape 6 000 de oa
meni din Satu Mare — Botiz.

N-a fost’timp pentru felici
tări. Comandantul i-a strins 
doar mina in tăcere și l-a a- 
probat.

Pe străzile Trandafirilor, 
Porumbeilor, Chendi, apa tre
cuse de trei metri. La un 
moment dat, luată de valuri

adăpost pe cei 3 500 de sinis- 
trați. Pe cind să facă cale în
toarsă după un alt transport, 
linia ferată era deja măturată 
de furia apelor.

Sint doar citeva secvențe dc 
luptă aprigă cu stihiile natu
rii. Zeci și sute de acte de e- 
roism. Oameni salvați din po
dul cdselor, de pe acoperișuri 
sau din pomi.

După ce apele Someșului 
s-au retras, după ce oamenii 
s-au reîntors acolo unde cu

ZILE DE CUMPĂNA 
IN ORAȘUL 

DE PE SOMEȘ
o femeie era in primejdie de 
moarte. Un ostaș, fura ordin 
special s-a aruncat in valuri, 
salvind femeia. Apoi, ostașul 
cu o barcă a dispărut. 52 de 
ore nu s-a știut nimic despre 
el. La întoarcere frînt de o- 
boseală a raportat și el lapi
dar :

— Am salvat 36 de copii.
Trenul de Satu Mare — 

Baia Mare se afla în stația 
Odoreu. 3 500 de cetățeni din 
Odoreu care au fugit de furia 
apelor au stat în tren. Meca
nicul a coborit sâ salveze fa
milia. Un alt coleg de al său, 
aflat călător în tren s-a urcat 
pe locomotivă, a manevrat 
trenul pe alte linii, punind la

citeva zile in urmă aveau că
minele, am intilnit cîțiva mi
litari, oameni cărora orice în
trebare le-ai fi pus, iți răs
pundeau simplu.

— Oricine in locul meu pro
ceda la fel. Atunci, nu mi-am 
pus problema să mă salvez 
pe mine, ci să salvez pe alții.

O ținură, elevă în clasa a 
Xll-a s-a aruncat in valuri să 
salveze un copil. Și l-a salvat, 
insă cu prețul vieții ei.

Printre militarii care au ac
ționat in acele zile in Satu 
Mare pentru salvarea oameni
lor și a bunurilor am intil
nit și cîțiva din Valea Jiului.

loan Voicu, unul dintre a- 
cești militari ne-a declarat:

— Sint de felul meu din 
Oltenia. Insă am lucrat in 
Valea Jiului la mina Lupeni. 
Am dat și eu o mină de aju
tor la salvarea oamenilor.

Un om modest, un om că
ruia nu-i place să facă para
dă din ceea ce a făcut. Ulte
rior am aflat că el a salvat 
mulți copii aflați într-o gră
diniță.

L-am intilnit și pe loan 
Toth, pensionar. A lucrat ca 
vagonetar, apoi ca miner la 
mina Lonea.

— Nu mi-a fost frică să 
dau o mină de ajutor. M-am 
gindit la copii. Oamenii mari 
se mai pot salva. Se mai a- 
gață de ceva, dar copiiL..

Ofițerul Ion Țuțuianu din- 
lr-o unitate militară din ju
dețul Bihor ne-a mărturisit 
că a lucrat pe șantierele de 
construcții din Valea Jiului. 
In Valea Jiului a învățat la 
școala vieții.

Ofițerul a acționat intr-unui 
din cartierele greu lovite de 
calamități. A salvat multe 
vieți omenești, multe bunuri 
materiale. Despre toate aces
tea vorbea foarte simplu și 
firesc.

Sînt doar citeva secvențe 
de ceea ce s-a petrecut în a- 
cele zile de groază în Satu 
Mare. Din miile de oameni 
am schițat doar pe cîțiva pe 
care i-am intilnit după ce a- 
pele bătrinului Someș s-au re
tras în matca lor.

Acum în Satu Mare se mun
cește la reconstrucție. Sub lo
zinca „Totul pentru recon
strucția orașului" au și înce
put lucrările de construcții la 
primele 400 de apartamente, 
destinate sinistraților. Cu si
guranță că orașul își va recă
păta vechea înfățișare și va 
deveni din nou un oraș al 
florilor.

F. ISTRATE I. M.

Pe urmele 
materialelor 

publicate 

„Meseriași 
particulari 

ai unei firme 
îngăduitoare"

La ancheta noastră pu- 
blicală sub titlul de moi 
sus in ziarul din 23 oprilie 
a.c. conducerea Uniunii ju
dețene a cooperotfvelor 
meșteșugărești Hunedoara 
- Deva ne răspunde :

„Semnalările critice adre
sate conducerii Cooperati
vei „Jiul" din Petroșani cu 
privire Io nerealizorea sarci
nilor de plan de către 
unele unități, corespund 
realității. Cauzele care au 
condus la această stare de 
lucruri se daloresc mai mul
tor factori, și anume :

— Lipsa unor meseriași 
calificați, îndeosebi in me
seriile de mecanici auto, e- 
lectricieni, instalatori-sanita- 
riști, care in Valea Jiului 
sint angajați în întreprin
deri mai mari cu profil in
dustrial. De altfel secțiile 
amintite lucrează cu un nu
măr redus de cooperatori.

— Lipsa de materiale și 
piese de schimb care se 
obțin prin repartiții.

La aceste cauze se a- 
daugă însă și lipsurile în 
modul de organizare a 
muncii și de orientare a 
conducerii coperativei, în
deosebi Ia angajarea unor 
șefi de secție care, nepu- 
tînd face față coordonării 
mai bune a procesului de 
producție, ei însăși avînd 
lipsuri, au fost deseori 
schimbați din funcție.

Nerealizarea sarcinilor de 
plan la secția de tîmplărie 
se datorește spațiului ne
corespunzător in care 'și 
•desfășoară activitatea de 
multă vreme această unita
te, din care cauză secția 
lucrează și cu un număr 
redus de cooperatori. Cu 
toate insistențele adresate 
organelor locale, nu s-a 
reușit să se obțină un spa
țiu corespunzător pentru ex
tinderea secției, din care 
cauză activitatea ei s-a re
zumat la lucrări de întreți
nere. Datorită acestei situa
ții utilajele achiziționate cu 
ani în urmă pentru dezvol
tarea și modeiniiareo unei | 
unități de tîmplărie in Pe- | 
troșani au fost redistribuite 1 
altei cooperative.

Cit privește activitatea 
secției de croitorie - co
mandă nr. 72 din Petrila 
care a obținut rezultate 
nesatîsfăcătoare, acestea 
se datoresc lipsei de orga
nizare a procesului de pro
ducție precum și abaterilor 
responsabilei Rozalia Flo
rean care a executat lu
crări, atît în secție cit și la 
domiciliu, fără bon de lu
cru, fapt pentru care a 
fost schimbată clin luncție. 
Pentru rentabilizarea secți
ei și pentru a asigura coo
peratorilor cîștiguri cores
punzătoare, Conducerii co
operativei i s-a trasat sar
cina de a completa pro
ducția secției cu lucrări de 
mică serie.

Secția de lec,âforie nu 
și-a realizat sarcinile de 
plan și dintr-o iipsă de con
trol asupra activității ei. 
Responsabilul Ion Voinea a 
executat lucrări fără a fi 
înregistrate".

In continuare, din răs
punsul U.J.C.M. Deva se 
desprind măsurile preconi
zate a se lua pentru îm
bunătățirea activității unor 
secții din cadrul cooperati
vei.

în încheierea răspunsului 
se spune : Biroul Comitetu
lui executiv al U.J.C.M. prin 
serviciile de specialitate va 
sprijini conducerea Coope
rativei „Jiul" din Petroșani 
pentru remedierea deficien-. 
țelor. In general, cele sem
nalate în articol corespund 
realității. Le considerăm ca 
un ajutor prețios în munca 
noastră de viitor. Semnea
ză : președinte I. Blăjan, 
șef serviciu organizarea 
muncii Achim Nechif.

Promptitudinea cu care 
semnalările critice ale zia
rului au fost analizate de 
conducerea U.J.C.M. dove
desc, suficient de elocvent, 
faptul că forul imediat su
perior al cooperativei „Jiul" 
se preocupă permanent de 
îmbunătățirea deservirii 
populației din Valea Jiului, 
de rentabilizarea tuturor 
secțiilor. Nu aceeași dova
dă de preocupare o face 
insă, conducerea Coopera
tivei criticate care, pînă in 
prezent nu a răspuns la 
semnalările ziarului.
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Cadru favorabil
dezvoltării

ionelele dc frontieră 
Episcopia Bihorului 
să sosească în țară

;ă ajutoarele oferite 
roase guverne, orga- 
nlcrnaționale, firme 
lc și persoane par- 
- n '-trați'.or din Ro-

mania.
Printre aceste transporturi 

11 numără și cel efectuat de 
• ’•e Iznslrom care, la vola
nul unei autodube „Volvo" 
de șapte tone. proprietate 
> sondă. a adus îmbrăcă- 

nlc și încălțăminte trimise 
de Ctucea Roșie Suedeză.

I de tragedia care 
l țara, a declarat 
Linstrom la punctul 

frontieră Borș, am hotfi- 
uez, cu mijloa- 
rticularc. în mod

ică diferite a- 
jutoare de peste hotare pen

ii sinistrații din țara noas-

De pe cargoul .Vita- sub 
ivilion grec, s-au dcs-.ăr- 
iț articole de îmbrăcăminte, 
limente m medicamente din 

partea stenței Helene,

Crucii Roșii din Grecia ți 
personalului Ambasadei ro
mâne la Atena. Printre al
tele. transportul cuprinde 
mai mult de 15 000 de cutii 
cu conserve de legume și- 
carne, lapte concentrat ți alte 
alimente, 13 saci cu vată ți 
tifon, un mare număr de cu
tii și flacoane cu penicilină, 
polivitamine și alte medica
mente.

De pe nava grecească 
..Giangaros 2*  s-au descărcat 
miercuri peste 250 tone do 
orez donat dc compania 
„John S Latsis'*  din Grecia.

Din Constanța a fost ex
pediat miercuri din donația 
aceleiași companii grecești, 
spre județul Alba. primul 
transport de 1 000 dc pături, 
1 000 dc cearșafuri și 200 de 
saltele

Din stocul de mărfuri a- 
fiate in custodie la Agenția 

vlomar" din portul Con- 
ița. firma grecească „Dan- 
* a repartizat 500 dc bi
ne de măsline în greutate 

de 6 500 kg pentru ajutora
rea sinistraților din Româ-

țul de frontieră Stamora-Mo- 
ravița, noi transporturi cu 
ajutoare pentru județele cala
mitate și populația sinistra
tă, primite din partea unor 
societăți de Cruce Roșie, fir
me și întreprinderi economi
ce din diferite țâri europe
ne. Din Danemarca, un au
tocamion românesc a adus 10 
betoniere, cu seturi de piese 
de schimb și 2 577 kg conser- 
te de carne, donate de firma 
„Dauchuscr" din Copenhaga. 
Din partea firmei „Fclix" din 
Suedia au fost trimise 1 440 
cutii de conserve și 1 120 co- 
lete cu sucuri de legume.

Crucea Roșie iugoslavă a 
trimis din Belgrad un nou 
ajutor conslînd din 7 tone 
de conserve. 2 000 de pături 
și pleduri, saltele pneuma
tice și 50 de corturi, iar din 
partea Crucii Roșii italiene 
și a firmei „Fiat*  a sosit un 
autotren. încărcat cu 3 ca
mionete. 1 000 de cuverturi 
și 8 000 de cutii cu produse 
alimentare. In același timp, 
un autocamion românesc a 
adus din Anglia o donație a 
Agenției economice londone
ze, care conține 56 de balo
turi cu îmbrăcăminte pentru 
copii, femei și bărbați și pro
duse necesare dezinfectării 
apej potabile. Alto autocami
oane au adus din Austria

paturi pliante și saltele pneu
matice donate de mai multe 
firme și organizații de aiuto-

După cum
Guvernul Republicii Popu
lare Ungare a hotărit să a- 
cordc Republicii Socialiste 
România un ajutor in va
loare de 10 milioane forinți, 
ca o contribuție la refacerea 
obiectivelor din zonele sinis
trate datorită inundațiilor. A- 
cest ajutor va fi acordat 
prin executarea unor lucrări 
de reparare la digurile do pe 
Someș și prin livrarea unor 
materiale de apărare împo
triva inundațiilor. ca folii 
dc polietilenă și palplanșe 
metalice.

Pe baza înțelegerii interve
nite au sosit în țară 150 de 
mecanici, șoferi și alt per
sonal dc specialitate. împre
ună cu 3 excavatoare, 9 au- 
toscrepcro, 3 dragline. 30 au
tobasculante și alte utilaje, 
care au și început să lucre
ze. Do asemenea, a fost 
livrată o cantitate de 5 tone 
folii de polietilenă specială 
pentru apărarea digurilor, iar 
alte 20—25 tone sint în curs 
de livrare.

(Agerpres)

Sifuajia hidrologică

a rîurilor
Potrivit datelor Comisiei cen

trale de apărare împotriva i- 
nundațiilor. situația hidrologică 
« rîurilor se prezintă astfel :

Datorită precipitațiilor care 
eu căzut în ziua de 1 iunie, 
eu fost înregistrate creșteri ne
însemnate de nivel pe cursu
rile superioare ale unor riuri 
din nordul Crișanei, estul și 
sud-estul Transilvaniei, Banat, 
Muntenia și zona de vest a 
Moldovei. In celelalte regiuni, 
nivelul apelor pe riuri a con
tinuat să scadă, menținindu-se 
(ncă deasupra cotelor de inun
dație. pe sectorul inferior. Și
retul cu 30 cm la Șendreni și 
Prutul cu 50 cm la Fălciu și 
30 cm la Oancea.

Pe Dunăre, nivelurile apei 
sint în scădere pe sectorul de 
la Baziaș pină la Zimnicea, cu 
5 cm în partea superioară și 
cu 1—2 cm in zona inferioară 
a acestui sector. De la Oltenița

in aval, nivelurile sint in creș
tere cu circa 2 cm. Se aprecia
ză că frontul undei de viitură 
aflat in această zonă inferioară 
a Dunării va mai determina 
creșteri de nivel de cel mult 
10 cm pină în jurul datei de 
10 iunie, cînd scăderile vor fi 
generale pe întregul traseu al 
Dunării, cu excepția unor mici 
fluctuații locale. Se atrage a- 
tenția asupra pericolului de e- 
rodare a digurilor, datorită va
lurilor provocate de vintul ca
re a suflat la 3 iunie cu vi
teze de 10—12 m pe secundă 
din direcția nord-vest.

Scăderile care s-au produs ‘nu 
sint de natură să diminueze 
pericolul existent la diguri, pre
cum și in zona lideră a Du
nării.

lată situația și prognoza ni
velurilor pe Dunăre în punctele 
unde se vor mai semnala creș
teri :

șeptelului
a.

rronoexpres
Numerele extrase la concursul Pronoexpros nr. 23 din 
nie 1970.
Extragerea I : 11 33 45 9 6 38.
Fond de premii: 353 210 lei.
Extragerea a II-a : 35 38 14 7 34 1 25 2.
Fond de premii :

Pneuri Nivelul la Nivel maxim Data produ- f
zvja

hidrometrice 3 VI prognozat cerii culmi-
— cm — — cm — nației

21,50
Oltenița 771 773 4.V1
Călărași 701 710 5.VI
Cernavoda 704 710 5-6. VI

22,20
Hirșova 724 730 6. VI
Brăila 628 «35 6-7.VI 22,35

Galați 584 595 7.V1 22,50
Isaccca 498 510 7-8. VI 28,00
Tulcea 427 435 8.VI

Măsuri
bine cumpănite

mai bine aprovizionați, 
,ta este esenjialul. Ne 

dăm perfect de bine seama 
că animalele pe care le creș
te țărănimea noastră trebuie 
să aducă beneficii. Cointere
sarea celor care au grijă de 
ele devine un factor de bază, 
ială de ce găsim firesc fap
tul că la investițiile alocate 
pentru dezvoltarea zootehnici 
icnim fiecare dintre noi cu 
■■ contribuție cit de neînsem
nată. Am făcut cu familia — 
sofia și cei doi copii — ©
mică socoteală. Noi consu
măm pe zi cel mult 1 — 1.5 
Dină la 2 litri de lapte Ma
jorarea preturilor cu amănun
tul ne-a arătat că vom chel
tui cu cca. 3,35 lei mai mult

decit pină acum. E o sumă 
derizorie și nici nu putem 
concepe că ea ar putea sta 
în balan/ă cu avantajele re
zultate din Întărirea sectoru
lui zootehnic, pe care liotă- 
rirea o preconizează. De iapl, 
noi cișligăm frumos. Îmbu
nătățirile aduse sistemului de 
salarizare e inutil să le ma. 
demonstrăm aici. Cert e că 
sini luni In șir cînd pe post 
de miner cișligăm și 
170 lei. Uneori și mai 
Așa că suma de care 
vorbii nu se simte, nu 
lează bugetul familiilor 
tre. $i apoi, cind toate 
tele măsurilor partidului 
guvernului se concentrează 
spre îmbunătățirea vieții po
porului întreg, mai putem sta 
v reo clipă la îndoială ?

noas- 
eiec- 

și

— PoiUli, tovarăși! Avem 
sală de așteptare! Intrali, 
pi -j vine autobuzul 1 — "
imbia într-o zi noroasă pe 
călători, dispecerul autcgărri 
I.G.C. din Pia/a Victoriei — 
Petroșani.

Oamenii — bărbați, femei, 
băl tini, copii — care aștep
tau autobuzele de Uric ani. 
Aninoasa. Cimpa, intrau

. sala respectivă, priveau 
jur și... ieșeau afară !

I ...Soliciludinea dispecerului 
| nu poale acoperi faptul că 
I sala de așteptare a aulogării
• I.G.C. . Petroșani este murdară
* (așteptind cu răbdare zugra- 
| vii), iar lot „mobilierul" ‘■e 
I, compune dintr-o masă șubre- 
i dă. N’u există un scaun, o 
i bancă sau orice altceva pe 
I care să poli ședea, adică ni

mic din ce ar trebui să alcă- 
luiuscă ambianta unei săli de 
așteptare! 1 Dar nici aiură, 
In micul perimetru al aulo
gării nu există vreo bancă 
pe care să poată ședea — in 
așteptarea autobuzului — o 
femeie cu copil mic în brațe, 
un bălrln, un bolnav venit 
de . la spital să călătorească 
acasă.

in 
in

Din i 
tregi ci 
tă la i , 
al VI-1. a in pline căutări 
vederea cristalizării unei 
muie de echipă și a unui 
tem de joc capabil să se 
pună pe plan international, 
eforturile noastre aveau să 
din nou întirziate de 
nea și 
neputința 
redutabilelor formalii 
tuqaliei și Cehoslovaciei 
buie să ne mulțumim cu locul 
trei în giupă, Înaintea echipei 
Turciei care reușise să ne în- 
vinqă pe teren propriu cu 2—1.

Turneul final, care debutează 
prin meciul Anglia—Uruguay, 
intilnire ce a provocat dezilu
zii și numeroase semne de în
trebare privind perspectivele 
echipei britanice, avea să pro
ducă unele din cele mai mari 
surprize. Prima dintre ele o

nou sorții se arată vi- 
:u echipa României, afla- 
mijlocul acestui deceniu 

în 
for- 
sis-

. Dar 
ă ' fie 

amărăciu- 
reproșurile provocate de 

calificării. In fața 
ale Por- 

tre-

furnizează Ungaria, care 
șeșle să învingă Brazilia, 
nătoarea Cupei Jules Rimei ‘și 
marea favorită a turneului, cu 
3—1, după un joc de mare ten
siune și spectacol. După acest 
meci, cola echipei Ungariei pe 
piața pariurilor a marcat un 
salt brusc, multi vă/.înd în ea 
pe \iitoarea finalistă a turneu
lui. In următorul meci, echipa 
Portugaliei spulberă ultimele 
speranțe al- Braziliei de a in
tra în semifinale. După un meci 
dramatic, in care steaua lui 
Eusebio a făcut să pălească pe 
cea a lui Pele, brazilienii sini 
învinși cu 3—1 și părăsesc 
triști și lipsiți de glorie marea 
întrecere. Sosiți acasă, cei care 
pină atunci fuseseră idolii în
tregii Brazilii, au avut nevdie 
de protecția poliției pentru a 
nu fi linșați de mulțimea în
furiată.

O altă surpriză de proporții 
o furnizează misterioasa repre
zentantă a Asiei — echipa

R. P. D. Coreeană, care reușeș
te să elimine una din cele mai 
redutabile „leani"-uri europene 
— formația italiană, sosită la 
Londra cu pretenții, dacă nu 
la titlu, cel puțin la medalia de 
argint. Conlinuînd seria nepre
văzutului, echipa coreeană avea 
să furnizeze în compania Portu
galiei o partidă de-a dreptul 
senzațională. Fără să se inti
mideze în fața rutinaților fotba
liști lusitani, modeștii coreeni, 
a căror viteză debordantă și dă
ruire au creat în tribune un 
val de admirație 
reușesc în 
par tidei să 
Portughezii 
revină din 
primesc un 
mare măiestrie. Deruta lor este 
acum completă. Și nord-coreenii 
ii execută fără milă: 3—0. Un 
scor incredibil, care anunța 
una din cele mai mari surpri
ze ale World-Cup-ului. Dar, re

primele
preia 

nu au 
uluială,
gol „lucrat"

tribune
și simpatie, 
minute ale 
conducerea, 
timp să-și 
cind mai 

cu o

propria lor cenușă, 
un Eusebio extra- 

in atac, și tri- 
din

născînd din 
lusitanii, cu 
ordinar, revin in atac, 
bunele vor asista la un. 
cele mai senzaționale răsturnări 
de situații, al cărei erou, Euse
bio, va marca patru goluri. Pină 
la sfirșitul meciului, portughezii 
vor mai reuși un gol și vor 
ciștiga cu 5—3 acest meci de 
coșmar.

In prima semifinală, 
învinge, după un meci disputat 
la marginile regulamentului, e- 
chipa U.R.S.S. cu scorul de 
2—1. In cealaltă semifinală, 
Portugalia, care se dovedise, 
totuși, revelația campionatului, 
a trebuit să încline steagul în 
fața Angliei, după ce Eusebio 
fusese practic anihilat de Nobby 
Stiles, jucătorul care își crease 
o tristă faimă prin comporta
mentul său de o duritate neo
bișnuită chiar și pe stadioanele 
engleze. Scor final 2—1.

(Va urma)

R.F.G.

Cu toate rezultatele ce s-au obținut in ridicarea nive
lului dc calificare, a pregătirii cadrelor dc conducere, există 
încă o seamă de deficiențe. Este suficient să arătăm că la 
exploatările miniere, peste 75 la sută din numărul total 
al salariaților nu au cele 7 sau 8 clase elementare com
plete și. in medic, numărul total al salariaților calificați 
reprezintă doar 50—55 la sută din totalul angajaților. Nc- 
satisfăcător se prezintă activitatea ce se desfășoară și in 
cadrul școlilor de calificare ce funcționează la exploatările 
miniere. Frecvența cursanților este foarte scăzută (40—65 
la sută) deoarece nu peste tot conducerile exploatărilor și 
mai cu seamă ale zonelor acordă atenție participării la 
cursuri a celor înscriși conform programului. Pe de altă 
parte, din discuțiile purtate cu uncie cadre de conducere, 
cu secretarii de partid și alți tovarăși cu munci de răspun
dere a reieșit că actualele manuale nu sînt suficiente și 
sint depășite față dc cerințele tehnice actuale. De aseme
nea. se constată că și față de salariații care își completează 
studiile elementare și medii la cursurile serale și fără frec
vență există încă multe „opoziții*  din partea unor condu
cători atunci’ cînd este vorba de schimbarea șutului sau 
acordarea concediilor in perioada examenelor. Asemenea 
aspecte se întilnesc la mina Vulcan, mina Paroșeni și pre- 
parația Coroești, iar organizațiile U.T.C. și comitetele sin
dicalelor nu iau măsurile corespunzătoare, fără a mai vorbi 
de faptul că sint obligate să cunoască modul in care e- * 
levii frecventează cursurile, greutățile cc le au la școală 
etc. Față de această situație trebuie să existe o preocupare 
mai mare și din partea comitetelor de partid, a organiza
țiilor de bază care au datoria să-și spună mai hotărit punc
tul lor de vedere. Există încă suficiente rezerve și credem 
că nu s-a făcut totul pentru perfecționarea cunoștințelor 
cadrelor de conducere, inginerești. Unii ingineri nu stu
diază materialele de specialitate noi apărute, conducerile 
organizează puține discuții cu aceștia, nu-i atrag în ca
drul unor colective de concepție pentru rezolvarea proble
melor ce se ridică in producție, mai cu seamă la exploată
rile miniere.

In vederea intensificării activității de pregătire a cadre
lor, de ridicare a calificării tuturor salariaților va trebui 
să avem în atenție îmbunătățirea procesului instructiv-edu- 
cativ in cadrul școlilor de calificare de pe lingă unități, 
mai cu seamă la exploatările miniere, urmărindu-se frec
vența la cursuri, calitatea lecțiilor predate, îmbogățirea te
maticii, organizarea practicii, repartizarea elevilor la cele 
mai bune brigăzi, calificarea unui număr mai mare de mi
neri mecanizatori. Organele și organizațiile de partid, de 
sindicat și U.T.C. să analizeze în cursul trimestrului III si
tuația salariaților care își completează studiile elementare 
și medii, asigurînd în anul școlar 1970—1971 recrutarea 
unui număr mai măre de cursanți. In scopul ridicării nive
lului tehnic al cadrelor de conducere și inginerești să se 
organizeze trimestrial studierea organizată a noutăților din 
publicațiile de specialitate.

Comitetele de partid, organizațiile de sindioat și U.T.C., 
comitetele de direcție au datoria să acorde o atenție mai 
mare muncii de selecționare și promovare a cadrelor, cu
noașterii temeinice și aplicării hotăririlor ce se elaborează, 
îmbunătățirii propagandei tehnice, creșterii numărului de 
abonamente la presa de partid și publicațiile de speciali
tate. Este vorba de o cerință a vieții, o condiție a înfăptui
rii sarcinilor de răspundere ce ne stau în față.

c., întrece suma d» 
2 800 000 lei. In aceste venituri, 
desigur, se includ și cele d» 
care vor beneficia producătorii 
individuali din satele și comu
nele Văii Jiului. Atrage io 
mod deosebit atenția că întreg 
ansamblul de măsuri adopt 4» 
dc partid și de stat are meni
rea de a stimula pc produ ă- 
torii individuali din zonele ie 
deal .și de munte de a rr- ie 
un număr sporit de anim , șl 
de a le contracta cu stătu1

Măsurile vin in spr ; -,ul 
creșterii și ameliorării efecti
velor de bovine. In acest sena 
Ia specia bovine efectul sti
mulator il are mai cu sea â 
livrarea animalelor la -a lin
tea I unde hotărîrca stabil- e 
o majorare a prețului de •um- 
părare de aproape 27 la - 
revenind 1.70 lei pe kg ()» 
exemplu Ia vjnzarea unu- ->!- 
mal in greutate de 400 kg pre
dat la calitatea I. produ /,o- 
rul va încasa în pl'is față -<• 
vechile prețuri, o sumă de I 0 
lei. Binevenită și cu efect < u r 
in creșterea efectivelor d- no- 
vine este totodată acord e 
unei prime de 300—500 lei 'îi 
țăranilor cooperatori r-g «i r-r- 
ducători individuali pentru 
fiecare junincă la 'prim i t .■ i- 
re. O prevedere a hotăririi .:i- 
re va determina țăranii noștri 
să crească mai multe an-mr > 
este și scutirea lor de impozit 
pentru un număr de vaci ceai 
cu numărul de viței con’r- c- 
tați și livrați organizațiilor so
cialiste de stat sau cooperat «- 
le. Asigurarea posibilității pen
tru membrii cooperatori și pro
ducătorii individuali de a cum
păra anual de la stat 100—1.*4  
kg porumb corespunzător can
tității de lapte-marfă livrați 
către stat pe bază de contr- ct, 
degrevarea de impozite a mate
rialelor de construcții, a insta
lațiilor Si utilajelor de meca
nizare a muncii în zootehnie 
sint tot atîtea obiective stimu
latoare si încurajatoare pentru 
țăranii din unitățile coopera
tiste ale agriculturii noastre șl 
pentru producătorii individuali 
dc a crește mai multe v:te^ 
de rase mai superioare, și a 
contribui astfel, mai din plin, 
la asigurarea fondului central 
do produse agroalimentare nl 
statului.

Din Hotărîre reține atenția 
faptul că fondurile necesare a- 
coperirii prețurilor de cumpă
rare și acordarea celorlalte sti
mulente și avantaje oferite ță
rănimii muncitoare se vor asi
gura din veniturile statului șl 
majorarea prețului cu amănun
tul la unele produse de origine 
animală, astfel îneît să nu ti» 
afectată ridicarea salariului 
real al oamenilor muncii c» 
s-a stabilit pentru actualul cin
cinal De subliniat faptul câ 
la unele sortimente de larg 
consum — carne de o anumită 
calitate, unt. slănină etc. — s» 
mențin în continuare actualele 
prețuri.

Revine ca sarcină deosebit 
de importantă șl Imediată con
siliilor populare din municipiul 
nostru de a veghea la aplica
rea tuturor acestor măsuri, de 
a sprijini, la rînduj lor. dez
voltarea zootehniei pe melea
gurile Jiului prin măsurile or
ganizatorice complexe pe car» 
le-au luat și le iau pentru 
cre.ștera productivității pășuni
lor și a finețelor, pentru asi
gurarea furajelor necesare unul 
număr sporit de animale.

De o însemnătate economi'â 
și socială deosebită, recent'•le 
măsuri privind dezvoltarea zo
otehniei și stimularea țăranilor 
crescători de animale se în«-rbj 
ca un nou efort făcut de p 
dul și statul nostru pe Fn’a 
îmbunătățirii necontenite a ni
velului de trai al populației de 
la orașe și sate.

vizita noastră pe șantier capa
citatea de tratare a stației va 
fi de 760 litri pe secundă. Sta
ția va funcționa cu filtre de 
mare sensibilitate și finețe. In 
spatele stației de tratare, unul 
după altul, autocamioanele bas
culează piatra ce este 
netezită. compactată de 
vibrocompactor a cărui 
se măsoară în zeci de tone. Ni 
se explică unele amănunte: 
cele 1 800 de vibrații pe minut 
ale gălăgiosului utilaj înseam
nă amplitudinea ideală pentru 
compactarea calcarului. Curio
zitatea ne îndeamnă pentru un 
moment să încercăm intensita
tea vibrocompactorului în urma 
căruia totul rămine una cu pă- 
mintul. Aici se înalță, centime
tru cu centimetrii, viitorul ba
raj. Fiecare centimetru înăl
țat înseamnă o cifră impresio
nantă : circa 1 000 tone de cal
car adică alîta cit reprezintă în 
medie cantitatea transportată, 
din cariera Pribeagu. într-o 
șingură zi, între cele două ma-

VINERI 5 IUNIE

In amonte am recum 
sfirșit un loc. 
tare pregătită 
cînd va începe 
plusul de apă 
spre stația de 
zenl pîrîul Valea de Pești este 
captat de o conductă suplimen
tară si, din amonte, pină in
apropiere de confluenta cu
Jiul este ascuns sub pămînt. 
în acest an și, în continuare, 
în prima parte a anului 1971, 
barajul se va înălța tot mai 
impetuos, în ultima etapă de 
lucru urmînd să se execute 
ecranul de beton al cărui rost 
este de a evita orice infiltrații 
de apă din viitorul lac, prin 
corpul barajului.

Am solicitat inginerului Mi
hai Neferu, pe care l-am întil- 
nit din nou la Valea de Pești, 
numele cîtorva muncitori evi- 
dențiați în procesul de produc
ție. Ezitările inginerului au fost 
îndelungi, și aceasta dintr-un 
motiv nemărlurisit, dar pe care, 
cu siguranță, cititorii îl bănu
iesc. E greu ca din toți oame- 

" nii care pun umărul la lucrările 
acestui complex hidrotehnic să

PROGRAMUL I : 5.05—6,00 
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 
Radiojurnal; 9,30 Ateneu; 
9,50 Microrecital Gigliola Cin- 
quelti; 10,10 Curs de limba 
spaniolă; 10,30 Muzică ușoa
ră; 11,05 Arii din operete; 
11,15 Uverturi simfonice;

?ut, în
Galeria de cap
să preia, atunci 
acumularea, sur- 
ce va fi dirijat 
tratare. In pre

numești doar cîțiva. Cu 
toții au muncit, mobilizin- 
du-se zi de zi, întirziind, nu o 
data, cînd interesele șantierului 
au cerut-o, peste 
program.

Am notat, totuși, 
torva brigăzi. Cele_
conduse de Constantin Mi..... —
nu și Mihai Ipo, de mineri con
dusă de Ion Birsan, de dulgheri 
și fierar-beloniști conduse da' 
Marin Grigorescu și Nicolae 
Zahiu. Am notat și numele unor, 
muncitori din puncte de lucru 
mai răspindite : mecanicii loaa 
Popa, Dionisie Glovișca. ȘlNan 
Ivănici, electricienii Iosif Vlă-i 
dulescu și Octavian Obile>cu, 
excavatoristul loan Popa, șofe
rul Ion Moraru. Toți aceștia, 
alături de ceilalți muncitori 
rare alcătuiesc familia constric
torilor de la Valea de Pesl- 
străduiesc, zi de zi, să împru
mute din puterea și capacito'- a 
lor creatoare, noi șl noi va
lori locurilor neasemuit de fru
moase de la poalele Retezatu
lui, trezite din liniștea patriar
hală ce a domnit, aici, d» 
veacuri.

orele de

numele cî- 
de zidari 

luntea-

11,45 Sfatul medicului; 12,00 
Din folclorul muzical al po
poarelor; 12,15 Șlagăre; 12,25 
Știința la zi; 12,30 Din cele 
mai îndrăgite melodii popu
lare; 13,00 Radiojurnal; 13,10 
Avanpremieră cotidiană; 13,22 
Melodii de Vasile V. Vasila- 
che și Florin Bogardo; 13,45 
Noi înregistrări de muzică 
maramureșeană; 14,00 Calei
doscop muzical; 14,40 Publi
citate radio; 14,50 Interpreți 
de muzică populară; 15,00 
Iloza vinturilor; 15,25 Com
pozitorul săptăminii; 16.00 
Radiojurnal; 16,20 Prelucrări 
de folclor; 16,30 Tribuna ru- 
dio; 16,45 Fanfara reprezen
tativă a Armatei; 17,05 Pen-

tru patrie; 17,35 Gintă Elena 
Hasaș și violonistul Victor 
Predescu; 18,10 Revista eco
nomică: 18,30 Muzică ușoa
ră; 19,00 Gazeta radio; 19,30 
Muzică de estradă: 19,45 Mici 
piese instrumentale: 20,05 Ta
bleta de scară; 20,10 Muzică 
populară; 20,25 Melodii de’ 
pretutindeni: 21,00 Atențiune, 
părinți !; 21,20 Cintă Salva
tore" Adamo; 21.30 Moment 
poetic; 21,35 Solista serii — 
Doina Badea; 22,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 
22,20 Sport; 22,30 Muzică de 
jazz; 23,00 Concert de muzi
că ușoară; 0,03—3,00 Estrada 
nocturnă.
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Donații și ajutoare 
din străinătate 

pentru populația sinistrată
VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

Guvernul olandez a donat 
5 000 000 ouă pentru ajutorarea 
populației sinistrate.

Crucea Roșie din K. F. a 
Germaniei a trimis spre Româ
nia. pină in seara zilei de 1 
iunie, articole de primă nece
sitate în valoare de 647 463 
mărci vcst-germanc. De aseme
nea. municipalitatea din Koln 
a subscris, in contul 1 000 al 
Băncii de Comerț Exterior al 
României, suma de 20 000 mărci.

Organizația de binefacere 
.Interchurch-Aid" din Olanda 
a donat medicamente in valoa
re de 18 023 florini.

Pe adresa întreprinderii de 
Comerț Exterior a Cooperației 
— ICECOOP, a sosit o comu
nicare prin care se face cu
noscut că Organizația coope
ratistă din Austria „Konsum- 
Verband" a hotărît să ofere in 
Colosul sinistraților din Româ
nia suma de 200 000 șilingi.

In urma apelului lansat de 
cunoscutul actor britanic Sir 
Bernard Miles, la posturile de 
televiziune și radio BBC. au 
început să fie trimise sumo de 
bani pentru fondul de ajutora
re a sinistraților din România. 
Lista fondului a fost deschisă 
de marea firmă ..British Air
craft Corporation", cu o do
nație de 1 000 lire. In contul 
acestui fond. Sindicatul munci
torilor din transporturi a de
pus o donație de 5 000 lire.

Consiliul ecumenic al bise
ricilor și Federația luteraniană 
mondială au lansat un apel bi
sericilor membre și organizații
lor care le sînt adepte pentru 
acordarea unui ajutor imediat 
de 100 000 dolar i regiunilor si
nistrate din România.

164 colete cu medicamente 
eu fost trimise, spre țara noas
tră. din partea „Ordinului de 
Malta**  din Franța.

SAIGON 3 (Agerpres). — 
Bateriile de artilerie ale unită
ților Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud au atacat in ncap-

BANGKOK 3 (Agerpres). 
— Guvernul Tailandei a apro
bat programul de ajutor mill- 
tar pe care îl va acorda Ad
ministrației de la Pnom Penh, 
a declarat la Bangkok un pur
tător dc cuvînt oficial. în 
baza acestui plan, autoritățile 
tailandeze vor pune la dispo
ziția Pnom Penh-ului 25 de 
vedete rapide, avioane și 
material de război pentru 
echiparea a 50 000 de soldați 
al armatei lui Lon Noi, rele
vă agenția France Presse.

O Construcțiile în mediul ru
ral au cunoscut un avîgt deo
sebit în ultimii ani în R.P.D. 
Coreeană. Anual se construiesa 
zeci de mii de case; numărul 
școlilor, cluburilor, cre.șelor, 
grădinițelor de copii, punctelor 
sanitare sporește, de asemenea, 
an de an. Numai în 1969 în 
satele țării s-au mutat în casă 
nouă peste 100 000 de familii 
de târârii.

• Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a con
ferit marți cu ambasadorul 
U.R.S.S. la Washington, Anatoli 
Dobrînin. în cursul întrevederii 
a fost examinată evoluția situa- 

TTe! din Orientul Apropiat.
La întrevedere a asistat șl 

Joseph Sisco, asistent al secre
tarului de stat pentru probleme
le Orientului Apropiat și Asie! 
de sud.

LIMA 3 (Agerpres). — Mier
curi, cerul întunecat al văii- 
martir Huayalas din Peru, un
de in zeci de localități trans
formate in ruine de distrugă
torul cutremur |de duminică 
zac peste 30 000 cadavre, a în
ceput să se limpezească. Pe 
coasta Pacificului, primele ra
ze timide ale soarelui și-au 
făcut) apariția, iar frigul, care 
a provocat moartea a sute de 
copii, a scăzut.

Numeroase grupuri de para- 
șutiști au profitat de această 
îmbunătățire a vremii pentru 
a so lansa asupra localităților 
sinistrate in ajutorul supravie
țuitorilor. Primele echipe de

Grupul de firme japoneze 
„Hitachi Shipbuilding Ind." a 
donat 10 000 dolari S.U.A. în 
Colosul localităților din țara 
noastră lovite de inundații.

Firma suedeză „Elof Hansson" 
din Goteborg a transmis amba
sadei române la Stockholm un 
mesaj prin care iși exprimă 
compasiunea în legătură cu i- 
mensa catastrofă abătută asu
pra țării noastre și dorința de 
a participa la munca de recon
strucție cu o contribuție de 
1 000 coroane suedeze.

Prin intermediul Crucii Ro
șii. firma „Bayer**  din R. F. a 
Germaniei a trimis ca ajutor 
un lot de medicamente în va
loare de 30 000 mărci. De ase
menea, firma „Paul Mueggen- 
burger**  din Hamburg a remis, 
în același scop, suma de 2 500 
mărci.

Firma „Pop Friend' din O- 
landa a donat 10 tone fasole 
de sămînță, 3 tone sămînțâ de 
sfeclă roșie și 900 kg sămînță 
de morcov în valoare de 10 220 
dolari.

Alte firme olandeze „Orion' 
și „Screnders” au anunțat con
tribuția lor la fondul sinistra
ților cu 2 500 și respectiv 1 000 
florini.

x Din Austria se comunică : 
firma „Perl Moser**,  împreună 
cu Societatea „Caritas“, donea
ză 200 tone ciment, iar firma 
,.Reckitt et Colman — 687 kg 
alimente pentru copii.

Numeroase alte firme austrie
ce participă la acțiunea de a- 
(jutorare a populației sinistrate, 
la opera de refacere a zonelor 
devastate de inundații din țara 
noastră cu următoarele donații 
în valută i „Placek**  — 100 000 
șilingi, „Unilever" — 30 000 și
lingi, „Hammerle* * — 15 000 și
lingi, „Felten Guilleaunec", 
„Kohn“. „Schneker und Co.“, 
„Aihorn", „Landesmann" — 
cite 10 000 șilingi, „Vereinigte 
Chemische Fabriken**,  „Aga Su- 
dost și ..Loba Chemie", cite 
5 000 șilingi, ..Express**  — 2 500 
șilingi. „Schweistechnick" și 
„Marcom1* — cite 1000 șilingi.

In sprijinul localităților și 
populației sinistrate din țara 
noastră au făcut donații și fir
mele pariziene „Reno-Europe et 
Produits Chimigues" și „Sucres 
et Denrees' — 20 000 franci și, 
respectiv, 10 000 franci, iar alte 
firme și cetățeni francezi au co
lectat. pentru a trimite în a- 
celași scop, suma de 5 460 
franci.

Pe adresa întreprinderii de 
Comerț Exterior „Romagricola“ 
s-a primit din partea firmei 

. „Saicom*  din Roma următorul 
telex : Profund impresionați de 
calamitățile abătute asupra 
populației și teritoriului Româ
niei, față de care nutrim cele 
mai calde sentimente, vă ex
primăm întreaga solidaritate. In 
dorința de a contribui la ușu
rarea situației celor sinistrati. 
aducem o modestă contribuție 
donînd suma de 1 000 000 lire 
italiene.

La aceeași întreprindere, 
printr-un alt telex, se face cu
noscut că firma italiană „Agrî- 
coop**  donează 500 000 lire ita
liene în sprijinul sinistraților 
din țara noastră.

întreprinderea de . Comerț 
Exterior ..Fructexport" continuă 
să primească, de la clienții săi 
din străinătate, noi comunicări 
de donații in folosul sinistra
ților. Din Franța s-a primit a- 
jutor de la firmele „Brambilla" 
și „Panoma“ — cite 1 000 franci, 
iar de la „Larnaudie**  — 500 
franci. De asemenea, au sosit 
comunicări din partea unor 
clienți din R. F. a Germaniei 
— Kurt Otto Și Bruno Bilan 
— care au majorai sumele do
nate initial de 3 000 mărci, cu 
încă I 000 mărci.

întreprinderea „Export lemn" 
anunță că firma austriacă 
„Romanex" a depus în contul 
1 000, suma de 2 500 dolari 
S.U.A. Totodată, sucur-ala din 
Viena a firmei olandeze ..Van 
Eeekum' a depU6 în același 
cont, la Banca Română de Co
merț Exterior, suma de 1000 
guldeni.

Partenerii externi ai Intre- 
pr.'.ierii „Prodexport" au do
nat pentru fondul de ajutorare 

a sinistraților. următoarele su
mo ; firmele „Sicmcrs" — 
10 800 mărci. „Dauhubcr*  — 
3 300 mărci. „Lco Ringel" —
1 009 mărci, .Gunther" — 750 
mărci.

O seric de firme britanice, 
care au legături cu țara noas
tră. contribuie, de asemenea, 
cu diferite sume la fondul des
tinat ajutorării celor care au 
suferit de pe urma inundațiilor. 
Astfel firma „Zylan Ltd." a do
nat 500 lire, firmele „European 
Reinsurance Brokers Ltd." și 
„Maynard. Reeve and Wallace 
Ltd." — cite 250 lire, „Rolls 
Royce Ltd.", iar alto cinci fir
me — cite 100 lire.

Proprietarul firmei „Ferruzzi 
ct Co." din Italia a comunicab 
conducerii întreprinderii „Agro- 
export*  că a hotărît să donezo 
suma dc 5 000 dolari S.U.A. 
pentru ajutorarea populației si
nistrate dc pe urma calamită
ților naturale care au lovit țara 
noastră.

D-na D. Guyot, girant la 
.Ets d’applications psychotc- 
chimiques" din Franța a donat
2 000 franci in folosul localită
ților sinistrate.

Mai multi comercianți din 
Cipru au donat 1 990 dolari 
S.U.A. Tot din Cipru au fost 
destinate sinistraților din țara 
noastră : 26 tone cartofi. 1200 
perechi ciorapi de damă. 37 
metri ștofă, 100 pături, din par
tea unor firme și diverse per
soane.

Proprietarul unui birou de 
import-export din Damasc. A- 
lexandru Pandeli. a suplimen
tat ajutorul pentru populația 
sinistrată cu 100 perechi panta
loni pentru copii. Anterior, do
natorul contribuise la fondul 
pentru sinistrați cu suma de 
1 000 dolari S.U.A.

Prin intermediul întreprinde
rii „Mercur11, J. Deutsch din 
Viena a donat alimente in va
loare de 550 dolari.

Armatorii Metaxas din Pireu 
(Grecia) au depus, prin între
prinderea „Naviomar", suma de 
200 dolari S.U.A. în contul 
1 000.

„La hotelul pe care îl admi
nistrez avem plăcerea să găz
duim numeroși cetățeni români, 
arată intr-o scrisoare Paul Vie- 
lelir de la hotelul „Agrippina11 
din Koln. Nutrind convingerea 
că în România viața va intra 
în curînd în făgașul său nor
mal. primiți vă rugăm suma 
de 250 mărci pentru ajutora
rea familiilor sinistrate".

Reprezentanții firmei france
ze „Gaston Reverchon" în Ro
mânia. Stoyan Zlatev si Robert 
Abrivard, au donat din fondu
rile personale suma de 400 do
lari. în contul 1 000. în vederea 
ajutorării familiilor sinistrate.

Din partea domnului Kirmi- 
zyan de la firma Cinec din Pa
ris, s-a primit o adresă prin 
care se comunică o donație dc 
4 000 franci pentru sinistrații 
din țara noastră.

„Am urmărit cu vie emoție 
spectacolele Operei Române, ale 
Teatrului .Lucia Sturdza Bu- 
landra“. ale Ansamblului fol
cloric „Doina11, prezentate pe 
scene vest-germane — scrie 
Irmgard Kilsch din Duisburg. 
Prin intermediul artei am de
venit o bună prî^tenă a Româ
niei. Tn somn de compasiune 
cu familiile sinistrate. în aceste 
momente de grea încercare, pri
miți vă rog. modesta mea con
tribuție de 120 mărci".

Sub chemarea „Ajutați Ro
mânia11. afiș care poate fi citit 
în aceste zile în majoritatea 
vitrinelor din orașul Koln, co
rul „Cantus mundi", aparținînd 
Asociației vînzătorilor din aces
te magazine, a organizat mai 
multe concerte cu cîntece din 
folclorul internațional, sumele 
încasate cu acest prilej fiind 
destinate contului 1 000 al Băn
cii de Comerț Exterior al Ro
mâniei.

Cetățenii de origine română 
din Paris au colectat și donat, 
în sprijinul populației sinistrate 
în urma inundațiilor din țara 
noastră. 6 lăzi cu îmbrăcăminte 
și încălțăminte și 40 kg medi
camente.

Alt grup de cetățeni francezi 
și persoane de origine română 
au donat 24 colete cu îmbrăcă
minte, alimente și medicamente.

Din partea unor cetățeni 
francezi de origine română s-a 
expediat suma de 650 franci.

Din Venezuela s-au primit o 
serie de donații de la următorii 
cetățeni de origine română: 
Mihail Pintea — 300 dolari, 
Toma Pop» și Gheorgho Sălă- 
geanu — cite 200 bolivari.

(Agerpres)

Sosirea
Ia Phenian 
a delegației 
NI. Â. N și a 
Consiliului 
de Stat al 

U.S. România
PHENIAN 3. — Trimisul spe

cial Ion Fintînaru transmite i 
Miercuri dimineața a sosit la 
Phenian delegația Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, condusă dc tovarășul 
Emil Bodnaraș. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care, la invi
tația Adunării Populare Supre
me și Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii 
Populare Democrate Coreene, 
va face o vizită de prietenie 
în această țară.

La aeroportul din Phenian, 
pavoazat cu drapelele de stab 
ale celor două țări, delegația a 
fost întimpinată și salutată cor
dial de : Pak Sen Cer, membru 
al Prezidiului Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, Ten Diun 
Theak, membru supleant al 
Prezidiului Comitetului Politic 
al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, Pek Nam Un. pre
ședintele Adunării Populare 
Supreme, Kan Rian Ug. vice
președinte al Prezidiului Adu
nării Populare Supreme, mi
niștri. reprezentanți ai condu
cerii Frontului Unit Democrat 
Patriotic Coreean, ai sindicate
lor. organizațiilor de tineret, 
de femei, generali’, ziariști.

Cetățeni ai Phenianului au 
făcut solilor poporului român 
o primire caldă, tovărășească, 
la sosire și pe parcursul de la 
aeroport la reședința de pe rîul 
Tcdongan. rezervată delegației 
române. In aceeași zi. delegația 
română a fost primită de Țoi 
En Ghen, președintele Prezi
diului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene.

LONDRA 3 (Agerpres). — 
Avansul laburiștilor fa|u de
conservatori este în creștere. 
Potrivit unul nou sondaj de
opinie, efectuat de Institutul 
Harris, ale cărui rezultate au
fost publicate în numărul de
miercuri al ziarului „Daily 
Express", avansul laburiștilor 
asupra conservatorilor este 
acum de cinci la sută. Ziarul 
relevă că 48 la sută din cel

r VIENA 3 — Coresponden
tul Agerpres, Petre Stănces- 
cu, transmite : Ambasada Re
publicii Socialiste România a 
organizat împreună cu Pen- 
clubul austriac o seară cul
turală. Scriitorul Zoltan 
Frayo, distins recent cu pre
miul Herder, a vorbit despre 
viața și opera lui Eminescu. 
El a evocat laptul că in aces
te zile se împlinesc 100 de 
ani de cînd luceafărul litera
turii românești a poposit la 
Viena pentru studii. A urmat 
apoi un concert susținut de 
tineri români aflați la studii 
In capitala Austriei.

★
VARȘOVIA 3 — Corespon

dentul Agerpres, Iosil Dumi*  
trașcu transmite: La Clubul 
internațional al presei și căr
ții din Szczecin a lost deschl- 

încheierea 
convorbirilor 

oficiale dintre 
Corneliu Mănescu 
și Mitchell Sharp
Miercuri dimineața, la Mi

nisterul Afacerilor Externe s-au 
încheiat convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei și Mitchell Sharp, secre
tarul de stat pentru afacerile 
externe al Canadei.

La convorbiri au luat parte 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, șl 
Ministerul Comerțului Exterior, 
precum și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul 
canadian în vizita făcută în 
România.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de 
înțelegere reciprocă.

„Soiuz-9“ iși îndeplinește programul
MOSCOVA 3. — Corespon

dentul Agerpres. Laurențiu 
Duță. transmite : Pe măsură co 
zborul cosmonavei „Soiuz-9" 
progresează, caracterul ?)de lu
cru" al acestui nou experiment 
cosmic devine tot mai evident. 
Iată cîteva momente din pro-, 
gramul de activitate îndeplinit 
de cosmonauți : Andrian Niko-' 
laev a fotografiat obiectivei 
geologice ale suprafeței teres
tre, a început experiențele în’ 
legătură cu particularitățile o- 
mului ca element al sistemului: 
de dirijare în diferite opera-, 
țiuni dinamice; la rîndul său,’ 
inginerul Vitali Sevastianov a, 
analizat procesul de impuriza-1 
re a hublourilor provocat de 
funcționarea instalațiilor motri-’ 
ce și a definit proporțiile par
ticulelor și ale diferitelor o- 
biecte din apropierea hublou
rilor.

Așadar, echipajul lui „Soiuz- 
9' desfășoară ceea ce Andrian 
Nikolaev denumea încă în a- 

Avansul laburiștilor
chestionați s-au pronunțat în 
favoarea Partidului laburist, în 
timp ce pentru Partidul conser
vator s-au declarat numai 43 
la sută.

De asemenea, majoritatea 
persoanelor chestionate au de
clarat că preferă realegerea li
derului laburist, Harold Wilson, 
în funcția de prim-ministru al 
Angliei.

să, sub auspiciile Asociației ) 

pentru răspindirea cunoștin- J 
țelor din Polonia, expoziția i 
de lotogralii „România 1944— i 
1970“. 1

tn același oraș polonez, a \ 
avut loc vernisajul expoziției l 
pictorului român Barbu Ni- ? 
țescu. ț

★ i
MOSCOVA 3 — Corespon- i 

denlul Agerpres, Laurențiu 1 
Duță, transmite: La Teatrul ’ 
Mare din Moscova s-a des- i 
chis marți concursul interna- l 
țional de muzică „Ceaikovs- » 
l<i“. Anul acesta, la concurs ) 
au fost înscriși tineri muzici- i 
eni din 35 de țări. ?

Din Republica Socialistă * 
România, mai mulți tineri 1 
muzicieni și-au anunțat parti- ? 
ciparea la concursul de canto, ’ 
de violoncel, de vioară t și de ) 
pian. ' l

Din juriul concursului, com- ) 
pus din remarcabile persona- } 
lilăți ale vieții muzicale, laa I 
parte Zenaida Palii (la con- 1 
cursul de canto), Valentin i 
Gheorghiu (la pian), Ion | 
Voicu (la vioară) și Radu i 
Aldulescu'(la violoncel). >

Ședinja
Consiliului de Miniștri 

al Franjei
PARIS 3. — Corespondentul 

Agerpres. Alexandru Gheor
ghiu. transmite: Miercuri a a- 
vub loc la Paris, sub președin
ția lui Georges Pompidou, șe
dința săptămînală a Consiliu
lui de Miniștri al Franței. La 
sfirșitul reuniunii, Leo Hamon, 
secretar de stat pe lingă pri
mul ministru, a dat citire unui 
comunicat, destinat presei. în 
care se arată că in cadrul șe
dinței ministrul de externe 
francez, Maurice Schumann, a 
prezentat membrilor guvernului 
o informare asupra actualei si
tuații internaționale, iar Jean 

nul 1968, „o muncă cotidiană 
in cosmosul cotidian11. In cazul 
acestui zbor, ale cărui scopuri 
sînt definite in strinsă legă
tură cu necesitățile economiei 
naționale, senzaționalului i-a 
rămas puțin loc. Ziarul „Trud" 
scrie că „o largă aplicare iși 
vor putea găsi cercetările geo
logice și geografice efectuate 
din cosmos, de exemplu, pros
pectarea zăcămintelor de mine
reuri utile, cercetarea înveli
șurilor de ghețari de care de
pinde, în speță, volumul de apă 
al rîurilor de munte, progno- 
zarea inundațiilor, etc.". Intr-o 
declarație făcută ziarului „Kom- 
somolskaia Pravda11, unul din 
conducătorii grupului de cos
monauți sovietici, Nikolai Ka
manin. a subliniat! „Programul 
acestui zbor cosmic solitar nu 
cuprinde momente care să e- 
xalte imaginație. In ce priveș
te tehnica, vom continua ex
perimentarea unor sisteme și 
agregate ale navei „Soiuz“. să 

Vietnamul de sud

Obiective americano-saigoneze 
sub tirul bateriilor de artilerie 

ale G. R. P.

SINISTRU BILANȚ 
al cataclismului din Peru

dc Lipkowski, secretar de stal 
la Ministerul Afacerilor Exter
ne, a informat asupra vizitei 
pe care a făcut-o la București 
la invitația guvernului român, 
în pregătirea călătoriei caro 
urmează să o facă în Franța, 
la mijlocul acestei luni, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

In comunicat se arată că gu
vernul francez a hotărît să stu
dieze mijloacele adecvate pen
tru a acorda un ajutor special 
României greu încercate de pa 
urma inundațiilor.

zicem a noului sistem de na
vigație. Nu se poate spune insă 
că acest punct al programului 
nostru este principalul. Sfera 
cercetărilor medico-biologice și 
a lucrărilor cu caracter aplica
tiv s-a lărgit incomensurabil". 
„Cosmosul devine tot mai mult 
un loc de muncă pentru spe
cialiștii de diferite profesiuni", 
apreciază „Pravda". De altfel, 
ziarele sovietice subliniază că 
din grupul de cosmonauți so
vietici fac parte oameni de di
ferite profesiuni, nu numai in
gineri și piloți cosmonauți.

Unii observatori din Mosco
va consideră că actualul zbor 
cosmic al navei „Soiuz-9" s-ar 
putea prelungi peste 10 zile. 
Ipoteza aceasta coroborată cu 
activitatea cotidiană a cosmo- 
nauților de la bordul navei o- 
feră temeiuri să se afirme că 
actualul zbor va constitui o 
importantă verigă în înfăptui
rea programului de creare a 
unei stații permanente circum- 
terestre.

tea de marți spre miercuri 11 
instalații și obiective militare 
americano-saigoneze, a declarat 
un purtător de cuvînt al co
mandamentului militar ameri
can. Printre obiectivele bombar
date de forțele patriotice se 
numără și pozițiile diviziei 101 
aeropurtate americane din apro
pierea orașului Hue — fosta 
capitală imperială a Vietna
mului. Cea mai intensă activi
tate militară a fost semnalată 
în provinciile nordice deasu
pra cărora avioanele americano 
„B-52" și-au continuat misiunile 
de bombardament. Angajamente 
între forțele patriotice și trupe 
americano-saigoneze s-au sem
nalat în provinciile Quang 
Ngai, Binh Dinh șl în alte 
părți ale Vietnamului de sud.

Purtătorul de cuvînt a califi
cat trei dintre aceste atacuri 
drept „importante".

(pe scurt PE SCURT

0 La Sofia a sosit miercuri, într-o vizită oficială, de
legația de partid și guvernamentală a republicii Populare 
Mongole, condusă de Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole. La sosire, delegația a fost întimpinată de 
Todor Jivkov, prim-secretar al C.C, al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, precum și de alți 
conducători de partid și de stat.

In aceeași zi au început convorbirile oficiale bulgaro- 
mongole.

parașutiști au fost lansate asu
pra orașului Huaraz, avind a- 
supra lor colete cu medicamen
te și alimente. Lungi convoaie 
de camioane au luat drumul 
localităților distruse, transpor
ted primele ajutoare celor a- 
flați in nevoie.

La Lima continuă să se re
cepționeze apeluri de ajutor, 
precum și mesaje care adresea
ză un sinistru bilanț al cata
clismului. Noi și noi victime 
vin să se adauge pe teribila 
listă a celor care și-au pier
dut viața in cursul cutremuru
lui. Calculele preliminare arată 
că aproximativ 50 000 de per
soane și-au găsit moartea.

(țipai uj — Întreprinderea poligrafică Hunedoara. Subunitatea Petroșani ia 369

CAMPIONATUL 
3^7 MONDIAL 

DE FOTBAL 
'MMI

(Urmare din pag. 1)

Angelo Niculescu, antreno
rul echipei romane, a decla
rat că un meci nul ar fi fost 
mai echitabil. El a reproșat 
înaintașilor formației române 
lipsa de decizie în fazele 
create la poarta lui Banks, 
precum și unele ezitări ale 
apărării imediate.

Tct în legătură cu meciul 
Anglia — România, cunoscu
tul comentator francez Paul 
Denize scrie: „Echipa Angliei 
a trecut de un prim șl difi
cil obstacol. Deși sînt campi
oni mondiali, englezii trebuie 
să fie satisfăculi că au cîști- 
gat acest joc în fata unui ad
versar greu de manevrat. Este 
adevărat că englezii nu avut 
conducerea operațiilor și au 
stăpînit mijlocul terenului, mal 
ales în repriza a doua, dar în 
prima repriză ei au fost con
trați serios de formația roma
nă, care a ratat cîteVa mari 
ocazii prin Dembroyschi, Tă- 
taru și Dumitrache. Românii, 
care sperau la un meci’nul 
sau chiar la o victorie, și-au 
jucat cartea timp -dc peste o 
oră, dar în cele din urmă 
echipa română s-a bătut, sa- 
crificînd totul pentru apărare 
și nelăsînd practic în ataa 
decît pe Dumitrache, un re
marcabil dribleur, însă mult 
prea individualist. Acest meci 
a confirmat faptul că în ac
tualul campionat confruntările 
pot fi acerbe și nu ne putem 
aștepta la scoruri prea mari 
sau la jocuri prea spectacu
loase".

Asistînd la meciul Peru~ — 
Bulgaria, cunoscutul jucător 
vest-german Franz Becken
bauer s-a declarat impresionat 
de jocul peruvienilor care 
după părerea sa este „o stră
lucită îmbinare de fotbal bra
zilian și european".

După meciurile de marii ale 
campionatului mondial de 
fotbal, mal multi jucători au 
fost supuși controlului anti
doping. Printre aceștia se 
află Bobby Charlton șl 
Osgood (Anglia), Lucescu și 
Dinu (România), Cubillas $1 
Mujica (Uruguay).

★
Kurt Axelsson, fundașul e- 

chipei Suediei, s-a accidentat 
la antrenament, prezenta sa 
fiind acum incertă pentru me
ciul cu Italia. Axelsson, care 
joacă în mc obișnuit la echi
pa belgiană F. C. Bruges, este 
cunoscut ca un fundaș de cla
să mondială. Un alt compo
nent al echipei Suediei, 
Oerjan Perkson, suferă de • 
ușoară răceală.

PUEBLA 3 (Agerpres). — 
Jucînd din minutul 8 fără că
pitanul și conducătorul de joa 
Pedro Rocha (accidentat), e- 
chipa Uruguayului a învins 
relativ ușor cu 2—0 (1—0)
formația Israelului, pe stadio
nul „Cuauhtemoc" din Puebla, 
în fata a 20 000 de spectatori. 
Deși terenul era alunecos 
(meciul s-a disputat pe ploaie), 
uruguayenil au reușit să-șl 
impună superioritatea tehnică.

Pilotul unui elicopter, care a 
survolat zona sinistrată, a re
latat că orașul Huaraz (30 000 
de locuitori) seamănă cu un 
castel din cărți de joc ce s-a 
prăbușit. Localitatea Yungay 
(20 000 de locuitori) a dispărut 
complet de pe hartă. In multe 
locuri nu se poate percepe nici 
un semn de viață: totul pare 
mort. Numeroase persoane stau 
sub cerul liber de teama unor 
noi cutremure. Supraviețuitorii 
din Yungay s-au refugiat pe 
un loc viran, și pentru a-i pro
teja pe copii de frigul pătrun
zător i-au plasat in mijlocul 
adulților care ii încălzesc cu 
trupurile lor.

De la începutul partidei, el 
au preluat controlul jocului, 
acoperind mal bine terenul, 
presînd metodic apărarea alt
fel destul de hotărită a israe- 
lienilor. Rarele atacuri ale 
acestora din urmă, atacuri di
rijate de Spiegler și Spiegel 
nu aveau Insă șanse de reuși
tă în fata unei apărări atît de 
solide cum este cea a echipe! 
„celeste". Dublii campioni 
mondial! și-au concretizat do
minarea teritorială în minu
tul 22 cînd Maneiro a înscris 
imparabil cu capul. In repri
za a doua ofensiva sud-amerl- 
canilor este și mai insistentă, 
dar ei nu vor mai înscrie decît 
un gol prin Mujica în minu
tul 50.

Comentatorii prevăd echi
pei uruguayene o frumoasă 
carieră in actualul campionat. 
Jocul închegat, sobru, dublat 
de o tehnică subtilă, notează 
corespondentul agenției „Reu
ter", le poale permite urugua- 
yenilor să lupte de la egal 
la egal cu orice echipă ce 
poate avea pretenții la titlul 
suprem. Suporterii echipei 
Uruguayului sînt și mai opti
miști, aflînd că Pedro Rocha 
va putea juca in meciul cu 
Italia. Accidentarea sa în 
primele minute ale meciului 
cu Israelul nu pare a fi atît 
de gravă cum se credea la 
început.

LEON 3 (Agerpres). — La 
prima sa apariție în campiona
tul mondial de fotbal, echipa 
Perului antrenată de fostul 
international brazilian Didi, a 
confirmat speranțele suporte
rilor săi, învlngînd cu 3—2 
formația Bulgariei, la capătul 
unul joc cu senzaționale 
schimbări de scor. ;

După aspectul primei repri
ze însă, nimeni nu le-ar fl 
acordat șanse sud-americanl- 
lor. Impreciși în pase, dezo
rientați, neclari în manevrele 
de ansamblu, peruvienil au 
cedat Inițiativa jucătorilor 
bulgari mai bine organizați 
tactic șl mai incisivi. După 
ce Dermendjiev a deschis 
scorul în prima repriză șl 
Bonev l-a ridicat la 2—0 în 
minutul 50, meciul părea de
finitiv jucat. însă tocmai în I 
acest moment, care ar fl des
curajat multe echipe, peruvie
nil au trecut cu hotărîre la 
atac, reușind în decurs de 
numai 5 minute să egaleze 
prin punctele marcate de 
Gallardo și Chumpitaz. Un al 
doilea demaraj Impetuos le-a 
permis sud-amgricanilor să 
înscrie șl golul victoriei, în 
urma unul șut fulgerător al 
Iul Cubillas. Unii comentatori 
explică această senzațională 
răsturnare de situație prin 
efectul altitudinii asupra ju
cătorilor bulgari mai greoi, 
mai atletici și desigur mal 
puțin obișnuitl decît peruvie
nil să joace la peste 2 000 m. 
Pe de altă parte comentato
rul agenției „France Presse' 
apreciază că succesul echipei 
Perului a fost un succes al 
jocului acrobatic, elegant, șl 
Inspirat, joc tipic sud-amerl- 
can.

• Patru uzine de automobh 
le din orașul argentinian Cor
doba — Ford, Fiat, Ika.Renaulb 
șl Ilasa — au fost ocupate dei 
muncitori. La această acțiune i 
revendicativă participă peste. 
10 000 de muncitori.

• Marți seara s-au produs 
în cartierul Crumlin Road din 
capitala Irlandei de Nord nețj 
ciocniri între grupuri extremis-ț 
te de catolici și protestanți/ 
Poliția a intervenit pentru dis« 
persarea grupurilor rivale, fo^l 
losind grenade cu gaze lacrimo
gene. Ciocnirile s-au soldat cil 
rănirea a trei polițiști. Zeceț 
persoane au fost arestate. «

• Ziarul brazilian „Ultima 
Hora" anunță că în regiunea 
de nord-est a Braziliei, greu 
încercată de una din cele 
mai catastrofale secete din 
istoria tării, a Izbucnit o epi
demie de ciumă bubonlcă. 
Ziarul nu furnizează date pri
vind amploarea epidemiei. De 
asemenea, numărul celor 
bolnavi de febră tifoidă șl al 
celor care suferă de deshidra
tare este în creștere.

Armata a 4-a braziliană, 
care a primit ordin să acor
de ajutor sinistraților, se 
străduiește să evacueze popu
lația din zonele afectate de 
secetă și. în același timp, să 
împartă alimente celor în
fometați.


