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O PRIETENIE
STRĂVECHE

Dincolo de distanțele geografice, dincolo de frămin- 
lările istoriei, afinități profunde au legat și leagă po
poarele român și francez. De-a lungul timpului, priete
nia romăno-franceză și-a afirmat vitalitatea, fiind pătrun
să de spiritul unei adinei solidarități umane. Este de a- 
juns să amintim, în acest sens, numai unele dintre mo
mentele de sprijin reciproc, cum au fost legăturile din
tre revoluționarii români și cei francezi in anii 1848, ati
tudinea Franței față de Unirea Principatelor Române, 
lupta unor militanți români pe baricadele Comunei din 
Paris sau, mai tirziu, in rindurile rezistenței franceze.

„Străvechea prietenie romăno-franceză capătă as
tăzi un conținut nou, determinat de lupta comună pentru 
pace in Europa", sublinia recent președintele Consiliului de 
Stat al României. Nicolae Ceaușescu. In domeniul poli
tic poziția celor douâ țâri este destul de apropiatâ în
tr-o serie de probleme, în unele privințe coincizînd chiar. 
Atit Franța cit și România sini profund interesate in în
făptuirea securității pe continentul european. „Țelul Fran
ței in Europa este de a șterge această diviziune absurdă 
care s-a instaurat intre Est și Vest pe continent... de a 
dezvolta intre toate țările legături cordiale și de încre
dere, substituind aceste legături unei politici de blocuri", 
-irăta președintele Franței, Georges Pompidou.

Apreciind că o conferință a statelor europene ar 
avea efecte pozitive asupra dezvoltării cooperării pe con
tinent, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușes
cu releva că „realizarea unor relații de conlucrare paș
nică intre popoarele europene ar avea o influență deo
sebită nu numai pentru continentul nostru, <-i și pentru 

••«’reaga lume".
Apropierea de vederi între Franța și România - f->c 

.or important pentru stabilirea securității, încrederii și a 
cooperării in Europa — este marcată de dorința comună 
de pace, de lichidare a focarelor de tensiune existente 
in lume, pe baza unor soluții politice și nu a interven
țiilor militare. Ambele țări consideră că este necesar să 
se renunțe la politica de dominație și de forță, la inter
vențiile armate și la cucerirea oricărui teritoriu străin, să 
se recunoască dreptul la existență și securitate al tuturor 
statelor, să se respecte independența și suveranitatea 
națională a popoarelor. Numai astfel se va putea ajun
ge la destinderea internațională, se «a putea obține pa- 
-*a si progresul general.

Deși România și Franța trăiesc in condiții social-po
lice diferite, dezvoltarea relațiilor romăno-franceze a cu
noscut în ultimii ani o evoluție îmbucurătoare. Convor
birile romăno-franceze — desfășurate in luna mai 1968, 
cu prilejul vizitei in România a generalului Charles de 
Gaulle, prima vizită oficială in țara noastră a unul șef 
de stat francez — au relevat dorința și hotărîrea celor 
douâ țări de a intensifica colaborarea lor economică, 
ooliticâ, tehnico-știintifică și culturală, de a lărgi posibi- 
'itățile celor două popoare de a-și cunoaște reciproc re
alizările în creația materială și spirituală. Astfel, în luna 
ianuarie 1969, s-a semnat la Paris acordul privind înfiin
țarea Comisiei mixte guvernamentale romăno-franceze 
de cooperare economică, științifică și tehnică. Anul aces
ta. la București, a avut loc cea de-a doua sesiune a co
misiei, cu care prilej s-a semnat acordul româno-francez 
cu privire la schimburile și cooperarea economică pe pe
rioada 1970-1974. Prin prevederile sale, acest document 
va crea un cadru adecvat dezvoltării rapide, continue și 
echilibrate și unei structuri armonioase a schimburilor. 
Se are în vedere și lărgirea cooperării în domeniul indus
trial, în special în industria construcțiilor de mașini, chi
mică, electrotehnică, siderurgică, aeronautică, în indus
tria extractivă și petrolieră, precum și in agricultură. De 
asemenea, au fost elaborate recomandări privind extin
derea rezultatelor obținute in proiectarea și executarea 
in comun de instalații industriale. In ce privește coope
rarea științifică și tehnică, trebuie să reținem rezultatele 
pozitive înregistrate în domeniile științelor, chimiei, fizicii, 
matematicii, in calculul electronic, în transporturi, cerce
tări agricole, medicină și biologie, precum și in alte sec
toare. De asemenea, programul de schimburi culturale 
și tehnico-științifice pe anii 1970—1971, semnat de guver
nele român și francez, prevede, între altele, schimburi 
reciproce de oameni de știință, de cultură și artă, de
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tr-un colț al memoriei ima
ginea frumoasă

11 iunie a.c., clnd 
pirîiașe — Valea

Depunerile în Contul C.E.C 
2000

La 12 iunie depunerile 
din intreaga țară in Contul 
C.E.C. 2 000 au depășit su
ma de 63 600 000 lei.

Pinâ vineri cetățenii din 
25 de județe au inscris in

cont sume cuprinse 
un milion și 3,7 mili- 
lei. Depunerile

acest 
între 
oane 
cureștenilor se ridicau
12 561 000 lei.

(Agerpres)
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VACANȚA!j 
I ginea frumoasă și gingașă a I 

școlii, profesorilor, colegilor... I

Astăzi se încheie anul șco
lar 1909—1970. Profesorii și 
elevii constată cu un senti
ment de nostalgie, contopit 
cu cel al datoriei împlini
te, că o etapă de învățămint 
și educare s-a scurs aproape 
pe nesimțite. O parte dintre 
elevi trec in t" 
învățămint, ev... 
procesul de modelare a per
sonalității. o altă parte pă
răsește definitiv băncile pli
ne de amintiri, intrind 
viitoarea vieții, păstrind

De-acum este vacanță, va- | 
canța de vară! Cei peste ■ 
20 000 de elevi cuprinși în j 
școlile Văii Jiului intră in- ■ 
tr-o pauză, o pauză ceva mai I 
lungă în care-i așteaptă plă- 
cerile și bucuriile specifice I 
copilăriei, excursii, tabere de ■ 
odihnă, recreere binemeritată I 
după un an de eforturi și | 
concentrare intelectuală. Va- ■ 
canța este o perioadă care | 
continuă formarea complexei . 
personalități în devenire a e- I 
levului. In multitudinea de • 
activități specifice etapei, J 
menite să impulsioneze price- t 
perile, aptitudinile, fantezia, 
prin muncă patriotică — pri
lej de a contribui activ la 
înflorirea patriei —. fiecare 
elev își petrece timpul în 
mod plăcut, util și educativ, 
grație școlii. Organizației de 
pionieri, U.T.C.

Ultimul clinchet al clopo- I țelului, flori și cîn.tece — a 
sosit vacanța, teritoriul fas- 

. cinant al unei vîrste can-
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-. I 
plăcută ! |

perioadă de vrajă în 
visurile dintr-un an 
viață într-o zi. Primi

toarele săli de clasă parcă 
vacanță

(Continuare în pag. a 4-a)

în Republica Socialistă România a delegației

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România, o de
legație de partid și guverna
mentală a Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, în frun-

te cu L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
va face o vizită oficială dc 
prietenie în România, la înce
putul lunii iulie a. c.

In timpul vizitei se are in 
vedere semnarea noului Tratat 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuala dintre Republi
ca Socialistă România și Uniu
nea Republicilor Sovietice So
cialiste.
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Apele Jiurilor se
In Valea Jiului, ploile au de

venii ceva obișnuit. Nici ploile 
torențiale nu mai sini aici ra
rități. Nu o dată Jiul și 
dintre 
de la 
minți, 
dini le 
prin unele cartiere, 
pagube. Dar parcă de 
multă vreme nu a plouat atit 
de insistent ca în noaptea de 10 
spre 11 iunie a.c., clnd mai 
multe pirîiașe — Valea de 
Pești. Taia, Roșia, Jieț, Sălă- 
truc — și-au umilal apele, ame- 
muțind cu inundația unele car
tiere de locuințe și incinte in
dustriale din municipiu.

In cartierul Lopștein din Lu
peni, piriul Roșia și-a trimis 
apele pe străzi și spre locuin
țele oamenilor, dar creșterea 
a fost minimă și nu a provocat 
mari pagube materiale. Alertați, 
locuitorii cartierului au luat 
grabnic măsuri de apărare, iar 
organele locale de partid și de 
sfat, In frunte cu primarul ora
șului, Wilhelm Neag, au mobi

mul fi 
afluenții lui ce coboară 
munte și-au ieșit din 
luind-o razna prin gră- 
oamenilor, pe șosele, 

provocind 
ioarte

lizat importante forțe umane șl 
mașini și au vegheat toată 
noaptea pentru a preveni e- 
venlualele pericole de inunda
ție. Motive de îngrijorare au 
produs și piraiele Taia, Jiețul și 
Male ia. iar Sălătrucul a pătruns 
în citeva case din zona Live
zeni, provocind unele distru
geri de locuințe. Colectind ciți- 
va afluenți furioși, Jiul transil
vănean a năvălit spre atelierul 
de timplărie al l.l.L. de la Li
vezeni. dar intervenția promptă 
a oamenilor a salvat majorita
tea utilajelor și a materialelor.

Cel mai periculos a fost însă 
piriul Valea de Pești. Un 
de apă cristalin, sprințar, 
care păstrăvii se zbenguiau în 
voie, a devenit dintr-o dală 
periculos. Deși constructorii 
îi schimbaseră albia inițială, di- 
rijindu-l prin galeria de fugă 
și o conductă de aducțiune. in 
vederea construirii unui mare 
baraj și lac de acumulare, care 
va rezolva problema alimentării 
cu apă in cele mai bune con- 
dițiuni a localităților vestice ale

fir 
in

Văii Jiului, piriiașul Valea de 
Pești s-a dovedit neascultător. 
O ploaie năprasnică de citeva 
ore i-a lărgit albia și i-a gră
bit cursul, mînîndu-l năvalnic 
spre truda de 
constructorilor, 
llau la posturi 
Către ora zero 
mina. In bezna nopții, 
aducind cu ele crengi și buș
teni, băteau ca niște maiuri 
uriașe in corpul batardoului. 
Gura galeriei de fugă a fost as
tupată de pămînt și bușteni. 
Apele s-au revărsat peste ba- 
tardou și în scurtă vreme l-au 
învins. Muncitorii abia au a- 
vut timp să se retragă din ca
lea furiei lor. O viitură maxi
mă a măturat lotul din cale: 
batardoul, casa vanelor, 
pe, instalații de iluminat, con
fecții metalice, perforatoare și 
vibratoare, două excavatoare șl 
un buldozer, drumul de acces

atlla vreme a 
Oamenii se a- 
în schimbul dof. 
s-a Întrerupt lu- 

upele.

pom-

Dumitru GHEONEA

(Continuare In pag. a 3-a)

CU LTU R A- AIRT A
ORGANIZAȚIILE sindicale,

factori activi și mobilizatori 
în uriașul efort pentru înfăptuirea

sarcinilor trasate de partid

CAMPIONATUL
MONDIAL

DE FOTBAL
Convorbire cu tovarășul GAVRILĂ DAVID, președintele Consiliului municipal Petroșani al U.G.S.R.

Calamitățile naturale care au lovit și o parte 
a județului Hunedoara nu au atins în mod di
rect minele din Valea Jiului, ele fiind amplasate 
in zonele ferite de inundații. Indirect, însă, 
efectele revărsării apelor s-au resimțit și aici, 
întreruperea și dezorganizarea vremelnică a 
transportului feroviar au provocat dificultăți 
în aprovizionare și au dereglat fluxul cărbune
lui din Valea Jiului către centrala Mintia și 
alți beneficiari. Aceste neajunsuri, prin activi
tatea bogată desfășurată de oamenii muncii, sub 
conducerea organizațiilor de partid, au fost în
lăturate. Pulsul industrial viguros a intrat pe 
făgașul lui normal. In prezent în Valea Jiului 
oamenii muncii din toate exploatările miniere

și-au reînnoit angajamentele luate în întrece
rea socialistă la începutul anului. Ei sînt hotă- 
rîți să contribuie cu toată puterea la înlătura
rea grabnică a pierderilor cauzate de inundații. 
Este o mare satisfacție să relevăm că minerii, 
colectivele tuturor întreprinderilor industriale 
din Valea Jiului și-au făcut cu prisosință da
toria, înfăptuind cu rigurozitate sarcinile de 
plan, angajamentele luate în întrecere. L-am 
rugat pe tovarășul GAVRILĂ DAVID să ne vor
bească despre rezultatele obținute și despre 
suplimentarea angajamentelor stabilite în ulti
mele săptămini de către colectivele unităților 
economice din Valea Jiului, la chemarea condu
cerii partidului.
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(Continuare in pag. a 3-a)

poporu- 
unor e-

ny^lLb^tCL MLtuiLțL^aitCL
In decursul îndelungatei istorii a 

lui nostru, .Mehedințiul a fost teatrul 
venimente istorice de însemnătate deosebită. 
La Turnu Severin se află poarta prin care 
romanii au forțat, in anul 105, introrea in 
Dacia. Privirile vizitatorilor se opresc și as
tăzi cu admirație asupra ruinelor podului 
durat peste Dunăre de marele arhitect al 
antichității, Apolodor din Damasc. Drubeta, 
pe vatra căreia s-a ridicat actualul oraș 
Turnu Severin, a ajuns una din localitățile 
de seamă ale Daciei romane, un puternic 
centru admini economic militar.

Alături, pe locurile unde se găsește Orșova 
zilelor noastre s-a aflat Dierna, o altă așe
zare romană cu o deosebită însemnătate in 
economia imperiului și in apărarea sa.

Asemenea tuturor județelor patriei, Mehe- 
dințiul a cunoscut în anii puterii populare o 
puternică și înfloritoare dezvoltare. Produc
ția industrială din 1938 a județului se reali
zează acum doar in șapte zile. Locul atelie-

La Combinatul de fibre ar
tificiale de pe platforma chi
mică a Brăilei, se fac pro
be tehnologice la o nouă fa
brică de celofibră, construită 
în cadrul etapei a II-a de 
dezvoltare a Combinatului. 
Aceasta are o capacitate de 
15 000 tone pe an, astfel că 
producția de celofibră a 
Combinatului ajunge la 65 000 
tone. Peste 50 la sulă din 
utilajul tehnologic este fa
bricat in țară.

(Agerpres)

— Colectivele exploatărilor 
miniere din cadrul Centralei 
cărbunelui Petroșani — ne-a 
declarat interlocutorul — au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan în perioada care s-a 
scurs de la începutul anului. 
Remarcabilă este activitatea mi
nerilor de la Lupeni care in 
5 luni din acest an au reușit 
să dea peste plan 19 400 tone 
de cărbune. Din datele centra
lizate la nivelul municipiului 
rezultă faptul că față de an
gajamentul inițial de a da peste 
plan o producție global-indus- 
trialâ in 
uane lei, 
că de la unitățile miniere din 
municipiu și-au mărit acest an
gajament la 20 milioane lei. 
Și-au dublat angajamentul și

valoare de 10 mili- 
colectivele de mun-

colectivele de muncă de la Fa
brica de fibre artificiale „Vis- 
coza' Lupeni, Fabrica de pro
duse lactate Livezeni, Sectorul 
întreprinderii miniere Bănița și 
altele. Cel mai mobilizator an
gajament Și l-a stabilit colecti
vul exploatării miniere Lupeni 
care s-a angajat să dea pînă 
la sfirșitul anului peste plan 
40 mii tone de cărbune față 
de angajamentul inițial de- 25 
mii tone. El și-a propus, do a- 
semenea, să realizeze economii 
la prețul de cost in valoare de 
2,5 milioane lei, față de 1,5 
milioane lei cit era angajamen
tul inițial. Obiective pe măsu
ra posibilităților lor reale și-au 
formulat și alte întreprinderi 
din municipiul nostru. Ca ur
mare, pe tot municipiul, față 
de angajamentul inițial de a 
realiza peste plan o producție 
globală industrială de 12 250 000 
lei colectivele întreprinderilor 
din municipiu s-au angajat să 
dea o producție globală indus
trială in valoare de 25 247 000 
lei. să reducă cheltuielile 
de producție planificate cu 
13 243 000 lei față de 7 371 000 
lei și să realizeze un beneficiu 
în valoare de 12 378 000 lei față 
de angajamentul inițial de 
6 280 000 lei.

CIUDAD 
(Agerpres). 
timile' de 
de-al 9-lea 
dial de fotbal s-au încheiat 
fără nici o surpriză verita
bilă; toate echipele favorite 
indicate de către specialiști 
s-au calificat pentru „sfertu
rile" de finală. In această 
primă fază a competiției,

DE MEXICO 12 
— Așadar, „op- 
finală ale celui 
campionat mon-

două echipe s-au detașat din 
plutonul protagonistelor prin 
valoarea tehnică și capacita
te de realizare. Este vorba de 
selecționatele Braziliei și R.F. 
a Germaniei, care, deocam
dată. par a fi cel mai bine 
pregătite în asaltul pentru 
cucerirea „Cupei Jules Ri- 
met“.

REZULTATELE ULTIMEI FAZE 
Anglia — Cehoslovacia 
Mexic — Belgia 
Bulgaria — Maroc 
Italia — Israel

CLASAMENTUL GRUPELOR
GRUPA

1—2. U.R.S.S.
1—2. Mexic

3. Belgia
4. Salvador

p- 
p. 
p. 
p.

Ion DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)

GRUPA A
1. Brazilia
2. Anglia
3. România
4. Cehoslovacia

IlI-a
6
4

0

p. 
p. 
p. 
p.

ȘANTIERUL 
NAVAL 
TI R\U 

SEVERIN

Conferință

Comitetul Uniunii socie
tăților de științe medicale al 
Spitalului unificat Petroșani 

pentru astăzi
ora 11,30, in sala 

o 
căreia

C.C.

Expozâtie inierșcolară
@ La Grupul școlar mi

nier din Petroșani a fost des
chisă zilele trecute o expo
ziție interșcolară, cuprinzînd 
lucrări ale elevilor de la Li-

ceul industrial și școlile pro
fesionale din Valea Jiului. 
Expoziția poate fi vizitată 
zilnic intre orele 9—13 
17—20.

Și

4

organizează
13 iunie, 
micii a Casei de cultură, 
conlerință în cadrul 
acad. prof. dr. docent
Iliescu, ctitorul școlii lomâ- 

a vorbi 
clinic 

al lul- 
condu-

neșli de cardiologie, \ 
despre „Diagnosticul 
pozitiv și diferențial 
burărilor de ritm și 
cere ale inimii".

municipală
„EXAMEN" PUBLIC

La sfirșitul anului de studii, elevii Școlii populare de 
artă din Petroșani iși prezintă producția artistică, ilustrînd 
nivelul atins piuă acum. Spectacolul va avea loc astăzi, la 
ora 18, in sala mică a Casei de cultură din Petroșani.

1—0
1—0
1—1
0—0

GRUPA A Il-a
1. Italia
2. Uruguay

Suedia
Israel

3.
4.

4
3
3
2

P
P-
P-
P-

GRUPA A IV-a
1. R. F. a Germanici
2. Peru

3—4. Bulgaria
3—4. Maroc

Proiectele
prind
viață

6 
4
1
1

p. 
P- 
P

$ Recenlv- serviciul de 
proiectări al I.G.L. Petroșani 
a predat beneficiarului, O.C.L. 
produse industriale, docu
mentația necesară construc
ției depozitului nr. 1 Petro
șani. Se află îd fază de pre
dare proiectul tehnic pen
tru mărirea cu 60 la sută a 
capacității depozitului din 
Lupeni, destinat înmagazină- 
rii mobilierului, produselor 
de fierărie, precum și mate
rialelor de masă (ciment, mo
zaicuri etc.).

j



Steaqui roșu
SIMHATA 13 IUNIE 1970

Avon 
El h

îion sta la|â-n la|d 
a o masă intr-un res- 

Se sim/ca un străin, 
un abia sosit intr-un oraș 
necunoscut care l-a măci
nat multi ani din viată.

Fără să știe cum. Avesalon 
s-a trezit la marginea unui 
/\ or la vremea cînd soarele. 

< a un laur sălbatic și Until, 
sc adăpa cu murmur ?i lim
pezime dătătoare dc puteri 
pentru a putea alerga calc 

zi de la un capăt la al- 
Simțea 

mușcau

de 
Iul ul nesllrșilului. 
cum tălpile goale 
Hămindc din iarba abia în
mugurită. I se părea că aude 
uni strigătul maniei il che

ma acasă la vremea cînd de
asupra satului se priaîdca 
furtuna.

Și-n \ teme ce gîndurile-i 
se risipeau cmc știe pe unde, 
cu privirea îl învăluia pe El, 
core ii sta in laid, nemișcat 
ca un cinice de tulnic fără 
sllrșil. întrerupt, blestemat 

inc știe rind, de cine știe 
cine, să sc preschimbe in sla
nă de piatră cu chip de om. 
Visa cu ochii deschiși pri- 
vindu-l ca pe un ceva aștep
tat de atlla vreme.

— Cum zici că le cheamă ? 
il întrebă așa deodată.

— Lon a lui Avram, dom
nule, ii răspunse cintecul de 
tulnic dc altădată.

— $i de unde spuneai că 
ești ?

cînd privea întrebător in 
jurul lui. Sc vedea că-i ne
obișnuit să-fi potolească foa
mea in restaurant, că-i ne- 
învățat cu orașul, cu intele- 
surde lui. Ospătarul aduse 
și al doilea coniac șl i sc 
mai ceru unul.

Avesalon ora palid. Părea 
că doarme și visează cu o- 
chii deschiși Se dorea tot 
mai ascuns in el, mai departe 
de lot ce-l înconjura. Urma 
cinlccului dc tulnic era ală
turi. și-i îndemna spre o altă 
lume, necunoscută, plăcut dc 
necunoscută. Ciocniră amin-
doi, spunfndti-și noroc. Ave-
salon, după ce a dat pesle
cap coniacul, a oftat o dală,
de două ori. a șuierat prin-
tie dinii ca uri șarpe llâ-
minzit, și a mai cerut 
coniac. Au ciocnit încă 
dală pentru mai mult 
pentru viitorul doctor, 
mai \ orbit așa in doi 
stăpinili dc dorința de a moi ) 
sta, stăpinili de teama d,e a i 
nu pleca înlîiul. I

Miezill nopții se apiopia 1
A\ eșalon plăti. Mai ceru un ț
coniac și-o bere. Lon Își adu- ■ 
na cine știe ce ginduri. \

— Io ce dracu s-o ti gîn- î 
dind ? se întreba Avesalon. < 
Mai bine ar vorbi să ne mai j 
treacă.. Și, deodată, ca râs- | 
puns la invitafiq nerostită, ( 
Lon vorbi:

— Eu \ ind umerașe,

un 
o 

noroc, 
au 

peri,

dom-

le.

VON

TULNOC
- Dc cât re Abrud, donniu- 
il \cs/i același cintec de 
lie neterminut de ulița a-
- de ani.

Din folclorul poetic 
al Văii Jiului
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Si?
— \’ind urneiașe. domnule.
— Cu cil \ m/i un ume

raș ? il întreabă Avesalon a- 
ducindu-și aminte de intîia 
scrișnire a pietrelor de moa-

— După om, domnule, 
răspunse Lon cu freamăt 
glas.

Lui Avesalon i se părea
vorbește cu o piatră rostogo
lită peste \ reme să capele 
chip de om. I se părea că-i 
și el o piatră și că, Iov indu
se una de alta, cele două 
pietre vorbesc. Se gindea a- 
cum la umerașe, la pulinfa 
ca aruncîndu-le în urmă 
răsară din ele o pădure 
copaci buni de spînzurat 
minlirile.

— $i cu banii ce Iaci ?
— Cu bani ?... Și munții 

ghifeau cintecul întreg. I 
a-i mai înapoia cerului eco
ul.

Peste două, trei zile 
pe școala și tu ești toi prin
tre străini...

— Mîine seară plec, 
nule. Marla e aoroape gala... 
și cintecul de tulnic se în
fiora de un anume iei de dor 
și părea înmugurit de-a lun
gul Dădurilor de brazi, miro
sind a rășină, a piatră și deo
potrivă a senin și furtună.

— La noapte unde dormi ?
— Oameni buni găsești ori

unde, domnule... Și zvonul de 
' dnic se topea parcă în ră
dăcinile brazilor și ale ier
bii...

Ospătarul puse pe masă 
cele comandate. Avesalon 
ceru încă un coniac. Lon șe
dea nemișcat. Un chip scos 
de sub temelia altei lumi pi
nă- acum neluate in seamă.

— Mănincă, îl îndeamnă 
înciudat Avesalon. Ți-o fi 
foame...

Fără să-i răspundă, Lon în
cepu să mănînce cu poită. 
Ii era ioame. Din cînd în

să 
cu 
a-

i in
ia ră

ince-

dom-

nule. Eu nu cer de pomană. 
Pentru mici șj pentru bere 
vă las patru umerașe. Patru 
umerașe duble. Cred că a- 
jung...

Rămas Iară glas, A\ eșalon 
căuta răspunsul care se în- 
căpă|ina să se arate. în vre
me ce Lon după ce a lăsat 
cinci umerașe pe scaunul pe 
care, a șezut, plecă aproape 
fugind.

in aceeași clipă lrezindu-se 
ca dintr-un somn, adine, Ave
salon ieși in stradă. Lon în
velit in noapte pierise. Pri
vi în jos, în sus, intră în res
taurant, luă umerașele și 
plecă spre casă. Cintecul de 
altădată, neterminat și împie
trit al tulnicului il însoțea. 
Simțea că nu-i singur, că ci
neva îl urmărește, că acel ci
neva e aproape dacă nu chiar 
in el. In centrul orașului a- 
runcă umerașele pe asfalt dar 
pădurea nu 
să crească, 
zeau nici 
te știute de demult, 
acasă, fără să mai 
lumina Avesalon se trînli pe 
o canapea, așa îmbrăcat. 
Simțea că-l doare ceva. Iși 
pipăi tot corpul fără să poată 
desluși locul de unde izvo
răște durerea. „Poate mă 
doare noaptea asta își zise, 
poate un gînd".

Deodată se trezi. Cineva 
batea la ușă. Dar nu așa ca 
pentru a intra ci doar să știe 
dacă cel de dincolo și-l mai 
amintește. Cintecul netermi
nat de tulnic, ascuns prin 
toate coljurile, îi umplea ca
sa, luînd gîndurilor puterea 
de-a se tălmăci, Avesalon se 
sculă, mormăi ceva și deschi
se larg ușa. Se trînli apoi pe 
divan așteptînd să intre ci
ne știe ce ostenit, venit cine 
știe de unde. O vreme dor
mise. Se trezi din nou.

Cel de-atară bătea într-u- 
na dar nu pentru a i se des
chide. să intre, ci doar să 
știe dacă cei de dincolo și-l 
mai amintește...

Radu SELEJAN

Nu cu mult timp in urmă a- 
duceam in discuție cele patru 
variante jiene ale cunoscutei 
balade populare ..Miorița", re- 
licfînd faptul că Valea Jiului 
este o zonă folclorică cu o mul
țime de secrete, doar sumar 
dezvăluite pină acum, deoarece 
preocupările în această direcție 
sint cu totul sporadice.

Situația aceasta este de neîn
țeles și, mai ales, de neaccep- 
lat deoarece populația rurală a 
Văii Jiului a cunoscut și cu
noaște o complexă viață spiri
tuală oglindită, fără îndoială, 
intr-o suită de producții artis
tice mai ales in versuri a că
ror tematică iși are punctul de 
plecare in dragoste, bucurie, 
tristețe, durere etc.

Dacă am reuși o selecție a 
tuturor acestor producții artis
tice din întregul municipiu Pe
troșani am putea cunoaște, și 
sub acest aspect, istoria lui 
străveche, am putea pătrunde 
indirect in sufletul oamenilor 
de aici, cîntecele de dragoste 
și dor. de jale și înstrăinare, 
punctînd autentic profilul lor 
spiritual.

Din materialul folcloric în 
versuri avut la dispoziție am 
selectat trei bucăți cu caracter 
social a căror tematică vor
bește de viața anilor pierduți 
in negura trecutului. Sini trei 
cîntece de jale și înstrăinare, 
născute la umbra ospitalieră a 
brazilor, prieteni din totdeauna 
ai celor prigoniți de sărăcie și 
nedreptate.

Toate trei vorbesc de dure
rea pe care o pricinuiește pă
rinților plecarea flăcăilor sub 
arme, căci in urma lor ..Rămîn 
boii în restele / și părinții-n 
dor Și jele". Jalea ..cătanelor” 
este cu atit mai mare cu cît 
armata in care se înrolau îi 
purta in lupte străine do in

teresele neamului românesc de 
care soarta i-a despărțit fizic 
veacuri dc-a rindul.

Blestemul pe care flăcăii il 
adresează vieții lor are la ori
gine experiența tragică a îna
intașilor. a părinților și frați
lor trimiși să moară pe alte 
meleaguri. Dc aceea, nu o dată 
piscurile Paringului și Reteza
tului i-au adăpostit pe coi fu
giți de cătănie. In aceste situa
ții depărtarea față de cei dragi 
era, oricum, mai suportabilă 
căci apa izvoarelor furișată 
printre copaci le răcorea sufle
tele și fluierele ciobănești le 
cintau jalea și dorul.

Din punct de vedere al rea
lizării artistice aceste doine, 
care sînt cunoscute în Valea 
Jiului sub numele dc cîntece, 
nu prezintă particularități spe
ciale. Autorul anonim a prefe
rat versul simplu, fără încărcă
tură artistică deosebită, preocu
pat in esență de conținut, de 
vibrarea autentică a sentimen
telor cît mai simplu și mai fi
resc redate.

MĂICUȚĂ CÎND M-AI FĂCUT

Măicuță cînd m-aî făcut 
Mai bine m-ai fi pierdut 
Printre două dealuri seci, 
Printre două ape reci; 
Apa rece să mă spele. 
Petrele să mă sorbească. 
Străini să ’nu-mi poruncească. 
Cînd străinu-mi poruncea 
Cină nu-mi mai trebuia.
Nu-i, zău. prînz 
Fără de plins, 
Și amiaz fără necaz 
Și cină 
Fără hodină 
Și cu plins de la inimă.

(Cintec cules din Slălîqioara)
■ om |

MUNTE, MUNTE
PIATRĂ SEACA

Munte, munte piatră seacă 
Lasă voinicii să treacă;
Să treacă la ciobănie
Să scape de cătănie.
Eu aș cătâni ușor
De-ar fi mîndruța maior,
Și-aș mai cătâni un an 
De-ar fi mindra căpitan.
De unde cătana pleacă
Rămîne casa săracă
Rămîn boii înjugați
Și părinții supărați.
Rămîn boii în restele
Și părinții-n dor și jele.

(Cintec cules din Slătinioara)

VAI DE MAICA CU FECIORI

Vai de maica cu feciori 
Că plinge de multe ori 
Da’ măicuța ha cu fete 
Plinge-odată și cu sete 
Plinge maică și suspină 
C-ai pierdut ceva din mină. 
Pierduși foaia nucului 
Și nădejdea lucrului. 
Plinge maică și suspină 
C-ai o fată mai străină 
Ca garoafa din grădină; 
Și nici aia nu-i străină 
C-are flori și rădăcină 
Și mai face vara flori 
S: are multe surori.
Pune maică perna-n pat 
Că de străini m-ani săturat. 
Că străinu’ ca și spinu’ 
Și amar ca și pelinu*.
Pelin beau, pelin mâninc, 
Seara pe pelin mă culc 
Trag pelin și mă-nvelesc 
Mai tare mă amărăsc.

(Cintec cules din Dilja)
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L
Are hora noastră-anume 
Ritmuri de-nceput de lume. 
Ce ne vin cîntînd încoace 
C*u licoarea din bărdace.

In rotunzii sini ai Linii 
Doamne cum s\icnesc latinii 
Și in tropot cu ortacii
Oh. barbar mai strigă dacii

De și umflă semeț plămînul 
Codru] frate cu românul !

Rusalin MUREȘANU

Subsemnatul Pablo Picasso de naționalitate spaniolă, a\înd domiciliul la Mouglns, în 
amintirea neuitatului meu prieten Jaime Sabartes, donez orașului Barcelona pentru a fi expuse 
și păstrate în muzeul Picasso din strada Moncada toate picturile, desenele și alte opere inven
tariate în anexa prezentului act". Prin acest act de donație muzeul din Barcelona s-a îmbo
gățit recent cu 940 lucrări, operele din tinerețe ale ’ui Picasso păstrate pînă acum de familie, 
o întreagă comoară necunoscută pînă acum publicului, un Picasso inedit și plin de surprize.

se 
Nu 

măcar

îndemna 
se au- 

foșne- 
Ajuns 

aprindă

prof. Mircea MUNTEANU

Secvențâ din filmul „Ilelga' care rulează la cinematograful „Republica" din Petroșani

„TOATĂ TINEREȚEA MEA"

„Sint cu oare un locuitor al 
planetei Marte ?*, întreabă Pi
casso după critica unei lucrări, 
dîndu-i autorului următorul 
sfat : „Ar trebui adăugat un 
capitol în care s-ar spune : 
Pablo Picasso are și el două 
brațe, două picioare, un cap, 
un nas, o inimă și toate apa
rențele unei ființe umane".

S-a născut la Malaga in 1881 
într-o familie veche, al cărei 
arbore genealogic începea în 
secolul XV și care număra 
doar un singur artist : Jose 
Ruiz Blasco, tatăl său. pictor

din Barcelona intră susținînd 
un examen strălucit: intr-o 
singură zi termină un desen 
pentru care i se dăduse ter
men c lună — era una din 
versiunile ..Femeilor din Alger”. 
Rapiditatea execuției se dato
rează de fapt clarității imagi
nii care este la el desăvîrșită.

Mutat la Barcelona împreună 
cu familia, deși nu are decît 
15 ani. simte în această capi
tală catalană paroxismul extra
vaganței caracteristice acestui 
sfîrșit de secol. Barcelona cu 
artiștii săi. cu ferestrele des
chise spre nord, apleacă ure
chea spre inima Parisului, care

tuală se schițează încă din a- 
dolescență prin această nevoie 
de creație in această foame și 
această sete niciodată potolite.

ÎNT1LNIREA CU PARISUL

La 19 ani. tinărul andaluz își 
face apariția pe străzile Pari
sului, această capitală a arte
lor. în himericul Montmartre, șî 
în peregrinările sale execută 
crochiuri pe stradă, provoacă 
senzație cu studiile de tauroma- 
hie. îj va frămînta o temă pe 
care o reia din nou și din 
nou : îmbrățișarea. Ei își ale
ge subiectele < pastelurilor și

PICAS
MARGINALII

SERBĂRILE ȘCOLARE - CONCURS
Cu cîteva luni in urmă, arti

colul «Serbările școlare-con- 
curs bat la ușă. Sintem pre
gătiți ?•* apărut în ziarul nos
tru er ’’“'•a unele cerințe ac
tuale e . în fața serbări
lor școlare. Acum, cînd aceste 
serbări s-au terminat, sintem 
in măsură a prezenta conclu
ziile juriilor, care justifică u- 
nele din temerile noastre an
terioare. Nu vom insista asu
pra reușitelor, considerindu-le 
un bun ciștigat. Vom incerca 
să analizăm lipsurile mani
festate. dar mai ales cauzele 
care le-au generat și măsu
rile ce se impun în viitorul 
an școlar.

Se pare că formațiile corale 
din școlile generale, cu unele 
excepții, nu reușesc a depăși 
mediocritatea, conlinuind să 
bată pasul pe loc. Se constată, 
ceea ce-i de-a dreptul alar
mant. o automulțumire, pre- 
zentindu-se ca suport al aces
teia numeroase scuze : „copiii 
nu au voce', „băieții au vocea 
in formare", „nu avem profe
sori de specialitate' etc. Toate 
aceste pseudo-motive se nă- 
ruiesc la o analiză mai amă
nunțită. Este oare posibil ca 
in școli cu 800 pină la peste 
1 000 de elevi să nu găsim 
numărul necesar de voci ..ap
te" ? Undo sînt corurile cla
selor mici ? Dacă nu avem 
profesor de specialitate, de ce 
nu se folosesc învățătorii șco
lii ? (pentru aceasta pledează 
numeroasele reușite).

Cum se explică (și aici este 
un mare semn de întrebare) 
că in unele școli cu profesori 
de specialitate intilnim coruri 
la unison, sau că din patru 
bucăți, două sînt interpretate 
perfect, iar celelalte surprin
zător de slab, apoi lipsa de 
expresivitate și nuanțare, stri
dențele, etc. Este oare posibil 
ca la nivelul orașului Petro
șani, de exemplu, să nu avem 
un cor corespunzător ?

Dintre cele 28 de coruri au
diate au corespuns așteptări
lor doar cele ale școlilor nr. 
1. 2, 5 și liceul — toate din 
Petrila. nr. 1, 2. 4 Lupeni, 
nr. 1 și 5 Vulcan. Se impune 
ca în anul viitor, cînd con
cursul va avea faze pină la 
cea republicană, să ne spo
rim eforturile toți oamenii 
școlii. Serbarea nu e numai 
a copiilor și a unor anumite 
cadre didactice, cu responsa
bilități in planul general de 
muncă. Serbarea e a școlii, a 
întregului colectiv de elevi și 
cadre didactice. Ea reprezintă 
oglinda activității cultural- 
educative din școală. Felicitări 
colectivelor care au făcut din 
aceasta o chestiune de presti
giu.

încheiem capitolul coruri cu 
o remarcă pozitivă : orienta
rea general bună în alegerea 
rep-r tor iilor corale. S-a făcut 
un serios pas înainte în pri
vința soliștilor vocali de mu
zică populară. Selecția soliș
tilor școlii a fost făcută cu

exigență, bucățile au fost bine 
alese, interpretarea a dovedit 
pregătire individuală atentă, 
remarcindu-se o dicție corec
tă, joc de scenă, costumație 
adecvată, tonalitate potrivită, 
varietate in repertoriu. Acest 
lucru ne face să credem în 
reușita deplină a unui even
tual concurs individual al so
liștilor vocali de muzică popu
lară din Valea Jiului. Remar
căm in mod deosebit soliștii • 
Cerbu Maria (nr. 5 Vulcan), 
Dincă Doinița (nr. 1 Petrila), 
Iepure Elena. Voinic Lucre- 
ția, Man Maria (nr. 2 Petrila), 
Legion Ana (nr. 5 Lupeni), 
Urs Gheorghe (nr. 2 Lupeni), 
Tofan Mariana (nr. 1 Lupeni). 
Marius Pienaru și Macovei 
Vasile (nr. 3 Lupeni), Dumi
trescu Dorina (Cimpu lui 
Neag), Moldovan Valeria (nr. 
4 Lupeni) și alții.

Recitările ? (Ah, de n-ar fi 
obligatorii in program !). In a- 
cest domeniu, în afara unui 
caz sau două, situația este de
plorabilă Cui revine sarcina 
să pregătească recitatorii ? Ci
ne să ne ajute ? Ce poezii a- 
legem ? Iată întrebări la care 
vor trebui găsite răspunsuri 
în viitor. Talente sînt sufi
ciente in toate școlile. Se cere 
insă altceva...

Formațiile de dansuri popu
lare, in acest an. s-au prezen
tat mai bine pregătite. Costu
mația a fost adecvată, echi
pele au umplut scena, in cele 
maj multe cazuri numărind

de la opt perechi in sus. s-au» 
abordat dansuri dificile și lu-j 
erate cu grijă, a fost prezent' 
fără excepție folclorul local.; 
Să nu uităm pentru viitor că, 
spre a menține o valoare ridi-î 
cată a formațiilor de dansurij 
pregătirea începe din prima-, 
zi de școală și se impune creș-f 
terea de noi dansatori dini 
rindul elevilor mici. Felicitării 
școlilor care și-au confecționat, 
costume proprii. Membrii ju-. 
riilor au apreciat in mod deo
sebit dansurile de la școlile 
nr. 1 și 5 Petrila, nr. 4. 5 Lu-, 
peni, nr. 1 Vulcan, nr. 2 Pe
troșani. Felicitări, perseveren
ță și succese viitoare orches
trelor de muzică populară de 
la școlile generale nr. 2. nr. 
1. nr. 4 Lupeni și nr. 1 Petri
la. Așteptăm și altele. De a- 
semenea, toate laudele pentru* 
șezătoarea prezentată de școa-' 
la generală nr. 5 Vulcan, ca
re in acest an, substanțial 
îmbunătățită, a cucerit publi
cul spectator. Alte prezențe a- 
greabile : grupuri vocale (ex- 
celind cel al Școlii generale 
nr. 5 Petrila), dansuri ritmi
ce, formații de gimnastică, pi
ramide, soliști instrumentiști 
(deși puțini).

Absențe nemotivate au fost 
înregistrate do formațiile de 
fluierași, (excepție Școala ge
nerală nr. 3 Petrila), dc mu
zicuțe. soliștii la diferite ..in
strumente11. surprize, povesti
tori artistici.

Menționăm in această enu

merare succintă spectacolul 
„Vine circul* prezentat de 
Școtila generală nr. 5 Petro
șani, care a surprins prin ori
ginalitate și fantezie fiind bi
ne primit de juriu și spec
tatori.

Din dorința dc a stimula 
preocupările viitoare și de a 
aprecia eforturile depuse ci
tăm numai serbările notate 
cu 9,50 (școlile generale nr. 
1 Lupeni. nr. 5 Vulcan, nr. 5 
Petroșani, nr. 1 Petrila, nr. 5 
Petrila, Liceul Petrila) și cu 
9,00 (școlile generale nr. 2 
Lupeni, nr. 4 Lupeni, nr. 5 
Lupeni, nr. 1 Vulcan, nr. 2 
Petrila).

In încheiere, subliniem că 
pentru anul viitor serbărilor 
școlare va trebui să li se a- 
corde o mai mare atenție. A- 
vem suficient potențial artis
tic de calitate in rindul ele
vilor.

Victor IAȚENCO
P. S. Pentru a evita situa

ția neplăcută ce s-a creat prin 
aglomerarea unui mare număr 
de serbări in luna mai (peri
oada școlară de altfel nepotri
vită acestora), situația ivită 
prin amînări repetate, cît și 
pentru a obține o apreciere 
cit mai uniformă. Consiliul 
municipal Petroșani al Orga
nizației pionierilor va stabili 
pentru perioada următoare un 
juriu unic, care va viziona 
toate serbările școlare, desfă
șurate după o planificare ce 
va face posibil acest lucru

V. .1

și el, insă prețuit la Malaga 
mai mult pentru vorbele sale 
de duh.

Pablo Picasso s-a născut pic
tor cu înzestrări atit de pro
nunțate îneît ele s-ar fi mani
festat în orice împrejurare 
chiar dacă tatăl n-ar fi fost 
pictor. Copilul avea „o frumu
sețe de înger și de demon”. îl 
va descrie mama sa mai tîr- 
ziu Gertrudei Stein. Cu ochii 
rotunzi și mirați cu o intensi
tate sumbră a privirii, Picasso 
descoperă cele două pasiuni ale 
tatălui său : porumbeii pictați 
și corida. Ele se infiltrează 
treptat în sufletul tinărului 
artist și cu trăsături neîndemî- 
natice de copil pictează la opt 
ani primul tablou — Torero. 
Intr-o gamă de culori calde, 
de o exactitate riguroasă, ni
mic în acest tablou nu amin
tește pe revoluționarul de mai 
tirziu. „La 12 ani pictam ca 
Rafael”, va spune mai tirziu 
maestrul, explicind in același 
timp că măiestria artei sale s-a 
clădit tocmai pe această serio
zitate a imaginii. începe să 
picteze după modele vii, in spe
cial bălrini cu trăsături pro
nunțate, realizînd seria dc pin- 
ze cu bălrini, aflate în colec
ția muzeului din Malaga; ta
blouri cuminți, corecte, fără cea 
mai mică urmă de simplificare. 
Urmează apoi încercarea marii 
teme din opere de maturitate : 
natura moartă care alternează 
cu portretele prietenilor, rude
lor și bineînțeles cele ale ta
tălui său. Convenționalul ima
ginii începe să tindă spre arta 
lui din prezent.

Imaginea o ia înaintea cu
vântului. Ca orice copil de a- 
lunci își ține și el un jurnal : 
l-a intitulat ..Albastru și alb", 
și cu o observație ascuțită il 
umple cu desene despre oa
menii și locurile din Malaga 
lui natală. Sint desene umo
ristice făcute cu ochii . are în
țelegeau mai mult deci’ putea 
să pătrundă tinărul său creier.

La Școala de Arte Frumoase.

bate, care le aduce ecoul im
presionismului și modernismu
lui. Despre acești ani. mai tir
ziu Picasso va spune ; „Detest 
această perioadă a studiilor 
mele". Subiectele, pe care le 
Blege la îndemnul bătrinului 
său tată, sint dintre cele mai 
conformiste, iar execuția lor 
este cum nu se poate mai con
vențională. Tablourile lui se 
bucură de un anumit gen de 
succes pe care il viza bătri- 
nul : „Prima comuniune", „Co
pilul din cor”, „Omul cu lam
pă", „Două rățuște”, un mic ta
blou pe care tatăl său il tri
mite la o expoziție din Mala
ga, unde obține un premiu. A- 
cest mod convențional — care 
mai tirziu îl va surprinde pe 
Picasso însuși — caracterizează 
și desenele in tuș și cărbune 
sau acuarelele sale de atunci : 
„Fată citind", „Bărbat in pi
cioare" sau „Lacul din parcul 
Barcelonei”, cu cele trei lebe
de pe apă și grațioasa femeie 
cu umbrelă sprijinită pe balus
tradă. Tot acum imensul tablou 
„Atacul la baionetă” cu perso
naje in mărime naturală este 
un preludiu modest la .Guer
nica" de mai tirziu.

La 18 sau 19 ani face parte 
din elita artistică a Barcelo
nei. unde va deveni din ce in 
ce mai mult o prezență impu
nătoare. Tineri dornici de în
curajări" reciproce se intîlnesc 
prin cafenele Și taverne, unde 
își petrec, în discuții estetice 
pasionate serile lungi și nop
țile zăpușitoarc. Acest decor al 
vieții nocturne joacă un mare 
rol in primele lucrări ale lui 
Picasso : „Interior de cafenea”
— 1897, imbîcsit de lumina al
băstrie, „Cabaretul Paralelo”,
— 1899. afișe pentru „Els Qua- 
tre Gats*. Se observă o schim
bare a modului convențional 
și o’ trecere spre inspirația din 
stampele japoneze („Portretul 
Lolei“) și o tendință de alun- 
gire a imaginii („Mamă și fiu" 
1898) tributul pe care il plă
tește tinărul pictor lui El Gre
co. Marea lui aventură spiri-

sau

tablourilor in ulei din aceeași 
lume factice a plăcerilor . noc
turne : „Supeul", „Feciori de 
bani gata", ..Can can" sau ..Di
zeuza" — ciudata lume a lui 
Toulouse Lautrec. Acum î.și fac 
;’'t-în opera lui primii 

„Femeia cu ciorapi 
cu tonuri violente si 

în mod bruta’ O

intrarea 
monștri ; 
albaștri” 
apropiate în mod .... ..........
stridență de culori folosită abia 
recent, procedeu care i se pare 
mai potrivit pentru lumea -de e- 
pave ce colindă Parisul, ființe 
azvîrlile departe de viață. Este 
începutul așa-zisei perioade al
bastre ea cerul Barcelonei, ca 
frescele egiptene, ca lumina 
lămpii. Culoarea năvălește In 
desenul lui Picasso, iar albas
trul și rozul sint mari popasuri 
pe culmile măiestriei. Treptat, 
arta sa va cunoaște o evoluție 
spre simplificarea mai adîncă, i 
spre o bucurie de viață, sore 
un rafinament al creației de 
care numai spiritele Superioare 
sînt capabile. In pictura lui 
Picasso, fiece lucru este creat 
din nou printr-un act complet, 
printr-un act de iubire al mîi- 
nilor. al inimii și al gîndirii. 
Sint ..întreaga tinerețe ;> mea 
care n-aș vrea să se piardă* 
va spune mai lîrziu Picasso 
despre operele păstrate in co
lecțiile familiei șj a ini Jaim» 
Sabartes.

Sînt căutările sale, niște gln- 
duri aduse la lumină în linii 
poate stîngace, pline de aca- 
•demism. dar sub care transpare 
pecetea geniului, 
la aceste lucrări 
vrut să le arate 
1940 Picasso le 
ților săi : „Vindeți. Vindcți to
tul dacă aveți nevoie de bani I* 
— Ele au fost insă păstrate de 
familie intr-o pioasă stimă și 
predate acum
Barcelona pentru a dezvălui lu
mii începutul de drum al ■ celui 
care a știut să-și pună visul în 
slujba viitorului, iar puterea 
mitică a zeilor in privirea și 
în inima omului — Pablo Pi
casso.

Referindu-se 
pe care nu a 
publicului, in 
spunea nepo-

muzeului din

I V.
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ORGANIZAȚIILE SINDICALE,
factori activi și mobilizatori

fi' din pag. I)

— Vă rugăm să ne relevați 
• um acționează organizațiile dc 
sindicat in vederea mobilizării 
rotectivelor dc muncă din eco
nomia municipiului la înfăptui
rea angajamentelor luate in 
întrecerea socialistă ?

Este incontestabil faptul 
că in ultimul timp organizați
ile dc sindicat s-au afirmat ca 
factori activi și mobilizatori in 
uriașa muncă și luptă pentru 
înfăptuirea sarcinilor stabilite 
dc partid pc linia dezvoltării 
municipiului. Sc desprinde 

indru- 
partid, 

indcrile 
ități e- 
relc dc 
și reu- 

ri-

dez’ 
des 

pregnant faptul că sub 
marca organizațiilor de 
sindicatele din intreor; 
miniere și celelalte uni 
cenomiec. dc pe șantier 
construcții se străduiesc 
șes. in bună măsură să-; 
dice competența in rezol 
multiplelor probleme ce le stau 
in față, să sporească eficiența 
muncii in toate compartimen
tele și in mod deosebit in do
meniul economie. Dacă organi
zația noastră municipală de 
partid a încheiat fiecare lună 
cu un bilanț din ce in ce mai 
bogat pe linia îndeplinirii sar
cinilor majore ce i-au revenit.

la .b'casla. după părerea mea. 
Lin aport demn dc apreciere l-a 
adus masa largă a membrilor 
dc sindicat. Urmînd exemplul 
comuniștilor, minerii, construc
torii. cnorgelicienii, toți oame
nii muncii din municipiul nos
tru au dovedit cu prisosință 
capacitatea lor creatoare dc a 
descoperi și pune* in valoare 
noi și inepuizabile potențe, re
surse și energii. In aceasta își 
au izvorul rezultatele obținute 
dc care am vorbit mai înainte, 
succesele dobindite pe drumul 
ascendent al dezvoltării econo
mice și social-culluralc a mu
nicipiului.

— Cum aprcciați dv. că vor 
fi realizate angajamentele asu
mate in ultima perioadă și ce 
veți întreprinde in continuare 
pe linia mobilizării colective
lor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile 
industriale ?

— Trebuie să spun că mă 
bucură sincer faptul că rezul
tatele din prima perioadă a a- 
cestui an sint îmbucurătoare, 
îndeosebi in ramura extractivă. 
Este o dovadă grăitoare că in 
exploatările miniere se mun
cește cu entuziasm pentru 
transpunerea in viață a indica-

partidului, d« 
a spori continuu producția 
productivitatea muncii, de a 
duce cheltuielile materiale 
producție și de a îmbunătăți 
activitatea economico-financiară 
a municipiului. Noi, organiza
țiile de sindicat, sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
a comitetului municipal de 
partid , cred că am făcut pînă 
acum multe lucruri bune. Mai 
avem insă destule probleme de 
rezolvat. In întreprinderi există 
numeroase rezerve și posibili
tăți care, valorificate mai bine, 
pot contribui în continuare la 
creșterea producției și produc
tivității muncii, la îmbunătă
țirea întregii activități econo
mice. Viața merge înainte și, 
odată cu aceasta, sarcinile, ce
rințele, îndatoririle noastre 
cresc și ele permanent. In ace
lași timp cresc, insă, și posibi
litățile organizațiilor de sindi
cat de antrenare a maselor la 
materializarea acestor posibili
tăți. Tocmai de aceea, avem da
toria să mobilizăm și mai mult 
masele, să ne perfecționăm con
tinuu metodele de muncă, să-i 
sprijinim și să-i îndrumăm pe 
oameni pentru a persevera să 
dobindcască mai mult, să pro-

țâilor conducerii i 
continuu

re
de

ducă mai ieftin și dc calitate 
mai bună. Acum, in această pe
rioadă grea prin care a tre
cut și trece poporul nostru, 
nu mai putem fi mulțumiți 
cu îndeplinirea sarcinilor glo
bale sau cu obținerea unor re
zultat/? medii. Anul acesta v.ț 
trebui să fio pentru sindicatele 
din municipiul nostru anul u- 
nor ample acțiuni dc mobili
zare și de educare a maselor 
de salariați pentru obținerea de 
rezultate calitativ superioare 
în muncă. Reprezentanții sin
dicatelor și ai salariaților vor 
trebui să ajute mai concret 
comitetele de direcție în or
ganizarea superioară a produci 
ției și a muncii, pentru folo-’ 
sirea cit mai completă a capa
cităților de producție, a fondu
lui de timp, pentru întărirea 
disciplinei. în scopul creșterii 
productivității muncii. îndepli
nirii ritmice a planului la toți 
indicatorii. In aceste direcții, 
intr-un sector sau altul de ac
tivitate ntai există incă și nea
junsuri. Această stare de lu-

cruri Impune ca fiecare orga
nizație sindicală să se preocupe 
eu loală răspunderea de spri
jinirea conducerilor unităților 
economice respective in orga
nizarea mai bună a producție 
in flecare loc dc muncă in par
te, in asigurarea tuturor con
dițiilor tehnlco-materiale nece
sare îndeplinirii planului în 
mod ritmic de către fiecatc 
formație de lucru.

In scurt tim|> vor avea loc 
adunările generale ale salaria- 
ților. Ele trebuie temeinic pre
gătite; in dezbaterea lor să fie 
puse problemele cheie ale ac- 
livțtâții economice. Conducerea 
partidului nostru a conceput a- 
dunărilc generale ale salariați- 
lor ca o modalitate concretă 
de participare a oamenilor 
muncii, a maselor largi la or
gan jzarea și conducerea produc
ției. Pregătirea temeinică a a- 
cestor adunări asigură in mod 
practic aplicarea democratis
mului socialist in domeniul c- 
conomic, calea dc manifestare 
a inițiativei creatoare a po- 
potjului nostru. Important pen
tru! organizațiile dc sindicat 
cstO ca ele să vegheze neîn
trerupt la valorificarea tuturor 
propunerilor și inițiativelor. 
Oricine știe din practica vieții 
că atunci cind o propunere va
loroasă este aplicată se nasc 
alte și alto propuneri, sini so
luționate cu mai multă ușurin
ță problemele majore ale acti- 
ității de producție.

ts

I DELTA

Cotele apelor Dunării
se mențin ridicate

In Deltă, nivelul apelor se 
menține do citeva zile ridicat, 
la Tulcea păstrindu-sc in jurul 
cotei de 429 cm. La Sulina și 
Sf. GhOorghc s-au înregistrat 
vineri creșteri de 3—6 cm. Hi
drologii apreciază că. datorită 
noilor viituri de pe Șiret și

Prut, apele Dunării se vor men
ține și in zilele următoare Ia 
cote ridicate. Deși majoritatea 
digurilor rezistă, comandamen
tul județean dc apărare impo- 
triva inundațiilor a luat mă
suri pentru continuarea supra
vegherii acestora. Circa 2 000

în județul Bihor

Semestrul 1 se apropie de încheiere
A

Pentru 
intensificarea 

activității 
turistice 

în rîndurile 
terciului

/ Noiem-

lesle mai puțin de 20 
in mare măsură, se 

ezumția de pe acum 
ma rezultatelor de pi-

.1 •' 
«h zile.' 
poate pre 
pr:n prtsn 
ni acum.

Kefenndu-ne la activitatea de 
construct ii-montaj desfășurată 
in municipiul nostru, aceste re
zultate din primele 10 zile ale 
lunii curente nu sint in mă- 
mră să mulțumească decit în 
p-iitc. Afirmăm acest lucru, gin- 
•hndu-ne în primul rind că rea
lizările cumulate ale celor cinci 
mari șantiere ce activează in 
Valea Jiului — ale T.C.H., 
TC.M.M.. f.LJLS.. I.C.F. și șan
tierul 17 — și-au îndeplinit sar
cinile de plan pe primele 10 
arh- ale lunii iunie doar in 
proporție de 85,5 la sută, iar 
«le la începutul anului in pro
porție de 98.2 la sută. Acest 
lucru face ca întregul plan a- 
wual de construcții-montaj la 
n vel de municipiu să fie rea
lizat numai in proporție de 40 
Ia sută in loc de peste 42 la 
RJtă cit ar fi fost normal.

Știind că dc finele semestru
lui I ne mai despart nici 20 
de zile (două decade), se pune 
«) acuitate întrebarea : Vor 
reuși unitățile constructoare să 
realizeze cel puțin 50 la sută 
din planul anual ? Pentru a 
răspunde, să privim retrospec
tiv rezultatele obținute. In ul
timele două decade (ultima din 
Tuna mai Și prima din luna iu
nie) s-a realizat in medie, la 
nivelul municipiului, circa 7 la 
sută din planul anual (9.4 la 
sută șantierul T.L.H.S., 5.7 la 
sută șantierul T.C.M.M). Men
ținerea aceluiași ritm (in me-

die 3.5 la sută/decadă) și in 
continuare nu poate conduce 
la obținerea unor rezultate de 
bilanț satisfăcătoare la 30 iunie 
a. c.. adică la atingerea pînă 
la finele semestrului a cel pu
țin 50 la sulă din pianul anual. 
Rezultă cu claritate că pe toate 
șantierele Văii Jiului, mobili
zați activ de către organizațiile 
de partid, de către conducerile 
form,',iilor de producție, colec
tivele de constructori trebuie 
să-și înzecească eforturile in 
interesul obținerii unor reali
zări superioare. Acest deziderat 
apare in lumina ultimelor e- 
veni mente — urgia inundațiilor 
din întreaga țară, și acum din 
Valea Jiului — ca o datorie 
omenească, cetățenească și pa
triotică. ca un răspuns la che
marea partidului de refacerea 
economică a zonelor calamitate.

Restabilirea normală a acti
vității și îndeplinirea planului 
semestrial apar ca axe coordo- 
native ale eforturilor sporite 
ale constructorilor ce activează 
in municipiul nostru. In acest 
sens, beneficiarii obiectivelor 
(C.C.P., I.G.C. ș. a.) se cuvine 
să le acorde un sprijin (cu u- 
tilaje. confecții, exproprieri) 
mai substanțial in vederea ter
minării unor lucrări cum ar fi 
puțul auxiliar și funicularul de 
steril de la Paroșeni, stația de 
sortare și însilozare a cărbu
nelui de la Dîlja (în cazul 
T.C.M.M.), a liceului din Petro
șani (în cazul T.C.H.).

Alte lucrări importante, cum 
ar fi cele din incinta minieră 
Livezeni (in primul rind insta
lația provizorie de săpare de 
la puțul principal), de la pu
țul de aeraj nr. 2 Livezeni,

terminarea lucrărilor Ia atelie
rul electromecanic de la Vul
can ș. a., cinematograful-club 
de la Uricani, hotelul turistic 
de la Valea de Pești, reluarea 
activității normale și accelera
rea ritmului de lucru la poli
gonul de prefabricate Livezeni 
sînt de asemenea citeva puncte 
undo concentrarea forțelor de 
producție a șantierelor T.C.M.M. 
și T.C.H., cu o intensitate spo
rită, trebUie să asigure stadii 
fizice în concordanță cu cerin
țele beneficiarilor. O misiune 
grea revine in această perioadă 
șantierelor care au cunoscut 
mai direct ce înseamnă urgia 
apelor dezlănțuite — Șantierul 

Valea de 
ridică la

I.L.H.S. (numai la 
Pești pagubele se 
aproape 2 milioane lei) și 17 con
strucții C.F.R. — care, în pa
ralel cu refacerea obiectivelor 
distruse trebuie să-și continue 
intr-un ritm recuperator acti
vitatea la lucrările de impor
tanță vitală pentru economia 
Văij Jiului, a căror edificare 
o au în sarcină: alimentarea 
ou apă și canalizarea localită
ților din municipiu, respectiv 
lucrările premergătoare electri
ficării magistralei feroviare Fi- 
liași — Simeria.

Pe șantiere, în colectivele de 
constructori din Valea Jiului 
cuvîntul de ordine trebuie să 
fie in aceste zile mobilizarea 
tuturor forțelor, tuturor resur
selor pentru scurtarea terme
nelor de execuție a obiective
lor industriale și social-cultu- 
rale, pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan, re
cuperarea tuturor restanțelor.

Biroul Comitetului munici
pal U.T.C. a analizat în re
centa sa ședința activitatea 
biroului municipal de turism 
pentru tineret. Analiza a pri
lejuit elaborarea unor măsuri 
multiple in scopul îmbunătă
țirii activității organizațiilor 
U.T.C., a cercurilor de tu
rism din întreprinderi și in
stituții în vederea atragerii 
unui număr mai mare de 
tineri la excursiile și drume
țiile din tară pentru cunoaș
terea locurilor istorice, a 
bogățiilor și frumuseților pa
triei. S-a stabilit, printre al
tele, ca pînă la sfîrșitul anu
lui să fie cuprinși peste 
20 000 tineri în acțiunile tu
ristice organizate de B.T.T.

PF.TROȘANI
brie (11-14) Răzbi năto-
rul: Republica (11-14) Hel-
ga: LONEA — 7 No-
iembrie (11—13) Un de-
lict aproape perfect: Mî-
nerul (11—14) Pârâtul dra-
gostei; VULCAN (11—
14) Urmărirea: LUPENI
— Cultural (13—17) An-
chetatorul din umbră: Mun-
citoresc (14—15) Un glonte 
pentru general.

începi nd din cca dc-a doua 
parte a nopții de 11 spre 12 
iunie, pe tot cuprinsul județu
lui Bihor a început să plouă 
din nou. Precipitațiile au con
tinuat să cadă pină dimineața. 
Pericolul de inundație a găsit 
însă la post zeci de mii dc 
oameni, care acționează energic 
cu diferite mijloace pentru evi
tarea pierderilor. In municipiul 
Oradea, piriul Peța. care a scă
zut in cursul nopții, este din 
nou in creștere. Prin măsurile 
luate, apa a fost zăgăzuită pe 
o distanță de 5 km. In timp 
record, in zona Uzinei de apă 
și a cartierului de est al ora
șului s-a făcut un dig lung de 
2,5 km iar cel existent a fost 
suprainălțat. In localitățile din 
județul Bihor sînt inundate 967 
de .case și aproximativ 15 000 
ha. Printre unitățile de produc
ție afectate de inundații se află 
și schela Suplacul de Barcău. 
Aici, la chemarea organizației

de partid, un mare număr 
petroliști și țărani cooperatori 
.iu lucrat la evacuarea apel. 
Din cele 68 de sonde inundate 
43 au fost redate producției. 
Datorită inundațiilor s- iu pier
dut 129 tone țiței.

La Fabrica de cărămizi ,Cri- 
șana" din Oradea au fost dis
truse 4 milioane cărămizi. Au 
mai fost distruse 3 poduri prin
cipale și mai multe podețe. Pen
tru mai multe ore a fost în
treruptă circulația pe linia fe
rată intre stațiile C.F.R. Ținea 
și Ilolod. Aici, ca și pe unele 
porțiuni ale șoselelor care duc 
din Oradea spre Bciuș și spre 
Salonta — Arad, precum și pe 
unele porțiuni de drumuri ju
dețene care fac legătura cu di
ferite localități cum sini Cu- 
suiș, Căpilna, Suplacul de Țin
ea au fost luate măsuri ener
gice de mobilizare a forțelor 
umane și materiale care acțio
nează pentru revenirea la nor
mal a circulației.

dc

de oameni, numeroase mașini 
și ambarcațiuni continuă să fi», 
antrenate la lucrările de con-j 
solidare a porțiunilor de di0 
înmuiate de staționarea înde
lungată a apelor. In jurul in
cintei agricole Dăier.i — Os
trov. unde culturile d< griu, 
floarca-soarolu; și legume a- 
nunțâ a recoltă bogată. se 
construiește un al doilea val 
de pămfnt pentru apărarea cul
turilor. De asemenea, in vede
rea prevenirii infiltrațiilor î 
surpărilor de '.aluz, in punct'ie 
mai slabe ale digurilor de pro
tejare a incintelor agricole, stu- 
ficole și piscicole se execut,' 
crări dc 
speciale.

■țiuni și
tile pentru intervenții oper it.ve 
in zonele critice, unde digu 
ar jxrtca ceda in fața

I 
lu- 

consolidare. Echipe 
motopompe. ambarca- 
materiale sint pregă-
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Apele Jiurilor se retrag
(Urinare din pag. 1)

Ig, 
materiale. in același timp 
înfundat și distrus 
au săpat 'la temelia 
de peste Jiu pe D.N. 66 A U- 
ricani — Cimpu iui Neag, au 
rupt contralișele altui pod, au 
depus pe Vatra Iacului de acu
mulare. la care lucrările erau 
in fază finală, o cantitate de zeci 
de mii m.c. de păminl și pie
triș, pentru excavarea cărora 
va trebui investit din nou un 
mare volum de muncă. Un sim-

ampriza barajului, diverse 
au 

drenurile, 
podului

Deschiderea 
Microavanpr< 
Bufet in de 
Emisiune i 
mană.

18.15 •Bună < ara. fete ! 
scara, băieți !
Anunțuri — publicitat 
1 001 de seri — cit 
siune pentru cei mici. 
Telejurnalul de seară. 
Anunțuri — publicitate. 
Tele-enciclopedia.
Film documentar fran
cez : „Imaerni din
Lyon“
„Pentru ca totul sâ fie 
in ordine**. Reportaj de 
la Porțile de Fier. 
Film serial : „Rocam
bole" (VI).
Invitații noștri: Didi 
Balbom (Italia) și Lize 
Markc (Belgia).
„Vinăloarc de urși" — 
film
Ol. inimioară — Ro
manțe vechi și noi. 
Telejurnalul de noapte 
Sport.

19.30
19,55 
20.00
20.30

20,45
cenlrări dc torte au lost dispuse 
și pentru relacereu conductei
de apă potabilă de la Jiet, pen
tru consolidarea și taluzarea
unor porțiuni de maluri 
piraielor cu tendințe de 
sare.

Deși pagubele n-au 
imense, deși apele s-au 
Iii, se iau in continuare 
suri pentru evitarea unor even
tuale revărsări, pentru ca eco
nomia municipiului să nu șuie
re și viafa să-și urmeze cursul 
normal.

nou cale liberă spre parchete. 
De asemenea, la atelierul de 
timplarie al l.l.L. Petroșani, de 
la Livezeni, s-a lucrat intens la 
evacuarea apei care a atins 
aproape jumătate de metru, la 
curățirea și repunerea in func
țiune a agregatelor, la stivui- 
rea materialului lemnos inundai 
și, în același timp, la consoli
darea unui barai protector îm
potriva unei eventuale 
sări a Jiului. O parte 
muncitorii atelierului și-au re
luat lucrul la mașini. Mari con-

ale 
revăt-

21,00

21,45

tost 
domo-

mâ- 
~ ven

22,40

lucrările

au

’ pTu Jir nervos de apă, alimen-

Fotbal

D CRIȘAN

pe degetele 
Asta spre a

Voi o
Făl-Fru- 

numai

nu sinteli.

asa de 
Mihăițd 
mâllin- 
de la 
fi mai

Deși nu s-a consumat dis
puta pentru „Cupa României* 
pe 1970, mime se dă .ștartnJ
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Ing. Ion MĂRGINEANU
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revdr- 
dintre 23,20

(Urmare din pag. 1)

relor vechi, rudimentare, a fost luat de fa
brici moderne ale căror produse sint mult 
apreciate in țară și peste hotare. In cadrul 
economiei românești, Mehedințiul este pre
zent cu produse de o mare importanță: 
nave maritime și fluviale, vagoane de mar
jă, produse ale industriei lemnului, țesături 
drn bumbac și altele.

Așezat pe malul sting al Dunării, Șantie
rul naval din Turnu Severin, atrage atenția 
prin impresionantele nave ce se construiesc 
aici. Harnicul și talentatul colectiv al aces
tui șantier a început nu cu mult timp in 
urmă construcția cargoului frigorific prototip 
de 1500—2 000 tdw. De remarcat faptul că 
aceste cargouri destinate exportului se reali
zează la nivelul tehnicii moderne și pot fi 
folosite pină in mările nordului in orice con
diții de navigație Paralel cu construcția car
goului se execută șalande de 500 mc desti
nate H. D. Vietnam. In aceste zile de efor
turi susținute ale întregului popor specialiștii 
șantierului de 'a Turnu Severin se preocupă 
de asimilarea unor șlepuri prin împingere 
de 1500 tone. Pentru a avea o imagine de
plină asupra dezvoltării acestui important 
șantier al patriei, merită precizat faptul că 
el produce azi de 22 ori mai mult decit in 
1960 și de 7 ori mai mult decit in 1938.

Nu departe de Șantierul naval se află U- 
zina de vagoane. Profilată pină in anul I960 
pentru reparații, uzina execută acum diferite 
tipuri de vagoane marfă pe 4 osii. Pentru 
prima dală in patria noastră, in această u- 
zină s-a asimilat in timp record vagonul 
pentry transportat negrul de fum. Drept 
apreciere pentru activitatea ce o desfășoară 
colectivul acestei uzine mehedinfene a primit 
in acest an Diploma de uzină evidențiată 
pe ramură.

Printre întreprinderile care întregesc ima
ginea industriala a acestui județ se aflu și 
cele cinci fabrici ale Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului. Mobila, 
furnirul și celelalte produse ce .se execută 
în cadrul combinatului se bucură de aprecie
rea unanimă a cumpărătorilor din S.U.A., 
Japonia, Anglia. Liban și din alte opt țări 
din Europa, Asia fi America.

Anul 1964, marchează pe meleagurile me- 
hedințene începutul edificării, la Porțile de 
Fier, a Sistemului hidroenergetic și de na
vigație, care va pune in valoare uriașul po
tential energetic al Dunării. Cei 2100 MVV 
cit reprezintă puterea instalată (din care 1 050 
partea românească) vor fi generați de două 
centrale hidroelectrice. In acest an, vor da 
energie electrică primele două agregate hi-

droelectrice, față de unul cit era prevăzut 
în Documentele Congresului al IX-lea al 
P.C.IÎ. Aici, la „Porțile de Fier", unde Du
nărea desparte Carpații de Balcani, trăiești 
parcă reveria imaginii eminesciene :

„Un cer de stele dedesupt,
Deasupra-i cer de stele".
In aceste zile de mare încleștare, care „„ 

pus la încercare calitățile întregului nostru 
popor, activitatea marelui șantier a cunoscut 
o efervescență neobișnuită.

In timpul marilor inundații care s-au abă
tut asupra țării, Dunărea a cunoscut o creș
tere nemaiintîlnitu in ultimii 100 de ani. 
Șuvoaiele dezlănțuite ale Mureșului, Some
șului, Tirnavelor, Tisei și altor riuri au fă
cut să crească enorm debitul fluviului. De la 
5 500 mc pe secundă cit era media anuală. 
Dunărea a atins in luna mai și la începutul 
lunii iunie un debit de peste 14 mii mc pe 
secundă. Dar apele ei învolburate nu au stin- 
jenit cu nimic munca constructorilor și mon- 
torilor de la Porțile de Fier. Zi și noapte, pe 
marele șantier hidroenergetic s-a lucrat con
tinuu. La montajul turbinelor nr. 1 și 2 s-a 
lucrat cu un avans de 1—2 luni. Digul care 
a deviat Dunărea a fost construit in așa fel 
incit putea să reziste unui debit de peste 16 
mii mc pe secundă. Dar constructorii, pentru 
a avea și mai multă siguranță, l-au înălțat 
cu incă un metru. Chiar in acele zile grele, 
la barajul de la Porțile de Fier s-a turnat 
cel de-al 100 000-lea metru cub de beton 
armat din cei 360 mii care urmează să fie 
turnați in acest an, ciad se fa atinge cota fi
nală a barajului. Răspunsul ferm al con
structorilor a fost că în luna mai au turnat 
peste plan 6 000 mc betoane, iar in primele 
10 zile din luna iunie s-au turnat cite 25 000 
mc in 24 de ore, față de media zilnică de 
1 000 mc betoane cit se realiza înainte de in- 
ceperea inundațiilor.

Grandioasa lucrare de transformare a ape
lor învolburate ale Dunării in izvoare de lu
mină, pe care o construiesc in comun c^le 
doua țări vecine și prietene este întregită 
de numeroase lucrări arhitectonice : cui fe
rate, drumuri, t iaducte care, avînlate intre 
stincă și apa. dau acestor locuri o frumusețe 
rar intilnită. Lacul de acumulare care se va 
extinde pe Dunăre pină in apropiere de Bel
grad, va acoperi Virciorova, Ada-Kaleli, La
trina Orșovă cu bogatele lor monumente is
torice.

Tradițiile industriale, experiența acumulată 
in făurirea bunurilor materiale ridică pe o 
treaptă nouă economia județului Mehedinți, 
contribuie la ridicarea patriei noast 
mile însorite ale socialismului.

PROGRAMUL I : 6,05 Con
certul dimineții; 7,00 Radio
jurnal; 7,15 Ora satului; 7,45 
Orchestra de muzică popu
lară din comuna Iancu Jia- 
nu-Olt: 8,00 Sumarul presei; 
8,10 Ilustrate muzicale; 9.00 
Radiomagazinul femeilor; 9,30 
Avanpremieră cotidiană; 9,42 
Cavalcada ritmurilor; 11,00 
Poșta radio; 11,15 Intilnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat: 12,00 De 
toate pentru toți: 13.00 Ra
diojurnal. Sport; 13.15 Melo
diile săptămînii — muzică 
ușoară: 13.30 Unda veselă; 
14,00 Concert de muzică 
populară: 14.20 Cine știe
ciștigă: 15.00 Caravana fan
teziei: 15,55 Estrada dumi
nicală; 18,30 Transmisiune 
sportivă: 19,15 Gazeta radio; 
20,05 Tableta de seară: 20.10 
— 365 de cîntece; 20,20 Ar
gheziană: 20,25 Zece melodii 
preferate: 21.00 Teatru scurt : 
„Hipnoza" de Ștefan Berciu; 
22,00 Radiojurnal; "
noramic 
cei mai 
francezi: 
tic; 23,00 
0,03—5,00

22,10 Pa- 
sportiv: 22,30 Din 
îndrăgiți interpreți 
22.50 Moment poe- 
Revista șlagărelor; 
Estrada nocturnă.

...Șj Albă ca zăpada a a/uirs 
la palatul celor șapte pitici.

— Era Irumos palatul pi
ticilor ?

— Frumos și mare cum e 
creșa \ oastră.

— Dar pătucurile piticilor 
cit erau de mari ?

— Tot ușa ca ale voastre.

Instantaneu
— Noi nu sinleni pitici. O 

să creștem mari. Uite 
mari — și voinicul 
și-a ridicat mînuța, 
duse și 
picioare, 
înalt.

— Nu, 
să crește/i mari 
mas din basme dar 
dacă mincafi tot, tot. Cel ca
re nu 
mititel

mdnincă rămine mic, 
întocmai ca Tom De

insă din copii 
amină mititel așa 

i apucat cu toții dc 
mincat pe-nl recute. Iar min- 
carea era multă și gustoasă 
pe măsura poftei copiilor ce 
sini gă/duili la creșa-cămin 
din cartierul Aeroport — Pe
troșani.

tat abundent de o ploaie bez
metică, a provocat pagube a- 
preciabile. intîrziind ' ' "
Ia viitorul lac de acumulare, 
ingreun/nd manca la exploată
rile forestiere.

Voința oamenilor a fost insă 
mai puternică decit forța șu
voaielor. Acționind cu calm și 
hotărire, respectind indicațiile 
comandamentului municipal de 
apărare împojriva inundațiilor, 
constructorii de la Valea de 
Pești au trecut imediat Ia recu- 

• perarea pagubelor, la repune
rea In circuitul normal a mun
cii, holărîți să șteargă cit mai 
repede urmele lăsate de , ape. 
Deși toate pfraiele s-au domo
lit, organele municipale de par
tid și de stat v egheză perma
nent la cursul obișnuit al 
vieții, gata oricind să intervină 
pentru apărare și saltare in 
cazul unor eventuale revărsări 
de ape.

Ieri dimineața a lost consoli
dat podul peste Jiul de vest 
din apropierea șantierului 
I.L.H.S. Valea de Pești așa că 
circulația rutieră a fost resta
bilită. puternicele „Talre" au 
din nou acces în șantier pentru 
transportarea imensei cantități 
de reziduuri excavate de pe 
talvegul viitorului lac de acu
mulare. A început și acțiunea 
de recuperare a utilajelor și 
mașinilor inundate pentru re
punerea lor in funcție cil mai 
grabnic, de refacere a drumuri
lor de acces în ampriza baratu
lui pe zona lalvegului, de re
mediere a celorlalte avarii pro
duse pe șantier. In exploatările 
forestiere s-a lucrat cu forfe 
sporite la deblocarea drumuri
lor de buștenii aduși de ape 
pentru ca mașinile să aibă din

MIINE PE ARENELE SPORTIVE
intrecerilor dotate cu același 
trofeu, pentru anul 1971. In 
Valea Jiului sini programate 
următoarele meciuri in „Cu
pa României' : Preparatorul

Lupeni — Preparata Pelrila; 
Constructorul minier Petro
șani — Constructorul Lupeni; 
I.G.L. Petroșani — Paringul 
Lonea; Energia Paroșeni — 
Minerul Aninoasa.

Handbal
La Lupeni se intilnesc în 

cadrul campionatului muni
cipal echipele Minerul din 
localitate și Victoria Călan.

FOTBAL, DIVIZIA C

Știința la egalitate cu Soda Ocna Mureș: 2-2
Miercuri 

disputat ia Alba 
restantă dintre formațiile 
Ocna Mureș (al cărei 
lost inundat) și Știința 
șani. Intilnirea a fost de 
bun nivel tehnic, la 
contribuind ambele 
precum și terenul de 
cent gazonul.

Prima parte a meciului apar
ține studenților care, printr-o 
bună circulație a balonului se 
apropie mai des de poarta ad- 
versji, incheind aproape fiecare 
acțiune cu șuturi spre poartă 
dar, din pocale, înaintașii Mar
cu, Tugearu. Știr ratează. Ca 
urmare a dominării teritoriale, 
<l'i I nții deschid scorul prin ex
il emu dreaptă Bălăneanu. in min.

după-amiază, s-a 
lulia partida 

Soda 
teren a 

Petro- 
un 

aceasta 
formalii, 
joc re-

25 in urma unei acțiuni la care 
au contribuit Știr, Făgaș și 
Marcu. După gol. gazdele își 
organizează mai bine jocul și 
ataca tot mai insistent poarta 
lui Marincan, dar fără succes.

Repriza a doua este mai ani
mată. Gazdele obțin egalarca 
în min. 53. Ștefănescu i 
trofează pe lin adversar 
tru un fauli 
sanction

Mures înscriu,
scoale
Marin-

momentul cină se pregătea să 
lovească balonul cu capul a 
fost laultat de un apărător 
printr-o loarlecâ spectaculoa
să. fracturîndu-i ambele maxi
lare și fiind transportat imedi
at la .pital. Arbitrul acordă 
(curată ironie !) lovitură liberă 
indirectă din colțul careului mic. 
ramasa Iară rezultat. Peste 5 
minute gazdele iau conducerea 
in urma unei ezitări a apărării 
studenților. Este rindul oaspe
ților să-și reorganizeze jocul, 
să preia inițiativa și sa resta
bilească egalitatea pe tabela de 

Balăneanu aleargă ire- 
pe extrema dreaptă,

centrează la Matei, care l-a în
locuit pe Marcu și, din coltul 
careului scurt, Matei trimite

balonul in poarta. Scorul de
vine astfel egal: 2—2.

Pină la sfîrșitul partiejei se 
consuma alte faze frumoase de 
fotbal dar nici una din cele 
două echipe nu reușește să 
mai înscrie, astfel că meciul se 
termină la egalitate. Stadiutii 
au obtinut un punct prețios în 
deplasare, prestind un joc bun, 
curajos. Poate că prezența in 
echipă a lui lonescu și Varho- 
nic. rămași acasă bolnavi, jr (1 
îmbunătățit inai mult jocul, a- 
ducind o eventuală victorie. 
S-au remarcat BăLini-anu (cel 
mai bun de pe teren). Tismă- 
naru. Știr. Izvernari și Marcu 
din formația studențească. A 
arbitrat Aurel Pop din Oradea.

G. I.
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Ajutoare din 
străinătate

If/ĂM INTERNAȚIONALA
Cooperația din R. P. Polonă, 

prin întreprinderea „Polcoop", 
donează. în folosul sinistraților 
1590 000 zioți in confecții. în
călțăminte și alimente, iar 
prin întreprinderea ..Spolem”, 
1 000 000 zloți. in confecții. în
călțăminte, pleduri și diverse 
alimente.

A nh isadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene la Bu
curești. Kang Iang Săp. a făcut 
luni o vizită la Consiliul Na
țional al Crucii Roșii și a a- 
nunțat că Crucea Roșie din a- 
oeastă țară a hotărit. să doneze 
Crucii Roșii a Republicii So
cialisto România un fond de 
100 000 woni, drept ajutor in 
favoarea sinistraților de pe ur
ma inundațiilor din țara noas
tră.

buni a sosit la București, pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni. un avion al R. P. Chi
neze avind la bord 2 tone de 
lapte praf, o primă parte din 
ajutorul în alimente și medi
camente acordat de Crucea Ro
șie a R. P. Chineze.

Guvernul San Marino a do
nat 5 milioane lire italiene pen
tru ajutorarea sinistraților din 
tara noastră.

O

Printr-o telegramă, firma ita
liană „Snia Viscosa" a anun
țat că depune suma de 5 000 000 
lire italiene în folosul sinistra
ților de pe urma teribilelor 
inundații care au lovit multe 
regiuni ale țării noastre.

Tot din Italia au mai făcut 
donații firma ..Legnoricnt’’ — 
1 000 000 de lire italiene, iar 
firmele „P. Mibelli", „Marino 
Legnani” și „Geaneri” — cîte 
500 000 Jire italiene.

Firma „Alcaloid Ullrich" din 
Mannheim (R. F. a Germaniei) 
a trimis ca ajutor pentru sinis- 
tr.iți suma de 3 000 mărci.

Firma ..Sogereco" din Atena 
a remis Băncii de Comerț Ex
terior din România, pentru con- 
tui 1 000. suma de 1 000 do
lari.

' ■ adresa întreprinderii „Ex- 
portlemn" au sosit donații din 
partea următoarelor firme: 
..Alfred Fischler" din Franța — 
5 000 franci, „Nicolas Peridakis" 
din Iordania 500 dolari. „La
wrence Chidiac" din Liban — 
200 dolari.

Pe
,.Price Morgan1 
trimis o telegramă în care se 
spune, printre altele : Admirăm 
curajul poporului român și spi
ritul în care el este hotărit să 
facă față dezastrului. Firma 
noastră a hotărit să contribuie 
la fondul deschis pentru ajuto
rarea sinistraților cu 250 de 
lire sterline, care vor fi depuse 
la Banca Română de Comerț 
Exterior.

Un grup de ziariști din R. F. 
a Germaniei, care se află in 
țar i noastră, a donat pentru 
sinistrati 125 mărci, precum și 
obiecte de îmbrăcăminte.

Cunoscutul compozitor italian 
Salvatore Allegra. care a fost 
nu de mult oaspetele munici
piului Cluj, unde s-a montat, 
ir. premieră mondială, opera 
sa ..Portretul", a trimis pe a- 
dresa tovarășului Aurel Duca,

aceeași adresă, firma 
din Londra a

prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele 
Consiliului popular județean 
Cluj, o telegramă in care se 
spune: „Consternat de inun
dațiile din România donez su
ma de 5 000 lei 
sinistraților".

Guvernul bulgar 
acorde un ajutor 
valoare de 450 000 
Roșie bulgară — 
UCECOM din Bulgaria, 100 000 
leva, pentru ajutorarea regiu
nilor sinistrate.o

Guvernul Republicii Demo
crate Germano a pus la dis
poziție. prin intermediul Crucii 
Roșii din R.D.G., pentru aju
torarea populației sinistrate din 
România, noi ajutoare in va
loare de 500 000 mărci. De a- 
semenea. va fi suplimentat aju
torul pentru sinistrați prin tri
miterea de gamaglobulina ș» 
alte medicamente. substanțe 
pentru purificarea apei, pături. 
Organele de comerț exterior din
R. D.G. au pregătit livrări, în 
afara Convenției pentru schim
bul de mărfuri, care sînt nece
sare pentru învingerea greută
ților în economia națională a 
României. Televiziunea R. D. 
Germano a trimis donații de 
solidaritate Televiziunii româ
ne, constînd din 15 000 metri 
material de film și 100 000 me
tri bandă sonoră.

O
Printr-o telegramă, guvernul 

argentinian anunță că a hotă
rit să acorde României un spri
jin material în valoare de 10 
milioane pesoși vechi (circa 
30 000 dolari), constînd- in me
dicamente și grîu.

O
Guvernul norvegian a aprobat 

un fond de 100 000 coroane, ca
re va fi pus la dispoziția gu
vernului român.

O
Colectivul de muncitori, teh

nicieni și ingineri, care lucrea
ză in cadrul șantierului Antre- 
prizei române de construcții- 
motaj — ARCOM, din orașul 
Marburg am Lahn (R. F. a 
Germaniei), se alătură eforturi
lor de înlăturare a calamităților 
produse de inundații. Ei au 
anunțai telefonic că au hotă
rit să ajute pe sinistrat! con
tribuind lunar în tară, cu sala
riul în lei pe o zi. pînă la 
sfirșitul anului și tot lunar, cu 
diurna pe o zi, în valută, pe 
timpul cît stau în străinătate.

O
La centrul de colectare de 

la Casa de cultură a studenți
lor din Capitală s-au primit, în 
continuare, donații făcute de 
membri ai corpului diplomatic 
din București pentru ajutorarea 
populației din reqiunile sinis
trate.

în ultimele zile, 
ambasadelor Marii
S. U.A. și Franței au făcut noi 
donații, constînd în 
piese de mobilier și îmbrăcămin
te. De 
Argentinei a 
conserve din 
sada Olandei 
căminte.

în favoarea

a hotărit sft 
material in 

leva, Crucea 
50 000 leva,

asemenea, 
oferit 
carne, 
colete

Pe o orbită circumterestră

„SOlUZ-9“
cu doi cosmonaut! la

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
La l iunie, în Uniunea Sovie
tică a fost lansată pe o orbită 
circumterestră nava cosmică 
„Soiuz-9". Nava este pilotată de 
cosmonautul Andrian Nikolaev, 
avînd la bord și pe cosmonau
tul inginer Vitali Sevastianov.

După cum transmite agenția 
TASS. echipajul navei are mi
siunea de a executa un amplu 
program de cercetări și expe
riențe. Printre acestea se nu
mără cercetările referitoare la 
influența factorilor zborului cos
mic asupra organismului uman 
pe orbită circumterestră, obser
varea si fotografierea 
obiective geologice și

unor
geo-

personal.il 
Britanii,

diferite

ambasada 
cutii cu 
iar amba- 
cu îmbiă-

(Agerpres)

unor 
în

zone 
vederea 
utilizare 
a date-

grafice ale 
ale Pămîntului 
elaborării metodicii de 
în economia națională 
lor obținute. Cosmonauții vor 
efectua, de asemenea, și foto
grafierea unor fenomene mete
orologice, a zonelor înzăpezite 
și a ghețarilor.

Vor fi realizate experiențe 
legate de pilotarea manuală și 
automată a navei, de orientare 
și de stabilizare a acesteia, de 
verificare 
navigație 
de zbor.

Starea 
bună. Ei 
nirea misiunii.

a unor mijloace de 
în diferite regimuri

cosmonautilor este 
au trecut la îndepll-

Vizita în Irak 
a delegației 

Camerei 
de Comerț 

a României
BAGDAD 1 (Agerpres). — 

în cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în Irak, delegația 
Camerei de Comerț a Republi
cii Socialiste România, con
dusă de președintele Camere^ 
Victor Ion eseu, a avut convor
biri cu ministrul petrolului șl 
resurselor miniere, Saadun 
Hamadi, precum si cu ministrul 
economiei, Fakhri Yassin 
Kadduri. 
probleme privind 
de cooperare a celor 
țâri în 
precum : 
burilor 
kiene.

Fakhri
Au fost examinate 

posibilitățile 
r două 

domeniul petrolier, 
și perspectivele schim- 
comerciale româno-ira-

Italia

Ultima săptămînă
a campaniei electorale
ROMA 1 (Agerpres). — Italia 

a intrat luni în ultima săptămi- 
nă a campaniei electorale pen
tru alegerile regionale, provin
ciale și comunale. La 7 iunie, 
aproximativ 34 milioane de 
alegători se vor prezenta la 
urne pentru a alege noile con
silii provinciale și comunale și,. 
— fapt nou — administrațiile 
celor 15 regiuni cu statut or
dinar. constituite în primăvara 
aceasta. Nu esto numai un vot 
politic — prin influența pe 
care o vor avea rezultatele 
confruntării electorale asupra 
echilibrului de forțe și asupra 
alianțelor parlamentare și gu
vernamentale —, ci și un vot 
„constitutiv", apreciază presa

Ambasadorul României la Pekin
a fost primit de

PEKIN 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția „China 
Nouă", premierul Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Chineze. Ciu En-lai, l-a primit 
luni 1 iunie pe Aurel Duma, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin. Premie
rul chinez a avut o convorbire 
cordială și prietenească cu am
basadorul român în cadrul că
reia și-a exprimat îngrijorarea

premierul Ciu En-lai
în legătură cu inundațiile din 
România, precum și simpatia 
sa pentru populația sinistrată.

Au fost prezenți Li Sien-nien, 
vicepremierul Consiliului de 
Stat, Ciao Kuan-hua, viceminis- 

șitru al afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

italiană, întrucit el va Imprima 
linia constituirii organelor de 
conducere regionale. Aproba
rea de cătro Parlamentul ita
lian a realizării celor 15 regi
uni ca și adoptarea legii asu
pra finanțării regiunilor vor 
da organelor locale de conduce
re mai multă autonomie de ac
țiune, în special în ce privește 
dezvoltarea economică. Cele 
15 regiuni cu statut ordinar se 
adaugă altor 5 regiuni, cu sta
tut special — create anterior 
(Sicilia. Sardinia, Valle d'Aosta, 
Trentino—alto—Adige și Friuli— 
Venezia—Giulia).

Declanșată cu cîteva săptă- 
mini în urmă, campania elec
torală a angrenat într-o intensă 
activitate toate partidele poli
tice a căror luptă se duce în 
jurul unor teme de strictă ac
tualitate internă și internațio
nală.

Problemele interne sînt cele 
care preocupă în primul rînd 
masele populare, care au parti
cipat în cursul lunii mai la o 
largă acțiune grevistă în spri
jinul revendicărilor privind re
ducerea costului vieții, reforma 
sistemului de asistență sanitară, 
a trane.-.nrtu]Uj public și a con
strucțiilor de locuințe, blocarea 
chiriilor și altele.

—<—

Inundațiile
din Iugoslavia

și Ungaria
BELGRAD 1 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite: încă de duminică, 
apele Tisei au atins în Iugos
lavia niveluri superioare celor 
din 1932, cînd au avut loa 
inundații catastrofale. Digurile 
rezistă și, după cum se apre
ciază la comandamentul din 
Voivodina pentru apărarea îm
potriva inundațiilor, vor rezis
ta chiar la un nivel superior. 
Unda de viitură maximă nu a 
sosit încă pe teritoriul iugos
lav și se lucrează zi si noapte 
la întărirea și supraînălțarea 
digurilor. In zonele cele mal 
periclitate se construiesc și di
guri suplimentare de apărare.

Dar nu numai regiunile si
tuate de-a lungul Tisei și Du
nării sint amenințate de inunda
ții. Duminică, de exemplu, a 
fost inundată, în urma unor 
ploi torențiale, o bună parte a 
orașului Kraguevat, unde apa 
a pătruns și în halele unor în
treprinderi. Circulația a fost 
întreruptă pe calea ferată 
Kraguevaț — Lopovo și pe șo
seaua Kraguevat — Beșniania.

★

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — 
Zi și noapte continuă la Szeged 
lucrările de apărare împotriva 
revărsării Tisei. Nivelul apelor 
a depășit cea mai înaltă cotă 
înregistrată pînă în prezent, 
fără ca viitura să fi atins încă 
punctul ei culminant. La înălța
rea și consolidarea digurilor lu
crează peste 15 000 de oameni, 
mii de autocamioane, excava
toare și alte mașini,

între timp, în zonele calami
tate din estul Ungariei se desfă
șoară din plin lucrările de re
construcție.

CURT
• UN AVION CU REACȚIE 

DE TIP „IL-62" a efectuat luni 
primul zbor pe ruta Moscova 
— Paris — Montreal. 
cursele avioanelor 
spre America 
dică acum la 
mină.

Astfel, 
sovietice 

de Nord se ri- 
patru pe săptă-

Padilla, vînzătoarea care l-a 
acuzat de furt pe căpitanul 
naționalei engleze de fotbal, 
și-a retras pîingerea.

BOBBY MOORE” 
Dînd curs nume-

• „CAZUL 
a fost închis, 
roaselor apeluri telefonice _ și 
scrisori, dintre care unele de 
amenințare, lînăra Clara

• RECENT ÎN ANGLIA A 
FOST STABILIT UN RECORD 
„mondial' 
totul originală. El constă 
citirea cea mai rapidă - 
gii creații dramatice 
Shakespeare. 16 actori ai Tea
trului Mic din Eltham (Anglia) 
au citit toate cele 37 de piese 
ale marelui Will în 68 de ore, 
12 minute și 40 secunde (!).

într-o competiție cu 
în 

a între- 
a Iul

Incepind de luni, abonații telefonici din K.F.G. pot 
intra direct in legătură telefonică cu orice abonat din 
Sutele Unite ale Americii prin formarea prefixului S.U.A. 
și al localității și apoi a numărului abonatului. In acest fel 
a devenit posibilă, pentru prima oară în istoria telefoniei, 
legătura automată directă intre două continente. S.U.A. au 
devenit astfel a 16-a țară cu care se pot obține din K.F.G. 
legături telefonice directe. Convorbirile transoceanice sint 
efectuate atît prin cablu, cit și prin intermediul sateliților 
artificiali ai pămintului.

Dat fiind că intr-o convorbire telefonică prin interme
diul sateliților cuvintele ajung la capătul firului cu o întîr- 
ziere de două pină la trei zecimi de secundă, Departamen- 
tul federal al poștelor și telecomunicațiilor a anunțat oficial, 
la sfirșitul săptăminii trecute, că intirzierea este determi
nată de distanța de 80 000 de kilometri care separă cele 
două posturi telefonice.

• Partidele Socialist, Socia
list-Democratic și Komeito au 
luat inițiativa convocării unei 
sesiuni extraordinare a Dietei 
japoneze, în vederea discutării 
problemelor pe care le implică 
expirarea, la 22 iunie, a vala
bilității tratatului 
japono-american 
chestiuni interne.

O cerere scrisă 
a fost prezentată 
ța guvernului din , 
cerii celor trei partide.

Citind surse politice infor
mate, agenția Kyodo precizează 
că este puțin probabil ca guver
nul să accepte convocarea unei 
sesiuni extraordinare a Dietei, 
înainte de 22 iunie.
• EXPERȚ1 AI UNITĂȚILOR 

MILITARE BRITANICE stațio
nate în Irlanda de nord în ve
derea menținerii ordinii în țară 
au descoperit duminică un im
portant depozit clandestin cu 
substanțe explozive, considerat 
cel mai mare dintre cele iden
tificate pînă in prezent în 
Ulster. Aproximativ 25 de kq 
de exploziv și 170 de detona
toare furate au fost găsite în 
incinta unei forme situate în 
apropierea localității Cookstown, 
comitatul Tyrone.
• O ECHIPĂ DE MEDICI de 

la spitalul de copii din Bir
mingham a efectuat o operație 
de separare a doi copii siamezi 
născuți la o clinică din Co
ventry. Ei erau uniți în regiu
nea abdomenului. Starea sănă
tății micilor pacienți este bună.

de securitate 
și a altor

în acest sens 
luni diminea- 
partea condu-

Tîrgul international
de la Budapesta, ediția 1970

Imaginați-vă un fel de vi
trine uriașe fiecare ilustrînd, 
în ansamblu, economia națio
nală a unor țări. Aceasta 
este senzația pe care o în
cerci la prima vedere străbă- 
tînd aleile Tîrgului internațio
nal de Ia Budapesta. Fiecare 
pavilion expune într-adevăr 
tot ce are mai nou și mai 
bun, tot ce economia națio
nală a țării respective pro
duce la nivelul cel mai înalt 
tehnic, competitiv pe piața 
mondială.

Statornicit de mai multi ani 
pe teritoriul parcului orașu
lui. tîrgul internațional de la 
Budapesta se bucură și in 
acest an de o frumoasă reu
șită. La actuala ediție, alătur1! 
de întreprinderile țării gaz
dă aproape 
mc . din 33 
lumii expun

1 500 
de 
pe

de fir- 
tări ale 

__ o supra
față de circa 260 000 m2 cele 
mai diferite produse posibile. 
Printre expozanți se află în
treprinderi și firme comer
ciale din Anglia, Uniunea 
Sovietică, R. F. a Germaniei. 
Polonia și S.U.A.. Grecia, 
Japonia și din alte țări.

La Budapesta au sosit cu 
acest prilej numeroși specia
liști și oameni de afaceri din 
diverse țări ale lumii. Am 
avut prilejul să mă întîlnesc 
și să discut cu unii dintre 
aceștia. Kalevi K. Malmstrom, 
directorul fabricilor „Rouma— 
Repala" din Finlanda. spu
nea : „Am venit Ia tîrg să 
vedem, să discutăm, să . no 
cunoaștem și să ne înțelegem 
cu partenerii cărora le vin
dem produsele noastre -cu 
care facem comerț. Să nu ui
tăm însă și următorul fapt: 
comerț înseamnă cunoaștere, 
colaborare, pace". Intr-ade
văr, după cum declara șl 
ministrul comerțului exterior 
ungar, dr. Biro Jozsef, și ac
tuala ediție a Tîrgului inter
national de la Budapesta își 
propune ca (el să contribuie 
la dezvoltarea schimburilor 
comerciale dintre țări și să 
slujească astfel dezvoltării 
unei atmosfere a unui climat 
de colaborare șl pace pe 
continentul eurooean". Ideea 
aceasta es'e nreonant ilustra
tă de pavilionul intitulat ,.25 
de ani de comerț exterior 
unqar". FI ilustrează dezvol
tarea legăturilor economice, 
a colaborării tehnico-stiinți- 
fice și a cooperării industria
le, leqătnril® si schimburile 
comerciale ne care Ungaria 
Ie are cu noste 120 de țări 
ale lumii de pe toate conti
nentele indiferent de 
irea lor .«= 
acesta 1 
prileiuieșh 
dustriel 
lor mai 
ficative 
urmare 
țări economice

orîndu-
•>ală. Do fant. anul 

Tîroul international 
navilioanelor in- 

ungare etalarea ce- 
însemnate si semni- 
real’zări obținute ca 
a însemnatei dezvol- 

și tehnico-

științifice înregistrate de a- 
ceastă țară în .cei 25 de ani 
ai puterii populare.

...Pe una dintre aleile prin
cipale ale tîrgului, vizitatorii 
se opresc și privesc îndea
proape două autoturisme. Ele 
poartă o marcă mai puțin cu
noscută încă pe piața mon
dială : „Dacia 1 300", dar as
pectul și carcteristicile teh
nice trezesc interesul. Și alte 
produse expuse în pavilionul 
Republicii Socialiste România 
de la trîg — pavilion mai 
bogat și mai frumos prezen
tat decit în ceilalți ani — 
atrag atenția. Vizitînd pavi
lionul am întîlnit aici mai 
mijiți oameni de afaceri stră
ini!'1 Se interesau îndeaproape 
de mașinile-uneltc. de produ
sele chimice, de tractoarele 
românești și produsele indus
triei de utilaj petrolier. Ca 
și în ceilalți ani, și acum pa
vilionul României se bucură 
de un larg interes în rîndu- 
rile vizitatorilor, al specialiș
tilor unguri și al oamenilor 
de afaceri străini. După unele 
calcule aproximative, ....... 1
în primele trei zile de la 
deschidere, pavilionul 
noastre a fost vizitat de pes
te, 65000 de persoane. Multi 
se opresc îndeosebi la stan
durile industriei construcțiilor 
de mașini. Sînt expuse aici, 
printre altele, strungul „S.M. 
710". cu conducere progra
mată, mașini de frezat și 
găurit, mașini pentru prelu
crarea lemnului fabricate de 
uzinele românești. Se bucură, 
de asemenea, de o bună apre
ciere diferitele tipuri de trac
toare românești întîlnite as
tăzi în multe țări ale lumii, 
mașinile agricole de diverse 
tipuri. Utilajul petrolier, prin
tre care sapele do foraj pen
tru roci dure, mobila moder
nă, motoarele electrice de 
dimensiuni mici, produsele 
industriei chimice, diversele 
bunuri industriale de larg 
consum, obțin aprecierile cele 
mai favorabile ale vizitatori
lor pentru calitățile lor teh
nice. Intr-adevăr toate aces
tea ilustrează grăitor marile 
neal’zări obținute de industria 
românească în anii construc
ției socialiste. Vizitînd oavj- 
lionul românesc, președinte
le Guvernului unaar. Jeno 
Fock, s-a ourit mai mult lă 
autoturismul ..Dacia 1 300". 
A privit motorul, a ascultat 
explicațiile expertilor referi
toare la caracteristicile teh- 
pice ale mașinii, a cercetat 
interiorul și a ocupat loc în 
autoturism. L-a anreciat ca 

<iso macină frumoasă si bună", 
felicitind ornanizatorii pavili
onului românesc pentru cali
tatea produselor nrezentate. 
Asemenea aprecieri au fost 
făcute de majoritatea vizita
torilor pavilionul’’! romanesc.

Al. PINTEA

numai

tării

CAMPIONAÎUI MONDIAL DE FOIBAL

(Urmare din pag. /)

zultat de egalitate: U.R.S.S. 
— Mexic 0—0. S-ar putea 
crede deci că al 9-lea cam
pionat mondial de fotbal va 
fi caracterizat de un joc de
fensiv. ceea ce nu este ex
clus. Scorul alb înregistrat 
duminică este de fapt o re
petare a precedentelor întil- 
niri sovieto-mcxicanc. înche

iate in trei rindurî cu același 
rezultat : 0—0. In fond am
bele echipe au ieșit cu cîștig. 
împărțirea punctelor lăsindu- 
le șansele de calificare a- 
proape intacte, deși suporte
rii foarte optimiști ai Bel
giei ar putea spune că a- 
ceasta favorizează echipa lor.

După meci, antrenorul Râul 
Cardenas a declarat : .Evi
dent aș fi preferat o victo
rie, dar și acest meci nul 
in fața unei echipe destul de 
solide este apreciabil. Jucă
torii sovietici au practicat un 
marcaj individual bun. im- 
pirdicindu-nc să finalizăm. 
Singurul reproș pe care l-aș 
face jucătorilor mei este a- 
cela de a ti neglijat oare
cum mijlocul terenului. Cu 
Onofre în formație, poate ar 
fi fost altfel".

Antrenorul echipei U.R.S.S.. 
Gavril Kacialin, a precizat 
însă do la început că un 
meci nul nu po’atc să satis

facă pe un antrenor. „Sint 
mulțumit totuși — a adăugat 
Kacialin — că nu am nici 
un jucător accidentat in echi
pă, căci jocul a fost dur in 
special in prima repriză. Căl
dura și altitudinea au fost 
resimțite serios de jucătorii 
noștri. Mi-a plăcut organiza
rea tactică a echipei mexi
cane. Pena esto un jucător 
excelent".

Echipele din grupa de la 
Guadalajara au vizionat ia 
televizor partida de pe sta
dionul ..Azteca". Părerile sint 
aici unanime : rezultatul este 
considerat just. Polc a remar
cat faptul că mexicanii au 
avut mai multe ocazii favo
rabile de a înscrie, dar că 
echipa sovietică a dispus de 
o apărare foarte fermă în 
care a excelat Șesternev. Por
tarul Kazavașvili i-a impre
sionat. de asemenea, pe ju
cătorii grupei de la Guadala
jara.

Meciurile inaugurale ale grupelor 2, 3 și 4

România — Anglia
GUADALAJARA 1 (Ager

pres). — Echipelor României 
și Angliei le revine sarcina 
de a deschide seria meciu
rilor din grupa a treia a 
campionatului mondial de 
fotbal. Jocul de la Guadala
jara — scrie corespondentul 
agenției „France Presse" — 
este așteptat cu emoție in 
Anglia. Rezultatul acestei 
partide este foarte important 
pentru englezi, căci o înfrîn- 
gere sau chiar un meci nul 
ar reduce în mod simțitor 
șansele de calificare (in

„sferturile" de finală) ale 
campionilor mondiali. In fa
ța echipei României, cu un 
atac ineficace, dar posedind 
arta de a păstra balonul. An
glia s-a aflat adesea în difi
cultate. In 1968, la București 
(0—0) și in 1969 la Wembley 
(1—1). englezii nu au reușit 
să treacă dc români. Selecțio
nata engleză beneficiază to
tuși de forța atletică a unor 
jucători valoroși care au o 
marc experiență a meciuri
lor decisive.

Antrenorul Ramsey nu va 
comunica formația dccit în 
dimineața meciului, fiind po
sibile modificări de ultimă 
oră în echipa dc bază. Ast

fel. s-ar putea ca Osgood să 
joace in locul lui Peters, pen
tru a beneficia dc un al trei
lea virf de atac, de unde in
tențiile englezilor de a prac
tica *un joc ultraofensiv.

Formația română este hotă- 
rîtă la rîndul său să aborde
ze cu tot elanul această par
tidă, deși Dumitrache nu este 
complet restabilit, iar capri
ciile portarului Răducanu 
l-au obligat pe antrenorul A. 
Niculcscu să-l înlocuiască cu 
Adamache, după unii spe
cialiști mai puțin indicat pen
tru confruntarea cu o echipă 
care joacă in stilul formației 
engleze : atacuri în valuri și 
centrări înalte repetate.

Uruguay — Israel
TOLUCA 1 (Agerpres). — 

Grupa a 2-a a turneului fi
nal al campionatului mon
dial dc fotbal își inaugurea
ză meciurile cu partida U- 
ruguay — Israel. Dubla cam
pioană mondială a ani
lor 1930 și 1950. echi
pa Uruguayului. deși nu 
este cotată intre marile fa
vorite, nutrește în ascuns spe
ranța de a cuceri pentru a 
treia oară trofeul ..Jules Ri- 
met". De altfel nu ar fi o

surpriză, jucătorii uruguayeni 
au știut întotdeauna, la mo
mentul oportun, să se ridice 
la diapazonul și ritmul celor 
mai redutabili opozanți. Echi
pa Uruguayului are .și avan
tajul de a fi singura din 
grupă caro joacă toate inlil- 
nirile la Toluca. în timp ce 
celelalte trei formații (Italia, 
Suedia și Israel) vor trebui 
să evolueze și la Puebla, fi
ind nevoite să parcurgă dis
tanțe pînă la 200 km

Echipei israeliene i se acor
dă foarte puține șanse în a- 
ceastă intilnirc. Totuși, co
mentatorul agenției France

Presse notează intr-una din 
avancronicile sale : „Dacă nu 
vor fi obosiți de antrenamen
tul intensiv la care i-a supus 
antrenorul Emanuel Scheffer, 
jucătorii din Israel, cu o bu
nă tehnică individuală, ar pu
tea să împiedice „mașina" 
uruguayană să funcționeze cu 
întreg randamentul".

O
Astăzi, in cadrul campiona

tului mondial de fotbal se 
dispută trei meciuri ; Româ
nia — Anglia (la Guadala
jara); Peru — Bulgaria (la 
Leon): Uruguay — Israel (la 
Toluca).

Peru — Bulgaria
LEON 1 (Agerpres). — Pe 

o asistență de 30 000 de spec
tatori se contează la meciul 
dintre echipele Per’’.ii șl

Bulgariei, programat pe sta
dionul din orașul Leon. Pro. 
noslicul specialiștilor: un 
joc deschis între două forma
ții cu stiluri total diferite: 
fantezie și suht'Ptate tehnică 
de partea sud-americanilor 
opusă vitalității, ambiției șl 
coeziunii echipei bulgare.

Didi continuă să spere- în- 
tr-un succes al echipei sale, 
în timp ce Boșkov este aproa
pe convins că echipa antre
nată de el nu va rata victo
ria în acest meci care are un 
caracter decisiv pentru califi
care.

Cursul
£

OTTAWA 1 (Agerpres). — 
La Ottawa s-a anunțat institui
rea cursului flotant al dolarului 
canadian. Această măsură sem
nifică faptul că paritatea mone- 
tei canadiene se va stabili în 
mod liber pe piața devizelor, in 
funcție de cerere și ofertă. 
Cursul flotant va rămine în 
vigoare pe timp nedefinit. Tot
odată, ” ... — -
nadei 
cerea 
la 7,5

Din .
dian se schimba în mod oficial 
la un curs variind între 91,5 și 
93,5 cenți S.U.A. Potrivit re
gulamentelor Fondului Monetar

flotant al

. Banca națională a Ca- 
a făcut cunoscută redu- 
taxei de scont de ta 8 
la sută.
anul 1962, dolarul cana-

Internațional, guvernul canadian 
era obligat să Intervină pe 

"• piață ori de cîte ori cursul aces
tei monete ieșea din limitele 
stabilite. In ultimii ani, econo
mia canadiană a evoluat într-o 
conjunctură foarte favorabilă, 
ceea ce a permis un avînt re
marcabil al comerțului exteri
or și o creștere înlr-un ritm 
deosebit de alert a rezervelor 
de aur și valută ale Canadei 
(care se ridică acum la 4,2 mi
liarde dolari, suma cea mai mare 

: din întreaga istorie a țării). 
' Bizuindu-se pe o economie 

prosperă și rezerve abundente, 
dolarul canadian s-a impus trep
tat ca una dintre cele mai so-

Constructorii hidrocentralei de la Krasnoiarsk au asis
tat la un spectacol neobișnuit — o macara puternică ținind 
în lanțuri, deasupra canalului, vasul de viteză mare „Me
teor" și pe care îl coboară pe un vas purtător. Macaraua 
l-a transportat dintr-un bief de jos din marea Krasnoiarsk 
pesto barajul hidrocentralei. Această neobișnuită transbor- 
dare a vasului a avut loc pentru folosirea lui la transpor
tul turiștilor, al căror număr crește.

dolarului canadian
lide monete din lumea apusea
nă. Căutată și achiziționată pe 
piața internațională a devizelor, 
moneta canadiană a spart nu o 
dată limitele rigide impuse de 
cursul oficial, ceea ce a soli
citat sensibil trezoreria, obli
gată de F.M.I. să intervină pe 
plată pentru restabilirea cursu
lui (acest lucru însemnînd în
totdeauna achiziționarea unor 
cantități masive de dolari 
S.U.A.).

Soluția instituirii cursului 
flotant eliberează finanțele ca
nadiene de această obligație. 
In consecință, va avea loc o 
reevaluare de facto a dolarului 
canadian, cursul său urmind să

se stabilească, fără îndoială, 
la o valoare superioară celei 
de pină acum. După cum a 
relevat ministrul canadian al 
finanțelor, Edgar Benson, prin 
instituirea cursului flotant, măr
furile străine importate în Ca
nada se ieftinesc, iar mărfurile 
canadiene exportate în străină
tate se scumpesc. Această îm
prejurare, a spus ministrul, im
pune condiții mai grele de 
competitivitate pentru firmele 
canadiene. Guvernul își propu
ne să adopte un număr de 
măsuri pentru limitarea efec
telor negative ce ar putea re
zulta din reevaluarea dolarului.

CUTREMURUL 
DIN l’tllll

LIMA 1 (Agerpres). — O ca
lamitate naturală destul de des 
întîlnită pe continentul latiuo- 
amcrican s-a abătut duminică 
seara asupra capitalei peruvie- 
ne și a împrejurimilor: un cu
tremur de pămînt de conside
rabilă intensitate, urmat de alte 
șapte mai mici, s-a făcut simtit 
între orele 20,00 și 24,00 (ora 
locală). Locuitorii, în majorita
tea lor așezați In fața televi
zoarelor pentru a urmări primul 
meci al campionatului mondial 
de fotbal, au fost luați prin 
surprindere. Panica a cuprins 
Lima și orașele situate pe o 
rază de peste 400 km. Seismul, 
considerat cel mai puternia 
după cel din 1966, a avut o 
Intensitate de 7,7 pe scara 
Richter și. după primele apre
cieri, a provocat moartea a 
peste 1 000 de persoane.

Potrivit datelor furnizate de 
Crucea Roșie peruviana, locali
tatea Huarez a fost distrusă în 
proporție de 90 la sută, iar une
le localități, cum ar fi Macara, 
au fost complet rase de pe 
fata pămîntului. întrucit comu
nicațiile telefonice și telegra
fice au fost întrerupte, informa
țiile privind situația din zona 
sinistrului sînt transmise de 
radioamatori, care cer de ur
gentă ajutoare.

Guvernul peruvian și Comite
tul de asistentă națională s-au 
întrunit de urgentă în cursul 
nopții pentru a examina situa
ția. Au fost trimise spre locali
tățile sinistrate primele ajutoa
re. Generalul Juan Velasco, 
președintele Republicii Peru, a 
plecat duminică noaptea la bor
dul unei ambarcațiuni militare 
spre Chimbote, primul port ca 
importantă al tarii, distrus de 
cutremur în proporție de 50 la 
sută. La bordul ambarcațiunii 
se afla, de asemenea, un prim 
transport de alimente și îmbră
căminte pentru sinistrat!.

Seismul din Peru se adaugă 
la lunga listă de cutremure ce 
au zguduit lumea de la sfîrși- 
tul celui de-al doilea război 
mondial. Printre acestea cele 
mai puternice au fost: în 1949 
în Ecuador (6 000 morti), în 
1951 la San Salvador (4 000 
morii), în I960 la Agadir In 
Maroc (10 000 morii) și în Iran 
(1 000 morii).
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