
Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc
I Anul XIX XXIV Nr. S4S0 I Duminică 30 aprilie 1967 j 4 pag.25banl

ZIUA FRĂȚIEI.
$1 SOLIDARITĂȚII 
CELOR CE MUNCESC

Marea sărbătoare de 
la 1 Mai, ziua frăției 
muncitorilor din toate 
țările, a solidarității lor 
de luptă pentru libertate 
și progres social, găsește 
harnicul nostru popor in 
plin efort creator con
sacrat nobilei cauze a 
înfloririi patriei socialis
te. Continuînd și dezvol
tând o prețioasă tradiție, 
oamenii muncii alătură 
salbei de frumuseți cu 
care primăvara înveș
mântează întreaga natu
ră, noi și noi buchete 
de realizări născute în 
fabrici și uzine, în adîn- 
turile minelor sau pe 
înălțimea schelelor — 
peste tot unde pulsează 
mereu mai intens hăr
nicia și entuziasmul con
structorilor veții noi. 
socialiste.

Milioanele de oameni 
ai muncii de pe întinsul 
patriei nutresc în inimi 
dorința vie de a raporta 
partidului nostru comu
nist, cu prilejul zilei de 
1 Mai, succese de seamă 
în înfăptuirea prevederi-, 
lor planului cincinal, a. 
hotărîrilor Congresului 
al IX-lea al P.C.R. Sar
cinile primului an al cin
cinalului au fost îndepli
nite și depășite, iar în 
primul trimestru ăi a- 
cestui an planul produc
ției globale industriale a 
fost îndeplinit în propor
ție de 101,4 la sută, ob- 
ținîndu-se o creștere de 
14,1 la sută față de pri
mul trimestru al anului 
trecut. Colectivele ex
ploatărilor miniere, uzi
nelor de preparare, uni
tăților energetice, șantie
relor de construcții, ale 
celorlalte întreprinderi 
din Valea Jiului au a- 
dus o contribuție însem
nată la munca întregu
lui popor pentru obține
rea acestor realizări. 
Depășirea pianului pro
ducției de cărbune, suc
cesele obținute în cele
lalte unități economice 
Constituie o vie mărtu
rie a avintului întrecerii 
socialiste pentru înde

plinirea planului pe 1967. 
Căutările neobosite, mă
surile aplicate în cadrul 
fiecărei unități pentru a 
descoperi noi rezerve 
interne, constituie o 
garanție sigură că re
zultatele de pînă acum 
vor II dezvoltate sub
stanțial.

Pătrunse de un înalt 
patriotism, de răspunde
rea pentru viitorul spre 
care înaintăm sub glo
riosul steag al parti
dului comunist, masele 
largi de oameni ai mun
cii își reafirmă cu prile
jul marii sărbători hotâ- 
rîrea de a munci neobo
sit pentru rezolvarea 
problemelor majore ale 
dezvoltării și moderniză
rii producției, ridicării 
nivelului calitativ al ac
tivității economice, orga
nizării științifice a pro
ducției și a muncii, creș
terii eficienței economi
ce în toate întreprinde
rile — pentru atingerea 
țelului final: îndeplini
rea cu succes a preve
derilor pianului cirîcinal.

Munca avîntată pentru 
dezvoltarea economiei și 
culturii, pentru înflorirea 
multilaterală a patriei 
constituie o ' strălucită 
materializare a ideilor 
marxism-leninismului ca
re activează ca o puter
nică forță materială in- 
fiuențînd asupra întregii 
dezvoltări sociale, con
temporane. Succesele ob
ținute în înflorirea și 
dezvoltarea multilaterală 
a patriei socialiste con
stituie un aport de sea
mă la creșterea influen
ței ideilor socialismului.

Credincios nobilelor 
idei ale internaționalis
mului proletar, poporul 
nostru își reafirmă, cu 
prilejul luminoasei zi de 
1 Mai, solidaritatea fră
țească cu muncitorii de 
pretutindeni în lupta 
pentru pace și progres 
social, pentru triumful ! 
socialismului în întreaga ■ 
lume.

Buchet de realizări
• MINERII Văii Jiului cinstesc 

ziua de 1 Mai cu peste 20 000. tone 
cărbune extras peste sarcinile de 
plan. Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut colectivele de la mina

Vulcanul în
veșminte noi.

>

Lupeni care au extras pînă ieri pes
te plan 1.0 800 tone cărbune, mina 
Uricani — 4 000 tone, mina Dîlja 
— 4 000 tone, mina Petriia — 733 
tone, mina Lonea — 4 400 tone 
cărbune.

• EN’ERGETICIENII. De la Pa- 
roșeni s-a livrat cu 9 000 000 kWh e- 
nergie electrică mai mult decît era 
planificat.

• FORESTIERII. Au dat peste 
sarcinile de plan 100 mc celuloză 
fag. 61 mc bile manele, 47 mc tra
verse* speciale, 280 mc lobde pentru 
doage, 130 mc cherestea rășind&se 
Și 300 mc cherestea de făg.

(Continuare în pag. a 2-a)

Simbol
Acum, cînd rîde-n floare primăvara. 
Și pajiștea-i covor multicolor,,
Din zori de zi, îți iese-n cale țara.
Cu bu.curia-ntregului popor

E UNU MAI, măreața sărbătoare, 
Ce oamenilor muncii , închinăm. 
Și fiecare gînd e-un fir de soare. 
Din soarele ce-n flamuri îl purtăm.

Și cîntecul de slavă, ce răsună, 
Partidului părinte-i închinat.
Drept mulțumire pentru viața bună 
Și pentru tot ce-n lupte-am ciștigat.

Pe-naltele tribune, în lumină, 
Fruntașilor mîndria le-o cinstim. 
Iar
Un

florile și-uralele îmbină 
legămînt, cînd înspre ei privim.

Un
Cu

simbol drag e globul pămîntesc 
mîinile, ce-ntinse peste lume, 

Sub semnul păcii, strțns se înfrățesc, 
Dînd solidarității noastre nume

MARJA DINCĂ
Revelafie a vredniciei

CINSTE, PREȚUIRE ȘI GRIJA 
OAMENILOR MUNCII

f

David .gavrila
președintele Consiliului local al

PetroșaniOamenii muncii din Valea Jiului, alături de’ întregul popor, întîmpină ziua de 1’ Mai cu. noi victorii obținute în desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. Sub stindardul glorios ■ al partidului nostru iubit înregistrăm noi și noi izbînzi în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.Succesele economice duc la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață, la bunăstarea celor ce muncesc. Astăzi în patria noastră socialistă oamenii muncii, făuritori de bunuri materiale, se bucură de înaltă cinste și prețuire. Semn al prețuirii muncii desfășurate, 6 788 de mineri și alți oameni ai muncii din Valea Jiului au fost distinși cu steluțe purpurii de, fruntași în întrecerea socialistă pe anul 1966. Pe linia cinstirii și. prețuirii muncii omului liber, . într-o țară liberă și prosperă, se înscrie și instituirea Zilei, minerului, a ceferiștilor, constructorilor si 
ale muncitorilor de alte’ profesii. ’In centrul atenției parti-

stă
sindicatelor

grijaprotecțiadului și guvernului față de om. Pentru și tehnica securității muncii, in unitățile carbonifere din bazinul nostru, în al doilea an al cincinalului, s-au cat fpnduri în .27 000 000 lei.. Întreaga Vale un vast șantierții social-culturale. inii ani la Uricani -
valoare alo- 

deestea Jiului de construc-In ulti- cel maitînăr oraș mineresc din Valea Jiului — Lupeni. Vulcan, Petroșani, Petriia' și în celelalte localități ale bazinului nostru carbonifer s-au construit. blocuri noi însumînd aproape 14 000 apartamente frumoase și confortabile, acestea se adaugă sutele locuințe individuale, 6 650 locuri în cămine pentru nerii nefamilisti, Au I construite Casa de cultură, cinematografe, cluburi, școli, complexe comerciale *și alte obiective social-culturale menite să muncii condiții ridicareAnul tectonic și urbanistic al centrelor miniere din Valea Jiului se va întregi cu aproape

din Valea Jiu-a preocupării a partidului și
La ■ de ) deti- fost

asigure oamenilor din Valea Jiului optime de viață, de a nivelului’ cultura!, acesta peisajul arhi-

lo'JUrroi apartamente, cu. complexul comercial de la Petriia și alte obiective. Volumul investițiilor social-culturale în anii ■ cincinalului se cifrează la 660 milioane lei. Din această sumă se vor construi 7 936 apartamente în blocuri, lucrări social-culturale și gospodărești-edilî- tare menite să schimbe si mai mult aspectul arhitectonic, urbanistic și estetic al localităților iui.Expresie permanenteguvernului față de ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc, sînt salariile spo-. rite ale minerilor, primele de vechime, sumele importante cheltuite de statul nostru socialist pentru incapacitate de muncă, pensiile" majorate de care beneficiază toți acei ce ies din cîm- pul muncii pe motiv de bă- trînețe sau boală. Pe liniă creșterii continue a nivelului de trai al celor ce muncesc se înscriu și recentele reduceri de prețuri la circa 600 de sortimente.

HAîine, , la demonstrație, 
dii după ce vor trece ste

garii cu faldurile lor larg des
fășurate în bătaia răcoroasa 
a vvntului primăvăratic, se -va 
apropia de tribună o coloană 

■ de bărbați viguroși. Ei vor 
deschide revărsarea dinamică 
și multicoloră -a fluviului u- 
man, ce va străbate sub Ce- ... 
rul. înalt al sărbătorii ma^fs- 
trala,.. orașului. Vor purta cu 
ei fiorul bătăliilor subterane. 
Și vor mai purta un sentiment 
robust și înălțător: sentimen
tul demnității unui detașament 
brav — detașamentul mineri
lor patriei socialiste. Sînt pur
tătorii unei demnități tradi
ționale, înaintașii lor și-au 
eîștigat dreptul la '-dernnitate 
înțr-o zi ce u rămas înscrisă cu literă de foc in istorie ; 6 
August ’29. Urmașii, cei ai 
căror reprezentanți formează 
coloana sărbătorească, își câș
tigă dreptul la demnitate . în 
bătăliile întrecerii socialiste.
Simbolul demnității lor și-l 
poartă în fruntea coloanei:
Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură în primul 
an al cincinalului.

Trofeul, ca și demnitatea în
săși, nu se câștigă însă odată 
pentru totdeauna. Ele se cer 
meritate, âștigate continuu, 
printr-o confruntare perma
nentă • și severă cu imperati
vele timpului. Despre momen
tele de tensiune și efort ale a- 
cestei confruntări, ce pun în 
lumină potențialul de vigoare 
și entuziasm creator al acestui

Ion DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)(Continuare In pag, a 2-a)



„Rîde iară primăvara..66
Bun venit, măreață 

gi a celor ce-au plă
mădit din muncă o 
credință ’

Punte perle ape și 
pămînturi, dimineața 
aceasta de mai, unești 
nobile, gînduri îÂtru 
slăvirea muncii. Adie 
vînt de primăvară și 
ne minglie obrajii, 
nouă celor care ne-am 
strins să-ți cîntăm im
nul născut în iureșul 
mersului spre culmi. 
Înfăptuim visuri stră
moșești pentru că ni-e

munca liberă ca viri
lul ce urcă vijelios 
spre tării. Urcăm, ca 
primăvara seva în co
pac, pe piscuri visate 
de demult să desfășu
răm acolo stindardul 
purpuriu purtat cu 
sfințenie peste decenii.

Am așezat mlădițe 
de mesteacăn la părți 
st la ferestre, a,«a cum 
am învățat de la cei 
care te serbau pe vre
muri în taină. Sint 
mesteceni ca atunci 
și totuși mai jalnici

Unde mergem ?
«— 2 mui —

PETRILA
+ Terenul „Elevul" ora 9,00: 

meciuri de handbal în cadrul cam
pionatului orășenesc pentru copii. 
Elevul I.onea — Viitorul I.onea și 
Elevul Petrila — Tineretul Petrila.

Clubul muncitoresc, ora 9,30 : 
întreceri de tenis de masă în cadrul 
„Cupei Tineretului".

Ora 11 — handbal Jiul Pe
troșani — Elevul Petrila.

țș Ora 20,30 : Carnavalul tinere
tului.

PETROȘANI
+ Casa de cultură, ora 8 : con

cursul cultural-artistic- al formați
ilor liceelor și școlilor profesionale 
din Valea Jiului

< Terenul de sport al Sfatului 
popular, ora 9 : mec-i de volei în ca
drul Cupei Tineretului" între cam
pionii pe localități.

< Ora 9 : „Cupa Tineretului — 
campionat de tir interlocalltăți (la 
poligon).

+ Ora 10 : handbal : Utilajul II 
— Școala profesională Lupeni.

ANINOASA
+ Clubul muncitoresc, ora 9 : 

campionat de șah contînd pentru 
„Cupa Tineretului" (etapa orășe
nească).

+ Ora 10 : meci de handbal in- I 
tre Minerul XI Aninoasa — Școala • 
Sportivă Petroșani. j

— I 
Buchet I 
de realizării 

(Urmare din pag. l> I
• CONSTRUCTOR:!. Blocul rol

cu 9 etaje și 40 de apartamente de | 
Ia Petrila este gata; s-a terminat | 
construcția și a blocului asemănă- ■ 
tor F 7 din Vulcan. La Petrila a | 
fost complet glisat blocul I 3, Ia • 
Vulcan — F 4. la Petroșani și Lu- I 
peni sînt în glisare alte două blo
curi. Ii

• FILATOARELE. Au produs cu I
1,7 tone fire și 6.6 tone sulfuri! de | 
carbon peste planul celor patru luni, i 
au atins un procentaj de 66.3 la | 
sută la calitatea firelor superioare • 
și au realizat o economie de 90 000 I 
lei. ,

@ METALURGIȘTII. La’ 
U.R.U.M.P. s-au dat peste plan, 70 I 
tone oțel lichid. 47 tone construcții ’ 
metalice diverse, 10 tone piese de I 
shimb pentru exploatări, și 309 000 * 
lei economii.

• I.O.I.L. Planul producției gio- I 
bale pe 4 luni a fost depășit: cu I 
3,83 la sută, planul producției marfă I 
cu 1. 75 la sută., la mobilă cu 5.45 | 
la sută, la marfa vîndută și încă- ț 
satfi cu 1 la sută, iar la producti- | 
vitatea muncii cu 2.40 la sută. 1

I9 CEFERIȘTII. Staționarea va- > 
goanelor Ia încărcare-descărcare a I 
fost redusă cu 9,5 la sută , staționarea | 
în tranzit cu 1,3 la sută, sarcina I 
statică a crescut cu 1.07 Ia sută, to- » 
najul brut pe trenul de marfă a I 
sporit cu 10,88 la sută iar regulari
tatea circulației a fost îmbunată- I 
titâ cu 1.9 la sută-

• D.R.T.A. A realizat : 479 348 I

tone transportate, 6 026 982 tone/km, I 
5 171 260 tope convenționale, I 
4 624 355 călători/kilometri și a ob- I 
tinut o economie de 23000 lei. I 

parcă, fiindcă au cres
cut intr-o poiană cu 
pământ nou, liberat de 
putrede vreascuri.

Pașii ne sini uniți 
sub aceleași falduri, 
chitul zboară liber 
spre soare azi în țara 
întreagă :

Muncitorii au pornit 
Și-u-tr-un cjind s-au 

înfrățit
Și ei azi sărbătoresc 
llnu Mâi muncitoresc

M
T. KAKPATIAN

+ Ora 111 Meci de volei in ca
drul campionatului asociației intre 
sectorul IV și sectorul VIII.

+ Sala tineretului, ora 20: Sea
ră distractivă pentru tineret.

VULCAN
< Ora 9 .* IntîlnirC amicală de 

fotbal între Prepai-âția Corcești și 
Energia Paroșeni.

> Arena de popice: întreceri 
în tadn.il Cupei tineretului.

< Ora 20.30: Carnavalul tineie- 
tului.

LUPENI
0 Terenul Tineretului, ora 9 : 

meci de handbal dintre școlile ge
nerale din Lupeni.

> Ora 20,30 : Carnavalul tinere
tului.

URICANI
+ Ora 10 : In cadrul Cupei tine

retului, se vor întrece ia ciclism 
localitățile Uricani și Lupeni.

+ Sala clubului muncitoresc, ora 
10: Concursul pe asociație la tenis 
de masă între sectoarele minei.

Ora 11 : Concurs de tir.
0 Clubul muncitoresc, ora 20 : 

seară distractivă pentru tineret.

Mîine va răsfiri clin nou soarele, peste întîi maiul nostru: peste întîi maiul nostru liber și încărcat de semnificații ca vișinii de flori in aprilie. £ o atmosferă de basm, de poezie și de tinerețe robustă în fiecare dintre primâverile noastre. Actul creației repetate, să- vîrșit de natură. se completează de la un an la altul, de la o sărbătoare a muncii la alta, cu cel săvîrșit de oameni.Am ales dintre toate valențele actului de creație pe cea mai robustă, cu puterea de reacție cea mai mare — o reacție in lanț ce-i cuprinde pe oamenii din frontul milioanelor de combatanți ai muncii.Oamenii gîn'desc și creează. Creează azi mai mult decit ieri, anul acesta maî mult decit anul trecut, anul viitor mai mult decit anul atesta. Oamenii gindesc și creează pe frontul muncii după niște linii directoare trasate cu toată înțelepciunea. Rodul creației lor se socotește în sute de mii și în milioane de lei economii.„Ce e, de fapt, creația pentru noi —■ cadre didactice și cercetători în același timp — din domeniul industriei miniere, se întreabă și răspunde conf. univ. dr. ing. T.EȚI..Î NICOLAE, decanul Facultății de mine al I.M.P. Ca în toate domeniile de activitatea — ne-a spus dîn- sul — și în acesta al nostru actul creației are un rol deosebit de important și cuprinde pe zi ce trece tot mai multe cadre tehnice inginerești, studenți și muncitori. El se materializează, pe un plan mai înalt, în activitatea de cercetare științifică. In munca aceasta, aptitudinile se îmbină cu pasiunea și se îmbracă într-o dăruire totală pentru ceea ce vrei să faci. Numai așa se poate crea ceva trainic și util societății. Și noi vrem să dăm industriei cadre care să ducă în producție acel neastfmpăr al cău
tărilor. dorința de investigație în necunoscut, oameni înarmați cu toate posibilitățile de învingere a inerției și a barierelor rvitinismu- 
lui. In jurul acestor pivoți, care 
părăsind băncile facultății se im
plantează în climatul producției.

In primele rînduri

MISCHJE GHF.OR- 
GHE, miner șef de bri
gadă la mina Uricani s-a angajat ca in acest 
un să dea cu brigada 
sa 150 tone cărbune 
peste sarcinile de plan. 
Sărbătorește 1 Mai cu 
un plus de litiO tone.

BALOSU l.UCREȚIA. 
bobinatoare în secția

KISS GABON, meca
nic pe bolinder in de
pozitul gara mică din 
sectorul Roșia al I. F. 
Petroșani. Cu acest u- 
tilaj, el încarcă cu vite 
20 la sută mai mulți 
bușteni decit prevăd in
dicatorii de plan.

gravitează alți oameni cu preocupări comune sau înrudite. Ei formează împreună un front larg al răulălorilor de inedit. In felul acesta actul creației își lărgește sfera de cuprindere".„Oamenii inerți nu pot crea. Ei merg numai pe căi bătătorite — și-a exprimat opinia conf. univ. tir. ing. HRADEANU NJCO1.AE, de asemenea, cercetător și om de catedră. Numărul inerților se reduce tot mai mult. Aceasta e în folosul științei. al progresului social. Pentru câ.pe fiecare treaptă a pregătirii se poate erea ceva. Activitățile 
ACTUL SOCIAL AL CREAȚIEI

Amplificarea unui act repetat
„Creația e apanajul pasiunii"
Peste 550 de minți cuprinse de neastîmpăr

noastre sînt un spectru de creații care, prin înlănțuire și cunoaștere, netezește drumul către necunoscut Pentru noi. cercetătorii din domeniul industriei miniere, creația nu înseamnă numai elaborarea unor lucrări de specialitate inedite, ci si adaptarea unor procedee deja cu noscute, la condițiile noastre concrete de muncă. Acesta e de fapt unul din elementele de bază ale cercetării științifice In prag de sărbătoare oamenii își măsoară in gind dimensiunile succeselor. Ale noastre, ale cercetă lorilor îu domeniul industriei miniere, ce activăm in Valea .Jiului ele au o dimensiune apreciabilă pe plan național. Ipotezele pe care le-am elaborat noi au fost confirmate de alte țări în do menii similare. De asemenea, pro cedee de lucru iolosite în alte țări le-am adaptat la condițiile concrete ale industriei noastre extra: tive".Si altceva ce îl mină pe 
om către creație :

GUI A MIRCEA, strun
gar la secția mecanică 
ă U.R.U.M. Petroșani. 
Piesele executate de el 
sint de bună calitate, 
Își depășește sarcinile 
de plan cu câte 30 la 
sută in fiecare lună.

finisaj textil a F.F.A. 
„Viscoza" Lupeni. Iși 
depășește sarcinile de 
plan in medie cu 25 
la sulă pe lună.

BOROTEA 1ULIU. șe
ful unei brigăzi de e- 
lectrieieni de la lotul 
Dilja din cadrul șan
tierului T.C.M M. Exe
cută lucrări de bună
calitate și ia timp.

MUNTEANU VIOREL, 
maistru șef de tură la 
secția ea cane de la I.E.C. 
Paroșeni. Tura a doua, 
pe care o conduce, rea
lizează parametrii op
timi și mers fără ară
rii, — fiind declarată 
tură fruntașă.

„Dorința tie a fi mereu ancorat în prezent — ne-a răspuns maistrul principal HOMAN VASII.E de iu U.R.U.M.P. A fi ancorat în prezent — spunea ei — înseamnă a păși imediat cu curaj în urma cercetătorului. Este tocmai ceea ce fac oamenii care la locul lor de muncă își. aduc contribuția gindirii la realizarea detaliilor producției și tehnicii. Sînt inovatorii si raționali- zatorii. Dacă de la nivelul nostru de pregătire vom căuta fiecare să aducem ceva nou în procesul muncii, drumul nost tu către progres, către afirmare va fi străbătut mai ușor".

Ce comori de sentimente ascund oamenii în suflete ! Dacă la sărbătoarea muncii aceste comori s-ar preface iri decorații, piepturile lor .. fi pline de ele ca ale generalilor încurcați de glorie în bătălii. Viața oamenilor se separă doar in mod conventional in vîrste. Gin- durile, pasiunile, aspirațiile însă nu se diminuează o dată cu trecerea anilor. Glodurile meșterului Herman au in ele vigoarea deplinei tinereți.Acestei vlrste ii aparțin și inginerul cereetătoi m domeniul securității miniere LOY TIBEH1U și lăcătușul de te. U.H.U.M.P. EBNER IO AN.„Pentru noi, cercetătorii de la S.C.S.M , creație înseamnă veghe neobosită pentru ca oamenii din a- bataje să folosească cele mai troi cuceriri ale științei și tehnicii fără teamă de pericol. Colective de specialiști din unitatea noastră au rezolvat unele probleme de securitate minieră pe care alte țări nu

MARTON DION1S1E, 
miner șef de brigadă la 
E M Paroșeni. Un bun 
organizator al lucru
lui. In cinstea zi
lei de 1 Mai și-a înde
plinit planul de produc
ție in proporție, de 104 
la sută.

LATKUUC FRAN
CI SC, lăcătuș la prepu
rația Petrila. Lucrările 
pe care le execută sint 
de calitate superioară. 
Lunar își depășește cu 
cite 30 la suia sarcinile. 
de filau. 4 

le-au putut elucida. Acum ne pregătim să dăm rezolvarea cea mai bună problemei pușcării fără pericol în minele de sulf. Cred că este in strădania aceasta a noastră ceva din actul creației. Este ceva pentru ca noi nu tragem o linie de demarcație în.tre. omul care-și profesează doar1 meseria și acela țta- pînit de pasiune pentru ceea ce face, de dorința de a face mai mult decit îi este necesar numai iui".Am extras eîteva cifre dintr-o singura latură a actului de creație în muncă — aceea a mișcării de inovații. De la sărbătoarea trecută a muncii și pîuă acum, actul acesta a incorporat un număr de peste 550 de oameni din Valea Jiului: peste 550 de minți pe care neastim- părul căutărilor le-a pus la lucru.Unul dintre acei pasionați căutători este lăcătușul de care aminteam mai sus. „Inii place sa văd că lucrările ieșite din mina mea se bucură de apreciere, < a multe din ele ii ajută in munca și pe ortacii mei, că produc ția cjștigă indirect și prin mine — ue-a măi turisit tov. Ebner ioan.Atunci cîrid mașinile nu ne ajută destui îmi place să caut posibilități de a le îmbunătăți caracteristicile de funcționare. Cînd reușesc sînt fericit. Aceasta constituie pentru mine, pentr u noi inovatorii, ac- !ul creației".Sînt gînduri intime întipărite în mintea oamenilor si mărturisite în prag de sărbătoare. Sînt gînduri sincere ale unor oameni pasionați de proiesia lor.Înnobilați de asemenea gîndui i semnificative despre muncă si creație vor manifesta mîine sub soarele de Mai întîi, alături de alte inii de oameni ai muncii din Valea Jiului și acei care la catedre sau în producție se avîntă în necunoscut, descoperă noul și îl dăruiesc .semenilor lor spre binele tuturor, spre folosul societății.
Ion CiOCLEI
Dumitru GHEONEA

tadn.il
NJCO1.AE
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A VREDNICIEI
tUrmare din pag. I)

colectiv, despre aceste 
mente dorim sa relatam

mu-

a vern in față un bărbat 
■** intre două vîrste, do

minat de un neastimpăr ce.i-l 
trădează întreaga-i făptură. £ 
neastimpărul omului obișnuit 
să-și drămuiască timpul ca 
bunul cel mai de preț. Ne 
răspunde cu dezinvoltură :

— Darul adus sărbătorii ? 
Manea noastră. Roadele mim- 
cii. Bucuria de a avea mul
țumirea datoriei împlinite.

Mulțumirea datoriei împli
nite., Da. Sint cuvintele cele 
mai potrivite pentru caracte
rizarea stării de spirit a com
ponent Hor uneia din cele mai 
destoinice brigăzi de fronta- 
liști de la mina Lupeni. De 
brigada acestui bărbat negri
cios e vorba : comunistul Po
pescu Ioan. In frontalul lui 
de pe stratul S s-au introdus 
in acest an utilaje dintre cete 
mai moderne : haveze V.S.H., 
transportoare blindate T.R.3, 
stilpi hidraulici și grinzi in 
consolă. Deci toate premizele 
materiale pentru biruirea du
rității stratului, pentru cuce
rirea dreptului la prețuire. 
Dar pentru a birui stratul șl a urca pe scara de valori a 
vredniciei mai era nevoie de ceva foarte important: pasiu
nea oamenilor, de priceperea 
lor in stăpinirea dotării mo
derne. Inerția, reținerea de 
început a oamenilor a sufe
rit o metamorfoză substanția
lă : tehnica nouă s-a îngemă
nat cu voința și pasiunea mi
nerilor brigăzii și a devenit 
o forță în fața căreia stratul 
de cărbune se retrage vertigi
nos. 30 metri a avansat fron
talul in 
graficul 
garează 
tone, E 
4 500 
minerii din frontalele secto
rului o închină sărbătorii 
muncii. Bătălia cărbunelui se 
desfășoară in acest sector pe 
u lungime de front de 210 me
tri, pe 3 panouri. In celelalte 

/două se confruntă cu rezis
tența adâncurilor minerii din 
brigăzile lui Băeanu Suva și 
Șerban loan. Victoriile lor 
sint simultane cu cele din a- 
batajul brigăzii Ini Popescu 
Ioan. Victoriile sint materia
lizate în cele 4 500 tone depă
șire, in productivitatea de a- 
proape 2 tonelpost (față de 
1.834 tonelpost prevăzut) ce 
dobîndiseră minerii sectorului

III eu ajutorul dotării moder
ne, sub îndrumarea unor teh
nicieni ca ing. Ciungan loan, 
șeful de sector și Cajocaru 
Victor, mecanicul șef, la fel 
de îndrăgostiți de tehnica 
nouă ea și minerii din aba
taje.

oadele ingemănării entu
ziasmului minieresc eu 

gînăirea creatoare, inginereas
că, sint edificatoare și la un . 
alt colectiv, cel al sectorului 
IX. De trei ani acest colectiv a just mereu in urmă. Acum, 
raportează o viei orie de pres
tigiu : 3 200 tone „plus" — to
ne ce au izvorît din abatajele 
minerilor Vladar Eugen, 7,e- 
greanu luliu, Cosac Nicolae, 
Varga Martiri și Maxim Gheor- 
ghe.

înaintarea colectivului lupe- 
uean pe coordonatele cincinalu
lui, este puternic susținută de 
oamenii marilor frontale ■— 
ortacii lui Petre Constantin 
și Ghioancă Sabin. La depă
șirile mari, randamentele înal
te care constituie de ani de 
zile „cartea de vizită" a a- 
cestor combatanți ai adîncu
rilor, se adaugă de acum încă 
un merit : puritatea cărbune
lui, „Producție sporită dar fă
ră șist 
ordine 
cestor 
zate.

vizibil" e cuvlntul de 
ce animă minerii a- 
mari abataje meearii-

această lună, iar pe 
întrecerii brigada fi
ni un „plus" de 700 
doar o parte din cele

tone depășire pe care 
frontalele 

închină

nifinerii Lupeniului, deți- 
ÂTi nătorii titlului de co

lectiv fruntaș al bazinului își 
consolidează pozițiile în marș, 
în marșul impetuos prin care 
înaintează pe traseele între
cerii spre cotele cele mai înal
te ale exigențelor cincinalu
lui. Colectivul minei își poate 
etala vrednicia eu prilejul 
sărbătorii muncii prin cîteva 
cifre de prestigiu : peste 10 000 
tone cărbune date pește plan 
economiei țării, 320 000 lei e- 
conomii la prețul de cost. Dar 
colectivul exploatării n-a pus 
încă semnul egalității intre 
rezultatele obținute și puterea 
ei de afirmare. Inginerul șef 
Popescu Ioan ne-a 
pre noile exigențe 
fixat colectivul in 
țărilor prodigioase 
niul perfecționării
producției și muncii.

Succesele de pină acum sint 
doar o temelie; de pe această 
temelie minerii Impeniuliii se 
vor ridică la imperativele tim
pului, își vor continua ascen
siunea spre, noi cote ale vred
niciei.

vorbit 'des- 
ce și le-a 
urma cău- 
in dome- 

organizării

CINSTE, PREȚUIRE $1 «RUÂ 
OAMENILOR MUNCII

(Urmare din pag. 1}numărul rnine- oameni ai muu- parte din contra lament Nu-
An de an crește rilor și a celorlalți iii ce-.și petrec o sediu la odihnă șiinarul salariaților din exploatările carbonifere. de pe șantierele de construcții industriale si social- culturale. din celelalte întreprinderi și instituții ale Văii Jiului ■ e-și vor petrece in acest an concediile in diferite stațiuni balneoclimaterice este de 5 431. Raportate la cei 5 431 salariați, cheltuielile suportate de stat, numai pentru*/, a face concediul oamenilor muncii din Valea Jiului mai plăcut, se ridică la suma de 2 419 800 lei. La această sumă se adaugă concediile plutite fiecărui salariatGrijii, cinstirii și prețuirii ce li se acorda de către partid și guvern, oamenii muncii din Valea Jiului ii răspund prin realizările dobindjte în îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor dej. întrecere. In m'împinare.i zilei de 1 Mai depășirea producției globale echivalează cu 6 090 000 lei. iar beneficiile realizate peste plan in-

sumează 1 171 000 Iei. portante s-au obținut dîcatori de plan. Ele contribuția minerilor, oameni ai muncii ia sarcinilor stabilite de IX-lea Congres alprosperitatea și înflorirea panici - orialiste.
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EXCURS
Privind, la munte, tineretul. Soața-mi cilește-n ochi regretul... Și glasu-i prinde a-mi aminti: ,,Deee nu ești ca-n prinsa zi... '! ".

Dar. prin urnbra rnov-albastră : „Intră luna pe fereastră...".
★

~kFlăeău tomuatic, i-s propusSă urce-n ..doi’1 la munte,, sus. Dar „ea răspunsul l-a dai ieri „Am douăzeci de primăveri.,.1.
Printre-nalteie ierbine.Sub uu cer cuprins de soare, M-am simțit atît de bine. Lingă cele : „Trei Mărioare..."

★

La ..conacul'' din poiană Poposesc, șa-nehid o „"fană". A-hfToril din plin cimpia: Plaiul alb de margarete. Fredonează melodia :

I E I l
»,Ia te uita, ce mai fete*Iu codrul verde-nmiresmai.Penlt-un sărut ..s-a” supărat. Dar, tot el, a rugal-o-ntii: „Ramîi. o im pleca, răniți...".

*Cînd ani plecat, deunăzi.La munte, singur-singurel.In poartă soața-jni aminti :..Ți-am pus în deget un inel—".PETRO MAIA
PROGRAMUL emisiunilor de televiziune

30 .1 priite 4 mai 2 mai
9.0t

111.

Ora e.cailu.
Emisiune ij. c 'oncei i
Ful bal 
Magazin
Telejurnalul de seară „X, V, Z“ - Curajul. 
I n t er/>rutul preferat.
Film artistic : „Ham riutu de 1 iiijij i’ij'J de lire"
Un ciutei: vechi, o amintire
Vieludii premiate la 'estivalul <U< ue mu acu u,.«nnî. 

Tclesporl.
Telejurnalul de i.oaplt
Inch idert a e misiunii.

19,00
19.20

in,:ni

20,M

22,50
23,00

Transmisiuru di- la mitingul 
și demonstrația oamenilor 
inuHCii din Capitală eu pri
lejul zilei de I Mai.
Telejurnalul de searii 
Cîntecul primăverii. Recital 
poetic.
Mari ansambluri. Ansamblul 
Uniunii (lenerale a SiridiC'i- 
leloi din Romănia.
Seara de mai. Spectacol de 
t arietăl i.
Telejurnalul de noapte. 
Închiderea emisiunii.

iS.OO

19,00
19,30
19,50/-
22,45
23,00

Pentru copii: „Oaspeți la 
căsuța primăverii".
Telejurnalul de seară.1 arietați pe. peliculă.
Tinerețe, first a a tarii ! Spec
ialul consacrat sărbătoririi 
zilei tineretului din Republi
ca Socialista România a 
celei de.-a 45-a aniversări a 
Uniunii Tineretului Comunist 
Telejurnalul de noapte.
Închiderea emisiunii.



4 STEAGUL ROȘU

Apelul Federației Sindicatelor din Vietnam 
cu prilejul zilei de 1 Mai

Sindicatelor din Vietnam a adre- 
prilejul zilei de 1 Mai. Apelul

HANOI 29 (Agerpres). — Federația 
sat vineri un apei oamenilor muncii *cu 
trece în revistă victoriile repurtate de lorțele armate și populația din 
cel două zone ale Vietnamului în lupta împotriva

Federația Sindicatelor din Vietnam face apel 
popoarele din țările socialiste, la clasa muncitoare 
de pace, libertate și dreptate din lumea întreagă, 
cale din diverse țări sâ-și manifeste solidaritatea 
oamenilor muncii și a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.

agresiunii americane, 
clasa muncitoare și 
popoarele iubitoare 
organizațiile sindi- 
sprijinul cu lupta

lași la și

Evenimentele din Grecia

Interzicerea sărbătoririi zilei de 1 Maifel Vietnamul de sud
SAIGON 29 (Agerpres). — Premierul sud-vietnamez, generalul Ky, 

și primarul Saigonului au anunțat că a fost hotărîtS interzicerea oricăror 
demonstrații sau adunări cu prilejul zilei de 1 Mâi.

' Corespondentul agenției Associated Press relatează că autoritățile 
sud-vietnameze au avertizat că vor ordona intervenția forțelor poliție
nești în cazul în care sindicatele vor încălca ordinul privind interzice
rea demonstrațiilor.

GREVĂ GENERALĂ IN ECUADORQUITO 29 (Agerpres). — Peste 59 000 de funcționari de stai din Ecuador au declarai viner» grevă generală împotriva hotărîrii guvernului de a suprima 4 000 de locuri de muncă din planul bugetar pe anul 1967. In capitala larii, grevisiii au ocupai clădirile unor ministere si organizații gir. ornamentale. Federația națională a funcțioriariior a anunțat că numai la Quito se află în grevă 16 000 de funcționari de stat. Alți 2 000 de funcționari de la serviciile telegrafice si telefonice, revendicând majorarea salariilor și protesting împotriva scumpirii costului vieții. s-au alăturat grevei generale. Comunicațiile telefonice și telegrafice între Ecuador și restul lumii au fost practic întrerupte.Atac al artileriei vietnamezeasupra pozițiilor americane

la Moscova 
a Comisiei colaborare sesiune s-a prevederilor 22-a a Co-

Sesiunea Comisiei 
româno-sovietice 
de colaborate 
tehnico-științificăMOSCOVA 29. — Corespondentul Agerpres, S. Podină, transmite : Recent a avut loc cea de-a 23-a sesiune româno-sovietice ' de tehnico-științifică. I.a examinat îndeplinirea protocolului sesiunii amisiei si a fost convenită tematica de colaborare tehnico-științi- fjcă pentru perioada următoare..In conformitate cu protocolul semnat, partea sovietică va transmite documentații tehnice și va primi specialiști români pentru cunoașterea realizărilor 1 ehnico-știin- țifice în domeniul chimiei, petrolului, construcției de mașini, minelor. metalurgiei si altor ramuri .industriale.Partea română va transmite documentații tehnice și va primi specialiști sovietici pentru cunoașterea realizărilor tehnico-științifice în domeniul chimiei, construcției de mașini, petrolului și altor ramuri industriale.

ATENA 29. Corespondentul A- gerpres, C. Alexandroaie. transmite : Ministrul de interne al Greciei, S- T. Pattakoș, a anunțat că de ta 21 aprilie a.c. și pînă în prezent au fost arestate 6 509 persoane dintre care 1 328 au fost eliberate Toți arestații sînt transportați pe mica insulă iaros, din JVIarea Egee. Totodată, s-a anunțat că eroul național al poporului grec, Manolis Glezos, împreună cu alți membri ai Comitetului Executiv partid E.D.A. și cu I’ ai fostului toate celelalte

dimineață, însărcinatul ad-interim al României C. Blaj a făcut o vizită Th. Papathanasiadis, regal, căruia președintelui al Republicii Chivu Stoica.

Sîmbătă cu afaceri la Atena, i generalului mareșal al palatului i-a înmînat mesajul Consiliului de Stat Socialiste România, adresat regelui Constantin al Greciei.Mareșalul palatului l-a asigurat pe însărcinatul cu afaceri ad-in-
Relații de încordare între guvernele 
S.

persoane aflate în stare de detențiune vor fi ludecati de tribunale speciale ale Curții Marțiale. Se așteaptă ca în viitorul apropiat să înceapă procesele. Andreas Pa- pandreu va fi judecat de Curtea Marțială, fiind învinuit de a fi participat ta crearea organizației Aspida în armata greacă. Pavîos Var- tinoianis. un alt deputat de centru, căruia i se aduce aceeași acuzație, a cerut azil politic în Franța» de se află în prezent.

terim al României că va înmîna regelui mesajul președintelui Consiliului de Stat.
„Puciul 
ienicerilor"

ir

HANOI 29 (Agerpres). — La 27 aprilie, anunță agenția V.N.A., forțele armate din zona Vinh Linii, aflată în partea de . nord a liniei de demarcație, au deschis din nou un foc intens asupra bazei de artilerie americană și unităților ampla- 
.săte. îh ,zț>na Doc Mieu, în sudul liniei de demarcație. Agenția arată că atacul a fost dez.lăhțuit prin surprindere, toate tunurile de artilerie dușmane au fost paralizate încă de ta jnceput si nu au putut să Răspundă nici măcar printr-o salva. Depozitul de carburanți al bazei a fost incendiat, iar cel de muniții a explodat. Numeroase tancuri, care de luptă și tunuri au fost scoase din

de transmi- pri- sol- saueste.

si R. A. Yemen »CAIRO 29. — Corespondentul A- gerpres, C. Optică, transmite: Presa din Cairo și cercurile politice din capitala R.A.U. confirmă că între guvernele S.U.A. și Republicii Arabe Yemen relațiile au devenit încordate, în urma conflictului intervenit la Taez, unde funcționari americani ai Agenției internaționale pentru dezvoltare (A.I.D.) au comis acte de sabotaj vizînd securitatea Yemenului., Postul de. radio Sanaa a anunțat sîmbătă dimineața că doi funcționari americani, Steve Pat, și Howard Clay, care a atacat cu arme: grele de foc un depozit de muniții al armatei .Yemenite din Taez, urmează să fie judecați. Partea americană dresat, o. notă de protest lui yemenit, urmată de tisment verbal în care că, în cazul în careS.U.A. nu va fi satisfăcut de poziția Yemenului, își va retrage recunoașterea guvernului de la Sanaa. Președintele Yemenului, Șallal, a convocat de urgență Consiliul

a a- guvernu- un averse arată guvernul

Acord în Irafaîivele 
angloemericano 
vesl-germarieLONDRA 29 (Agerpres). — Ea Londra au luat sfîrsit tratativele tripartite anglo-americano-vest-ger- mane în problema compensării în devize a cheltuielilor de întreținere a trupelor britanice si americane a- flațe. pe teritoriul R. F. a Germaniei. In comunicatul dat publicității ta încheierea convorbirilor se menționează că cele trei țări au căzut de acord asupra retragerii rte pe teritoriul R. F a Germaniei, la începutul anului 1968, a unei brigăzi britanice compuse dirl 5 000 soldați si ofițeri, precum si a două treimi din componența unei divizii americane. Acordurile încheiate stipulează că din totalul de 82 milioane lire șterline. cit costă jn prezent întreținerea trupelor britanice aflate pe Rin. guvernul vest-ger- 

man a consimțit să contribuie în anul financiar 1967-1968 cu 49 ’ioane lire sterline, iar S U.A.30 ' milioane lire sterline.Aceste acorduri vor fi u spre aprobare săptămina viitoare Consiliului NAT O. si Consiliului Europei occidentale.
mi-

CIJ

declarație ziarului președinta aceas-
acțiune, iar sistemul siunî distrus complet. Potrivit rnelor știri, un mare număr de dați americani au fost omorîți răniți.Agenția precizează că acestaal doilea atac dezlănțuit de artileria vietnameză asupra pozițiilor artileriei americane din zona Doc Mleu de la 20 martie 1966. După cum se știe, primul atac s-a soldat cu peste 1 000 de soldați morți răniți. 17 tunuri de artilerie, 57 hicule militare, 5 elicoptere și depozit de carburanți distruse.

■ -MMI

Incident Ia frontiera turco-greacă
Ministerul Afacerilor Externe al Turciei a dat publicității un comu

nicat în legătură cu un incident care s-a produs vineri la frontiera 
turco-greacă, in apropiere de localitatea Ediane, relatează agenția United 
Press International. Un grup de cetățeni greci, se spune în comunicat, 
au pătruns pe partea turcă a rîului de frontieră Marița, iar atunci cînd 
un păstor turc a căutat să-i oprească, ei au debarcat pe teritoriul turo 
și l-au atacat. Ea intervenția și somația grănicerilor turci, cetățenii greci 
au început să tragă cu arme, iar grănicerii greci li s-au alăturat, trăgînd 
asupra grănicerilor turci. In schimbul de Jocuri care a urmat, se spune 
în comunicat, păstorul turc a fost ucis. De partea greacă au fost înre
gistrați, de asemenea, morți si răniți.

sauve-un

apărării naționale, care a hotărât respingerea protestului și avertismentului american. Totodată, Consiliul a adoptat o serie de măsuri, printre care lichidarea activității Agenției internaționale pentru dezvoltare (A.I.D.), Intr-o făcută corespondentului ..Al Ahram" la Sanaa, tele Sallal. referindu-setă situație a spus: „Recunoașterea sau retragerea recunoașterii diplomatice este o chestiune care privește exclusiv guvernul american, însă apărarea demnității și independenței Republicii Yemen interesează și preocupă, în primul rînd, guvernul yemenit". Sîntem gata, a informat președintele yemenit, să autorizăm sosirea unui reprezentant al secretarului general al O.N.U. pentru a asista personal la ancheta care are loc în legătură cu incidentul de 1a Taez. „Nu putem admite conspirațiile și accepta avertismentele", a adăugat președintele Republicii Arabe Yemen.

PARIS 29 (Agerpres). . — „Atena are înfățișarea sa din 1941. Ca. jm prima zi a ocupației germane, g.e- cii intră sau ies din casele lor fără a vorbi, cu fața înghețata de groază. Grupuri de polițiști, ei înșiși încadrați de militari patrulează pe străzi". Astfel este prezentată situația din. Atena . într-un articol intitulat ..Puciul ienicerilor", publicat de revista franceză „Nouvel Observațeur". „De la înființarea statului grec, scrie revista, armata nu a încetat să exercite o presiune ?a- supra vieții țării... Pentru prima oară în istoria Greciei, ea a preluat puterea pentru ea îi^âsi".Revista exprimă îndoieli asupra posibilității ca ofițerii să-și poată menține puterea obținută vitura de stat.Relevînd că menținerea lui militar depinde și de occidentale, în primulS.U.A., revista subliniază că Statele Unite finanțează cea mai mare parte a bugetului militar al Greciei (130 milioane dolari pe an.), iar opt zecimi din armata greacă fac parte din dispozitivul integrat al N.AT.O. Autorul articolului subliniază ti lovitura militară de la 21 aprilie a fost pusă în aplicare în conformitate cu planul statului major al armatei grecești stabilit cu ani .în urmă în strânsă legătură cu N.A.T.O.

prin lo-regimu- puterile rînd de r

Ambasadei 
Londra a 
puternică

flmfiasaEa Oredei Iii loilta oiipatl le lemonstranii
In fata

Greciei din
avut loc o
demonstrație organiza
tă de mișcarea „Să 
salvăm Grecia acum", 
înființată de cetățenii

britanici de origine 
greacă și de grecii a- 
flați în Anglia. La re
fuzul ambasadorului 
de a primi mesajul de 
protest al manifestan- 
ților, aceștia au ocupat

ambasada. „Am elibe
rat prima parcelă a 
teritoriului grec de 
junta militară" — a 
declarat unul din par
ticipanta la demon
strație: Poliția a ope
rat arestări. ’ X

Prelungirea interdicției grevei feroviarilor americani

Zece gloanțe au fost găsite în trupul fostului comandant al armatei ghaneze, general locotenent Emmanuel Kotoka, cînd acesta a fost descoperit în apropierea aeroportului de la Acera, dup^tentativa eșuată, de loviturii.de stat de la 17 aprilie a.c Această dezvăluire a fost făcută vineri. Tribunalului militar din Acera de către procurorul general Victor Owusu. care a prezentat actul de acuzare împotriva celor, trei presupuși organizatori principali ai tentativei de lovitura de stat.Cei trei acuzați sînt locotenentul Sam- Arthur, în— vîrstă de 27 de ani. un alt locotenent — Yeboah și un sublocotenent încheiase studiile cinci luni Înaintelovitură de stat..

coperit un plan al loviturii de stațț numit, „operation guitar boy", scris de mină de către Arthur, în cărei era hotărâtă răsturnarea Consiliului Național de Eliberare (guvernul), asasinarea tuturor membrilor săi si a ofițerilor superiori pentru a crea posturi libere.

Președintele Johnson a eerut Congresului prelungirea cu 45 de zile a perioadei în care feroviarii americani nu pot declara grevă. Cu cit va timp în urmă, autoritățile au lansat o interdicție de 20, apoi de 60 de zile, pentru a, preveni această grevă în transporturile pe căile ferate.Motivîndu-și cererea, președintele Johnson, a afirmat că greva fero

viarilor ar constitui națională”, ar dăuna „efortului militar" în o „catastrofă ... economiei si Vietnam.
Deschiderea 
Festivalului filmului 
de la Cannes

Moses care militare abia de tentativa Procurorul aîsicudedeclarat tribunalului că a fost des-

INUNDAȚII IN UZBEKISTAN
Agenția TASS anunță că un torent de apă cu pietre s-a prăvălit 

vineri din munți asupra orașului Andijan, din Valea Fergana (Uzbekis
tan), cu 170 000 de locuitori. Potrivit datelor preliminare se semnalează 
victime, au fost distruse clădiri și au fost pricinuite daune cjtorva în
treprinderi industriale. Se pare că torentul s-a format din cauza unei 
ploi torențiale care a avut loc inainte cu o zi și datorită temperaturii 
ridicate din munți, care a depășit cu 8—10 grade nivelul obișnuit.

Valurile au atins pe alocuri înălțimea de 3—4 metri. Cartiere în
tregi au fost acoperite de apă. Au fost inundate mari suprafețe de plan
tații de bumbac. Autoritățile locale iau măsuri pentru lichidarea urmă
rilor inundației.

Competiția internațională ci- . 
nematografică care se desfă
șoară anual la Cannes a fost 
deschisă vineri cu filmul ma
ghiar „1.0 000 de Sări" reali
zat de tinărul regizor Ferenc 
Kosa.

In același timp, a început 
o febrilă activitate a reprezen
tanților marilor case de filme 
internaționale. Un număr de 
110 de filme, care vor fi pre
zentate la festival și în afara 
lui, vor fi vizionate in cadrul 
unei asa-numite piețe â flirt»1" 
lui.

REDACȚIA Ș3 ADMINISTRAȚIA Petroșani, str. Republicii nr. 44. TeL 1662, 269 țG.C.VJ). Tiparul i LPJi Subunitatea Petroșani 46 36»

loviturii.de

