
TRĂIASCĂ 1 MAI
ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC
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întreaga omenire progresistă sărbătorește 
mîine ziua frăției celor ce muncesc de pre
tutindeni, ziua solidarității internaționale a 
tuturor forțelor care luptă pentru o viață 
liberă și demnă.

Pe toate meridianele globului pămintesc, 
măreața sărbătoare și-a păstrat semnificația 
sa majoră de simbol al unității de luptă a 
muncitorimii internaționale, forța cea mai 
dinamică a societății noastre contemporane, 
purtătoarea celor mai înalte idealuri ale o- 
menirii, idealuri de pace, progres și echitate.

La 1 Mai, pe întreg cuprinsul patriei, stea
gurile roșii și tricolore vor împodobi casele 
și vor inunda magistralele marilor orașe. 
Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită din cele 
mai vechi timpuri. Românii serbau in aceas
tă zi marele eveniment al biruinței primă
verii asupra iernii, venerînd întreaga natură 
renăscută, lăudind fertilitatea pămintului și 
rodnicia viitoarelor recolte. Sărbătoarea pri
măverii s-a păstrat și în limbajul popular 
românesc sub numele de „armindeni".

O dată cu scurgerea secolelor conținutul și 
semnificația acestei sărbători s-a modificat 
structural.

In scurgerea deceniilor, ce au urmat după 
1890 cînd 1 Mai a fost sărbătorit în Româ
nia pentru prima oară caracterul zilei in
ternaționale a celor ce muncesc, a evoluat in 
mod sensibil, în raport direct cu evoluția 
mișcării muncitorești. De la o mișcare eco
nomică limitată, vizind dobîndirea zilei de 
muncă de 8 ore, 1 Mai a devenit cu timpul 
o zi de afirmare a conștiinței de clasă, a 
proletariatului, a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc.

In acei ani de tristă amintire, în anii de 
dinaintea Eliberării, in ciuda terorii dezlăn
țuite de ocîrmuirea burghezo-moșierească, 
glasul celor ce muncesc din România s-a fă
cut întotdeauna auzit în concertul general al 
popoarelor care năzuiau spre libertate și 
dreptate socială. Cu atît mai mult, după eli
berarea patriei noastre prima zi a lunii mai 
a devenit o sărbătoare a biruinței, o adevă
rată revărsare a bucuriei vieții noi. Fiecare 
primăvară înseamnă pentru noi tot mai mul
tă bogăție economică, socială și spirituală. 
S-a statornicit cu o temerară tradiție obi
ceiul ca de Intii Mai să se facă bilanțul rea
lizărilor obținute și se scrutează cu îndrăz
neală viitorul cu perspectivele sale tot mai 
luminoase pentru poporul României socialiste.
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KUSALIN MUREȘANU

Zvîcneștc seva-n plante și în noi.
Ne-o suie-n trupuri, caldă, primăvara.
Păduri
Păduri

de brazi se scutură de ploi, 
de mîini ridică-n soare țara.

Mai no flutură în steag

FAPTE
DE VREDNICIE

în cartea de aur

Vizita tovarășului
NICIJLAE CtAIIȘESCU

Intîiul
In mină ori în rodnicia luncii,
In inimă ne arde viu și drag 
Steagul de foc. nemuritor, al muncii.

Chiar primăvara-n infloritu-i strai. 
Coloanele de munți sfidind tăria, 
Aduc un imn acestui Intîi Mai 
Și țării lor frumoase, România !

Cu prilejul zilei de

a activității omului
Luminoasa sărbătoare a solidarității și frăției proletariatului 

de pe toate continentele Terrei a sosit, ca de obicei, pe melea
gurile românești cu alaiul tradițional al florilor și zefirului pri
măverii, în clocotul muncii înviorate de pe ogoarele și șantierele 
socialismului. Iar acestei îndrăgite sărbători care aduce în ini
mile tuturor o infuzie de optimism și de încredere in triumful 
păcii în lume, colectivele de oameni ai muncii din Valea Jiului, 
ca de altfel întregul nostru popor, mobilizate și îndrumate activ 
de organizațiile de partid i-au pregătit daruri de preț: un buchet 
de fapte deosebite înscrise pe graficele întrecerii socialiste în 
îndeplinirea sarcinilor economice încredințate de partid și a 
obiectivelor din angajamentele asumate pe perioada primelor pa
tru luni ale ultimului an al cincinalului.

Centrala
șl

rezervat

Sărbătorim 1 Mai 1970 sub semnul activi
tății intense și larg desfășurate pentru rea
lizarea programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Comunist 
Român. 1 Mai este sărbătorit in peisajul în
noitor al marilor biruințe economice și so
ciale și inlilnește pe întreg cuprinsul patriei 
imaginea avintului creator menit să ridice 
România pe noi trepte ale progresului.

Sintem cu toții martorii triumfului deplin 
al socialismului la orașe și sate — cea mai 
mare victorie politică a partidului nostru, 
care întruchipează înfăptuirea visurilor pen
tru care au luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai clasei muncitoare, ai poporului 
român. Sintem mîndri că nouă, generației de 
azi, ne-a fost dat să înfăptuim, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului acest act epocal 
ce va fi înscris cu litere de aur in istoria 
patriei.

România prezintă omenirii tabloul viguros 
și viabil a| unei structuri sociale și de clasă 
radical schimbate: forțele de producție au 
înregistrat o creștere considerabilă, știința, 
arta, cultura, învățămîntul și întreaga viață 
și activitate socială cunosc înnoiri din te
melii.

Aniversarea zilei de 1 Mai, este și în acest 
an întîmpinată de poporul nostru cu un bi
lanț bogat de înfăptuiri. La finele anului 
19G9 indicii fundamentali ai planului de stat 
— produsul social, venitul național, volumul 
investițiilor, producția globală industrială și 
agricolă, veniturile bănești ale populației de 
la sectorul socialist, vînzările de mărfuri, 
cheltuielile social-culturale de la bugetul de 
stat etc., indică niveluri superioare celor din 
anul precedent. S-a dezvoltat și s-a perfec
ționat întreaga bază tehnico-materială a so
cietății noastre, au crescut acumulările sta
tului. s-au întărit finanțele țării, au sporit 
resursele necesare dezvoltării economiei na
ționale și ridicării nivelului de trai al po
porului.

In pas cu progresul întregii țări, viața 
nouă a cunoscut o dezvoltare continuă pe 
meleagurile hunedorene. Județului Hunedoa
ra ii reveneau, in 1969, 5,7 la sută din va
loarea producției globale industriale a țării, 
ocupînd locul al III-lea între județe. Același 
loc îl deține și la valoarea producției indus
triale pe locuitor. In ce privește producția
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1 Mai,
colectivul redacțional 

al ziarului 
„Steagul roșu" 

urează 
colaboratorilor, 

corespondenților, 
tuturor .cititorilor 

noi succese 
în activitatea lor 

viitoare !

cărbunelui
Petroșani

Minerii Văii Jiului au ex- 
în perioada trecută din a- 
an 32 000 tone cărbune

MAI
în tradiția de luptă 

a minerilor

NICOLAE WARDEGGER, 
arhivist principal la Arhivele Statului Deva

în anul 1889, primul Con
gres al Internaționalei a Il-a 
a hotărit ca ziua- de 1 Mai 
să devină sărbătoarea solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc, simbol al înfrăți
rii muncitorimii de pretutin
deni in lupta împotriva ex
ploatării mondiale. 
rată ca una dintre 
vechi și strălucite 
sărbătorirea zilei de 
leagă de amintirea . . .. 
eroice ale clasei muncitoare, 
ale poporului nostru munci
tor, pentru libertate socială, 
independență și fericire.

încă în 1890, muncitorimea 
din țara noastră, animată de 
ura împotriva asupritorilor, 
de dragostea țț de patrie, 
organiza la 1 Mai manifesta
ții împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Conside- 
cele mai 

tradiții, 
1 Mai se 

luptelor

Documentele vremii și alte 
i mărturii ne dovedesc că săr- 
i bătoarea de 1 Mai era cu

noscută și așteptată cu multă 
r ardoare in fiecare an de că

tre minorii Văii Jiului. Ziua 
cje 1 Mai — „sărbătoarea 
noastră" cum o numeau mun
citorii mineri — se 

i ca un prilej strălucit
, ei, de a se înfrunta
! cu patronii exploatatori pen

tru revendicările lor arză- 
, toarc ca : ..8 ore de muncă, 

concedii plătite, salarii co- 
, respunzăloare și alte libertăți 

democratice".
După crearea Partidului Co

munist din România, adevăra
tul conducător al clasei mun
citoare, capabil să-i arate și 

H s-o conducă pe drumul biru
inței definitive, sărbătorile de

oferea 
pentru 

deschis
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• 
tras 
cest 
brut, au pus la dispoziția in
dustriei 43 000 
net. Sporirea 
seama creșterii .............. .
muncii cu 25 kg cărbune/post, 
reducerea cheltuielilor și a con
sumurilor- de materiale per
mis ca pe Centrala cărounelui 
(Valea Jiului) să se obțină 
8 567 000 lei economii la pre
țul de cost și 8182 000 benefi
cii peste planul primului 
mestru.

tone cărbune 
producției, pe 
productivității

Lupeniului

tri-

• Realizări valoroase rapor
tează în cinstea măreței săr
bători colectivul minei Lupeni. 
Alături de „Steagul roșu" de în
treprindere fruntașă pe ramu
ră. harnicii mineri, ingineri și 
tehnicieni ai minei vor purta 
cu legitimă mîndrie pe grafi
cele ce le duc la demonstra
ție cifre semnificative despre 
vrednicia lor in întrecere: de
pășirea planului de producție 
pe 4 luni cu 16 000 tone căr
bune, reprezentind 2/3 din an
gajamentul (25 000 tone) luat pe 
întregul an, iar pe perioada 
trimestrului T realizarea unei 
productivități de 1,740 tone/post 
— cu 2,3 la sută superioare sar
cinii planificate, realizarea u- 
nei economii la prețul de cost 
de 1 636 728 lei și a unui be
neficiu total de peste 8 mili
oane lei.

® Un buchet de frumoase 
succese dobindite la toți indi
catorii de plan este prinosul 
cinstirii ce o aduce zilei de 
1 Mai colectivul preparației de 
cărbune din Lupeni. In cele 
patru luni trecute, organizînd 
judicios procesul de producție 
și folosind la capacitate insta
lațiile și agregatele de prepa
rare, harnicii lucrători ai pre-

Iosif BĂLAN
Ion MĂKGINEANU
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In pitorescul cadru montan al Văii Jiului, peisajele industriale au un loc al lor, aparte...

Conducătorii Partidului 
Statului nostru și-au 
dimineața zilei de ieri cunoaș
terii modului de aprovizionare 
a populației Capitalei. în acest 
scop, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C. C. al 
P.C.R.. președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Manea Mă- 
nescu. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal-Buourești 
al P.C.R., primarul general al 
Gaphcdvi, și Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, au vizitat numeroase piețe 
și magazine alimentare din Ca
pitală.

Pe întreg parcursul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid 
și de stat au examinat la fața 
locului, împreună cu organele 
municipale, cu cadre de con
ducere din Ministerul Comerțu
lui Interior, Ministerul Agricul
turii și Silviculturii și Ministe
rul Industriei Alimentare, sta
diul actual al aprovizionării ge
nerale a populației cu legume 
și fructe și îndeosebi cu zar-

organi-. 
rețelei

general
Roman 

de

zavaturi de sezon, cu alte pro
duse agroalimentare, 
zarea și diversificarea 
comerciale.

Vizita secretarului 
al Partidului Comunist
și a celorlalți conducători 
partid și de stat a prilejuit un 
nou contact direct cu populația 
Capitalei, o consultare largă cu 
masele de cetățeni, expresie a 
metodelor de lucru proprii con
ducerii partidului și statului 
nostru, a grijii permanente a 
partidului pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de viață 
ale cetățenilor.

Primul popas s-a făcut in 
Piața Dorobanți. Standurile do 
desfacere ale întreprinderilor 
agricole de stat, ca și cele ale 
asociațiilor intercooperatisle 
erau încărcate cu legume proas
pete, cu Zarzavaturi de sezon 
in sortimente foarte diferite. 
Conducătorii de partid și de 
stat se opresc apoi pe șoseaua 
Ștefan cel Mare la punctul unde 
sint grupate mai multe unități 
de deservire a populației cu 
legume, fructe și produse ali
mentare. în magazinul „Alimen
tara" cu autoservire din ‘apro
piere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat se întrețin 
cu numeroși cetățeni, îi întrea
bă dacă sint mulțumiți de felul 
cum este aprovizionat magazi-

(Continuare în pag. a 4-a)
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Flori, pretutindeni flori, numai flori. Flori de toate 

culorile. O poezie a florilor. De mîine intrăm în florar... 
în luna florilor - a renașterii tumultuoase, cu miresme 
dulci, proaspete, a naturii fanteziste. Și o dată cu sim
bolul luminii, al "nuanțelor și optimismului, sosește trium
fătoare, sub falduri de soare, flori și vise, Ziua muncii, 
ziua de Mai Intîi. De armindeni. Sosește Zi-ntîiul Mai, 
cea mai frumoasă poezie a muncii, cum o numea Ar- 
ghezi. E ziua cînd, mai mult ca in oricare alta, simțim 
cum clocotește în noi privirea viitorului. Nu ne apropiem 
pleoapele spre a visa. Visăm cu ochii deschiși. Visăm 
cerul de opal și liniștea străfundurilor, cuprindem cu 
gîndul totul. Și ne cuprindem în acest tot. Vrem cit mai 
mult și ne vrem cit mai plini, mai compleți. Muncind. E 
Ziua Muncii. E ziua noastră, a tuturor celor ce muncesc.

La sărbătoarea de armindeni, mîine, razele soarelui 
se vor scălda din nou în verticalele arhitectonice de 
sticlă verzuie și beton, se vor prinde in ochii limpezi ai 
copiilor și-n pârul lor răvășit de adieri transparente, se 
vor revărsa vesele peste izbinzile vieții noi — roade ale 
hărniciei și priceperii, vor răsfoi filele, cu litere durabile, 
ale istoriei României contemporane, vor lumina conștiința 
colectivității noastre socialiste, a sutelor de milioane 
oameni de pe toate ----- -
vilizația modernă...

Armindeni. Flori, 
curbe roșii, galbene 
partidului. Gînduri și

Mîine e 1 Mai. 
muncitorilor.

meridianele Terrei care făuresc
de 
ci-

inGînduri și sentimente învăluite 
și albastre. In purpura steagului 
sentimente sincere, aprinse...
E Ziua Muncii. E Ziua frăției i

X.
V. TEODORESCU

In zilele de 1, 2 și 3 mai

In săli, pe estrade și stadioane C I T I T I 
în pagina a 2-a

Mîine, întregul nostru po
por, muncitorii de pretutindeni 
vor sărbători tradiționala zi de 
1 Mai, zi a muncii și solidari
tății internaționale. Cu acest 
prilej, pe agenda culttiral-ar- 
tistică a cluburilor sindicatelor, 
Casei de cultură și căminelor 
culturale au fost cuprinse ac
țiuni menite să ofere tuturor 
colectivelor de muncă o odihnă 
plăcută, utilă și recreativă. Prin
tre aceste acțiuni, un loc de 
seamă il vor ocupa și in acest 
an, îndrăgitele nedei populare 
și serbări cimpenești, precum și 
serile de dans ce vor fi orga
nizate la toate cluburile și la 
Casa de cultură >din Petroșani. 
In acest context, accesibil unei 
mari mase de oameni ai mun
cii, în localitățile Cimpu lui

Neag, Uricani, Lupeni, Vulcan, 
Aninoasa, Petrila și Bănița se 
vor organiza un număr însem
nat de nedei și serbări cîmpe- 
neșli. Astfel de nedei vor li 
organizate la cabana Cimpu lui 
Neag, in poiana Jieț. la caba
na Vocvodu și pe dealul Ba
niței, iar serbări cimpenești 
vor fi organizate la Uricani pe 
platoul de lingă bazinul de 
apa, la Lupeni pe locul denu
mit parcul de agrement, la Vul
can pe Valea Morii. Oamenii 
muncii din Petroșani, Aninoasa 
și Iscroni vor participa la ser
barea cimpenească ce se va 
organiza in localitatea Iscroni 
(la Tulipan), iar cei din Petrila 
— Lonea la serbarea organizata 
la cabana Lunca Florii.

Ceea ce caracterizează, de

astă dată, serbările cimpenești, 
și nedeile populare, este parti
ciparea unui număr sporit de 
formații artistice, printre care for
mații de fanfară, grupuri vocale 
și echipele de fluierași, tara
furi populare, orchestre de mu
zică ușoară, formațiile do dan
suri, etc. De asemenea, în ca
drul celor peste 40 de formații 
participante la aceste manifes
tări culturale își vor da con
cursul aproximativ 60 soliști 
vocali și instrumentiști care vor 
face să răsune din nou, in a- 
ceste zile de primăvară, cînle- 
ce din folclorul local, sirbe și 
hore. Printre inlerpn-ții cunos- 
cuți publicului amintim pe Ma-

(Conlinuare in pag. a 3-a)

(suită de reportaje 
închinate omului 
și muncii sale)
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..Numai datorita muncii. ...mina omenească 
a ajuns acea treaptă înaltă a perfecțiunii, cînd 
a putut, parcă printr-o putere magică, să dea 
viată, statuilor lui Torwaldsen, tablourilor lui 
Rafael și arcușului lui Paganini**.

— FR. ENGELS —

..Pentru întâia oară, după secole de muncă 
pentru alții, de muncă silnică în folosul exploa
tatorilor, se ivește posibilitatea muncii omului 
pentru el însuși, posibilitatea unei munci care 
să se bizuie pe toate cuceririle tehnicii și ale 
culturii moderne'*.

— V. I. LEN1N —

,,Munca este legea lumii moderne, ce nu are 
loc pentru leneși... Temeiul unui stat e munca... 
bogăția unui popor nu stă nici în bani, ci iarăși 
în muncă... Fiecare, și mare, și mic, datorește 
un echivalent de muncă societății în care tră
iește**.

— M. EMINESCU —

Toate felurile de muncă își au pitorescul lor. 
Un om care muncește e întotdeauna interesant... 
Orice om care muncește e nobil... In muncă e 
sănătatea, cinstea, puterea și farmecul vieții.

— AL. VLAHUȚĂ —

y

fapt și simbol
Țarcă nici unde mai mult 

și mai adine, munca nn-și 
dezvăluie in alitca sensuri 
valorile ca intr-un colectiv 
fruntaș. Dincolo de cifre, ne- 
indoios de o reală semnifi
cație. dincolo de fapte in u- 
nnnimilate demne do tradi
ții x rodnice, munca decantea
ză aici xaloarea certă a e- 
xistenței și rațiunii umane — 
actul creator.

...Nj se vorbește despre co
lectivul zonei care Prin în
făptuirile salo a adus con
tribuția cea mai substanțială 
In realizările minei fruntașe 
— 10 000 tone cărbune din 
plusul do 10 000 tone cit ra
portează minorii Lupeniului 
in cinstea sărbătorii muncii. 
Este vorba de minerii zonei 
a III a. de oamenii marilor 
frontale mecanizate de pe 
Mratul 15, despre ortacii lui 
Mihai Blaga — în frontalul 
cărora randamentele de 10 
tone pe post au devenit con-
V___________

stanic, ai lui Adalbert Baling 
Pompei Cristian și Nicolac 
Tomolea — brigăzi ale avan
sărilor record, ale randamen
telor înalte. In ce rezidă 
cheia de boltă a succeselor 
acestor brigăzi ? Neîndoios, 
iutii și iutii in calitatea lor 
de maiștri ai tehnicii avan
sate. Dar, totuși, mai există 
o forță, un factor care in
fringe duritatea straielor și 
determină avansarea in pre
siunea enormă a muntelui : 
c pasiunea Și energia inves
tită in gestul cotidian al 
muncii. O calitate umană 
omniprezentă in fronturile de 
cărbune : bătălia cu inerția 
si stagnarea, dorința fierbin
te și avidă de a fi in frunte, 
dc a urca continuu pe scara 
de valori a destoiniciei.

Un fapt concludent : In 
luna martie, o falie neprevă
zută a afectat peste jumătate 
din frontul abatajului cel 
mai marc și mai mecanizat

al zonei. Stratul dc cărbune 
sc subțiasc la aproape n ju
mătate de metru. In rest — 
piatră. In prima jumătate a 
lunii, minusul pc brigadă sc 
acumulase la aproape 1 660 
tone. Dar, in pofida condiții
lor vitrege, perspectiva ră- 
minerii sub plan era dc ne
conceput. Brigada și-a mobi
lizat toate resursele pentru 
escaladarea vicisitudinilor im
puse de natura subterană. 
Prin inițiativa și dăruirea 
minerilor, în frunte cu ini
mosul și iscusitul brigadier 
Mihai Blaga. momentul stag
nării a fost depășit, iar ră- 
mincrea in urmă mai mult 
decît recuperată. In a doua 
parte a lunii, brigada a tri
mis la suprafață peste 2 000 
tone de cărbune in plus.

Un simplu fapt — dar cu 
valoare de simbol — al tra
dițiilor de dăruire în mun
că a colectivului minier 
fruntaș pe bazin Și ramură.
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PROMPTITUDINE !
însușirea care da Uliul acestor rUuluri este — alături de | 

abnegație, dăruire una dintre calitățile de seamă ale co- ț 
leetivului <le energetieieni ai Exploatării centrale Paroșeni. . 
Atenție veșnic ineordală. inter'enfie fără e:itare.„ I)e fapt, ’ 
s-ar putea oare, altfel, cind este nevoie să se .pompeze" ki- | 
lowații necesari in rețeaua națională ? i

...Intr-una din zilele ultimei săptămini care a precedai sar- ' 
kătoarea de 1 Mai. o rană cu flanșa slăbită de pe conducta ț 
de refulare a pompelor de alimentare a începui să sufle. . ț 
Blocul de 150 MW — izvor puternic și bogat de energie — i 
se afla în primejdia dc a-și înceta pulsul. Conducerea e.v- i 
picăturii a analizat situația in grabă. Era nevoie de doi oa- I 
meni pricepuți, iuți la lucru, cu experiență in ale sudurii I 
„pe viu". Maistrul principal Sabin Blaj n-a stat mul! pe ] 
ginduri: „sudorii Alexandru Radu și Matei Schuster pol să l 
fma asta. ; . .

...fi ore neîntrerupte a durat intervenția de urgență. ' 
Mai iutii s-a adăugat o ramificație la conductă prin care l 
să se dirijeze in altă parte aburul fierbinte... Apoi, m ta- . 
cere, cu gindurile concentrate in abile mișcări, cei doi au ' 
sudat pe toată circumferința Jlanșa și. in fine, prezoanele de t 
prindere„Operația" a reușii. Blocul a funcționat continuu, ț 
ca și cind nu s-ar fi inlimplat nimic. Rețeaua națională n-a ț 
v ut de suferit. BucuPia belo& doi oameni, ca și a colectivii- i 
lui in care au crescut, de aici pornește... i

Izbinzi din mers
..La Paroșeni a sunat gon

gul I" Așa scriam cu trei ani 
și ceva in urmă despre mo
mentul inaugural al unui 
mare ..spectacol" industrial, 
cu o durată de decenii : da
rea in exploatare a tinerei 
exploatări miniere — Paro
șcni. Termenul „spectacol" 
mi s-a părut forțat, oarecum, 
și atunci și mai tîrziu! In 
prezent, insă, nu. Nu, pentru 
că in cei trei ani dc cind a 
debutat, inscriindu-.și existen
ța in rindul celorlalte ex
ploatări din bazin, colectivul 
minier paroșenean a evoluat 
pe un drum cu adevărat spec
taculos spre maturitate. Să 
argumentăm : în primul an 
de ființare ca unitate extrac
tivă. mina a extras 19 000 
tone cărbune, apoi produc
ția ci a ajuns Ia 330 000 to
ne ca in acest an să se cifre
ze la peste o jumătate de mi
lion tone.

Dar, despre evoluția spec
taculoasă a colectivului vor
besc și alte fapte demne de 
notat : colectivul minei rea
lizează o productivitate de 
peste 1,90 tone/posl, față de 
1,65 planificai: mai bine de 
Jumătate din producția ei este 
adusă la suprafață prin flux 
continuu — cu ajutorul ben
zilor. de la abataje direct 
la silozul din incintă; in a- 
dîncurilc Paroșeniului briga
da de frontalișfi a lui Costa- 
che Zaharia a realizat un 
randament record in abata
jele frontale ale bazinului : 
12.6 lone/post, iar minerii lui 
Nicolac Croitorii au atins, în 
frontalul lor, o realizare re
cord la viteza de înaintare : 
74 ml/lună. Tot aici, merită 
amintită destoinicia minerilor 
din brigada lui Alexandru 
Laszlo dotată cu combina dc 
înaintare care a realizat in 
20 dc zile o avansare dc 120

ml în galerie dublă, precum 
și faptul că minerii din fron
tale au extras de la începu
tul anului 12 000 tone căr
bune peste prevederile pla
nului prin tăiere mecanică 
și cu 20 000 tone mai mult 
din abatajele susținute în c- 
chipament metalic modern.

Sînt fapte cu străluciri de 
diamant pe traiectoria mereu 
ascendentă pe care o stră
bate tinărul colectiv minier 
spre maturizare și afirmare. 
Sînt victorii din mers, pe 
care le cucerește tenacitatea, 
inteligența și pasiunea mine
rilor din Paroșeni pe fron
tul cărbunelui — simultan 
cu amplificarea și perfecțio
narea neîntreruptă a proce
sului de extracție. Sînt an
ticipări ale viitoarelor în
făptuiri, și mai strălucitoare, 
ale unui colectiv îndrăgostit 
dc nou. dornic dc afirmare.
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...1966. Anul in care 

oamenii muncii din 
Valea Jiului. întregul 
nostru popor, porneau 
să dea viată istorice
lor hotărîri ale Con
gresului al IX-lea al 
partidului. Pe Valea 
Mierlesei a răsunat e- 
coul celei dintîi pușcă- 
luri care a consemnat 
începerea lucrărilor la 
cea de a noua mină 
din bazin — Bârbâteni.

...1970. Pe harta eco
nomică a municipiului 
se înscrie cu certitu
dine noua gură de 
mină, cu întregul labi
rint de lucrări în sub
teran. Brigăzile minie
re de deschideri și

noua stea
pregătiii ale E.D.M.N., 
conduse de Dominic 
Șofalvi. Alexandru 
Szilagy, Petru Mada- 
raș, Nicolae Bartha, 
Gheorghe Lițcan, îm
preună cu brigăzile 
sectorului de investi
ții al minei Lupeni au 
materializat in adin- 
curi cu palmele lor 
săparea planului în
clinat de la suprafață 
pină la cota 715, stră
pungerea celor două 
galerii de înaintare 
spre mina Lupeni la 
orizonturile 715 și 798 
și stabilirea legăturii 
de aeraj, apoi străpun
gerea galeriilor (con-

traort) la orizontul 
300 și realizarea jonc
țiunii cu mina Lupeni 
ultima efectuată nu 
demult, in luna martie.

...1 aprilie 1970. O 
dală memorabilă în 
tinăra istorie a noii 
mine. Din adîncurile 
ei este scos la ziuă 
primul vagonet cu căr
bune. Au urmat alte 
zeci și sute. Miine, 
minerii de la Bărbă- 
teni vor raporta ex
tragerea a 1 000 tone 
de cărbune. A noua 
stea răsărită in conste
lația minelor din ba
zin strălucește cu in
tensitate crescîndă...
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Veșnic nemurțumjlă, incan
descentă, stelară, mintea o- 
menească pătrunde ^treptat în 
noi și noi taine ale firii, îm- 
pingind lot mai departe limi
tele cunoașterii. Interesant, 
plin de surprize este tipul 
uman al iscoditorului! Situa! 
undeva intre homo ludens 
și homo faber, insă presupu- 
nînrlu-i deopotrivă iscoditorul 
se mistuie in întrebări...

Pentru a-și jusliiica în mod 
deplin calitatea umană, fie-

Pasiune
care individ trebuie să lie un 
iscoditor. Am cunoscut nu 
demult un asemenea om. In
ginerul Ion Vinătoru, șeful 
laboratorului de mașini anti- 
gri7utoase și anliexplozive 
dc la S.C£.M. are în privi
rea sa ceva din neasiîmpărul 
permanent al firii. Student 
fiind, a obținut pentru o cer
cetare proprie premiul al 
ll-lea la sesiunea pe țară a 
cercurilor studențești din 
1958. Examenul de stat l-a 
terminat cu nota 10 și, deși 
pulea să rămină în invățămîn- 
tul superior, a preferat să 
lucreze direct în producție. 
A venit la S.C.S.M. avînd, in 
1968, prima contribuție origi
nală, cu privire Ia perfecțio
narea locomotivelor Diesel 
pentru subteran.

De curind a pus In punct 
o nouă inovație. Cunoscînd 
sumele mari cheltuite pentru 
importarea sistemului de ilu
minare a locomotivelor Die
sel de mină, el a conceput și 
realizat o instalație simplă și 
eiicienlă, iolosind echipamen
tul electric autohton, care a 
satisiăcul toate exigențele fi
ind omologată și trimisă u- 
zinelor „Unio" din Satu Mare 
pentru a fi transpusă în prac
tică. Inovația, la care a fost 
ajutat de tehnicianul Tiberiu 
Konyar. va aduce economii 
antecalculale de aproxima
tiv două mijioane lei anual, 
sumă care va putea fi inves
tită în alte domenii.

Sini convins că mintea lui 
iscoditoare nu se va opri aici. 
Că va continua să smulgă 
noi taine necunoscutului...

Pricepere
Un „pur singe" cu o forță de 2 100 cai pu

tere. născut in „herghelia" de la „Electropu- 
tere" Cfaiova a încăput pe mina mecanicului 
dc locomotivă Alexandru Abrudan. Pentru 
ce merite ? Abrudan se numără printre cei 
mai pricepuți și mai destoinici mecanici de 
locomotivă din Depoul C.F.R. Petroșani. Dar, 
oare, asemenea calități nu pot fi intilnite și 
la mecanicii de locomotivă Vasile Suciu, Ca
rol Ianoși. loan Tirea, la lăcătușul de depou 
Grigore Mihalca și la mulți alți oameni de 
nădejde ai depoului din Petroșani ? Ba da. 
Acest mănunchi de oameni conștiincioși și 
pricepuți, despre hărnicia cărora vorbesc ci
frele, au transportat, numai în luna aprilie 
65 trenuri cu tonaj sporit și 17 trenuri supli
mentare. însumind doar... 22 088 tone. Iar eco
nomiile de combustibil convențional s-au ri
dicat la 80 tone, timpii de imobilizare a loco
motivelor fiind reduși cu 2 la sută. Și toate 
acestea pe fundalul unei siguranțe de sută la 
sută a circulației...

Oare e puțin ? Oare e mult ? Alexandru 
Abrudan susține că se poate și mai mult. 
Priceperea și hărnicia colectivă stau cheză
șie viitoarelor succese.
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El

Monument al
A scrie in cuvinte 

puține despre fapte 
mari nu e ușor. Poate 
numai pentru numele 
celor care și-au dove
dit prin fapte vredni
cia nu ar fi suficient 
spațiul afectat rîndu- 
rilor de față. Căci, 
înlr-adevăr, de numele 
a zeci și zeci de oa
meni — proieclanți, 
constructori, prepara
tori — e legală edifi
carea unuia din cele 
mai importante obiec
tive ale actualului cin
cinal, construite in 
Valea Jiului — Fabri
ca de brichete de la 
Coroești... Aleg din 
numele celor de la 
început unul — Sigis
mund Szakacs, dulgher, 
omul care a bătut pri-

mul țăruș pe șantierul 
acestui obiectiv: „Pe 
locul unde azi se înal
ță fabrica erau, in oc
tombrie 1968, cind am 
venit noi aici, noraie 
și mlaștina". După 17 
luni, ceea ce se chema 
„începui", șantier, a 
luat sfîrșit, dind cale 
liberă altuia, adevăra
tul început — punerea 
în funcțiune a fabricii 
dc brichete.

Aleg din numele ce
lor care au dat viața 
utilajelor „moarte", 
fabricii inerte, un alt 
nume — David Vereș. 
Mecanic la presa de 
brichete, ultimul punct 
din fluxul tehnologic 
propriu-zis al fabricii. 
A luat o lopată din 
brichetele de cărbune 
fierbinți ce cădeau din

muncii
presă ca grindina, le-a 
lăsat să se răcească și 
mi-a întins cîteva. Do
uă dintre ele le păs
trez acasă pe birou ca 
pe un lucru de preț, 
ca pe niște talismane 
mici de cărbune care 
au ajuns să fie turnate 
in forma lor specifică 
prin atîtea strădanii.

Alături de aceste 
două nume, fiecare re- 
prezenlind un alt înce- 

. put, au fost altele, zeci 
și zeci. Strădania de
pusă de fiecare om, 
de fiecare NUME s-a 
întrupat in încă un 
monument al muncii, 
noua Fabrică de bri
chete din Valea Jiu
lui, astăzi izvor al u- 
nui fluviu neîntrerupt 
de „diamante negre 
prelucrate".
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Metamorfoză în timp
— Dacă ar fi fost ca îna

inte de ’44 ? !... Râmîneam la 
coarnele plugului.

Dumitru Alexandrescu n-a 
rămas însă la coarnele plu
gului deși pînă la 13 ani 
deprinsese rostul gliei, aca
să, in Gorj, la Negomiri, 
„peste un deal de Tg. Jiu". 
Obișnuit cu munca grea dc 
la țară, cei trei ani de școa
lă profesională făcuți la 
Craiova „au fost o relaxare". 
La 16 ani devenise zidar. 
Cind trece prin Tg. Jiu își 
amintește că la blocul cuta
re sau cutare a lucrat și el.

In Petroșani a venit acum 
4 ani. Tot ca zidar, la Șan
tierul 1 al T.C.IL. dar și ca 
elev in clasa a X-a a liceu
lui seral început pc vremea 
cînd era la Tg. Jiu. Acum, 
cind are făcută și armata, 
arc o dorință fierbinte, un 
țel mare : să ia bacalaurea
tul in sesiunea din vara asta

și tot în vara asta să dea e- 
xamenul la Institutul de mi
ne din Petroșani. Vrea să 
devină inginer miner... Pro
bleme majore, la cumpănă 
de drumuri : să lase în urmă 
o meserie, să înceapă alta. 
Și totuși meseria de zidar nu 
și-a renegat-o nici in aceste 
momente grele pentru el, 
cînd, terminîndu-și lucrul pe 
șantier, apucă să stea o ju
mătate de oră acasă, pleacă 
la cursurile de la liceu...

...Acum o lună și ceva, la 
Deva, tinărul de 24 de ani 
brunet, înalt, cu un ncastim- 
păr vioi în gesturi și-n pri
vire, cu modestia-i caracte
ristică, cucerea în concursul 
Olimpiadei pe faza județeană 
a tinerilor zidari trofeul su
prem — Mistria de aur. Azi, 
a ajuns aproape <le ceea ce a 
visat o viață întreagă : să ia 
bacalaureatul, să se înscrie 
la institut.

...„Munca, spune el. mi-a 
adus numai satisfacții. Nici 
nu văd cum aș putea realiza 
ceva in v iață altfel decît pl in 
muncă. Societatea noastră 
nouă, mi-a dat posibilitatea 
să învăț gratuit la școală, 
mi-a dat posibilitatea să a- 
jung ce vreau eu în viață. 
De aceea mă consider și cu 
dator față de această socie
tate. Și pe lingă faptul că 
munca e, practic, o obligație 
a însăși conștiinței omului, 
numai prin muncă, prin dă
ruire, poți fi folositor socie
tății". Vorbe adevărate și e- 
moționante. Iată cum un om, 
care altfel putea rămîne „la 
coarnele plugului", a urcat 
prin truda, prin vrednicia 
muncii lui cele mai înalte 
trepte din ierarhia socială. 
Zidarul de azi. Dumitru Ale
xandrescu va fi miine. desi
gur, inginerul Dumitru Ale- 
xandrescu.

Prestigiu
Fermecate parcă, bobinele de la „finisaj 

textil" se rotesc cu o viteză ce scapă in
strumentelor obișnuite de măsurat. In fața 
lor nu poți să-ți amintești decît cu nostal
gie de unealta care, cu secole in urmă, și-a 
înscris numele printre pionii civilizației — fu
sul. In secție, curățenia domnește pretutin
deni. După o vizită scurtă aveam să aflu că 
acest „amănunt" gospodăresc este de fapt 
primul atribut al calității firelor de mătase 
și, implicit, prima calitate, aș zice înnăscută.

Mariana Mitroczi, Maria Moldovan, Adela 
Hegedus, tinere filatoare a căror vîrstă me
die se situează sub 20 de ani. au crescut pe 
lingă fabrică, s-au calificat la locul de muncă. 
Și astăzi poartă cu mîndrie pe mai departe 
tradiția unor meserii frumoase. Hărnicia lor 
este cotată la sfîrșitul lunii aprilie cu 300 
kilograme fire de mătase obținute peste 
plan. Indemînarea lor a determinat realizări 
de 30—40 la sută peste capacitatea planifi
cată a unei mașini de bobinat.

Hărnicie, pdsiunc. îndcmînare — iată ca
lități pe care le întilnim deseori în fabrica 
ce se bucură astăzi de un prestigiu meritat : 
„Viscoza" Lupeni.

Secretul cotelor înalte
In incinta principală a vi- 

toarej exploatări miniere Li- 
v'czeni, liniile suple din be
ton ale celor două turnuri 
ale puțurilor — auxiliar și 
principal — stau mărturie că 
deja s-au făcut pași siguri 
spre înainte. Că e așa o spu
ne nu numai conducerea 
șantierului T.C.M.M., care 
ne-a prezentat lotul Live- 
zeni ca „cel mai bun lot 
al nostru"; o spun faptele. Și, 
ca să le luăm pe cele re
cente, planul de producție 
pe primele patru luni din a- 
cest an a fost îndeplinit la 
toți indicatorii, mai repede 
cu 20 de zile. E un lucru rar 
intilnit, un asemenea fapt, 
mai ales în condițiile de 
șanlier. Care e secretul ? Nu 
stă expus nici in grafice com
plicate, nici în memorii sa
vante. 11 poartă sufletul, min
tea și palmele oamenilor ca
re lucrează aici, ale lui Ion

Traistă, Grigore Gașpar, Gh. 
Nicodim. Pavel Baboi, loan 
Tarcea, Gh. Chelaru...

...înalt, uscățiv, cu bucle 
cărămizii, cu palme mari, 
bătătorite de fibra scindurii 
și de coada toporului, omul 
pe care l-am ascultat și care 
se numea Ion Traistă rostea 
vorbele parcă nu din buze 
ci din albastrul ochilor săi 
expresivi. De 20 de ani e con
structor și de 10 ani lucrea
ză pe șantierele T.C.M.M. 
din Valea Jiului. Acum e 
șeful a 19 dulgheri. In vor
bele lui simple, descopeream 
adevăruri, „secrete" mari. 
Pentru Ion Traistă „timpul 
înseamnă muncă", pentru el 
„cine nu e disciplinat, și nu 
vrea să muncească cum tre
buie, n-are ce căuta în mijlo
cul nostru".

Cînd avea 36 de ani, Gri
gore Gașpar. „de loc aproa
pe de Motru", și-a schimbat

meseria. Din cizmar, mese
rie moștenită de la părinți, 
a devenit fierar-betonisl. Asta 
a fost acum 12 ani, în pre
zent fiind șef peste cei 12 
colegi de echipă. Și pentru 
el munca înseamnă viața, iar 
viața înseamnă luptă. Și cînd 
e vorba de luptă, se com
portă aprig, ca atunci în ‘44 
cînd a dobîndit pe merit 
„Virtutea militară". „Dacă aș 
cîștiga cumva dintr-o dată 
un milion de lei ? !... Tot așa 
aș munci ! Formula vieții u- 
nui om nu e numai banul, 
ci munca constructivă, pu- 
nind umărul. Patria, partidul 
mi-au dat mult. Vreau să-mi 
ajut țara să înflorească...".

Pe maistrul loan Tașcău 
(„preocuparea intensă a tutu
ror, ăsta cred că e secretul"), 
îl completează șeful lotului 
Livezeni, Gheorghe Chelaru. 
„Secretul ?... muncă, dar mun
că gindită. pasionată" !

Scoală profesională (cuisuri 
de zi și serale), tehnică post- 
liceală, de maiștri, profesio
nală cu ucenicie la locul de 
muncă — aceasta este struc
tura de învâțămînl a Grupu
lui școlar minier din Lupeni, 
situat sus, deasupra orașului, 
parcă veghind meditativ nu 
la calmul aparent al orașului, 
ci la adevărata viață, frene
tică și laborioasă, a adâncu
rilor. In cei 18 ani de existen
ță, pe strada șerpuitoare ce 
coboară in oraș au păși! mai 
mult de zece mii de elevi, 
acum muncitori, tehnicieni și 

Tradiție
maiștri cu pregătire temeinică 
în diferite profesiuni, toate 
legale de minerit. Foștii e- 
levi s-au in tors astăzi ca in- 
gineri-profesori, sau, alții, au 
funcții cu mari responsabili
tăți In minerit. La onoarea 
și prestigiul școlii contribuie, 
după ani și ani, absolvenții 
care au devenit adevărafi 
specialiști, apreciați pentru 
munca lor pilduitoare. Asllel 
este Mircea Pera, Nicolae 
Potroacă, loan $aitiș, Tiberiu 
Marghilan, Pascu Mindrescu 
— ca să numim doar cițiva 
dintr-o prodigioasă listă la 
care se adaugă alte și alte 
nume.

Mineritul a devenit o
profesiune care reclamă
cunoștințe tehnice multi
laterale și profunde. Con
firmarea acestei axiome, 
astăzi, o ai numai aici. în 
laboratoarele și atelierele ex
cepțional dotate ale grupului 
școlar minier, în sculele si 
piesele artistic lucrate de e- 
levi și expuse in vitrine — 
expoziții. A fost depășită faza 
strictei specializări, elevii a- 
cumulează. pe băncile clase
lor sau in atelier, cunoștințe 
și deprinderi mul li kite rale, vi
itorul miner va fi capabil 
să-si întrețină și să repare 
utilajele cu care lucrează.

...Strada care urcă molcom 
dealul către școală are o 
valoare de simbol: semnifică 
drumul ascendent și perse
verent al mineritului spre 
știință și tehnică, spre meca
nizare și automatizare.

încă mui persistă în 
palmă căldura „diaman
telor" ovale care cad 
iară încetare dintre fa
gurii rotitori.

...Și acum port in 
mine fierbințeala cuvin
telor rostite de maistiul 
mecanic principal losii 
Maior la adresa prim- 
brichelarului Pavel Da- 
mierioiu: „Lingă mine 
a crescut /*

Sursa acestor vibrații: 
secția bricheta) a pre- 
parației Pelrlla. Aici, 
printr-o parte, cărbunele 
uscat intră în tobele de 
amestec, in care se in
jectează smoala topită 
la 240°, și, după trece
rea prin dezintegratoare 
și malaxoare destinate 
să omogenizeze amesle-

Consensul unanim
cui .și să retopească li
antul, ajunge — prin 
niște „melci" de răcire 
— la presa cu doi tam- 
buri cu alveole, „fagu
rii" cum le spuneam, din 
care rodul păminlului 
iese sub forma înnobi
lată a brichetei...

Pină nu demult, pro
dusul finit avea, imediat 
după întregire, o tem
peratură prea mare (70^) 
pentru ca, pe calea 
scurtă cu benzi pînă la 
vagoane, să se poală ră
ci sub 50°, spre a nu 
adera granulă de gra

nulă... Totul a lost așa, 
pînă cind mintea fără 
astimpăr a mereu lină- 
rului Iosif Maior a plăs
muit o instalație de ră
cire plasată înainte de 
intrarea amestecului la 
presă... Prin niște tuburi, 
de la cei trei melci de 
alimentare a lamburi- 
lor, un ventilator situat 
pe acoperiș aspiră abu
rii și gazele fierbinți șl 
le refulează în văzduh. 
„Simplu, nu ?" Intr-ade
văr, la alilea fapte de 
muncă ale brațelor și 
gindului împlinite in

cei 20 de ani numai la 
brichete, încă una ală
turată i se pare maistru
lui o bagatelă...

Șeful de schimb Pavel 
Damienoiu îmi deslăi- 
nuie înțelegerea pc care 
a găsit-o, din prima 
clipă a venirii lui in 
secție, ‘de la uccsl om 
experimentat, priceput 
(„cunoaște cel mai mic 
șurub"). Dc la dinsul 
au învățat tainele flu
xului tehnologic nu nu
mai prim-brichetalorul, 
ci și mecanicii de la to
ba de amestec, Viorel 
Troșan și Viorel Mari-

cescu, sau mecanicii 
de presă, Dumitru 
Bohnărel, Constantin 
Modreanu, Alexandru 
Kcrekeș, cei veșnic cu 
atenția încordată ca to
tul in „inima" instalați
ei. în circuitul intim, 
să se intimple așa cum 
trebuie... Fiecare dintre 
ci știe bine că altfel, 
totul se plătește scump, 
„diamantele" sini ra
tate... Există un consens 
unanim, de la care nu 
se abale nimeni... Mai 
este cazul să ne mirăm 
că de la începutul anu
lui 1070 acești oameni 
au produs peste plan 
5 5'dO tone brichete la 
o coeziune îmbunătăți
tă cu 3,1 la sută ?

In afara transportoa
relor blindate ușoare, a 
grinzilor articulate și 
utilajelor prototip pentru 
industria minieră (că
rucioare, împingăloare 
elcctro-pneumatice, co
livii, schipuri, cofraje 
glisante pentru să
parea rapidă a pu
țurilor etc.), U.U.M. 
Petroșani, prin Fabrica 
de stilpi hidraulici Vul
can produce, în vederea 
satisfacerii cerințelor 
exploatării cărbunelui in 
plină dezvoltare, stilpi 
hidraulici, susținătorii 
bolților din adincuri...

Fabrica de care-i 
vorba e tînără. Nu are 
nici măcar nouă luni... 
Intrată parțial în func
țiune în septembrie a-

„Inscripții" durabile
nul trecut, unitatea a 
furnizat pină acum mi
nelor noastre circa 400 
stilpi SAll-2 și 3, cu 
pompă individuală, 2 870 
SVJ-160, cu comandă 
centrală, și 2150 SVJ- 
315, un tip mai nou pen
tru abataje mai înalte. 
Actualmente se pregă
tește un lot de peste 
1 000 stilpi SVJ-315 care 
in ultima zi a lunii cu
rente va li gata. Dacă 
la început colaborarea 
cu specialiști de peste 
hotare în privința con
fecționării echipamentu

lui modern de susține
re, a satisfăcut colecti
vul, in momentul ae 
față se caută cu tot 
dinadinsul însușirea to
tală a fabricației aces
tor elemente îl'F. de ne
cesare minerilor la front. 
Și, oameni capabili, 
care să cuteze ducerea 
la bun slirșit a unui ase
menea fapt, există. Ing. 
Dumitru Crăciun, omul 
„cu perspectiva și dez
voltarea", ing. Solronie 
Sirbu, șeful fabricii, ing. 
Ioan Herman, construc
torul șei, și inginerul

șef al U.U.M.P. Alexan
dru Tolvay, se strădu
iesc, răbdători și tenace, 
să obțină... indigenatul 
fabricației agregatelor 
hidraulice pentru iolosi- 
rea slilpifor: pompele 
centrale (una e pc cale 
de execuție...), armătu
rile (rezolvate I), distri
buitoarele, pistoalele de 
umplere a elementelor 
de susținere. Se preco
nizează ca in doi ani 
să se poală face lotul 
aici, la noi... Dacă nu 
cumva, mai repede... 
Economisirea valutei este

o datorie pe care co
lectivul închegat al u- 
zinei vrea s-o onoreze 
așa cum se cuvine.

...In acest an, brațele 
harnice și abil dirijate 
de gindurile inaripale 
ale unor oameni ca 
muncitorii Octavian Ba
ciu, șei de echipă. Ni
colae Almășan, electri
cian, Richard Vaplki, 
lăcătuș, maistrul lăcă
tuș morilor Francisc 
Malyus sau maiștrii 
strungari Mircea Guia 
și Mlhai Gudas, vor 
„semna" nu mai ,.uțin 
de 12 000 stilpi hidrau
lici... Cunoașteți „inscrip
ții" mai durabile ?
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PENTRU URMĂTOARELE DOUĂ ZILE: Temperatura 
se va menține ridicată, cerul — variabil — va manifesta 
tendințe de ploaie în special după-ainiaza.

noi

ANTITEZA

IC-

vi

Fapte de vrednicie in cartea de aur a activității omului
Grupul deUrmare din pag. 1 șantiere

al T. C. Devaminier PetroșaniUzina de utilaj

Energeticienii

gos- 
rea- 

de 
trei

1 435 de tone, au sporit ran
damentul global cu 2.2 puncte, 
obținind totodată o economic la 
prețul de cost de 700 000 lei și 
un beneficiu de 800 000 lei.

Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M

porație'r au depășit planul la 
producția netă cu 27 708 tone 
cărbune, iar la „special* cu Valea Jiului“

,.Argumente’ incontestabile ale 
preocupării nenhâfiHc a parti
dului nostru pentru crearea 
unor cit mai optime romii (ii de 
frai oamenilor muncii 
blocuri de locuințe, perle «lin 
sticlă și beton ale arhitect

i Jiului

I Mul au (rip.îf.il un caracter 
revoluționar, organizat și 
unitar.

Biimpki grăitor îl consti- 
tnie în această privință lo
zincile lansate de Parlidul 
Comii'i' l din România cu pri
lejul zilei de 1 Mai 1923. 
cind olălurl de poporul mun
cilor din țara 
farul auzi le 
r ilor de mii d<

I < hemarea
Mai 
n zii 
reacționar

șomajul 
eumenide ep> 
transmit peslt 
Irinturâ din 
acelor timpuri 
cilorii sini 
ntarâ, in masei, 
nînd idrâ luciu, 
minzi cu copiii lor 
xisfu zeci dc mii 
șoniei i lâsa|i 
mizeriei, fârâ 
ojuloi. La 
inspâimînlâtoarc 
daugâ fipsa de 
buslibil, dc 
minte, și ceea ce este 
mai grav, dc locuirile . * 

Aprilie 1970. Am 
lost recent martorii 
unui fapt cotidian, ai 
unui eveniment care a 
marcat începutul unei 
noi construcții. După 
un ritual ce nu a avut 
nimic spectaculos în el 
— s-au făcut ultimele 

’ măsurători, s-au bătut 

\____________

aruncați 
râmi- 

lld- 
E- 
de 

i pradd 
nici un 

ioametea
■ se a- 

com- 
incăl (ri
ce

începui 
freamătul 

leaslimpărul 
zgomotul a- 
unor ncvă- 
de energic, 

ror era însă 
i, vorbind 
nu o putem

imboqațil
Jiului am avea 

nevoie do un spațiu 
cu mult mai mare decit 
cel afectat acestor rin- 
duri. Pretutindeni, de 
la Lonea la Uricani, 
semețele construcții ne 
vorbesc despre noile 
condiții dc locuit de

care la stârci 
oară de calificare, 
desfășurat pe linie e- 
conomică, a fost înso
țit, în paralel, de un 
alt proces, am spune 
identic, petrecut în 
modul de trai al oame
nilor.

FILME

numi altcumva deci! 
ritm. Un ritm viu, me
reu continuu, ascen
dent. In acest ritm, 
neîntrerupt dc aproa
pe trei decenii în
coace. pe meleagurile 
Văii Jiului au răsărit 
sule de construcții so- 
cial-culturale asemenea 
aceleia la începuturi
le căreia anf fost, re
cent, martori oculari...

Ca sa ilustrăm ele
mentele arhitecturale

care dispun astăzi mi
nerii. Năzuințele pen
tru tare au luptat ei 
in trecut, pentru care 
s-au jertfit nu o dală 
sint astăzi împlinite. 
Retorta miraculoasă 
care a declanșat apa
riția acestei adevărate 
constelații de obiective 
social-culturalc, a de
clanșat o schimbare 
radicală și în viața 
oamenilor. Procesul de 
trecere de la necalifi-

Pc un spațiu rest rins
a fost a șternulăi uimi-
tor de irepede noua
structură a Văii Jiului :
zeci de blocuri turn,
sule dc edificii sociale
cărora li se alătură
numeroasie alte obier -
live. Cu fiecare edi-
ficiu noui ce se înalță
simțim tol mai plenai
că poporul nostru a 
găsit drumul spre 
prosperitate și progres. 
Ceea ce vedem astăzi 
în Valea Jiului repre
zintă fidel suflul nou 
imprimat vieții mim 
rilor de ritmul in care 
se desfășoară edifica
rea societății socialiste.

marea sărbătoare a 
muncesc colectivul 
uzinei — din toate 
subunitățile sale — 
livrarea, pentru mi- 

unor produ- 
e depășește

O La 
celor ce 
harnic al 
secțiile și 
raportează 
norii Văii Jiului a i 
se* a căror valoare 
cu peste 10 la sută sarcina pla
nificată. Acest lucru e o urma-

re firească a ritmului ir 
de muncă, care, față de 
vederi, a fost îndeplinit in 
porție de 107,9 la sută.

Cu un adevărat .simț de 
podari, colectivul uzinei a 
iizat economii la prețul 
cost, numai pe primele 
luni, de 220 000 lei.

© Constructorii de obiective 
social-culturalc din Valea Jiu
lui au predat de la începutul 
anului oamenilor muncii din 
municipiul nostru 319 aparta
mente — cu 108 mai multe de- 
cît era prevăzut — ceea ce in-

® In perioada 1 ianuarie —
28 aprilie a. c. colectivul E.C.E. 
IParoșoni a realizat integral gra
ficul de putere efectiv utilizabilă 
punind la dispoziția coordona
torului sistemului energetic na
țional 690 816 894 kWh energie

electrică. Totodată, pe trimes
trul I prin reducerea consumu
rilor specifice s-a realizat o e- 
eonomie de 1 326,8 tone com
bustibil convențional, iar la con
sumul propriu tehnologic 563 000 
kWh.

Viscoza

® Reușind performanța do a 
îndeplini în cele patru luni ca
re au trecut planul de produc
ție și productivitatea . muncii 
în procent de 108 la sută, res
pectiv 111 la sută, constructo
rii obiectivelor industrial-minic- 
re de suprafață din Valea Jiu
lui se pot pe drept cuvînt mîn- 
dri că au acum cele mai bune 
realizări din ultimii trei ani. 
In acest răstimp, care a trecut 
dc la începutul anului, colcc

Șantierul întreprinderii

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Visul domnului O ulii 
(30 aprilie — 3 mai): Republica : Winn^tou in Valea Mor 
(30 aprilie — 3 mai): LONEA — 7 Noiembrie: Iluzii (30 
prilic — 2 mai): Minerul : Operațiunea I ady Cluinlin (30 
aprilie — 3 mai); VULCAN: Lupii albi (30 aprilie — 3 
mai); LUPENI — Cultural : Stâpîn pe situație (30 aprilie 
— 4 mai).

In ultimele zile, vremea s-a menținut frumoasă și căl
duroasă. cu cerul variabil mai mult noaptea. Ieri, ten 
ratura maximă a acrului a înregistrat, in Valea Jiului, 
lori între 15 grade Ia Petroșani șî 10 grade la Paring. Mi
nimele au oscilat intre 8 și 2 grade.

scamnă o depășire a planului 
fizic cu peste 51 la sută. In 
același timp planul valoric a 
fost realizat in proporție de 
101,38 la sută inregistrindu-se 
economii la prețul de cost de 
79 000 lei.

tivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al șantierului a preț 
dat în bune condițiuni imporți 
tante complexe industriale d-ii|- 
circuitul economic al județului 
cum ar fi fabrica de brichete 
de la Corocști (care cuprinde, 
la rindul ei. 20 de obiective), 
instalația dc măcinare selecti
vă a talcului de la Zlaști. con
ducta de aducțiune a gazelor 
la Zlaști etc.

noastră, s-au 
din pieptul zc- 

mineri mani- 
Itsl.iali chemarea la lupta: 
„Intii Mm triumfe; S3 
cucerim ziua de 8 ore ! : Jos 
codul reacționar al muncii !| 
Jos fascismul huliganic!: Tră
iască Frnnfi'l Unic al Munci
torimii ! ; Vrem pace cu Ru- 

Sovielu <î ! ; Vrem înce- 
o războaielor ! ; Pace ade- 
ila in lume și pace cu 

vecinii noștri !".
Au rumas vii in amintirea 

noa .tr.i cum fruntașii și or
ganizatorii acestei serbări, 
•t.iii răutăți, arestați, schin- 
giuiți la politic si după pro
cese înscenate, condamnați la 
ani grei de temniță.

De multe ori, din cauza te- 
arei crhrcenc și'a măsurilor 

1 represiune, singura ma
nifestație posibilă la 1 Mai. 
era imprăsiierea de manifeste 
șj broșuri cu aceiași caracter 
mobilizator.

în 1931 — relatează un
document al vremii — munci
tori) mineri ..conform progra
mului dinainte stabilit. în di
mineața zilei de l Mai, s-au 
adunat pe localități, in loca
lurile sindicatelor" de unde 
au plecat încolonați în or- 
line înspre cîmpia „Surduc*,  
ne dinainte stabilit pentru 

întihiirea muncitorilor din în
treaga Vale 3 Jiului, 
s-au limit cuvîntări i 
de diferite distracții și 
bări cîmpenești".

'au avut în 
biciclete, 
frontal 
roșii. După ti- 
fanfarele mun- 

Cei din ..Ani- 
adus cu ei pă
roșii"

Timpurile sini mai grele 
ca orieînd. La criza care 
continuă s.î zdruncine viațo 
economică, la șomajul care n 
aruncat sule de mii de mun
citori in brațele mizeriei, la 
ofensiva patronalii care tinde 
să răpească muncitorimii 
drepturile ciștigate cu alilca 
jertfe, s-a adăugat ofensiva 
fascistă care amenință clasa 
muncitoare cu robia deplină 
și omenirea insăși cu un mă
cel mondial.

Pretutindeni clasa» munci
toare se află in luptă pentru 
apărarea libertăților demo
cratice contra dictaturii fas
ciste. Clasa muncitoare din 
România nu poate lipsi de la 
datorie. Și la noi fascismul 
își ridică lot mai mult capul. 
Clasa muncitoare, conștientă 
de datoria oi, trebuie să-și 
strîngă rîndurile dc acest I 
MAI, pentru a manifesta vo
ința ei, de a apăra libertățile 
publice și a lupla pentru res
pectarea lor integrală.

Dc acest 1 Mai vom mani-

1 Mai
în iradifia
de luptă

a minerilor
Aci 

urmate 
i ser-

frun- 
care 
fixa-

„Coloanele 
te tineri pe

m pe 
fanioane
- urmau 

citorești". Cei din
noasa au adus cu . .
tril drapele roșii" ce au fost 
fixate in „cele două colturi 
din fala tribunei". Oratorii 
au analizat pe rînd „situația 
din România, au criticat acti
vitatea guvernelor care s-au 
perindat la conducerea tării, 
acuzîndu-le că s-au dezinte
resat de clasa

Cu 
1936. atit în Valea Jiului cit 
si în Munții Apuseni, minerii 
muncitori de ..ziua lor" au 
rostit cuvîntări si au lansat 
chemări ce sint cotate adevă- 
ate documente de imporlan- 
ă istorică.

..Ziua de 1 Mai — cităm 
dinlr-un astfel de document 
— va fi sărbătorită ca întot
deauna de toată suflarea 
muncitorească de pe întreg 
globul pămîntului si în ciuda 
vremurilor grele și amenin
țătoare pentru clasa -munci
toare. muncitorimea conști
entă de rolul său istoric în 
aceste timpuri de prefacere 
generală, trebuie să manifes
teze și anul acesta, cu cre- 
dirria neînfrînlă ' in biruința 
finală, pentru revendicările 
ei drepte și pentru marile 
idealuri ale socialismului.

__ muncitoare", 
îliva ani în urmă, în

din Valea
Jiului

Pacea 
dezarmarea 

Unitatea 
Trăiască

festa decî pentru: 
între popoare și r 
internațională — 
clasei muncitoare, 
socialismul eliberator. Tră
iască internaționala".

Am redat acest document 
aproape în întregimea lui 
pentru că foarte potrivit ca
racterizează această perioadă 
istorică, cu alte cuvinte, 
lupta comună a clasei munci
toare și a tuturor forțelor 
democratice, pentru stăvili
rea fascismului ce amenința 
tot mai mult masele popu
lare.

Partidul Comunist din Ro
mânia a arătat că 
cale de salvare de la alu
necarea pe panta catastro
fală a dictaturii fasciste și a 
războiului, este numai alcătu
irea liniei puternice: Front 
comun de luptă antifascistă.

în anii dictaturii sîngeroase, 
apoi în anii războiului, mi; 
nerii comuniști și muncitorii 
cu vederi progresiste, demo
cratice. au fost urmăriți cu 
deosebită înverșunare. Lagă
rele și închisorile erau pline 
cu ei, iar alții au fost asasi
nați de slugile regimului 
antonescian. Lupta însă n-a 
încetat. Partidul comunist șl 
organizațiile patriotice îm
prăștiau material mobilizator

singura

a împotriva dictaturii 
si a războiului hlfle- 
noaptea de 26 aprl- 
raporlează telefonic 
Petroșani, prefecturii

ia lupta 
fasciste 
risl. în 
lie — 
Pretura
— „s-a găsit în mina Aninoa- 
sa sectorul Priboiu și Piscu 
.3 manifeste afișate cu urmă
torul cuprins": „Muncitori 
și mineri vine sărbătoarea 
noastră I Mai. Voi lucrați 
16—18 ore și nu primiți ni
mic! Muncitori și mineri, 
cereți 8 ore de lucru I Ce
reți pace cu Rusia! Jos ca
pitalismul I Jos Anton'scu".

Peste cîteva zile, la I Mai 
Văii Jiului a- 
,ă citească pri- 

Fronlului 
încheiat

minerii 
bucuria 
manifest al 
Muncitoresc, ____
partidul comunist și cel 

chezășia în-

1944. 
veaii 
mul 
Unic 
Intre 
social democrat, 
făptuirii unui mare Front Na
țional Patriotic și -a luptei 
revoluționare dusă pînă la 
doborîrea definitivă a dușma
nului fascist. La 1 Mai 1945, 
|ar<i noastră sărbătorea pri
mul I Mai liber, zi de marc 
bucurie, de sărbătoare a pri
melor succese obținute de 
poporul roman după victoria 
de la 6 Martie. 1 Mai 1945 
și-a păstrat conținutul său 
de luptă, dar de data aceas
ta, pentru consolidarea vic
toriilor obținute, pentru susți
nerea cu toate puterile a 
războiului de eliberare împo
triva hitlerismului, pentru 
democrația reală a larii și 
refacerea economici națio
nale.

S-au scurs de atunci 25 de 
ani 
așa

și in aceasta perioadă, 
cum s-a arătat în rapor

tul prezentat la " ,
al X-lea al P.C.R.. am trecut 
de la orînduirea burgheză, 
in care se mențineau puter
nice rămășițe feudale, la o- 
rînduirea care a lichidat 
pentru totdeauna exploata
rea omiflui de către om, par- 
curgînd astfel mai multe 
etape istorice. Poporul român, 
în frunte cu partidul său în
țelept, a înfăptuit cu succes 
societatea nouă. socialistă. 
La construirea acestei măre
țe. opere și-au dat aportul 
semnificativ și minerii Văii 
Jiului. In acest răstimp zi
lele de I Mai erau cinstite 
prin îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, bă
tălia pentru cit mai mult 
cărbune, străduința generală 
pentru progres și bunăstare. 
Astăzi, munca, eforturile și 
realizările noastre sint cu
noscute și elogiate unanim. 
România deceniului al optu
lea al secolului al '
este calificată în 
plastic al comentatorilor din 
străinătate, drept un miracol 
economic. Ritmul dezvoltării 
noastre industriale se apropie 
de cel mai înalt din lume. 
Investim acum intr-un singur 
an pentru edificarea pașnică 
a națiunii zeci de miliarde 
de lei cît în tot cincinalul 
dinții. Chiar în anii unor ca
taclisme agrare 
nale, agricultura noastră sa
tisface consumul __ '
S-au luminat la față orașele 
și satele, se înfiripează o mo
destă. dar generală bunăstare 
civică.

Congresul

XX-lea 
limbajul

internațio-

populației.

T V Cei 9 000. Portret colec
tiv al metalurgiștilor 
marii uzine ploieștene 
,1 Mai*.
Anunțuri — publicitate. 
Seară de teatru TV. 
„Discurs pentru o floa
re*  de Paul Everac. 
Document Safari. Cu a- 
paratul de filmat pepopulară

ghiarâ. Prolog Ia marea 
sărbăloare. Emisiune de-

19,40

dicată zilei de 1 Mai.
18.05 Film serial : 

Twist* 4 (VIII).
„Oliver

20,10
18,35 Mult c dulce 

moașă.
și fru- 20,15

19.00 Telejurnalul de scară.
19,30 Tineri soliști dc muzică 21,45

forestiere Deva JOI 30 APRILIE

Complexul C.

fost depășită cu 
angajament). De 

productivitatea 
ariat a sporit cu 

anga- 17,30 Deschiderea emisiunii, 
Emisiune in limba ma-

F. R. Petroșani

de construcții

In săli, pe estrade și stadioane
(Urmare din pag. I)

pentru ti-

★

zglobie și 
undeva

Primâvara. fecioară 
capricioasă, adormita

G Și pe graficul lucrătorilor 
<»!. or iști de la „Viscoza" Lu- 
peni figurează realizări mar
cante pe cele 4 luni : depăși
rea planului la fire de măta
se cu 0.5 tone, iar la sfoară de 
viscoză cu 2,5 tone, rcalizindu- 
se integral angajamentul luat. 
La calitatea A a firelor de mă

lase sarcina a
1 procent (0.2 
remarcat că 
muncii pe salt
227 lei (96 lei/salariat 
jat). iar economiile la prețul 
de cost pe trimestrul I se ci
frează la 419 000 lei față de 
40 000 lcj angajament.

© Pentru forestierii Văii Jiu
lui. constructorii au executat 
de la începutul acestui an lu
crări in valoare de peste 4.0 
milioane lei (cu 2 la sută mai 
mult dccit se prevedea) înre- 
gistrind in acest timp economii 
la prețul de cost de 50 000 lei 
în condițiile unei productivități 
realizate în procent de 109 la

© Colectivul de «cărăuși*  fe
roviari ce deservesc întreaga 
Vale a Jiului — de la regulato
rul de circulație, depou, revi
zia de vagoane, pină la secția 
L4 — au participat activ la a- 
sigurarea transportului de că
lători și la transportarea a 
peste 461 000 tone mărfuri in 
condiții de productivitate, eco
nomii la prețul de cost si si-

i
i

sută. Aceste înfăptuiri de bun 
augur prevăd realizarea cu 
succes a celor 24 kilometri de 
drum forestier cit e programat 
a se construi pînă la finele a- 
nului. pe lingă complexul de 
lucrări de terasamente. lucrări 
de apărare a malurilor, dero- 
eări etc.

guranța circulației sporite. Nu
mai colectivul stației C.F.R. Pe
troșani a participat in această 
perioadă la transportarea a mai 
bine de 455 000 tone mărfuri, 
îndeplinind cu succes indica
torii de regularitate a circula
ției, staționare la tranzit cit 
și incărcarea-descărcarea va
goanelor, ca și indicatorul de 
încărcătură statică,

Pronoexpres
La concursul nr. 18 din 29 aprilie 1970 au fost extrase 

din urnă următoarele numere :
Extragerea I-a : 31 34 29 19 4 8.
Fond de premii : 434 539 lei.
Extragerea a Il-a : 17 10 30 26 2 24 23 45.
Fond de premii: 389 610 lei.

Nu uitați !
6 mai 1970 : CONCURS SPECIAL

PRONOEXPRES.

malul fluviului Zam
bezi, in căutarea anima
lelor rare.

22,05 Avanpremieră.
22,20 Telejurnalul de noapte.
22,35 Olanda, din elicopter — 

film documentar.
22,45 Melodii... in pas de 

dans.
23.00 Închiderea emisiunii.
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la iarbă verde

fiela Băncilă, Cornelia Mojoat- 
c.j. Gheorghită Ciurea, Aurel 

. Nicolae Opriș, Gheor- 
re, Nicolae Siminic, 
Loșniță, Ion Botogel, 

Angelica Lică, Dumitru Pirvu.
In zilele de 1 și 2 mai seara, 

în '-plnd de la orele 20, la Casa 
de cultura, cluburile muncito
rești din fiecare localitate, vor 
avea loc seri de dans 
neret.

in înălțimile eterice, și-a lepă
dat cojoacele, s-a răsfățat la 
soare și a coborit peste noi 
cu lumină, flori și voie bună. 
Sărbătoare a primăverii, a mun
cii și înfrățirii, prima zi de mai 
se cinstește și prin clipe de 
deslatare sportivă. Devenite 
tradiționale, întrecerile sportive 
dedicate zilei de 1 Mai atrag 
in tribunele stadioanelor. pe 
terenurile de joc, nenumărati 
participant!, de toate vîrstele și 
preferințele. Cei ce îndrăgesc 
fotbalul îsj vor da. < n siguran- 

i re la mei iurile pro
gramate în zilele de 1, 2 și 3 
mai pe terenurile „Minerul*

Lupeni, C.F.R. Petroșani, Gru
pul școlar minier Lupeni, pen
tru a urmări disputele vii, pasio
nante ale echipelor participante. 
Voleiul, care are ătiția supor
teri în Valea Jiului, va putea 
fi urmărit, în după-amiaza zi
lei de 1 Mai, pe terenurile „Mi
nerul" Lupeni și Liceul teoretic 
Petroșani, in dimineața zilei de
2 mai pe terenul O.C.L. Petro
șani și în 3 mai, la amiază, pe 
terenul Grupului școlar Petro
șani. Nu vor lipsi nici celelal
te sporturi: popice (arena E.M. 
Dilja), atletism (3 mai, teren 
C.S.M. Lupeni), handbalul (2 și
3 mai pe terenurile Liceului Pe-

Lroșani, Școlii sportive 
ciclismul (2 mai, la Petroșani), 
baschetul (2 mai, sala I.M.P.), 
tenisul de cîmp (3 mai, terenul 
Jiul) ele.

După cum se vede vom asis
ta la întreceri variate. în multe 
ramuri de sport, desfășurate în 
cadrul „Cupei 1 Mai" a campio
natelor municipale al „Cupei 
U.T.C." ele.

Fiecare localitate a Văii Jiu
lui va cunoaște în aceste zile 
festive emoția și salic' <lia în
trecerilor sportive în cadrul na
tural alit de îmbietor și proas
păt.

1 Mai. Potrivit tradiției, după ce participă la murea 
demonstrație de la Petroșani, oamenii muncii din Valea 
Jiului se îndreaptă spre locurile unde sint organizate fru
moasele serbări cîmpenești. Despre ce li se va oferi și cum 
pot ajunge mai comod și mai repede la locurile de agre
ment și, bineînțeles, înapoi acasă avem de gind să-i infor
măm pe cititori prin microinterviurile ce urmează. începem 
cu tovarășul Constantin Ciolofan, directorul T.A.P.L. Petro
șani. Conduce doar principala organizație comercială a că
rei menire este să creeze*  prin cantitatea, calitatea și varie
tatea produselor, atmosfera voioasă a serbărilor cîmpenești.

— Ce veți pune la dispoziția consumatorilor și în ce 
cantități ?

— De toate, din belșug și pentru toate gusturile. Dar 
să enumăr cîteva sortimente, dind prioritate artei culinare 
cu specific serbărilor in aer liber. Mici — 54 000 bucăți, 
4 000 cîrnăciori, 4 000 grătare. 310 kilograme crernvurști. 
Și toate acestea pot fi udate cu vin la discreție, bere — 
134 000 sticle și răcoritoare Nn vor linși nici prăjiturile și 
produsele de patiserie.

— Deci, munți de alimente gustoase și fluvii de bere. 
Nu ne rămine decit să le urăm poftă bună și distracție plă
cută. Cit despre deservire am dori să fie... fără reclamații.

— Ne străduim.
Al doilea interlocutor, tovarășul Radu Nicola, șeful 

întreprinderii balneo-climaterice județene, sectorul cabane 
Petroșani. Iată, pe scurt, ce ne-a relatat i

— De 1 și 2 mai toate cabanele noastre sint pregătite 
să-și primească oaspeții. Evident că cele mai asaltate vor fi 
cabanele cu drumuri accesibile mașinilor. Deci afluența 
mare o vom avea H Vopvndn Lunca Florii, Rusu și Cîmpu 
lui Neag.

— Și ce Ie veți oieri musafirilor?
— Aceleași preparate și băuturi ca la locurile de agre

ment. In plus gătim păsări la cerere iar la Lunca Florii. 
Rusu, Cimpu lui Neag asigurăm vizionarea programului de 
televiziune și audiții la radio. Acestea din urmă și ex
cursiile, de neuitat, in mijlocul naturii le oferim gratuit. 
Totul e să avem asigurate mijloace dc transport...

Spre a afla dacă vor fi intr-adevăr mijloace de trans
port ne-ain adresat tovarășului Ghcorghe Romoșan. direc
torul I.G.C. Petroșani.

— Vor fi, atit spre cabanele Lunca Florii. Voevodu, 
Rusu și Cimpu lui Neag cit și spre Bolii, arborele de tuli- 
pan și alte locuri de agrement

— Aveți un orai precis in zilele de 1 și 2 mai pc a- 
cestc trasee ?

— Desigur. Spre cabana Voevodu și Peștera Bolii ma
șinile vor circula din oră in oră, iar spre Lunca Florii după 
cerințe alit din Piața Victoriei cit și din Petrila. Pentru a 
asigura transportul la serbarea cimpenească de la arborele 
de tulipan in aceste zile traseul autobuzelor din Piața Vic
toriei — Aeroport se va prelungi pînă la Iscroni. in plus 
se poate circula cu mașinile de Aninoasa și Uricani. Spre 
Cimpu lui Neag vom introduce patru curse pe zi dacă e 
cazul chiar mai mult, potrivit cerințelor.

Din cele trei microinlerviuri reiese că totul este pre
gătit in cele mai mici amănunte. Deci nu ne rămine decit 
să vă urăm distracție plăcută.

». C.

rip.%25c3%25aef.il
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Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
prin piețe și magazine 

ale Capitalei

VIAȚA IJUERNAJJONALĂ
S-au întîioial luciile plenarei L l. al P. L Bulgar

> Urmare din pag. 1 

nul. de calitatea produselor. Se 
fac observații, se dau sugestii 
menite sa contribuie la o mai 
bună aprovizionare.

Indreptindu-se spre latura de 
est a Capitalei, cartier al 
unora dintre cele mai mari u- 
zine și fabrici bucureștene, se 
vizitează complexul comercial 
cu autoservire din fața gării 
de est, centrul do desfacere a 
piinii, magazinul de legume $i 
fructe, magazinul de pescărie. 
Secretarul general al partidului 
solicită personalului magazin'- 
lor informații asupra volunvvui 
de desfacere a mărfurilor, a 
concordantei dintre cerințele 
cetățenilor și sortimentele de 
mărfuri aflate in rafturi si de
pozite. recomandînd totodată 
lucrătorilor din comerț respect 
fată de omul ce trece pragul 
magazinului, grijă deosebită 
pentru satisfacerea gustului 
cumpărătorului, a preferințelor 
lui.

Se discută cu gospodinele 
aflate după tîrguieli. A \ stea, 
exprimîndu-și prin cuvinte '.al
de. sentimentul de satisfacție, 
bucuria de a-1 avea la mijlocul 
lor pe conducătorul partidului 
și statului, string mina tovară
șului Nicolae Ceaușescu, ii dă
ruiesc florile pe care le cum
păraseră pentru împodobii ea 
casei.

Conducătorii de partid și de 
stat vizitează în continuare 
magazinele și standurile din 
Piața „23 August* *, informin- 
du-se pe larg asupra aprovizio
nării, provenienței produselor.

© In primele 15 zile ale iu- 
nii aprilie, în provincia My 
Tho au dezertai î 638 de sol
dați saigonezi, relevă agenția 
Eliberarea, in aceeași perioadă, 
alti 1 000 de militari saigerfezi, 
gărzi civile sau agenți de poli
ție. au refuzat să îndeplinească 
ordinul de a executa așa-ziselc 
operațiuni de curățire, pără- 
sindu-și, in colectiv, bazele res
pective.

• Autoritățile de la Vientiane 
au făcut cunoscut că forței'1 
patriotice Pathet Lio au început 
atacurile pentru cucerirea ora
șului Allopeu, situat în sudul 
Laosului. Aerodromul, precum 
și cartierul general al- garni
zoanei locale a trupelor gu
vernului de la Vientiane au 
fost evacuate miercuri dimi
neață.

Forțele patriotice laoțiene au 
cucerit, de asemenea, localita
tea Ban Fang Xekaman, situată 
în imediata apropiere a orașu
lui Attopeu, precum șl cîteva 
poziții întărite din această zo
nă ale trupelor guvernamentale, 
menționează agenția France 
Presse, citind surse oficiale.

SANTO DOMINGO 29 (A- 
gerpres). — Surse diplomatice 
din Santo Domingo și nume
roase ziare dominicane relatea
ză că, potrivit știrilor sosite 
din Haiti, dictatorul acestei țări. 
Francois Duvalier, a declanșat 
un val de represiuni sîngeroa- 
se ca urmare a tentativei de 
rebeliune a unor unități navale 
de la sfirșitul săptămînii tre.- 
cute. Potrivit ziarului 
Diario", cel puțin 500 de per
soane au fost arestate in ulti
mele zile, iar alte nouă au fost 
executate la Port Au Prince, 
Cap Heitien și Aux-Cayes. Zia
rul „El Caribe" scrie că Du
valier. care a supraviețuit unui 
număr de peste 10 tentative de 
răsturnare a lui de la putere,

SA/fBAIOAREA PRIMĂVERII
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de fontă, oțel, laminate, cărbu
ne și minereu de fier, pre
cum și a salariului mediu lu
nar pe un salariat, județul 
nostru ocupă locul întîi; la 
producția de energie electrică 
locul doi și locul trei în ce 
privește gradul de urbanizare.

Pe baza succeselor anului 
1969 muncitorii, țăranii, inte
lectualii, toți oamenii muncii 
au început noul an 1970 cu 
ferma hotărîre de a înscrie în 
cartea de aur a patriei noi rea
lizări in toate domeniile de 
activitate, asigurind îndeplini
rea cu succes a cincinalului 
1966—1970 și creînd, totodată, 
premisele pentru trecerea la 
înfăptuirea vastului program 
de dezvoltare social-economică 
elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

In acest sens acționează și 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui. Este semnificativ că în pe
rioada care a trecut de la în
ceputul anului minerii au ex
tras peste plan 32 000 tone de 
cărbune brut și 43 000 tone căr
bune net. energeticienii au fur
nizat în total sistemului ener
getic național 690 000 000 kWh 
energie electrică, constructorii 
de obiective industriale au pre
dat înainte de termen Fabrica 
de brichete Coroești iar con
structorii Grupului de șantiere 
al T.C.H. 108 apartamente pes
te plan, colectivul „Viscoza" 
Lupeni a depășit planul cu 0.5 
tone la fire de mătase artifi
cială și cu 2.5 tone la sfoară 
de viscoză.

Paralel cu succesele obținute 
în dezvoltarea continuă a eco
nomiei. a crescut și venitul na
țional au sporit acumulările 
societății noastre socialiste și. 
pe această bază s-a ridicat ni
velul de trai al poporului. S-au 
construit și în acest an și se 

asupra sistemului de remune
rare a lucrătorilor din comerț. 
Din mulțime se desprinde un 
cetățean, se apropie și, fără 
nici un fel de ceremonial, ci 
spontan, din inimă. exprimă 
gindurile tuturor : „Să trăiți to
varășe Ceaușescu, și să venit! 
cil mai des. mereu, in mijlocul 
nostru".

Pe micul spațiu degajat din 
fala pielei, lumea se grupează 
în jurul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și, pe dată, se naște 
un dialog in jurul problemelor 
gospodărești-edilitarc ale car
tierului.

Secretarul general al parti
dului a recomandat să se caule 
soluțiile cele mai avantajoase și 
mai economice și să se treacă 
cit mai curind posibil ia reali
zarea obiectivelor prevăzute.

O constatare categorică : toa
te marile piele alo Capitalei 
— Obor. 23 August. Traian, U- 
nirii. Ilie Pintilie. Amzei — sint 
bine aprovizionate.

Fală de anul trecut, ca ur
mare a măsurilor adoptate de 
partid și guvern, aproviziona
rea populației cu legume s-a 
îmbunătățit simțitor la toate 
sortimentele, cantitățile pu-e 
în vinzare sînl substanțial tivi 
mari dccit cele desfăcute in 
aceeași perioadă a anului tre
cui.

Au fost vizitate amănunțit 
magazinele de desfacere, depo
zitele. S-a putut face consta
tarea că, pe lîngă produse de 
bună calitate, sint și unele care 
nu-i satisfac pe cumpărători. 
In Piața Ilie Pintilie, de exem
plu, parte din roșiile de seră 

Ă MENU!
construiesc in continuare mii 
de apartamente și locuințe pen
tru oamenii muncii de la orașe 
și sate.

Creșterea salariilor, mărirea 
simțitoare a consumului și a 
vinzărilor de mărfuri, amploa
rea cheltuielilor efectuate de 
stat pentru învățămint, ocroti
rea sănătății și alte nevoi so- 
cial-culturale, dezvoltarea con
strucției de locuințe etc., de
monstrează elocvent marile pro
grese obținute de îmbunătățirea 
condițiilor de trai material și 
cultural al întregului nostru 
popor, sînt o dovadă vie că tot 
ce se realizează astăzi în Ro
mânia socialistă este destinat 
omului, bunăstării și fericirii 
sale.

Acționînd consecvent pentru 
dezvoltarea forțelor de produc
ție ale țării, pentru ridicarea 
nivelului de civilizație materia
lă și spirituală a poporului, 
partidul nostru acordă o aten
ție deosebită perfecționării con
tinue a relațiilor de producție 
socialiste, a raporturilor sociale 
dintre oameni, a organizării în
tregii noastre societăți. Orîn- 
duirea noastră socialistă își a- 
firmă cu putere superioritatea, 
forța și vitalitatea sa.

In toată această activitate mul
tilaterală s-a afirmat și se a- 
firmă cu putere rolul conducă
tor al Partidului Comunist Ro
mân. exponentul fidel al in
tereselor vitale, al celor mai 
profunde aspirații de progres 
și prosperitate ale întregului 
popor. Dezvoltarea țării noas
tre, succesele obținute în con
strucția socialistă demonstrează 
cu fapte de netăgăduit că po
litica partidului nostru este pe 
de-a-ntregul consacrată înflori
rii patriei, cauzei socialismului 
și păcii.

Cu prilejul zilei de 1 Mai 
poporul nostru își reafirmă sen
timentele sale de puternică so

erau de calitate inferioară; ceea 
ce cădea la sortare, se vindea 
la calitatea a 11-a. S-a indicat, 
ca in asemenea cazuri să 
intervină inspecția de stal, să 
prevină asemenea manifestări.

Una din problemele discutate 
cu cetățenii și cu reprezentan
ții comerțului s-a referit la îm
bunătățirea desfacerii legume
lor în diferite cartiere.

Popasuri îndelungi se fac la 
centrele de desfacere a cărnii. 
Acest aliment se găsește acum 
in cantități mulțumitoare. To
varășul Nicolae Bozdog. minis
trul comerțului interior, rela
tează că în cursul lunii aprilie, 
în Capitală s-au vîndut 5 900 
tone carno față de 5 300 to
ne in aceeași perioadă a anu
lui trocul și în sortimente mult 
mai variate. Intr-adevăr în mă
celării se găsesc acum diferite 
sorturi de carne — miel, porc, 
bovină, pasăre. Do asemenea, s-a 
ajuns să se distribuie zilnic 
peste 3 000 hectolitri de lapte, 
iar ouăle vindute în cursul lu
nii aprilie însumează 30 mili
oane bucăți. Preturile ouălor 
au scăzut. Se recomandă să se 
depună mai mult efort pentru 
asigurarea desfacerii peșteiui 
proaspăt.

Vizita conducătorilor de par
tid și de stat în piețe și mari 
unități comerciale din Capitală, 
vizită cu un pronunțat caracter 
de lucru constituie o nouă ma
nifestare a atenției pe care 
conducerea partidului și statu
lui nostru o acordă studierii 
problemelor aprovizionării popu
lației, cunoașterii oDiniei 
cetățenilor, intensificării efor
turilor pentru satisfacerea tot 
mai bună a nevoilor de consum 
ale populației.

(Agerpres)

lidaritate {cu forțele sociale ca
re, pe întregul glob, luptă îm
potriva imperialismului, pentru 
pace, democrație și progres so
cial.

România a dezvoltat și dez
voltă larg colaborarea cu toate 
țările socialiste. Ea își aduce o 
contribuție activă Ia extinderea 
colaborării și cooperării econo
mice în cadrul C.A.E.R. din ca
re face parte, la intensificarea 
schimburilor economice cu toa
te statele socialiste. Țara noas
tră întreține relații economice 
și diplomatice cu peste 100 de 
țări, fiind una dintre țările cu 
puternice legături de acest fel 
in întreaga lume.

In raporturile cu statele so
cialiste, România se călăuzește 
după principiile internaționalis
mului socialist, ale egalității în 
drepturi, respectului reciproc, 
suveranității și independenței 
naționale, întrajutorării tovără
șești. In același timp, acționînd 
în spiritul politicii de coexis
tență pașnică, țara noastră dez
voltă relații de colaborare cu 
toate țările.

Ințelegînd să-și unească efor
turile cu celelalte state iubi
toare de pace. România va co
opera și-n viitor activ cu toa
te țările pentru căutarea și a- 
plicarea celor mai potrivite căi 
și mijloace pașnice de soluțio
nare a problemelor in suspen
sie, pentru statornicirea unor 
relații trainice de colaborare 
între popoare, bazate pe stric
ta respectare a comandamente
lor eticii și legalității interna
ționale.

Poporul român privește cu 
încredere viitorul, fiind ferm 
convins că, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, geniul 
creator al națiunii româno va 
înscrie în cartea de aur a isto
riei noi izbînzi închinate cau
zei socialismului și păcii în 
lume.

SOFIA 29. — Corespondentul 
Agerpres, Ghcorghe Iova, trah.s- 
mite : La Sofia s-a încheiat ple
nara C.C. al I’.C. Bulgar care 
a dezbătut problema concen
trării și dezvoltării agricultu
rii.

In raportul prezentai de To
dor Jivkov. prim-sccrctar al 
C.C. al P.C. Bulgar, s-a sub
liniat. printre altoie, că etapa 
actuală a dezvoltării Bulgariei 
ridică problema concentrării in 
continuare a producției în toa
te ramurile economici națio
nale. Actualele gospodării agri-

Demonstrații de protest în S. U. A. 
Vietnamîmpotriva agresiunii din

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
— In Statele Unite au avut loc 
zilele acestea 
monstrații de 
va societăților 
la continuarea 
ricane în Vietnam. Aceste ac-

numeroase (le- 
protest impotri- 
carc contribuie 
agresiunii amc-

La încheierea vizitei ofi
ciale in Olanda a ministru
lui afacerilor externe al Un
gariei, Janos Peter, la Haga 
a fost dat publicității un co
municat comun in care se 
subliniază cu satisfacție evo
luția favorabilă a relațiilor 
dintre cele două țări. Părțile 
— se arată in comunicat — 
au făcut un schimb de opinii 
cu privire la principalele 
probleme internaționale fec

ale.

s-
între 

Boumediene

vizită efi- 
constituit 

alqero-

au 
președintele 

și Pierre.Cine știe, clștigă" 
România, organizai

aflat într-o

, POLONA: 
apropie de sfîr- 

așa-numitul 
„Perete de Răsă- 

viitorul cen- 
comercial 
Varșoviei

BONN 29 — Coresponden
tul Agerpres, M. Moarcăș, 
transmite : In cadrul „Zilelor 
culturale Regensburg-1970", 
consacrate In acest an Româ
niei, străvechiul oraș de pe 
malurile Dunării a găzduit 
colectivul Teatrului „Lucia 
Sturdza Buiandra" din Bpcu- 
reșli. Premiera artiștilor dra
matici bucureșleni pe scena 
teatrului municipal din Regens
burg a iosl rezervată piesei 
„Leonce șl Lena" de drama
turgul german Georg Buchner 
in regia lui Liviu Ciulei.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La spectacol au asistat pri
marul general ul 
Regensburg, Rudolf Schi Iaht in-, 
ger, precum și delegația cul
turală a municipiului Bucu
rești, condusă de prof. 

cole cooperative de muncă, 
menționează raportul, deși sint 
gospodării mari, nu mai au lo
tuși capacitatea să rezolve cu 
eficacitate noile sarcini in do
meniu! agriculturii, nu mai 
prezintă un suficient cimp de 
acțiune pentru aplicarea reali
zărilor științei.

Noua concentrare, pe o bază 
calitativ nouă, a subliniat To
dor Jivkov, trebuie să se rea
lizeze in primul rind prin uni
rea maximă și eficientă a for
țelor și mijloacelor, ținindu-sc 
'seama de accelerarea procesu- 

țiuni sint prilejuite de adună
rile generale alo acționarilor 
diverselor societăți care reali
zează mari beneficii prin co
menzile executate pentru Pen
tagon.

Peste 1500 de persoane au

Biserica rhodesiană
nu recunoaște noua constituție!

SALISBURY 29 (Agerpres). — 
Conflictul intervenit intre re
gimul lui Ian Smith și biseri
ca rhodesiană amenință să se 
adincească. și guvernul de la 
Salisbury pare să se afle în
tr-o postură penibilă. Printr-un 
comunicat dat publicității la 
Salisbury, biserica rhodesiană 
și-a anunțat hotărîrea de a nu 
recunoaște prevederile noii con- 

Gheorghe Borca. vicepreșe
dinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al Mu
nicipiului București.

Colectivul teatrului bucu- 
reștean a prezentat, de ase
menea. piesa lui Teodor Ma- 
zilu „Tandrele și abjecție", 
care s-a bucurat, de aseme
nea, de • mult succes.

Tot in cadrul „Zilelor cul
turale Regensburg-1970", ti
nerii poeți din România Ing
mar Brantsch, Sinziana Pop. 
Dieter Schlesak, Marin Sc 
rescu și Nicliila Stănescu a 
citit, in iafa unui numeros p'~ 
blic, din versurile lor.

De un frumos succes 
bucurat la Regensburg con- 

orașului cursul " ■ ■■ -
despre 
sub auspiciile municipalității 
și al Oficiului National 
Turism.

lui de introducere a tchnologi-i 
industriale și a metodelor in
dustriale de conducere. Forma 
preconizată pentru concentra
rea producției agricole constă 
in crearea unor complexe a- 
grar-industrialc. cu un inalt 
grad de specializare pe ramuri, 
prin unirea pe baze voluntare 
a cooperativelor și 
lor de stat, care își 
insă independența 
și juridică.

Plenara a adoptat 
pe marginea raportului prezen
tat de Todor Jivkov.

gospodării- 
vor păstra 
economică

demonstrat la Minneapolis, un
de s-au întrunit acționarii fir
mei de produse electronice 
„Honeywell", care execută a- 
nual comenzi militare in va
loare de aproximativ 500 mi
lioane dolari.

stituții. potrivit căreia așa-zisele 
zone ..albe" și „negre11 din țară 
trebuie strict delimitate, după 
rasa locuitorilor lor. Comuni
catul califică această prevedere 
drept inumană și anunță, tot
odată. hotărîrea preoților rho- 
desieni de a nu o respecta. Ne
însemnată ca efect, acțiunea 
preoților rhodesieni demonstrea
ză totuși că dezaprobarea pro
vocată in Rhodesia de legifera
rea unor măsuri de apartheid 
și-a prelungit ecourile pînă în 
sinul minorității albe din aceas
tă țară

@ Sute de studenți și mun
citori, locuitori ai capitalei So
maliei au participat la o de
monstrație in sprijinul Consi
liului Revoluționar Suprem și 
a măsurilor adoptate de auto
rități. care au dejucat luni o 
tentativă de lovitură de stat.

@ în Uniunea Sovietică a 
fost lansat un satelit artificial 
al Pămintului de. tip „Meteor". 
Scopul principal al lansării, 
precizează agenția TASS, constă 
în obținerea de informații r,c* 
cesare serviciilor meleorolo-

Corespondentul Agerpios,
Benga, transmite: Punc’.v.l

cheie al convorbirilor care 
avut loc

Flannel, ministrul de externe al 
Belgiei. _" .
cială la Alger, l-a 
examinarea relațiilor 
belgiene, pe de o parte, 
alqero-C.E.E..

Scăderi la bursa
din New York

NEW YORK 29 
— Bursa din New 
registrat marți 
portant recul, 
lor industriale j 
10,89 puncte 
puncte de la i 
dintelui Nixon. 
1968. bursa din 
atins ' ‘ 
vel de la 
președinte Kennedy, in noiem
brie 1963.

In cercurile financiare ame
ricane nu se ascunde îngrijo
rarea față de această situație. 
După părerea specialiștilor 
marasmul bursier sc explică 
prin reducerea beneficiilor în
treprinderilor, serțos amputate 
de restricțiile monetare și fis
cale instituite de actuala admi
nistrație pentru combaterea in
flației, creșterii șomajului și 
lipsei oricăror speranțe de în
cheiere grabnică a războiului 
din Vietnam. La 
s-au 
temerile față de 
militară și 
în Cambodgia și Laos.

Beneficiile realizate in pri
mul trimestru al acestui an de 
7 000 de mari întreprinderi in
dustriale americane nu scăzut 
cu 7 la sută, iar procentul șo
majului a crescut, de la 3,5 la 

un nou și im- 
indicele valori- 

reducindu-sc cu 
Pierzi nd 260 

alegerea preșe- 
in noiembrie 

____ __  New York a 
astfel cel mai scăzut ni- 

asasinarca fostului

toate acestea, 
adăugat in ultimul timp 

’ o implicare 
mai marc a S.U.A.

In ciuda interdicțiilor impuse de autorități, in cartie
rele muncitorești din Madrid populația se pregătește să 
sărbătorească ziua de 1 Mai. Numeroase manifeste au fost 
distribuite de către comisiile muncitorești (sindicate clan
destine). care cheamă muncitorii să manifesteze pentru Ziua 
solidarității internaționale a oamenilor muncii.

In cursul ultimelor săptămîni au avut loc numeroase 
reuniuni pregătitoare, ținute în diverse întreprinderi din 
centura industrială a Madridului, la care au participat, pe 
lingă reprezentanții muncitorilor, și numeroși studenți.

CURT

„Listin

sută din totalul forței de mun
că in decembrie anul trecut, 
la 4,4 la sulă in martie a. c., 
cxistînd temerea că el va de
păși 5 |a sută pină la sfirși
tul anului.

Scăderile masive de la bursa 
din New York au avut efecte 
nefavorabile și la bursele prin
cipalelor țări capitalisto. Cursu
rile acțiunilor negociate au în
registrat pierderi la Tokio (un
de s-a produs al treilea marc 
declin din Istoria bursei capi
talei japoneze), la Amsterdam, 
la Bruxelles, la Milano la. 
Frankfurt și la Ziirich.

Președintele Nixon a discu
tat situația creată cu princi
palii său consilieri economici 
și. după cum se menționează la 
Washington, este posibil ca. in 
următoarele zile, el să adresezo 
națiunii un mesaj cu privire 
la starea economici. Casa Albă 
este îngrijorată. în special, de 
repercusiunile pe caro dificul
tățile economice actuale le-ar 
putea avea asupra șanselor can- 
didaților Partidului republican 
la alegerile legislative din luna 
noiembrie a. c. Partidul demo
crat a anunțat, de altfel, că va 
face din „actualul faliment e- 
conomie" una dintre principa
lele teme alo campaniei salo 
electorale.

© Președintele S.U.A., Ri
chard Nixon, a conferit marii, 
pen'.ru a treia zi consecutiv, cu 
princ-'nalii săi consilieri diplo
matici și militari in legătură 
cu crearea de asistentă militară 
adresată Statelor Unite de re
gimul de la Pnom Penii.

© Aldo Moro, ministrul <.fa
cerilor externe al Italiei, a so
sit miercuri la Ankara intr-o 
vizită oficială de două zile. In 
timpul șederii sale in capitala 
Turciei, șeful diplomației italie
ne va avea convorbiri cu co
legul său turc, Ihsan Sabri 
Caglayangil, cu primul ministru 
Suleyman Dcmirel și va fi pri
mit de președintele Cevdeb 
Sunay.

In cursul vizitei oficiale pe 
care delegația de partid și 
guvernamentală a U.R.S.S. o 
va face în R. S. Cehoslovacă, 
cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la eliberarea Ceho
slovaciei, între cele două țări 
va fi semnat noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală, anunță agen
ția TASS.

a început, de asemenea, o vastă 
operațiune de epurare în rîn- 
durile armatei.

La Washington. Departamen
tul de Stat a anunțat că Sta
tele Unite au acceptat o cerere 
a guvernului haitian de a îna
poia cele trei nave ale gărzi
lor de coastă care au bombar
dat vinerea trecută palatul pre
zidențial din Port Au Prince. 
Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a adăugat 
că autoritățile nord-americane 
continuă să examineze cererea 
de azil politic adresată de co
lonelul Octave Cayard, coman
dantul echipajelor navelor răs
culate, in numele lui și al par
tizanilor săi.

A
Au trecut deja ani de cind, 

înlr-o singură zi — de 1 Mai — 
simfonia naturii renăscute 
se îngemănează cu simfo
nia aspirațiilor umane că
tre dreptate socială, liber
tate și fericire, înscrise pe dra
pelul purpuriu al clasei munci
toare, pe emblemele sau afișele 
ce marchează in diferite țări 
ale lumii sărbătorirea Zilei In
ternationale a Solidarității Oa
menilor Muncii.

De peste o sulă de ani. cla
sa muncitoare — matricea mo
rală a noii umanități — își iace 
cu fermitate drum în islorie și 
cultură, dovedindu-se a li pur
tătoarea unei forțe călăuzite 
de o concepție unitară, coeren
tă despre lume și viafâ. Ea 
este aceea care a imprimat dez
voltării sociale „optimismul is
toric". cum definea Henri Bar- 
busse afirmarea și cultivarea 
credinței că popoarele vor ii 
acelea care vor putea să lăr
gească drumurile progresului, 
ale eliberării omului de asupri
re. de pericolul războaielor.

Cu 80 de ani în urmă, la 
prima demonstrație de 1 Mal, 

Fr iede rich Engels scria in pre
fața ediției germane a Manifes
tului Partidului Comunist: „Șl 
priveliștea zilei de azi va des
chide ochii capitaliștilor din 
toate țările, arătîndu-le că as
tăzi proletarii din toate fările 
sini intr-adevăr uniți". Iar pre
viziunile sale s-au adeverit. 
Idealurile de dreptate socială, 
de eliberare națională, eticheta
te odinioară ca utopii, s-au 
materializat in existenta în 14 
țări ale lumii a celei mai drep
te orinduiri din istoria omeni
rii — orînduirea socialistă — 
cuprinzind peste un sierl din 
teritoriul și mai mult de o 
treime din populația globului 
pămintesc. Mergind fiecare spre 
noua societate, pe un drum 
determinat concret-istoric, po
poarele țărilor socialiste au 
concretizat, prin înfăptuirile 
lor de profundă rezonantă mon
dială. sensul ascendent al evo
luției omenirii, indicind adevă-

LA CUMPĂNA DINTRE DOUĂ DECENII
raia cale a progresului mate
rial și spiritual în epoca noas
tră.

★
La cumpăna dintre două de

cenii, 1-ul Mai 1970 aduce noi 
mărturii ale acumulărilor de 
potential al forțelor clasei mun
citoare din țările capitaliste. O 
cilră orientativă pe ansamblul 
acestor țări consemnează că 
in 1969 au declarat grevă 43 
de milioane de oameni ai mun
cii. încă din primele luni ale 
acestui an, S.U.A. băteau re
cordul în ce privește amploa
rea conflictelor de muncă. Pre
siunile inflaționiste și dificul
tățile economice din fură, aveau 
să antreneze, la lupta grevistă, 
așa cum men/iona o revistă 
americana, peste 5 000 000 mun
citori. Pentru prima dată in 
istoria acestui stal declarau 
grevă, pe lingă muncitorii din 
întreprinderile particulare, și 
cei din întreprinderile de stat. 

America Latina. continentul 
celor mai instabile și fluctuante 
guvernări, a cunoscut și ea 
amploarea mișcărilor revendica
tive. In Europa efervescenta 
conflictelor de muncă a căpă
tat aceeași amploare. In timp 
ce cercurile politice italiene de
puneau eforturi serioase pentru 
rezolvarea crizei de guvern, 
situația socială accentua și mai 
mult alerta din fără. Sindicate
le din această fără au acționat 
cu holărire în direcția consoli
dării și extinderii unității de 
acțiune reușind să organizeze, 
greve și diierite mișcăiji re
vendicative ce au cuprins în
treaga /ară — di nd astfel di
mensiuni noi nemulțumirilor ge
nerale aie muncitorilor.

Anul acesta, guvernul spaniol 
a Înfruntat cea mai puternică 
mișcare grevistă pe care a 
cunoscut-o această fără fde la 
marile conflicte sociale din 

1962. Mișcarea, la care au parti
cipat peste 50 000 de greviști, 
a cuprins minerii din Asluria, 
muncitorii din industria meta
lurgică catalană și andaluză, 
precum și țăranii din regiunea 
Sevilla. Grevele celor 300 000 
de cadre didactice din Anglia, 
ale muncitorilor de la Uzina 
de automobile „Swansea" ele. 
an ridicat in fața guvernului 
britanic imperativul soluționă
rii imediate a nemulțumirilor 
oamenilor muncii.

La mii. de kilometri de conti
nentul european, in Țara Soa
relui Răsare, mitingurile și de
monstrațiile preludau, încă de 
la începutul lunii martie, tra
diționalele aefiuni muncitorești 
de primăvară pentru satisface
rea revendicărilor și apărarea 
drepturilor si nd icale.

-k
Intervenția directă a opiniei 

publice in probleme care pri
vesc fiecare popor in parte, 

dar și omenirea In ansamblul 
ei — problemele păcii și răz
boiului, ale relațiilor intre 
state, ale securității internațio
nale — a devenit o practică 
curentă in lumea contemporană. 
La chemarea organizațiilor sin
dicale, culturale, profesionale 
și politice reprezentind pături 
largi ale opiniei publice inter
naționale in lumea întreagă, 
s-au organizat mitinguri, de
monstrații, adunări, defilări sub 
lozinca luptei „împotriva agre
siunii americane in Vietnam'*.  
Zilele acestea, în timp ce pre
ședintele Nixon își anunța in
tenția de a retrage, pină in 
primăvara anului viilor, 150 090 
de soldați americani, grupuri 
de militanti pacifiști din S.U.A. 
manifestau in fala Capiioliului 
scandînd: „Incela/i războiul i- 
media!!“, „Pace poporului!".

★
în acest proces continuu de 

întărire a unității de acțiune, 

Ideea eliberării națiunilor de 
dominafia imperialistă, colonia
listă și neocolonialistă a căpătat 
o tot mai mare forță de înrîu- 
rire asupra evenimentelor inter
naționale. Din ce în ce mai 
frecvent, in diierite colțuri ale 
lumii se fac auzite glasurile 
celor care condamnă discrimi
narea rasială practicată in A- 
frica de Sud, actul ilegal al 
proclamării de către autorită
țile rasiste de la Salisbury a 
așa-numitei „Republici Rhode
sia"', sau glasul celor care spri
jină lupta dreaptă de eliberare 
a popoarelor din Angola, Mo- 
zambic. Namibia și din alte 
teritorii aliate încă sub asupri
rea colonială.

*Masele muncitoare din Roma
nia, călăuzite in marile bătălii 
de clasă de către partidul co
munist au ajuns la cunoașterea 
îndeplinirii destinului lor — so
cialismul. Oamenii muncii din

lata noastră au bogate tradi
ții de solidaritate cu clasa 
muncitoare din întreaga lume, 
cu lor fele care luptă pentru e- 
liberarea națională, cu toate 
forțele antiimperialiste.

Drumul bătătorit cu trudă de 
comuniștii români din ilegali
tate și continuat nestingherit 
in ultimele decenii a dus la 
Întocmirea unor bilanțuri did 
ce in ce mai strălucite ale 
construcfiei socialiste. Cel de 
anul acesta va vorbi, la săr
bătoarea muncii, despre o dez
voltare rapidă și armonioasă a 
iorjelor de producție, despre 
succesele obfinute in toate do*  
meniile de activitate — econo
mie, știință, cultură — despre 
asigurarea unor condiții mul
tiple pentru realizarea deplinii 
a personalității umane, despre 
atragerea din ce in ce mal 
frecvent a maselor populare la 
elaborarea politicii interne șl 
externe a tării — summum de 
factori care contribuie la edi
ficarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
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