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FILE DE BILANȚ
ÎNTÎI 1)E MAI! Din sosirea acestei încintătoarc săr- 

ători — plină in frumuseți și multiple simboluri, de 
adinei semnificații pentru viața luminoasă de azi a po
porului nostru — colectivele de muncă din Valea Jiului 
și-au făcut o minunată tradiție pe care au păstrat-o cu sfin
țenie peste generații. Este tradiția de a cinsti 1 Mai, ziua 
solidarității și frăției oamenilor de pretutindeni, ziua mun
cii — cu cele mai de seamă biruinți în muncă. Așa a fost 
an de an

La măreața sărbătoare de azi, la marea demonstrație 
a oamenilor muncii din municipiu, minerii și preparatorii, 
energcticienii și constructorii, lucrătorii din transporturi 
și toți ceilalți salariați ai unităților economice vor raporta 
partidului iubit — in preajma glorioasei sale aniversări 
semicentenare — prinosul muncii lor entuziaste și pline de 
avint, mai bogate în roade ca orieînd. Să încercăm așadar 
să schițăm, în cele ce urmează, într-o succintă sintetizare, 
cîteva file din bilanțul rodnic înfățișat de colectivele noas
tre de muncă la 1 Mai de
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in pagina

azi.

Minerii Văii Jiului poartă 
azi în fruntea coloanelor de de
monstranți, pe grafice și pan
carte purtate de mi ini versate 
în manipularea utilajelor de 
înaltă tehnicitate și producție, 
vitate, un buchet dc prestigioa
se rezultate în îndeplinirea sar
cinilor de plan din primul an 
al cincinalului actual și a an
gajamentelor luate in cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Ro
mân. Colectivele unităților mi
niere și de preparare din ba
zin ale Centralei cărbunelui au 
realizat, peste plan, in cele pa
tru luni trecute 27 000 tone căr
bune brut și 35 000 tone căr
bune net, depășind angajamen
tele luate pînă la 8 Mai cu 
7 000, respectiv, 15 000 tone 
cărbune. In succes sînt mate
rializate cele 27 000 tone date 
peste plan dc minerii de la 
Lupeni, 11 000 de Ia Vulcan, 
6 500 Petrila, 5 000 Lonea. 1000 
Aninoasa și 1 400 Bărbăteni. 
Preparatorii din Lupeni au fur
nizat, peste plan, pentru fur
nalele Hunedoarei 4 000 tone

cărbune special pentru cocs, iar 
preparatorii de la Petrila au 
depășit planul Ia cărbune pre
parat cu 450 000 lei și Ia bri
chete cu 3,8 milioane lei.

In pozitivul bilanț pe ansam
blul C.C.P. se înscriu de ase
menea, pe cele patru luni, de
pășirea prevederilor la produc
ția globală cu 18 milioane lei 
— cu 1<> milioane peste anga
jament: depășirea sarcinilor la 
producția marfă cu 1G milioane 
lei — mai mult cu 8 milioane 
decît angajamentul; 
cu 9 
rului producției marfă _____
și încasată — cu un milion dc 
lei peste angajamentul luat la 
acest indicator; realizarea unei 
productivități a muncii mai ma
re cu 495 Iei/saiâriat decît sar
cina de plan și cu 195 lei/sala- 
riat decît angajamentul; econo
miile la 
milioane 
Iei peste 
cii peste 
milioane

I’alria e primul nostru leagăn, 
Drumul pînă-n prag și înapoi, 
Plopii-n fața casei și-un mesteacăn 
Ori un tei ce freamătă în noi. 
Patria e cartea de citire, 
Cintecele toate scrise-n ea.
Tot ce-nveți cu dor și cu uimire. 
De Ia firul ierbii pîn-la stea. 
Patria e marea și sini munții 
Care ne îndeamnă spre’nălțimi, 
E lumina ochilor și-a frunții, 
Tot ce înălțăm și ce iubim 
Patria e steagul pe uzină 
Flacără de luptă, tricolor, 
E cascada albă de lumină. 
Arcul din trecut spre viitor.

milioane lei
depășirea 

a indicato- 
vîndută

prețul de cost de 3.5 
iei — cu un milion 
angajament și benefi-. 
plan oe însumează 3 
lei, întrecînd anga.ja-

(Continuare în pas. a
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Păduri imense, păduri de stindarde roșii și 
tricolore unduindu-și faldurile în adierea 
vîntului de mai deasupra mulțimilor... Deta
șamente de mineri, de constructori, de meta- 
lurgiști, de reprezentanți ai tuturor profesiu
nilor, purtînd pancarte și grafice, manifes- 
tindu-și bucuria muncii și a libertății... Mul
țimi, nesfîrșitc mulțimi de bărbați și femei, 
vîrstnici și copii, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, in straie multicolore, 
revărsîndu-se pe străzi, ca niște șuvoaie u- 
riașe, cîntînd, dansînd, agitînd eșarfe și ste- 
gulețe... și flori, toate florile primăverii, a- 
dunate într-un imens buchet care laolaltă cu 
mireasma și policromia munților, dealurilor și 
cîmpiilor strămoșești, înmănunchează mîndria 
virtuților dăltuite în sufletul poporului ro
mân de-a lungul veacurilor, bucuria libertății 
dobindite și a muncii împlinite, încrederea 
statornică în triumful cauzei socialismului 
și păcii, în viitorul de aur al României so
cialiste.

Așa va fi astăzi în Valea Jiului, in Hune
doara, în întreaga noastră patrie.

Așa s-a obișnuit poporul român — așa s-au 
obișnuit oamenii din Valea noastră de mai 
bine de un sfert de veac — cînd a devenit 
stăpîn pe destinele sale — să salute Intiia zi 
de Mai — sărbătoarea primăverii și a muncii, 
a frăției și unității celor ce muncesc de pre
tutindeni.

Au fost și alte vremuri, pe care cei mai 
vîrstnici și le mai amintesc, pe care docu
mentele materiale le atestă. In anii de crin- 
cenă exploatare și asuprire capitalistă, nuin- 
citorimea Văii Jiului imprima zilei de I Mai 
un caracter de luptă împotriva patronilor 
și partidelor burgheze aflate la putere, or
ganizând, în ciuda interdicției și a terorii po
lițienești, greve de protest, desfășurînd mi-

tinguri, întruniri și demonstrații dc stradă, 
răspîndind manifeste. In toate ocaziile, ei a- 
părau cu bărbăție și curaj, riseîndu-și liber
tatea și chiar viața, drapelul roșu — simbol 
al aspirațiilor celor ce muncesc la libertate 
și un trai mai bun.

Pentru noi toți este o mare fericire și 
bucurie să sărbătorim Intiiul Mai al anului 
1971 sub semnul celor mai mari împliniri la 
care au aspirat și pentru care au luptat îna
intașii noștri, sub semnul celei mal mari 
încrederi în realizările pe care ni le re
zervă viitorul, pe calea civilizației socialiste, 
a progresului și bunăstării generale a po
porului.

In mintea noastră este încă proaspăt bo
gatul bilanț al cincinalului recent încheiat, 
a cărui îndeplinire a asigurat creșterea im
petuoasă a forțelor de producție, perfecțio
narea relațiilor socialiste și a întregii acti
vități, ridicînd societatea noastră socialistă 
pe o treaptă superioară. In 1970, am realizat 
producția globală industrială a anului 1938
— anul de vîrf din timpul burgheziei — în 
numai 22 de zile, iar în industria chimică
— în 5 zile, energia electrică și termică — 
în fi zile, construcția de 
metalurgia feroasă — 16 
șoară — 26

Cincinalul 
stanțial pas 
condiții de 
muncii, 
culturii, lărgirii posibilităților pentru toți ce- 

ii patriei de a se dezvolta multilate- 
de a-și afirma aptitudinile și capacită-

rau momentele emoțio
nante ale decernării 
Steagului roșu 
plomei de 

fruntașă pe ramură 
tării miniere din 
Felicitări, strîngeri de 
ropote de aplauze. Pentru a tre
ia oară consecutiv înalte distinc
ții răsplăteau hărnicia unui 
colectiv ce se poate mîndri cu 
cel mai admirabil palmares în 
competiția extragerii diamantu
lui negru. Copleșiți de emoții, 
reprezentanții acelora ce-și eta
lează întreaga măiestrie în a- 
dîncurile subterane, sub faldu
rile purpurii ale unui drapel 
ce va cinsti activitatea lor, se 
angajează în mod solemn ca 
pînă la marea sărbătoare a par
tidului să suplimenteze cele 
20 000 tone de cărbune peste 
plan cu alte cinci mii, ceea ce 
avea să reprezinte îndeplinirea 
cifrei propuse pe întreg anul.

Caracteristica fundamenta
lă a întregului proces revolu
ționar pe care o înfăptuiește 
poporul nostru este participa
rea vie, activă a maselor largi 
la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate. 
Unitatea dintre socialism și 
democrație reprezintă o nece
sitate obiectivă. „Esența de
mocrației socialiste constă, 
așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în partici
parea activă și conștientă la 
conducerea vieții politice, e-

conomice și culturale a celor 
ce muncesc, deplina egalitate 
în drepturi a oamenilor mun
cii, fără deosebire de națio
nalitate, largile posibilități 
pentru dezvoltarea multilate
rală a personalității".

Acest ideal care a constitu
it un obiectiv fundamental 
al luptelor munci torești-re-

voluționare desfășurate de 
poporul român sub conduce
rea partidului comuniștilor 
de-a lungul anilor, a devenit 
azi, în condițiile socialismu
lui victorios, o realitate vie, 
omniprezentă în întreaga 
noastră viață socială.

Treaptă superioară a progre
sului social al țării noastre,

noua etapă de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate este menită să pună 
în valoare posibilitățile și re
sursele materiale Și umane 
ale socialismului. Societatea 
socialistă multilateral dez
voltată spre care tinde țara 
noastră constituie etapa în 
care concomitent cu înaltul 
grad de dezvoltare a forțelor 
de producție, are loc înflori
rea culturii, științei, învă-

Nicolae LOBONȚ

(Continuare în pag. a 3-a)

ma
ce

a marcat un sub-

mașini — 8 zile, 
zile, industria u-

zile.
care a trecut
înainte pe drumul făuririi unor 
trai superioare pentru oamenii

dezvoltării învățămîntului, științei și

(Continuare în pag. a 3-a)
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-au scurs de atunci 
două săptămîni. Zi de 
zi, ceas de ceas, mîini 
vînjoase ajutate în 

mișcările lor ritmice de herghe
liile de cai putere ai 
șinilor miniere din ce în 
mai numeroase, jurămîntul ros
tit sub roșul mătăsiu se trans
formă în etape, în certitudine. 
Confirmînd o tradiție a dragoș-

tei și pasiunii pentru muncii, 
o admirabilă preocupare pen
tru creșterea productivității 
muncii și sporirea producției 
de cărbune, minerii din abata
jele Lupeniului raportează, cu 
șimțămîntul datoriei împlinite, 
succese de prestigiu ce comple
tează cu o nouă filă, creionată 
în aur, istoria glorioasă a celei 
mai mari mine din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

Fapte, mereu fapte. Fapte ce 
relevă hărnicia oamenilor de 
aici, înalta lor conștiință pro
fesională. Deși cu un plan de 
producție ce pînă mai. ieri era 
greu de închipuit, grație con
dițiilor opt'me de muncă crea-

te în abataje, a disciplinei fer
me completate de o admirabi
lă organizare, plusul de 25 000 
tone de cărbune a fost reali
zat și chiar depășit cu alte do
uă mii.

in pornit pe urmele a- 
cestor splendide rea- 

in Lupeniul 
noastre. A 
alegem din 

mulțimea factorilor delcrmi- 
nanți ai succeselor, ai respec
tării unui jurămînt sfînt închi
nat semicentenarului glorios al

ZESTREA
INESTIMABILĂ

I
I

Luceafărul poeziei românești avea îndreptățită convin- 
cjere că bogăția unui popor stă doar in muncă... O țară a << 
leneșilor n-ar supraviețui, nici măcar cit ar fi să-ți dai >< 
seama de absurditatea ci. <<

In negura începutului de lume, a fost nevoia materială << 
exclusivă, care s-a unit, din ce in ce mai mult, cu cit îna- 
intăm în secole, cu mobilul spiritual. Normele de conduită << 
morală, treptat statornicite, au consacrat munca drept o 
datorie. Societatea socialistă a onorificat-o in cel mai înalt 
grad, ridicind-o la rangul de primă virtute socială. <<

Recent, o peliculă de. arhivă ne-a pus in fața ochilor >) 
gestul viu, glasul grav al patriarhului înțelept al istoriei SS 
neamului, Nicolae lorga. Și omul — vizionarul pentru care 
clipele de odihnă au fost veșnic acelea dc dincolo de pra- 
gul nopții ce urma să vină — chema poporul la efort per- 
severent, la muncă eficace și necurmată, la zbor creator 
către piscuri de civilizație. Este exact ceea ce facem, me- 
reu mai bine, de peste un sfert de veac încoace. Comuniștii < 
ne-au pregătit in sfertul de veac anterior, prin luptă și 
jertfă, aripile... Partidul a urcat țara, cu competență și A 
clarviziune, pe treptele de lumină ale cincinalelor. Ciștigă 
tot mai mult spațiu un fel de lege a oportunității strada- / 
niei, adică de a înfăptui la un moment dat exact ceea ce 
trebuie, dc a fi, prin zbaterea timplei și mirabila mișcare 7 
a brațului îngemănat cu unealta in consonantă deplină cu 
imperativele timpului. £

Ne aflăm, undeva, pe o culme plină de soare și frumu- ■ ) 
șefi, de pe înălțimea căreia se poate spune că se zărește z 
clar cum va arăta comunismul. Privim cu mândrie pe tra
iectoria drumului parcurs ne uităm, temerari și deciși, in ?< 
lumina înaltă a orizontului.. Vom învinge, vom reuși, vom 
cuceri tot ce ne-am propus să cucerim. Stntem conduși cu << 
fermitate și înțelepciune de către partid. Nimic -nu poate << 
sta împotriva mersului nostru tumultuos prin arcurile de £< 

• triumf ale prezentului către bolțile viitorului, limpezi, pline N 
de soare. ' <<

In miez de primăvară, ziua de l Mai ne aduce. de data 
aceasta, un motiv in plus dc măreție. Ea vestește luna in \
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Const intin Zaharin, 
„pui singe", e înalt apre

minerul
H>pe cit

iibuilajid frontal 6).»9, dc pe
stiuiul 15 al Paroșeniloir. unde
lucrează, și arc niște palme
mari cit frunzele dc <?ărbune
ale arborilor acoperi ț i dc pă-
mint cine știe cind...

nu a’.11 teoretică dar mai mult 
practică, aceeași neliniște crea
toare, aceeași sete de nou, c-
v idcnl firgtintentate la 0 altă
scat ă. Mi-.» mărturisit că încă
de mic i-tiu plăcut ,.șurnbu-
rile ’. Stătea ore întregi pc lîn-

latftl sân lăcătuș minicr.
urmiArindu-1 cum mește:ieste cu
diverse scul c. Mai tir. iu, a dc-
ven i’ și cl electrician minier
iar pentru a și satisface setea

— Înainte dc introducerea In 
front n «omplcxului mecanizat 
OMK1 am participat la un 
,<nrv‘ ile eilcva ore la școala 
Motrutui"... Sint mințim m mul
țumit că. alături <le oamenii 
prieepnti. vrednici din briga
dă, urgani/in.k» ne bine, am re
ușit <i dăm prima lună „me
canizată" după numai șapte 
zile. Celor de la Motru le-au 
trebuit îS ..

— Elevul și-a întrecut profe
sorul ....

Șeful de brigadă mă învă
luie eu un suris cald.

— Încă mai avem de învă
țat și de... <ras pînâ atunci...

Și-mi expl ă de ce: deși, în 
decembrie becul, brigada lui a 
atins un randament de 43 de 
tone pc post — unic în Vale 1 
Jiului — pînâ t-i „bate" pe 
ce.j de la Motru mai au încă 
vreo.„ fi tone și ceva...

Nu mai e mult pînă cînd mi
na Paroșcni va fi aproape sută 
la sută mecanizată. Vecinul de

de cunoaștere a urmat și 
cursurile liceului seral din Vul
can. Cu acest prilej aptitudinile 
sale pentru tehnică ai fost î-e- 
nwr tic de profesori și de di
rectorii școlii și astfel Ion 
Druj.hivi a devenit laborant în 
cadrul acestei unități de învă- 
țămînt. Aici el nu s-a mulțu
mit sâ își îndeplinească doar 
sarcinile cerute de calitatea ]>e 
care o avea ci, cu sprijinul en
tuziast al celor -are i-au fost 
profesori. ■> .1 încadrat în efor
tul de modernizare a procesu

abataj al ‘ui Zaharia Gheorghe, 
Deak, arc. de,a montat la front 
un complex mecanizat, al doi
lea din viața minei... Totul se 
află în sensul înnoirilor de c- 
m nță pe care Ie trăiește tot 
nuu intens, mineritul româ
nesc.

— Cum a fost cu recordul ?
— A, știți, fiecare ortac avea 

intr-insul ceva care-i spunea 
«ă se va-ntimpla mai ca alte 
dăți, dar nimeni nu-ndrâznea 
să mărturisească— Prea mer
gea fain treaba, zi de zi, cli
pă de clipă... Era pe la sfirșit 
de schimb, toată brigada era 
in plin efort, dar am oprit un 
moment lucrul cind au venit 
\cful de sector și topoffraful, 
pentru preluare... Ne-ant strins 
ciorchine iar cînd la capătul 
„socotelilor" s-a spus că avem 
43 de tone de ..cască', toți oa
menii mei s-au strins în brațe 
de bucurie— Acum avem o po
ziție bună, credem că luna vi
itoare va fi luna-record... Am
biția noastră de acum este să 
depășim cele 50 de tone, să-i 
„batem" pc cei de Ia Motru...

— Iar cînd se va intîmpla

acolo, din casa adînculuî ?...

ți aceasta, ce va mai fi pe
urmă ?

— Ne vom „bate" cu noi in-
ținc.„

Nu cumva acesta 0 fi secrc-
tul fericirii ? Să-1 știe oare
Constantin Zaharia și ai iui de

lui instructiv-educativ din li
ceu. venind cu idei prețioase 
tie materializaie a unor proiec
te. câutînd soluții ingenioase 
pentru diverse probleme iscate 
de această preocupare. Astfel, 
el a conceput și realizat stația 
„Verfix', a înființat și condus 
diverse cercuri, contribuit 
substanțial ’.a nașterea labora
torului lingvistic al școlii etc. 
Acum, tehnicianul Ion Drăghici 
se gîndește — împreună cu tot 
colectivul de cadre didactice de 
la Liceul Vulcan — la con
cretizarea unui nou și valoros 
proiect ; televiziunea în circuit 
închis pentru nevoile didactice 
ale școlii. Și. pentru că înțe
lege să ducă la bun sfirșit tot 
ce și-a propus, a și trecut, cu 
sprijinul conducerii școlii, la a- 
dunarea fondurilor necesare prin 
repararea in cadrul cercului pe 
care il conduce, a diverse apa
rate electronice. Încasările, con
tabilizate la serviciul adminis
trativ al școlii, devin tot mai 
substanțiale, fapt care dovedeș
te o dată in plus faima de 
care se bucură Ion Drăghici și 
membrii cercului său în orașul 
Vulcan.

Am stal de vorbă zilele tre
cute cu tînă’ul tehnician despre 
pasiunea sa, despre lecturile pe 
care le cultivă, despre cei în 
sufletul cărora a reușit să să
dească germenul căutărilor pă
timașe. Mi-a spus că realizările 
sale și ale colegilor săi au fost 
posibile numai în condițiile deo
sebite puse la dispoziția sluji
torilor școlii de către partid și 
că secretul acestor realizări nu 
este altul decît munca pasio
nată, dăruirea, căutarea conti
nuă a noului, îndrăzneala. „Cea 
mai mare plăcere a mea este 
munca" — mi-a spus Ion Dră
ghici și aceste cuvinte au pri
mit în sinea mea rezonanța 
unui pilduitor și revelator dic
ton.

un moment de răgaz și con
tinui cu prof. Victor lațciuo, 
prost dint< c Consiliului munici
pal al organizației pionierilor 
pcnlru că despre el c vorbi, 
un dialog început dc umil, de 
cînd no cunoaștem, poate.

— M-ati interesat totdeauna 
c.imenii pasionați dc o idee, de 
o muncă interesantă și m am 
străduit să Ic pătrund în suflcl, 
să descopăr mobilările tainice 
care ii mină Și îi f.ie să nil 
ui>â islîmpăr, cmc le conferă 
lăi... de a se dărui. Mi se pc-e 
.î f iccți parte dintre aceștia.

— Mobilările pasiunii ? Nu 
ți le pot spune fiindcă nu Ic 
cunosc. E ca in momentul < ind 
iubești pc «inova fără să știi 
exact de < e. Cred < ă toți trebuie 
să avem o pasiune. O pasiune 
nu o patimă, să facem distinc
ția necesară. Dar noi. educatorii, 
in primul rind. sintem chemați 
s.i punem multă flacără și har 
în ceea ce facem. Pentru 1 ă, 
gindește-te!. cu toate că edu
cația se desfășoară in momen
te direct legate de laptele co
tidiene. aparent nesemnificative, 
ale copiilor, rezultatele sale se 
sedimentează insă treptat, con- 
turind oamenii viitorului, cei 
care vor duce mai departe cu
ceririle noastre. .Aici trebuie 
să s.> facă simțit, aș zice, flerul 
nostru de pedagogi. Oferindu-le 
tuturor copiilor ceva din fiin
ța noastră pentru 11-i modela 
potrivit aptitudinilor lor și ne
cesităților societății, trebuie să 
îi descoperim de timpuriu pe 
iei care promit mai mult, să-i 
încurajăm în mod deosebit fă
ră însă, repet, a-i neglija pe 
ceilalți. Lipsit de o structura
lă dragoste pentru copii, nu

faci mare lucru. Munca noas
tră. de cele mai multe ori vă
duvită de rezultate răsunătoa
re. dar fără de care — să nu 
uităm ! — însăși evoluția nor
mală a societății ar fi pericli
tată. se face nu numai cu rați
unea dar și cu inima, poate 
mai ales cu inima. Copilul îi 
simte pe cei care îl iubesc și 
ii urmează atunci cînd faptele 
acestora «înt intr-adevăr, «lem
ne de urinat.

— Vă rog să-mi spuneți, dc
cînd lucrați în activitatea cu
pionierii ?

— De 12 ani. «Iacă poate
să-ți spună ceva această cifră.

REZONAN
TELE
UNOR 
CUVINTE

Am avut cîndva, în copilărie, 
un prieten mai mare pe care 
i) prețuiam în mod deosebit 
pentru ingeniozitatea sa în do
meniul tehnic, pentru inițiati
va, ideile, spiritul său practic 
peste așteptări. Din mîinile sale 
ieșeau adesea tot felul de ju
cării năzdrăvane, aparate, dis
pozitive, care mai de care mai 
inedite și mai surprinzătoare. 
i?e cite ori mă intîlnesc cu 
tehnicianul Ion Drăghici de la 
(Liceul Vulcan îmi aduc amin
te de acel prieten din copi
lărie, pasional pentru tehnică, 
întrezăresc în preocupările sale 
aceeași dorință de cunoaștere,

FLACĂRA 

PASIUNII
Ne întîlnim adeseori. Are ce

va apropiat, cald in privire, in 
felul de a vorbi, de a se mișca 
și poate de aceea îl iubesc co
piii, ori poale că de aceea ii 
iubește și el pe ei. Rareori mi-a 
fost dat să intîlnesc un condu
cător mai potrivit cu locui pe 
care-1 ocupă. Fiindcă, trebuie 
să știți, e un conducător nu 
ații prin dispozițiile pe care le 
emite și controalele pe care le 
efectuează periodic, ci mai ales 
prin personalitatea sa de edu
cator, recunoscută ca atare de 
toți cei cu care lucrează. Ș nu 
numai de ei.

Intre două ședințe pin dese

In orice caz. trebuie să-ți măr
turisesc sincer că după atiția 
ani încă nu pot considera 
că am pătruns toate tainele 
copilăriei și preadolescentei. Și 
intr-un fel. îmi parc- bine fi
indcă îmi rămîn totdeauna ne
numărate surprize în muncă... 
Fiecare copil c un viitor adult 
complex, cu viața, interesele 
și aptitudinile sale. De aceea, 
noi căutăm forme cit mai va
riate și mai educative de acti
vitate atît cu inicrogrupurile 
cit Și cu masele de copii, pen
tru ca fiecare să găsească ceea 
ce ii atrage mai mult, iar toți 
Ia un loc să se simtă solidari 
în ceea ce fac, in ceea ce gîn- 
dcsc, întocmai ca niște viitori 
membri cu drepturi dar și în
datoriri ai societății.

— Ce simțiți cînd vă reușește 
o acțiune ? Mîndrie. mulțumi
re. emoție ?

— Fără îndoială că toate a- 
cestea. Dar, mărturisesc, mă e- 
moționează pînă la Iarcimi ma
sele de copii imbrăcați în uni
formă și atunci mă gândesc că 
sînt in stare de orice efort pen
tru a contribui la educația lor. 
Am satisfacția că multi din
tre pionierii pe care i-am avut 
cu ani în urmă sînt astăzi me
dici. profesori, ingineri, mun
citori cu înaltă calificare, și, de 
cite ori ii văd mă gindcsc cu 
mîndrie ca la conturarea perso
nalității lor am contribuit cu 
cec a... și eu.

INTERES

VEȘNIC 
TREAZ

„Ni' 1 un om nu poate susține 
«.1 știe tot. " O judecată colbu
ită de v< icuri, știută dc toți, 
ignorată dc unii, a căpătat, ui
mii'. ., pr.n lelul aparte în < a- 
ye a pi mvmlat-o ihgincrul ș< f 
al Cenllaiei cărbunelui, loan 
Kbrmiiczky, o strălucire neaș
teptată. . num.ii că alunei cînd 
sini chemat sâ intervin trebuie 
să știu neapărat acel lucru... 
Zestrea cunoștințelor sc îmbo
gățește și prin cărți, dm mai 
ales in contactul cu oamenii, in 
confruntarea cu viața... De la 
fiecare poli învățat iova. Totul 
c să te consulți, sâ știi să as
culți și pârei-' 1 -elor’alți. Une
ori un miner chiar, anonim 
pentru mulți, te poate apropia 
de soluția cea mai fericită..."

Confesiunea continuă :
„ ...Nimic, insă, nu întrece în 

importanță pasiunea .. Cind te 
sună noaptea tîrziu și afli că 
e nevoie de tine acolo, Ia mi
nă, dacă faci total din obliga
ție, iese prost... Se inlîmplă un 
necaz, o avarie, uneori e ne
cesar să salvezi oameni, alunei

viitor npmalurâ destinai.! dis- 
țpccciizării minelor... Ncastîm- 
p.ir, friimint.-iri... Uncii sînt 
năzuințe dej.» „planificate", al
lele sini doar tspirații îndrăz
nețe, extrem «le ispititoare, ca
te par lotuși ulii de verosimile 
ila< a Ic privești — și e recon
fortant s-o faci — prin prisma 
limpede a înfăptuirilor agoni
site...

...Cum în Valea Jiului meca
nizarea proci clor miniere se 
află in plină expansiune, multe 
dintre acestea, prin altul ca
litativ ciștigal, se pretează la 
automatizare. Dar la noi în ța
rii mi existau clementele neec- 
are în eonsliucție mii 1 izuioa- 

sâ, care să fa- ă |xxsibilă reali
zarea schemelor rniiomati<e. 
Traduclourelc de ugloinei are, la

trebuie să lași la o parte ceea 
ce te privește numai pe tine, 
să le dăruiești, adică altora...

Zbirniie telefonul... Ridică re
ceptorul șj ascultă calm ..plîn- 
gerea" care vine de la capătul 
firului :

— ...Ce-mi spui, frate, că nu 
merge preparația, cînd... Și, 
răsfoind agenda cu foile umplu
te de un scris mărunt, puțin 
nervos pe alocuri, ordonat to
tuși, începe argumentarea...

...Sintem iarăși intre noi : 
„Totul e bine cînd se termină 
bine..." Ochii-i poartă acum o 
lumină uimitor de limpede. Ce 
înseamnă dragostea de mină ? 
Eu știu ?_ Să nu te descura
jezi cînd ceva nu iese cum do
rești dinlr-o dată„. Avem de-a 
face cu focuri, cu viituri de 
ape, uneori...

Pentru astea nu-s stasuri. Să 
fii holărît, să ai răbdare, să 
perseverezi în măsurile pe care 
le ici. Oamenii trebuie sâ simtă 
că problemele sînt urmărite, 
că interesul iau e veșnic treaz. 
E necesar ca „hibele" să le 
cumpănești bine — Nu întot
deauna cele care sar în ochi 
sînt și cele reale... Deunăzi am 
întrebat pe un inginer din con
ducerea unej termocentrale cum 
o duce cu oamenii ....N-am pro
bleme" mi-a zis. Acolo sînt ne
cesare puține cadre. Instalați
ile, turbinele fac aproape to
tul... Una-i să lucrezi cu o ma
șină, alta-j cu omul !... Omul 
de mîine al mineritului va a- 
vea o pregătire mult mai seri
oasă, instruirea e tot mai per
fecționată. alta va fi puterea 
de a înțelege fenomenele, de a 
cînlări resursele minei, de a 
pricepe tehnologiile și utilajele... 
Cred în viitorul miner-me- 
canizator care crește sub privi
rile noastre...'.

punctele de deversare din sub
teran, traductov c!e de viteză 
pentru controlul >r mului mo
bil al transportorului blindai 
de la front sau al celui cu ban
dă din galeriile principale, if- 
Jeele electronice dc timp, sta
bilizatoarele de tensiune, tra- 
ducloarele de cale, cele de po
ziție a macazului pe circui
tele c. f.. schemele propriu-zise 
concepute pentru o linie de pî
nă la zece transportoare, fără 
ramificație, sini numai o parte 
dintre ... răspunsurile concrete, 
palpabile dale de cercetătorii 
I.C.P.M.H.-ului *a ..examenul" 
automatizării. Nicolae Hîndo- 
rcami... diplomat (doar a și fost 
prin atîlea țări că nu le mai 
știe bine numărul...) mi-i reco
mandă :

— ...N-aș putea să spun că 
vreunui a contribuit mai mult 
sau mai puțin... Fiecare știe. 
«Iar e stăpîn pe un domeniu 
mai restrâns... Și-i firesc să se 
întimple așa Totu-i că există 
consens, că strădaniile se con
cretizează într-un același focar...

....Și omul din fața mea îmi 
vorbește cu convingere de ..ca
sa bună'* pc care au înteme
iat-o competența și răbdarea 
inginerului Andrei Szasz, sim
țul practic și estetic al ingine
rului /Alexandru Albu, sîrguin- 
ța, spiritul inventiv al tehni
cienilor Fetru Manea și luliu 
Codrea experiența bogată a 
proiectantului Iacob Adalbert... 
„Desigur nu întotdeauna dru- 
mu-i ca-n palmă, drept — își 
continuă confensiunea interlo
cutorul — uneori soluția aleasă 
nu-i cea mai fericită... Și dacă 
nu corespunde, o iei de Ia cap 
și iar nopți albe. Nu o dală ești 
mulțumit chiar, in sinea ta, că 
n-a fost ușor, că ți-a fost dat să 
forțezi ceva, căci bucuria finală 
contează. Aparatul pe care l-ai 
făurit merge bine, «Iar nu asta-i 
cel mai important lucru, totu-i 
că ai izbutit să faci pc oame
nii de Ia mină să fie mulțu
miți de el...'

Poate să fie ceva mai fru
mos, mai tulburător decît de 
a fi în stare să dai rodului 
minții brațelor tale împuter
nicirea unui veritabil ambasa
dor care să te reprezinte cu 
demnitate oriunde ? Pe frontis
piciul .casei" llindoreanu am 
citit Nu!

..Mun'.i', ..Filin', sculpturi ri
sipite in Valea Jiului în 1 mi 
și chiar in străinătate, doua e- 
misiuni de leleviziune dedica
te .1'livit.J 1 .ile. iată doar 
cît< \ a din muii’-'i le d< roind- e 
alo |.'n ătiișnlm minier l.adislau 
Schmidt din Pi t' la. O rcm.r î 
se impune in> .î de la început j 
tema pred l« < t.' abordată de 
artistul amator p'-lril' m •' ’<-• 
munca minerilor.

I^-am vâsjt pe I .idislau 
Schmidt in atelier, micâlind o 
nonă lucrare, i-am pi ’t bmp 
îndelungat mîinile urmărind 
măiestria și siguranța cu care 
tăiau fibin pentru 1 elimina 
țol «o-i dc nrisos pentru a da 
o nouă viată lemnului și. in
tr-un lîrziu. am r cat o între
bare :

— Cile ore munciți pe z- ?
— N-am făcut niciodată un 

calcul insă pol să spun că sint 
o< upal totdeauna «le dimineața 
piuă -.rara Cind viu «le la ser
viciu mă apu« «le sculptură

■Și. cu glasul măsurat în > a- 
rr- ghiceam o pasiune adincâ, 
mistuitoare, mi-a relatat d< pic 
geneza și destinul unor lucrări 
ale sale, despre nenumăratele 
proic -te pe plan artistic t o 
care dorește să le realizeze.

— Mă simt in depline puteri, 
deși aui trecut dc 40 de ani.

— E firesc, doar sîntei în 
perioada -deplinei maturități', 
cum spunea despre dumnea
voastră cj. amaturgiil 1. D. Sîrbu, 
un alt fiu eminent al Petrilei.

— E frumos spus dar expre
sia nu mă liniștește Fiindcă, 
privește la degetele miinii. la 
scara in care sint așezate S3 
zicem că degetul mare echiva

FOCARUL
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Inginerul cercetător Nicolae 
llindoreanu se gîndește, încă de 
pe acum, la automatizarea sus
ținerii mecanizate din abataje, 
la felul cum ar putea arăta în

Premiul I în 1955, la concur
sul republican dedicat artiștilor 
plastici amatori, premiu) al 
II-)ca în 1959, la un concurs 
internațional desfășurat la Ka
towice, în Polonia, numeroase 
articole elogioase în ziarele 
„Steagul roșu', „Neuerweg",

lează cu m ani de viață, arătă
torul cu 20 «le ani, mijlociul cu 
30 de ani, inelarul cu 10 «le ani 
iar degetul mic cu 50 de ani. 
Așa e și cu viața, pină la 30 
«le ani urcăm apoi începem să 
coborîm. Nu-ți spun acest lu
cru cu jale, fiindcă asta e le
gea firii, vreau să-ți arăt doar 
de ce muncesc atîta. Fiindcă 
nu-mj pot permite să irosesc 
timpul care pentru mine echi
valează cu noi șl noi lucrări 
mai mult sau mai puțin izbu
tite. Pe unele Ie distrug pc al
tele încerc să le reiau de mai 
multe ori pînă sînt mulțumit.

Fără sâ aibă vreo școală de 
artă, muncitorul Ladislau 
Schmidt a deprins treptat, 
multe din tainele nenumărate
lor tehnici folosite în arta plas
tică, astfe] că astăzi poate abor^ 
da cu egal succes pictura, sculp
tura, metaloplastia, feroneria, 
orfevreria ele. Niciodată nu a 
urmărit interese materiale cu 
lucrările sale, dimpotrivă a 
dorit totdeauna să-i bucure pe 
ceilalți și astfel se face că a 
donat mai multe lucrări .Școlii 
generale nr. 1 din Petrila și 
tot astfel se explică faptul că, 
recent, a oferit trei lucrări deo
sebit de reușite unei trupe de 
actori din Cluj.

Iată, îmi ziceam ce înseam
nă și cum se manifestă ade
vărata sensibilitate dc care nu
mai un suflet de artist autentic 
poate fi capabil.

L-am lăsat pe muncitorul și 
artistul plastic Ladislau Schmidț 
acolo unde T^am găsit : în a- 

telier — deși de la venirea 
mea trecuseră mai multe ore 
și afară se întunecase de mul» 
— gîndindu-mă că am cunoscut 
un om caic și-a găsit cu adevă
rat drumul în viață, un drum 
deloc ușor dur deosebit de fru
mos, bazat pe muncă încorda
tă, pe căutări niciodată epuiza
te.
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SĂRBĂTOAREA MUNCII
(Urmare din pag. 1)

(ilc < rcatoare. do a beneficia tot mai larg 
•Ic cuceririle civilizației moderne.

Aducînd in această sărbătoare cinstire 
muncii, izvorul tuturor bogățiilor, valoarea su
premă a omenirii, oamenii Văii Jiului, care 
prin activitatea de fiecare zi dau noi sen
suri și ridică tot mai sus această națiune, 
se omagiază pe ei înșiși, omagiază întregul 
nostru popor angajat în marea operă do 
edificare a socialismului pe pămîntul Ro
mâniei

Sărbătorim acest Intii Mai al anului 1971 
angajați în plin efort creator pentru reali
zarea noului plan cincinal — etapă impor
tantă pe calea făuririi societății socialiste 
multilateral dcz.voltatc — ale cărui prevederi 
reflectă orientarea consecventă a partidului 
și statului nostru spre continuarea procesu
lui do dezvoltare a unei economii moderne 
— bazată pe o industrie modernă și o agri
cultură înaintată, pe folosirea cuceririlor re
voluției științifico-tehniCe și valorificarea su
perioară a resurselor (arii, a întregului po
tențial de producție, pe o înaltă producti
vitate a muncii sociale — in vederea satis
facerii în condiții tot mai bune a cuceririlor 
materiale și spirituale ale populației. Reali
zările prestigioase pe care minerii, meialur- 
giștii, constructorii și celelalte detașamente 
ale muncitorimii din Valea Jiului le vor purta 
înscrise pe pancarte și panouri Ia demon
strația de Intii Mai vor confirma o dată în 
plus că ei și-au însușit întrutotul prevede
rile noului cincinal și că vor lupta cu dă
ruire plenară pentru înfăptuirea lor.

Ziua de 1 Mai este marcată, an de an. 
ca zi a solidarității internaționale a celor 
ce muncesc în lupta împotriva exploatării și 
asupririi, pentru eliberarea socială și națio
nală, pentru socialism, pentru pace și pro
gres.

De la începutul existenței sale și pînă în 
prezent, mișcarea muncitorească din Româ
nia, partidul ci revoluționar au împletit fără 
șovăire slujirea plină de abnegație a intere
selor poporului român cu fidelitatea față de 
internaționalismul proletar. In rîndurile oa
menilor muncii din țara noastră acționează 
ca un puternic generator de energii conști-

ințn faptului că fiecare succes obținut, pro
gresele realizate in economic și cultură Con
stituie o contribuție concretă, materială In 
evidențierea superiorității socialismului, la 
creșterea putorii sale de atracție și a influen
ței sale in lume, la întărirea sistemului mon
dial socialist, a forțelor mondiale antiimpe- 
rialiste. In mod constant. Partidul Co 
nist Român situează in centrul politicii 
externe, dezvoltarea prieteniei, alianței și 
laborării multilaterale cu toate țările socia
liste. In același timp, o direcție constantă a 
politicii externe a României o constituie dez
voltarea colaborării și cooperării cu toate state
le lumii, indiferent de orinduirca lor socială, pe 
baza respectării independenței și suveranită
ții naționale, a neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc.

Dcsfășurnidu-se în contextul marilor ma
nifestări caro au loc pe toate planurile în 
(ara noastră in preajma aniversării sen 
centenarului gloriosului nostru partid corn 
nist, sărbătoarea Intiiutui Mai din anul 
costa capătă dimensiuni deosebite. Condii- 
cînd vasta operă de construcție socialistă, 
organizînd 
forțelor de 
material și de cultură al maselor, adîncirii 
continue a democrației socialiste, perfecțio
nării relațiilor sociale, înfăptuirii principiilor 
de echitate socială, partidul nostru iși înde
plinește îndatoririle importante cc-i revin 
față de poporul român, din rindul căruia 
s-a născut și ale cărui aspirații și interese 
Ie exprimă. Sărbătorirea Zilei de 1 Mai va 
prilejui o puternică și înflăcărată manifes
tare a dragostei nestrămutate a tuturor ce
tățenilor patriei, față de Partidul Comunist 
RomAn — forța conducătoare a societății 
noastre — de Comitetul său Central în frun
te cu marele fiu al poporului român, tova
rășul Nicolae Ccaușescu. Uniți strins in jurul 
partidului, oamenii muncii din Valea Jiului 
împreună cu întregul popor iși expri
mă în această zi de măreață sărbătoare ho- 
tărîrea neclintită de a păși mai departe sub 
conducerea sa înțeleaptă pe drumul victo
rios al construcției socialiste, pe drumul 
păcii și prieteniei cu toate popparele, alături 
de forțele progresiste din lumea întreagă.

dimensiuni deosebite, 
de construcție 

eforturile în vederea dezvoltării 
producție, a ridicării nivelului
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partidului. Am oscilat între a- 
ceia care deschid noi zări sub
terane, Mihai Blaga, Nicolae 
Aeftincăi, între aceia care sfi
dează tăria scoarței te'rcstre 
pentru a deseoperi lucirea di
amantină a cărbunelui, și in fine 
între aceia care, printr-o mun
că rodnică, răpesc adîncurilor 
bogățiile. Ne-am gîndit la Va- 
sile Rușitoru, la Vasile Caila 
și Cristian Pompei, la Petre 
Constantin. Ne-am oprit în ce
le din urmă la ultimul. Sub 
ochii ageri și plini de încrede
re ai acestui comunist, mina a 
suferit o metaiîiorfoză sănătoa-

SIR SEMNUL LIREI

Poveste de primăvară
O iarnă grea, învinsă, vestea spre pretutindeni 
Solemnă-mbobocire pe crengile de-Armindeni 
Solia dimineții urcind, din Alabastre, 
Sevele Primăverii, spre leagănul de astre.

Cu aripa destinsă, ca palma aspră, vintul
Privea văzduhul Nopții cum iși spăla vestmîntul 
In ploaia argintată de stele și petale, 
Strâlimpezind de ceață Zori evhinocțiale.

Și-un Făt-Frumos, din lacrimi, a semănat Cîmpia,
Ciuta o zină-bună, ursindu-i rodnicia,
Cinta sămînța-n brazde, cu dorul de lumină 
Și stihiile Umbrei au prins, de-atunci, rugină.

Așa cunosc povestea. O știu de cinci decenii. 
O poți citi, străine ! E scrisă-n cartea vremii.., 
Pe-o filă, numai aur bătut în nestemate, 
Girează două Peceți — gind și realitate! I
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Zestrea inestimabilă
(Urmare din pag. 1)

care, marile energii ale clasei muncitoare, in urmă cu o 
jumătate de veac, s-au adunat pe o singură matcă făurind 
Partidul.

1 Mai! Să închinăm muncii gîndurile cele mai'mărețe, 
idealul și năzuința noastră. Ea, care l-a creat pe om, se 
afirmă viguros și solemn în această zi a primăverii pe în
tregul pămînt, adunind inimile în aceeași bătaie fierbinte.

Mindri de tot ce am cucerit, ne afirmăm in rînduri com
pacte, purtind pe brațe viguroase și holărite, înscrisă cu 
litere de foc, mindria nemaipomenitelor realizări, a faptelor 
— inestimabila noastră zestre.

Efortul creator, care caracterizează pe fiecare om al 
muncii, integrat construcției societății, socialiste dezvoltate 
multilateral, pornește și e dictat de la un fel de comanda
ment lăuntric. Cine nu se conformează acestei legități su- . 
perioare a vieții noastre sociale iese din întregul 
coloanei... Efortul blazat, steril e o caricatură de efort. 
Necesitatea e in firea muncii veritabile. Și poporul nostru 
condus cu înțelepciune de partid, învață din ce in ce mai 
mult să pătrundă acest sens definitoriu.
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să, novatoare. Este omul căruia 
1 se datorează realizări remar
cabile de mult timp încoace. 
Cu o brigadă valoroasă, o- 
mogonâ. de opt ani se situează 
pe culmile hărniciei.

Contlnuîndu-ne discuția, nea 
Costică, cum îi spun ortacii 
mai tineri, nc-a vorbit despre 
arta nobilă pe care o iubește, 
despre istoria contemporană a 
minei căreia i-a consacrat a- 
proape jumătate din anii trăiți

• pînă în prezent, despre însufle
țirea cu care în aceste zile, mi
nerii întregii exploatări se stră
duiesc să respecte un angaja
ment ce-i onorează.

— Sîntem cu toții receptivi 
la tot ce este nou, la tot ce 
ne poate ajuta în 
visului nostru de a depăși în 
permanență planul de produc
ție, Conștienți fiind că prin’a- 
ceasta nc facem numai datoria 
față de patrie, de partid. Ju 
rămîntul nostru din urmă poa
te fi completat cu aceste cuvinte. 
Desigur, în aceste zile oricine 
a putut remarca dorințe de 
aulodepășire a minerilor din 
brigada pe care o conduc, și 
nu numai a lor ci și a ortaci
lor din întreaga exploatare. Es
te singurul nostru mod de a 
ne exprima recunoștința față 
de partid, sub faldurile căruia 
am jurat intensificarea efortu
rilor ne-am exprimat recunoș
tința față de acel călăuzitor sub 
conducerea căruia mineritul, 
a devenit o artă, iar viața 
noastră a minerilor, la fel ca 
aceea a întregului popor, a de
venit mai frumoasă, traiul în
destulat atingînd cote ce în tre
cut puteau fi considerate de-a 
dreptul ireale.

realizarea

mcntul luat cu mai mult de 
50(1000 Ici.

@ Colectivul Uzinei de uti
laj minier Petroșani, stră- 
duindu-se să realizeze pentru 
industria minieră cît mai multe 
mașini și utilaje, a realizat o 
producție globală mai mare cu 
peste 5 milioane lei decît pre
vederile și o producție marfă 
cu peste un milion mai mare, 
a depășit productivitatea mun
cii cu 2,8 la sută și a obținut 
economii la prețul de 
2 milioane lei 
peste plan, 
și depășindu-și

@ Energeticienii de la Paro- 
șeni au realizat, în cele patru 
luni, o producție de energie e- 
lectrică de 534 768 MW și au 
economisit 2 508 tone combus
tibil convențional.

© Sub faldurile purpurii ale 
steagului de luptă și victorii 
al partidului, lucrătorii de la 
Viscoza Lupeni își etalează 
propriile realizări : 3,1 tone fire 
de mătase artificială peste plan 
(angajamentul 2,5 tone) și 4 to
ne sfoară de viscoză, ca și 
300 00(1 Iei economii la prețul 
de cost, însemnînd de trei ori 
mai mult decît angajamentul.

O Muncitorii și cadrele teh
nice de la cariera de calcar 
Bănița raportează un volum <Ie 
peste 9 700 tone calcar metalur
gic realizat peste plan <le Ia 
începutul anului.

@ Constructorii Grupului de 
șantiere al T.C.H. au realizat 
peste planul valoric 800 000 lei, 
au predat beneficiarului 
apartamente cu calificative 
recepție apreciate .bine" 
„foarte bine", iar Ia prețul 
cost au obținut o economie 
37 000 Iei Pc primul trimestru.

cost de 
și beneficii 

îndeplinindu-și 
angajamentele.

159 
la 
Și 

de 
de

MARIA DINCA

Ape curgătoare
(Urmare din pag. 1)

Sprințară apă, tu curgi tot mai departe 
Și pietrele săruți cu unda-ți călătoare. 
Nisipu-l duci cu tine, că valul nu-l desparte, 
Șt-alergi neostenită în unda-ți curgătoare.

Eu știu că-n drumul tău n-ai să cunoști popa.'-'
Chiar dac-ai adăsta cindva sub slavilor, 
Lumină ca să dai mărețelor orașe
Neobosită curgi și nu-ți afli hotar.

Neliniștile toate sînt înnoiri de țară. 
Că apele 
Ca iarăși
Din norii

le verși să crească rod in spice 
să le-aduni in unda ta sprințarii 
călători sărutul de-o să-ți pice.

c. dascalu

Fluviu imens pe bulevarde —
Mulțimile iși poartă fruntea, încrezător, 
O inimă multiplicată arde
Și-i minunat! Și-i pulsul arzător!

Copleșitor, spre zilele ce vin, 
Adăugăm cite-o zvîcnire — parte 
Și e un zbor înalt, deplin
Spre comunism, cu purpurii stindarde...

Joan CII1RAȘ

țămîntului, se formează omul 
înaintat din toate punctele de 
vedere.

Pornind de la faptul că demo
crația socialistă este o compo
nentă inseparabilă a orînduîrii 
socialiste în raportul prezentat 
la Congresul a! X-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ccaușescu a- 
răta că : „...procesul adîncirii 
și perfecționării democrației 
socialiste nu poate fi conside
rat încheiat, el se dezvoltă pa
ralel cu dezvoltarea întregii 
noastre societăți1*.

Partidul nostru a pus în cen
trul politicii sale atragerea ma
selor pentru a participa în mod 
conștient la construcția socia
listă, la conducerea vieții so
ciale și obștești asigurarea ca
drului organizatoric și social 
necesar ca toate categoriile oa
menilor muncii să ia parte la 
elaborarea hotărîrilor privind 
mersul înainte al societății. 
Perfecționarea formelor și me
todelor de organizare și condu
cere a economiei naționale, 
creșterea rolului organizațiilor 
de masă în cadrul democrației 
socialiste și îndeosebi a demo
crației muncitorești, creșterea 
influenței opiniei publice în 
întreaga viață a țării sînt do-

vezi elocvente ale perfecționării 
democrației socialiste. Prin mă
surile luate după Conferința 
Națională și Congresul a) X-lea 
al P.C.R. pentru perfecționarea 
organizării și planificării eco
nomiei, de înlocuire a conduce
rii personale cu conducerea co
lectivă prin comitetele de direc
ție și consiliile de administrație 
din care fac parte și reprezen
tanții salariațiloi-, îndeosebi a 
muncitorilor, s-a lărgit și mai 
mult participarea maselor Ia 
conducerea vieții economice. In 
cele 26 comitete de direcție ale 
unităților economice din Va
lea Jiului fac parte peste 80 
muncitori și președinți ai sin
dicatelor. De asemenea, o ex
presie a democrației muncito
rești o constituie și adunările 
salariaților care au menirea de 
a exercita controlul colectivu
lui de salariați asupra plani
ficării și conducerii producției. 
La adunările care au avut loc 
în acest an pentru analizarea 
activității comitetelor de direc
ție și aprobarea sarcinilor de 
plan pe 1971 au luat cuvintul 
peste 700 de salariați care au 
făcut aproape 600 propuneri 
în vederea folosirii mai judi
cioase a bazei materiale a în
treprinderilor , rj creșterii pro

ducții, a productivității mun
cii și a eficienței economice. 
Această participare activă la 
conducerea și organizarea eco
nomiei exprimă deținerea pu
terii de către mase, responsabi
litatea cu dublă semnificație a 
oamenilor muncii de proprie
tari ai mijloacelor de produc
ție și de producători ai bunu
rilor materiale.
Noua etapă de dezvoltare a 

țării noastre — făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate — pune sarcini mari și 
complexe în fața întregului po
por, chemat să-și unească efor-
I urile, să-și valorifice pe larg 
clanul creator, spiritul de ini
țiativă, să ridice pe un plan su
perior întreaga activitate de e- 
dificare a noii orînduiri. Toate 
acestea pun, totodată, sarcini de
osebit do importante și în fața 
sindicatelor. Semnificative sînt 
în acest sens măsurile luate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 10—
II februarie și Congresul 
U.G.S.R. Măsurile au menirea 
să determine lărgirea democra
ției de organizație, a întregii 
vieți sindicale. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ccaușescu la 
Congresul U.G.S.R., „Sfera pri
mordială în care sînt chemați 
să se manifeste clasa muncitoa-

re și ceilalți oameni ai’muncii 
este adoptarea hotărîrilor și 
măsurilor care privesc mersul 
înainte al societății, perfecționa
rea activității în toate domeni
ile construcției socialiste. In 
alcătuirea planurilor de stat, 
sindicatul trebuie să participe 
activ și să asigure, în același 
timp participarea tuturor celor 
ce muncesc la studierea și pune
rea în evidență a marilor re
zerve de creștere a producției 
existente în toate unitățile, a 
resurselor și posibilităților de 
care dispune economia noastră 
națională. Aceasta va oferi ga
ranția că planurile și progra
mele noastre vor fi temeinic 
fundamentate, vor avea un ca
racter profund realist".

Sindicatele au datoria
asigure participarea maselor la 
descoperirea și valorificarea re
zervelor interne de creștere a 
producției și productivității 
muncii, folosirea completă a 
capacităților 
timpului de 
consumului 
cheltuielilor
tărirea ordiriej și a disciplinei, 
îmbunătățirea calității produ
selor, sporirea eficienței econo-

să

de producție, a 
lucru, reducerea 

de materiale, a 
de producție, în-

La rindul lor, constructorii șan
tierului l.L.H.S. Uricani au de
pășit planul valoric cu peste 
630 mii Ici (triplul angaja
mentului) și au realizat o eco
nomie la prețul de cost de 76 
mii lei — cu 26 mii lei peste 
angajament.

Q Colectivul I.C.P.M.II. a 
realizat 4 din cele 7 studii și 
proiecte peste sarcinile de plan, 
cît s-a angajat pc întregul an, 
iar cercetătorii de la S.C.S.M. 
au predat beneficiarilor, in a- 
fara planului, 4 studii contrac
tate față de două cît s-au an
gajat.

In jurul orei 9,90. Transmi
siuni de la mitingurile 
și demonstrațiile oame
nilor muncii din Capi
tală și din (ară. cu pri
lejul Zilei de I Mai.

13,(10 Răsună 
cui pc

14,00 Melodii
14.50 Concert
15.15 Tenis 

nia - 
drul „Cupei Davis*). 
Partida de dublu. Trans
misiune directă de la 
Arena Progresul.

17,00 Fotbal . R.D.G. — Ita
lia, în preliminariile 
turneului olimpic. Trans
misiune directă de la 
Dresda.

18.45 Cintece de voie bună 
cu orchestra dirijată de 
Ionel Budișteanu.
1 001 de seri — emisiu
ne pentru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Desene animale : „Orfeu 

în infern" și „Roma du
pă Nero" — filme rea
lizate de studiourile po
loneze.

20.15 Timpul florilor. Specta
col TV de varietăți.

22.45 Telejurnalul de noapte. 
23,00 Cintece de petrecere și

romanțe.

cintccul și jo- 
intinsul patriei 
cu... iirioritate- 
de prinz.

de cimp ’ RoinA- 
Olanda (în ca- 

„Cupci

19,20

PE
ESTRADE

în 
se

primăvară sarbăto- 
care vitalitatea ex- 
transmite oamenilor 
atmosferă euforică.

Zile de 
rească, 
plozivă 
creînd o 
Sînt zile consacrate, de o lungă
tradiție, cîntecului, jocului și 
voii bune. Nota sărbătorească 
este întreținută de programele 
artistice susținute la iarbă ver
de de către artiștii amatori — 
renumitele și pitoreștile serbări 
cîmpenești.

Sutele de artiști amatori din 
Valeu Jiului, grupați în diverse 
formații în jurul cluburilor sin
dicatelor și căminelor culturale, 
cunoscuți și apreciați in tot ju
dețul, vor participa și în aceste 
zile la veselia și buna dispozi
ție a oamenilor. Se vor organiza 
serbări cîmpenești in fiecare 
localitate, colorate de partici
parea soliștilor și formațiilor de 
muzică populară, dansuri etc.

Casa de cultură din Petro
șani va susține spectacole cu 
fanfara, dansurile și taraful, cu 
soliști de muzică populară, pc 
cîmpia din jurul exoticului tu- 
lipan (Iscroni) și la stadionul 
din Aninoasa împreună cu for
mațiile artistice aninosene. La 
Petrila și la Lonea vor fi pre- 
zenți soliști apreciați in diverse 
concursuri pentru talentul și 
farmecul cu care interpretează 
folclorul nostru muzical. Să a- 
minlim doar pe Viorica Brîn- 
dușan, Antonica Lumînaru, Ni
colae Siminic, Gh. Sabău, Con
stanța Mare, Gh. Mocoș.

Formația de muzică poptflară 
de la clubul din Vulcan (unde 
activează Maria Spulber, Ionel 
Dima, Maria Cojocarii), fanfara 
și formația de dansuri cor fi 
prezente la Valea Morii, locul 
de agrement al orașului Vul
can. La puțul V sud, locuitorii 
din Lupeni' se vor regăsi cu 
formațiile vocal-instrumentale

va
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ale clubului din oraș. Și la 
cui de agrement Sterminos, 
menajat prin grija edililor 
ricaniulur, va fi o serbare cîm-
penească cu artiștii amatori din 
localitate.

In parcul din Petrila și la 
clubul din Lonea, pe estradele 
amenajate în aer liber (ca pre
tutindeni, de altfel) locuitorii 
vor urmări formațiile artistice 
locale și ale Casei de cultură. 
Repertoriul este astfel conceput 
incit sa satisfacă cele mai di
verse și mai exigente preferin
țe. îmbinînd elementele folclo
rice locale cu cele din diverse 
regiuni folclorice din țară.

Serbările cîmpenești se vor 
desfășura între orele 15 și 20, 
atît sîmbătă, cît și duminică.

N-au fost uitați nici tinerii 
din Valea Jiului pentru care 
se vor organiza în fiecare lo
calitate seri distractive cu par
ticiparea formațiilor și soliști
lor de muzică ușoară de la clu
buri. .

In aceste zile se mai desfă
șoară și un concurs interesant 
și semnificativ : Olimpiada cul- 
tural-sportivă a tinerilor din 
căminele muncitorești. Această 
manifestare va avea loc. la clu
bul din Aninoasa, duminică, 
incepind de la ora 9. Tinerii 
vor întrece la tenis de masă, 
șah. popice, își vor proba ta
lentul artistic în recitări, mu
zică ușoară, brigăzi artistice de 
agitație. In această olimpiadă 
sînt antrenate cluburile din Pe
troșani. Petrila. Lonea, Vulcan, 
z'uneni și Aninoasa.

După cum se vede organi
zatorii activităților cultural-ar- 
tistice din Valea Jiului au pre
gătit cu discernămînt și minu
țiozitate un program pentru 
toate gusturile, pentru toate 
preferințele.

STADIOANE

— Cile sticle s-au spart, Gigele ?
— Numai parbrizul...

— Resturile le I
— Vai, dragă, 

ciuguli si

...Da-mi promiți 
aceasta, plecăm '

Capul de afiș al manifestări
lor cultural-sportive din aceste 
două zile de mai îl deține în
tîlnirea de fotbal dintre divi
zionarele A, Jiul și Universita
tea Cluj, care se va disputa 
mîine, la ora 17, pe arena din 
Petroșani. Favoriții noștri au 
aruncat de două etape încoace 
puntea speranței pentru divizia 
A pe care și-o vor consolida, 
desigur, mîine, în întîlnirea cu 
universitarii clujeni.

Lupta pentru șefia diviziei C 
în seria a V-a nu s-a sfîrșil. 
Echipa Știința Petroșani dorește 
încă să prindă primul loc. Te
renul din Lonea va găzdui 

ine, la ora 10. partida din- 
• Știința Petroșani și Minerul 
>tru.
Tot mîine, în campionatul ju

dețean de fotbal se vor disputa 
următoarele partide : Prepara
torul Lupeni — Constructorul 
Lupeni (teren Minerul, ora 
ji Preparatorul Petrila — 
ringul Lonea (teren Petrila, oră

11) 
Pa

e terenul din Aninoasa se 
disputa mîine dimineață fi

nala municipală, a Olimpiadei 
cultural-sportive a căminelor 
muncitorești.

In campionatul republican de 
juniori. Știința Petroșani va în
tîlni echipa Minerul Metru (te
ren Lonea, ora 13), iar Jiul Pe
troșani va juca în compania for
mației Școlii sportive Craiova 
(teren Aninoasa, aceeași oră).

Interesante competiții de fot
bal se dispută mîine la Vul
can, unde o selecționată a șco
lilor generale din localitate va

întîlni reprezentativa Grupului 
școlar minier Lupeni și la Lu
peni, unde echipa liceului din 
localitate va întîlni formația si
milară a liceului din Vulcan. 

Iubitorii handbalului din Pe
troșani le vor urmări pe ele- 
\cle profesorului Eugen Bartha 
evoluînd în compania formației 
Sparta Mediaș (terenul Școlii 
sportive, ora 11), după care, la 
ora 12, Știința Petroșani va ju
ca cu Dacia Orăștie în cadrul 
campionatului județean.

Tot în cadrul campionatului 
județean, Școala sportivă Petro
șani va primi replica Școlii 
sportive Tg. Jiu (pe același te
ren, la ora' 9), în timp ce la 
Petrila se va consuma partida 
dintre Jiul Petrila și Minerul 
Lupeni (terenul școlii nr. 1).

Cei care îndrăgesc jocul de 
volei vor putea urmări la Lu
peni întîlnirea dintre echipele 
Minerul din localitate și Parîn- 
gul Lonea. iar la Vulcan — 
partida dintre Preparația Co- 
roești și Energia Paroșeni (ora 
de desfășurare: 11).

In pauza meciului dintre e- 
chipele Jiul și Universitatea 
Cluj va avea loc o ștafetă com
binată de atletism la care-și 
vor da concursul atleți din 
Petroșani.

Rugbiștii de la Minerul Lu
peni, care activează în divi .a
B, își vor disputa întîlnirea ii
C. F.R. Brașov, tot mîine, la 
ora 11, pe terenul din locali
tate.

Deci, mîine — o dujftțnicfil 
cultur d-sportivă mai bogată ca 
niciodată. -

va

da
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PARIS 30. Corespondentul Agerpres, Paul 
nescu, transmite : In perioada 20—30 aprilie, o delegație a 
Ministerului Industriei Metalurgiei din țara noastră, a făcut 
o vizită in Franța, cu care prilej a purtat convorbiri cu 
reprezentanții unor importante firme franceze din domeniul 
metalurgiei intre care : Usinor, Pont a Mousson. Pini și 
Șantierele navale Saint Nazaire. Discuțiile au avut in vedere 
posibilitățile de intensificare a schimburilor comerciale 
dintre România și Franța, cit și a cooperării în producție.

Se va
întoarce
Peron ?

RIO DE JANEIRO 30 -
Corespondentul Agerpres, Va- 
si’.e Oros, transmite: Decla
rațiile făcute de liderii pero- 
niști care au fost la Madrid 
pentru a conferi cu Juan 
Peron au dat. potrivit unor 
observatori, impresia că re
venirea fostului președinte 
în Argentina este destul de 
improbabilă. Se afirmă că ge
neralul ar fi recomandat a- 
depților săi o rapidă unifica
re a tuturor curentelor miș
cării pentru a-și consolida 
poziția politică în țară, în 
general, și în Confederația Ge
nerală a Muncii. în special. 
In această puternică organi
zație sindicală de orientare 
peronistâ se afirmă, în ulti
ma vreme, serioase tendințe 
centrifuge. In timp ce mode
rații se arata satisfăcuți de 
deciziile guvernului — între 
care eliminarea plafonului la 
majorarea salariilor și invita
ția la dialog adresată parti
delor politice inclusiv pe- 
ronismului — sectoarele in
transigente din Confederație 
denunță planul de ..deschide
re politică" al autorităților 
ca pe o „manevră destinată 
să stăvilească avîntul luptei 
populare". Sindicatele din 
Cordoba, care fac parte din 
acest curent, au anunțat că 
pregătesc pentru joia viitoare 
o nouă grevă generală. Gre
vele d:n Cordoba au contri
buit. după cum se știe, sub
stanțial la exacerbarea con
flictelor politice din Argenti
na șl la înlăturarea președin
telui Roberto Levingston.

PARIS 30. — Coresponden
tul Agerpres, Paul Diaconcs- 
cu, transmite : In cadrul ma
nifestărilor ce se desfășoară 
la Tîrgul 
Paris, 
prilie, a fost consacrată pre
zenței României, care a de
venit o participantă tradițio
nală la această mare expo
ziție în domeniul industriei 
ușoare și alimentare, al bu
nurilor de larg consum.

Cu acest prilej, pavilionul 
românesc a fost vizitat de re
prezentanți ai conducerii tîr- 
gului, de directorii celorlalte 
pavilioane naționale, de nu
meroși oameni de afaceri 
francezi.

A fost de față Constantin 
Flitan, ambasadorul României 
la Paris.

internațional din 
ziua de vineri, 30 a-

BONN 30. — Coresponden- 
I Agerpres, Mircea Moar- 

căș, transmite: La Wiesba
den și-a început lucrările se
minarul comun româno-vest- 
german, avînd ca temă „Par
ticiparea tineretului și a or
ganizațiilor sale Ia viața po
litică, economică, socială, cul
turală și științifică din cele 
două țări". Reuniunea se des-

fășoară sub egida Consiliu
lui federal al tineretului din 
Republica Federală a Ger
maniei

Din partea română parti
cipă o delegație a Uniunii 
Tinerelului Comunist, iar din 
partea vest-germană o dele
gație reprezcntînd numeroase 
organizații de tineret din Re
publica Federală a Germanici.

A fost inaugurat 
SEZONUL TUKISTIC

AL NAVELOR ROMANEȘTI 
PE DUNĂRE

VIENA 30 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, 
transmite s Nava de pasageri 
„Carpați" a poposit din nou în 
portul- Viena, inaugurînd, astfel, 
sezonul 
mânești

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Prnă vineri la ora 13 (ora Mos
covei), stația automată sovie
tică ,,Saliut“, lansată pe o or
bită circumterestră la 19 apri
lie, a efectuat 184 de rotații in 
jurul Pămintului, anunță agen
ția TASS. Aparatura științifică

Cu acest prilej, a fost orga
nizată o conferință de presă, 
desfășurată în prezența amba
sadorului Republicii Socialiste 
România la Viena, Dumitru 
Aninoiu, în cadrul căreia au 
fost prezentate multiplele posi
bilități de care dispune Româ
nia pentru turism.

instalată la bordul stației au
tomate funcționează normal, 
datele transmise fiind prelu
crate la centrul coordonator de 
calcul de pe Pămint. Zborul 
stației automate „Saliut" con
tinuă.

O deciaratie a M.A.E
Vietnam3

HANOI 30 (Agerpres). — 
Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care se a- 
rată că, în perioada 24—27 a- 
prilie, avioane americane, inclu
siv bombardiere „B-52“, au 
bombardat provincia Huong 
Lap. situată la nord de para
lela 17, pe teritoriul R.D. Viet
nam. La 28 aprilie, aviația ame
ricană a efectuat zboruri de-

asupra provinciei Ha
Forțele apărării antiaeriene ale 
R.D. Vietnam au doborit un 
avion american. Ministerul A- 
facerilor Externe al R.D. Viet
nam, se spune în declarație, 
demască și condamnă cu ener
gie aceste acte și cere Statelor 

neîntirziat 
afectează 

securitatea

Unite să înceteze 
toate acțiunile care 
suveranitatea și 
R.D. Vietnam.

„Al Gumhuria" despre 
solutionarea conflictului
din Orientul Apropiat

CAIRO 30 (Agerpres). — Orice 
inițiativă diplomatică pentru so
luționarea conflictului din O- 
rienlul Apropiat, fie că provine 
de la Consiliul de Securitate, 
de la Adunarea Generală, de 
la U Thant, fie din partea ce
lor patru mari puteri, trebuie 
săJtreacă prin ambasadorul Jar
ring, pentru a ușura sarcina ca
re i-a fost încredințată de Con
siliul de Securitate — scrie co
tidianul egiptean ,.A1 Gumhu- 
ria". Atunci cînd William Ro
gers, secretarul Departamentu
lui de Stat al S.U.A., și-a ex-

BUENOS AIRES 30 (Ager
pres) — La cîteva zile după 
ce exprimase părerea că re
venirea lui Juan Peron în 
Argentina nu ar fi oportună, 
ministrul argentinian de in
terne, Arturo Mor Roig, a 
declarat la Cordoba, în ca
drul unei conferințe de pre
să, că fostul președinte se 
poate întoarce din exil în 
cazul în care dorește acest 
lucru. Roig a subliniat că 
fostul președinte va trebui, 
însă, „să-și asume responsa
bilitățile inerente revenirii 
sale3.. Ministrul spusese an
terior că. „în actuala etapă, 
reîntoarcerea luj Peron ar 
putea constitui un factor de 
iritare pe scena politică a 
țării3. Noua declarație a lui 
Roig reflectă, potrivit obser
vatorilor, existența unor opi- 
ni divergente în rîndul o- 
fici dităților, in ceea ce pri
vește oportunitatea revenirii 
din exil a fostului președin
te.

GENEVA 30 (Agerpres). — In 
ședința din 29 aprilie a Comi
tetului pentru dezarmare, des
fășurată sub președinția repre
zentantului Etiopiei, Mikael 
Imru. au luat cuvîntul șefii de
legațiilor Italiei, Olandei, Ar
gentinei și Cehoslovaciei.

Ambasadorul Roberto Carac- 
ciolo, șeful delegației italiene, 
și-a consacrat intervenția pro
blemei interzicerii armelor bio
logice. Declarîndu-se pentru ne
gocierea unui proiect de con
venție de prohibire a armelor 
biologice, ca un pas în direc
ția eliminării complete a ar
melor chimice și biologice, de
legatul italian și-a exprimat 
speranța că se va ajunge în 
timp util la elaborarea unui 
text unic de acord, pe baza 
propunerilor existente, astfel 
îneît acesta să poată fi înain
tat viitoarei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.

Delegatul Olandei, Evert Bos, 
a tratat în intervenția sa ches
tiunea încetării experiențelor 
nucleare subterane. Arătînd că 
Olanda se pronunță pentru in-

terzicerea totală a acestor ex
periențe — soluție susținută de 
majoritatea delegațiilor din co
mitet — reprezentantul olandez 
a spus că, prin încetarea com
pletă a. testelor cu arme nu
cleare, puterile nucleare ar con
tribui la sistarea dezvoltărilor 
calitative în producția acestor 
arme și ar dovedi că sînt dis
puse să pună capăt cursei teh
nologice a înarmărilor. O ase
menea dovadă de reținere — 
a spus reprezentantul Olandei 
— ar echilibra, într-o anumită 
măsură, angajamentele asuma
te de puterile neposesoare de 
arme nucleare prin tratatul de 
neproliferare, ar genera destin
dere și îmbunătăți climatul 
litic internațional.

Ambasadorul Argentinei, 
nesto la Guardia, a rostit 
discurs pe tema prohibirii 
melor chimice și biologice, 
rătînd că un acord global
interzicere a armelor chimice 
și biologice nu s-a dovedit po
sibil, ceea ce a determinat ca 
negocierile să se concentreze 
asupra chestiunii armelor bio-

logice, delegatul argentini; 
subliniat necesitatea continuării 
eforturilor pentru a se ajunge 
la eliminarea tuturor armelor 
din . această categorie — chimi
co, bacteriologice, biologice.

Șeful delegației R. S. Ceho
slovace, ambasadorul Milos Vo- 
jcvoda, a abordat în interven
ția sa problemele 
armelor biologice 
Iubirii utilizării 
clearc. Relati’ 
armelor biologice, delegatul ce
hoslovac a susținut prevederile 
proiectului de convenție depus 
în comitet de țările socialiste, 
la care România este coautoa
re. In chestiunea interzicerii fo
losirii armelor nucleare, dele
gatul Cehoslovaciei s-a declarat 
în favoarea unui acord în ma
terie, amintind declarația adop
tată de Adunarea Generală a 
O.N.U. în 1961, prin care re
curgerea la armele nucleare și 
termonucleare este considerată 
ilicită și condamnată în temeiul 
prevederilor dreptului interna
țional.

TURCIAEVENIMENTELE DIN
ANKARA 30 (Agerpres). 

— A treia zi a stării de ur
gență din Turcia a fost mar
cată prin suspendarea a do
uă ziare, închiderea sediilor 
unor organizații și două ex
plozii Ia Ankara care nu au 
făcut insă victime. Cotidiene
le „Cumhuryet” (independent) 
și „Aksam“ (organ al Confe
derației Muncii din Turcia), 
care apar la Istambul, au 

„fost suspendate pentru zece

zile din ordinul generalului Fa- 
ik Turun, numit la introduce
rea stării de urgență, coman
dant pentru provinciile Ko- 
caeli, Istambul, Sakarya și 
Zonguldak. Aceste ziare au 
publicat articole contrare in
strucțiunilor comandantului 
stării de asediu.

Un comunicat al Comanda
mentului stării de asediu din 
Istambul precizează că numă
rul persoanelor supraveghea-

te se ridică la 83. Este
ba, mai ales, de studenți ca
re au jucat un rol însemnat 
în cadrul grevelor studențești 
și al ocupării localurilor uni
versitare, precum și de patru 
conducători ai Federației So- 
cial-Democrate. Totodată, mi
nistrul turc de justiție. Is- 
vail Arar, a anunțat că pes
te 160 de persoane au fost 
arestate în provincia sud-es
tică Diyarbahir.

| Nu se află în primejdie
ROMA 30 (Agerpres). 

I Specialiștii care au urmi 
j activitatea din ultimul timp 

a vulcanului Etna au decla
rat că spectaculoasa erupție 
ar mai putea continua ( 
luni, dar este tot atit de po
sibil ca ca să înceteze intr-o 
săptămînă. Vulcanologii apre
ciază că, de ia 5 aprilie pinâ 
acum, din craterul Etnci si
tuat la cea mai mare înălțime 
(3 300 metri), au fost aruncate 
8 milioane metri cubi de lavă. 
Materia incandescentă, care a 
distrus unul dintre observa
toarele vulcanologice și o 
parte din cablul telefericu
lui, continuă să coboare pe 
unul din versanți. Localită
țile clin împrejurimi nu se 
află însă în primejdie, cel 
mai apropiat sat fiind situat 
la o distanță de 1

Fără carantină
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: fiind situat g 
10 kilometri, i

I

primat, cu patru săptămîni în 
urmă, dorința sa de a veni la 
Cairo — subliniază ziarul — 
R.A.U. a primit favorabil aceas
tă propunere, conform voinței 
sale evidente de a încuraja orice 
speranță și orice tentativă care 
vizează reanimarea misiunii lui 
Gunnar Jarring și, prin aceas
ta, să ajute la soluționarea con
flictului. Conjunctura actuală, 
scrie «A! Gumhuria", nu per
mite ca vizita unui secretar de 
stat american, prima în regiu
ne după 18 ani, să fie un sim
plu turneu de explorare.

TOKIO 30 (Agerpres).
La Tokio au fost parafate 

acordul privind schimburile 
comerciale și plățile dintre 
U.R.S.S. și Japonia pe anii 
1971 —1975, precum și scriso
rile de schimb privind comer
țul în zona de litoral pe ace
eași perioadei și garanțiile 
guvernelor U.R.S.S. și Japo
niei referitoare la construc
ția unui port în Golful Vran- 
ghel, informează agenția 
TASS. Convorbirile so- 
vieto-japoneze în probleme
le amintite s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru — 
a declarat unui corespondent 
al Agenției TASS, N. Șiri
aev, conducătorul Departa
mentului pentru comerțul cu 
țările Asiei de sud-est și

Convorbiri
soviete
japoneze

Orientul Apropiat din Mi
nisterul Comerțului Exterior 
al U.R.S.S., care a parafat 
documentele din partea so
vietică. El a menționat că 
precedentul acord pe termen 
lung sovieto-japonez pentru 
anii 1966—1970, prevedea un 
volum al schimburilor comer
ciale de 2 miliarde ruble. De 
fapt însă valoarea schimburilor 
realizate în perioada amintită 
s-a ridicat la 2,6 miliarde 
ruble. In 1970, totalul schim
burilor comerciale dintre 
U.R.S.S. și Japonia s-a cifrat 
la 653 milioane ruble, ceea 
ce a făcut ca Japonia să ocu
pe primul loc în comerțul 
sovietic cu țările capitaliste. 
Presupunem, și faptul este 
confirmat de calculele cole
gilor noștri japonezi — a re
levat N. Șiriaev — că în in
tervalul 1971—1975 volumul 
schimburilor comerciale din
tre țările noastre se va ridica la 
circa 4 miliarde ruble, sporul 
mediu anual de creștere a li
vrărilor reciproce urmînd să 
fie de 12 la sută. Căutăm ca 
relațiile comerciale cu Japo
nia să se dezvolte în toate 
direcțiile și ca ambele părți 
să poată satisface cerințele 
partenerului pentru un nu
măr cît mal marc de mărfuri.

G Sub deviza „Industrializa
re și promovarea schimburilor", 
primul ministru marocan. Ah
med Laraki, a inaugurat joi 
cea de-a 21 ediție a Tîrgului 
Internațional de la Casablanca. 
Participă 23 de țări, printre 
care și România.

©■ Președintele Republicii 
Cipru, arhiepiscopul Makarios, 
va efectua, între 2 și 4 iunie 
anul acesta o vizită oficială la 
Moscova, la invitația președin
telui Sovietului Suprem și a 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. — anunță 
agenția T.A.S.S.

@ In capitala Libanului au 
început lucrările unei Conferin
țe internaționale consacrate 
dezvoltării turismului. La con
ferință participă delegații din 
20 de țări ale lumii.

® După cum anunță agenția 
China Nouă, un purtător de 
cuvînt al Statului Major al u- 
nităților Armatei Populare Chi
neze de Eliberare de pe fron
tul Fukien a comunicat că u- 
nităților
ziua 
cui.

de 1 NT.

© La che
ției muncii

li s-a ordonat ca în 
lai să suspende fo-

unarea Confedera
ții» Argentina, 

180 000 de muncitori din ora
șul Cordoba au declarat grevă 
generală. Ei revendică între 
altele, îmbunătățirea condițiilor 
de viață- și eliberarea muncito
rilor arestați de poliție.

® Observatori ai Organiza
ției Statelor Americane (OSA) 
au confirmat că la granița din
tre Salvador .și Honduras au 
avut loc, în ultimul timp, trei 
incidente armate. Incidentele 
au început la numai 24 de ore. 
după ce reprezentanții celor 
două țări la recenta reuniune 
a OSA acceptaseră să semne
ze, la 20 mai, un tratat de pace.

© Agențiile de presă relevă 
că, in primele două luni ale 
acestui an. în S.U.A. au fost 
înregistrate citeva sute de gre
ve la care au participat 310 000 
de oameni ai muncii din indus
triile de automobile, electro-

tehnică, construcțiilor, 
etc.

Acțiunile revendicative 
oamenilor muncii din 
se împletesc tot mai frecvent 
cu luarea de atitudine împo
triva războiului din Indochina 
și pentru retragerea militarilor 
nord-ainericani din această re
giune a lumii.

@ Potrivit unui prim bilanț, 
150 de persoane au pierit șl 
peste 2 000 au fost rănite în 
orașul brazilian Salvador de 
Bahia ca urmare a inundați
ilor provocate de ploile toren
țiale. Peste 10 000 de persoane 
au rămas fără adăpost. Guver
natorul statului Bahia, Antonio 
Carlos Magalhaes, a 
starea de urgență

declarat 
_ . în oraș și

a adresat un apel guvernului 
federal pentru acordarea de 
ajutoare. El a estimat pagubele 
provocate pînă în prezent la 
6 milioane de dolari

© Robert H. Finch și Donald 
Rumsfeld, consilieri ai președin
telui S.U.A., Richard Nixon, au 
avut convorbiri Ia Vecea Exe
cutivă Federală cu reprezen
tanți ai guvernului Iugoslav, 
anunță agenția Taniug. Schim
bul de păreri a cuprins un cerc 
larg de probleme actuale pen
tru cele două țări. Consilierii 
americani urmează să aibă o 
întrevedere cu președintele 
Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici.

©■ Postul de radio Cairo a 
anunțat că Adunarea Națională 
a Republicii Arabe Unite a 
ratificat joi, acordul și docu
mentele anexe privind crearea 
Federației Republicilor Arabe 
între R.A.U., Libia Și Siria.

@ Intre 20 și 25 iunie va 
avea loc la Oslo cea de-a doua 
sesiune a „Comisiei internațio
nale de anchetă asupra crime
lor de război din Indochina", 
a anunțat la Stokholm Hans 
Goeran Frank, secretarul ge
neral al acestei comisii.

WASHINGTON 30 (Ager- g 
preș). — N.A.S.A. a anunțat . 
că a suprimat carantina im- | 
pusă astronauților, navelor « 
spațiale și materialelor sele- I 
nare la sfirșitul expedițiilor ■ 
lunare. „Analizele ' efectuate I 
asupra materialelor și rezul- _ 
talele misiunilor „Apollo-ll“, I 
„Apollo-12" și „Apollo-l-l", a ’ 
precizat administratorul inte- 1 
rimar al N.A.S.A., George ’ 
Low. confirmă faptul că ma
terialele selenare nu prezintă ■ 
nici un fel de pericol pentru 1 
viața terestră". ■

Tancurile petroliere... ’ 
LONDRA 30 (Agerpres). — | 

Pinâ în anul 1974 vor na- . 
viga pe apele oceanelor a- | 
proximativ 400 de tancuri I 
petroliere uriașe, cu Un de- | 
plasament de peste 200 000 | 
tone fiecare. Societatea bri- i 
tanică „Lloyds Register of I 
Shipping" consideră că șan- . 
tierele navale din luine vor I 
atinge anul acesta cel mai "

consiaera ca șan- . 
vale din lume vor I 

„..al acesta cel mai ■ 
înalt punct al activității lor. I 
In anul 1972 se așteaptă o •

I 
ț
I

oarecare scădere a comenzi
lor pentru construcția 
tancuri petroliere.

de

In rolul Zînei...
ROMA 30 (Agerpres). — 

Cunoscuta actriță italiană Gi
na Lollobrigida va interpre
ta rolul Zînei cu părul al
bastru din filmul pentru te
leviziune al lui Luigi Com- I 
mencini inspirat după bas- ’ 
inul lui Collodi — , 
chiu". Regizorul Cominencini 
este realizatorul peliculei 
„Pîine, dragoste și vise”, tur
nat în 1953, care i-a adus 
consacrarea Ginei Lollobri
gida

Accident

PARIS 30 (Agerpres). — „Atit 
timp cît in Spania se va afla 
la putere regimul franchist nu 
voi pune piciorul pe teritoriul 
acestei țări", a declarat cunos
cutul pictor Pablo Picasso în le
gătură cu știrile, publicate de 
unele ziare, privind intenția sa 
de a face o vizită în orașul 
Las Palmas.

Pablo Picasso a părăsit Spa
nia după războiul civil din a- 
ceastă țară și instalarea la pu
tere a generalului Franco. Ce
lebrul pictor, care va împlini 
în octombrie a. c. vîrsta de 90 
de ani, trăiește de atunci in 
Franța.

I)eclara(is!e ministrului «le externe chilian
SANTIAGO DE CHILE 30 

(Agerpres). — Ministrul de 
externe chilian, CJodvmiro 
Almeyda, a primit grupul de 
ziariști străini care,, la invita
ția guvernului Unității Popu
lare vizitează Chile, pentru 
a lua cunoștința de noile re
alități din. această țară, a- 
nu.nță agenția Prensa Latina. 
Răspunzînd unor’ întrebări

privind politica externă a 
guvernului chilian, Almeyda 
a declarat că „preocuparea 
principală, în prezent, este 
de a menține pacea și pri- 

- elenia cu toate țările, și în 
special cu vecinii noștri". El 
a menționat o serie de ini
țiative chiliene dedicate dez
voltării relațiilor cu Peru, 
Argentina și alte țări latino-

americane. Almeyda a comu
nicat intenția guvernului său 
de a restabili relațiile diplo
matice cu Bolivia, întrerupte 
în urmă cu 10 ani. La baza 
acestor relații, a subliniat mi
nistrul de externe chilian, 
trebuie să stea pricipiile au
todeterminării popoarelor, a- 
le coexistenței pașnice și 
prietenești dintre națiuni,

neamestecul în treburile in
terne. Almeyda s-a referit a- 
poi la relațiile dintre Chile 
și țările socialiste, evocînd 
acțiunile cele mai recente — 
relații diplomatice cu R. P. 
Chineză, Cuba, R.D. Germa
nă, precum și stabilirea de 
raporturi economice cu R.D. 
Vietnam și R.P.D. Coreea
nă, . _ ____

Q Intr-o declarație radio-d:- 
fuzată, noul prim-ministru al 
Nepalului, Kirti Nidhi Bista, 
a subliniat că obiectivele politi
cii guvernului său sînt dezvol
tarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al 
populației.

Pe plan extern, a declarat 
premierul Kirti Nidhi Bista, 
Guvernul Nepalului „promovea
ză o politică de nealiniere șl 
coexistență pașnică".

® Miklos Ajtai, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al R.P. Ungare, președinte
le Comitetului de Stat pentru 
dezvoltarea tehnicii, va face în 
viitorul apropiat o vizită ofi
cială în Marea Britanic, la in
vitația lui John Davieș, minis
trul Britanic al industriei și 
comerțului, relatează agenția 
M.T.l,
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RIO DE JANEIRO 
gerpres). — 
și-au găsit 
accident de 
produs 
Manaus, statul brazilian 
mazonas. Un motor £ 
ralului „DC-6“, avînd 83 de 
persoane la bord, a luat foc 
imediat după decolare. Avio
nul a fost readus pe pistă, 
dar după citeva minute a ex
plodat.

pe

10 (A-
20 de persoane 
moartea într-un 
avion care s-a 
aeroportul din 

A-

Pregătiri
CAPE KENNEDY 30 (A- 

gerpres). — Pe poligonul de 
la Cape Kennedy se fac pre
gătiri in vederea lansării Ia 
7 și, respectiv, 17 mai a 
două sonde automate în di
recția planetei Marte. Potri
vit programului, aceste două 
sonde — „Mariner-8“ și „Ma
riner-!)* — urmează să se 
plaseze în jurul .Planetei 
roșii" in luna noiembrie, de 
unde vor , transmite fotogra
fii. precum și informații ști
ințifice.

Tezaur
BRUXELLES 30 (Agerpres). 

— In capitala Belgiei s-a a- 
nunțat descoperirea celui mai 
important tezaur de monede 
romane găsit vreodată pe te
ritoriul acestei țări. Colecția 
cuprinde 367 monede, (lățind 
din anii 51—180, purtînd e- 
figiile a numeroși împărați 
romuni, de la Nero la Marcus 
Aurelius.
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