
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe guvernatorul orașului Tokio

Joi, 27 aprilie 1972, în cursul 
dimineții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe dr. Ryokichi Mino- 
be, guvernatorul orașului Tokio, 
care, în fruntea unei delegații 
a capitalei nipone, se află într-o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., primarul 
general al municipiului Bucu
rești, și Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală.

A luat, de asemenea, parte 
Yoshito Shimoda, ambasadorul 
Japoniei la București.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, în cadrul căreia au 
ifost relevate cursul ascendent 
al relațiilor româno-japoneze, 
extinderea colaborării în multi
ple planuri dintre România și

Japonia. In acest context, s-a 
evidențiat aportul contactelor 
dintre municipalitățile din cele 
două țări la mai buna cunoaș
tere reciprocă, la amplificarea 
cadrului de cooperare bilatera
lă.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Iiitîlnirea tovarășului 
Vicolae Ceaușescu cu delegația 

P.C. din Ceylon

>

Ieri, după-amiază, peste nouă 
jute de oameni ai muncii din 
Petroșani — mineri, construc
tori, energelicieni, muncitori 
din transporturi și din alte ra
pturi economice — studenți și 
elevi, români, maghiari, ger- 
rnan.i și de alte naționalități au 
pmplut la refuz sala mare a 
Easci de cultură a sindicatelor 
ain localitate pentru a partici
pa la adunarea festivă consacra
tă sărbătoririi zilei de 1 Mai, 
ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, a luptei 
pentru libertate, pace și progres 
social în întreaga lume.

La adunare au participat to
varășii Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv 
al consiliului popular munici
pal, loan Ghinea, Gheorghe Fe- 
ler, Ionel Cazan, secretari ai co
mitetului municipal de partid, 
Traian Blaj, prim-vicepre.ședin- 
te al consiliului popular muni
cipal, Gavrilă David, președin
tele Consiliului municipal al

sindicatelor, Vasile Oros, prim- 
secretar al Comitetului munici
pal al U.T.C., Maria Brăniștea- 
nu, președinta comitetului mu
nicipal aii femeilor, alți activiști 
de partid și de stat, cadre de 
conducere din economic, con
ducători ai instituțiilor de învă- 
țămînt și cultură.

Adunarea festivă a fost des
chisă. de tovarășul Gavrilă Da
vid. Primit cu vii aiplauze a lu
at apoi cuvîntul tovarășul Cle
ment Negruț care a făcut o am
plă expunere asupra istori
cului zilei de 1 Mai, a semni
ficațiilor adinei pe care aceas
tă zi, a luptei și solidarității in
ternaționale a tuturor celor ce 
muncesc le-a înscris în întrea
ga viață politică, economică și 
social-culturală a poporului nos
tru.

Ziua de 1 Mai, a arătat vor
bitorul, aflată în miezul primă
verii a prilejuit de fiecare da
tă o privire retrospectivă asu
pra realizărilor fructuoase ale 
poporului nostru condus de 
Partidul Comunist Român pe 
calea edificării unei societăți e-

liberată de tarele trecutului, 
bazată pe cinste, dreptate și e- 
chitate socială, a unei societăți 
care deschide nelimitate posi
bilități de afirmare plenară a 
personalității umane pe frontul 
muncii libere, creatoare. Făcînd 
o scurtă trecere în revistă a 
realizărilor economice și socia
le obținute în anii socialismu
lui, în municipiul Petroșani 
vorbitorul a adresat celor pre- 
zenți, tuturor colectivelor de 
muncă din Valea Jiului, în nu
mele comitetului municipal de 
partid, felicitări pentru succe
sele de pînă acum adresîndu-le 
îndemnul de a-și spori preocu
pările, de a-și înzeci eforturile 
și energiile creatoare pentru a 
înscrie și în continuare în pal
maresul faptelor de muncă noi 
și noi succese pentru a contri
bui astfel la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvolta
te pe pămîntul României.

Din partea celei mai tinere 
generații a Văii Jiului, a orga-
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înalta prețuire a muncii

Decernarea diplomei de întreprin 
dere evidențiată minei Lupeni

Intr-o atmosferă sărbătorească, 
specifică festivităților, ieri 27 a- 
prilie, a avut loc decernarea Diplo
mei de întreprindere evidențiată pe 
ramură, în întrecerea socialistă pe 
anul 1971 — colectivului minei Lu
peni. La adunarea organizată cu a- 
cest prilej la, care au participat sute 
de muncitori mineri, maiștri, tehni
cieni și ingineri din cadrul minei, 
erau prezenți, de asemenea, tova
rășii ȘTEFAN ALMĂȘAN, secre
tar al Comitetului județean 
nedoara al . P.C.R., CLEMENT NE
GRUL, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Petroșani, 
LUDOVIC REPAȘ, vicepreședinte 
al Uniunii miniere, ing. VASILE 
OGÎRLACI, director general în Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geo
logiei.

Infățișînd bilanțul realizărilor ob
ținute de colectivul exploatării în 
întrecerea pe anul 1971 tovarășul 
ing. Dumitru Popcanăș, președinte
le comitetului oamenilor muncii, a 
arătat că în anul care a trecut co
lectivul minei a extras o importantă 
cantitate de cărbune cocsificabil pes
te plan, a sporit simțitor producti
vitatea muncii și a realizat substan
țiale economii la cheltuielile de pro
ducție. El a exprimat totodată hotă- 
rîrea tuturor muncitorilor de la mi
na Lupeni de a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile de plan și anga
jamentul luat în chemarea lansată 
la întrecerea pe anul 1972.

întrunind Diploma de întreprinde
re evidențiată, tovarășul Ludovic 
Repaș a felicitat colectivul minei 
Lupeni pentru distincția acordată,

Ilu-

urînd muncitorilor mineri să obți
nă rezultate și mai bune în cel 
de-al doilea an al cincinalului.

In numele Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei tovarășul V. 
Ogîrlaci, a felicitat, la rîndul său 
colectivul evidențiat.

Din partea colectivului distins au 
mulțumit tovarășii Petre Constan
tin, miner șef de brigadă, Erou al 
muncii socialiste și Ioan Predoșan, 
șef de echipă lăcătuși care s-au an
gajat să nu precupețească nici un 
efort pentru realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate.

Luînd cuvîntul în cadrul adunării 
festive, tovarășul Ștefan Almășan a 
felicitat, în numele Comitetului ju
dețean de partid colectivul de mi
neri, ingineri și tehnicieni ai minei 
Lupeni pentru distincția primită în

semn de înaltă prețuire a activității 
desfășurate anul trecut.

Referindu-se la răspunderea pe 
care o incumbă distincția acordată 
acestui colectiv, tovarășul Ștefan Al
mășan și-a exprimat încrederea că 
minerii de la Lupeni sînt hotărîți 
să-și consacre întreaga muncă și e- 
nergie pentru a întîmpina Conferin
ța Națională a partidului cu noi 
înfăptuiri, sporindu-și contribuția la 
realizarea programului de înflorire 
a României socialiste.

In acest cadru solemn, 
mosferă de puternică 
participant'll la adunarea 
adresat o telegramă 
Central al partidului, personal to
varășului Nicolae Ceaușescu.

TELEGRAMĂ

într-o at- 
însuflețire, 
festivă au 

Comitetului

Joi dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întîlnit 
cu delegația Partidului Comunist 
din Ceylon, formată din dr. S. A. 
Wickremasinghe, președinte al parti
dului, și C. Kumarasamy, membru 
al Biroului Politic al partidului, ca
re, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, fa
ce o vizită în țara noastră.

La convorbire au luat parte tova 
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirii s-a procedat 
la un schimb de vederi și de infor
mații asupra unor probleme de in
teres reciproc privind activitatea 
desfășurată de cele două partide, 
dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. 
și P.C. din Ceylon, unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, precum și aspecte actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile au evidențiat dorin
ța comună de a extinde, în continu
are, raporturile de colaborare tovă
rășească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Ceylon, în interesul întăririi priete
niei dintre cele două partide, al cau-

zei unității mișcării comuniste ’ și 
muncitorești.

Ambele partide s-au pronunțat în 
favoarea dezvoltării legăturilor pe 
plan economic, tehnic, cultural și în 
alte domenii, dintre România și 
Ceylon, pe baza independenței și e- 
galității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, respectului și 
avantajului reciproc, considerînd că 
aceasta corespunde intereselor celor 
două țări și popoare, cauzei păcii, 
colaborării și securității internațio
nale.

In cursul convorbirilor s-a sublini
at necesitatea sprijinirii active a lup
tei forțelor revoluționare democra
tice progresiste, împotriva polticii 
imperialiste de dominație și agresi
une, a colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru dreptul tuturor na
țiunilor de a-și făuri viitorul con
form voinței și aspirațiilor lor legi
time.

P.C.R. și P.G. Ceylon au expri
mat hotărîrea lor de a milita pen
tru dezvoltarea raporturilor de so
lidaritate și colaborare tovărășească 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești, pe baza marxism-lcninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, în folosul idealurilor socialismu
lui, democrației și păcii.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului secretar general 

Nicolae Ceaușescu
BUCUREȘTI

5.

Statornicie
Nimic nu-1 definește mai bine pe 

om decît rezultatele muncii sale, de- 
cît felul în care el privește această 
muncă. Așadar, conturul unei per
sonalități poate fi cel mai bine sur
prins vizitîndu-i locul de muncă, 
aflînd relațiile acestuia cu cei din 
jur. *

Cînd am pornit să-l caut pe omul 
care 
bune 
bune 
trila 
gură 
întîlnit pe minerul Eugen Voicu.

— De cînd lucrezi la frontal ?
— De vreo cinșpe ani.
— Numai în sectorul ăsta ?
— Păi, cu am început aici, pe 

vremea aia era un abataj cameră. 
Asta a fost la început, apoi s-a 
schimbat- șeful de brigadă, a venit 
Francisc Barta, a plecat și el, eu 

— ------ Mă obișnuisem cu
ca

Instantaneu
conducea brigada cu cele mai 
rezultate în extracția de car
dio sectorul IV al minei Pe- 
aveam notat în carnet o sin- 
cifră : 109 la suta. Așa l-am

Adunarea reprezentanților salariaților din cadrul Ex
ploatării miniere Lupeni, organizată cu prilejul acordării 
Diplomei de întreprindere evidențiată Pe ramură, ca urma
re a rezultatelor obținute în întrecerea organizată pe anul 
1971, vă raportează, tovarășe secretar general, că muncitorii 
mineri, inginerii și tehnicienii celei mai mari exploatări de 
cărbune cocsificabil din țară, sub conducerea comitetului de 
partid, au încheiat primul an al cincinalului cu succese deo
sebite în toate domeniile de activitate.

Ne bucurăm sincer pentru distincția ce ne-a fost acor
dată și ne vom strădui să obținem și în continuare rezultate 
la fel de bune.

Mulțumindu-vă încă odată pentru modul in care a fost 
apreciată activitatea colectivului nostru, ne exprimăm recu
noștința fierbinte față de conducerea partidului, față de dvs., 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru condițiile minunate de 
muncă și de viață ce ne-au fost create și ne angajăm să ne 
consacram întreaga noastră capacitate creatoare înfăptuirii 
politicii interne și externe a partidului, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Ro
mâniei.

de om care știeȘ ce vrea. Că lună 
lună brigada pe care o conduce 
realizează sarcinile de plan, este 
ticularitatea proprie a brigăzii

re, 
de 
î$i
parin-UKU llcllCU piUULJC <1 Ullgaz.ll, 
este un rezultat firesc. Ne vorbește 
cu entuziasm despre Ion Ene, loan 
Curi, Victor Cordea, Marin Domni
ța, Gheorghe Ștefan, Pavcl Crăciun, 
Nicolae Aurel, Rudolf Drotzingcr. 
Despre toți are vorbe de laude ; 
„Sînt niște oameni harnici, cu caro 
poți să „colaborezi", niște ortaci în 
care poți să ai încredere Vedeți, în 
cazul nostru, al minerilor, stabili
tatea este foarte importantă, ne o- 
bișnuim unii cu alții, ne știm „ro
lurile". fără repetiții prealabile, ne 
dăm curaj și siguranță în forțele 
proprii".

Fiecare om care se dăruiește cu

Coordonate tanedorene

o experiență pozitivă care

i
Mircea NEAGU

de jude-

televi-

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR SALARIAȚILOR 
DE LA EXPLOATAREA MINIERA LUPENI

i prin 
care 

efectuat 
de

de masă, 
următoare 
un mare

colecti- 
oameni ai 
îndeplinirea 
a sarcinilor 

In lucrarea

(Continuare fn nao a 3-a)

ramas.
oamenii. Am preluat.

r mi ii r z

Dem. D. IONAȘCU

DE AZI

colectivul acestei ex-
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md temă
tă
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Ne-am adresat pentru început 
președintelui comitetului oame
nilor muncii, inginerul Nicolae 
Nicorici cu rugămintea de a ne 
vorbi despre principalele măsuri

trebuie să realizeze a- 
producea înainte în 8 

a depune'eforturi fizice 
Trecerea la programul

1 Mai în 
E MINA

fruntea în-
URICANI

Anchetă realizată de
C. MAGDALIN

Indicatori îmbunătățiți 
la prepararea cărbunelui
La Preparația cărbunelui 

Coroești, colectivul de muncă 
întimpină ziua de 1 Mai prin 
continuarea succeselor obți
nute pînă acum în îmbună
tățirea calității produselor li
vrate. Pe baza realizărilor ob
ținute pînă acum se estimea
ză că, pe primele patru luni 
ale anului, principalii indi
catori vor fi îmbunătățiți du
pă cum urmează: cu 0,5 punc
te cenușa sorturilor livrate, 
cu 2,1 puncte recuperările 
industriale și cu 7,7 puncte 
ridicarea extracției în sorturi 
superioare.

Colectivele tuturor secțiilor 
uzinei de preparare participă 
de asemenea Ia o seamă de 
inițiative obștești, în afara o- 
relor de producție, consacra-

te marii sărbători a oameni
lor muncii. Au fost colectate, 
prin contribuția mai ales a 
organizațiilor U.T.C., peste 
300 tone fier vechi, ceea ce 
reprezintă o depășire cu ju
mătate a angajamentului luat; 
este în curs de desfășurare 
acțiunea de curățire a insta
lațiilor și a incintei 
muncă patriotică, în 
scop salariații au i 
pînă acum 360 de ore 
muncă.

In ziua de 1 Mai, la intra
rea în întreprindere se vor 
putea citi primele articole 
pe teme de educație, produc
ție și gospodărire ale 
gazete de perete care 
„șlefuiește" în aceste zile.

Acțiuni de muncă
©patriotică închinate luminoasei sărbători

In ziua de 26 aprilie, peste 30 de tineri uteciști de la Ex
ploatarea minieră Aninoasa și-au dat întîlnire la o nouă 
acțiune organizată de comitetul U.T.C. pe exploatare.

In frunte cu TIBERIU NAGY, secretarul comitetului 
U.T.C., tinerii au efectuat lucrări de amenajare și înfrumuse
țare în incinta exploatării, de colectare a unei însemnate 
cantități de metale vechi. In această acțiune cu prilejul căreia 
s-au evidențiat tinerii GHEORGHE IIOTEA, VASILE CO- 
DREA, MARCEL BUTNARU, VASILE ARDELEANU, DIMA 
PETRU și alții s-au colectat 35 tone fier vechi, cifră care în
tregește la 110 tone, cantitatea colectată și predată de or
ganizația de tineret a minei, de la începutul anului.

Așa cum ne-a informat secretarul comitetului U.T.C. pe 
exploatare, în cursul acestei săptămîni tinerii vor participa în 
continuare la amenajarea parcului din comună, precum și 
darea în folosință a terenului de volei din incinta minei,

Simion POP 
activist U.T.C.

Mina Uricani
îndeamnă la reflecții și se cere urmată
gyamsa;,- -

1) O DEMONSTRAȚIE PE VIU

PLANUL DE PRODUCȚIE 
POATE FI ÎNDEPLINIT EXEMPLAR

„CODAȘA CODAȘELOR". Mina care ani de-a rindul a 
călcat din insucces in insucces... Mina la care fiecare analiză 
era obiectivul criticilor pentru nerealizarea planului... Mina 
care, în ciuda unor serioase eforturi, nu se putea debarasa 
de un renume care nu-i făcea cinste. ACEASTA ERA MINA 
URICANI DIN ANII TRECUȚI.

„MINA CU CELE MAI BUNE REZULTATE PE BAZIN". 
Mina care în condițiile programului redus de 6 ore la fron
turile de lucru, în perioada care a trecut de Ia începutul a- 
nului și-a îndeplinit ritmic, lună de lună sarcinile de plan... 
Mina care, printr-un puternic efort de voință, a renăscut ca 
pasărea Phonix din cenușa propriilor insuccese și-a cîștigat 
onoarea de a se prezenta la apropiatul 
trecerii socialiste pe bazin. ACEASTA 
DE ASTAZI.

Cum s-a ajuns aici ? Cum a reușit 
ploatări să învingă rămînerea în urmă și să creeze în același 
timp o platformă solidă de pornire spre obținerea unor re
zultate din ce în ce mai bune ? Iată obiectivul investigației 
pe care redacția noastră a întreprins-o la Uricani din dorința 
de a face ca experiența bună dobîndită aici să fie larg cu
noscută în toate colectivele miniere din Valea Jiului, cu atît 
mai mult cu cît realizările colectivului minei Uricani de
monstrează pe viu, în mod convingător, că măsura privitoa
re la reducerea timpului de lucru în subteran e justă, că 
planul poate fi realizat în cele 6 ore de muncă la front.

La ancheta noastră au răspuns cadre tehnico-inginerești, 
șefi de brigăzi, reprezentanți ai organizațiilor obștești.

— Dacă e vorba să discutăm 
de măsurile pe care le-am apli
cat pentru asigurarea trecerii 
cu succes la programul redus 
de lucru pentru mineri, ne-a 
declarat primul nostru interlo
cutor, aș vrea să reamintesc o

Nu am depășit în mod spec
taculos planul din prima zi a 
aplicării regimului de 6 orc. De 
fapt, nicj nu ne așteptam la a- 
cest lucru pentru că trecerea Ia 
regimul de lucru de 6 ore impli
că o serie de probleme foarte

IN ZIARUL

Cu puțin timp în ur
mă, la Deva a intrat 
sub tipar lucrarea „Ini
țiative hunedorene", ca
re face parte clin am
plele acțiuni ce se între
prind în județul nostru 
in vederea intensificării 
muncii politice și cultu
ral-educative de masă.

Consemnînd acest e- 
veniment editorial, ne-am 
propus să subliniem și 
alte apariții de cărți, 
broșuri, pliante și foi 
volante, editate pînă în 
prezent de către Comi
tetul județean de partid 
și Comitetul județean 
pentru cultură și educa
ție socialistă.

Mai întii de toate cî- 
teva cuvinte despre 
„Inițiative hunedorene" 
Lucrarea despre care 
este vorba, își propune 
să valorifice și să ge
neralizeze experiența bu
nă a unor organizații 
de partid din județul 
nostru în desfășurarea 
muncii politice și cultu
ral-educative de masă.

însă am 
locul, cu 
mai vechi ștafeta, trebuia. s-o facă 
cineva și s-a întîmplat ca acel ci
neva să fiu eu. ccl mai „bătrîn" 
din abataj.

Cu toate că n-a trecut de pa
truzeci și doi de ani, Eugen Voicu 
se consideră un „bătrîn", deși nu 
este. Hotărît lucru, n-avem nimic cu 
spusele acestui „veteran", mic de sta
tură, vioi, cu o uitătură șerutătoa-

1Iî
*

t

La baza optimismului, 3 factori reali: 
pregătire minuțioasă — organizare 

efort susținut
tehnice și organizatorice care 
au condus Ia realizarea planu
lui în condițiile programului de 
6 ore la fronturile de lucru din 
subteran,

discuție avută cu un redactor al 
ziarului dv. cu aproape 5 luni 
în urmă cînd s-a trecut la a- 
plicarea noului program de lu
cru și cînd în prima zi mina 
Uricani nu și-a putut onora în 
întregime sarcinile de plan. Cu 
toate că pășisem „cu stîngul", 
am arătat atunci că sîntem opti
miști și — pe baza pregătirilor 
minuțioase făcute, pe baza orga
nizării mai bune a întregii noas
tre activități și a unui efort' 
susținut din partea întregului 
colectiv vom onora în întregime 
sarcinile de plan. Timpul care a 
trecut a confirmat întrutotul 
optimismul, convingerile noas
tre.

complexe atît ca organizare cit 
și ca disciplină, întrucît în <’> ore 
minerul 
cum cît 
ore fără 
în plus.
de 6 ore a presupus în primul 
rînd organizare, în al doilea 
rînd îmbunătățirea ritmului de 
lucru la toate nivelele atît în 
acord cît și în regie, iar în ul
timă instanță a necesitat devota
ment și o mobilizare permanen- 

a întregului colectiv de mun-

SOCIALISMUL 
istorie scrisă 
timpul prezent 

(ÎN PAGINA A 2-A) 

Informații utilitare 
Din sălile 
cată

Programul 
ziunii pentru săptă- 
mîna viitoare
In ajunul meciului 
România—Ungaria. 
Moțiunea de neîn
credere în guvernul 
cancelarului Willy 
Brandt a fost res
pinsă în Bundestag 
(ÎN PAGINA A 4-A)

în mobilizarea 
velor de 
muncii la 
exemplară 
economice,
amintită sînt prezentate 
11 inițiative printre ca
re inițiativa minerilor 
din Lonea, intitulată su
gestiv „Dirigenție mun
citorească", a minerilor 
din Teliuc „Nici un va- 
gonet cu minereu rebu- 
tat“, sau cea a mineri
lor de la I. M Barza, 
„Nici o echipă sub 
plan", ori inițiativa co
lectivului de la fabrica 
chimică Orăștie, intitu
lată „In muncă, fami
lie, societate — conști
ință socialistă, cinste 
demnitate onoare".

Referitor la celelalte 
publicații este de subli
niat faptul că, în cursul 
acestui an, au mai fost 
editate lucrările intitula
te i „Localitățile județu
lui Hunedoara" „As
pecte ale dezvoltării e- 
conomice și social-cultu- 
rale a județului Hune-

doara", broșurile „Acor
dul global — pîrghie e- 
ficientă de sporire a 
producției agricole", 
„Ghidul compendiu al 
județului Hunedoara", 
precum și un mare nu
măr de foi volante pe 
teme actuale din econo
mie și agricultură.

De asemenea, în cin
stea semicentenarului 
U.T.C. au fost editate 
cartea „50 de ani de 
luptă și muncă activă a 
tineretului hunedorean" 
și culegerea literară de 
versuri „Pași spre îm
plinire"

Și acum cîteva rele 
riri la lucrările care se 
vor mai edita pînă la 
linele anului.

Cotitinuindu-se preo 
cuparea pentru ridicarea 
calitativă a nivelului 
muncii politice și cultu 
ral-educative 
în perioada 
se va realiza 
volum de tipărituri, din 
toate domeniile de acti
vitate. Cu deosebire sînt

de evidențiat broșurile 
intitulate: „Din expe
riența unor primari în 
conducerea activității e- 
conomice a comunei", 
„Munca politică de ma
să — factor dinamiza
tor al activității de pro
ducție, în minele Văii 
fiului", „Din experiența 
muncii politice de masă 
în întreprinderile de 
construcții, comerț și co
operația meșteșugăreas
că", „Cinecluburile și 
sarcinile lor actuale", 
„Presa hunedoreană de-a 
lungul vremii", o cule
gere literară, un album 
foto cu imagini repre 
zentative din județu. 
Hunedoara, precum Și 
o broșură dedicată ani
versării a 25 de ani de 
la proclamarea Republi
cii, care va cuprinde 
profundele prefaceri prin 
care au trecut t'oate lo
calitățile județului Hu
nedoara în anii care au 
trecut de la acest eve
niment istoric.
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Un scurt consult, înainte de începerea unei lucrări sub îndrumarea maistrului Viorel AngheJ din secția O brigadă apreciată în uzină este și cea a lăcătușilor constructori condusă de Eugen Heinz, surprinsă în timpul
mecanică a U.U.M.P. lucrărilor de montare a instalației de întins vagonete pentru mina Dîlja.

BOBBEBBIIBliia SSESESBESnraSSE
B 
B
B 
B
B
B

3
E

B

Ei
B
B

a 
st
B 
B
5 
B
B 
B 
a
B
E 
B
B 
B
B
B 
® 
w
B
E 
E

E
B 
ie

0
P
B 
B
0
E 
El 
0
E

6 
ES

Trebuie, neindoios, să faci un 
evident efort de imaginație da
că vrei să „vezi" cu ochii min
ții cum arăta Uzina de utilaj 
minier din Petroșani, in urmă cu 
mai multe decenii. Trebuie să 
posezi capacitatea de a descom
pune, din imaginație, actuala 
platformă industrială situată in 
perimetrul nordic al orașului, de 
a elimina clădirile impunătoare 
de astăzi, de a reconstitui mai
danul, periferia. Odată realiza
te aceste operații ale minții, 
neștiind încotro s-o iei, indreap- 
tă-te, cititorule, spre localnici, 
ascultă relatările cu iz de le
gendă ale băștinașilor și ac
ceptă, așa cum iți vor povesti 
aceștia, ideea că uzina de as
tăzi a fost., cîndva, un modest 
atelier dotat (de exemplu prin 
anii ’20) cu șapte strunguri, un 
modest atelier in care roboteau 
doi turnători, doi tinichigii, 
cinci timplari, șase strungari...

Trebuie, neindoios, să recurgi 
la același efort imaginativ da
că vrei să vezi cu ochii minții 
cum arăta uzina în urmă cu 
mai puține decenii. De exemplu, 
în urmă cu un număr de ani 
egal cu virsta noii noastre socie
tăți. Imaginea - aparent ase
mănătoare, înșelător asemănă
toare sau cu alte cuvinte, ase
mănătoare la suprafață - va 
trebui supusă unui puternic fil
tru, capabil să absoarbă am
prenta pregnantă de tehnicita
te și mecanizare așternută aici, 
îndeosebi in ultimii ani. Unele 
clădiri și unele hale, de prin a- 
nii ’40 se mai păstrează intac
te. Dar, in interiorul lor s au 
produs schimbări covîrșitoare. A- 
lături de halele vechi au apărut 
clădiri noi, impunătoare, care 
trădează aceeași figurativă am
prentă a tehnicii. In interiorul 
lor se petrec astăzi operații de 
o complexitate nebănuită, se 
realizează lucrări de frunte - 
prototipuri, unicate - pentru in
dustria noastră constructoare de 
mașini. Am avut prilejul să aflu, 
să-mi adnotez pe cit îmi permi
tea mina, creionul, blocnotesul 
despre preocupările recente do
vedite în perimetrul acestei plat
forme industriale pentru dezvol
tarea intensivă a uzinei (pe a- 
celași spațiu, cu aceleași supra
fețe) o dezvoltare care are drept 
invizibil resort un atribut tot 
mai propriu omului contempo
ran — rațiunea.

Am aflat, și scriu aici aceste 
amănunte, în sprijinul celor dor
nici să facă o comparație cu 
trecutul (cu oricare trecut) des
pre faptul că, intr-un moment 
de răscruce, cînd cerințele pro
ducției de cărbune impuneau să 
se țină pasul cu o anumită dez
voltare, nucleul de conducere 
al uzinei compus, fără exage
rări, din sute de oameni (con
ducere colectivă, nu glumă I) 
nucleu din care făceau parte 
muncitori cu necontestată pri
cepere, meseriași „cu miini de 
aur” și gindire de tehnician, 
și-a îndreptat privirea spre re
sursele interne ale uzinei. A în
ceput, atunci, un minuțios pro
ces de analiză, au început cău
tări febrile, frămintărî colective, 
intr-un cuvînt, un efort colectiv 
de strădanii, finalizat prin ceea 
ce se vede astăzi : reamplasa- 
rea unor mașini-unelte după

noile cerințe, reașezarea fluxu
rilor de producție, reutilizarea 
unor secții aparent adormite, a- 
parent auxiliare. AUTOUTILA- 
REA, AUTODOTAREA - erau cu
vintele de ordine ale corpului 
tehnico-ingineresc. MICA ME
CANIZARE - era sursa acestor 
pirghii principale ale dezvoltă
rii intensive. Și astfel, dintr-o 
mecanizare denumită atit de 
impropriu ca fiind „mică", mul
te suprafețe auxiliare s-au trans
format in suprafețe utile, multe 
încăperi au primit sub acoperiș 
mașini cu care s-a trecut la o 
producție superioară atît cali
tativ cit și numeric. Stilpii hi
draulici de abataj, elementele 
și instalațiile de susținere me
talică, grinzile articulate, trans
portoarele ușoare (dar de ran
dament sporit) - sint doar cîte-

bă toate acestea, am omis, de
sigur, multe altele, multe „amă
nunte" caracteristice profilului 
de astăzi al uzinei. Apoi, a- 
flindu-mă în fața unor coli al
be de hirtie, cînd a trebuit să 
dau o formă grafică adnotărilor, 
mi-am amintit că toate aceste 
lucruri s-au mai scris, cindva, cu 
un an, sau doi, sau poate trei 
ani, in urmă. După o indelun- 
gată reflecție, ajutat de insiși 
oamenii uzinei, cărora- le-am 
reconstituit în gind citeva a- 
precieri adnotate fugar, mi-am 
dat seama că un lucru esențial, 
o caracteristică proprie între
gului proces de dezvoltare a fos
telor ateliere, și anume acel 
lucru și acea caracteristică ce 
străbat ca un fir roșu istoria 
actualei uzine, au scăpat pre
decesorilor reporteri. Fără pre-

TRANSFORMAREA 
mm u i imm

A.

va din produsele ce poartă ca 
marcă de prestigiu inițialele 
„U.U.M.P.", produse care consti
tuie o îndreptățită mindrie a co
lectivului. Sudura în mediul prol 
tector, forjarea în matrițe în
chise, procedeele noi (îmbunată- 
țite, ni s-a spus, din modestie) 
de turnare, procesele îmbunătă
țite (de asemenea) de tratament 
termic, utilizarea mașinilor au
tomate și (nemărturisit „oficial" 
tot din modestie) chiar cu pro
gram — sînt citeva din procedeele 
tehnologice moderne, aplicate la 
U.U.M.P. Ca o încununare a e- 
forturilor proprii, ca o dovadă 
certă a capacității creatoare a 
specialiștilor uzinei și a neîn- 
trecuților ei meseriași, răspun- 
zind acelorași cerințe ale dez
voltării industriei carbonifere,, 
pe harta economică a munici
piului, anul 1969 a adus cu sine 
apariția unei subunități - Fa
brica de stilpi hidraulici de la 
Vulcan - rod, de asemenea, al 
unei participări colective, al 
progresului.

Am aflat, am adnotat in gra-

tenția de a epuiza printr-un cu
vînt magic, o stare de lucruri 
mai generală, fără pretenția pri
mului descoperitor pe terenul 
dezvoltărilor intensive, înscriu 
acum, aici, revelația pe care am 
avut-o, brusc, la începutul în
semnărilor de față, in fața coli
lor albe de hirtie, despre firul 
roșu ce străbate istoria ultime
lor decenii ale uzinei, istoria 
scrisă in anii fierbinți ai recons
trucției, continuată in anii tot a- 
tît de fierbinți, dar mai conden
sați, ai construcției, iar acum 
ai dezvoltării multilaterale. Acest 
fir roșu se numește socialism, 
o filă de istorie scrisă în pre
zența noastră de mari făuritori 
care se numesc sudori, strunga
ri, lăcătuși, frezori sau matrițeri, 
oameni care au un număr de 
ani relativ egal cu acela al noii 
noastre societăți.

Da. Pe platforma industrială 
din perimetrul orașului natal, 
după o imaginativă întoarcere 
în trecut, am avut revelația brus
că a întilnirii cu toate atribute
le pe care socialismul le-a im
primat societății noastre. Mi

s-a vorbit, aici, despre mecani
zare, despre mașini cu program, 
procedee tehnologice moderne, 
conducere colectivă, dezvoltare 
planificată, diversificare a pro
ducției. Mi s-a relatat despre 
preocupările pentru automatiza
re, pentru calificare și pluricali- 
ficare. Despre rațiunea (înțelea
să sincer și profund) a industria
lizării, și efectele ei în viața de 
toate zilele a familiilor de me
seriași. Despre bunăstare, nivel 
de trai, grad de confort incom
parabile cu trecutul - intr-un 
cuvînt, despre atitea alte atri
bute pe care socialismul - du
pă ce a primit generos, efortul 
muncitorilor — le-a restituit la 
fel de generos oamenilor, uzi
nei. Astfel, în fața colilor albe 
de hirtie, după o imaginativă 
introducere în trecut, revela
ția implinirilor mi-a apărut des
cărcată de obișnuința cotidianu
lui, in adevărata ei măreție so
cială : pe platforma industrială 
din perimetrul orașului, poți 
constata, cititorule, la o scară 
adecvată, dar nu lipsită de pu
ternice nuanțe, amprenta socia
lismului, istorie scrisă la timpul 
prezent.

Trebuie, neindoios, dacă vrei 
să compari uzina de astăzi cu 
cea din urmă cu mai multe, sau 
chiar mai puține decenii, să 
recurgi și la citeva elemente ca
re vorbesc despre o altă trans
formare. Căci, odată cu mo
dificările de esență, odată cu 
noile procedee tehnologice, cu 
noile fluxuri de producție s-a 
realizat și un proces regenera
tor al omului. Paralel cu mode
larea fiecărei piese s-a realizat, 
intr-o nevăzută „tehnologie a 
spiritului" un proces de edu
care, de formare a omului nou, 
cu o nouă atitudine față 
de muncă, față de socie
tate ; o „tehnologie a edu
cației" în spiritul principiilor 
socialismului și comunismului, 
in spiritul tradiției uzinei care 
se contopește cu însăși tradiția 
de luptător pentru nou, pentru 
progres, a clasei muncitoare.

Trebuie - dacă vrei să faci 
comparații, dacă vrei „să vezi" 
socialismul, dacă vrei să reali
zezi cu ochi minții procesul de 
transformare revoluționară a o- 
mului și a gîndirii sale - să 
vizitezi platforma industrială un
de am notat numele a zeci de 
oameni care au ridicat ateliere
le de altădată la rangul unei 
uzine de talie națională, oa
meni care privesc de acum, spre 
noua etapă a societății noastre, 
pregătiți să scrie o nouă filă in 
cartea de aur a socialismului : 
VIOREL ANGHEL, PETRU VOt- 
NA, VASILE RUSAN, ADRIAN 
AVRÂMUT, GHEORGHE AI.BU, 
NICOLAE TUDOR, MARIN STE
FAN, NICOLAE BENCOVICI, PE
TRU AILENEI, TEOFIL CHIS, 
GHEORGHE SCURTU, GHEOR
GHE MAGHIAR, GAVRILÂ DAN, 
ALEXANDRU DEMETER, COR
NEL GRADINARU, ADALBERT 
SVOBODA, MIHAI OREHOV, 
MIRCEA LANCRAJAN, IOSIF 
CZIBULA, LADISLAV CHEREJI, 
ION TĂNASE, și atiția alți me
seriași, cu miini de aur, cu gin
dire de autentici promotori ai 
noului, ai progresului necontenit 
al societății noastre.

I. MUSTAȚA

r—------------------
Precizia strungarului, ri

goarea controlorului de calitate 
— la care se adaugă tenacita
tea omului călit în multe, în 
nebănuite împrejurări — nil 
încetează astăzi să constituie 
trăsăturile proprij ale pensio
narului Alexandru Opitz, ale 
renumitului meseriaș care Și~a 
consacrat 49 de ani din via
ță, muncii în aceeași uzină, în 
aceeași secție. Recordul, dacă 
există cumva, constă maj de
grabă în această precizie, ri
goare și tenacitate decît în 
simpla durată a activității, de
și, la o adică, 49 de ani în
seamnă o viață de om. înseam
nă aproape viața uzinei. în
seamnă o carte de vizită pe 
care trebuie să o deschizi cu 
nemăsurate precauții, cu o ti
miditate pe care nu mă ascund 
să o mărturisesc.

L-am întîlnit la colțul stră
zii. L-am cunoscut în momen
tul cînd, tocmai îl întrebam 
dacă știe unde locuiește pen
sionarul Opitz !

— Eu sînt 1 Ce doriți, vă 
rog ?

După introducerea de cu
viință. încărcată cu multe scu
ze — dar nu și cu scuza prin
cipală pe care o transmit pe 
această cale, de a-l fi vizitat 
cu oarecare întîrziere a ur
mat un dialog plăcut, cu în
vățăminte pentru „toată lu
mea". înainte de a declanșa 
întrebările potrivite de acasă, 
la care interlocutorul m-a aju
tat pe parcurs să renunț, am 

; reușit să-mi înscriu, în carnet, 
primele impresii ! locuință 
modestă, gospodărie chibzuită, 
stăpînită de doi oameni care 
au știut să-și prețuiască tru
da, să se înconjoare de liniște, 
să-și clădească un echilibru al 
vieții în care vertebra princi
pală s-a numit întotdeauna 

I munca — o munca plină de pa
siune. onestitate, conștiinciozi
tate.

— Intr-adevăr, m-am anga
jat acum 49 de ani la atelie
rele centrale, care au devenit 
între timp Uzina de utilaj mi
nier de astăzi. Aș avea multe 
să vă povestesc despre aceas
tă uzină. Dar aș prefera mai 
bine să vorbesc despre oame
nii ei...

— La uzină, acești oameni 
ne-au vorbit neașteptat de 
elogios despre dv. După pen
sionare, chiar dv. ați dat curs 
unui îndemn lăuntric și v-ați 
adresat ziarului, pentru a le 
transmite mulțumiri pentru 
gestul colegial, de adîncă va
loare umanitară, prin care

v__I., _____

colectivul uzinei a înțeles să 
aprecieze cei 49 de ani mun
ciți la U.U.M.P. Ce înseamnă, 
de fapt, patruzeci și nouă de 
ani. sau aproape cinci decenii

Interlocutor: 
ALEXANDRU OPITZ, 
strungar, controlor 

de calitate, 
pensionar 
al Uzinei 

de utilaj minier
Petroșani

T

de lucru în același Ioc de 
muncă ?

— Pentru mine înseamnă a 
cum o mare satisfacție. In 
seamnă că am fost folositei 
49 de ani, că am fost aprecia’ 
în tot acest timp, că mi-am 
făcut datoria. Vezi dumirea 
ta, astăzi se tot vorbește că 
tinerii să fie stabili. Unii din
tre ei se sunară, cîteodată, dar 
nici ei nu știu pe ce se supă
ră — pe oameni, pe muncă — 
și atunci pleacă. Ce înseamnă 
dacă li se dă drumul să plece ? 
Că sînt necesari. ca pîinea și 
apa, sau că pot fi înlocuiți ?

— înțeleg că tinerii la care 
vă referiți ar trebui să-și 
schimbe optica Adică să nu-si 
considere interesele personale 
mai presus de ale colectivului, 
să nu se autoaprecieze avînd 
în față aceste interese. ..Dacă 
nu mi se îndeplinesc, plec" — 
spun unii cînd se referă la 
interesele lor. deși ar trebui 
să spună : „Fac tot posibilul să 
rămîn. să fiu apreciat, iar u- 
z.ina să țină la mine !“

— Cam așa am vrut să spun.
— Ați vrea, tovarășe Opitz, 

să ne relatați ce s-a întîmplat 
în decursul anilor cu o altă 
categorie de salariați ai uzi
nei, care au plecat din uzină 
iar după cîțiva ani s-au reîn
tors avînd o experiență în 
plus, dar avînd și convinge
rea că tot în uzină -se află lo
cul lor ?

— Există, intr-adevăr, și a- 
semenea salariați. Unii din
tre e; și-au dat seama că sînt 
de două ori copii ai uzinei t o 
dată pentru că aici au învă
țat meserie, iar a doua oară 
pentiu că doar aici ar mai 
avea ceva de învățat. Alții, 
cînd s-au înapoiat au căutat 
atmosfera aceasta de siguran
ță. de încredere în puterea u- 
zinej și a colectivului ei, a 
uzinei care are stîlpi foarte 
puternici : oamenii.

— Vă mai amintiți de la ci
ne ați deprins meseria de 
strungar ?

— Da, îmi amintesc. De la 
Ioan Lampe, bătrînul. Și îmi 
mai amintesc că prin 1929, 
înlr-o bună zi, bătrînul Lampe 
a fost sărbătorit cînd a împli
nit 40 de ani de muncă în 
Valea Jiului, așa cum am fost 
și eu sărbătorit de colectivul 
uzinei. înseamnă că tradiția 
uzinei se păstrează, că stabili
tatea aceasta nu are numai 
49 de ani, ci mult maj mult...

M. ION
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Instalata de sapat 
suitori pe verticală 
— o lucrare realiza
tă în întregime la 
U.U.M.P,, care ridi
că prestigiul uzinei 
la noi cote de afir
mare profesională.

Realizarea sarcinilor 
plan in bune condițiuni, 
toți indicatorii constituie 
totdeauna pentru un colectiv 
de oameni ai muncii, CAR
TEA DE VIZITA cu care fie
care membru al colectivului 
se prezintă in societate. Este 
ceea ce se petrece și la Uzina 
de utilaj minier Petroșani de 
mai mulți ani consecutiv, sau, 
oricum, cu mici alternanțe.

Din aceste realizări, sau din 
această mindrie, pe care, în
dreptățit, și-o asumă fiecare 
membru al colectivului, se 
naște intr-un continuu proces 
dialectic, impulsul pentru noi 
realizări, îndatorirea de a în
scrie noi izbinzi în palmare
sul unei unități economice 
de prestigiu național. La 
U.U.M.P., ne-a relatat, recent, 
tovarășul DUMITRU liOȚA. 
secretarul comitetului ' de 
partid al uzinei, munca a de
venit o datorie de onoare, o 
autentică virtute civică căreia 
fiecare salariat îi adaugă prin 
efortul propriu, noi valențe, 
noi semnificații.

Am cunoscut numeroși 
muncitori, oameni de diferite 
vîrste care, dintr-o unanimă 
apreciere a colectivului, mi-au 
fost recomandați ca fiind 
MESERIAȘI CU MIINI DE 
AUR. Oameni care se bucură 
în societate de un binemeri
tat prestigiu, cucerit prin 
muncă. Oamenii care au în
deplinit și continuă să înde
plinească acele prerogat i ve
ale muncitorului de tip mm 
al societății noastre, prin in
termediul cărora li se 
tituie onoarea cu care ei
înnobilat munca, și, prin 
ceasta, iși păstrează un 
demn in societate. Pentru 
ți acești oameni — 
înșiruire este aproape 
bilă, intr-un număr 
— munca a devenit
rea lucrurilor o datorie de 1 
onoare, o virtute civică că- j 
reia îi răspund zi de zi, cu 
însuflețire, ridicind prestigiul I 
uzinei la noi cote de afirma- . 
re profesională, ridicindu-și | 
propriul prestigiu in fața se- I 
menilor.

Sînt oameni care poartă pe I 

bluza salopetei marca uzinei, 
o marcă pe care se poate ci
ti — prestigiu, onoare, dem- ( 
nitate.

A fi 
colectiv 
mindrie 
riați ce

de 
la 

in-

res
ult 
a-

loc 
to- 

a căror 
imposi- 
de ziar 
prin fi-

membru al acestui
— iată un titlu de 
pentru mulți sala- 
poartă astăzi, tradi

ția de muncă a uzinei spre 
noile înălțimi ale socialismu
lui.
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Studenții formează o categorie 

a intelectualității a cărei sferă de 
interese este deosebit de vastă, 
deși ei se specializează intr-un a- 
numit domeniu de activitate. De 
la această premisă au pornit ho- 
tăririle partidului și statului prin 
care li s-a dat posibilitatea de 
a-și susține ideile prin publicații 
periodice. O revistă studențească 
trebuie apreciată în toată com
plexitatea finalității ei: caaru 
prielnic formării unei opinii ți 
difu zării ei privitoare la toate 
aspectele ce se adună în expre
sia „viața de student"; o posi
bilitate de stimulare a vieții spi
rituale, catalizator al creativității 
în toată diversitatea ei; un fac
tor educativ ți un impuls în a- 
titudinea față de actul cunoaște
rii. In acest complex de semnifi
cații — care, firește, e mult mai 
bogat în nuanțe — îți află locul 
revista „Orizont", periodic editat 
de Consiliul Uniunii Asociațiilor 
Studențești din Institutul de mi
ne Petroșani, al cărei prim nu
măr din anul în curs a apărut 
de cîteva zile. Apariția sa pare 
a fi capricioasă iar cîteva nedu
meriri sînt cu totul justificate : 
este o revistă mensuală, trimestria
lă, semestrială ? De ce nu i se in
serează și vîrsta {anul I, Il etc.) f

O comparație, oricit de expe
ditivă ar fi ea, cu aparițiile pre
cedente, pentru că au mai fost, 
îi asigură o netă superioritate ac
tualului prim număr. A dispărut 
nota de diletantism în redactarea 
cuprinsului care posedă, de astă- 
dată, diversitatea adecvată citito

rilor, a fost abandonat ți carac
terul prea tehnicist din care de
riva circulația ți accesibilitatea li
mitată. Actualul „Orizont" este 
cu adevărat studențesc, deci tine
resc, instructiv și spiritual, cu in
dividualitate distinctă și slujind 
imperativele învățămîntului supe
rior minier.

In deschidere, revista ne ofe
ră două substanțiale articole des
pre semnificațiile semicentenarului 
creării U.T.C., eveniment cu am
ple rezonanțe în viața tineretu
lui din țara noastră. Tematica 
de specialitate este susținută de 
un instructiv serial „Scurt istoric 
al dezvoltării mineritului și știin
ței miniere în U.R.S.S." semnat 
de mg. Cornel Hirean, șef de lu
crări. Un spațiu mai larg — cum 
e și firesc, de altfel — a fost re
zervat vieții interne a studenților. 
Interesant „Cercurile științifice 
studențești" (Ana Bădulescu, III 
— mine) din care se desprinde 
conștiința realistă asupra impor
tanței cercetării, a studierii mine
ritului, ale cărui metode și teh
nologii trebuie modernizate în pas 
cu știința. Se mai remarcă o suc
cintă, dar foarte edificatoare, a- 
naliză „Sesiunea din februarie 
1972" și „10 minute cu..." inter
viu despre activitatea Asociației 
studenților, iar „Noutăți științi
fice", „Automobilul ți omul", 
completează apetitul informativ 
al studenților.

Cuprinsul revistei studențești 
este îmbogățit de rubrica „Glob- 
orizont" unde ni se oferă note de

călătorie în Maroc (despre Casa
blanca), cu un stil îngrijit, spiri
tual și cu mult discernămînt. Foi
letonul „T. N. și... bunicul" este 
neîndoios hazliu, ironic, cu țintă 
educativă, dar urmează cu prea 
multă fidelitate un model TV, 
alunecînd ușor pe panta pericu
loasă a imitației, deși e strict lo
calizat. Sînt merituoase rubricile 
foto, „Eva", „Sport", „Varia", 
enigmistică. Neconvingător repre
zentată este creația literară a stu
denților, de a cărei realitate nu 
ne îndoim.

Sub aspect cultural revista ,,O- 
rizont" cuprinde o anchetă so
ciologică despre studenți ți cine
ma (preferințe pe ore, zile), inte
resantă dar neaprofundată. Des
pre pseudo-interviul cu Eugen Io- 
nescu, recunoscut pe plan mon
dial ca mare om de teatru ți 
dramaturg, nu ne putem exprima 
decît uimirea t de fapt, ce do
rește să afirme anonimul repor
ter ?

Din paginile primului număr al 
revistei studențești „Orizont" se 
desprinde orientarea fermă spre 
diversitate tematică ți calitate în 
redactare, note distincte ce ne în
dreptățesc să-i așteptăm aparițiile 
viitoare cu mult interes. Actuala 
formulă reușește pe deplin să aco
pere o sarcină de natură educa
tivă, ce o posedă fiecare publi
cație, avînd un caracter vioi fi 
încercînd, ca profil, să răspundă 
exigențelor studenților din Petro
șani.

T. SPATARU
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(Urmare din pag. 1) 

pasiune unei preocupări, trăiește în 
viață momente, am putea spune, e- 
roice, cînd se cer eforturi înzecite 
pentru a se vedea realizat. Eugen 
Voicu a trait astfel de momente. 
„Stabilitatea" e singurul termen pe 
care-l acceptă referitor Ia raportu
rile sale cu ceilalți ortaci, chiar și 
cu Dumitru Panțucu, luliu Sechei, 
Andrei Marton, luliu Bovte, cei mai 
tineri „săpători" de cărbune, cum 
le zice el. Și îl credem, pentru că 
am rămas și noi surprinși de felul 
deschis, prietenos, lipsit de orice 
artificii și răceală. Modestie ? Da, 
dar și convingerea sinceră că ceea ce 
a izbutit Eugen Voicu este rezul
tatul firesc al stabilității sale, con
dițiilor pe care și le-a creat, des
pre care nu suflă un cuvînt. Dcli-

StATIIBMCIE

ț

La Preparata Lupeni

Se înfăptuiesc prevederile
contractului colectiv

de muncă

VINERI 28 APRILIE.

Story; LU- 
Atunci i-am

moarte; 
URICANI :Soarele răsare la ora 5,12 și 

apune la ora 19,16.
Zile trecute din an —• 119.

Zile rămase — 247.

I—II; Republica: Căpitanul Flo
rian; PETRILA : Apa ca un 
bivol negru; LONEA — Mine
rul : Floarea soarelui; ANINOA- 
SA : 100 dc dolari pentru șerif; 
VULCAN: Love ~ 
PENI — Cultural: 
condamnat pc toți la 
BARBÂTENI: „Z ' 
Din nou despre dragoste.

EVENIMENTE

O primă analiză asupra felului 
cum este înfăptuit contractul colec
tiv de muncă pe anul 1972 la pre- 
iparația Lupeni elcctuată de comite
tul sindicatului și conducerea unității 
a evidențiat o seamă de prevederi 
deja onorate, a mijlocit constatarea 
stadiului de realizare a altora, ca
re au termene scadente foarte a- 
propiate. Referitor la calitatea pro
ducției, de pildă, s-a constatat, că 
procentajul de cenușă in cărbunele 
■special pentru cocs pe trimestrul I 
a lost redus față de prevederile 
STAS-ului cu 0,1 puncte. întrea
ga cantitate de cărbune destinat 
cocsificării — o altă prevedere din 
contract —, mai puțin șlamul spe
cial flotat, a fost desecată în centri
fugi cu ax orizontal HVO-2 sub o 
constantă și atentă asistență tehni
că asigurată de cadre cu pregătire 
corespunzătoare. Au fost realizate, 
de asemenea, în cea mai mare parte, 
obiectivele preconizate pentru spori
rea productivității muncii. Printre a- 
ccsiea se înscrie montarea unui e- 
lectromagnet pentru colectarea o- 
biectclor metalice din cărbunele brut 
Ia banda Wipper nr. 1, punerea în 
funcțiune a celei de a doua mașini 
dc cusut folosită la confecționarea 
unui număr sporit de pînze fil
trante pentru S.E.A., montarea unor 
dispozitive de reglare automată a 
funcționării transportoarelor cu ban
dă de cauciuc și altele. In curs de 
realizare se allă confecționarea pre
sei pentru balotat șpanul și deșeu- 
rilc din plasă de sîrmă, dispoziti
vul de îndreptat sîrmă cu secțiune 
trapezoidală utilizată la confecțio
narea coșurilor de centrifugă.

Intr-un stadiu avansat se allă și 
lucrările planificate referitoare la 
mărirea capacității atelierului de bo

binate a motoarelor electrice. Pînă 
la 1 mai curent, pentru acest ate
lier se vor confecționa o masă de 
lucru și mai midie șabloane pentru 
diferite tipuri de baterii, se va mări 
tabloul de probe, se vor amenaja 
un laborator pentru măsurători e- 
lectrice și o magazie pentru păstra
rea materialului necesar atelierului 
de bobinaj.

Avînd ca termen scadent ziua de 
10 mai, sînt in curs de înfăptuire 
și unele prevederi cu caracter so- 
cial-gospodăresc de care vot bene
ficia alît salariații preparației și mi
nei Lupeni cît și populația orașului 
și oaspeții din alte localități. Este 
vorba, în primul rînd, de revizui
rea și repararea conductelor de ali
mentare a ștrandului cu apă caldă.

O dată cu terminarea acestei lucrări, 
se vor crea condiții pentru a asi
gura în bazinele ștrandului apă în
călzită la o temperatură de 23—28 
grade C. Totodată, s-au luat măsuri 
pentru văruirea și vopsirea vestia
relor, bufetului, bărcilor și a celor
lalte dependințe îneît pînă Ig 10 mai 
să se poată așeza în locurile fixate 
palmierul, bărcile, umbrelele și șez
longurile. Toate aceste amenajări o- 
feră o primă garanție că prevede
rile din capitolele contractului co
lectiv de muncă pe anul 1972 al 
preparației Lupeni, atît cele care re
prezintă obligații pentru angajați cît 
și cele ce revin conducerii se vor 
înfăptui cu succes.

T. ȚÂȚARCA

cat proces, prin care un om a tre
cut pînă ce a ajuns pe treptele rnă- 
estrici, maturității profesionale. Și 
asta e o urmare a tenacității și mo
dului în care a perseverat. Totul și 
toate despre relațiile cu cei din jur : 
„Sînt întotdeauna foarte optimist în 
ceea ce privește rezultatul muncii 
noastre, deoarece în locul acesta (a- 
dică în abatajul frontal), mă simt 
înconjurat de oameni harnici, des
toinici și stabili". Lucru la care ține 
foarte mult. De fapt, rezultatele bri
găzii de la 14-|-16 vest, sînt obiș
nuite pentru E. Voicu. Dar să nu 
anticipăm.

— Nu depășiți niciodată IC—15 
la sută ? •

— Așa este 1 Da’ să nu facem un 
caz din asta. Aprovizionarea ma
terială șchioapălă la noi. Dacă ar fi 
altfel...

— Ce s-ar întîmpla ?
— Auzi vorbă 1 ? Rezultatele ar 

fi altele. Și fluctuația oamenilor 
mă „deranjează", 
părerea mea.

— Ce pasiune 
meserie ?

— îmi place 
pătrund în tainele sufletești ale eroi
lor din cărți, dacă-s scrise bine și 
pe gustul meu. Ultima carte a fost 
„Marele singuratic" a Iui M. Preda, 
o carte care nu mi se pare apro
piată mie, deși ea aduce un suflu 
nou...

Chiar așa. Pe cine oare ai putea 
să întrebi în asemenea situație, dacă 
E. Voicu are dreptate sau nu, cînd 
întregul abataj, de la mic la mare, 
e prezent zile și luni în șir, în bă
tălia pentru cărbune ? E un merit 
colectiv. Ce altceva poate vorbi mai 
elocvent despre modul de a fi al 
omului, decît cuvintele simple, por
nite din inimă, acele cuvinte pornite 
din profunde convingeri.

0 1882 — Sc împlinesc 90 
dc ani de la nașterea matemati
cianului Theodor Anghcluță (ni. 
1964) 0 19CC — S-a născut 
Maurice Thorez, militant al miș
cării muncitorești iranceze și in
ternaționale (m. 11. VII 1964) 
0 1924 — S-a născut Kenneth 
David Kaunda, președintele Re
publicii Zambia 0 1908 — A 
fost creată Asociația universală 
de limbă esperanto.

SESIUNE 
DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE 
SPORTIVE

. rezolvabilă după

aveți în afară de

mult să citesc, să

'ț ilarii
mergem

CASA DE CULTURA Petro
șani. La ora 17, în sala mică, un 
colocviu cu tineri de diferite pro- 
lesiuni despre „Cartea social-po- 
lilică", organizat de Comitetul 
municipal U.T.C. în cadrul suitei 
de manifestări locale prilejuite de 
„Decada cărții social-politice"; 
„Pămîntul, așa cum l-au văzut 
cosmonauții" — o temă ce con
stituie axa discuțiilor din cadrul 
experiment-clubului, la ora 19.

Cabinetul metodic al 
Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport 
organizează, azi. 28 apri
lie, la ora 18,30, la casa 
corpului didactic (în fosta 
clădire a Liceului teoretic 
Petroșani), o sesiune dc 
comunicări științifice spor
tive, prima dc acest gen 
în orașul nostru.

Vor li prezentate două 
lucrări : „Necesitatea în
călzirii înainte de meci și 
influența ei asupra randa
mentului sportiv" (lector : 
prof. Theodor Szilagyi) și 
„Conținutul antrenamen
tului sportiv" (lector : 
prof. Tiberiu Szabo).

Participă profesori de 
educație lizică, antrenori, 
instructori, cadre din 
mișcarea noastră sportivă.

Sebastien și secretul epa- 
Episodtd „Ultima dorință 

a lui Louis Marechal"; 9,35 Ve
tre folclorice; 10,00 Curs de lim
ba germană. Lecția a 13-a; 10,30 
Uniycrsitatea TV; 11,15 Pagini 
de umor; 12,05 Telejurnal; 15,00 
Teleșcoală. Procese redox (Chi
mie, anul IV liceu). Schimbarea 
stărilor de agregare. (Fizică. In 
ajutorul candidaților la concursul 
de admitere); In jurul orei 16,00 
— Transmisie de la stadionul 
Republicii : Marea adunare popu
lară organizată la București cu 
prilejul sărbătoririi zilei dc 1 
Mai — Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc; 
18,00 Stop-cadru; 18.30 Cînte- 
cele copiilor — film documentar 
japonez; 18.55 Oameni și fapte; 
19,10 Tragerea Loto; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20.00 
„Țărani și muncitori noi sîntem" 
(III). Film TV; 20.50 „Slavă 
patriei și partidului" - program 
de cîntece; 21,00 Studioul artis
tului amator; 21,10 Film 
tic : „Haina dc piele";
Drumuri în istorie. „Vîrstele fie- 

22.40 „24 de ore".

artis-
22.20

juridice; 11,25 Șaptezeci de ani 
de activitate corală în Piatra 
Neamț; 12,00 Discul zilei; 12,15 
Arii din opere; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Avanpremieră cotidiană; 
13,30 Scrisori către copii; 13,40 
Secvențe sonore; 14,00 Compozi
torul săptămînii; 14,40 Fanfara 
Uzinelor „Nicolina" Iași; 15,00 
Buletin de știri; 15,05 Viața e- 
conomtcă; 15,30 Pagini din mu
zica de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Țara holdelor boga
te — cîntcce inspirate din viața 
nouă a satelor; 16,30 Concert 
de muzică populară; 16,50 Pu
blicitate radio; 17,00 Pentru pa
trie; 17,30 Muzică ușoară; 17.40 
Radiocabinet de informare și do
cumentare; 18,00 Orele serii; 
20,00 Tableta de scară; 20,05 
Teatru radiofonic : „O problemă 
sentimentală", scenariu radiofo
nic dc Mihail Joldca; 21,30 Bi
juterii muzicale; 21,45 La mi
crofon, Dumitru Fărcăș; 22,C0 
Radiojurnal; 22,30 Concert de 
scară; 22,55 Moment poetic; 
23,00 Concert de seară (conti
nuare); 24,00 Buletin de știri; 
0.03—6.00 Estrada nocturnă.

RLMI
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PETROȘANI — 7 Noiem
brie ': Puterea și adevărul, seriile

VINERI 28 APRILIE

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 9.C5 Film se-

de

VINERI 28 APRILIE

PROGRAMUL I : 6.C0 Mu
zică și actualități; .7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
.Memoria pămîntului românesc 
(reluare); 10,00 Buletin dc Știri; 
10,05 Cu cîntecul și jocul prin 
județul Sibiu; 10,30 „Zazuelele", 
„Micul bărbier" de Francisco 
Arejo, „Nunta lui Luis Alonso" 
de Geronimo Gimenez și „Săr
bătoarea porumbelului" de To
mas Breton; 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Din folclorul muzi
cal al popoarelor; 11.15 Pe teme

Ieri, temperatura 
acrului Ia Petroșani 
plus 6 grade, iar la 
zero grade. Minimele 
plus 1 grad la Petri 
minus 4 grade la Pa:

Grosimea stratului 
la Paring : 6 cm.

Pentru următoarele 
Vremea în ameliorare 
ml va deveni variat 
ratura în ușoară cri 
cădea ploi sub forma 
locală. Vint slab din

imaximă 
a fost 

. Paring 
au fost 

oșani și 
‘ring- „

dc zăpadă

[24 de ore : 
\ ușoară, cc- 

liil. Ternpc- 
eștere. Vor 

de aversă 
sud.
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I
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Reîtinolțî-vă abonamentele 

la ziarul „Steagul roșu“
Prețul unui abonament este de 8 lei lunar, 

24 lei trimestrial și 96 lei anual.
Abonamentele pe luna mai se fac la 

chioșcurile și difuzorii de presă din întreprin
deri, pînă la data de 30 aprilie a.c. inclusiv.

ASIGURAȚI-VĂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT !

Adunarea 
festivă din 
Petroșani 

(Urmare din pag. 1) 
nizației municipale a pionieri
lor, un grup de purtători ai cra
vatelor roșii a oferit conducăto
rilor organelor locale de partid 
și de stat buchete de flori înso
țite de cuvinte, emoționante 
prin care pionierii au mulțu
mit pentru grija nețărmurită ce 
li se poartă, pentru condițiile 
minunate de învățătură ce le 
sînt create reînnoindu-și legă- 
mîntul de a învăța și de a se 
pregăti astfel îneît să răspun
dă pe această cale prin fapte 
demne de țj.tlul de pionier, ce
lor care astăzi le ocrotesc copi
lăria.

In încheierea adunării festi
ve din Petroșani a avut loc un 
frumos program artistic prezen
tat de formații artistice 
pionierilor 
cipiu.

ale
din întregul muni-

★
festive consacrate 
zilei de 1 Mai au

Adunări 
sărbătoririi 
mai avut loc în aceste zile. în 
localitățile Lupeni, Vulcan, Pe- 
trlla și Uricani, în întreprinderi 
și instituții din întregul muni
cipiu.
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Toaleta vitrinei în ton cu primăvara.
Foto : Al. RlEGELHAUPT

Pe OPREA MARIN din
Vulcan il interesa prea 
puțin ce ar dori sau ar 

gindi altcineva. Ceea ce do
rea și gîndea el, ero. important. 
Cea mai recentă dovadă în a- 
cest sens, a făcut-o cind a in
vitat pe Z. G. la o țuică, iar 
acesta văzîndu-l că e în stare 
de ebrietate, l-a refuzat. Cum 
adică ? Să se împotrivească ci
neva toanelor sale ?

Nici una, nici două, a înhă
țat la repezeală o sticlă, cu 
care a încercat să-l lovească, 
pe cel ce nu dorea decît să fie 
lăsat în pace. Pînă la urmă a 
fost înhățat și el de către or
ganele de miliție. E drept că 
și față de acestea a încercat 
să se arate viteaz dar, nu i-a 
mers. I-a mers doar un an și 
4 luni închisoare, în recurs. A- 
cum, așteaptă rezultatul, foar
te cuminte.

A încercat să procedeze cît 
mal strategic cu putin
ță î

- Tu, i-a spus ȚEPELUȘ RO
MULUS Iul DAMIAN ȘTEFAN 
ambii din Petroșani, o să stai 
la pîndă, iar eu am să operez 
(a se citi, să fur).

Șl, a operat. Adică, l-a de
posedat pe I. P. de o seamă

de obiecte de îmbrăcăminte. 
Apoi, împreună cu amicul ce 
stătuse de veghe, nu s-au o- 
prit decît în piață, pentru a 
vinde ceea ce luaseră.

Aici însă, în loc să dea pes
te clienți, au dat peste miliție, 
care, le-a rezervat, pentru fie
care dintre ei cite un costum în 
dungi, pe care il vor purta 
primul timp de 9 luni, iar al 
doilea timp de 7 luni. Tot a- 
veau ei slăbiciune pentru îm
brăcăminte.

POPESCU
peni, a 
preț să 

în casa lui, e 
Așa că, pe acest motiv de auto
ritate, a luat la bătaie și pe 
soție și pe soacră. Și le-a bă
tut crunt.

Dar, așa după cum se știe, 
pină la urmă totul se plătește. 
Și el a fost pus să plătească : 
4 ani și 6 luni închisoare. Bun 
preț.

IOAN din Lu- 
vrut cu orice 

demonstreze că 
stăpîn absolut.

landestin, clandestin, dar 
pînă la urmă a aflat 
toată lumea despre 

transportul făcut de către FIȚI 
VASILE din Uricani, cu auto
basculanta Tatra nr. 32 B - 
1497, pe distanța Clmpu Iul 
Neag - satul Bilta județul GorJ. 
Cel mai rău a fost Insă că a 
aflat șl miliția, care, a luat a- 
poi toate măsurile cuvenite, 
pentru ca F. V. timp de 8 luni, 
să nu mal circule decît sub pa
ză.

N. GH.
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PLANUL DE PRODUCȚIE POATE FI ÎNDEPLINIT EXEMPLAR
(Urinare din pag. 1)

citori, ingineri și tehnicieni, a- 
tiț personal de execuție cit și 
de conducere pentru ca în fie
care lună să se realizeze sarci
nile de plan. Pot să vă spun că 
în primul trimestru colectivul 
minei a realizat și depășit. Jună

0 măsuri bună își (tovedsște valoarea 
numai în măsura în care este aplicată

— Rezultatele obținute de mi
na Uricani în îndeplinirea pla
nului au dovedit în mod cert și 
convingător că măsura luată de 
partid și guvern de a se trece 
la generalizarea experimentării 
programului de 6 ore la fron
turile de lucru, poate fi realiza
tă eu succes. La aceasta a con
tribuit, neîndoielnic, aplicarea 
riguroasă a unor măsuri bine 
gîndite, tehnice, administrative 
și politice pe care vi le-ați pro
pus. Cum s-a preocupat comite
tul oamenilor muncii de trans
punerea în viață a măsurilor 
tchnico-organizatorice în scopul 
esigurării succesului acestei ac
țiuni ? Cum a fost îmbogățit a- 
cest plan eu noi măsuri care 
s-au dovedit necesare pe par
cursul activității ?

— Intr-adevăr, am avut un 
plan dc măsuri tehnic6-6rgani- 
«utorice pe care, sub Țr^jumaj- 
rca și cu sprijinul organelor dc 
partid l-am dezbătut în comite
tul oamenilor muncii apoi J.p 
mod detaliat cu întregul efectiv 
al minei, îmbunătățindu-1. Pen
tru a realiza în 6 ore ceea ce 
sc realiza înainte în 8 ore — 
Jucru de loc ușor — sc impunea 
urmărirea și respectarea cu ri
gurozitate a măsurilor pc care 
ni lc-am propus — și, nu numai 
atît ! — a fost nevoie să găsim 

de luna- sarcinile de plan, iar 
în luna aprilie vom îndeplini, 
dc asemenea, în mod demn, in
tegral, la nivelul cerințelor, sar
cinile de plan în toate compar
timentele, adică la producția de 
cărbune, la pregătiri și investi
ții- 

noi căi pe linie organizatorică și 
tehnică pentru a îmbunătăți 
substanțial activitatea generală 
a minei.

Ați întrebat de preocuparea 
pentru transpunerea în viață a 
măsurilor adoptate. Concepția 
noastră este că o măsură luată, 
oricit de bună ar fi, nu valo
rează doi bani — decît eventual 
ca piesă de arhivă — dacă nu 
este materializată. Numai prin 
înfăptuirea măsurilor pe care 
ți le-ai propus poți conta pc o 
eficiență reală a efortului de 
gîndire investit în elaborarea a- 
cestor măsuri. De aceea, la ni
velul conducerii exploatării ur
mărim printr-un control direct 
și perseverent cum se preocupă 
fiecare cadru tehnic și fiecare 
colectiv de îndeplinirea sarci
nilor concrete ce le-au revenit 
în aplicarea măsurilor stabilite 
precum și rezultatele obținute. 
De asemenea, conducerea minei 
cînd constată deficiențe în apli
carea unora din măsurile luate 
dezbate împreună cu toți facto
rii interesați — brigadieri, 
maiștri, șefi de servicii și de 
sectoare — acțiunile ce trebuie 
întreprinse pentru înlăturarea 
stărilor de lucruri negative. A- 
ceste dezbateri cresc în eficiență 
prin participarea activă la ele 
a reprezentanților organizațiilor 

de partid, sindicat și U.T.C. Aș 
dori să închei răspunsul la a- 
ceastă întrebare înfățișindu-vă 
cîteva din rezultatele obținute 
Ca urmare a transpunerii în 
viață a măsurilor ipe care ni 
le-am propus. De la 1 ianuarie 
pînă acum productivitatea rea
lizată a crescut cu cite 100 de 
kilograme cărbune pe post a- 
jungîndu-se ca în luna aprilie 
productivitatea planificată pe 
post să fie cu 200 [kg mai mare 
decît în luna ianuarie. Cu ace
iași oameni am reușit lună de 
lună să creștem și ritmul pro
ducției. Printr-o preocupare mai 
atentă în sensul asigurării de 
condiții la locurile de muncă 
am dovedit că brigăzi anonime, 
care înainte realizau în mod o- 
bișnuit o înaintare lunară de 
50—55 metri, acum pot să rea
lizeze 150—200 de metri în con
dițiile asigurării aprovizionării 
corespunzătoare și bineînțeles a 
respectării cu rigurozitate de 
către brigadă a programului de 
lucru. E vorba în primul rînd 
de brigada condusă de Constan
tin Trjfan, care după două de- 
căde din luna aceasta avea o 
înaintare de 140 de metri rea
lizată la lucrările de pregătiri, 
în același loc de muncă în care 
cu două. luni în urmă a reali
zat doar 55 de metri. Pentru lu
na viitoare nc-am propus ea o- 
biectiv să realizăm 4 brigăzi cu 
avansare rapidă : a lui Constan
tin Grădinărit de la sectorul II, 
a lui Simion Budescu de la sec
torul III, brigada lui Sima Oră
șel de la sectorul I, și vom men
ține bineînțeles brigada lui Con
stantin Trifan, plus două brigăzi 
de investiții — a lui Ungureanti 
și Nagy. Cu patru brigăzi de 
pregătire care vor realiza în jur 
de 150 metri liniari pc lună vom 
îndeplini integral planul de pre
gătiri, eliberînd în felul acesta 
forță de muncă pentru forma
rea unor noi brigăzi la abata

je și investiții spre a putea re
aliza sarcinile la nivelul planu
lui pe care-l avem. E foarte 
greu să enumeri dintr-o dată 
toți factorij care au concurat la 
realizarea ritmului de lucru ce
rut de programul de 6 ore. Aș 
vrea, totuși, să menționați — și 
rog să se rețină acest lucru — 
că Ia baza succeselor din anul 
acesta stă întregul ansamblu de 
măsuri siabilite în urma anali
zei temeinice a deficientelor pe 
care lc-am avut în anul trecut 
și in anii precedenți, aplicarea 
consecventă a acestor măsuri și 
îmbogățirea tor permanentă cu 
altele noi, munca responsabilă și 
entuziastă depusă de toti facto

Preocusări ale colectivului 
unui sector fruntaș

In continuarea investigației, 
l-am avut ca interlocutor pe in
ginerul Cristian Dinescu, șeful 
sectorului II.

— Cunoaștem că sectorul pe 
care-l conduceți a obținut pină 
acum cele mai bune rezultate 
pe mină. Cum a reușit colec
tivul sectorului să obțină aceste 
rezultate, care au fost măsurile 
luate, în ce mod s-a acționat și 
cum se acționează pentru trans
punerea lor în viață ?

— Vreau să menționez de la 
început că la adoptarea planu
lui de măsuri stabilit cu pri
lejul trecerii la sistemul de lu
cru cu program redus dc 6 ore 
s-a avut în vedere ca obiectiv 
principal — și prin îmbogăți
rea pc parcurs și aplicarea con
secventă a acestor măsuri s-a 
reușit acest lucru — ca cel pu
țin marca majoritate a brigăzi
lor, dacă nu toate, cum ar fi 
idea!, să-și îndeplinească planul 
și normele de producție. Con

rii minei, începînd de la condu
cere și pînă la nivelul brigă
zilor care execută lucrările pro
ductive.

—- Ce probleme deosebite pre
ocupă conducerea minei hi ora 
actuală ?

— Prima problemă : asigura
rea liniei de front corespunză
toare planului Pe următoarele 
trimestre, a doua problemă : lăr
girea colectivului care lucrează 
direct în cărbune, completarea 
întregului efectiv al minei con
form preliminarului. In rest... 
cele de pînă acum, toate pro
blemele de care depinde înde
plinirea exemplară a planului.

cret, printr-o bună aproviziona
re a tuturor brigăzilor, printr-o 
cointeresare a majorității perso
nalului atît din regie cît și din 
acord, printr-o muncă exempla
ră a personalului tehnic, minier 
și mecanic din cadrul sectorului 
SUb dif-ecta îndrumare a orga
nizației de partid și a conduce
rii sectorului am reușit ca în 
primele trei luni ale anului să 
obținem rezultate pc care le 
putem considera foarte frumoa
se dacă ținem scama și dc con
dițiile pe care le-am avut. Aș 
menționa aportul deosebit adus 
de maiștri mineri din sector 
care, aproape fără excepție, prin 
munca .de zi cu zi, uneori chiar 
și în afara orelor de serviciu, au 
contribuit ca procesul de pro
ducție, brigăzile să nu stagneze 
— lucru deosebit de important 
avînd în vedere că și transpor
tul este organizat pe un flux 
tehnologic continuu, fiind con
centrat pc întregul sector. In a

celași timp trebuie menționat 
faptul esențial că majoritatea 
brigăzilor și-ad adus aportul la 
rezultatele obținute pe ansam
blul sectorului printr-o muncă 
continuă și integrarea strictă în 
programul de 5 ore. In aceste 
condiții am obținut rezultate 
bune concretizate nu numai în 
îndeplinirea și depășirea planu
lui producției fizice ci și în spo
rirea productivității muncii pe 
sector și reducerea cheltuielilor 
de producție.

— Unul din obiectivele pro
gramului de 6 ore este organi
zarea mai bună a muncii în 
subteran. Ce vi se pare mâi 
interesant din realizările obți
nute în acest sens ?

— Avînd în vedere că toată 
producția din sector se concen
trează pe un singur flux de 
transportoare s-a preconizat de 
la început ca cele patru schim
buri să fie productive pe fiecare 
schimb și în acest context să se 
asigure o oră — o oră și jumă
tate pentru revizia electromeca
nică necesară bunei funcționări 
în continuare a transportoarelor. 
Acest lucru era cu atît mai ne
cesar cu cît avem un volum 
foarte mare de utilaje electro
mecanice care trebuie să func
ționeze ireproșabil. Prin respec
tarea măsurii amintite s-a reu
șit ca timpii de funcționare a 
utilajelor să se mărească, deci 
producția să se scurgă în timp 
la buncărul colector atît canti
tativ cît și calitativ. Aș mai a- 
răta faptul că brigăzile au fost 
organizate și mobilizate în așa 
fel îneît fiecare schimb să preia 
lucrul din mers la fața locului, 
deci să folosească din plin cele 
6 ore de muncă, astfel ca ciclu
rile respective să Se închidă la 
sfîrșitul fiecărui schimb, neexis- 
lînd goluri dc producție.

„Problema problemelor*' — oroarea 
de condiții optime fiecărei brigăzi

— Se pare că problema creării 
de condiții optime de lucru la 
fiecare loc de muncă este „pro
blema problemelor" la mină. 
Cum reușiți dv. să faceți acest 
lucru, să asigurați condiții ca 
fiecare brigadă să-și realizeze 
sarcinile de plan ?

— Problema principală pen
tru realizarea sarcinilor dc către 
fiecare brigadă este aprovizio
narea cu materiale. Această 
problemă ne-a stat în perma
nență în față. Sigur, am avut și 
avem greutăți dar am căutat și 
căutăm soluții de la caz la caz. 
S-a executat în centrul blocului 
IV o galerie în steril de vreo 
80 dc metri prin care am reușit 
să înlăturăm fluctuațiile în a- 
provizionarea cu materiale. S-au 
creat astfel condiții ca fiecărei 
grupe să i se aducă materialul 
aproape, corespunzător prevede
rilor stabilite prin normativele 
în vigoare. Se mai întîmplă și 
la noi să fie anumite perturba- 
ții în aprovizionarea cu mate
rial datorită lipsei în corelarea 
dintre sector și sectoarele auxi
liare — respectiv sectorul VI de 
transport — dar toate acestea se 
rezolvă prin așa zisele ..stocuri 
tampon" de materiale care se 
găsesc în sector, ceea ce asigu
ră sectorului posibilitatea să-și 
continue activitatea, avînd ma
terialul respectiv stocat. In ceea 
ce privește vîrfurile de pregăti
re, aprovizionarea cu material 
atît fieros cît și lemnos se face 

© Rezultatele investigațiilor făcute la mina Uricani vor 
ii publicate in continuare in numerele următoare ale 
ziarului.

ritmic, planificat, așa că pert’ir- 
bațiile sînt in mare parte ex
cluse.

— Legat de crearea de condi
ții optime de lucru brigăzilor, 
cum se asigură în sectorul dv. 
asistența tehnică, îndeosebi în 
schimburile III și IV ?

— Aceasta este o problemă 
mult mai delicată. Colectivul 
sectorului II este încă tînăr. Ca
drele tehnico-inginerești au sa
crificat multe ore din timpul lor 
liber rămînînd în mină prin ro
tație în situațiile cînd am avut 
greutăți la locurile de muncă 
din sector, pentru a asigura o 
asistență tehnică, permanentă. 
Cadrele de ingineri intră în mi
nă nu numai în schimburile I 
sau II ei și în schimburile III 
și IV, adeseori rămîn între două 
„șuturi", preluînd toate proble
mele împreună cu maistrul mi
ner, discutîndu-le pe loc și luînd 
măsurile ce se impun pentru a 
preîntîmpina anumite defecțiuni 
care ar putea stagna procesul 
de producție. Deci, numai prin
tr-o muncă suplimentară, prin
tr-o voință, printr-un efort sus
ținut, toate astea Ia un loc, 
grefate pe fondul dragostei și 
pasiunii față de meseria pc care 
ne-am ales-o — reușim noi, ca
drele tehnico-inginerești, să asi
gurăm brigăzilor în toate schim
burile asistenta tehnică califi
cată de care au atîta nevoie 
pentru a-și putea onora sarcini
le ce le revin în abataje.
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Reluarea lucrărilor Conferinței 
cvadripartite de la Paris 

asupra Vietnamului
PARIS 27 (Agerpres). — După 

o lună de întrerupere, lucrările Con
ferinței cvadripartite de la Paris 
asupra Vietnamului au fost reluate, 
joi, în cea de-a 148-a ședință.

Șeful delegației Republicii Demo
crate Vietnam, Xuan Thuy, a cerut 
Statelor Unite să-și onoreze angaja
mentele luate în octombrie 1968 de 
a înceta total și necondiționat bom
bardamentele și toate celelalte acte 
de război împotriva R.D. Vietnam. 
El a cerut guvernului S.U.A. să re
nunțe la „Vietnamizarea" războiu
lui și să accepte propunerea în șap
te puncte a G.R.P. pentru soluțio
narea problemei vietnameze. Xuan 
Thuy a spus, în încheiere, că, da-

-------4-------

Președintele 
Anwar Sadat 

a sosit 
în U.R.S.S.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Arabe 
Egipt și președinte al Uniunii 
Socialiste Arabe, Anwar Sadat, 
a sosit joi într-o vizită în 
U.R.S.S., la invitația C.C. al 
IP.C.U.S. și a guvernului Uniunii 
Șovietice — anunță agenția 
(TASS.

La sosire, pe aeroportul Șe- 
remetievo, șeful statului egip
tean a fost întîmpinat de Alexei 
Kosîghin, Mihail Suslov și alte 
persoane oficiale sovietice.

-------4-------

Amerizarea 
navei 

„Apo!lo-16“
HOUSTON 27 (Agerpres),.— 

După o cădere liberă de aproxi
mativ 13 minute, frînată doar 
de intrarea în funcțiune a celor 
trei parașute principale, capsula 
de comandă „Casper" a navei 
spațiale „Apollo-16“ a amerizat, 
joi seara, la ora 19 și 45 de mi
nute (G.M.T.), în apropiere de 
Insula Christmas din Pacific. 
Amerizarea a avut loc la o dis
tanță de 1 800 de metri de locul 
unde Se găsea portavionul Tico- 
meroga. Elicopterele de recupe
rare au decolat imediat și la 
19 și 37 de minute (G.M.T.), ele 
survolau deja capsula. O echipă 
de scafandri au reușit să întoar
că modulul în poziția verticală, 
ajutînd Pe Young, Duke și Mat
tingly să iasă din capsulă. Ei 
au fost îmbarcați apoi pe port
avionul Ticomeroga, cu care se 
vor deplasa astăzi spre baza ae
riană „Tickarn" din Honolulu.

că delegația Statelor Unite nu poate 
da pe loc un răspuns cererilor for
mulate de delegația R.D .Vietnam, 
aceasta din urmă este de acord cu 
o nouă reuniune, la 4 mai, pentru 
a obține acest răspuns.

Șeful delegației G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a declarat că acțiunile o- 
fenșive ale forțelor armate ale 
F.N.E. dovedesc eșecul programului 
de , „vietnamizare" a războiului. 
Nguyen Thi Binh a spus că, „dacă 
Statele Unite doresc cu ade
vărat să iasă din Vietnam, ele nu 
pot înlocui negocierile prin vietna
mizare". Ea a reafirmat propune
rea de soluționare pașnică prezen
tată de G.R.P., subliniind că S.U.A., 
trebuie să înceteze războiul naval 
și aerian și celelalte activități mi
litare în Vietnam, să stabilească o 
dată pentru retragerea rapidă și to
tală din Vietnamul de sud a tutu
ror trupelor americane.

Moțiunea de neîncredere
9în guvernul cancelarului Willy Brandt a fost respinsă în Bundestag

BONN 27 (Agerpres). — Mo
țiunea de neîncredere depusă 
de opoziția U.C.D./U.C.S. împo
triva guvernului vest-german a 
fost respinsă în Bundestag. Ea 
nu a întrunit decît 247 de vo
turi, cu 2 voturi mai puțin dc- 
cît majoritatea absolută nece
sară pentru adoptarea moțiunii.

Moțiunea de neîncredere a fost 
prezentată, în numele opoziției, 
de către fostul cancelar Kurt 
Georg Kicssinger.

In cadrul dezbaterilor, au lu
at cuvîntul Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe, vice
cancelar și președinte al Parti
dului Liber-Democrat, și can
celarul Willy Brandt, președin
te al Partidului Social-Demo
crat, care au respins argumen
tarea prezentată de Kiessinger 
în favoarea moțiunii de neîncre
dere. Au mai participat la dis-
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4 Agenția China Nouă anun
ță că Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Dom Mintoff, primul minis
tru al Maltei, au semnat, la 8 
aprilie, un acord conform căruia 
R.P. Chineză acordă Maltei un 
credit fără dobîndă. Acest a- 
cord, precizează agenția, va con
tribui la promovarea prieteniei 
între popoarele chinez și mal
tez, la dezvoltarea colaborării 
economice și tehnice între cele 
două țări.

4 Cutremurul înregistrat 
miercuri într-o serie de insule 
din Marea Egee a provocat nu
meroase pagube materiale, în= 
deosebi în Insula Lesbos, unde 
au fost distruse complet cea 100 
de clădiri, alte 250 fiind serios 
avariate. Pînă în prezent, nu au 
fost semnalate victime omenești.

4 Potrivit unei statistici e- 
fectuate în luna martie a.c., în 
Canada numărul șomerilor s-a 
ridicat la 642 000.

In anul 1971, numărul șomeri
lor a reprezentat 6,4 la sută din 
totalul populației apte de mun
că.

4 In baza hotărîrij Corpora
ției chiliene pentru reforma a- 
grară, în provincia Coquimbo 
au fost expropiate alte 54 de 
latifundii. Reforma agrară a 
fost, astfel, înfăptuită în întrea
ga provincie.

4 La Palatul Națiunilor din 
Geneva s-a încheiat, la 27 apri
lie, sesiunea de primăvară a 
Conferinței Comitetului pentru 
dezarmare. In ultima ședință au 
luat cuvîntul reprezentanții O- 
landei, Statelor Unite, Uniunii 
Sovietice Și Canadei.

Următoarea sesiune a Comi
tetului pentru dezarmare va în
cepe Ia 20 iunie a.c.

4 Ministrul afacerilor externe 
al Austriei, Rudolf Kirchschlae- 
ger,aflat într-o vizită în Israel, 
a fost primit de primul ministru 
israelian, Golda Meir, și a con
ferit, de asemenea, cu minis
trul de externe israelian, Abba 
Eban. In cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
relațiile dintre Austria Și Israel, 
precum și situația din Orientul 
Apropiat.

4 Cu 9 voturi contra 7, un 
comitet senatorial al Congresu
lui S.U.A. a respins cererea ma
rinei militare americane privind 
achiziționarea unu; număr su
plimentar de 30 de avioane cu 
decolare verticală de fabricație 
britanică, de tip „Harrier", în 
valoare totală de 115 milioane 
dolari. In felul acesta, marina 
S.U.A. urmează să primească 
doar 60 de aparate de acest 
gen, a căror cumpărare fusese 
aprobată anterior.

4 In cadrul conferinței anua
le a Asociației americane de 
filozofie, desfășurată la San 
Francisco, participanții au adop
tat o rezoluție prin care cer re
punerea militantei de culoarea 
Angela Davis în drepturile sale 
la catedra de filozofie a Univer
sității din California.

ÎN AJUNUL MECIULUI
ROMÂNIA — UNGARIA

Miiiie pe „Nepstadion" clin Buda
pesta, selecționata României va In- 
tîlni in prima manșă echipa Unga
riei, în cadrul sferturilor ele finală 
ale campionatului Europei.

Acest al 240-lea joc interțări al 
selecționatei noastre A și olimpice 
(partenerii susțin al 460-lea meci) 
fi a 11-a întîlnire Ungaria — Ro
mânia se dispută într-un moment în 
care antrenorul emerit Angelo Ni- 
culescu, in al 5-lea an de cînd' se 
află la cîrma echipei naționale, a 
întîmpinat — ca fi colegul său Ru
dolf lllovszky — dificultăți de se
lecționare. Accidentarea unor jucă
tori (Dumitrache, Dobrin, Deleanu), 
de o parte, și scăderea de formă a 
altora (Lucescu, Pescarii), de altă 
parte, i-au îngreunat pregătirea e- 
chipei și i-au impus modificări în 
formația pe care intenționa să o 
folosească. De aici, renunțarea la 
Dobrin și Dumitrache, ceea ce creea
ză probleme la alcătuirea atacului, 
și ridicarea unor semne de întreba
re în privința randamentului lui Lu
cescu, Deleanu sau Nunweiller VI, 
ultimul suferind o ușoară întindere 
fi n-a putut participa la pri
mele antrenamente ale lotului la 
Poiana Brașov. Se pare că pînă la 
urmă A. Niculescu va alinia forma
ția : Răducanu — Sătmăreanu, Lu
pe seu, Dinu, Deleanu (N. Ionescu) 
— Dumitru, Nunweiller — Lucescu, 
Dembrovski, Domide, lordănescu.

In cealaltă tabără, din aceleași 
cauze are griji și lllovszky care se 
pare că va renunța la ideea de a 
alcătui echipa pe „scheletul" lui 
Ujpest, cum intenționa și cum fă
cuse în partidele amicale cu Spa
nia și R. F. a Germaniei, pentru a 
apela la „formula Fcrencvaros" în 
formă mult mai bună decît Ujpest. 
lllovszky este în căutarea unei solu
ții care să asigure echipei un po
tențial ofensiv ridicat pentru ca să

poată lua un avantaj promițător 
din prima manșă a întîlnirii și să 
aibă mai puține emoții în meciul 
de la București.

Bilanțul jocurilor româno-ungare 
este net favorabil gazdelor, care au 
cîștigat 9 din cele 10 meciuri, iar 
unul l-au terminat la egalitate. Dar, 
la ora actuală, raportul de forțe s-a 
schimbat mult. Fotbalul maghiar nu 
mai dispune de generațiile de ju
cători din timpul fraților Sarosi, 
Toldi, Polgar sau al lui Bozsik, Hi- 
degkuti, Lantos, iar la noi s-au ri
dicat promoții de jucători din rîn- 
durile cărora s-a născut o reprezen
tativă care a trecut cu bine „bo
tezul Wembley", iar la Guadalajara 
— în campionatul mondial — a 
făcut față unor adversari de talia 
Braziliei, Angliei și Cehoslovaciei. 
Există deci posibilități și perspecti
ve pentru o comportare și un re
zultat care să le ușureze fotbaliști
lor români sarcina în meciul retur 
de la București (14 mai). In gru
pele preliminare ale campionatului 
Europei, cele două echipe au reușit 
același bilanț: în cele 6 meciuri 
susținute, fiecare a obținut 4 vic
torii, a terminat o dată la egali
tate și a suferit o înfrîngere; gola
veraj: 11—2 România; 12—5 Un
garia. Să reamintim rezultatele:

România : 3—0 și 4—0 cu Fin
landa, 0—0 și 2—0 cu Țara Gali
lor, 0—1 și 2—1 cu Cehoslovacia.

Ungaria : 3—1 și 4—0 cu Nor
vegia, 1—1 și 2—0 cu Franța, 0—3 
și 2—0 cu Bulgaria.

Rezultă, așadar, un echilibru de 
forțe pe care-l poate influența a- 
vantajul terenului propriu, care în
suflețește atit de mult o echipă, mai 
ales cînd există și o „miză" ofi
cială. In concluzie, un meci în care 
prima șansă o are formația gazdă, 
dar rămîne totuși deschis oricărui 
rezultat. (Agerpres)

Echipa de fotbal a României
a sosit Ia Budapesta

Joi dimineața a sosit la Budapesta, echipa de fotbal a Ro
mâniei, care va întilni sîmbătă, pe Nepstadion, reprezentati
va Ungariei, în cadrul campionatului european. Lotul este 
condus de tovarășul Mircea Angelescu, președintele Federa
ției Române de fotbal. Sportivii români au fost întîmpinați 
la aeroportul Ferihegyi de Petri Sandor, secretarul general 
al Federației Ungare de fotbal, reprezentanți ai mișcării 
sportive ungare, numeroși ziariști și iubitori ai fotbalului din 
capitala ungară. A fost prezent, de asemenea, ambasadorul 
României la Budapesta, Ioan Cotoț.

(Agerpres)

cuții Gerhard Schroder, fost mi
nistru de externe creștin-demo- 
crat, Herbert Wehner, șeful 
fracțiunii parlamentare social- 
democrate, și Wolfgang Misch- 
nik, șeful fracțiunii liber-demo- 
orate.

In discursul său, Walter Sche
el s-a pronunțat pentru lăsarea 
la latitudinea' alegătorilor a po
sibilității de a hotărî soarta ac
tualului guvern, în cadrul ale
gerilor din 1973. „Acest guvern 
nu a făcut minuni, dar a apă
rat R.F.G. de o periculoasă izo
lare politică, a luptat pentru 
asigurarea păcii“ — a declarat 
Scheel.

La rîndul său, cancelarul Wi
lly Brandt a accentuat, în lua
rea de cuvînt, că „opoziția, în- 
cercînd să iasă din cercul vicios 
în care a intrat, pune în joc des
tinele națiunii11. Cancelarul a 
subliniat că guvernul său, deși 
bazat pe o majoritate minimă, 
a făcut mult mai mult în cei 
doi ani de cînd a venit la pu
tere decît guvernul creștin-de- 
mocrat al lui Kiessinger, care 
a dispus de o largă majoritate.

După încheierea dezbaterilor, 
președintele Bundestagului, Kai 
Uwe von Hassel, a deschis vo
tarea. Marea majoritate a depu
tation coaliției guvernamentale, 
răspunzînd chemării liderilor 
partidelor din care fac parte, 
au boicotat votul.

încercarea opoziției de a răs
turna actualul guvern și a im
pune instalarea lui Rainer Bar- 
ze-1 în funcția de cancelar a e- 
șuat.

★

BONN 27 (Agerpres). — In ur
ma unei scurte ședințe a cabi
netului vest-german, cancelarul 
Willy Brandt și ministrul afa
cerilor externe, Walter Scheel, 
au invitat joi după-amiază pe 
șeful opoziției creștin-democra- 
te, Rainer Barzel, la o întreve
dere pe marginea dezbaterii par
lamentare asupra bugetului. In
vitația a fost acceptată și întîl- 
nirea a avut loc.

Examinarea problemelor bu
getare a fost amînată, pentru a 
permite celor trei grupuri par
lamentare să se reunească se
parat.

încheierea ea
BERLIN 27 (Agerpres). — La 

Berlin s-au încheiat cu succes 
convorbirile între Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane, și 
Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federalii a R.F. a

VIETNAMUL DE SUD
Intense acțiuni ofensiv^ 

declanșate de forjele F.N.E. 
împotriva bazelor 

americano-saigoneze
VIETNAMUL DE SUD 27 (A- 

gerpres). — Luptătorii Frontu
lui Național de Eliberare au 
lansat, joi, o serie de puternice 
bombardamente de artilerie și 
atacuri împotriva pozițiilor sai- 
goneze situate în imediata a- 
propiere a orașului Quang Tri, 
capitala provinciei cu același 
nume. Centrul ofensivei a fost 
îndreptat asupra unei baze de 
infanteriști marini ai regimului 
marionetă, aflată la 5 km nord 
de această localitate. Asupra 
bazei a fost declanșat un puter
nic tir de rachete de mare ca
pacitate, care au provocat ina
micului importante pierderi în 
oameni și echipament de luptă.

Baza americano-saigoneză și 
orașul Dong Ha au fost, de a- 
semenea, supuse tirului intens 
al artileriei forțelor patriotice, 
situația trupelor saigoneze ma
sate în această zonă — la circa 
10 km nord de Quang Tri — 
fiind calificată drept „serioasă" 
de sursele militare saigoneze. In 
același timp, în apropierea Sai- 
gonului, în perimetrul plantați
ei Michelin și lîngă orașul Dau 
Tieng au fost înregistrate, în 
cursul zilei de joi, puternice 
ciocniri între trupele celei de-a 
18-a divizii saigoneze și unită
țile forțelor patriotice de elibe
rare.

In cursul nopții de miercuri 
spre joi, bombardierele B-52 au 
efectuat 17 raiduri pe fronturi
le din nord, în zona Platouri- 
lor centrale și în regiunea Sai- 
gonului, aproape de An Loc. In 
zona limitrofă acestei localități, 
ultimele rămășițe ale trupelor 
saigoneze din unitățile decimate 
de patrioți sînt supuse unui tir 
puternic cu obuze și rachete.

Potrivit unor date prelimina
re difuzate de agenția „Elibera
rea", numai în provincia Tra 
Vinh forțele patriotice de eli
berare au scos din luptă, în. pri
mele două săptămîni ale ofen
sivei, peste 1 000 de militari 1- 
namici, au capturat 100 și au 
provocat dezertarea unui număr 
de 740 militari ai regimului de 
la Saigon. Numărul pozițiilor 
cedate de trupele saigoneze se 
ridică la 21 ; luptătorii F.N.E. 
au scos din funcțiune un mare 
număr de vehicule militare și 
baterii de artilerie ale inamicu
lui, capturînd însemnate canti
tăți de armament și alt echipa
ment de luptă. La Binh Dong, 
unitățile forțelor patriotice au 
capturat peste 600 de militari 
inamici, au distrus 85 de vehi
cule militare, printre care 62 
tancuri și blindate și au doborît 
patru avioane.

DUMINICA 30 APRILIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8.30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului. Satele patriei în 
ajunul lui „1 Mai". Vie ac
tivitate pe ogoare — cîntec 
și voie bună. Un deceniu de 
la încheierea cooperativizării.

11,10 Să înțelegem muzica.
12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Tele sport. Campionatele Eu

ropene de lupte libere. Aspec
te înregistrate de la Katowice. 
Fotbal: Anglia — R. F. a 
Germaniei (sferturile de finală 
ale Campionatului european), 
înregistrare de la Londra.

16,05 Postmeridian.
16,45 Film serial pentru tineret:

„Planeta giganților" (ultimul 
episod).

17.35 1 Mai 1972. Succese ale oa
menilor muncii din țările so
cialiste.

17.50 Cîntare patriei. Concurs co
ral interjudețean.

19,15 Avanpremieră.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. In ajunul marii 

sărbători 1 Mai 1972.
20,00 Reportajul săptămînii: Dru

muri spre cîntecul Ciocîrliei.
20,25 Film artistic: „Haiducii lui 

Saptecai".
21.50 Melodii. Melodii interpretate 

de : Angela Similea, Denise 
Constantinescu, Richard Dan- 
dcl, Olimpia Panciu, Marius 
Teicii, Mihai Constantinescu, 
Aurelian Andreescu.

22.20 Imagini din Olanda.
22.35 Telejurnal.
22.50 Gala vedetelor : Massiel, Lola 

Iovanovici, Ilary Belafonte, 
Adamo, Marina Voica, Dia
na Ross, surorile Kessler.

LUNI 1 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii. Cîntec 
de sărbătoare.

9.30 Film artistic pentru copii și

9,25 In pași de dans (reluare).
10,00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 14-a.
10.30 Film artistic: „Haiducii lui 

Saptecai" (reluare).
12,00 Telejurnal.
15.30 Teleșcoală.
16,30—17,00 Curs de limba engle

ză (lecția a 13-a reluare).
17,00 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază. Fotbal: Rapid ■— 
Steaua (divizia A). Transmi
siune directă de la Stadionul 
„23 August".

18,45 Timp și anotimp în agricul
tură.

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
2(5,05 Laudă tinereții.
20.20 Telecinemateca. „Noaptea ge

neralilor".
22.30 „24 de ore".

fOI 4 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Prietenii lui Așchiuță — e- 
misiune pentru preșcolari.

9,30 Speranțe... Confirmări — mu
zică ușoară (selecțiuni) — re
luare.

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 14-a.

10.30 Telecinemateca. „Noaptea ge
neralilor" (reluare).

12,40 Telejurnal.
16,30—17,00 Curs de limba germa

nă. Lecția a 13-a — reluare.
17.30 Deschiderea emisiunii de du

pă-amiază. Emisiune în lim
ba maghiară.

18.30 Confruntări. Structura orga
nizatorică a întreprinderilor 
și centralelor industriale, fa- 
ță-n față cu cerințele practi
cii economice.

19,00 Muzică ușoară cu formați# 
Fior ea Mihai.

19,15 Publicitate.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.'
20,00 Tinerii despre ei înșiși.

PROGRAMUL
pentru 

săptămîna 
viitoare

Comunicat comun 
indo*pakistanez

ISLAMABAD 27 (Agerpres). 
— In urma convorbirilor avute 
la 26 aprilie, în localitatea pa
kistaneză Muree, de reprezen
tanții speciali ai președintelui 
Pakistanului, Zulfikar Aii Bhu
tto, și ai primului ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a fost 
dat publicității un comuni
cat comun care arată că „discu
țiile s-au desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate, consta- 
tîndu-se o identitate de vederi 
între cele două părți asupra

necesității stabilirii unei păci 
durabile în zonă" — informea
ză agențiile Reuter și Associa
ted Press. Comunicatul mențio
nează că, în cursul convorbiri
lor, șeful delegației pakistane
ze, Aziz Ahmed, și conducăto
rul delegației indiene, Prasad 
Dhar, au căutat să identifice 
problemele care vor fi abordate 
în cadrul vitoarei întîlniri din
tre președintele Pakistanului și 
premierul Indiei.

succes a mwbHor Kohl-Bahr
Germaniei, cu privire la acor
dul de trafic între R.D.G. și 
R.F.G., relatează agenția A.D.N. 
După aprobarea textelor conve
nite de către guvernele ambelor 
țări, se va stabili de comun 
acord termenul parafări; acor
dului, care va avea loc la Bonn.

In aceeași zi, la Berlin, a fost 
semnată o înțelegere privind 
compensațiile pentru daunele 
rezultate în urma accidentării 
autovehiculelor grele. Documen
tul intră în vigoare de la data 
semnării.

ORARUL
DE FUNCȚIONARE A MAGAZINELOR 
IN PERIOADA 29 APRILIE — 2 MAI 1972
In ziua de 29 aprilieToate unitățile care funcționează pe un singur schimb vor prelungi orarul de funcționare cu două ore. In aceeași zi, măcelăriile vor funcționa fără întrerupere de la orele 6 la 21.
In ziua de 30 aprilieToate unitățile, indiferent de profilul lor, vor funcționa între orele 7—13.
In ziua de 1 MaiToate unitățile alimentare specializate de pîine și produse de panificație, lapte și produse lactate vor fi deschise de la ora 7 pînă la ora 11, după cum urmează:
La Petrila — magazinele nr. 37, 140, 25 și raionul specializat de la magazinul 42;
La Petroșani — magazinele nr. 130, 133, 132, 131, 32, 10 și 5.
La Livezeni va funcționa raionul de pîine al magazinului nr. 89; la Aninoasa — magazinul nr. 139.
La Vulcan — magazinele nr. 141, 58 și 44.
La Lupeni — magazinele 66, 71, 72, 81 și 90.
La Uricani — magazinul nr. 136.
In ziua de 2 maiToate magazinele alimentare vor fi deschise între orele 7—11.

anunță 
ORARUL SPECIAL 

de funejionare 
a magazinelor

— pentru zilele de 29 aprilie — 2 mai a.c. —

♦ Sîmbătă 29 IV — înainte de masă 7,30-13; 
după-masă 16—20

♦ Duminică 30 IV — înainte de masă 8-12; 
după-masă închis.

In zilele de 1 și 2 mai magazinele sînt închise.

Mica publicitate
VIND Renault 10 major. Petroșani, str. Carpați, bloc 6 

(magazin) scara 1, apartamentul 3, telefon 1681.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Soss Iosif, 
eliberată de E.M. Aninoasa. O declar nulă.

tineret : „Aport Muhtar !“.
11,00 Flori de mai. Program de 

cîntfce și dansuri populare.
12,00 Magazin sportiv.
14.45 Dans și cîntec de pretutin

deni.
15.45 Oameni și fapte. Reportaj.
16,00 Ostașii, la ei acasă. Spectacol 

înregistrat în careul unei u- 
nități militare.

16.45 1 Mai 1972. Sub steagul lup
tei revoluționare^ antiimperia- 
liste, pentru pace și progres 
social. Documentar în ima- 
gitti.

17,00 Avanpremieră.
17,05 Desene animate.
17.25 Speranțe... Confirmări. 

Concert-spectacol cu public, 
susținut de tineri interpreți 
de muzică populară.

18.10 Reportaj TV t „Fragment din 
jurnalul unui poet".

18.30 Film de aventuri: „Cer arză
tor".

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal. 1 Mai 1972. Săr

bătoarea muncii în orașele și 
satele țării.

20.10 Te laud, te apăr și te cînt. 
Spectacol muzical-literar pre
zentat de Corul și Orchestra 
de Studio ale Radiotelevi- 
ziunii.

20.50 Bună seara Primăvară! Cu t 
Dem. Rădulescu, Ștefan Bă
nică, Ștefan Mihăilescu-Brăila, 
Coca Andronescu, Tamara 
Buciticeanu, Sandu Sticlarii, 
Puiu Călinescu, Ovid Teodo- 
rescu, Vali Voiculescu-Pepino, 
Dem, Savu, Dumitru Rucă- 
reanu, Nicu Constantin, Al. 
Lulescu, Mihai Stoenescu. Iși 
mai dau concursul i Gică Pe
trescu, Margareta Pislaru, Au
relian Andreescu, Sergiu Cioiu, 
Corina Chiriac, Norina A- 
lexiu, Olimpia Panciu, Cor
nel Constantiniu.

21.50 Film artistic: Walt Disney. 
22,40 Telejurnal.
22.50 Romanțe și cîntece de petre

cere cu Ioana Radu și Gică 
Petrescu.

MARȚI 2 MAI

9,00 Program pentru copii.
11,00 Soliști și piese celebre.
12,00 Muzică populară românească. 

Cite flori pe Bistrița. Pro
gram susținut de ansamblul
„Cernegura" din Piatra
Neamț.

12.15 Magazin sportiv,
14.15 Muzică de promenadă în in

terpretarea fanfarei Ansam
blului M.F.A.

14.30 închiderea emisiunii de dimi
neață.

16.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază. Postmeridian. Edi
ție specială.

18,00 Speranțe... Confirmări. (Inter- 
viziune). Concert-spectacol cu 
public susținut de tineri in
terpreți de muzică ușoară. Iși 
dau concursul/ Corina Chi
riac, Doina Moroșanu, Magda 
Gorea, Elena Toma, Marilena 
Țibulac, Georgeta Mocanii, 
Cornel Constantiniu, George 
Brener.

19,00 Oameni și fapte. Reportaj.
19.15 Avanpremieră.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 O definiție a tinereții. Repor

taj cu tineri din Suceava.
20.25 Bucuroși de oaspeți ? Iși dau 

concursul / Magdalena Popa, 
Ion Voicu, Amatto C beciul es
eu, Stanciu Simion, Ana To
ma, Lucia Țibuleac, Corul 
Madrigal, Corul țărănesc din 
Ardusat, Filarmonica de Stat 
din Tg. Mureș, Orchestra de 
cameră din Sibiu, Ansamblul 
„Pandelașul" din Brăila.

21,05 Film artistic : „Tot aurul din 
lume". O comedie de Rene 
Clair cu Bourvil, A. Fralel- 
lini, C. Castel.

22,40 Telejurnal.

MIERCURI 3 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de dimi
neață. T elex.

9,05 Reportaj TV. Fragmente din 
jurnalul unui poet (reluare}

20.45 Pagini de umor / „Aventuri 
în epoca de piatră".

21.10 Conferință de presă — cu dr. 
Christian Barnard despre pre
zentul și viitorul grefelor de 
inimă.

22,00 Recital în... șase: Cantabile. 
Un spectacol în miniatură

22.30 „24 de ore".
Din țările socialiste.

VINERI 5 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. T elex.

9,05 Reportaj TV / O definiție a 
tinereții (reluare).

9,30 Gala vedetelor.
10,00 Curs de limba germană. Lec

ția a 14-a.
10.30 Film serial pentru copii: „Aii 

și cămila" (reluare). Episodul 
„Cămila care vorbește".

10.45 Pagini de umor i „Aventuri 
în epoca de piatră" (reluare).

11.10 Interpreții și rolurile lori. 
Teodora Lucaciu (reluare).

11.35 Cărți și idei (reluare).
12,00 Telejurnal.
14.30 Tenis de cîmp / România — 

Elveția in cadrul „Cupei Da
vis" — primele două meciuri 
de simplu. Transmisiune direc
tă de la Arena Progresul.

16,30—17,00 Teleșcoală. Bazele teo
riei cinetico-moleculare. Legile 
gazelor (Fizică. In ajutorul 
candidaților la concursul de 
admitere).

17.30 Deschiderea emisiunii de du
pă-amiază.

17.35 Muzică populară cu Ileana 
Greculescu, Ana Roman-Mol- 
dovan, Constantin Ionașcu și 
Vasile Drago mir.

17.55 Cunoașteți legile ?
18.10 Arta plastică: Muzeul 7.am- 

baccian.
18,25 Stop-cadru.
18.55 Oameni și fapte.
19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film artistic: Visul unchiu

lui. O producție a studiouri
lor sovietice.

21.20 Drumuri în istorie. Cărți de 
început.

'21,35 Revista literară TV.
22.15 Selecțiuni din concursul de 

cîntece al Euroviziunii — 
1972 cu : Mary Ross (R.F.G.), 
Betty Mars (Franța), Sandie 
fones (Irlanda), Veronique 
Midler (Elveția), Tereza (Iu
goslavia), Vicki Leandros 
(Luxemburg), Y aime Morey 
(Spania).

22,40 „24 de ore".

S1MBATA 6 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Biblioteca pentru toți: Mihai 
Eminescu (I).

9,50 De vorbă cu gospodinele.
10,05 Drumuri în istorie: Cărți de 

început (reluare).
10.20 Revista literară TV (reluare).
11,00 „Mai ceva ca-n filme" — e- 

misiune de divertisment.
11.50 Cunoașteți legile ?
12,05 Telejurnal
14.30 Tenis de cimp : România —‘ 

Elveț ia în cadrul „Cupei Da
vis" — partida de dublu. 
Transmisiune directă de la A- 
rena Progresul.

16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19,00 Calendar U.N.E.S.C.O. Ion 

Eliade Rădulescu.
19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.10 Avanpremieră.
20.15 Teleenciclopedia. Liviti Re-

breanu: Adevăr și creație.
Memorial. Zoorama.

21,00 Film seriali „Invadatorii".
21.50 ...„Primăvara asta, totuși...". 

Emisiune muzical-distractivă.
22.30 Telejurnal.
22.45 Săptămîna sportivă.
23,00 Seară de romanțe cu Pușa 

Neicu, Aurelia Niculescu, Pe
tre Guști, Dumitru Costache 
(fierăstrău) și Titi Niculescu 
f vioară)
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