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Bilanțul prunelor 
luni ale anului se va 
ia pozitiv la Unitatea 
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lizeze în proporție de 101 Ia 
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proporție de 100,9 Ia sută. 
Aceasta prin livrarea, în 
cursul celor 4 luni, a impor
tante cantități de diferite 
sortimente peste sarcinile de 
plan: bușteni rășinoase — 400 
mc, bușteni derulaj — 170 mc 
(angajament 50 mc), lemn mi
nă — 250 mc, celuloză fag — 
100 mc, lemn construcții fag

— 280 mc, lobde pentru dis
tilare — 450 mc, traverse în
guste 1000 buc, 
șinoase — 120 
ment 50 mc).

Toate acestea 
muncă al unității le raportea
ză în cinstea Zilei internațio
nale a celor ce muncesc — 1 
Mai.

Adunarea populară din Capitală
cu prilejul Zilei de 1 Mai

nice
laj minier Petroșani, frunta
șă în întrecerea socialistă 
dintre colectivele uzinei, se e- 
xecută, în aceste zile în ritm 
susținut, piese de schimb ne
cesare reparațiilor ce se vor 
executa Ia unitățile de pre-

parare a cărbunelui în peri
oada zilelor de repaus. Se 
confecționează conuri de ali
mentare pentru centrifugă, 
diferite tipuri de cuzineți, roți 
dințate și alte piese. La ac
țiune participă întregul co
lectiv al secției, evidențiin- 
du-se contribuția comuniștilor

loan Almășan, — strungar la 
mașina de alezat, Rusalim 
Boța, — rectificator, Virgil 
Stoica, — strungar, Ilie Bor- 
cea, — frezor, precum și tine
rii lăcătuși Andrei Paluvegi 
și Nicolae Bucălae — șeful 
brigăzii de ucenici care par
ticipă Ia montarea lanțurilor 
Ia transportoarele TIÎ-2.

Colectiv fruntaș ia mina Lupeni
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ăăr/’ăfoarra zilei de 1 Mai, 
ziua solidarității și frăției interna
ționale a celor ce muncesc, găsește 
țara întreagă angajată într-un 
susținut efort creator. Eroica 
noastră clasă muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, tpți cetă
țenii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, desfășoară, în strîn
să unitate, sub conducerea parti
dului, o laborioasă și însuflețită 
activitate, mobilizîndu-și forțele 
și concentrîndu-și energiile pentru 
traducerea neabătută în viață a 
politicii partidului, pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor 
cincinalului, a programului de
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, elaborat d-
Congresul al X-lea..

Sub semnul acestei înalte 
punderi civice și patriotice, 
măvara lui 1972 se anunță 
nică, ea prefigurîncl bilanțuri bo
gate. Planul pe primul trimestru 
în industrie a fost nu numai în
deplinit, ci și depășit, punîndu-se 
astfel o temelie sigură înfăptuirii 
cu succes a prevederilor celui 
de-al doilea an al cincinalului. 
Oamenii muncii de pe ogoare — 
care aniversează împlinirea unui 
deceniu de la încheierea coopera
tivizării agriculturii, act cu pro
funde rezonanțe în viața satului 
romanesc, a întregii țări — 'mu 
terminat în linii generale, mai de
vreme și în condiții bune, tnsă- 
mînțările de primăvară, pregătind 
cu deosebit simț gospodăresc re
colta acestui an. De pe întreg cu
prinsul patriei, continuă să so
sească, în acest prag de 1 Mai, 
noi vești, care anunță alte suc
cese de prestigiu în producție, in 
întrecerea socialistă. Sînt realizări 
care vin să întregească tabloul 
remarcabilelor înfăptuiri de pină 
acum în construcția socialistă, în 
dezvoltarea economiei și culturii, 
în ridicarea nivelului de trai al 
maselor. In aceste zile, premer
gătoare marii sărbători, numeroase 
colective din industrie și agricul
tură au trăit bucuria de a fi dis
tinse cu ordine ale Republicii 
Socialiste România și cu Steagul 
roșu de fruntaș în întrecerea so
cialistă, distincțiile conferite ilus- 
trînd înalta apreciere pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
muncii entuziaste a întregului nos
tru popor, pusă în slujba ridică
rii României socialiste pe noi 
trepte de progres și civilizație, de 
bunăstare materială și spirituală. 
Oamenii muncii văd în aceste 
înalte distincții un imbold însu- 
flețitor de a lucra mai bine, mai 
eficient. Ei se angajează să lupte 
neabătut pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru înflorirea 
continuă a patriei, să întîmpine 
cu însemnate realizări Conferința

de

răs- 
pri- 
rod-

Națională a partidului, eveniment 
politic de semnificație majoră, ca
re va marca — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
— un moment important pentru 
perfecționarea în continuare a ac
tivității economice, a organizării 
societății, a ridicării pe trepte 
superioare a întregii opere de e- 
dificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

BUCUREȘTI. Stadionul Re
publicii. In acest imens amfitea
tru s-a desfășurat, vineri după- 
amiază, marea adunare populară 
a oamenilor muncii din Capitală, 
consacrată Zilei de 1 Mai.

S-au întrunit aici 35 000 de 
bucureșteni, bărbați și femei, 
vîrstnici și tineri. Șînt muncitori 
din întreprinderile Capitalei, ca
re au întîmpinat marea sărbă
toare cu realizări de seamă. Du
pă calcule preliminate rezultă că 
pe primele patru luni ale aces
tui an în industria Capitalei se 
va obține peste plan o producție 
globală de circa 400 milioane lei. 
Au venit, de asemenea, oameni de 
știință, creatori pe tărîmul lite
raturii și artei, profesori, studenți 
și elevi, militari. Este practic re
prezentată toată populația Capi
talei patriei noastre socialiste.

Stadionul este împodobit festiv, 
fiind dominat de un mare glob 
pămîntesc, înconjurat de un brîu 
purpuriu, pe care este înscrisă 
chemarea: „Proletari din toate 
țările, uniți-vă!". Deasupra tri
bunelor, în partea dreaptă, sînt 
portretele dascălilor proletariatu
lui — Marx, Engels, Lenin. In 
partea stingă se văd portretele 
membrilor Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român. Pe mai 
multe pancarte se citesc urările : 
„Trăiască 1 Mai, ziua solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitorilor de 
pretutindeni!“, „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu!", „Trăiască 
Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste !“, „Trăiască uni
tatea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor democratice și 
antiimperialiste!“, „Trăiască șl 
înflorească scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă România!", 
„Trăiască poporul român, con
structor al socialismului !", „Tră- 
iască pacea și prietenia între po
poare !". Domnește o atmosferă 
de puternică însuflețire.

Ora 16,00. Sosesc conducătorii

(Continuare în pag. a 3-a)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

PAUL NICULESCU-MIZIL
de peste ho-
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cu forțele re
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națională, pentru 
și socialism, pen- 
prietenie între po-

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți 

tare,

Poporul român, 
clasa muncitoare,
voluționarc și progresiste 
pretutindeni sărbătorește 
de 1 Mai, intrată în conștiin
ța omenirii ca zi a solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc, zi a frăției în lupta pen
tru o viață liberă Și demnă, 
pentru eliberare socială și in
dependență 
democrație 
tru pace și 
poare.

Această mare sărbătoare pri
lejuiește evocarea glorioaselor 
lupte sociale și naționale pur
tate de-a lungul veacurilor de 
forțele înaintate ale poporului 
român, a tradițiilor eroice, re
voluționare ale clasei noastre 
muncitoare, ale partidului co
munist și, în același timp, tre
cerea în revistă a realizărilor 
istorice în făurirea vieții noi, 
socialiste.

Eliberîndu-se de orice exploa
tare Și asuprire, cucerind drep
tul de a fi cu adevărat liber, 
independent și stăpîn pe soarta 
sa, poporul român construiește 
cu succes orînduirea socialistă. 
Intr-o perioadă istorică scurtă, 
România s-a transformat într-o 
țară cu o economie în plină 
dezvoltare și modernizare, o di
namică înaltă a progresului so
cial, o bogată viață spirituală. 
Socialismul, care a învins pen
tru totdeauna în patria noas
tră, aduce înnoiri binefăcătoare 
în viața celor ce muncesc, în 
toate domeniile de activitate, 
în toate colțurile țării.

In prezent, însuflețiți de țelu
rile cutezătoare ale amplului 
program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român, oamenii muncii obțin 
remarcabile succese, materiali
zate pas cu pas în sporirea pa= 
trimoniului material și spiri
tual al națiunii noastre socia
liste.

Prevederile primului an al 
cincinalului au fost îndeplinite 
și depășite. Pe primele 4 luni 
ale anului în curs se prelimi
na îndeplinirea planului la pro- 

„ducția industrială în proporție 
de 102 la sută, 
zintă o creștere

la sută față de aceeași perioa
dă a anului trecut. Măsurile 
luate în direcția mecanizării și 
chimizării agriculturii, a îmbu
nătățirilor funciare, a dezvol
tării zootehniei, au pus baze 
trainice sporirii aportului aces
tei importante ramuri la apro
vizionarea populației și la sa
tisfacerea cerințelor mereu mai 
mari ale economiei naționale. 
Agricultura a dat anul trecut 
cea mai mare recoltă de cerea
le din istoria țării. O linie con
tinuu ascendentă urmează în- 
vățămîntul, știința și cultura — 
factori esențiali în procesul con
strucției socialiste.

Pe baza rezultatelor obținute 
în producția materială, în creș
terea venitului național, au fost 
luate și sînt prevăzute în con
tinuare noi măsuri pentru spo
rirea veniturilor reale ale sala- 
riaților și țărănimii, majorarea 
salariilor mici și a pensiilor, 
dezvoltarea construcțiilor de lo
cuințe, mărirea volumului chel
tuielilor social-culturale ale sta
tului, asigurîndu-se astfel con
tinua îmbunătățire a condițiilor 
de viață ale celor ce muncesc
— obiectiv fundamental, con
stant al întregii politici a parti
dului și statului nostru.

Succesele în înfăptuirea pla
nului reprezintă o confirmare 
strălucită a justeței și realismu
lui obiectivelor stabilite de 
partid pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, a politicii de 
construire a socialismului. In 
ele sînt întruchipate hărnicia, 
priceperea, abnegația în muncă 
a întregului popor, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, care, în 
strînsă unitate, înfăptuiesc cu 
încredere și entuziasm politica 
partidului.

Pentru toate aceste realizări, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, în 
numele și din însărcinarea Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, adresez cla
sei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, tuturor oameni
lor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități
— cele mai calde felicitări și 
urări de noi succese în activita
tea consacrată progresului și 
prosperității patriei socialiste.

succe- 
țelul

econo-

ceea ce repre-
de aproape 13

Tovarăși,
Realizarea mărețului obiectiv

al ridicării României la un înalt 
nivel de civilizație materială și 
spirituală, al apropierii ei de 
țările cele mai avansate econo
mic, solicită în continuare in
tense și susținute eforturi, ridi
carea întregii activități la un 
nivel calitativ mai înalt. Sîntcm 
conștienți că avem încă de re
zolvat numeroase probleme, de 
învins greutăți și neajunsuri, 
unele din ele inerente unei a- 
semenea opere. Există însă pre
misele necesare pentru a obține 
noi și tot mai însemnate 
se, a înainta ferm spre 
propus.

Dispunem de o bază
mică puternică, de considerabile 
rezerve în toate sectoarele.

La cîrma țării, partidul co
munist, călăuzindu-se după 
principiile generale ale con
struirii noii orînduiri și luînd în 
considerare realitățile specifice 
țării, dă soluții creatoare pro
blemelor7 pe care le ridică dez
voltarea societății noastre, uneș
te toate forțele națiunii într-o 
uriașă operă constructivă. Cu- 
prinzînd în rîndurile sale peste 
două milioane de muncitori, 
țărani și intelectuali — oameni 
devotați trup și suflet patriei, 
partidului, cauzei socialismului 
—, strîns unit în jurul Comi
tetului Central, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. ur
mat cu nestrămutată încrede
re de întregul popor, partidul 
.nostru comunist își îndeplinește 
cu cinste rolul său de centru 
inspirator și organizator al pro
gresului social, de forță condu
cătoare politică a societății 
noastre socialiste. Programul a- 
doptat de partid, în vederea îm
bunătățirii activității ideologice- 
educative și promovării eticii și 
echității socialiste în întreaga 
viață socială, a dat un puternic 
impuls rezolvării mnei probleme 
hotărîtoare a făuririi noii orîn
duiri — formarea de oameni 
înaintați, înarmați cu o concep
ție științifică despre lume și ce
le mai noi concluzii ale cunoaș
terii, cu un larg orizont de cul
tură, capabili să-și făurească 
conștient propria istorie, viito
rul luminos.

Adînciirea democrației socia
liste, perfecționările aduse în 
ultimii ani structurilor demo
cratice ale societății asigură ca
drul pentru participarea tot

o experiență pozitivă care
îndeamnâ la reflecții și se cere urmată

N 1 MINH
Cel mai inwiant lucru: legătura 

strînsă între cadrele
tehnico-inginerești și muncitori

Am continuat investigația 
ndastră lă mina fruntașă pe ba
zin cu sondarea opiniilor unor 
cadre de conducere din sectoa
rele care, în această perioadă 
trec printr-o serie de greutăți 
care, după cum se cunoaște, 
șînt inerente la oricare mină. 
Ce trebuie să facă un conducă
tor în asemenea situații ? în
trebarea am adresat-o ingineru
lui Gheorghe Rancea, locțiito
rul șefului sectorului I.

— Cel mai important lucru 
pentru un conducător — ne spu
nea interlocutorul — este să 
previi din timp asemenea si
tuații, să faci totul ca ele să 
nu apară, iar dacă totuși au 
apărut, se cere o mare atenție 
în alegerea deciziilor optime, și 
să stabilești un program de lu
cru bine gîndit, pe baza căruia 
să acționezi cu operativitate în 
sensul înlăturării deficiențelor 
de orice natură. In aceeași or
dine de idei se impune după 
părerea mea, o legătură de ino- 
QOlit între conducerea sectoru
lui și muncitorii din subordine.

Fără aportul plenar al munci
torilor, conducerea sectorului nu 
poate conta pe succese; invers, 
fără îndrumare și sprijin din

rialele necesare pentru că fără 
o aprovizionare bună a locuri
lor de muncă nu pot fi obținu
te randamente bune, nu poate fi 
obținută producția ^planificată. 
Avem încă și noi destul de mul
te de făcut în domeniul aprovi
zionării formațiilor de lucru 
dar față de trecut situația a 
fost mult îmbunătățită și se va 
îmbunătăți în continuare. Cele 
mai mari greutăți le întîmpi- 
năm în blocul III care la ora 
actuală constituie baza produc-

partea cadrelor tehnico-ingine
rești formațiile de lucru nu pot 
conta pe realizări care să le dea 
satisfacție. Prezența 
tehnico-inginerești 
minerilor 
că 
ță. 
are 
ca locurile de muncă să fie a- 
provizionate din timp cu mate-

trebuie 
simțită în 

Conducerea 
obligația să

cadrelor
în mijlocul 
să 
permanen- 
sectorului 

facă totul

se fa-

Minerii sectorului V al 
E.M. Lupeni și-au îndeplinit 
și depășit ritmic, de la înce
putul anului, sarcinile de 
plan la producția de cărbu
ne. înaintea marii sărbători 
internaționale a oamenilor

muncii, ei au o depășire Ia 
planul lunar de peste 500 to
ne cărbune. La rezultatele 
obținute au contribuit brigă
zile conduse de Mihai Vîrza- 
ru (realizarea normei pe pri
mele două decade ale lunii

aprilie în proporție de 110,3 
Ia sută), Constantin Prisăca- 
ru (110,8 la sută), Nicolae Ga- 
vra (103,1 la sută) precum și 
celelalte brigăzi din sector, 
alături de personalul de de
servire al acestora.

fondului

In dezbaterea 
Consiliului popular municipal

întreținerea și dezvoltarea 
locativ

leri s-a desfășurat la Petroșani, 
în sala clubului C.C.P., cea de-a 
XlV-a sesiune a consiliului popu
lar municipal.

La lucrările sesiunii au luat par
te tovarășii Clement Negruț, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid, președintele comitetu
lui executiv al consiliului popular 
municipal și ing. Traian Blaj, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular al municipiului Petroșani.

Deputății prezenți la sesiune au 
adoptat următoarea ordine de zi :

1. Preocuparea comitetului exe
cutiv pentru administrarea și între
ținerea fondului locativ de stat 
- măsurile întreprinse pentru res
pectarea legii nr. 10/1968 și îm
bunătățirea activității I.G.L. Pe
troșani - raport prezentat de to
varășul inq. Emilian Tomulescu, 
vicepreședinte al consiliului popu-

Iar municipal :
2. Ratificarea unor decizii ela

borate de comitetul executiv al 
consiliului popular municipal.

Pe marginea materialelor pre
zentate au luat cuvîntul nume
roși deputați și Invitați. In înche
ierea dezbaterilor a luat cuvîntul 
tovarășul Clement Negruț care a 
subliniat sarcinile ce stau în fața 
consiliului popular și a întreprin
derii de locuințe și localuri pen
tru administrarea și întreținerea 
fondului locativ în funcție de ce
rințele impuse de condițiile muni
cipiului.

Sesiunea consiliului popular 
municipal a exprimat hotărîrea 
deputaților de a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile stabilite, con
tribuind la ridicarea gradului ur
banistic și creșterea nivelului de 
trai al populației din Valea Jiului.

„locul demuncă-
carte de vizită"
De curînd, comitetul orășenesc Lu

peni al U.’T.C. a lansat în cadrul 
organizațiilor de tineret acțiunea 
„Locul de muncă — o carte de vi
zită a fiecărui tînăr", inițiativă ce 
are ca scop desfășurarea unei am
ple activități de curățire și între
ținere a sectoarelor, secțiilor din ca
drul unităților economice de pe raza 
orașului Lupeni.

încă din primele zile de la lan
sarea ei, rezultatele au și început 
să apară. Astfel, la sectorul XIII 
al minei Lupeni, tinerii au hotărît 
să rămînă după orele de program, 
și, în baza unui riguros plan de 
măsuri, să treacă la curățirea ate
lierelor. Tinerii Zaharia Ciutre, Zol- 
tan Glovișca, Ilie Smărăndescu, La- 
zăr Hegedus și mulți alții au efec
tuat peste 480 ore muncă patrio
tică la stivuirea stîlpilor hidraulici, 
curățirea generală a atelierelor. Ac
țiunea a fost apreciată de către con
ducerea sectorului.

V. COANDRAȘ, 
corespondent

fericită întîmplarc m-a 
rupt, într-o seară, de o- 
raș și m-a transformat în 

călător. Un călător obișnuit pe 
ruta Petroșani — Vulcan. Cău
tam un om, un ceferist care de 
24 de ani, în ciuda locului de 
„baștină", s-a stabilit în Valea 
Jiului.

Nicolae Ilațegan, îmi spunea : 
„Sînt bănățean, la Caransebeș 
m-am născut, am terminat liceul 
la Săliște — Sibiu, ele acolo era

In jurul ei, la insistența „șefu
lui", s-a pus asfalt, s-au creat 
părculețe, îneît călătorul, în tre
cere, să se simtă ca în poarta 
unui oraș, un oraș bine gospodă
rit. L-am întrebat care este par
tea sa de contribuție. Am insis
tat. Mi-a zâmbit, și, ridicindu-și 
cascheta pe vîrful capului, mi-a 
dat să înțeleg că mai mult nu 
ar avea ce'să-mi spună. Și totuși 
în gara asta mică și cochetă, o- 
mul voinic, cu privirea deschisă.
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mama, apoi am urmat școala de 
impiegați și am venit aici. Am 
venit și n-am mai plecat!" A tă
cut. Și parcă nu-i stă bine în 
postura asta. Să scrii despre un 
om pe care-l întîlnești pentru pri
ma oară, despre gîndurile, aspira
țiile și dorințele care-l încearcă 
este uneori cît se poate de greu. 
Iți trebuie mult tact, poate și cu
raj pentru a-i căpăta încrederea. 
Altfel, omul nu se destăinuie. 
N-aș putea spune că așa mi s-a 
întîmplat cu șeful gării din Vul
can. S-a bucurat că mă cunoaște 
și că se va scrie despre „gara 
lui", despre oamenii alături de 
care muncește și trăiește. Cu o 
răbdare de invidiat, Nicolae Ha- 
țegan m-a ajutat în cîteva ore, 
să-i cunosc tovarășii, munca lor. 
„Nu-s mulți, o mînă de oameni. 
O gară ca asta, unde nu se în- 
tîmplă, nici la 100 de ani alt
ceva decît faptul că se muncește 
constant, cu pasiune, nu cere for
țe deosebite. Douăzeci și șase de 
ceferiști, nici mulți, nici puțini, 
dar buni. Cu Simion Ilușanu, pe 
care l-am găsit aici, cu vreo trei 
ani e mai vechi ca mine, sau cu 
Mihai Grosuleac, cu toții mă în
țeleg prietenește. Ca într-o fami
lie. Pentru că, noi, formăm o fa
milie, de alt gen, da’ tot fami
lie se cheamă".

...25 de ani impiegat, apoi șef 
de stație la Vulcan, un oraș re
născut din propria-i cenușă, aici 
unde privind tot ce s-a înfăptuit, 
te simți mîndrti
dintre locuitorii urbei. După o 
sută de ani gara a fost renovată.

mereu zîmbitor, omul cu gest si
gur și mers voinicesc, a lăsat un 
semn, o amprentă a sa. Se spune 
că o casă însuflețește, înviorează 
natura din jur. Este perfect ade
vărat. Un bun gospodar, omul ca
re locuiește în ea, se străduiește 
să-i păstreze această însușire, îm- 
binînd cu măiestrie tot ce are la 
îndemînă. „Clădirea e frumoasă, 
un singur lucru nu-mi place i 
n-am mobilier pentru sala de aș
teptare. Mi se stringe inima cînd 
văd pereții ceramicați și băncile 
de la începutul secolului". Cînd 
îmi spune asta parcă se scuza. 
Rețin că-i supărat într-un fel.

— Există multe lucruri în via
ță cu care te acomodezi greu. 
Unul din aceste lucruri este munca. 
Am învățat din copilărie să mun
cesc și nici acum, la această 
vîrstă înaintată (o clipă citesc pe 
chipul lui rotund teama că n-aș 
fi de acord cu „înaintată"), nu 
mă dau în lături de la datorie, 
consider că cel care nu vrea să 
muncească e un infirrp moral. 
Omul, în general, se deosebește 
de celelalte ființe, tocmai prin a- 
ceastă însușire definitorie : simțul 
muncii, al datoriei. Mîinile mele 

. modeste de „creionar". adaugă N
Ilațegan cu oarecare circumspec
ție, au participat la renovarea a- 
cestci clădiri, la înfrumusețarea 
ei. Poate că n-am conștiința ie
rarhiilor, în schimb, sînt foarte 
aspru și neîndurător cînd îi văd

(Continuare în pag. a 3-a)
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In situațiile critice, pentru 
fiecare conducător este de marc 
importanță stăpînirea de sine, 
fără de care se pot comite gre
șeli dăunătoare. Poate este util 
să dau un exemplu în această 
privință, chiar din propria ex
periență a sectorului nostru. La 
început am avut în sector foarte 
multe deficiențe de. natură me
canică ce necesitau un volum 
mare de lucru. In blocul III 
unde se puteau extrage într-o 
zi aproximativ 400 de tone de 
cărbune în două schimburi con
secutive a trebuit să fie vulca- 
nizată banda de transport, să se 
repare un transportor colector 
și mai multe transportoare care 
afectau restul abatajelor came
ră. In această situație am in
tervenit operativ — cu toate că 
în cealaltă parte a sectorului 
aveam lucrări atacate care ne
cesitau montări de transportoa
re — reușind să ne păstrăm 
cumpătul, să nu intrăm în pa
nică și să rezolvăm totul cu 
calm și în timp scurt. Chiar și 
o întîrziere de numai o oră 
putea să cauzeze defecțiuni mai 
mari, ceea ce ar fi necesitat 
un timp mai îndelungat pentru 
reparații și ar fi dus la pierderi 
mai mari de producție.

că faci parte Dem. D. I.

(Continuare în pag. a 3-a)
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Manifestări cultural-artistice în zilele de 
30 aprilie, 1 și 2 mai
Răspundem celor ce ne scriu
O rubrică SPORT
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fi 
lu- 
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țici sectorului și de aceea va 
centrul 
crările 
ferate 
scopul 
și urmează ca în continuare să 
efectuăm în acest scop și alte 
lucrări. Prin rezolvarea acestor 
probleme producția va crește la 
blocul III de la 400 tone pe zi 
la aproximativ 900 tone pe zi.

atenției. S-au 
de montare a 
pe axul de 
aprovizionării

făcut
unei 
aeraj 
brigăzilor

Anclîetă realizată de
C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a 3-a)
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In sfîrșit, cu acest film, ci
nematografia românească a a- 
iins maturitatea mult așteptată. 
Filmul „Puterea și adevărul" 
dezbate o problemă contempo
rană, rememorînd timp de trei 
orc destinele unor oameni prinși 
total în lupta de construire 
a noii societăți socialiste în ța
ra noastră.

Scriitorul Titus Popovici și 
regizorul Manole Marcus ur
măresc acest destin din momen
tul insurecției armate de Ia 23 
August 1944 și pînă în anul 
5965. Filmul ne prezintă pe 
noi, cei de ieri, și pe noi, cei de 
azi, toate momentele principale 
ale maturizării noastre. Este 
foarte bine că nu ezită să vor
bească și despre dificultățile de 
creștere, despre greșelile ce s-au 
făcut atunci, în toiul luptelor 
pentru împlinirea unor idea
luri scumpe tuturor; spun luptă, 

- pentru că după baricade, lupta 
s-a mutat în noi, în fiecare, și 
filmul urmărește fără retușuri 
această luptă. Definitoriu pen
tru filmul „Puterea și adevărul" 
este actualitatea, pătrunderea 
în miezul fierbinte al contem
poraneității, permițînd aborda
rea realităților de pe o platfor
mă superioară de gînd și acțiu
ne. Titus Popovici a „scris un 
scenariu de excepție. De obi
cei scenariile sale contempora
ne urmau după apariția roma
nelor, așa cum s-a întâmplat cu 
„Setea", „Străinul", cu „Moar
tea Iui Ipu" (transpus în lim
baj cinematografic sub titlul 
„Atunci i-am condamnat pe 
toți Ia moarte").

Acțiunea urmează destinul a 
cinci comuniști, evoluția lor po
litică, socială, spirituală și sufle
tească, cu suișurile și coborîșu- 
rile inerente vieții ; cinci oa
meni pe care viața îi confirmă 
sau îi infirmă, îi ridică sau îi 
doboară, îi ajunge din urmă și 
merge odată cu ei sau îi depă
șește. Nu întîmplător acțiunea 
se desfășoară pe două planuri. 
In primul, cei cinci luptînd a- 
lături, cu arma în mină, pentru 
cucerirea puterii și în planul 
al doilea îi regăsim, tot împreu
nă, dar atit de schimbați și deo
sebiți — e amprenta categorică 
a celor douzeci de ani care au 
trecut. In anii luptei ilegale și 
în primii ani ai puterii populare 
„totul era simplu". Dușmanul 
era dincolo de baricade, adesea 
cu arma în mină, lupta era 
deschisă și clară. Apoi a venit 
vremea entuziasmului și abne
gației, bune atunci, dar insufi
ciente astăzi, cînd pentru o vic
torie în lupta cu dușmanul aflat 
în ei înșiși — rutina, e necesară 
competența. Așa stînd lucrurile, 
unele personaje încep să piar
dă bătălii capitale pe marele

front al vieții. In lupta pentru 
putere toți cinci au fost legați 
printr-o perfectă unitate de 
front. Numai așa era posibilă 
victoria. Lncepe o luptă nouă, 
aceea a demonstrării Adevăru
lui acestei Puteri, luată cu a- 
tîtea sacrificii din mîna bur
gheziei. In această luptă, ex- 
ponenții acelorași nobile idealu
ri, partizanii aceluiași crez, se 
trezesc deodată pe baricade 
deosebite. Nimeni nu dezertea
ză de Ia ideal, nimeni nu-și a- 
bandonează crezul, dar imposi
bilitatea de a ține pasul cu 
viața, de a fi prezent în miezul 
problemelor, de a înțelege per- 

al 
în 

timp, au influențat destinul lor 
și, ceea ce e mai regretabil, și 
al altora. In final, îi găsim 
reuniți Ia deschiderea marelui 
edificiu pentru care luptaseră 
de fapt cu toții. „Adevărul este 
o sinteză a tuturor adevăruri
lor", spune unul din personaje
le principale. Un 
lelor noastre este 
omenie care s-a 
cui necruțător al 
de o temeinică pregătire poli
tică și profesională. Persona
jele sînt veridice, îneît dau 
spectatorului impresia că nu se 
află într-o sală de cinemato
graf, ci asistă Ia o discuție a- 
prinsă, pasionantă, cu niște 
vechi tovarăși de viață și luptă.

fect ritmul de dezvoltare 
societății, transformările

adevăr al zi- 
comunistul de 
născut în fo- 
lunfei, dublat

Filmul unește o trupă de ar
tiști de primă mină. Pentru că 
în conflictul de idei interpreții 
au fost aceia care au dus tot 
greul dezbaterilor politice con
temporane. Se poate vorbi des
pre un film ale cărui personaje 
sînt interpretate magistral «ie 
Mircea Albulescu, Ion Bcsoiu, 
Amza Pellea, Octavian Cotescu 
sau Lazăr Vrabie. Am citat pe 
cei „cinci", dar în film se află 
o galerie de portrete creionate 
excepțional, doar numai cu 
două-trei replici (Nineta Guști) 
sau numai prin simple an.iritîi 
(Dana Comnea). Operatorul cu 
o mare experiență și cu o viziu
ne exactă a culorii — demons
trată și în „Pădurea pierdută" 
—, Nicu Stan, a reușit să facă 
și din culoare un personaj de 
ținută sporind forța de convin
gere. Ea urmărește tot timpul 
acțiunea contopindu-se cu ea. 
Tonurile negre, întunecate, de 
la început, și cele galbene, în
sorite, luminoase, de Ia sfîrșit, 
și este suficient pentru sim
bolistica filmului.

Un film excepțional, primul 
nostru film politic, actual și 
militant, „Puterea și adevărul" 
reușește să ne prezinte pe noi 
toți, cu toate calitățile și de
fectele noastre, noi cei crescuți 
în anii atît de fierbinți 
construcției socialismului.

O fericită excepție a forma
țiilor de teatru se află la Casa 
de cultură din Petroșani unde 
actorii amatori au fost în per
manență activi, fapt ce a dus 
la închegarea unu] nucleu sta
bil de pasionați, cu mijloace ar
tistice mereu îmbogățite. Ast
fel au apărut spectacolele de 
foarte bună caliitate : „Take, 
Ianke și Cadîr", „Frunze care 
ard", „Păcală argat". Ultima 
premieră — „Funcționarul de 
la domenii" încununează acest 
efort evolutiv.

..Funcționarul de la domenii" 
este o farsă a lui P. Locustea- 
nu, i 
nilor 
giale. 
matic 
trului, n-au reușit să preia de- 
cît forma exterioară, mai puțin 
din miezul său profund origi
nal. Dacă la Caragiale comi
cul de situație servea pe cel de 
caracter, prin care s-a ajuns la 
binecunoscuta galerie de tipuri 
umane, la urmașii săi esența 
se află doar în situații și diver
se încurcături hazlii. Petru Lo- 
custeanu și-a clădit farsa tot 
pe încurcături, la care se adau
gă și comicul onomastic. încer- 
cînd. în ultimă analiză, o sa
tiră ușoară la adresa vetuști- 
lor vînători de zestre, a căsăto
riilor pornite din interese mes
chine. Rezumat în cîteva cuvin
te, iată conflictul care ne pla
sează în epoca mariajelor cu a- 
.jutoru] ziarelor familia Cocîr- 
țău — burghezi parvenit i, bo- 
gați dar rudimentari, sub ra
port intelectual — dorește să-și 
căsătorească unica fiică. Aspa-

ținui din pletora 
lui Jon Luca 
Dar, din geniu] 

: constructiv al

epigo- 
Cara- 

d ra
in aes-

Dan DUMITRESCU

sia, numai cu un funcționar de 
la domenii, reprezentanți, se ve
de treaba, ai sinecurismului 
prosper. Și au apelat la o a- 
genție de publicitate, așteptînd 
să apară junele amator de zes
tre. Acesta vine, în persoana 
lui Piscifling, tînăr caraghios, 
fanfaron și cam nerod, atras 
de momeală. Dar funcționarele 
agenției — la sugestia gazeta- 

. rului Jorj, înamorat de Aspa- 
si-a — inversează fotografiile. 
De aici, o seamă de încurcături 
hazlii : Piscifling, îi face doam
nei Somnoiu (femeie cu vîrstă 
venerabilă, dar amatoare de 
măritiș) o curte asiduă cre- 
zînd-o cea din anunț. Piscifling, 
excroc sentimental, e urmărit 
și de logodnica lui, Zambilica 
(sticluța cu vitriol, prezentă în 
acțiunea farsei o pune sub in
fluența incontestabilă a come
diei „O noapte furtunoasă" de 
I. L. Caragiale). încurcăturile 
se amplifică, are loc și cunoscu
ta urmărire a impostorului, dar 
pînă la urmă totul 
cu bine.

In interpretarea 
matori ai Casei de 
gia — actorul Alexandru Jeles) 
am asistat la un spectacol an
trenant și spiritual, din care se 
desprinde o binevenită detașa
re față de acțiunea farsei (pe 
care doar ironia o salvează). In 
concepția regizorală o grijă im
portantă a constituit-o scenogra
fia și costumația de epocă, sin
gura modalitate de existență 
spectaculară a textului. Și în 
acest sens se poate vorbi de o 
reușită. In privința interpretări
lor, lucrurile sînt mult mai di
ferențiate. O muncă de crea
ție fac George Negraru (Pisci
fling), Gheorghe Sereș (Cocîr- 
țău). Silvia Liciu și Livia Zi
darii' (doamna Somnoiu) care au 
studiat atît de bine rolurile 
îneît își creează foarte expresiv 
personajele și din punct de ve
dere caracterologic. George Ne
graru are multe disponibilități 
temperamentale, aducînd în sce
nă un personaj pe care-1 cu
noaștem doar din literatură ; 
la fel Gh. Sereș într-un rol de 
tată incult, dar vanitos. Cu o 
distribuție destul de numeroa
să, în economia farsei celelal
te personaje aduc atmosfera și 
ironia. Corecți, demonstrînd o 
bună înțelegere dramatică Ma
ria Lăban (Maria Kerestes), Ni- 
culina Olani (Silvia Liciu), Ri
chard Bușneag (V. Chircules- 
cu, Iosif Bajmatură), Ion Iancu, 
Ion Liciu, Ion Velica, N. Gră
madă, Maria Constantin, Lia 
Pădurarii, Gh. Florea și Corne
lia Olaru — cu vădite 
spre teatru.

Noua premieră a 
de teatru de la Casa 
ră este un remarcabil 
ment cultural, dovedind poten
țialul amatorilor cînd. sînt bi
ne îndrumați și au continuita
te în activitatea lor izvorîtă din 
talent și multă pasiune.

T. SPÂTARU

Pentru 
mătoare, 
Petroșani 
tirea și efectuarea unor turnee 
în Valea Jiului și localități din 
județele limitrofe. După un li- 
miitat timp de „rodaj" cu piesa 
„Funcționarul de la domenii" 
de P. Locusteanu, vm fi 
susținute o serie de spectacole 
în localitățile municipiului. De 
asemenea, montarea muzicală 
cu spectacolul de esență folclo
rică „Păcală argat" de Petre 
Dulf-u, va fi făcută cunoscută 
și publicului din Novaci (jud. 
Gorj) în 30 aprilie, și. probabil. 
Deva.

perioada imediat ur- 
Casa de cultură din 
are în atenție pregă-

Numai cine nu cunoaște efor
turile, necazurile și reușitele cu
prinse într-un spectacol îl va a- 
precia sau respinge fără să stea 
pe gînduri. De fapt, acest punct 
de vedere este cu totul propriu 
spectatorului - el vede doar re
zultatul muncii, care-1 mulțumeș
te sau nu. lată pentru ce viața de 
artist, plămădită din sudoare și 
speranțe, e grea. A artiștilor a- 
motori, oameni care-și urmăresc 
cu devoțiune o pasiune constan
tă, care le împlinește ființa, 
și mai plină de peripeții...

După-amiezile clubului din 
can șint soturate de muzică,
mîntate de ambiții, împodobite 
cu succese. Aici a fost depășit 
de multă vreme un punct de ve
dere steril, acela al repetițiilor de 
rutină, finalizate doar arareori în 
spectacole. Existînd un suficient 
potențial artistic s-a trecut la o 
fază mai complexă, cu orizont 
mai larg — ansamblul folcloric, 
cuprinzînd în sine și o cunoaștere 
a obiceiurilor localnice, în care 
să se toarne, sub forma cîntecului 
și jocului, realitatea din această 
veche așezare de mineri. Astfel, a 
luat naștere ansamblul „Cîntec 
nou la fiu răsună".

Nu ne propunem să scriem des
pre susținuta lui activitate spec
taculară, ci doar cîteva cuvinte 
despre oamenii care-1 compun, în 
concepția artistică a lui G. Dri- 
cu. Taraful, omogen și stabil, di
rijat de Sergiu Boită, este nucle-

ul muzical. L-am urmărit de mul
te ori și i-am admirat strădaniile 
de împrospătare a repertoriului, 
stabilitatea și fidelitatea față de 
linia melodică a cîntecului nos
tru popular.

Pe lingă acest club s-au for
mat soliști și dansatori, azi cu ex
periență și valoare - Mina Cerbu, 
Didina Dumitru, Gh. Ursu, Victor 
Alstanei, Nicolae Cincă, Ileana 
Santi, pentru a nu aminti decit 
o parte dintre ei. Meritoriu în 
munca lor este efortul permanent 
de a-și perfecționa mijloacele ar
tistice, grija pentru autenticita
tea muzicii promovate. Alături de 
ei, o formație de dansatori (Mar
gareta Balaiti, Lucia Nițu, El. Tru
faș, El. Herineanu, Vasile Ignat, 
V. Texi, P. Mureșeanu, I. Todoran} 
cu instructorii Sanda loan și Du
mitru Loghin. Este o formație bi
ne sudată care aduce pe scenă 
frenezia, optimismul. Un moment 
important din economia specta
colului îl are grupul vocal format 
din 13 soliste, evidențiat și în ma
nifestări recente.

Urmărind fie repetițiile, fie spec
tacolele acestui ansamblu (care 
mai are un precedent în viața 
clubului), ești Impresionat de dă
ruirea fără rezerve o artiștilor o- 
matori, de căutările fructuoase tr
ie acestei instituții de cultură ca
re-și urmărește sarcmile cu o pil
duitoare responsabilitate socială.

Ts.

se sfîrșește

actorilor a- 
cultură (re

încl înații

formației 
de cultu- 

eveni-

de pictură
și grafică

Filialei

Expoziția

din Petroșani

A fost o retrospectivă te
matică — consacrată semi
centenarului creării U.T.C.

Dintre lucrările inedite a- 
le expoziției s-au remarcat 
tablourile în ulei ale lui 
Iloria Popp, detașîndu-se, în 
mod special, compoziția „Ro
dul pămintului".

In fotografii.] 
două dintre 
Iosif 
U.T.C

eni făcînd parte
Omagiul muncii"

le alăturate, 
linogravurile lui 

Tollman : Secretarul 
și Bumbești — Live- 

din ciclul

o O

Stela dormea pe-o rină cu gu
ra întredeschisă și brațele 
cruce sub cap. Cînd se adîn- 

cca în somn fără sforăituri și ge
mete, mă ridicam de lingă ea și, 
țopăind ca o vrabie în cîrji, oco
leam odaia, numărînd mobilierul 
la rind, unul după altul. Era ușor. 
După dulap venea cuierul cu oglin
dă, după cuierul cu oglindă — ma
sa, scaunele veneau așa: cel întreg, 
tapifat în roșu, cel cu trei picioare, 
taburetul, apoi toaleta, raftul cu 
cărți, patul, Stela, și după aceea 
iar de la început.

Și totuși, mai era ceva: picioa
rele. Stela îmi cumpărase picioarele. 
Picioare noi. De lemn. Le fineam 
în dulap. Stela spunea că-s pentru 
zile mari, așa că nu intrau la nu
mărătoare.

Fîșșș ! Fîșșș!
— Ziare, ziareeee !
Tresar. Cîteva clipe uit de numă

rătoare, uit de Stela, și de picioare 
uit. De ce ? De ce uit ?

— Ziare, ziare!...
Fîșșș, Fîșșș, l'îșșș !...
Ascult, iscodind lumina confuză 

care îmi aruncă în ochi rotocoale 
roșii, verzi, alb-verzui, neclare, ca 
mai toate lucrurile din jur, praf și 
pulbere, să prelungească chinul, aș
teptarea. Simțeam o zvîcnire în cap, 
<« și cum cineva îmi strângea cre
ierul. Pendula veche, fără număr 
de inventar, ticăia rar, somnoros. 
Dar nu înțelegeam, ticăitul ei mă 
trezise ? Din spatele cortinei de cer
curi roșii, verzi, alb-verzui, din a- 
dînc, venea același fîșșș, fîșșș... ziare, 
ziare!, parcă mai simplu, mai vlă
guit, dar real, plin. Gîndul risipit 
se adună. Să fie oare adevărat ?

— Ziare, ziare...
Strigătul e mai aproape, mai clar, 

mai insistent. Apuc cîrjile și mă duc 
la fereastră. Trag hîrtia de camu
flaj. Ceața dimineții nu s-a risipit, 
plutește în smocuri albe peste mlaș- 
nină și oraș, se adună încet, izolat. 
Soarele se scaldă în jurul cîmpiei. 
Zdrențe minuscule de nori flocoși îi 
anunță, doar, existența. Strada e 
pustie, plină de tăcere, ca un fund 
de prăpastie în care nu deslușesc 
nimic, apoi ecoul se urnește, o adie
re sforăitoare, se zbate în aer : zia
re, ziare! încă o dată și încă o 
dată, ca din greșeală, și inima, nți 
înțelege de ce, se pornește să bată 
mai puternic.

Și clătinarea amețită mă poartă 

înainte și-napoi. jurnalistul, jurna
listul, jurnalistul! O ceață roșie îmi 
acoperă creierul. Pendula își deapă
nă melopeea, egal, monoton...

— Tilici, mamă...
Glasul, pe jumătate aspru, pe ju

mătate duios, nu sînt sigur ce anu
me era, se frînse. Se frînse și noap
tea liniștită și se sfărîmă în țăn
dări. Peste casa noastră parcă se 
rostogolise o stîncă. Sunau sirenele 
și vuietul lor sinistru se ridica în 
cer, prăvălindu-se ca un urlat de 
fiară, chemînd disperate din toate 
părțile. Mama scăpă bătătorul din 
mină — bătuse albușuri de ou pen
tru plăcintă — și mă ridică în bra
țe. Tremura. Din ușă arunc ochit 
peste umărul ei. jucăriile rămîn 
împrăștiate pe covor, pînă în colț, 
lingă divanul bunicului, care era 
plecat la tanti Fizica, la țară. A- 
vionul răsturnat, ursulețul cu burta 
plină de rumeguș, soldatul galben, 
un tanc cenușiu, fără turelă, stă 
gata să le strivească pe toate. Cîm- 
pul de bătălie îl duc cu mine, cu 
mama, în noapte. Panglica verde, 
înnodată de gîfftl soldatului, ochii 
sticloși și rugători ai ursulețului, 
tancul, pe toate le dau potopului 
dezlănțuit.

Se aprinde o lampă și noi ne 
ținem aproape. Mama gîfîie. Discul 
galben al lămpii sare pe asfalt ca 
un iepure rănit, sare să scape, a- 
lunecă înainte, se cațără pe ziduri, 
apoi dispare înghițit de acoperișuri 
și bolți. Intrăm după ea. Gura a- 
ceea neagră, de rechin monstruos, 
spintecată de strigăte, de nume ne
cunoscute, de mitraliera pașilor, se 
lasă îndopată de avalanșa umbre
lor. Ochi de reptilă se prelungeau 
în întuneric, lungind' mișcările, su- 
prapunîndu-le, deformindu-le. Mi se 
învârtea capul. Culorile, contururile 
dezlănțuite, goana mă amețeau. A- 
dînc, adăpostul duhnea. Părea un 
mușuroi despicat, o movilă plină de 
furnici, de larve și de viermi, de 
muște verzi și gândaci cenușii, care 
se agitau și urlau, pipăind fețele 
strîmbe, împingând cu brațele, ru- 
pînd cu ghearele trupuri mototoli
te, grămădite în stomacul acela de 
broască cu iz de fum, sudoare și 
gunoi.

— Mamă !
Tremur. O ladă mă strivește cu 

greutatea ei. Rezem peretele. Abia 

mai răsuflu. Strig. Nici un răspuns 
Singur, lingă zidul acela de piatră !

De hi spital am plecat cu Stela, 
neprețuita soră Stela! Nu mai a- 
veam picioare și ea mă ducea în 
brațe. Pe mama n-o mai văzusem. 
Casa se dărîmase și acum locuiam 
cu Stela, undeva dincolo . de ba
riera orașului.

Dimineața, Stela a dat jos hîrtia 
de la geam și în odaie a năvălit 
cerul bleumarin, curat.

— Te-ai trezit ? a-ntrebăt ea.
— Știu cînd ai venit, i-am răs

puns.
— Phî! a făcut Stela și mi-a a- 

dus picioarele, și cîrjile le-a rezemat 
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de pat, apoi, cu surîs de milă îm
prăștiat sfios, cu teamă, ascuns în 
obraz, s-a lăsat încet, cu un oftat 
lung pe taburet.

Retras lîngă fereastră, am uitat 
de ea, de surîsul ei obosit și trist. 
Ziua era senină. Caldă. Pe trotua
rul pavat cu pietre mici, cenușii, se 
înghesuia mulțimea, ieșită din au
rora cîmpiei, într-o grabă neome
nească, cu nasurile ascunse în gu
lerul hainei, scuipînd în silă, de 
parcă aveau sare amară pe limbă.

— De ce scuipă oamenii ? De ce ? 
Stela a zîmbit și s-a răsucit pe 

taburet. A rămas un timp tăcută 
și dezorientată. Nu știa ce să spu
nă. S-a apropiat, apoi de fereastră 
cu un început de curiozitate. A 
zîmbit. Cînd a început să vorbeas
că însă, zîmbetul acela s-a șters. 
Parcă l-ar fi luat cineva cu mîna.

— Gunoaiele... a suspinat ea.

De atunci, în fiecare dimineață 
cînd făceam ochi, pipăiam picioa
rele de lemn, așteptînd parcă o mi
nune să-mi pună altele, și bucuria 
așteptării se sfărîma ca o oglindă, 
picioarele erau aceleași ca îh ziua 

dimii, tari și fără viață. Mă ridi
cam furios, apucam cîrjile și por
neam spre vechiul loc. In stradă 
nici o mișcare, nici o urmă de fi
ință vie. Numai cu, furat de gîn
dul neputinței, priveam apatic la 
geana căscată și sîngeroasă a zorilor. 
Durerile năvăleau, sîcîindu-mi tru
pul. creierul, ca după o baie rece de 
stele. Năvăleau în așteptările mele. 
In diminețile etalate de jos în sus. 
Mă țineau picioarele și cîrjile, și 
unele și altele de împrumut. Le pri
veam ca și cum nu mi-ar fi apar
ținut. Blestematele! Erau tari, fără 
pic de căldură în ele, și o dorință 
nebună mă îndemna să le arunc, 
să mă târăsc afară și să mă bucur 

în voie de răcoarea dimineții. Era 
un gînd neîmplinit, amar și întris
tat, îngenuncheam lumina — a mea 
și a celor din stradă — pe trep
tele scărilor înguste, curate și vechi, 
răsturnate în sens invers, îmi tîram 
pașii zgomotoși — hoc-boc, boc-boc 
— mă lipeam de Stela și plîngeam 
în tăcere, fără smiorcăituri, cu o 
jale plină de obidă.

— Nu plînge, Tilici! bolborosea 
Stela, cu un suspin adînc. Nu plîn
ge, băiatul meu I

Și ieșea din odaie.

Strigătul! II descoperisem. Mi-am 
frecat pleoapele grele, căutînd în jur, 
era întuneric. Strigătul se repetă și, 
trezit din amorțeala somnului, alerg 
la fereastră. Pe strada de sub fe
reastră, umbrele se mișcau frenetic. 
Strigau. Strigau. Pe trotuarul colbuit 
își tir a pașii dezordonați, scrîșniți, 
statura deșirată, un cap turtit, lovit 
parcă de sus și îndesat intre umeri, 
împovărată cu un maldăr de ziare. 
Alerga ca unul care se grăbește să 
prindă tramvaiul din mers și striga 
cit îl ținea gura :

— Ziare, reviste, ziare l

Cînd s-a apropiat de geamul nos
tru, a înălțat nepăsător din umeri, 
apoi s-a depărtat tot așa cum apă
ruse, fantomatic și gălăgios, ducând 
cu el liniștea străzii.

De atunci, cînd tremurau cele 
dintâi sclipiri roșietice, mă trezeau 
ca din vis același glas, aceleași cu
vinte, izvorîte parcă din fundul pă
mântului adormit:

— Ziare, reviste, ziare!
Săream din pat, și mă repezeam 

la fereastra aburită. Strada abia se 
zărea în lumina aceea săracă dintre 
noapte și zi. Stela se mișca în aș
ternutul în care abia intrase — fă
cea gardă de noapte la spital —, 
pipăia perna, o găsea goală și, cînd 

mă găsea, cu privirile cîrpite de 
somn, fără să rostească un cuvînt, 
se întorcea cu fața la perele, pre- 
făcîndu-se că doarme. „Ciudat! îmi 
ziceam. De ce nu spune nimic Ste
la întrebarea rămînea fără răs
puns, așa cum rămîneau gîndurile 
împrăștiate de strigătul așteptat : 
IÎȘȘȘ, fîșșș.■■ ziare, ziare! Eîșșș... 
ziare, ziare! și timpul se oprea. Și 
inima. Casele începeau a se con
tura, cele din spatele cîrciumii se 
mistuiau undeva sub gura deschisă 
a dimineții, și nu auzeam decît vo
cea lui:

— Salut, Cărăbușule !
— Ai adus ștufele ? l-am între

bat
— Închide clapa, spuse jurnalis

tul, ațintind ochelarii spre mine. 
Vrei ștufe, hai?! Tu nu ești prost, 
Cărăbușule. Și-apoi: să vorbim 
ca-ntre bărbați.

— Cinstit, îl previn.
— Sînt cătane „verzi" la baie, nu 

pot! spunea jurnalistul.
— fifh o coadă de dine!
Jurnalistul, cu o umbră de zîm- 

bet pe fața de hîrtie, părea neaju
torat. Mă privea atent și nu vedea 

ceea ce așteptau să vadă ochelarii 
lui.

— Nu pot, Cărăbușule, spunea el.
Strada rămînea tăcută. Pustie. Pa

vajul murdar și cenușiu se depărta 
de mine. Și orizontul roșu. îmi stre
curasem privirile prin pîclă și le 
agățasem de trupul deșirat al jur
nalistului, de brațele lui împovăra
te : așteptam. Nu mă uitam la pen
dulă. Cit să fi trecut ? Zece minute, 
o oră! Cit să fi trecut ? Ce ciu
dat ! Intii auzeam bocănitul, boc, 
boc, boc! răsunînd în stradă, apoi 
își făcea apariția statura deșirată 
Obrazul murdar, boțit de somn și 
împietrit ca la orbi. ~e destindea. 
Era uscat la trup. Si la față. Părul 

smolit, mereu încîlcit cu fire de fin, 
îi acopereau urechile și ochelarii ca- 
re-i încâlceau nasul. Nu-i vedeam 
bine ochii din cauza sticlelor.

— Salut, Cărăbușule! striga el 
din toți bojocii, apoi căsca zgomo
tos. Ce ai? Te doare stomacul ?

— Salut, îi răspund.
Stăteam așa fa(ă-n față, el în 

stradă iau eu în fereastră, măsurîn- 
du-ne în tăcere. Era atîta încreme
nire în jur, îneît îmi auzeam inima 
în piept, jurnalistul își cumpănea 
ziarele sub braț, călca apăsat și în 
străchini și sare, prudent și în vîr- 
juri, din băltoacă în băltoacă. Frun
tea osoasă, nasul fin, iar buza de 
sus, trasă spre obrazul drept, îi lă
țea gura, o forța într-un rîs nevi
novat, prostesc. Lentilele zăbăuce 
căutau în sus și-n jos, apoi spre bo
cancii murdari și putrezi, mereu a- 
ceiași, cu vîrfuri rînjite, ca două 
guri nesătule.

— Ai un cuțit ? mă-ntreba.
— Am.
— Adu-l!
Cuțitul avea miner de sidef albas- 

tru-mat, trei lame bine ascuțite, o 

altă lamă mică și acel dispozitiv în 
spirală care servește la scos dopurile. 
Jurnalistul îl contempla în palmă, și 
fața lui cioplită, dură, cu nasul în 
șa, căpăta seninătate, lăsiml un flu
ierat atît de puternic. îneît îmi as
tupam urechile.

— Baftă ! zicea el. De cînd îl ai ?
— Moștenire, ripostez eu.
Rinjea cu amărăciune, în gol, șt 

încerca să-și încheie nasturii ce-i a- 
■ea la pantalonii flenduriți. Cînd 

șlițul era încheiat și părul curățat 
de l'm, aduna capetele sforii cu ca
re era încins, le scurta cu briceagul, 
apoi le îndesa sub betelie, admirîn- 
du-se.

— . ișa-i că-s bine, Cărăbușule ? 
mă-ntreba, clipind din lentile. Nu 
sînt rahitic. Florar.

- Ei bine, ai adus ?
— îmi dai briceagul — bom

bănea el, de parcă tîrgul era făcut 
— am o .Siciliana".

Scotea din sin aceeași coajă de 
fier, veșnica coajă fără formă și 
culoare, o așchie zgrunțuroasă și ce
nușie. Dar nu era ca ștufele. Și 
chiar așa: Siciliana lui nu făcea 
doi bani. Tîrgul devenea amuzant, 
dar nu serios.

— Pentru asta ?! ma miram eu.
— Dac-ai ști de unde vine ?
— Cine ?
— Siciliana, spunea el, dînd din 

cap, pentru neștiința mea. E o schi
jă de bombă, o Sicilians adevărată.

Mă înălțăm în cîrje și îl scru
tam hoțește. El aștepta tăcut cu 
buzele crîmpoțite a sfidare, un fel 
de zîmbet nevinovat, ca o mîrțoagă 
împotmolită în noroiul mlaștinii, 
din vîscul căruia nu putea scăpa. 
Pîcla se împrăștia. In stradă se în
mulțeau lipăiturile de pași grăbiți, 
iar boabele de rouă se aprindeau 
în mii de culori, poleind smocurile 
de iarbă înfipte în coasta bordurii 
cu clopoței de diamant, jurnalistul 
privea atent în jur: strada, aici 
lîngă el, cenușie. Și-apoi începea să 
rida. Era un rîs neașteptat, un rîs 
copilăresc, izvorît din toată ființa 
lui, și, ca să-l prelungească, își um
fla pieptul scofîlcit, deschidea gura, 
lansîndu-se :

— la ziare!
Ridicam mîinile să nu-l aud. Ste

la bombănea ceva nedeslușit și '.ră
gea pătura peste cap. jurnalistul 
continua să răcnească, lățindu-și gu
ra cu buze uscate pînă la urechile 
clăpăuge, roșite de cjort. Cînd se 

sătura de rîs și „grăbiții" îl hui
duiau, mă privea atent, cu ochii hă 
curați, limpezi, rugători parcă :

■— La bună vedere. Cărăbușule l 
Să nu mă uiți, prietene! și se de
părta grăbit și trist, tîrîndu-și pi
cioarele sub povara ziarelor.

11 urmăream cu privirea pînă ce 
dispărea după colțul străzii. Cînd 
nu-l mai vedeam, îi auzeam stri
gătul din ce în ce mai depărtat, 
înecat de nebunia sirenelor pornite 
parcă să dărîme cerul. Necăjit, a- 
runcam cîrjile, mă întindcam pe 
marginea patului, privind întristat 
picioarele de lemn. Stela mă înve
lea cu pătura, legănîndu-mă fără 
să scoată un cuviitțel, și somnul 
dulce, neașteptat de dulce, mă mo
leșea și uitam că sînt schilod, uitam 
de )urnalist.

Aștept. Strigătul se zbate în aer, 
suie și coboară, ca un freamăt de 
codru, și-apoi liniștea cade iar, a- 
păsătoare, grea. Atunci îmi aud mi
ma și sîngele lovind în timpane, tic- 
tac ! și-n mîini și-n picioare, tic- 
tac ! Inima lovește mai năvalnic, 
mai dureros. De ce întîrzie ?...

Casa se cutremură. Vuiește. Gea
murile cad cu zgomot. Sună a spart. 
Stela e îngrozită. Un gînd crud, ne
așteptat de crud mă gonește spre 
ușă. Strada se învîrteșie amețită. Ți
petele răzbat de pretutindeni, che
mările (îșnesc automat, în ritmul 
tobelor funebre. In voci, pe chipuri 
se cuibărește golul și întunericul cu 
aripile desfăcute acoperind tot cerul 
și soarele, aruncîndu-l la mii de ki
lometri depărtare. Pasărea uriașă 
planează ca un fulg peste haosul 
străzii. Oamenii se amestecă cu ce
rul. Gasele albe. Trotuarul celălalt, 
cenușiu închis, iar din depărtare 
foșnetul metalic și rar al papurii, 
vîntul sărat al apei, aroma ierbu
rilor din cîmpie, dispar sub negura 
aripilor. Pînă atunci mai văzusem 
păsări, dar niciodată negre. Erau 
mici și albe. Acum...

Dau să țip, s-o alung, dar nu pot. 
Pasărea bate din aripi, mă aruncă 
în gol, mă agăț de cîrji... cîrjile vin 
cu mine... ba nu, rămîn... ba nu, 
vin...

Tîrziu, simt în palmă fierbințeala 
pămintului. Și răcoarea picioarelor 
de împrumut. Cîrjile! Sînt sigur că 
erau lîngă mine. In fața ferestrei. 
In fața ferestrei deschise...
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Tovarăși, Dragi tovarăși.

(ora 
Utila- 
Mine-

ca ziua dc 1 Mai, 
internațională a 

muncii, să fie în- 
cu cîntece, joc și

exoticului TULI- 
LA ISCRONI, va 
serbare cîmpeneas- 
participă CLUBUL

a

partidului și statului, întîmpinați 
»cu aplauze îndelungi și urale. In 
tribuna oficială iau loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Paul 
Nlciilescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Maxim Berghia- 
nu, Gheorghe Cioară, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajo- 
vici, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț. Ion Pățan, Ion Stănescu, 
Ștefan Andrei, Ion Dința și Con
stantin Pîrvulescu, vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara 
noastră.

In tribuna oficială, alături de 
conducătorii partidului și statu
lui nostru, a luat loc dr. S. A. 
Wickremasinghe, președintele Par
tidului Comunist din Ceylon, 
care face o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R.

Apariția la tribună a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu prilejuiește 
o nouă și puternică manifes'are 
de dragoste și atașament față de 
partid, față de conducătorul 
partidului și statului nostru.

Se scandează, minute în șir, 
„Ceaușescu", „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

In tribunele centrale se află 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor de 
masă și obștești, vechi militanți 
ai mișcării muncitorești din țara 
noastră, muncitori fruntași în 
producție, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și ar
tistice, generali și ofițeri supe
riori, ziariști.

In tribune, au luat loc de ase
menea, delegațiile sindicale și alți 
oaspeți de peste hotare, sosiți în 
țara ițoastră pentru a sărbători 
ziua de 1 Mai alături de poporul 
român.

Iau parte șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara noas
tră și membri ai corpului diplo
matic.

Fanfara intonează imnul de 
stat.

Adunarea populară este deschi
să de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Apoi, a luat cuvîntul tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri.

Cuvîntarea este subliniata 
repetate rînduri cu aplauze.

In continuare, pe gazonul Sta
dionului, devenit o imensă sce
nă, arc loc un spectacol cultu
ral-artistic la care își dau con
cursul 15 C00 de tineri bucureș- 
teni.

Sunete de trompetă anunță înce
perea programului. Mari coruri 
reunite intonează cîntecul „1 
Mai" de Ciprian Porumbescu. 
Sute de tineri înscriu data fes
tivă „1 Mai", inițialele „P.C.R." 
și „R.S.R.".

Răsună, < 
partid", în 
stadionului, 
purpuriu al 
rul patriei, 
copiere.

U rmează .
ziasm cuceritor. 2 000 de fete și 
băieți — detașamente de pregă
tirea tineretului pentru apărarea 
patriei și brigadieri — pătrund, 
în pas vioi, pe gazon. Oprindu- 
se în fața tribunei oficiale, pe 

fond muzical, ei caligrafiază, 
. 17 _ 7^... JJ ei

de

în

apoi, cîntecul „Glorios 
i vreme ce, deasupra 

flutură stindardul 
partidului și tricolo- 
aduse de două eli-aduse de

o revărsare de entu-

un fond muzical, ei caligrațtaza, 
cu trupurile lor, cuvîntul „Pace". 
Alte grupuri de tineri, elevi și 
eleve de liceu, interpretează apoi 
momente și exerciții sugerînd îm
pletirea învățăturii cu aplicațiile 
practice.

Iși jac apoi apariția pionierii, 
care înscriu la rîndul lor, pe ga
zon, cunoscuta deviză pioniereas
că „Tot înainte". Se intonează 
cîntecul „Mulțumim din inimă 
partidului". Micii artiști oferă, in 
cînlec și dans, imaginea copilă
riei lor fericite, atmosfera de 
fiecare zi a școlii, a taberelor pio
nierești.

Un moment emoționant. Din 
mijlocul interpreților se desprind 
grupuri de copii, care, cu obrajii

îmbujorați, urcă la tribună, ofe
rind flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători 
ai partidului și statului, care îi 
îmbrățișează părintește.

Grație, îndemânare, forță și 
măiestrie au oglindit apoi nu
meroasele exerciții Sportive exe
cutate de studenți, elevi și ostași 
ai forțelor noastre armate.

Stadionul, devenit o feerie de 
culori și ritmuri, este inundat de 
voioșia și elanul dansatorilor. Ti
neri și tinere, în pitorești costu
me naționale, prezintă cunoscute 
și îndrăgite jocuri populare, de pe 
tot cuprinsul țării. Sutele de dan
satori se prind, în final, în gran
dioase și dezlănțuite hore, simbo- 
lizînd bucuria, unitatea în viață 
}i idealuri a tuturor cetățenilor 
patriei, români, maghiari, ger
mani, de alte naționalități.

Intr-un năvalnic iureș, cei 
15 000 de tineri, care și-au dat 
concursul la spectacol, umplu ga
zonul stadionului. Ei poartă e- 
șarfe roșii și tricolore. Stadionul 
freamătă de tinerețe, de voioșie. 
Se aclamă puternic pentru partid 
și patria noastră scumpă. Corul, 
fanfara intonează „Republică, 
măreață vatră". Sînt rentate ver
suri înaripate închinate Partidu
lui Comunist Român.

In încheiere, răsună maiestuos 
acordurile „Internaționalei".

Spectacolul ia sfârșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm. 
Interpreții, toți cei prezenți la 
marea adunare populară ovațio
nează cu însuflețire pentru Parti
dul Comunist Român, făuritorul 
tuturor victoriilor poporului ro
mân, forța conducătoare a na
țiunii noastre socialiste, pentru 
unitatea țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor democratice și 
antiimperialiste, pentru progres, 
pace și socialism.

Participanții își exprimă și cu 
acest prilej solemn dragostea, re
cunoștința și atașamentul lor fier
binte față de partid, față de Ro
mânia socialistă, angajamentul lor 
ferm de a înfăptui neabătut po
litica internă și externă a parti
dului, de a munci cu abnegație 
pentru edificarea, în patria noas
tră, a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, de a merge 
mai departe pe drumul de lupte 
și glorii deschis de partid.

★

După încheierea adunării popu
lare, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ion Gheorghe Maurer s-au în
treținut cordial cu șefii misiuni
lor diplomatice, cu membrii de
legațiilor 
oaspeți de

sindicale și ceilalți 
peste hotare.

★

populare consacrate 
Mai , au mai avut loc.

Adunări 
zilei de 1 
vineri, în numeroase localități re
ședință de județ și îjt alte orașe 
din țară. Luînd cuvîntul cu acest 
prilej, prim-secretari și secretari 
ai comitetelor județene și orășe
nești de partid, președinți ai con
siliilor sindicale locale au înfă
țișat rezultatele obținute de po
porul nostru pe tărîm industrial 
și agricol, cultural și științific, 
evidențiind noile succese obținute 
pe plan local, în actualul plan 
cincinal, pentru înfăptuirea vas
tului program de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

De asemenea, în întreprinderi, 
unități agricole, instituții, școli și 
facultăți au continuat să aibă loc 
adunări ale oamenilor muncii, 
precum și programe cultural-ar- 
tistice.

Poporul român sărbătorește și 
în acest an întîiul de mai cu bu
curia datoriei îndeplinite, cu sa
tisfacția rezultatelor obținute, în
crezător în viitorul luminos al 
națiunii noastre socialiste. Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc prilejuiește o nouă și 

. vibrantă manifestare a unității 
de monolit a poporului nostru în 
jurul partidului și a conducerii 
sale, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o adeziune de
plină la politica internă și exter
nă a partidului și statului.

Totodată, oamenii muncii au 
dat glas solidarității lor interna
ționaliste cu clasa muncitoare de 
pretutindeni, cu toate forțele care 
luptă pentru socialism, pentru li
bertate, pace și progres.

(Ager preș)

mai largă a celor ce muncesc 
la conducerea producției șâ a 
ansamblului vieții sociale, sti
mulează energia, inițiativa și 
capacitatea creatoare a maselor. 
O importanță deosebită în ac
țiunea de continuă perfecționa
re a activității partidului și sta
tului, de îmbunătățire a condu
cerii întregii societăți, va avea 
Conferința Națională a parti
dului, a cărei convocare a fost 
hotărîtă de recenta plenară a 
Comitetului Central.

Conducerea partidului și sta
tului nostru cheamă clasa mun
citoare, țărănimea, intelectuali
tatea, pe toți cei ce muncesc, 
organele și organizațiile de 
partid, activiștii din toate do
meniile să înfăptuiască la timp 
și în cele mai bune condițiuni 
sarcinile planului de stat, să a- 
sigure sporirea producției in
dustriale și agricole, creșterea 
■productivității muncii, ridica
rea calității și eficienței produc
ției, înflorirea învățămîn tulul, 
științei, artei și culturii, perfec
ționarea activității sociale — 
să-și dea întregul aport la pro
gresul operei de edificare socia
listă în patria noastră.

Politica de construire a socia
lismului își găsește o continu
are firească în ampla activitate 
desfășurată de partidul și sta
tul nostru pe plan extern. Por
nind de la înalta responsabili
tate pentru soarta păcii pe ca
re o are Țiecare țară, mare sau 
mică, România socialistă și 
partidul nostru comunist se a- 
firmă ca factori activi în viața 
internațională, dezvoltă legături 
de strînsă solidaritate cu toate 
forțele politice și sociale care 
luptă pentru libertate, progres 
și pace, își aduc contribuția la 
soluționarea problemelor vitale 
cu care se confruntă omenirea.

Această politică și-a găsit e 
strălucită expresie în 
vizită a 
Ceaușescu în unele țări ale A- 
fnicii, manifestare fără prece- 

, dent a solidarității cu țările ca
re au scuturat jugul colonial, 
cu mișcările de eliberare națio
nală — vizită apreciată de Co
mitetul Central, de partid și de 
întregul popor ca o contribuție 
de seamă la dezvoltarea relați
ilor de prietenie cu popoarele 
africane, Ia cauza generală a 
luptei antiimperialiste. pentru 
socialism și pace.

Așa cum se știe, partidul și 
statul nostru dau o deosebită a- 
tenție dezvoltării alianței și co
laborării frățești cu toate țările 
socialiste, solidarității cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești. Partidul nostru este ho
tărî t să acționeze și în viitor 
pentru depășirea actualelor di
vergențe din mișcarea comunis
tă internațională, pentru refa
cerea și întărirea unității țări
lor socialiste și a partidelor co
muniste și muncitorești, condi
ție fundamentală a 
forței socialismului și a influen
ței lui asupra dezvoltării mon
diale contemporane.

Cu prilejul 
poporul român 
salut frățesc

' țările socialiste 
nea Sovietică.
1avia, Ungaria ; din 
țări socialiste europene

Cehoslovacia,

recenta
tovarășului Nicolae

de eliberare națională, tuturor 
popoarelor angajate în lupta 
împo-tiriva imperialismului, colo- 
niailismuluâ, pentr.u dobîndi.rca, 
apărarea și consolidarea inde
pendenței lor, pentru progres, 
securitate și pace în lume.

Cred că exprim sentimentele 
tuturor celor prezenți salutînd 
cu căldură pe oaspeții de peste 
hotare, veniți să sărbătorească 
împreună cu noi ziua de 1 Mai.

Potrivit principiilor coexis
tenței pașnice, în numele cam. 
zei păcii și prieteniei între po
poare. România socialistă pro
movează relații de colaborare 
multilaterală cu toate statele 
lumii, fără deosebire de o-rîn- 
duirea lor socială. Politica noas
tră externă se bazează pe con
vingerea că dezvoltarea liberă 
și progresul fiecărei națiuni, 
salvgardarea păcii pe pămînt 
sînt condiționate în cel mai 
înalt grad de așezarea relațiilor 
internaționale pe temelia prin
cipiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, de aplicarea neabătută 
a acestor principii în orice act 
de politică internațională.

In acest spirit, poporul ro
mân se afirmă ca o forță acti
vă a luptei împotriva imperia
lismului, împotriva politicii sale 
de dictat, agresiune și înrobire 
a popoarelor, a oricărei mani
festări de forță sau amenințare 
cu forța în viața internaționa
lă, pentru respectarea dreptu
lui fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta. Exprimîndu-ne și 
cu acest prilej solidaritatea cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez, considerăm că este impe
rios necesar să se pună capăt 
bombardamentelor și oricăror 
acte de război împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, să 
fie retrase trupele Statelor Uni
te ale Americii și ale aliaților 
lor din Indochina, să se acțio
neze pentru o soluționare poli
tică a conflictului, cu respecta
rea dreptului popoarelor vietna
mez, laoțian și cambodgian de 
a-și rezolva problemele așa cum 
doresc, fără nici un amestec 
din. afară.

Considerăm, de asemenea, ne
cesar să se acționeze cu hotărî- 
re pentru soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat pe 
cale politică, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate, asi- 
gurîndu-se retragerea trupelor 
israelului din teritoriile arabe

ocupatei1 integritatea și suvera
nitatea fiecărui stat, reglemen
tarea problemei poporului pti- 
Icstinean potrivit drepturilor Și 
aspirațiilor sale naționale.

Acordînd un loc central ac
țiunilor menite să ducă la con
stituirea unui sistem de relații 
în Europa care să permită fie
cărei națiuni dezvoltarea în con
diții c’e deplină egalitate și se
curitate, ne pronunțăm pentru 
organizarea cît mai curînd a 
unei conferințe consacrate co
laborării și securității europe
ne. Sîntem interesați în ratifica
rea tratatelor Uniunii Sovietice 
și Poloniei cu Republica Fede
rală a Germaniei, deoarece a- 
ceasta ar contribui la îmbună
tățirea climatului politic pe con
tinentul nostru, ar ușura pre
gătirile pentru conferința ge- 
neral-europeană.

Partidul Comunist Român, 
România socialistă vor milita 
și de acum înainte cu toată ho- 
tărîrea pentru instaurarea pe 
continentul nostru și în întrea
ga lume a unui climat trainic 
de securitate și colaborare între 
popoare, pentru întărirea forțe
lor mondiale ale socialismului, 
a tuturor forțelor care luptă 
pentru libertate, independență, 
pace și progres social.

Orînduirea socialistă, politica 
internă și externă a partidului 
deschid țării perspective stră
lucite ! Stă în puterea noastră 
să înfăptuim programul de dez
voltare multilaterală a patriei I 
Sîntem convinși că poporul nos
tru, prin munca și activitatea 
sa sub conducerea partidului 
comunist va face ca România să 
fie tot mai puternică, mai pros
peră, mai înfloritoare, să înain
teze mai departe pe drumul 
progresului și civilizației socia
liste, al bunăstării și fericirii 1

Trăiască 1 Mai — ziua soli
darității internaționale a tutu
ror celor ce muncesc 1

Trăiască poporul român — 
constructor al socialismului !

Sub conducerea partidului, 
înainte spre noi victorii în fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria 
noastră scumpă — Republica 
Socialistă România !

Trăiască unitatea țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste 
muncitorești internaționale, 
tuturor forțelor democratice 
antiimperialiste 1

Trăiască pacea în lumea în
treagă I

Prețul unui abonament este de 
24 lei trimestrial și 96 lei anual.

8 lei lunar,

creșterii se fac la

șl 
a 
Și

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

zilei de 1 Mai, 
adresează un 

popoarelor din 
vecine — Uniu- 
Bulgaria, Tugos- 

celeial te 
— Alba

nia. Cehoslovacia. Republica 
Democrată Germană, Polonia ; 
popoarelor din țările socialiste 
ale Asiei — Republica Popu
lară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Re
publica Populară Mongolă și 
Republica Democrată Vietnam; 
poporului primului stat socia
list de pe continentul american 
— Republica Cuba.

Salutăm cu căldură clasa 
muncitoare, partidele comuniste 
și muncitorești din întreaga lu
me, care luptă cu abnegație și 
eroism pentru democrație, liber
tate și progres social, organiza
țiile și mișcările socialiste, de
mocratice și progresiste.

Transmitem salutul nostru 
popoarelor care s-au eliberat 

robia colonială, mișcărilor

ASIGURAȚI-VÂ DIN TIMP ZIARUL DUM
NEAVOASTRĂ PREFERAT!

O tradiție îndelungata 
statornicit 
sărbătoare 
oamenilor 
timpinată 
voie bună, expresie cuprinză
toare a bucuriei și solidarită
ții. Mișcarea artiștilor ama
tori din Valea Jiului, fecun
dă, diversă și a cărei calitate 
neîndoielnică a fost confirma
tă în multe manifestări de 
amploare, va fi antrenată în 
după-amiaza zilelor de 30 
aprilie, 1 și 2 mai, în multe 
serbări cîmpenești, hore in 
toate punctele municipiului. 
Dacă vremea va fi favorabilă, 
acestea se vor desfășura la 
locurile de agrement ale fie
cărei localități, iar dacă nu, 
vor avea loc spectacole Ia in
stituțiile de cultură. Aceste 
zile prilejuiesc tuturor forma
țiilor de amatori o paradă a 
succeselor și evoluției artisti
ce înregistrate pînă acum.

In jurul 
PAN DE 
avea loc o 
că la care 
DIN ANINOASA (eu fanfara, 
orchestra și soliști de muzică 
populară, duetul vocal, for
mația și soliștii de muzică u- 
șoară, Ia care se adaugă spec-

® 30 aprilie — FOTBAL: 
Știința Petroșani — Pandurii 
Tg. Jiu, divizia C (Petrila, ora 
11), Știința — Chimia Rin. 
Vîlcea, juniori (Lonea, ora 
13); Minerul Lupeni — Meta
lul Topleț, divizia C (Lupeni, 
ora 11); In campionatul ju
dețean : Utilajul Petroșani — 
Streiul Baru (ora 11), Parîn- 
gul Lonea — Gloria Hațeg 
(ora 11), Minerul Aninoasa — 
Preparatorul Lupeni (ora 11), 
Energia Paroșeni — Minerul 
Uricani (ora 11). In deschide
re — meciuri dintre echipe
le de juniori — HANDBAL : 
Jiul — Universitatea II Ti
mișoara, divizia B (stadionul

FOTBAL

i A Jiul 
meci dc

Joi, Ia Lupeni, divizionara 
Petroșani a susținut un util t 
antrenament în compania formației 
locale Minerul, neînvinsă în acest 
sezon în divizia C. Partida a plă
cut în întregime celor peste 600 de 
spectatori, care au remarcat suita 
combinațiilor reușite, ale căror „pri
me viori" s-au dovedit a fi Mulțes- 
cu, Libardi și Naidin (Jiul), Cotroa- 
ză, Lucuța și David (Minerul).

Golurile au fost înscrise, în ordi
ne, de Kclemen (autogol) și Libardi 
(în prima repriză), Cotroază (2), 
apoi Naidin (2), în repriza secundă.

A arbitrat foarte bine : A. Dobner 
(Lupeni).

Iată și cele două formații utiliza- 
te : JllJL: Suciu (Marincan) — 
Georgescu, Gcorgevici, Stocker, Hai
duc (Făgaș) — Libardi, Dodu — 
Urmeș (Uilecan), Mulțescu, Eto an, 
Naidin; MINERUL: Purece ’Șarpe) 
— Rus, Kelemen (Șvedak), Burda- 
giu, Polgar — Moșoni (Szilagyi), A- 
runcuteanu — Mitu. Cotroază, Lu
cuța, David.

Eugen POPA, 
Lupeni

tacolul „Cîntăm hărnicia" al 
brigăzii artistice de agitație), 
CASA DE CULTURA DIN 
PETROȘANI la 1 Mai (fanfa
ra U.U.M., orchestra de mu
zică populară cu apreciați so
liști, cum sînt Antonica Lu
minam, Nicolae Siminic, Con
stanța Mare; formația de dan
suri și de muzică ușoară), CĂ
MINUL CULTURAL DIN IS
CRONI cu brigada dc agita
ție, soliști vocali și instru
mentiști, dansuri.

La locui de AGREMENT 
V SUD DIN LUPENI, forma
țiile clubului vor crea, prin 
programul bogat ce-J au în
scris în repertoriu, nucleul 
bunei dispoziții în zilele ce 
urmează.

Artiștii amatori ai CASEI 
DE CULTURA DIN URI
CANI vor asigura desfășura
rea serbării cîmpenești de Ia 
punctul STERMINOS, eu cîn
tece executate de fanfară, 
melodii și jocuri populare, 
muzică ușoară.

Serbarea cîmpenească de la 
BRAZI—VULCAN va fi sus
ținută în bună parte de di
versele formații ale clubului 
(fanfară, orchestră și soliști 
de muzică populară, dansuri, 
grup vocal, muzică ușoară,

brigada artistică de agitație).
La PETRILA (IN PARC) 

și la LONEA, IN INCINTA 
CLUBULUI, Ia atmosfera săr
bătorească a zilelor următoa
re vor contribui și formați
ile artistice ale cluburilor.

Acest complex de manifes
tări artistice (la care se adau
gă serile distractive organiza
te pentru tineret) va prilejui 
locuitorilor Văii Jiului nu nu
mai momente de desfătare, ci 
și o trecere în revistă a ce
lor mai bune lucruri existen
te la cluburile sindicatelor.

Manifestări similare vor a- 
vea loc și la POIANA MARE 
(unde vor participa artiști a- 
matori din CÎMPU LUI 
NEAG), Ia CĂMINUL CUL
TURAL DIN CIMPA va fi 
organizată o amnlă horă țără
nească, la PEȘTERA BOLII 
în ziua de 1 Mai (Ia care își 
dau concursul formațiile Că
minului din BANIȚA).

Așadar, organizatorii cul
turali din Valea Jiului se vor 
strădui, împreună cu genero
șii artiști amatori prezenți în
totdeauna la astfel Ide sărbă
tori, să mulțumească toate 
preferințele, gusturile Și exi
gentele oamenilor muncii.

„Jiul", ora 11). In deschide
re : Școala sportivă Petro
șani — Școala sportivă Arad
— BASCHET: Știința Petro
șani — Utilajul Timișoara, 
divizia B (ora 11) — RUGBI : 
Minerul Lupeni — Chimia 
Tirnăveni, divizia B (Lupeni, 
ora 9,30) g 1 Mai — VOLEI: 
Liceul Petrila — Parîngul 
Lonea (ora 13), Jiul Petroșani
— Parîngul Petroșani (ora 12), 
Liceul Lupenj — Minerul Lu
peni (ora 11) — HANDBAL : 
Grupul școlar minier Lupeni
— Minerul Lupeni (ora 11), 
Liceul Vulcan — Școala ge
nerală nr. 4 Vulcan (ora 11)
— POPICE : Minerul Aninoa-

sa — C.F.R. Petroșani 
12), Parîngul Lonea — 
jul Petroșani (ora 11), 
rul Vulcan — Viscoza Lupeni 
(ora 11) @ 2 mai —FOTBAL: 
Parîngul Lonea — Preparația 
Petrila (ora 10), Minerul U- 
ricani — Preparatorul Lupeni 
fora 10) — HANDBAL: Mi
nerul Vulcan — Știința Pe
troșani (ora 10), Liceul Uri
cani — Casa de copii Uricani 
(ora 10), Jiul Petroșani — 
Școala sportivă Petroșani (ora 
10) — BASCHET: Liceul Pe
troșani — L.I.M. (ora 10); Fa
cultatea de mine — Faculta
tea electro (ora 10).

cam 5E£

cina de a lua toate măsurile pen
tru punerea la punct a terenurilor 
de joc și, în limita posibilităților, 
de a asigura echipelor oaspete ves
tiare pentru echiparea în (imită 
sportivă adecvată.

Iată programul etapei a VlII-a, 
din 6 mai a. c. : Jiul Petroșani — 
Minerul Lupeni, Parîngul Lonea — 
Liceul Uricani, I.P.S.P. Livezcni — 
Energia Paroșeni, Parîngul Petroșani 
— Știința Petroșani.

S. BALOI

In ziua dc 6 mai, ccic opt echipe 
de volei angajate în lupta pen'ru 
ocuparea prințului loc în clasamen
tul campionatului municipal, își re
iau întrecerea.

Cu ocazia ședinței comisiei mu
nicipale de specialitate, ținută în 
ziua de 25 aprilie, au fost stabi
lite o serie de măsuri, printre care 
și obligativitatea tuturor echipelor 
de a prezenta arbitrului, înainte de 
meci, carnetele de legitimare, cu 
toate vizele la zi. De asemenea, e- 
chipelor organizatoare le revine sar-

c.

Făuritorii
alții cum se codesc. Cred, că a
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acel tren de seară, mereu aglome
rat, și-a făcut apariția. Șeful a ie
șit la peron. E numai ochi. Ceva, 
din personalitatea omului obșnuit cu 
sosirile și plecările trenurilor. Și cu 
toate astea, în condițiile unei împăr
țiri de mare precizie, „la cronome
tru", expresia îi aparține, mai ră- 
mîne timp și pentru „vizita de sea
ră", la cabine, — cinci la număr 
— acolo este Elena Udrea, Constan
tin Vîrjan, Dumitru Făget, Valen
tin Grigoriu, oameni care, așa cum 
s-au obișnuit, veghează. Petru Să- 
căluș și Grigore Iloiu, jac parte din
tre acei oameni apreciați, cu imțul 
datoriei. „Toți sînt buni!" Apoi cu 
voce scăzută, confesivă : „Dacă un 
străin de stație ar veni și ar spune 
„un deranjament la km"..., sînt si
gur că n-ar fi cazul să insist. Poate 
doar să aleagă. Cine vrea să mă 
contrazică n-are decît, eu unul cred 
în om, în dăruirea lui".

★
Din carnetul de însemnări am no

tat doar aceste rînduri. La orice eră 
din zi sau din noapte, pe orice 
vreme, viața gării, forfota obișnuită, 
febrilă, își urmează cursul ei nor
mal. Nicolae Idațegan, șeful gării, 
omul cu zîmbetul pe buze, e mereu 
prezent. La datorie. E o prezență, 
o personalitate a drumului de fier 
care trezește respect, admirație. Ai
doma miilor de ceferiști care își în
chină munca și viața intereselor co
lectivității, integrîndu-se cu toată 
puterea lor de muncă, în rosturile 
noi, adinei, ca niște făuritori de 
efigii.

fie -.
munci e o datorie omenească, li în
țeleg pe angajații stației și asta cît 
mai simplu, fără a „poza" că-s mai 
„ocoș" decît ei.

A tăcut. Intrase soția, Elena, pe 
care acum 15 ani a cunoscut-o la 
teatrul din Petroșani. „Ne-am cu
noscut, ne-am plăcut și... ne-am luat. 
Avem doi copii, pe Sorin și Dana, 
de care sîntem mîndri, eu mai mult, 
nevasta mai... nu știu, mamele au 
ceva aparte, cînd își apreciază o- 
draslele". Contenim vorba din pie
tate pentru dialogul familial, care 
se referea la Dana. „Vîrstnicul" șef 
a zîmbit și, spre supărarea soției a 
dat din mînă „parcă noi n-am fost 
copii!“ Mă gîndesc la anii lui, poa
te și la statornicie, e un adevăr pe 
care greu îl pot recunoaște. Să te 
prinzi ca un copac în rădăcini, să 
știi că locul tău e aici, numai aici, 
fără să te încerce dorul de ducă, 
e un fapt demn de admirat. Două 
lucruri și-a dorit întotdeauna acest 
om. Să-i apropie pe oameni de ga
ră, să o îndrăgească, dar să 
uite de rolul pe care îl au ca pă
rinți, soți și mai ales cetățeni. A 
reușit ? Cred că da. Sau în mare 
parte. Aproape că nu știe dacă s-a 
sfădit cu cineva, dacă a sancționat 
pe cineva. In privința asta, adică 
a sancționării, are o părere a lui: 
„Intîi să-i spui omului ce și cum, 
apoi să-i pretinzi, nu așa cum se 
procedează".

Era ora 19,30. Personalul 2 7-13,

făcut-o în prima

CODREANU, A- 
Concluziile Ia

nu

@ I. FLUTURE, VULCAN: 
Ne bucură în primul rînd 
faptul că — după cum măr
turisiți — citiți cu pasiune 
ziarul nostru, în coloanele că
ruia găsiți articole care ..dez
bat diferite probleme întîlnite 
în viața noastră de toate zile
le." Am înțeles apoi că vreți să 
și colaborați la redactarea 
lui, dar lecturînd primul „ar
ticol" trimis, ne-am văzut o- 
bligați să constatăm că, nu 
din vina noastră, nu-1 putem 
publica. Este doar o aluzie 
scrisă la modul cel mai ge-

neral. Ori, cu aluzii nu se 
poate lupta eficient împotri
va fenomenelor sociale ne
gative de genul celor la ca
re vă referiți. Așa că, dacă 
vreți, procedați exact invers 
de cum ați 
trimitere.

© IOAN 
NINOASA: 
care a ajuns serviciul social 
al Centralei cărbunelui Pe
troșani care a confruntat ce
le scrise de dv. redacției cu 
realitatea de la căminul pen-

tru nefamiliști al E.M. Ani- 
noasa sînt, in general, con
trare aprecierilor și afirma
țiilor dv. Camera nr. 35, un
de locuiți, este curată, dota
tă cu cele necesare ; este bi
ne încălzită, ca de altfel și 
întregul cămin. Situația tem
porară, fortuită, cînd în ca
meră locuiesc patru persoa
ne, în loc de trei, va dăinui 
cel mult 10 zile, adică atît cît 
vor dura lucrările de zugră
vire Ia parterul căminului. 
Așa că nu înțelegem ce v-a 
nemulțumit.

(Urmare din pag. 1)

calități
— In discuția avută cu tov. 

tng. Cristian Dinescu, șeful sec
tarului II, crearea unei condi
ții optime de lucru fiecărei bri
găzi era apreciată ca fiind „pro
blema problemelor" în sensul că 
de acest lucru depind în mod 
hotărîtor realizările unui colec
tiv minier. In condițiile sectoru
lui dumneavoastră care a tre
cut și mai trece încă prin une
le dificultăți, cum este privită 
această problemă ?

— După părerea mea, a crea 
brigăzilor condiții optime de lu
cru înseamnă în primul rînd să 
li se asigure o dotare corespun
zătoare. In acest sens trebuie 
alese ca mijloace de transport 
acele transportoare și alte uti
laje care corespund cel mai bine 
condițiilor locului de muncă. 
Apoi, trebuie repartizat efecti
vul planificat pentru transpor-

cere 
care 
nos- 
este 
zile,

tul de materiale și avut în per
manență grijă ca acesta să se 
achite de obligațiile ec-i revin 
în ce privește aprovizionarea 
locului de muncă.

O atenție deosebită se 
să fie acordată brigăzilor 
rămîn în urmă. In sectorul 
tru situația acestor brigăzi 
analizată din două în două
luîndu-se măsurile ce se impun 
pentru realizarea planului de 
producție, respectiv randamen
tul preliminat. In aceste for
mații de lucru avem discuții 
amicale cu șefii de brigadă, cu 
șefii de schimb și cu ceilalți 
componenți ai brigăzii. Prin- 
tr-un efort mai susținut din 
partea sectorului, printr-o gri
jă mai mare din partea ingi
nerilor șl a maiștrilor mineri, 
iar în ultimă instanță priji lua-

unor măsuri pentru omo
genizarea brigăzii prin înlocui
rea acelor persoane care nu dau 
randamentul necesar se ajunge 
în cele mai multe cazuri la în
dreptarea situației. Asigurarea 
asistenței tehnice —imai ales pe 
schimburile II, III și IV — a 
stat în atenția conducerii sec
torului ca una din sarcinile deo
sebite.

In rezolvarea tuturor acestor 
probleme un important rol po
zitiv îl are creșterea autorității 
conducătorului fie că acesta es
te inginer, maistru sau șef de 
brigadă. Fără îndoială, fiecare 
conducător dorește să aibă o 
autoritate cît mai mare. Unii 
însă caută să și-o impună cu 
orice preț, iar alții să și-o cîști- 
ge. Autoritatea este un factoi- e- 
sențial al activității conducăto
rului și cînd acesta muncește 
bine, dă dovadă de calități și 
abnegație în muncă, dacă reu
șește să se apropie de oameni, 
autoritatea vine de la sine. îmi 
amintesc că atunci cînd am ve
nit la mina Uricani îmi era 
foarte greu să-mi impun punc
tul dc vedere într-un 
care era deja închegat 
mă privea cu multe 
Am avut multe situații 
De exemplu, datorită neglijen-

colectiv 
și care 
rezerve, 
dificile.

ței, la unul din abatajele came
ră a fost atacată o a doua came
ră fără ca prima să fie prăbu
șită, armăturile de lemn erau 
intrate în presiune creîndu-se 
un pericol iminent de surpare. 
La început dispozițiile date de 
a consolida susținerea abataju
lui în vederea .evacuării trans
portorului au fost primite cu 
neîncredere pentru faptul că 
eram tînăr și nu mai lucrasem 
în mijlocul acestui colectiv. To
tuși, am insistat și după evacu
area utilajelor s-a prăbușit ca
mera în condiții normale, iar 
în final minerii, care nu se aș
teptau să ajungă la acest rezul
tat, mi-au mulțumit. Un alt caz, 
tot la un abataj cameră, care 
exploata rezerva de cărbune din- 
tr-un pilier. In decurs de o oră, 
abatajul s-a prăbușit complet, 
forțat. Rămăsese 
transportor TR-2 
portoare precum 
aeraj care erau 
preabataj. In condiții 
s-au evacuat și acestea și în fe
lul acesta s-a cîstigat încrede
rea muncitorilor. Sau, un caz de 
altă natură • pe galeria princi
pală de transport la orizontul 
500 era apă multă. Se punea 
întotdeauna problema construi-

rii de jompuri, instalarea de 
pompe pentru evacuarea apei 
etc. fără să se analizeze pro
veniența acestei ape. Constatînd 
că conducta de apă industrială 
din această galerie era spartă 
și că din cauza aceasta se acu
mula apă în galerii, s-a înlocuit

secțiunea respectiva de conduc
tă și problema s-a încheiat.

Fermitatea, soluționarea com
petentă și operativă a dificul
tăților, atragerea în acest sens 
a colectivului de mineri duce la 
creșterea încrederii și autorită
ții.

încrederea în forța colectivului,
izvor tărie

de evacuat un 
și alte Irans- 
și coloana de 
depozitate în 

dificile

Intr-o perioadă colectivul sec
torului III a înregistrat o scrie 
de insuccese. In această ordi
ne de idei l-am rugat pe tehni
cianul Gheorghe Matei, 
sectorului să relateze i 
modul în care colectivul 
ționat. pentru învingerea 
greutăți, pentru lichidarea 
nerii în urmă.

— In planul sectorului 
nul 1972 — ne-a relatat interlo
cutorul — s-a prevăzut ca circa 
două treimi din producție să 
fie extrasă din abatajul frontal 
dotat cu complexul OMKT.

Imediat după punerea com
plexului în exploatare au apă
rut însă lucruri nedorite, initer- 
calații c’c steril neidentificate

șeful
despre 
a ac- 
unor 

i rămî-

pe a-

de pregătire. Deși 
introducerii com- 
dat mult de furcă

prin lucrările 
în perioada 
plexului ne-a
— am pierdut multă producție 
de acolo — noi n-am renunțat 
la el și în momentul de față 
pregătim alt panou unde peste 
circa două luni vom muta acest 
complex. Cu toate insuccesele 
repurtate, colectivul sectorului 
s-a bucurat de o apreciere bu
nă din partea conducerii ex
ploatării deoarece a depus mul
tă stăruință pentru învingerea 
greutăților de care a fost pe de
plin conștient și nu s-a demo
ralizat nici o clipă. Toată lumea 
știe și este convinsă că trebuie 
să muncim, să ieșim la liman, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anur

lui să recuperăm tot minusul 
pe care l-am înregistrat în pri
mele trei luni.

— Cum s-au mobilizat, și se 
mobilizează brigăzile care au 
întîmpinăt greutăți mai mari 
ea să realizeze planul, să con= 
tribuie la ridicarea sectorului ?

— După cum am spus și îna
inte, brigăzile sînt conștiente că 
au o situație mai grea la ora 
actuală, însă așa cum se spune 
în popor „după ploaie vine vre
me bună", toți sîntem convinși 
și sperăm într-o situație favo
rabilă în cadrul sectorului — și 
cînd fac această afirmație am 
în vedere nu o simplă zicală ci 
măsurile judicioase luate, pre
gătirile temeinice făcute, hotă- 
rîrea fermă a colectivului. Toa
te aceste brigăzi au convingerea 
că lucrînd în condițiile pe care 
le au, chiar așa, grele, cum sînt, 
printr-o muncă mai bine orga
nizată și mai disciplinată pot 
să îndeplinească planul și pe a- 
ceastă bază să realizeze cîștiguri 
mai bune pentru a satisface ne
voile familiilor. Toată lumea e 
optimistă și e convinsă că vom 
realiza în viitorul apropiat atît 
sarcinile de plan cît și cîștigu- 
rile pentru caro lucrează fieca
re. Avem în sector brigăzi dare 
sînt expuse la eforturi mai deo-

sebite nu numai datorită greu
tăților pe care le au în mo
mentul de față cj și datorită 
faptului că sînt tinere. Astfel, se 
poate vorbi de brigada condusă 
de Simion Budescu — o origadă 
fără renume, constituită de cîte- 
va luni, o brigadă în care o 
jumătate din efectiv este for
mată din oamenj vechi, iar 
cealaltă jumătate din noi rnja- 
jați. Aceștia din urmă s-au ata
șat membrilor vechi ai brigăzii 
și astfel toată lumea muncește 
cu sîrguință, 
sește locul de muncă înainte de 
terminarea celor 6 ore de lucru. 
In general avem o atmosferă 
foarte bună și o situație care 
promite în viitorul apropiat o 
redresare completă a sectorului. 
In cazul sectorului nostru re
zultatele, au fost mai modeste 
nu atît datorită brigăzilor slabe, 
..inactivității" unor formații de 
lucru sau defecțiunilor organi
zatorice, cît condițiilor de ză- 
cămînt și altor greutăți obiecti
ve. Conștienți de acest lucru 
sîntem hotărîți să muncim cu 
toată dăruirea pentru a demon
stra capacitatea și hărnicia co
lectivului, justificînd încrederea 
și anrecierca bună de care ne 
bucurăm.

nimeni nu pârâ
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întrevedere
Kim Ir Sen-Emil Bodnaraș

La întîlnire au participai Kim Ir, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii, prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri, și Hă Dam, minis
trul afacerilor externe.

A fost prezent, de asemenea, Au
rel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste ~ ’
Coreeană.

Convorbirea 
acest prilej s-a 
mosferă cordială, prietenească.

In aceeași zi, tovarășul Kim Ir 
Sen a oferit un dejun în cinstea 
delegației române.

28. — Trimisul spe
li. Gălățeanu, trans- 

aprilie, a avut loc o

PHENIAN 
cial Agcrpres, 
mite : I.a 27 
întrevedere între tovarășii Kim Ir 
Sen, secretarul general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, și 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, con
ducătorul delegației guvernamentale 
militare române care a participat la 
festivitățile organizate cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a Arma
tei Populare Coreene.

România în R.P.D.

care a avut loc cu 
desfășurat într-o at-

I
FOLOM

Conferința U.N.C.T.A.D.
SANTIAGO DE CHILE 28 — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Conferința Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare, din capitala chilia- 
nă, își continuă lucrările pe co
misii. O activitate intensă se în-' 
reg is trează în Comisia a Vl-a 
în care sînt discutate măsurile 
ce trebuie luate în favoarea 
țărilor celor mai puțin dezvolta
te, pentru a le permite să be
neficieze în mod real de posibi
litățile care s-au creat sau se 
preconizează în relațiile econo
mice internaționale. Chestiunea 
nu este nouă. Ea preocupă 
U.N.C.T.A.D. de aproximativ 
patru ani. *
Deschiderea

Tîrgului 
de ia Erno

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor generale ale comisiei, 
delegatul român, D. Șerbănescu, 
a arătat că, pornind de la ade
vărul axiomatic, conform căruia, 
în determinarea sferei și cate
goriei țărilor în curs de dezvol
tare, trebuie luat drept criteriu 
nivelul dezvoltării economice 
fără deosebire de regim social 
și politic, apartenență la gru
pări de state, de zona geografi
că.

După părerea delegației româ
ne, s-a ajuns la un stadiu cînd 
măsurile speciale în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare cel 
mai puțin dezvoltate trebuie să 
treacă de la etapa considerați
ilor generale la cea a acțiunilor 
concrete, și aceasta într-un spi
rit de largă înțelegere.

In încheiere, reprezentantul 
țării noastre a relevat că Româ
nia, care este ea însăși o țară 
în curs de dezvoltare, va spri
jini orice măsură constructivă 
ce se va înscrie într-o acțiune 
internațională pozitivă și con
cretă în favoarea țărilor în 
curs de dezvoltare.

Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România anunță cu 
adîncă tristețe încetarea din 
viață la București, în ziua de 
27 Aprilie a.c., în urma unei 
lungi și grele suferințe a dr. 
Kwame Nkrumah, fost preșe
dinte al Republicii Ghana, 
personalitate marcantă a vie
ții politice africane, luptător 
dîrz pentru cauza eliberării 
naționale a popoarelor din A-

frica, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, militant de 
seamă al cauzei păcii și înțe
legerii între popoare, inițiator 
și conducător al luptei popo
rului ghanez pentru cucerirea 
și apărarea independenței na
ționale, pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială de sine 
stătătoare a patriei sale, pri
eten al poporului român și al 
României socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

O declarație
a P. C. German
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Soarele răsare la ora 5,10 și 
apune la ora 19,18.

Zile trecute din an — 120.
Zile rămase — 246

PRAGA 28 — Coresponden
tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Orașul Brno este 
din nou gazda unei tradiționa
le manifestări comerciale — 
Tîrgul consacrat mărfurilor de 
consum, aflat acum la a treia 
ediție de primăvară.

Pe o suprafață de peste 
42 000 metri pătrați, 1 200 de 
întreprinderi, firme și întreprin
deri de comerț exterior din 39 
de țări ale lumii expun o mare 
varietate de bunuri de consum, 
industriale și de artizanat. Tn 
afară de țara gazdă, care deți
ne cea mai mare parte din su
prafața de expunere, este larg 
reprezentată producția bunuri
lor de consum din Uniunea So
vietică. R. P. Chineză — care 
participă pentru prima oară — 
Italia, R.D. Germană.

întreprinderea de comerț ex
terior a țării noastre „Fructex- 
port" 
ment 
pete, 
te și

Tîrgul rărnîne deschis pînă la 
5 mai.

BONN 28 (Agerpres). — Parti
dul Comunist German a dat 
publicității o declarație în care 
arată că eșecul tentativei cercu
rilor reacționare din R.F. a Ger
maniei de a împiedica ratifica
rea tratatelor semnate la Mosco
va și la Varșovia constituie un 
succes al tuturor forțelor demo
cratice care doresc pacea și des
tinderea. Dar, relevă declarația, 
opoziția va face, în 
zile, totul pentru a 
ratificarea celor două

P.C. German a chemat opinia 
publică din R.F.G. să desfășoa
re pe o scară și mai largă lupta 
pentru intrarea în vigoare a 
tratatelor semnate de R.F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovieti
că și cu Polonia.

♦

8

viitoarele 
submina 
tratate.

Luptele din
Vietnamul de sud

prezintă un larg sorti- 
de fructe și legume proas- 
semiconservate, conserva- 
deshidratate, vinuri.

Lucrările Consiliului 
de Administrație

al U.N.I.C.E.F.
NEW YORK 28 (Agerpres). — 

La New York continuă lucrările 
Consiliului de Administrație al Fon
dului Națiunilor Unite pentru Co
pii (U.N.I.C.E.F.).

Cele 30 de state membre ale Con
siliului, printre care și țara noas
tră, analizează raportul asupra ac
tivității U.N.I.C.E.F. pe anul 1971, 
urmînd să facă recomandări privi
toare la programul de asistență, în 
valoare de 62 milioane dolari, a- 
cordat de U.N.I.C.E.F. unor țări 
în curs dc dezvoltare.

I.uînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor generale pe marginea rapor
tului, reprezentantul României, Ion 
Duma, a subliniat interesul mani
festat de țara noastră față de acti
vitatea profund umanitară

U.N.I.C.E.F. Organele de specialita
te române apreciază ca deosebit de 
util procesul de colaborare dintre 
țara noastră și U.N.I.C.E.F. și sînt 
gata să caute în comun noi căi și 
mijloace pentru intensificarea acestei 
colaborări, reciproc avantajoase.

Referindu-se la activitatea viitoa
re a U.N.I.C.E.F., vorbitorul a a- 
preciat că „rolul și preocupările a- 
cestei organizații a Națiunilor Unite 
ar putea fi întărite dacă tematica 
programului de lucru ar fi mai mult 
diversificată, incluzîndu-se, pe lingă 
activitățile actuale de asistență în 
diverse domenii de interes pentru 
copii și adolescenți, și preocupări 
majore din sfera formării acestora 
în spiritul ideilor de pace, respect 
reciproc, înțelegere între popoare, al 
dezvoltării sentimentului de solida
ritate cu copiii și adolescenții din 
alte țări".

In încheiere, reprezentantul român 
a subliniat necesitatea sporirii ro
lului comitetelor naționale pentru 
U.N.I.C.E.F. Totodată, s-a eviden
țiat necesitatea intensificării le
găturilor de cooperare dintre 
U.N.I.C.E.F. și organizațiile națio- 

le și internaționale de copii.

VIETNAMUL DE SUD 28 
(Agerpres). — Unitățile F.N.E. 
au lansat un puternic atac îm
potriva trupelor americano-sai- 
goneze în partea de sud a pro
vinciei Tay Minh, la circa 75 
km nord-vest de Saigon.

O poziție ocupată de un ba
talion al celei de-a 25-a divizii 
de infanterie saigoneză, între 
orașele Hieu Thien și Tay Ninh 
nu departe de șoseaua nr. 22, a 
•fost ținta unui intens tir de ar
tilerie al forțelor patriotice, ca
re au atacat apoi pozițiile sai- 
goneze, provocînd derută în rîn- 
duriile inamicului. Alte două 
poziții fuseseră atacate de pa- 
trioți în aceeași zonă, încă din 
ajun. Purtătorul de euvînț al 
trupelor saigoneze a recunoscut 
că în rîndul efectivelor acesto
ra au fost înregistrate grele 
pierderi în oameni și tehnică 
de luptă.

Pe de altă parte, la mai puțin 
de 20 km nord-est de zona în 
care au avut loc aceste lupte, în 
provincia vecină Ba Duong, for
țele patriotice au supus unui 
puternic tir de artilerie poziți
ile trupelor saigoneze aflate la 
60 km nord-vest de Saigon. In 
cursul nopții de joi spre vineri, 
zgomotul exploziilor de obuze 
a putut fi auzit chiar la Saigon. 
Acest atac a continuat și în 
cursul zilei de vineri.
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EVENIMENTE

1918 — A murit scriitorul 
Barbu Ștefănescu-Delavrancca (n. 
2. IV. 1858). Din operă : „Hagi 
Tudosc“, trilogia istorică compu
să din dramele „Apus de soare" 
(1909), „Viforul" (1910), „Lu
ceafărul" (1910) în care evocă 
trecutul de luptă al poporului 
aducînd în scenă eroi pilduitori 
pentru patriotismul lor; 1948 — 
O fost instituit „Ordinul Mun
cii"; 1885 — S-a născut scriito
rul și ziaristul Egon Erwin Kisch 
(m. 31. III. 1948); 1901 — S-a 
născut împăratul Hirohito. Săr
bătoare națională în Japonia.

mergem.'
TEATRU — La ora 20,30, 

Teatrul de stat „Valea Jiului" 
prezintă în sala mare a Casei 
de cultură din Petroșani un spec
tacol cu piesa „Este vinovată 
Corina ?“ de Laurențiu Fulga.

CASA DE CULTURA PE
TROȘANI. De la ora 19 este 
organizată o seară de dans pen
tru tineret.

CĂMINE CULTURALE. La 
Iscroni, Bănița, Jieț, Cîmpu lui 
Neag și Cimpa, în sălile cămi
nelor culturale, au loc astăzi, la 
ora 18, adunări populare la ca
re se vor face expuneri despre 
semnificația Zilei solidarității oa
menilor muncii — 1 Mai.
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Puterea și adevărul, se
riile I—II; Republica : Căpita
nul Florian; PETRILA : Post- 
restant; LONEA — Minerul: 
Floarea soarelui; VULCAN : 
Love Story; LUPENI — Cul
tural : Atunci i-am condamnat 
pe toți la moarte; BÂRBA- 
TENI : „Z“; URICANI : Din 
nou despre dragoste.

TRASEU DE TRANSPORT 
ÎN COMUN DIRECT PE
TROȘANI — TURNU SEVE

RIN

Incepînd din luna aprilie a.c., 
s-a deschis traseul de transport 
în comun direct Petroșani — 
Turnu Severin. Autobuzele care 
deservesc acest traseu circulă du
pă următorul orar : plecarea din 
Petroșani la ora 15,30, cu sosi
rea la Turnu Severin la ora 20; 
plecarea de la Turnu Severin la 
ora 9, cu sosirea în Petroșani 
la ora 13,15.

Plecările și sosirile din, res
pectiv, la Petroșani au loc de 
la spațiul de parcare din spa
tele judecătoriei Petroșani.

AUTOBUZ DIRECT CARTI
ER AEROPORT — U.U.M.P.

Răspunzând unei doleanțe ex
primate de colectivul Uzinei de 
utilaj minier, I.G.G. Petroșani a 
hotărît prelungirea, între orele 
5—6, a traseului de transport în 
comun cartier Aeroport — Piața 
Victoriei pînă la uzină și spo
rirea numărului de autobuze ca- 
rc-1 deservesc de la 4 la 7. In
tre orele 6—7, traseul cartier 
Aeroport — Piața Victoriei va 
fi deservit, în continuare, de 7 
autobuze, oră după care rămîn 
pe Jinie 4 autobuze.

TRENURI 
SUPLIMENTARE

In vederea satisfacerii cerințe
lor sporite ale publicului călător 
în zilele de 28, 29 aprilie și 2 
mai pe ruta Craiova — Hune
doara — Craiova, vor circula

încheierea sesiunii Comitetului
decolonizare

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). 
— La Addis Abeba s-a înche
iat sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, consacrată 
mișcărilor de eliberare naționa
lă de pe continentul african.

Comitetul a adoptat o rezolu
ție în problema Rhodesiei, pro- 
nunțîndu-se pentru transferarea 
imediată a tuturor prerogative
lor puterii în mîinile reprezen
tanților poporului rhodesian, pe 
baza constituirii unui guvern al 
populației africane majoritare. 
Rezoluția critică politica adop
tată de guvernul britanic în 
problema rhodesiană și cere 
Angliei să organizeze de urgen
ță o conferință constituțională 
ia care să participe reprezen
tanții tuturor organizațiilor de 
eliberare din Rhodesia. Comite
tul se pronunță, totodată, pen-

tru întărirea sancțiunilor eco
nomice adoptate de O.N.U. îm
potriva regimului rasist de la 
Salisbury.

Participant ii au aprobat, de 
asemenea, o declarație în pro
blema Namibiei, subliniind că 
orice soluționare a acesteia tre
buie să asigure dreptul poporu
lui namibian la autodetermina
re, independență și unitate etni
că. Declarația condamnă regi
mul de la Pretoria, care con- 

la mod 
pre- 

acordat R.S.A. 
membre ale 
Consiliului de 
măsuri ener-

tinuă să administreze în 
ilegal teritoriul Namibiei, 
cum Și sprijinul 
de unele țări 
N.A.T.O. și cere 
Securitate să ia 
gice pentru a determina auto
ritățile sud-africane să se re
tragă din Namibia.

următoarele trenuri accelerate su
plimentare :

Trenul accelerat nr. 253, cu 
plecarea din Craiova la ora 
11,12, sosirea în Petroșani la 
16,33, dc unde, după o stațio
nare de 9 minute, pleacă la 
16,42 și sosește la Hunedoara la 
ora 19,19.

Trenul accelerat nr. 254, cu 
plecarea din Hunedoara la ora 
20,47, sosirea în Petroșani la 
23,38, plecarea la 23,55 și sosi
rea la Craiova la ora 4,37.

Trenurile accelerate suplimen
tare vor circula fără regim de 
rezervare a locurilor.

20,00 Tableta de seară; 20,05 
Zece melodii preferate; 20,40 
Știința la zi; 20,45 La hanul me
lodiilor; 21,30 Revista șlagăre
lor; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Exprcs-melodii; 22,55 Moment 
poetic; 23,00 Expres-melodii 
(continuare); 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noc
turnă.

LOTO
La tragerea Loto din 28 a- 

prilie a. c„ au ieșit cîștigătoare 
următoarele numere :

Extragerea I : 39 44 66 19 50 
90 17 42 20.

Extragerea a II : 70 46 33 13 
24 47 85.

Fond de premii: 607 513 lei.

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Miorița; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Recital de operetă; 10,20 
Piese instrumentale; 10,40 Mu
zică ușoară; 11,00 Buletin dc 
știri; 11,05 Formația Camelconti; 
11,15 Atențiune, șoferi, atențiu
ne, pietonii; 11,35 Cîntăm li
bertatea — album de cîntecc pa
triotice și muncitorești; 12,00 
Discul zilei; 12,15 Recital de o- 
peră; 12,30 întîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,15 Avan
premieră cotidiană; 13,30 Ra- 
diodivertisment muzical; 15,00 
Buletin de știri; 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Știință, tehnică, fan
tezie; 17,30 Melodii populare; 
17,45 Cîntă Aura Urziccanu; 
18,00 Transmisiune directă de la 
Budapesta a meciului internațio
nal de fotbal România — Un
garia; 19,50 Muzică ușoară;
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9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex; 9,05 Biblioteca 
pentru toți; 9,35 De vorbă cu 
gospodinele; 9,50 Tel e-enciclopc- 
dia; 10,50 Anchetă TV : Circu
lația în triplu... sens (I); 11,30 
Emisiune de divertisment; 12,10 
Telejurnal; 16,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. Emi
siune în limba germană; ‘17,45 
Avanpremieră; 17,50 Fotbal : 
Ungaria — România (Campio
natul european). Transmisiune 
directă dc la Budapesta; 19,50 
1 001 de seri : „Isprăvile lui 
Cin-Cin"; 20,00 Telejurnal; 20,40 
Tele-enciclopedia; 21)10 Film se
rial : „Invadatorii"; 22,00 Un 
taxi cu... melodii. Emisiune de 
divertisment; 22,50 200 kilome
tri pe oră — film documentar 
japonez; 23,20 Telejurnal; 23,30 
Romanțe.

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 10 
grade, iar la Paring de plus 3 
grade. Minima din cursul nopții 
a oscilat între minus: 4 grade și 
plus 3 grade.

Pentru următoarele' 24 de ore t 
Vreme în curs de încălzire u- 
șoară. Izolat, averse! de ploaie. 
Vînt slab din sectorul nord-ves- 
tic.
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ANUNȚĂ
organizarea unui concurs 

pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

® 1 POST DE ȘEF SERVICIU SALARIZA
RE ȘI APLICARE NORME

® 1 POST DE INGINER PRINCIPAL ÎN 
CADRUL SERVICIULUI AERAJ ȘI PROTEC
ȚIA MUNCII

® 1 POST DE INGINER PRINCIPAL ÎN 
CADRUL SERVICIULUI TEHNOLOGIC

• 1 POST DE MAISTRU MINIER SUBTE
RAN

Concursul va avea Ioc la sediul E.M. Uricani 
în ziua de vineri, 5 mai a.c. ora 8. Condițiile de 
studii, stagiu și salarizare conform Legii nr. 
12'1971 și II.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare Ia serviciul salariza
re a! E.M. Uricani.

anunță

ORARUL SPECIAL 
de funcționare 
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.

0 Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane l-a însărcinat joi pe Mi
chael Kohl, secretar de stat la Con
siliul de Miniștri, să parafeze, în 
zilele următoare, acordul dc trafic 
dintre Republica Democrată Germa
nă și Republica Federală a Ger
maniei, precum și documentele care 
completează acest acord. După cum 
precizează agenția A.D.N., dată 
semnării acordului va fi stabilită du
pă ratificarea tratatelor R. F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică și 
cu Polonia.

0 Cu prilejul încheierii cu suc
ces a misiunii selenare „Apollo-16“, 
președintele Richard Nixon a dat 
publicită(ii o declarafie în care a- 
preciază calită(ile celor trei membri 
ai echipajului navei spațiale. Inde- 
mînarea, curajul și entuziasmul lor, 
a arătat președintele, au înscris un 
nou capitol în lupta umanității pen
tru descifrarea necunoscutului, pen
tru progresul științei.

©• La Palatul Națiunilor din 
Geneva s-au încheiat, vineri, 
lucrările celei de-a 27-a Sesiuni 
a Comisiei Economice a Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Europa, sesiune precedată de o 
reuniune jubiliară, care a mar
cat un sfert de secol de la 
crearea acestui organism inter

national, pus în slujba apropie
rii și înțelegerii între țările 
continentului european.

0 La Belgrad au luat sfirșit lu
crările Conferinței a 4-a a Uniunii 
Comuniștilor din Serbia, anunță a- 
genția Taniug. Participanții la con
ferință au discutat probleme sociale 
ale clasei muncitoare. A fost adop
tat un document privind sarcinile 
Uniunii Comuniștilor în acest do
meniu.

0 Președintele Republicii Domi
nicane, Joaquin Balaguer, a decla
rat, în Camera Deputaților, că pri
marul din Santo Domingo, Jimenez 
Rodriguez, a pus la cale un com
plot pentru răsturnarea guvernului 
și a cerut urmărirea penală a aces
tuia, informează agenția Prensa La
tina.

0 Secretarul de stat în guvernul 
britanic însărcinat cu problemele 
Ulsterului, William Whitelaw, a a- 
nunțat joi seara ridicarea interdic
ției cu privire la organizarea de 
marșuri și demonstrații în Irlanda 
de Nord, decretată în urmă cu opt 
luni. De asemenea, vor fi anulate 
pedepsele tuturor persoanelor care 
s-au făcut vinovate de organizarea 
sau participarea la asemenea ac
țiuni în perioada cit interdicția a 
fost în vigoare.

FAPTUL DiVEK PE GLOB
PENTRU PREVENIREzl 

POLUĂRII MEDITERANEI

La Paris a fost elaborat pro
iectul unui acord multilateral 
pentru cooperare în vederea pre
venirii poluării apelor Meditera- 
nei prin hidrocarburi. Cele 13 
țări din Europa și Africa dc nord, 
participante la lucrările conferin
ței internaționale convocate în 
acest scop în capitala Franței, 
vor supune spre aprobare foruri
lor legislative respective acest 
proiect, conform căruia părțile 
semnatare se obligă să semnaleze 
orice situație care ar putea de
termina poluarea apelor Medire- 
ranei fi să acorde întreaga asis
tență tehnică, în cazul în care 
ar fi solicitate de țările inte
resate.

PROTESTUL 
MATADORILOR

hi semn de protest față de 
impozitele exorbitante la care sînt 
supuși, cei peste 1 000 de mata

dori din Spania au declarat, prin 
reprezentanții lor din Asociația 
sindicală a matadorilor, că, înce- 
pînd de la 1 mat a. c., nu vor 
mai susține nici o coridă. Dună 
cum informează agenția U.P.I., a- 
ceastă acțiune fără precedent este 
de natură să pună sub semnul 
întrebării marea festivitate, pro
gramată să aibă loc la 11 mai 
în capitala Spaniei, și apreci :’ă 
în întreaga lume drept un fel de 
„campionat mondial" al coride
lor, cu atît mai mult cu cit nu
meroși madatori străini au anun
țat că se vor solidariza cu ac
țiunea revendicativă a colegilor 
lor spanioli.

ETNA...

Incepînd de la 25 aprilie s-a 
semnalat o nouă intensificare a 
activității vulcanului Etna. Din 
craterul central ies coloane dense 
de fum negru. Specialiștii apre
ciază că ar putea fi vorba de 
faza premergătoare unei noi e-

rupții a celui mai activ vulcan 
din Europa.

O „PREMIERA" IN 
ISTORIA GREFELOR

O echipă de chirurgi vest- 
germani, condusă de profesorul 
Gunter Thomas, a realizat, re 
cent, o „premieră" în istoria 
grefelor: este vorba de trans
plantarea articulației șoldului ți
nui pacient in vîrstă de 17 am, 
care suferea de o malformație 
congenitală. Principiul acestui 
transplant nu este nou, dar faptul 
că medicii vest-germani au folo
sit osul iliac și cavitatea articu
latorie ale unui alt donator de
cedat, pe care l-au conservat mai 
mult timp la o temperatură de 
minus 60 de grade, reprezintă, în- 
tr-adevăr, o inovație absolută. 
După efectuarea cu succes a ope
rației, prof. Thomas a declarat 
că noua metodă are avantajul de 
a reduce apreciabil riscul infec
țiilor, de altfel destul de mare 
în cazul grefelor.

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr, 90. telefon i 1662
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