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PARTICIPARE PLENARA, CREATOARE
fiecareacum, după ce o înlănțuire 

de lecții de viață m-a a- 
jutat să discern altfel uni
tatea de măsură a muncii, 
o găsesc cu adevărat seve-

buchetul 
alese fapte

I
sfînt 
apăr !

Nicolae POP

sau două, trei; o idee, o 
săptămână, sau două săptă- 
mîni, sau un an, tot de la 
caz la caz. Enumeri, tragi 
linie, aduni, apoi scazi
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Potrivit unor tradiții scumpe, poporul nostru împreuna 
cu forțele revoluționare progresiste de pretutindeni întîm- 
pină cu bucurie și entuziasm marea sărbătoare a muncii, 
ziua internațională a celor ce muncesc, ziua frăției în lupta 
pentru o viață liberă și demnă, pentru eliberarea socială, 
pentru democrație și socialism, pentru pace și prietenie în
tre popoare.

Situată în anotimpul în care în întreaga natură descă
tușată din amorțeala iernii totul se reînnoiește întinerind 
cîmpiile, dealurile și munții, voind parcă anume să demon
streze marea forță biruitoare a vieții — sărbătoarea ome
nirii muncitoare simbolizează forța invincibilă a celor ce 
făuresc bunurile materiale ale vieții, optimismul năvalnic, 
încrederea lor neclintită în înnoirea societății, în împlini
rea idealurilor lor de libertate și fericire, care pot fi reali
zate cu adevărat numai în societatea socialistă.

Poporul nostru, eliberat de orice exploatare și asupri
re, devenit cu adevărat liber, independent și stăpîn pp 
soarta Iui s-a obișnuit ca în fiecare an, cu ocazia lui 1 Mai, 
să facă bilanțul succeselor obținute în făurirea vieții sale 
noi, să treacă în revistă roadele luptei și muncii depuse 
pentru înflorirea patriei. Realizările cu care întîmpinăm în- 
tîiul mai de anul acesta sînt mai bogate Și mai frumoase ca 
orieînd. însuflețit de mărețul program al făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate elaborat de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român, poporul nostru 
a obținut succese remarcabile în dezvoltarea Și înflorirea 
României socialiste. Prevederile primului an al planului cin
cinal au fost îndeplinite și depășite, iar rezultatele obținu
te în perioada parcursă din acest an ne dau certitudinea că 
și cel de-al doilea an al cincinalului va fi o etapă de 
mari biruinți pe frontul construcției socialiste. La aceste 
bogate realizări își aduc contribuția de seamă oamenii 
muncii din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Toți cei ce 
depun eforturi eroice în adîneurile minelor pentru a îndes
tula patria cu cărbunele cocsificabil și energetic nece
sar, cei ce meșteresc noile obiective industriale și social- 
culturale, făuritorii iscusiți de utilaje miniere, temerarii fores
tieri ce pun în valoare bogăția pădurilor sau harnicele fila
toare care răsucesc în fire invizibile milioane de kilometri de 
mătase artificială, muncitori și intelectuali, români, maghiari 
și de alte naționalități, dovedind o înaltă conștiință socia
listă, muncesc cu hărnicie, cu iscusință și abnegație pentru 
a-și aduce tot mai plenar anor'ul la <r>f«nfuirea politicii 
înțelepte a partidului

Cîntărind roadele începutului de cincinal pe care l-ara 
parcurs, recenta plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a stabilit măsuri pentru realizarea cu 
succes a planului pe anul în curs și în anii următori ai 
cincinalului, pentru ridicarea generală, în continuare, a efici
enței în economia noastră Conferința Națională a partidu
lui, convocată de Plenara Comitetului Central pentru vara 
acestui an va analiza, cu spiritul științific și luciditatea 
caracteristice partidului nostru, modul în care s-au înfăp
tuit măsurile stabilite de Conferința națională din anul 19G7 
și de Congresul al X-lea al partidului în legătură cu perfec
ționarea relațiilor din societatea noastră, cu îmbunătățirea 
conducerii și planificării, sintetizînd experiența valoroasă de 
pînă acum și va stabili măsuri menite să conducă Ia conti- 
nPP perfecționare a activității partidului și statului, Ia îmbu
nătățirea conducerii întregii societăți pentru a asigura înain- 
lacea .,,e ma* departe a țării pe drumul progresului și ci
vilizației socialiste, al bunei stări și fericirii.

Preocupat de făurirea măreței opere a construcției so
cialiste în (ara noastră, Partidul Comunist Român se afirmă 
Ca Jaclor acUv în viața internațională, dezvoltă legături de 
strînsă colaborare cu toate forțele politice și sociale care 
luptă pentru libertate, progres și pace. Recenta vizită a to
varășului Nicolae Ceaușescu în cele 8 țări de pe continentul 
african, strălucitele rezultate ale acestei vizite confirmă încă 
o dată caracterul profund internaționalist al politicii noastre 
externe, solidaritatea strînsă cu toți cei ce luptă pentru o 
viață liberă. împotriva imperialismului.

Acordînd o atenție deosebită dezvoltării alianței și cola
borării frățești cu toate țările socialiste, solidarității cu toa
te partidele comuniste și muncitorești, dezvoltînd relații de 
colaborare multilaterală cu toate statele lumii, fără deose-

Intîi de Mai
Te întimpin iar, Intîiule de Mai, 
Cu flori de măr, cu brațele deschise 
Bine-ai venit pe românescul plai, 
Pe țărmul nostru de-mpliniri ți vise I

Din gînd ales îți împletim cunună, 
înaltă ca o zi de primăvară,
Gind prospectăm traiectul spre Comună 
Cu inimă fierbinte, proletară.

Mulțimile cîntare iți închină, 
Și-ți cîntă țarina prin spic bogat,
Și fonta, ți cărbunele din mină 
Ți-aduc același cint.ec minunat.
B versul meu crescut din acest 
In țara cu sclipire de luceafăr, 
Pe lume nu cunosc nimic mai 
Decît s-o fac mai mândră ți s-o

„întotdeauna cînd am 
măsurat timpul, după obiș
nuitul calcul făcut în ore, 
minute sau secunde, am 
mai încercat în gînd, o so
coteală, nespusă altora, pen
tru că era prea severă. Am 
încercat să măsor timpul 
PRIN MUNCĂ. Aveam 
destule elemente de măsură 
la dispoziție. Aveam chiar 
și o tehnică proprie, adap
tată după clasicul principiu 
al normării — un metru 
cub, o oră, sau două, de la 
caz la caz; un zid, o

1 MAI — ZIUA OA
MENILOR MUNCII l 
MUNCA — înnobila- 
toare, sursă de progres, 
„locomotivă" cu forțe 
inepuizabile a omenirii; 
EA i cea care a născut 
omul și i-a permis să-și 
prelungească brațul cu 
mașina, l-a făcut stăpî- 
nul acestei lumi minunat 
de frumoase.

ÎNTÎI DE MAI - 
ZI INTERNAȚIONA
LA, DE SOLIDARITA
TE A TUTUROR ®E- 
LOR SARE MUNCESC) 
— cu brațul și cu min
tea — cei care-și con
sacră efortul și spiritul 
creator prieteniei.

Să o slăvim 1
Măreața sărbătoare 

este cinstită în acest an 
de mineri și preparatori 
constructori și energeti- 
cieni. lucrători din

transporturi și alte uni
tăți economice din Valea 
Jiului cu rezultate dem
ne de faima acestui ți
nut bogat, populat de 
oameni harnici. Este pri
ma zi de mai, cînd mi
nerii bazinului beneficia
ză de programul de lucru 
în subteran în schimburi 
de 6 ore, act revoluționar 
pentru care toți cei Bare 
folosesc ciocanul de aba
taj, combina sau maneta 
de comandă a unei ma
șini de încărcat ori com
plex mecanizat de susți
nere mulțumesc din ini
mă gloriosului nostru 
PARTID Alături de ei 
— toți ceilalți i femei 
și bărbați, tineri 
vîrstnici.

Sărbătoare! 'Ție 
închinăm 
lor mai 
muncă

o consolideze prin 
gest, gînd, faptă.

•fc
Am pornit în căutarea 

timpului, după cantitatea 
de munca încorporată în 
această noțiune care defi
nește ireversibila, unidimen
sionala scurgere de vreme 
La Livezeni, am întîlnit a- 
cest timp materializat în 
maiestuoasele turnuri care

CARNET DE
aminiere din

I. MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare in pag. a 3-a)

@ Fruntașă între colectivele 
bazin — lună de lună de la începutul anului 
— Exploatarea minieră Uricani raportează 
peste 2 000 tone cărbune s> peste 170 m] de 
pregătiri deasupra sarcinilor.

Lupeni — Primăvara 1972 
Desfătare a ochiului și 
inimii...

REPORTER
Ceea ce rămîne se numește 
„timp pierdut".

Mărturisesc că această re
latare a unui mai vechi in
terlocutor m-a surprins și, 
mai mărturisesc, o găsesc

ră. O severitate cultivată 
pe suportul exigenței, ai 
responsabilității față de po
ziția pe care interlocutorul 
meu o cîștigase în societa
te, pe care era hotărît să

In dezbaterea consiliului
științific profesoral al I.M.P,

aciihhiii

O
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Ieri, la Petroșani, a avut loc 
ședința de lucru a Consiliului 
științific profesoral din cadrul 
Institutului de mine din locali
tate, eveniment important al 
viețij universitare din județ, 
prilej de profundă analiză a 
muncii desfășurate în ultimii 
ani, în cadrul acestei presti
gioase instituții de învățamînt 
superior din țara noastră.

La ședință au participat tova
rășii David Lazăr, secretar al 
Comitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., Clement Negruț, 
prim-secrelar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
prof. dr. docent Iosif Tripșa, 
director general al Direcției de

învățamînt tehnic șț economia 
din cadrul Ministerului Educa
ției și Invățămîntului, alte ca
dre universitare Și de conduce
re din municipiu] Petroșani.

Tovarășul prof. dr. ing Aron 
Popa, rectorul Institutului a 
prezentat informarea privind 
activitatea consiliului profesoral 
de la alegerea sa pînă în pre
zent, relevînd principalele do
menii, laturi și aspecte ale ac
tivității universitare în legătu
ră indisolubilă cu sarcinile cele 
are institutul pe linia formării 
cadrelor de ingineri și subingi- 
neri pentru industria minieră și

(Continuare in pag. a 3-a)
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RECORDMEN

Minerul șef de brigadă Constantin Trifan de Ia E.M. 
Urieani și doi din ortacii de nădejde confesînd, Ia ieșirea
din șut...

Ci t'abatem labirintul 
jj subteran către fron

tul de lucru înde
părtat al'ltti CONSTAN
TIN TRIFAN. Avem un 
„ghid de marcă", pufin 
cam îngîndurat acum, însă 
emanînd fluidul unei ener
gii debordante : directorul 
minei Urieani, inginerul

NICOLAE NICORIC1. La 
un moment dat fruntea i 
se descrețește sub proiecția 
luminoasă a unui gîiul: 
„...De ce l-am ales pe Tri
jan ? Pentru că e muncitor 
tînăr, vrednic, doritor de 
afirmare, un miner care știe 
ce vrea („Nici nu mă mir, 
mă fulgera în minte, doar

aflasem că a lucrat mult 
timp ca șef de schimb la 
Scorpie, la frontal.care 
a dovedit, mai ales, că știe 
ce vrea și cum să vrea... 
Aa, l-ați văzut la televizor 
(facem un semn a uimire 
că nu), da, da, l-a ascultat 
toată țara cînd s-a hotă- 
rît să bată recordul. Au

venit unii tineri sa se an
gajeze și primul lor cuvin t 
a fost : „Să ne dați la Tri- 
jan..." Unul era tocmai din 
Suceava. „Măi, le-am zis, 
ala vă bate dacă nu lu
crați", „Pai, e bine, și-așa, 
ci de colo, da* nurruT să 
ne dea bani" f „Și bani, 
da'-ntîi muncă, fraților.-" 
însoțitorul meu rîde cu toa
tă ființa: „Ei, o să-ajunga- 
ei și la Trifan, numai ca 
pentru asta trebuie sa fie 
harnici, să se arate demni 
de o asemenea încredere..."

La gura de rol ne întîl- 
mm tocmai cu omul nostru. 
Se pușcă la frontul galeriei 
de bază. Rămînem un pic 
descumpăniți: Trifan 
pare uluitor de tînăr, 
flăcăiandru aproape, gata 
sa se ia la trîntă cu ar
măturile, cu masivul de căr
bune. Și el și fratele lui 
mai în vîrsta care-i în a- 
ceeași brigada, au împlinit 
cite zece ani de minerit 
fiecare. „Sîntem și frați și 
ortaci" 1 O spune cu un fel 
de mîndrie amestecată cu 
o căldură aparte. Oamenii 
din brigadă, cărora le cere 
doar ceea ce le-a demon
strat ca se poate face, țin 
la cei doi frați și nu nu
mai pentru ca unul dintre 
ei le este șef... Ajutorul de. 
miner ȘTEFAN SILA]’ e 
un băiat calm, „judecat" 
cum îl caracterizează / ri- 
fan, nu se-aruncă cu ochii 
închiși înainte, nu dă lu
crurile peste cap. Chibzu
iește întîi. De fapt, a gîndi 
constituie un infinitiv pro
priu mineritului de azi.

Brațul daca nu-i „articulat" 
la pîrghia miliții — nu as
culta comanda — cum vine 
vorba. Priceput, plin de 
inițiativa e și vagonetarul 
NICOLAE CR1STEA, a 
cărui grija pentru sculele 
brigăzii începe sa devină 
proverbială. Un fel de... 
frate ca acesta, mai ales în 
ceea ce privește ambiția, 
setea de a pătrunde în tai
nele meseriei de miner, se 
arată a fi vagonetarul lzA- 
SllE ROȘU. Amîndoi simt 
cu acuitate imperativul cali
ficării. „Să muncesc, să în
văț, sa mă fac miner cîl 
mai repede !" La școala de 
ajutor-mineri, unde sînt în
scriși, sîrguința și perseve
rența Iot în a-și însuși cîl 
mai multe și mai folosi
toare cunoștințe reprezintă 
elemente stimulatorii și pen
tru ceilalți cursanți

Constantin Trifan se bu
cură că are ortaci de nă
dejde în care se poale bi
zui. All fel s-ar fi încume
tat el să pornească alături 
de aceștia, la începui de a- 
prilie. în atacarea pe două 
fronturi — a galeriei de 
cap și a celei de bază — 
a pregătirilor panoului pa
tru al blocului // nord, 
propunîndu-și drept țintă 
înfăptuirea a nu mai pu
țin- decîl 200 de metri de 
avansare într-o singură lu
na f* Fără- îndoială, în lua
rea cutezătoarei decizii, au 
tras serios în balanță și 
promisiunile cadrelor ingi
nerești și medii tehnice — 
onorate exemplar pe par
curs — de a le asigura toa

te cele de trebuință la ort, 
dar incomparabil mai mult 
a „cîntaril" dorința unani
mă a membrilor brigăzii de 
a se depăși pe ei înșiși, de 
a „argumenta" prin faptă 
că- ei sînt în stare de ve
ritabile performanțe.

...Și iată, nu ne aflăm 
nici la mijlocul ultimei săp- 
tamîni a lunii și ruleta to- 
pografului socotește o avan
sare Cotaia de 160 de me
tri... De trei ori mai mult 
decît realizau în medie pi
uă acum în- 25 de zile lu
crătoare. Și asta în ciuda 
unor reale dificultăți crea
te de presiunile mari și de 
unele infiltrații de apă. Dar 
ce nu poate face o brigadă 
cînd vrea neapărat ceva ? 1 
Forțele straielor din adînc„ 
oricît de puternice și ame
nințătoare ar fi, sînt învin
se de puterea și de tenaci
tatea oamenilor, acționînd 
laolaltă, umăr lingă umăr.

...Brigada lui Trifan se 
apropie de cei 200 de me
tri de înaintare visați... 
(La ora cînd se trimit a- 
ceste rînduri la tipar un te
lefon ne anunța ca s-au 
realizat deja 202 m .') „Dia
mantele negre" se vor cîl 
mai repede scoase^ la ziua. 
Cu toții știu bine 'cit U 
așteaptă țara.

O știre de ultimă oră: 
șase brigăzi ale aceleiașibrigăzi
mine s-au înscris pe „lista1 
celor care țin cu tot dina
dinsul să 
ortacilor
Trifan și 
că. Să le 
nic" !

repete recordul 
lui Constantin 

chiar să-l între a- 
urăm „vîni priel-

Inestimabila zestre
ii puț de mină — o pane 
din arhitectura adîncuri- 
lor — poale închide frag

mente de biografii esențiale, de
finitorii Acolo, jos, împlîntat în 
stratificațiile dure, pietrificate de 
milenii, acestei, i-am putea spu
ne, fîntîni fără apă, nu-i poți da 
de capăt. Există sumedenie de 
prelungiri, la diferite orizonturi, 
care încheagă o adevărată arhi
tectura subterană, făcînd posibilă 
legătura cu mult căutatele comori 
de cărbune.

Ca șef de schimb în renumita 
brigadă a lui Deneș Bartha, la 
săparea a șase puțuri în Valea 
Jiului a participat de-a lungul a 
zece am, GRIGORE TĂTAR. 
Astăzi, ca proaspăt șef de bri
gadă la tînăr a mina Livezeni — 
el valorifică bogat experiența cîș- 
tigală pe parcursul unui timp e- 
roic, de reale strădanii. Cu toate 
că deține marele privilegiu de a 
se fi „instruit" la „școala" Bar
tha, minerul Grigme Tătai se do
vedește de-o rara modestie Ne 
vorbește numai și numai de oa
menii lui, nici o aluzie la pro
pria persoană. Pe mulți din bri
gadă abia i-a cunoscut. Vrea, în
să, să prindă cheag acel liant 
indestructibil dintre membrii co
lectivului său, fără de care știe

KEN ERES e iarăși un om de ba
ză în brigadă. Despre astfel de 
oameni Grigore Tătar îi liniștit 
în această privință : tineri, ini
moși, săritori și avizi de a în
văța meserie, de a pătrunde în 
toate secretele mineritului, au ce 
sa „prindă" Văzînd ca la ori- 
cîte insistențe din partea noastră, 
Grigore Tătar nu se prea grăbeș
te să ne vorbească și despre el 
însuși. Ion Hornung, secretarul 
organizației de bază nr. 1, ne 
pune la curent cu faptul că bri
gada nou înființată, în curs de 
omogenizare realizează în momen
tul de fața o lucrare deosebit de 
importantă pentru configurația 
viitoare a minei: străpungerea 
circuitului puțului auxiliar de la 
orizontul 300. In felul acesta se 
va putea urgenta și atacarea ga
leriei principale de transport — 
una din magistralele de mîine ale 
minei — lunga de 1 kilometri.

In vara care vine primul aba
taj al Livezeniului își va revăr
sa prin „vadurf" impunătoare ș.u- . 
voiul de „diamante negre" O 
mină nouă va produce din plin 
Și ne vom mîndri cu mineri vred
nici cum sînt aceia ai lui Grigo
re Tătar, care i-au fost arhitecți. 
Zestrea inestimabilă primită de 
vechii mineri se cuvine transmi-
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AȘA CUM AM
NĂZUIT SA FIE
utțr lrelevi“ a mai avut — 

în cei peste 20 de ani 
de peregrinări pe șan

tierele Văii Jiului - și DUMI
TRU ROȘU, pe care i-a inițiat 
în tainele meseriei de zidari. 
Și Ia ora cînd l-am „deranjat", 
la blocul de finisaj D 1-8, de 
pe șantierul 1 Petroșani, avea 
„de furcă" cu doi elevi ai Șco
lii profesionale din Deva, aflati 
în practică și care urmează să 
urce treptele calificării. Răbda
re, un nemaipomenit simt pe
dagogic, intransigență, dar si 
înțelegere - iată atuurile re 
care le deține acest om potri
vit de statură, negricios, cu ochi 
uimitor de vii, „nea Roșu", cum 
ii strigă tovarășii de muncă. 
Blocurile pe care le-a „semă
nat" de la Lupeni și pină la 
Hațeg au (ost recepționate cu 
mult invidiatele calificative de 
„bine" și „foarte bine". Nici 
nu s-ar fi putut să se intimple 
altfel. Și-i pe de-antregul mul
țumii că are în preajmă o ple
iadă de constructori, untd si 
unul : GHEORGHE GRIGORE, 
ROLAND ROMISER, AUREL Bl- 
TU... „Nea Roșule, ăștia mai au 
ce să învețe de ta matale ?..." 
s-o băgat unul în discuție, asa 
neîntrebat. Roșu l-a privit cu 
seriozitate si î-a răspuns calm : 
„Sînt zidari, dom’Ie, dacă vrei 
să știr, au 12 ani în meserie, 
chiar de î-aș lăsa singuri, n-ar 
putea face ceva ce nu mi-ar 
plăcea... La fațade cu profile 
mai pretențioase cu ancadra
mente mai complicate, ar moi 
avea de ce să tragă cu ochiul 
ta mine, altfel, ceea ce fac și 
eu, fac si ei... A, fără doar și 
poate, „pădure fără uscături" 
cine-a văzut ? Cu unii tineri 
mai e „de lucrat" serios ; bi
ne că nu mai sînt prea mulți... 
„Datoria noastră e să-i ajutăm, 
să le arătăm și acestora dru
mul cel drept... Trebuie să-i de
terminăm să muncească cu tra

Șeful echipei de zidari Dumitru Roșu de 
șantiere T.C.H., în acțiune...

gere de inimă, să-și gospodâ 
rească banu’. Ei da' la noi pe 
șantier, nu, că vă spun, așa-i 
lucrează mulți tineri, și-s bă
ieți buni în majoritate, ascul
tă..." Dumitru Roșu cade pe 
ginduri. Nu toate treburile pe 
șantier merg așa cum s-ar cu
veni... Uneori schelele-s șubre
de și nu prea se asigură ma
terialele cu care să Ie consoli
dezi. Cîteodată nu se pun fe
restre și iarna n-ai spațiu în
chis unde să poți lucra, 
dată 
plăci 
aruncă 
rii de

vezi că 
prefabricate 

la voia 
se

Nu o 
aduc 

se
se 

și 
intimplă- 

crapă (necazu-i

la grupul de

nare) șr mai 
dă mina... Dar 
crezător în oameni 
găsesc pe aici, pe 
care taie frunză la 
să-și implinească rostu' 
aici mai scirțiie treaba, 
ca ei nu ne vor

Nu vedem cum n-am 
ceeași părere cu 
„îmi place tare mult 
că un bloc e gatar 
cum am năzuit să fie, 
mingîia cu ochii, cu 
Păi, nu trăim aici, printre 
făurite de noi, atunci nu-i 
zui ca acestea să devină 
cum le visăm ?"

se 
cițiva 

in tac 
și de 

cei 
fi

de a- 

e așa 
pot

cele 
ca- 
așa
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Șeful de schimb Nicolae Donose din brigada condusă de 
Grigore Tătar și minerul Mihai Cojocarii imortalizați pe 
peliculă comentînd la ieșirea din mină, cu privire la rezul
tatele obținute la străpungerea circuitului puțului auxiliar 
— lucrare de mare amploare la E.M. Livezeni.

că rodul muncii nu poate veni. 
Minerul IUL1U UNGV ARI, e el 
priceput, ordonat, cumpănit în tot 
ceea ce face — de fapt, conduce 
și cel mai bun schimb — dar 
vezi, și ceilalți trebuie crescuți în 
același spirit. Șeful de schimb 
NICOLAE DONOSE deține, la 
rîndul lui, o bogată comoara de 
experiență care se cere împărtă
șită și altora. Minerul ȘTEFAN

sa cu grijă și răspundere mai de
parte.

Realitatea-i că ei sînt acum pe 
„post de recepție"... Avea drep
tate cineva mai în vîrsta, un 
miner din tată-n fiu, care ne-a 
replicat cînd am vrut să scriem 
despre el: „Loc pentru tineret, 
și-n pagină (adică în „Steagul 
roșu") și peste tot..."
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T.C.M.M. — Lotul Livezeni

Cînd trec pe lingă ceva clădit de mine, 
așa-mi crește inima că am lăsat și eu 
ceva frumos in urmă !... Greu de su

gerat văpaia lăuntrică pe care i-o simțeam 
urcîrrdu-i în ochi, transfigurîndu-i chipul pre
lung, destins, intr-un zîmbet cuceritor. NI
COLAE KOVACS lucrează de 24 de ani în 
construcții, în meseria de zidar. De 16 ani 
numai la Șantierul Valea Jiului al T.C.M.M. 
„De mic copil vedeam jur-împrejur case, lu
cruri frumoase, și am început să doresc să le

pot face eu..." Și de ani de zile, cu echipa Iui, 
înalță obiective pentru minele în plină dez
voltare. Acum execută în acord global toate 
tencuielile exterioare de fațadă ale grupului 
social-administrativ, aflat în construcție Ia 
E. M. Livezeni.

...Aici, Ia cota 17, ne găsim foarte aproa
pe de platforma schelei autoridicătoare pe 
care zărim pe zidarii PETRU THIERINUNG, 
SOFRONIE SAFTA, ALEXANDRI) SZABO, 
extrem de concentrați asupra lucrului, dornici 
ca de sub palmele lor aspre, dure, crăpate de 
var și de vînt să se desprindă clipă de clipă 
fața clădirii, cit mai arătoasă cu putință. Fie
care pune mîna lui de meșter Manole să lase 
peste zidul proaspăt pojghița inefabilă a du
rabilului, dar Nicolae Kovacs „care-i și între
ce", vorba baladei, e cel care dă tonul, el 
trasează, el fixează locul „uite, de aici porniți, 
băieți", apei în urma gestului său cumva 
miraculos, ai zice, vin eu grundul fin, cu 
drișcuiala, ceilalți. Maistrul LUDOVIC MRAZ. 
locțiitor al secretarului organizației de bază 
a lotului ne mărturisea odată că acestui om 
„de calificare maximă" i se încredințează ce
le mai pretențioase lucrări. Conștiinciozitatea 
cu care își face datoria zilnică I-a ridicat în 
ochii colectivului de constructori, a determi
nat acel veritabil exod al tinerilor către el. 
„Ai-a-ia, nici nu i-aș putea număra pe cîți 
i-am avut lingă mine, ei, au prins drag de 
meserie, mulți însă au plecat pe alte loturi, 
pe alte șantiere. Atît știu, că nu ar fi în stare 
să mă dezamăgească..." In ciuda surîsului ca
re mă învăluie cald. Nicolae Kovacs are o 
uitătură gravă, cu o nuanță de insistentă se
riozitate. Pe cînd se construia fabrica de bri
chete de Ia Coroești, el și cu oamenii lui au 
făurit bolțile de șamotă Ia arzătoarele foca
relor. Acestea trebuiau să fie trainice, ele- 
mentele lor se voiau îmbinate la milimetru, 
nici o abatere nu era permisă. La sfîrșit, lu
crarea a fost controlată de specialiști stră
ini. I-au strîns mina, l-au felicitat și i-a au
zit exelamînd „Tres bien !“

Dar Iu; Nicolae Kovacs nu-i place să se 
laude. I-am amintit de întîmplare și a ■căutat 
să schimbăm discuția. Și sufletul ne intră 
într-o suavă reverberație cînd îl auzim : 
„...Cînd trec pe lingă ceva clădit de mine, a- 
șa-mi crește inima că am lăsat și eu ceva fru
mos în urmă !...“
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Pagină realizată de Traian MULLER și Tiberiu SPĂTARU ; 
fotografii : Ion LICIU

I
I
I
I
I
I
I
!
I 
I
IB g
I
I
8 
!
8

Prin Banița am trecut a- 
deseori ; știam că se lu
crează intens la cons

truirea și reamenajarea tune
lurilor în vederea electrificării 
căii ferate dai- nu cunoscusem 
nici un om de la oare să aflu 
mai multe aspecte, privitoare 
la constructorii „tuneliști", cum 
își spun ei La tunel uJ-intnare 
se lucrează cu o metodă nouă, 
introdusă de curînd la înaintări 
— scutu) metalic. Iată doar 
două din multele motive 
can-e m-au pus față în 
față cu un om a cărui 
expresie trasmite hotărîre iar 
ochii săi mari și luminoși 
sînt două porți de intrare în- 
tr-un suflet- generos. Este șe
ful de brigadă Gheorghe Șincai 
de la lotul Banița al Șantieru
lui 71-construcții.

— De cîți ani cunoașteți via
ța și munca de șantier, tovară
șe Gheorghe Șincai ?

—- Cam de mult... Jumătate 
din cei 41 de ani cîți am... Am

început la Bicaz, între 1951 — 
1957, apoi la Argeș, 1960 — 1965 
unde am lucrat la galeria de 
fugă, puț-ul Corbeni. Din 1965 
am trecut la construcții C.F.R. 
și am lucrat l-a Orșova, Cîmpu- 
lung...

Astfel, din vorbă-n vorbă, am 
intrat în tune) pentru a-mi ex
plica la fața locului ce este și 
cum se lucrează eu scutul me
talic. Tunelul, cu diametru de 
9 metri, era plin de larma per
foratoarelor, a mașinilor de 
tran-spoirt, ici-co-lo te orbea fla
căra sudurilor. Un șantier sub- 
pămîntean...

— Scutul metalic este o meto
dă nouă, acum aplicată pentru 
prima dată la noi, prin care se 
susține bolta și, pe măsura îna
intării, este aplicată susținerea, 
cu prefabricate, de către uti
laj. Dar avantajele se pricep 
mai repede printr-o compara
ție; peste tot pe unde am mai 
fost cu brigada mea munceam

după metoda numită „austria
că". Cu ea, o brigadă compusă 
din 30 de oameni, înainta 10 
metri pe lună. Cu scutul’ me
talic, eu cu brigada realizez 30 
metri...

Un prim succes al tune- 
liști-lor prezenți aici de 6 luni 
a avut loc în urmă cu- eîteva 
zile cînd a fost montat inelul 
100 (pentru că tunelul e compus 
din astfel de inele late de 1 
metru grijuliu numerotate eu 
cretă);

— Aminteați de brigadă, că 
ați mai lucrat împreună...

— Cu ei sînt împreună de 
mulți ani. Nu ne leagă doar 
munca și viața, pe care le pe
trecem ca într-o mare familie 
— ci și altceva... Toți, cei 32. 
sîntem din două comune su
cevene: Botoșana și Poieni—Sol
ea. (Ați auzit despre berea de 
Solea ? Ce bere !...) Lucrăm în 
trei schimburi noi aplicîTid pri
ma cămășuială, de 35 cm din 
prefabricate. După noi se fac

hidroizolațiile și apoi a doua 
cămășuială, executată cu cof-ra- 
jul telescopic.

Tunelul are o lungime de 667 
metri și se înaintează cu 1.30 
metri pe zi. Inginerul Adrian 
Răpsigan, șeful de lot — un tî- 
tăr care, la terminarea facultă
ții din Iași, în 1969, a preferat 
viața zbuciumată de șantier re- 
n-unțînd la o alta ce i se oferea 
în Brașov — ne spunea că lu
crarea va fi gata la 30 iunie 
1973.

Privindu-se, parcă zîmbind a- 
muzați, cu Gheorghe Șincai, 
îmi făceau o destăinuire.

— Știm încă de acum unde 
vom pleca : Ia Beia, între Si
ghișoara și Brașov.

Viața de șantier e tumultuoa
să, dar cine- a gustat din ea, 
greu se mai desparte. Priveam 
cum la Banița ningea. Erau 
fulgi căzuți din capriciile pri
măverii, fulgi care parcă se 
topeau la atingerea cu po

mii înfloriți. Și, fără să 
vreau, am asociat acest fapt 
cu viața constructorilor, a- 
lături de care mă aflam. In- 
tîmpină greutăți, dar trecătoa
re, ca și fulguiala din acea zi. 
Ei au renunțat de bună voie la 
un dorit confort, pentru care 
alții s-ar face luntre și punte, 
dar trăiesc viața din plin, lasă 
ceva trainic în urma lor.

— Ați mai fost, Gheorghe 
Șincai, prin locurile pe unde 
ați lucrat ?

— Da, trec din cînd în cînd... 
Sînt emoționat atunci, mă recu
nosc în acele lucrări, aeolo ne
am lăsat o parte din noi... Și 
sîntem mîndri...

Viața constructorilor e dărui
tă fără- rezerve muncii, nevoi
lor societății noastre aflate pe 
drumul glorios al progresului. 
Cu familii armonioase și cu co
pii harnici la învățătură, ei 
sînt autori de poeme în singură
tatea pietrificată a munților, în 
văpaia eîmpiilor, ei compun ma
rea simfonie a creației în lo

curi unde zburdau sălbăticiuni
le. Oricît ai încerca, nu izbu
tești să surprinzi resortul in
tim care i-a apropiat de aceas
tă dificilă, dar minunată profe
siune. Poate adevăru] s-ar găsi 
în puterea lor imaginativă și în 
fantezia lor, pe care le des
prinzi ea note dominante ale 
personalității lor.

II priveam îngîndurat pe 
Gheorghe Șincai — pe tune
liști mai mult îi auzeam și mai 
puțin îi zăream, pe fragmente, 
sub scut. Mă așteptam (ah. 
prejudecățile I) să fie ursuz, di
ficil și cînd colo, iată un om 
comunicativ, de un optimism 
molipsitor. Scutul metalic, ai
doma unei paveze ocrotitoare, 
iar constructorii pășind spre 
lumina zilei îmi sugerau o a- 
propiere simbolică cu drumul 
spre lumină, civilizație Și feri
cire al țări; noastre, la a] că
rui progres acei oameni contri
buie cu toată ființa lor.
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„Fanfara era un mijloc
de propagandă al comuniștilor

istoria 
care 

iureșul 
lor a 

distan-

In lipsa documentelor, 
se adresează oamenilor 
s-au aflat antrenați în 
evenimentelor. Memoria 
înmagazinat timpul, iar
ța, in afară de o aureolă senti
mentală, obnubilează ceea ce 
este nesemnificativ, păstrind 
doar miezul, esența. Pagini isto
rice memorabile, cîndva albe, 
au fost completate pornindu-se 
de la astfel de mărturii ori de 
Ia legende, balade, cîntece. în
crezători in această idee pe care 
o împărtășim am intrat în sala 
de repetiții a fanfarei din Lu
pani. Auzisem de mai multă 
vreme că se află in pragul unui 
eveniment cu caracter aniver- 
sativ — 75 de ani de existență. 
Dar chestiunea este controver
sată, cauza fiind absența docu
mentelor scrise (sau, poate, ne
descoperite încă). O fotografie în 
care se află fanfara, din 1903, 
permite susținerea ipotezei că 
era formată cu cel puțin cîțiva 
ani înainte, fiind, așadar, cea 
mai veche din Valea Jiului. Din 
toate acestea se desprinde o 
concluzie mult mai importantă 
și anume că fanfara din Lupeni 
s-a constituit odată cu formarea 
conștiinței muncitorești a mine
rilor, fiind de-a lungul anilor 
un constant factor organizator.

Priveam o diplomă conferită 
în 7 noiembrie 1934 la un con
curs de la Lugoj cu calificativul 
„foarte bine" și ascultam 
rememorările instrumentiștilor 
vîrstnici...

— Sînt din 1925 în fanfară — 
spunea Tănase Stoica — și 
îmi amintesc, parcă s-ar 
fi petrecut ieri, activitatea 
noastră din acei ani. In fiecare 
duminică în parcul orașului cîn- 
tam muzică de promenadă, 
participam la serbări cîmpe- 
nești. Prin 1927 eram 60. Dar 
cele mai importante ieșiri erau 
la 1 Mai, cî-nd porneam pe jos, 
in fruntea coloanei minerilor, 
pînă la 
coloane 
tUneam 
Vulcan, 
era

Surduc. Da, da, erau 
mari... Și acolo ne in- 
cu cele din Petroșani, 
Aninoasa. Pe atunci nu 

voie să sărbătorim ziua 
noastră, a muncitorilor, dar sin
dicatele tot o organizau, trecînd 
peste furia jandarmilor care 
n-aveau încotro și trebuiau să

ne lase în pace. Eram mulți, 
muzica noastră acoperea munci
torii încinși la discuții...

— In 1936, a intervenit 
Gheorghe Albert, eram „învă
țători" (elevi). 1 Mai l-am săr
bătorit la Roșia întocmai cum 
spunea el... De 1 Mai 1939, îm
preună cu delegați ai minerilor 
din toată Valea Jiului, am fost 
la București — era organizat de 
sindicat.

— Trăiam zile grele pe acele 
vremuri — își amintea Adrian 
Munteanu, Fanfara era atunci 
un mijloc de propagandă al 
partidului. Ziua muncii era pli
nă de intîmplări, jandarmii și 
siguranța ne suspectau tot tim
pul. Erau mulți tovarăși care ne 
prețuiau — Oscar Barsay, pre
ședintele sindicatului, Aron 
Cristea, Martin Moldovan, Ta- 
masy Ludovic și alții.

loan Hruza, Simion Malytts, 
Vasile Bagy, Zoltan Hegey — 
toți își amintesc momente de 
acest fel, completîndu-se unele 
pe altele, formînd toate la un 
loc o adevărată istorie vie a 
conștiinței revoluționare. Prime
le semne de maturizare a con
științei de clasă a minerilor din 
Lupeni le aflăm spre sfîrșitul 
secolului trecut cînd încep să se 
organizeze în forme sindicale. 
După 1920, comuniștii imprimă 
un nou avînt de luptă pentru 
drepturi sociale și, în acest ca
dru larg, de luptă, și-a aflat lo
cul fanfara din Lupeni. Muzica 
ei avîntată, mobilizatoare, atră
gea oamenii, iar comuniștii mi
neri, la acest adăpost, pregăteau 
proiecte de luptă. Minerii 
vîrstnici îți vorbesc acum des
pre curajul instrumentiștilor 
care sprijineau o luptă dreaptă, 
încheiată la 23 August 1944.

Fotografii, diplome, amintiri... 
Toate sînt vii, înscrise în sufle
tul oamenilor care au trăit e- 
venimentele zbuciumate. Și i- 
storicul fanfarei din Lupeni se 
încheagă. In 1937 participa la 
un concurs organizat la Cluj, 
apoi concerta la Hunedoara. Iu 
1938 și 1940 sărbătorea în car
tierul Grafit un 1 Mai memora
bil.

— Abia la 1 și 2 mai 1945 
„Internaționala" noastră răsuna 
liberă și armonioasă pe cîmpia

o

{urmare din

Surducului, completa Adrian 
Munteanu.

Cu cît ne apropiem de zilele 
noastre datele se îmbogățesc, 
sint precise: 1957 — fanfara e 
chemată la București pentru un 
concert pe scena sindicatelor; 
1959 — locul I la concursul pe 
țară, tot la București; 1964 — 
locul III...

Se poate afirma cu îndreptă
țire că fanfara minerilor din 
Lupeni s-a format și a crescut 
în mijlocul luptei pentru liber
tate și adevăr. Caracteristic a- 
cestui gen muzical îi este opti
mismul, el transmite omului so
lidaritate, forță și curaj, mobi
lizează oamenii in grup com
pact, intr-un monolit. Eroismul 
muzicii de fanfară reiese cu 
pregnanță din istorisirile despre 
modalitatea de sărbătorire a zi
lei internaționale a celor ce 
muncesc — 1 Mai. In istoria 
mișcării revoluționare din Lu
peni și fanfara ocupă un loc 
demn de respect și prețuire.

Virsta ei ? M-arn despărțit de 
acei instrumentiști plini de a- 
mintiri cu sentimentul că virsta 
fanfarei lor face corp comun 
cu lupta minerilor pentru liber
tate și dreptate, pentru o viață 
liberă, demnă și fericită — cea 
pe care o trăiește Lupeniul as-

T. SPĂTARU

noastră militează cu 
continentul european

Z
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(Urmare din pag. 1)

@ Cel mai harnic colectiv de 
sector minier de producție, secto
rul II Uricani : 6 200 tone cărbune 
extras peste planul celor patru luni. 
Brigăzile conduse de comuniștii 
CONSTANTIN GRADINARU. 
•IEN1CA NASTASE, PAVEL MA- 
DARAȘ, TRAIAN POP și SAMO- 
ILA PECSI sînt doar cîteva colec
tive de muncitori care au contribuit 
la succesul în întrecerea socialistă.

© Sectorul I Vulcan : 5 000 de 
tone peste planul primelor patru 
luni. Intre brigăzile cele mai bune : 
cea condusă de MI HAI DUDESCU 
(în primele luni în program de 6 
orc cu o realizare a normei de 
110,4 Ia sută), NICU ENACHE, 
IOAN'CALOTA, DUMITRU MI- 
LEA și PETRE AILINCAI.

@ Sectorul II al aceleiași mine : 
peste 4 000 tone de bulgări negri, 
Jucioși extrase suplimentar pe pri
mele Juni ale anului cu aportul ex
pres dat de frontaliștii VESPASIAN 
CATANA și ortacii de la abata
jele cameră ai lui GRIGORE CO- 
JOCARU, sprijiniți de cei de ia 
înaintări conduși de DUMITRU 
SANAUȚF.ANU.

@ Colectivul sectorului IV Pe- 
trila : 3 500 tone peste plan prin 
aportul întregului colectiv și în mod 
deosebit al brigăzilor conduse de 
EUGEN VOICU, NASTASE ZAM
FIR, CONSTANTIN ALENE, și 
STELIAN MALTEI.

© Sectorul V Lupeni : 2 800 to
ne peste sarcină. Contribuția princi
pală — a ortacilor lui MIHAI VÎR- 
ZARU, 1OSIF ȚURCAȘ, CON
STANTIN PRISACARU, alături de 
a întregului colectiv.

@ Sectorul III Dîlja: 3 500. io-, 
ne extrase suplimentar. Fruntași : 
CONSTANTIN TOMESCU, ȘTE
FAN GHIOC ți IOAN DINU.

0 Cea mai tînără exploatare mi
nieră, Livezcni, a produs primele 
tone de cărbune în perioada tre
cută de la începutul anului. S-au 
realizat peste 50 ml de investiții în 
plus față de sarcinile de plan ale 
aceleiași perioade, depășirea planu
lui valoric cu 300 000 lei. Frun
tași : minerii AUGUSTIN DEME
TER și CONSTANTIN PELOIU 
cu ortacii din brigăzile pe care le 
conduc.

@ Preparația cărbunelui Petrila 
a produs 3 000 tone de brichete 
peste sarcină, a depășit planul valo
ric la producția marfă cu 17 700 
lei. a obținut economii la prețul de 
cost de 115 000 lei și beneficii pes
te plan de 866 000 lei.

© La rîndul său colectivul pre
paratorilor de la Lupeni a îmbu
nătățit cenușa cărbunelui special des
tinat cocsarilor hunedoreni cu 0,2 
puncte.

@ Uzina de utilaj minier a 
încheiat cu 6 zile mai devreme pro
ducția marfă a primelor 4 luni, a 
realizat economii suplimentare la 
prețul de cost de peste 600 000 lei.

I

I

bire de orînduirea lor socială, 
toată hotărîrea pentru instaurarea Pe 
și în întreaga lume a unui climat trainic de securitate și 
colaborare între popoare, pentru întărirea forțelor mondiale 
ale socialismului, a tuturor forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, pentru libertate, independență pace și pro
gres social.

Sărbătorind anul acesta ziua de 1 Mai cu bucurie, cu 
entuziasm și optimism oamenii muncii din Valea Jiului îm
preună cu întregul popor român își reafirmă hotărîrea de a 
munci cu abnegație și entuziasm pentru a contribui cît mai 
substanțial Ia înfăptuirea politicii partidului, la transpunerea 
în viață a programului său de dezvoltare multilaterală a 
patriei, pentru a face ca România să fie tot mai prosperă 
și mai înfloritoare.

La
Nu, categoric nu! 

Nu stați nici o clipă, 
comozi,... pe gînduri 
(știți doar cît e de dău
nător... sedentarismul I), 
nu vă stoarceți, în za
dar mințile, pentru că, 
vă spun ea, nu vor pu
tea, sărăcuțele, să secre
teze alte idei decît cele 
pe care vi le ofer eu a- 
cum (pe gratis!). E inu
til, vă garantez, și-apoi 
dac-ați ști cît se uzează, 
din cauza gîndurilor în
tortocheate, circumvolu- 
țiunile cerebrale!... I: 
ceva de speriat ! Așa că, 
lăsați 
aceea

balta zdrențuita 
de expresie „unde

I
I
I
I

prezintă un spectacol cu drama 
istorică „Vlaicu-Vodă“ de Ale
xandru Davila,jn sala mare a 
Casei de cultură din Petroșani.

DUMINICA 30 APRILIE

Soarele răsare la ora 5,G9 și 
apune Ia ora 19,19.

Zile trecute
Zile rămase —

EXPOZIȚII : Cercul de artă 
plastică al clubului din Lupeni 
a organizat o expoziție cu lucră
rile reprezentative ale membrilor 
săi.

din an — 121. 
245.

1 MAI
Soarele răsare la ora' 5,07 și 

apune la ora 19,20.
Zile trecute din an — 122.

Zile rămase ■— 244.

LUNI

EVENIMENTE 
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0 1895 — S-a născut Ion 
Vinea, poet, gazetar și publicist 
(m. 6. VII. 1964 ) 0 1896 — A 
murit Traian Demetrescu, poet 
și gazetar, militant pc rărim so
cial (n. 1866) 0 1949 — Se 
formează primele detașamente de 
pioincri din Republica Socialistă' 
România 0 1965 — Protecto
ratul britanic Basutoland a de
venit teritoriu autonom (la 4. 
X. 1966 și-a proclamat indepen
dența sub denumirea de Lesotho) 
0 1930 — A fost creat Parti
dul Comunist din Malaya 
0 1972 — Zi propusă de P.G. 
din Spania pentru sărbătorirea 
prin mitinguri, adunări și întru
niri, pretutindeni unde se află 
muncitori democrați spanioli, e- 
migranți în sprijinul realizării 
„Pactului pentru libertate" (în 
Spania) 0 1945 — Ocuparea 
Reichstagului de către- Armata 
Sovietică.

Spectacole muzical-coregrafice. 
Pe estrade amenajate (dacă vre
mea e favorabilă) la Tulipan — 
lscroni, V slllț Lupeni, Stermi- 
nos — Uricani, Brazi — Vulcan, 
Parc — Petrila și la clubul din 
l.onea astăzi și mîine, după- 
amiază, au loc spectacole muzi- 
cal-coregralice ale formațiilor ar
tistice din fiecare localitate. Da
că timpul e nefavorabil ele se 
vor deslășura în sălile de spec
tacole ale caselor de cultură și 
cluburilor.

SERBĂRI 
loc astăzi și mîine după 
la cabanele Peștera Bolii (Bani
ța), Cîmpu lui Neag, fieț. Toate 
maniicstările culturale vor fi or
ganizate după ora 15.

CÎMPENEȘTI an 
masă

0 serviciul de urgență și sal
vare, spital, cu program perma
nent. Telefon interurban 1313;

0 program pentru asigurarea 
urgențelor și acordarea primului 
ajutor în Policlinică, str. Repu
blicii nr. 64 — zilnic între o- 
rele 8—20, numai pentru specia
litățile interne, chirurgie, pedia
trie și stomatologie.

Informații suplimentare, tele
fon interurban 1128, 1127;

0 tratamentele, injecțiile cît 
și primul ajutor imediat vor fi 
acordate în lot cursul zilei prin 
program permanent, în următoa
rele puncte :

— sediul circumscripției IV-V, 
Aeroport str. Viitorului bloc 2;

■— spital de copii — cartier 
Carpați, str. Aleea Florilor nr. 2;

— serviciul de urgențe spital, 
str. Constructorul nr. 4.

Precizăm că toate aceste punc
te medicale deservesc numai ur
gențele medico-chirurgicale și de 
pediatrie, fără a se efectua con
sultații sau rezolva probleme cu
rente.

tek Europene de lupte libere. 
Fotbal : Anglia — R.F.G.; 16,05 
Postmeridian; 16,45 Film serial 
pentru tineret : „Planeta gigan
ților" (ultimul episod); 17,35 
1 Mai 1972. Succese ale oameni
lor muncii din țările socialiste; 
17,50 Cîntare patriei — Concurs 
coral interjudețean; 19,15 Avan
premieră; 19.20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 20,00 Reporta
jul săptămînii; 20,25 Slavă pa
triei și partidului. Program de 
cîntece; 20,35 Film artistic : 
„Haiducii lui Șaptecai"; 22,CC 
Melodii... Melodii; 22.30 Imagini 
din Olanda; 22,45 Telejurnal: 
23,00 Gala vedetelor.

LUNI 1 MAI
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0 1886 — Au început gre
vele și demonstrațiile muncitori
lor din S.U.A. care revendicau 
ziua de lucru de 8 ore 0 Ziua 
solidarității internaționale a 
menilor muncii.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Puterea și adevărul, se
riile I—II; Republica : Căpita
nul Florian; PETRILA : Crom
well, seriile I—-II; LONEA — 
Minerul: Floarea soarelui; ANI
NOASA : Dincolo de brazi; 
VULCAN : Love Story; PARO
ȘENI : Elefantul Slowly; LU
PENI ■— Cultural: Atunci i-am 
condamnat pe toți la moarte; 
Muncitoresc: Turnul de aramă; 
BĂRBÂTENI: „Z“; URICANI : 
Tick... tick... lick.

I.UNI 1 MAI

oa-

MARȚI 2 MAI

fapte
0 Fabrica de stîlpi hidraulici 

Vulcan. S-a realizat o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
2 250 000 lei, iar productivitatea 
muncii a fost depășită, față de cea 
planificată, cu 20,6 la sută.

@ Termocentrala Parqșeni : 1 200 
tone combustibil convențional eco
nomisite în condițiile realizării gra
ficului de producție.

@ Fabrica de fibre artificiale 
Viscoza Lupeni a realizat peste 
prevederile planului : 200 000 lei la 

'^producția globală și 344 000 lei la 
producția marfă; 4 tone de fire 
viscoză și 1,5 tone sfoară viscoza, 
în condițiile creșterii productivității 
muncii pe salariat cu 177 lei.

@ Unitatea de explorare a lent 
nitliii Petroșani : depășirea producției 
globale cu 200 000 lei, iar a celei 
marfă cu 100 000 lei, productivita
tea muncii pe salariat a crescut cu 
82 lei față de cea planificată. Sec 
toare fruntașe : Roșia și Lupeni.

@ întreprinderea de îndusnie 
locală : spor la producția globală 
de 660 000 lei, iar la cea marfă 
450 000 lei; la cea vînduta și în
casată 210 000 lei.

© Fabrica de produse lactate Li- 
vezeni a depășit valoarea producției 
globale cu 1 082 000 lei,'a |obținu’ 
economii la prețul de cost de 
723 000 lei și a realizat benelic'i 
peste plan de 253 000 lei.

@ Șantierul 71 — Construcții căi 
ferate a obținut, pe primele patru

alese
luni ale anului, o depășire a pro
ducției globale de 4 000 000 lei, o 
creștere a productivității muncii pe 
salariat cu 210 lei și economii la 
prețul de cost de 157 000 lei. Este 
rodul muncii loturilor Tunel Bănită 
și Refaceri tunde Mîndre, al brigă
zilor SIMION DURUȘ. MIHAI 
KISS, IOAN BUREAN și BUSU
IOC FINUCA.

@ întreprinderea de produse se
cundare și prestații Livezeni rapor
tează : majorarea producției globale 
cu 500 000 lei (80 la sută din an
gajamentul anual) și economii la 
prețul de cost de 30 000 lei.

@ I.C.P.M.H. — beneficii peste 
plan de 30 000 lei; un proiect și 
un studiu peste plan; 5 proiecte rea
lizate în avans față de termenul de 
contract.

0 1893 — A murit 
Barițiu. ziarist și istoric 
deri democrate, figură 
nentă a revoluției de la 
din Transilvania (n. 
0 Ziua tineretului din Repu
blica Socialistă România 0 1866 
— A luat sfîrșit dominații co
lonială spaniolă pe continentul 
Americii de sud 0 1519 A 
murit Leonardo da Vinci, pic
tor, sculptor și om de știintă al 
Renașterii italiene (n. 1452)
0 1972 
liminare 
Indiana, 
(S.U.A.) 
Armatei 
linul.

George 
cu ve- 

procmi- 
1848 

1812)

italiene (n.
— Au loc alegerile pre- 
în districtele Columbia, 

Alabama și Ohio 
0 1945 — Trupe ale 

Sovietice au ocupat Bcr-

mergem
Zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai

TEATRU — Astăzi, la ora 11 
Teatrul de stat „Valea ,Ji.ilni“

iarba verde !
să mă duc ? — stau a- 
casă, mă odihnesc!“ și 
ascultați-mă pe mine: 
ieșiți la iarbă verde! 
Pe stadioane, sau la ca
bane. Sau oriunde, nu
mai să nu zărești în jur 
declt verdeață. Covoare 
de verdeață. Și s-auzi 
susurul apei și ciripitul 
păsărelelor și să bei be
re. O minunăție! (Aveți 
grijă, însă, țineți rezer
va de sticle în apă, că 
s-ar putea s-aveți neca
zuri, spre seară, cu sto
macul; capul și-l păzeș
te fiecare...). De ce vrei 
să 
De 
Ca

stai, dom’le, acasă ? 
ce ? Spune-mi și mie. 
să-ți vină rău de

nescafe instantanee ? Ca 
să te pomenești că-ți pi
că în vizită unchiul 
Pantilică și tanti Olim 
pia și să-ți termine găi
na, pe care tu ți-o pla
nificaseși pentru trei zi
le ? Ca să te zgîiești, 
ca-n fiecare zi, la Do- 
nald-rățoiul lui Walt 
Disney și s-o admiri pe 
minijupista Deana Lund 
din „Planeta giganților", 
că pe magicianul Bern
stein și-așa nu-l pricepi? 
/:' absurd! Zău, e ab
surd. Ieși, dom’le, ieși, 
ia-ți nevasta și copiii și 
du-le acolo unde te-aș- 
teaptă galantoaiu

Nu ezitați.
natu-

Ascul-

tați-mă pe mine, oameni 
buni, că eu sint Stan 
Pățitu*... Eu, anul tre
cut, dac-am stat in ca
sa, in acele minunate 
zile de sărbătoare, știți 
cum mă uitam la hîrtii, 
la serviciu, in 3 mart? 
Ca un vițel clăpăug la 
tu/a de le uș te an... Păi, 
/ace f* Nu face ! Așa in
să, aer, soare, ptrîu, ca
bană, bere (excludem 
cafeaua și coniacul), 
/lori, recreere, eventual... 
/ele! Ce vreți mai mult 
de-atîta ? La
de, fraților, 
zis !

iarbă ver- 
gata, am

A. CONDOR

Intilnire" Ia iarbă verde

Desene de Ion LIC1Uful meu
l

* //

kilometrul 60 e 
la iarbă verde...

— Spunea că iese la iarbă 
verde...

— ...Ei, probabil preferă 
frunza...

(Urmare din pag. 1)

siderurgică din județ și din ța
ră. In mod deosebit, a fost re
levată activitatea didactico-ști- 
ințifică preocuparea corpului 
profesoral de la Petroșani și 
Hunedoara pentru a pregăti in
gineri și subingineri cu o te
meinică pregătire profesională, 
capabili să se integreze în vas
tul program de dezvoltare mul
tilaterală a economiei naționale 
pe baza celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii din ramu
rile respective. Pe această linie, 
rezultatele sînt meritorii, con
siliu] profesoral și biroul său 
au manifestat o răspundere spo
rită exercitîndu-și cu competen
ță rolul activ de îndrumare și 
coordonare a întregii activități 
instructiv-educative. Institutul 
nostru — sublinia tov. Aron 
Popa — se prezintă acum cu 
rezultate mai frumoase ca ori- 
cînd, datorită sprijinului perma
nent obținut din partea comite
telor de partid județean și mu
nicipal. a conducerii Ministeru
lui Minelor, Petrolului și Geo
logiei. a Ministerului Educației 
și Invățămîntului. Din cele pes
te 100 cadre didactice, 22 pose
dă titlul de doctor, sînt profe
sori și conferențiari, iar alții, în 
număr important. sînl docto
ranzi, în stadii avansate.

Institutul dispune de labora
toare bine dotate în cadrul că
rora studenții își formează te
meinice deprinderi practice în 
cunoașterea și mînuirea utila
jelor, în cunoașterea proceselor 
complexe de producție atît din 
minerit cît și din siderurgie. Cu 
sprijinul organizațiilor de par
tid și al Asociației studenților 
s-a desfășurat o activitate co
respunzătoare pe linie educati
vă, condiție hotărâtoare în for
marea profilului politic și etico- 
moral a) studenților. Munca po
litică a avut o înrâurire pozitivă 
asupra întregului comportament 
al studenților, fapt dovedit prin 
rezultatele cu care studenții se 
prezintă la sfîrșit de semestru 
și an universitar.

Concomitent cu evidențierea 
aspectelor pozitive ale activită
ții consiliului, tov. Aron Popa 
a arătat și neajunsurile ce s-au 
manifestat în activitatea de pî
nă acum, apreciind că există 
condiții din cele mai bune pen
tru ca aceste neajunsuri să fie 
•înlăturate, astfel ca munca in- 
struețiv-educatiivă de viitor să 
fie ridicată la un nivel superi
or. pe măsura cerințelor și sar
cinilor etapei actuale.]

Pe marginea informării au 
participat ]a discuții prof. dr. 
ing. Nicolae Lețu, decanul fa
cultății de mine, conf, dr. ing. 
Nicolae Hiaș, prodecanul facul
tății de mine. prof. dr. ing. Hie 
Constanlinescu, prorectorul in
stituitului de mine, secretar al 
comitetului de partid al T.M.P.. 
lector Aure] Suciu, prof. dr. 
ing. Ioan Marian și Nicolae 
Brădeanu, conf. dr. ing. loan

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Neînfricatul Gyula vara 
și iarna; Republica: Evadatul; 
PETRILA : Cromwell, seriile 
I—II; LONEA — JftnerwZ.- 
Cermcn: VULCAN : Waterloo, 
seriile I—II; PAROȘENI : Ele
fantul Slowly; LUPENI — Cul
tural : Saltul; URICANI : Tick... 
tick... tick.

MARȚI 2 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Neînfricatul Gyula vara și 
iarna; Republica: Evadatul; PE
TRILA ; Un loc pentru îndră
gostiți; LONEA — Minerul: 
Cermcn ; VULCAN : Waterloo, 
seriile I—II; LUPENI - Cul
tural: Saltul; Muncitoresc : Bă
tălia de pe Neretva, seriile I—II.

PROGRAMUL I : 6,00 Bu
letin de știri; 6,05 Concertul di
mineții; 7,00 Radiojurnal; 7,45 
Avanpremieră cotidiană; 8,00 
Sumarul presei; 8,08 Partid, mîn- 
dria țării — program de cînte
ce; 8,20 Ilustrate muzicale; 9,00 
Ora satului; 10,00 Radiomagazi- 
nul femeilor; 10,30 Succesele 
discului; 11,00 Buletin de știri; 
11,05 Intîlpire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 11,35 
Cîntece patriotice și revoluționa
re interpretate de ansambluri 
muncitorești; 12,00 De toate pen
tru toți; 13,00 Radiojurnal; 
13,15 Mari interpreți; 13,30 An
sambluri folclorice; 
veselă; 14,30 Rapsodia 
14,45 Cîntă Anca Agemolu 
Alain Barriere; 15,00 - 
știri; 15,05 Pagini 
„Martira" de Flotow; 
rial radiofonic pentru 
cultători. „Start spre 
nar“. ~ ' 
Psi"; 
19,00 
tecele 
re ne-au vizitat țara; 19,45 Es
trada duminicală; 20,00 Tableta 
de seară; 22,00 Radiojurnal; 
22,10 Panoramic sportiv; 22,30 
Invitația la dans; 22,50 Moment 
poetic; 23,00 Invitație la dans; 
24,00 Buletin de știri; 0.03—6,00 
Estrada nocturnă.

9,0C Deschiderea emisiunii. 
„Cîntec de sărbătoare"; 9,3C 
Film artistic pentru copii și ti
neret : „Aport, Muhtar"!; 11,00 
„Flori de mai"; 12,00 Magazin 
sportiv; 14,45 Dans și cîntec de 
pretutindeni; 15,45 Oameni și 
fapte; 16,00 Ostașii, la ei acasă: 
16,45 1 Mai 1972; 17,00 Avan
premieră; 17,05 Desene animate; 
17,25 Speranțe — confirmări: 
18,10 Reportaj TV; 18,30 Film 
de aventuri : „Cer arzător"; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,10 „Te laud, te apăr, 
te cînt". Spectacol mtizical-lite 
rar; 20,50 „Bună seara, primă 
vară!"; 21,50 Film - artistic- 
Walt Disney; 22,40 Telejurnal 
22,50 Romanțe și cîntece de pe 
trecere.

2 MAI
pentru copii 
piese celebre 

. - I populara roma

din
care

SPITALUL UNIFICAT 
PETROȘANI 

face cunoscute populației 
orașul Petroșani măsurile
au fost luate pentru asigurarea 
asistenței medicale și de tirgen-’ 
ță, prim ajutor, în zilele de 30 
aprilie, 1, 2 mai 1972, după cum 
urmează :

0 gardă de spital de 24 ore 
în specialitățile: interne, chirur
gie și pediatrie;

ment. cu prioritate acolo unde 
s-au manifestat neajunsuri.

Institutul de mine din Petro
șani, a arătat vorbitorul, s-a a- 
firmat pregnant, în ultimul 
timp, atît sub aspect instructiv 
cît și educativ; se constată aici 
preocupări evidente pentru 
o muncă de calitate pe linie 
profesională și politică, educa
tivă și cultural-sportivă, a acti
vităților voluntar-patriotice, a

14,00 Unda 
română;

Și 
Buletin de 
din opera 
15,30 Se- 
tinerii as- 
extraordi- 

Episodul III : „Fenomenul 
16,00 Caleidoscop muzical; 
Radiojurnal; 19,15 Cîn- 
țării; 19,30 Interpreți ca-

(®1
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8,15 Gimnastica pentru toți;
8.30 Cravatele roșii; 10,00 Viața 
satului; 11,10 Să înțelegem mu
zica;' 12,00 De strajă patriei
12.30 Emisiune în limba maghia
ră; 14,00 Tclesport. Carilpiona-

>

B

leninistă a studenților, cadrelor 
didactice, a tuturor salariaților 
institutului.

Avem în față un măreț pro
gram educativ — a arătat în 
încheiere vorbitorul — elaborat 
de conducerea partidului nostru 
la indicațiile prețioase ale se
cretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care con
stituie cadrul general al acti
vității curente și de perspecti
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PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚII
INSTRUCTIV-EDUCATIVE

Ilca din partea Institutului de 
subingineri Hunedoara, loan 
Hortopan, student, ing. Alexan
dru Mielea directorul Institutu
lui de cercetări și proiectări mi
niere pentru huilă, din Petro
șani, conf. dr. ing. Anton Sai
ni ac.

In încheierea primei părți a 
ședinței de lucru, a luat cuvîn- 
tuil tovarășul Lazăr David.

In euvîntul sau, vorbitorul a 
a-preciat, în numele Biroului 
Comitetului județean de partid 
activitatea pozitivă desfășurată 
la I.M.P. și I.S.H. de consiliul 
științific profesoral, recoman- 
dînd noului consiliu ales să-și 
sporească preocupările pentru 
obținerea unor noi succese, să 
acorde o și mai mare atenție 
activității din fiecare comparti

celorlalte activități științifice, 
tehnice, și obștești.

■Prestigiul pe care și l-a cîș- 
tigat institutul este rezultatul 
efectiv al muncii cadrelor didac
tice, al Asociației studenților, 
conduse cu competență de orga
nizația de partid din institut. 
Se remarcă, de asemenea, inter
vențiile organului operativ și de 
conducere colectivă în coordo
narea activității de pregătire 
teoretică și practică a studen

ților, a elaborării unor decizii 
care s-au răsfrânt pozitiv asu
pra muncii de ansamblu din 
institut.

Comitetului de partid, organi
zațiilor U.T.C. și A.S. le-au fost 
făcute recomandări prețioase în 
direcția unei preocupări și mai 
mari pentru educarea marxist-

vă. Sîntem datori să facem to
tul pentru a ne aduce contri
buția maximă la înfăptuirea 
neabătută a acestui program de 
educate, de formare a omului 
multilateral dezvoltat, cu o 
înaltă conștiință socialistă.

Din partea conducerii Minis
terului Educației și Invățămîn- 
tului a vorbit tovarășul Iosif 
Tripșa. care a subliniat preocu
pările consiliului științific pro
fesoral în pregăitrea cadrelor 
de ingineri și subingineri pen
tru două din cele mai importan
te ramuri ale economiei națio
nale. Noul consiliu profesoral, 
a arătat vorbitorul, trebuie să 
stimuleze pe toate căile cerce
tarea. să dezvolte și diversifice 
relațiile contractuale, să-și adu
că un aport sporit Ia aplicarea

(Urmare din pag. I) 

sfidînd parcă legdc echili
brului, străjuiesc orașul în 
perimetrul său sudic. Aido
ma lor, în adîncuri se afla 
alte lucrări ascunse priviri
lor, cărora condiția lor sub
terană ne împiedică să le 
admirăm măreția. Nemărtu
risit, lucrările conțin în ele

o cantitate de timp care, 
departe de a se solda cu 
pierderi, aduce societății un 
neprețuit cîșlig. La mina 
Dîlja, pe meleagurile pasto
rale de altădată am întâl
nit același timp materiali
zat în lucrări la fel de im
pozante, în care se află în
corporată o vastă cantitate 
de muncă, de gîndire. Alte

MARȚI
9,00 Program

11,00 Soliști și 
12,00 Muzică
nească; 12,15 Magazin sbortiv;
14.15 Muzică de promenadă: 
14,30 închiderea emisiunii de di 
mineață; 16,30 Deschiderea cmi 
siunii de după-amiază. Postmen 
dian — Ediție specială; 18,CC 
Speranțe — confirmări (Intervi- 
zinne); 19,00 Oameni și fapte;
19.15 Avanpremieră; 19,20 1 001 
de seri; 19,30 Telejurnal; 20,00 
O definiție a tinereții; 20,25 
Bucuroși de oaspeți ?; 21,05 Film 
artistic : „Tot aurul din lume";
22,40 Telejurnal.

VteeMEIH
Icri, temperatura maximă a 

aerului la Petroșani a fost de 
plus 12 grade, iar la Paring de 
plus 3 grade. Minimele au fost 
de zero grade și, respectiv, mi
nus 3 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în continuă încălzire. Cer 
mai mult noros. Precipitații sla
be sub formă de averse de 
ploaie. Vînt slab din sud.

științei, a cuceririlor ei în acti-= 
vitatea practică. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde. în, 
viitor, afirmării mai pregnante 
a relației învățămînt — cerce
tare — practică. Este un dezi
derat ce se solicită acum, mai 
mult ca oricînd, din partea ca
drelor didactice din învățămîn- 
tu] superior din țara noastră, 
cu deosebire a celui tehnic și 
de specialitate. Cadrele institu
tului. toate forțele de aici tre
buie să-și asume răspunderi 
sporite în ce privește dezvolta
rea bazei tehnice materiale și 
folosirea acesteia în realizarea 
scopurilor majore ale institutu
lui. Tn mod deosebit trebuie să 
se aibă în vedere autodotarea Și 
realizarea de prototipuri solicita
te de producție. Colectivului di
dactic îi revine ca sarcină prin
cipală pregătirea multilaterală 
a studenților, prin îmbunătăți
rea calității cursurilor, semina- 
riilor, a lucrărilor practice de 
laborator. Factorul hotărâtor în 
rezolvarea acestei probleme îl 
constituie pregătirea profesiona
lă, ridicarea la un nivel superi
or a acestei pregătiri, sporirea 
răspunderii fiecărui cadru di
dactic și factor de conducere de 
la institut.

In partea a doua a ședinței 
de lucru au fost propuși și a- 
leși. drept candidați pentru 
funcția de rector al I.M.P. to
varășii prof. dr. ing. Aron Popa, 
prof. dr. ing. Hie Constantines- 
cu și prof. dr. ing. Anton Sai- 
mac. Propunerea a fosi înainta
tă conducerii Ministerului Edu
cației și Invățămîntului. A fost 
ales, de asemenea, în funcția 
de secretar al Consiliului știin
țific profesoral, prof. dr. ing. 
Nicolae Brădeanu.

plenară, ev ea tu(iife
și alte lucrări le-am aflat 
pretutindeni în Valea Jiu
lui, de la Lonea la Uricani, 
pretutindeni unde OMUL a 
lăsat amprenta gîndirii sale, 
a muncii sale creatoare.

Dar cine este acest om
Cine este, cu alte cuvinte, 
interlocutorul meu, omul 
care-și măsoară timpul du
pă cantitatea de muncă în

corporată la suprafața și 
în adîncurile Văii Jiului ? 
Cine este eroul acestor rîn- 
duri scrise în preajma săr
bătorii de 1 MaiIată-l: 
sc munește PETRE CON
STANȚI A 1, Erou al Muncii 
Socialiste. Dar, se numește 
și COSTACHE 2AHA- 
R1A, și LUDOVIC RE- 
PAȘ, IOAN DAVID.

GHEORGHE SCORPIE, 
D1ON1SIE BARTHA, AU
GUSTIN DEMETER, IO
SIF MOLDOVAN, VASI
LE ARDELEANU, IOAN 
MON DOC A, PETRU TA- 
l AR și atîția alți oameni 
■ii muncii creatoare, care-și 
măsoară limpid după can
titatea de muncă prestată, 
pentru înflorirea societății.
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CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAt

privind trecerea în proprietatea statului a unor 
imobile proprietate personală construite cu în

călcarea dispozițiilor legale

Asigurarea unor condiții tot 
mai bune de locuit constituie o 
parte integrantă a politicii par
tidului și statului de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

In realizarea acestui obiectiv, 
în ultimii ani a luat o largă dez
voltare construirea de locuințe 
proprietate personală cu spriji
nul statului,' de care au 
ficiat un număr tot mai 
de cetățeni.

S-a constatat, însă, că 
persoane puse pe căpătuială, a- 
buzînd de funcțiile de răspunde
re pe care le dețineau în Co
mitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului Bucu
rești, în Comitetul executiv al 
Consiliului popular al județu
lui Suceava, precum și în con
ducerea unor instituții de stat 
și unități economice, și-au con
struit locuințe proprietate per
sonală ori au favorizat alte per
soane în construirea unor ase
menea locuințe, cu încălcarea 
prevederilor legale și a princi
piilor eticii și echității socialis
te.

Astfel, s-au folosit practici 
necinstite, care au dus la obți
nerea unor credite de stat deo
sebit de mari și la începerea lu
crărilor de construcții înainte 
de deschiderea finanțării. Au 
fost efectuate lucrări suplimen
tare sau de calitate mult supe
rioară față de cele prevăzute în 
proiecte și devize, ceea ce a dus 
în mod nejustificat la un con
sum sporit de materiale și for
ță de muncă, la mari depășiri 
de costuri suportate nelegal de 
organizațiile de construcții din 
fondurile statului.

Pentru înlăturarea efectelor 
actelor juridice privind atribu
irea terenului, acordarea credi
telor, proiectarea și construirea 
acestor locuințe, încheiate cu 
încălcarea prevederilor legale, 
precum și pentru recuperarea 
pagubelor provocate avutului 
obștesc,

Consiliul de Stat al Republi
cii Socialiste 
te a z ă;

ART. 1. — 
etate de stat 
rea directă a consiliilor popu
lare ale municipiului București, 
respectiv Suceava, următoarele 
imobile i

bene-
mare

unele

România decre-

Se trec în propri- 
și în administra-

— imobilul situat în str. Pa
ris nr. 45 A — București, cu a- 
nexele gospodărești și terenul 
atribuit pentru Pop Simion, An
ca Ana, Melinte Martira, Pop 
Virgil Ion și Pop Rodiea Elena, 
Purece Istrate și Purece Ana, 
Gălățeanu Ion și Gălățeanu El
vira, Vanghizas Cristu, Oltea- 
nu Mircea și Oiteanu Martha, 
Dumitrescu Ion și Dumitrescu 
Ileana, Soilovici Mauriciu și 
Soilovici Sonia, Giurea Anasta
sie Și Giurea Ana ;

— imobilul situat în Aleea 
Zoe nr. 28 — București, cu ane
xele gospodărești și terenul a- 
tribuit pentru Ispas Dumitru 
Traian și Ispas Maria Eugeni, 
Lupaș Adrian și Lupaș Simo
na, Lupaș Ovidiu ;

— imobilul situat în str. Pan- 
grati nr. 23 — București, cu a- 
nexele gospodărești și terenul 
atribuit pentru Pîrvu Virgil și 
Pîrvu Maria ;

— imobilul] situat în str. San
du Aldea nr. 56 — București 
cu anexele gospodărești și te
renul atribuit pentru Murguleț 
Nicolae și Murguleț Ana ;

— imobilul situat în Aleea 
Nucului nr. 1 — Suceava, cu 
anexele gospodărești și terenul 
atribuit pentru Moroșan Gavril 
și Moroșan Rodiea.

ART. 2. — Se restituie per
soanelor prevăzute în articolul 1, 
din rezerva bugetară a consilii
lor populare ale municipiului 
București, respectiv Suceava, 
sumele constituite drept avans 
și ratele achitate pînă la data 
prezentului decret în contul 
creditului acordat pentru con- 
struirea locuințelor.

Din aceeași sursă bugetară se 
vor rambursa, către instituțiile 
în drept, creditele acordate de 
către acestea în vederea con
struirii locuințelor.

ART. 3. — Imobilele prevă
zute în articolul 1 se vor elibe
ra de către locatari în termen 
de 15 zile de la data prezentu
lui decret. In același timp, con
siliile populare ale municipiului 
București, ■ respectiv Suceava, 
vor repartiza acestora spațiul 
locativ necesar, potrivit norme
lor legale în vigoare.

SANTIAGO DE CHILE 29, - 
Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : Dezbaterile din co
misiile de lucru ale Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare din capitala chiliana cu
nosc un ritm alert. Comisia nr. 1, 
care dezbate problemele privind co
merțul cu produse de bază, și-a în
cheiat dezbaterile la punctul intitu
lat : „Sisteme de comercializare și 
de distribuție a produselor primare".

Marea majoritate a delegaților ca
re au luat cuvîntul la acest punct 
au subliniat utilitatea pentru țările 
în curs de dezvoltare a elaborării de 
către secretariatul U.N.C.T.A.D. a 
unui studiu asupra rețelelor de co
mercializare și de distribuție a pro
duselor de bază și importanța aces-

tora pentru creșterea încasărilor din 
export ale acestor țări.

Delegatul român Mircea Lupescu 
a sprijinit ideea elaborării unui a- 
semenca studiu, subliniind totodată, 
necesitatea de a se acorda o aten
ție deosebită problemelor privind c- 
liminarea verigilor intermediare din
tre vînzător și cumpărător, astfel 
îneît exportatorul să încaseze o 
parte cît mai mare din prețul de 
desfacere al produsului la consu
matorul final. Reprezentantul român 
a subliniat, de asemenea, importan
ța pe care o prezintă pentru țările 
în curs de dezvoltare asigurarea 
unui volum sporit de informații re
feritoare la practicile de marketing 
folosite în comerțul cu produse de 
bază și derivate.

Prezente
românești

PREMIILE
Sîmbătă, a avut loc în Bucu

rești festivitatea decernării pre
miilor Uniunii Scriitorilor pe 
anul 1971. Au fost prezenți a- 
cad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, mem
bri ai Biroului și ai Consiliu
lui Uniunii, scriitori, directori 
de edituri, ziariști.

S-au acordat următoarele 
premii :

Poezie ; Gheorghe Tomozei 
pentru volumul „Misterul clep
sidrei", Vasile Nicolescu pentru 
volumul „Clopotul nins" ;

Indira Gandhi despre
cu Pakistanulrelațiile Indiei

DELHI 29 (Agerpres). — „Do
rim pacea și sperăm în mod sincer 
să stabilim relații mai bune cu Pa
kistanul", a declarat, într-o convor
bire cu corespondenții străini acre
ditați la Delhi, primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. Premierul in
dian a subliniat dorința guvernului

de a rezolva problemele litigioase 
dintre cele două țări vecine „prin 
mijloace pașnice, prietenești, și nu 
pe calea războiului". Indira Gandhi 
și-a exprimat speranța că actualele 
convorbiri indo-pakistaneze vor con
tribui la stabilirea unei păci trainice 
și îndelungate între cele două țări.

DELHI 29 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Consiliului indian pen
tru relații culturale, la Delhi s-a 
deschis Expoziția de artă grafică 
militantă romanească. Sînt expu
se 50 de lucrări semnate de 38 
de artiști români. Expoziția a 
fost inaugurată de dr. G. S. Dhi- 
lon, președintele Camerei Inferi
oare a Parlamentului Indiei. Au 
fost prezenți Petre Tănăsie, am
basadorul României It Delhi, 
membri ai Consiliului indian pen
tru relații culturale, ambasadori 
și membri ai misiunilor diploma
tice din capitala indiană.

In cuvîntările lor, președintele 
Camerei Inferioare a Parlamen
tului indian și ambasadorul ro
mân au subliniat rolul acestei 
expoziții în cunoașterea reciprocă 
a celor două popoare și s-au re
ferit la evoluția favorabilă' a ra
porturilor de prietenie și colabo
rare dintre România și India.

La Delhi, Expoziția de artă 
grafică militantă românească va 
fi deschisă timp de 10 zile, du
pă care va fi prezentată și în 
alte orașe indiene.

Pe fronturile de luptă din Indochina
VIETNAMUL DE SUD 29 

(Agerpres). — Vineri seara au 
continuat lupte puternice în zo
na orașului Quang Tri, capitala 
provinciei cu același nume. In 
jurul orei 23,00, în oraș s-a 
produs o puternică explozie, 
care a distrus convoiul de mu
niții sosit în localitate de la Hue. 
Explozia a deteriorat numeroa
se camioane și cinci care blin
date, care transportau trupe, re
latează agenția France Presse. 
Forțele patriotice au continuat 
să supună unui puternic tir de 
artilerie și rachete obiectivele 
militare din oraș.

Aviația americană Și sud-viet- 
nameză, inclusiv avioane „B- 
52", bombardează fără întreru-

pere pozițiile forțelor patriotice 
de eliberare, care asaltează ora
șul Quang Tri.

★

Puternic curent de opinie în favoarea politicii 
guvernului Brandt-Scheel

BONN 29 (Agerpres). — Majo
ritatea populației vest-germane își 
exprimă satisfacția față de respin
gerea de către Bundestag a moțiu
nii de neîncredere prezentate de o- 
poziția U.C.D./U.C.S. împotriva gu
vernului Brandt, relatează D.P.A. A- 
ceasta este concluzia unei anchete 
realizate 
Potrivit 
sută din 
anchetați
de rezultatul votului. Aproape 30 
la sută din alegătorii democrați- 
creștini consideră — potrivit ace
leiași anchete — că prezentarea mo
țiunii de neîncredere a fost o eroa
re, iar 15 la sută dintre aceștia s-au 
declarat satisfăcuți de eșecul 
țiunii.

de Institutul „Marplan". 
anchetei efectuate, 62 la 
membri) corpului electoral 
s-au declarat satisfăcuți

deputatului Khut von Kuehl
mann-Stumm, care reprezintă 
această circumscripție în Bun- 
dcstagul vest-german, să predea 
mandatul său înainte de votul 
asupra ratificării tratatelor sem
nate de R.F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia, 
relatează agenția D.P.A. Intr-o 
declarație a Comitetului direc
tor se apreciază că, luînd po-

ziție împotriva guvernului con
dus de Willy Brandt, în timpul 
votului asupra moțiuni) de ne
încredere depusă de opoziția 
U.C.D./U.C.S. (respinsă, după 
cum se Știe, joi de parlament), 
Kuehlmann-Stumm n-a expri
mat opinia Partidului Liber De
mocrat și nici n-a îndeplinit mi
siunea încredințată de cei care 
l-au ales.

Președintele
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

VIETNAMUL DE SUD 29 (A- 
gerpres). — Sub presiunea for
țelor populare, trupele saigone
ze au părăsit, în noaptea de 28 
spre 29 aprilie, baza saigoneză 
de artilerie „Bastogne". Baza 
este situată la 20 km sud-est de 
vechea capitală imperială Hue. 
După cum relatează agențiile 
TASS și France Presse, forțele 
patriotice continuă asaltarea po
zițiilor inamicului în zona res
pectivă, ducînd lupte grele.

VIETNAMUL DE SUD 29 (A- 
gerpres). — Ziua de sîmbătă a 
marcat o nouă victorie pentru 
luptătorii F.N.E 
de sud:
Bong Son, reședință de district 
în provincia Binh Dinh.

Agențiile de presă relevă că 
provincia Binh Dinh, cu cea mai 
numeroasă populație din întreg 
Vietnamul de sud, este, în pre
zent, teatrul unor puternice lup
te în urma cărora situația tru
pelor saigoneze se agravează. 
Acest fapt sporește perspective
le patrioților de a reuși să eli
bereze complet această provin
cie.

din Vietnamul 
cucerirea localității

★

UNIUNII SCRIITORILOR PE
Proză: Constantin Chiriță 

pentru romanul „Intîlnirea" 
(două volume); Radu Ciobanu 
pentru romanul „Crepuscul" ;

Dramaturgie: Paul Everac 
pentru .piesa „Urme pe zăpa
dă" ; Horia Lovinescu pentru 
piesa „Și eu am fost în Arca
dia".

Publicistică și reportaj : Ra
du Cosașu pentru volumul „Un 
august pe un. bloo de gheață" ; 
George Ivașcu pentru volumul 
„Jurnal ieșean".

Literatură pentru copii și ti
neret ; Veronica Porumbacu

Mimera

pentru volumul de versuri „Fe
restre deschise" ; Ion Brad pen
tru volumul de versuri „Cele 
patru anotimpuri".

Critică literară și eseistică: 
Victor Felea pentru volumul 
„Poezie și critică" ; Alexandru 
George pentru volumul „Sem
ne și repere".

Istorie literară : Romul Mun- 
teanu pentru volumul „Litera
tura europeană în epoca lumi
nilor". Ov. S. Crohmălniceanu 
pentru volumul „Literatura ro
mână și expresionismul".

Traduceri din literatura uni
versală : Aurel Rău pentru vo
lumul de traduceri diin poezia 
poetului grec contemporan G. 
P. Kavafis; Aurel Covaci pen
tru volumele de traduceri din 
proza scriitorului italian Corra
do Alvaro și pentru volumul de 
traduceri din creația poetului

ANUL 1971
Carlos Willi-

literatura ro- 
maghiară și

american Wiliam
ams.

Traduceri din 
mână în limbile 
germană; Kiss Jeno pentru vo
lumul „Feciori de cerbi" (colin
de românești); Thea Constanti- 
nidis pentru traducerea în lim
ba germană a romanului „Ni- 
coară Potcoavă" de Mihail Sa- 
doveanu.

Literatura naționalităților 
conlocuitoare: Kacso Sandor 
pentru volumul de memorii 
„Flori și nămol"; Laszloffy A- 
ladar pentru volumul de poezii 
„Anii ’70“ ; Benko Samu pentru 
volumul de eseuri „Rațiunea 
existenței" ; Hans Liebhardt 
pentru volumul de nuvele „Din 
nou despre cei din Weisskirche; 
Orest Masechievici pentru volu
mul de poezii „La răspîntiile 
lumii".

(Agerpres)

ANUNȚA
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 loc la sediul E.M. Uricani 
în ziua de vineri, 5 mai a.c. ora 8. Condițiile de 
studii, stagiu și salarizare conform Legii nr. 
12M971 și H.C.M. 914/1968.

Informații suplimentare la serviciul salariza
re al E.M. Uricani.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ciocia Ma

rian, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă.

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Drămăniță
Ilie, eliberată de I.P. Geologice Petroșani. O declar nulă.

PNOM PENH 29 (Agerpres). 
— Forțele de rezistență au tăiat 
șoseaua nr. 7, izolînd complet 
orașul Kompong Cham, capita
la uneia dintre provinciile nord- 
estice ale Cambodgiei, relatea
ză din Pnom Penh agenția As
sociated Press.

făcute noi declarații în fa- 
politicii guvernului Brandt- 

Sindicatul metalurgiștilor 
Metall), unul din cele mai

BONN 29 (Agerpres). — I’e a- 
dresa liderului opoziției crcștin-de- 
mocrate, Rainer Barzel, au început 
să sosească telegrame de dezapro
bare a atitudinii sale față de rati
ficarea tratatelor semnate de guver
nul federal la Moscova și la Var
șovia — a declarat purtătorul de 
cuvînt al U.C.D., Lilli Weiskirch, 
citat de agenția France Presse. Luă
rile de poziții osiile politicii lide
rului democrat-crcștinilor provin mai 
ales din rîndul muncitorilor, orga
nizațiilor sindicale și studenților — 
a precizat Weiskirch.

In schimb, în R. F. a Germanici 
au fost 
voarea 
Scheel.
(I. G. 
importante sindicate, a afirmat unul 
din liderii organizației, citat de a- 
genția France Presse, susține ca și 
în trecut, guvernul federal și po
litica sa răsăriteană.

BONN 29 (Agerpres). — Co
mitetul director al Partidului 
Liber Democrat din Schluech
tern (N.E.S.S.A.), formațiune po
litică componentă a coaliției gu
vernamentale, a cerut vineri

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone

VARȘOVIA 29. —.Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : La Varșovia a avut loc o 
ședință a Consiliului de Miniștri, cu 
participarea președinților prezidiilor 
sfaturilor populare voievodale, în 
cadrul căreia a foșț făcut un bi
lanț al actualei sȘiiâții economice 
pe scara întregii țări, luîndu-se o 
serie de măsuri în vederea asigură
rii realizării pe deplin a sarcinilor 
pe anul în curs. In primul trimestru

Ungaria — România 1-1 (1-0)
BUDAPESTA 29 (Agerpres). 

— Peste 70 000 de spectatori au 
urmărit, sîmbătă, la „Nepsta- 
dion“ din 'Budapesta prima 
„manșă" din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului eu
ropean de fotbal, în care s-au 
întîlnit reprezentativele Unga
riei și României. Cu toate că 
porneau favoriți, deoarece bene
ficiau de avantajul terenului, 
fotbaliștii maghiari au fost puși 
la grea încercare, mai ales în 
repriza a doua, nereușind să 
învingă echipa României. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 1—1 (1—0). Gazdele 
au atacat susținut în primele 20 
de minute, fotbaliștii români a- 
părîndu-se supranumeric.

Scorul a fost deschis în minu
tul 12, cînd Kocsis a trimis cu 
precizie, în adîncime, balonul 
lui Branikovits, care profitînd 
de o ezitare a Iui Deleanu <a 
trimis balonul în plasă. Fotba
liștii maghiari au controlat jocul 
însă, treptat, treptat, ei s-au lo
vit de apărarea fermă a echi
pei românești care de multe ori 
a contraatacat periculos. Totuși, 
în această parte a jocului, ata- 
canții gazdelor au fost mai in
cisivi, creînd situații dificile 
la poarta lui Răducanu. In două 
rînduri, Branikovits (minutul 19) 
și Zambo (min. 38) au trimis 
balonul în bare.

La reluare însă, fizionomia 
jocului s-a schimbat. Fotbaliștii 
români au evoluat cu mult cu
raj și au ieșit deseori la atac 
fiind împinși de cei doi mij
locași Dumitru și Nunweiller, 
care au jucat inspirat. Chiar în 
minutul 50, la un corner execu
tat de Lucescu, Domide a reluat 
formidabil de la 16 m, însă ba
lonul s-a lovit de un apărător, 
ieșind în afara terenului de joc.

Meciul s-a echilibrat, fotbaliș
tii echipei române punînd de 
multe ori stăpînire pe joc dato
rită paselor scurte și rapide care 
i-au derutat pe gazde. Acestea, 
jucînd nervos, au facilitat ata
curile echipei României care au 
fost bine dirijate spre poarta 
lui Geczi. Egalarea s-a produs 
în minutul 56. De la marginea 
careului de 16 m, Dinu a exe
cutat o lovitură liberă. Din 
„buchetul" de jucători s-a înăl
țat fundașul Sătmăreanu, infil
trat în atac, care a reluat ba
lonul imparabil cu capul trimi- 
țîndu-1 în plasa porții lui Geczi. 
Din acel moment, echipa ma
ghiară, dornică să termine vic
torioasă, a lansat atacuri în 
trombă înspre poarta lui Rădu- 
canu. Multe dintre ele au fost 
însă stăvilite în fața careului 
mare, unde mijlocașii Dumitru, 
Nunweiller și în ultima instanță 
fundașii Lupescu și Deleanu au 
jucat cu multă precizie, făcîn- 
du-și pe deplin datoria. In atac,

fotbaliștii noștri au acționat cu 
vigoare, creînd multe momente 
de panică. Luptînd cu ardoare 
și cu o ambiție exemplară, cei 
11 fotbaliști români au știut să 
obțină „remiza", făcînd un prim 
pas pe drumul calificării. Ur
mează ca în meciul retur de la 
București, programat la 14 mai, 
ei să se comporte la înălțimea 
așteptărilor și să obțină mult 
doritul succes pentru a intra în 
semifinalele importantei compe
tiții.

Arbitrului englez W. D. Smith, 
care a condus cu competență, i 
s-au aliniat următoarele forma
ții :

UNGARIA : Geczi,
Pancsics, Balint, Vepi, Kocsis 
(Bene), Szucs, Fazekas, Brani- 
kovits, Dunai II, Zambo.

ROMÂNIA: Răducanu, Săt
măreanu, Lupescu, Dinu, Delea
nu, Dumitru, R. Nunweiller, Lu- 
cescu, Dembrovski, Domide, 
Iordănescu.

al anului și în luna aprilie s-a rea
lizat o creștere a producției și 
schimburilor în toate sectoarele in
dustriale, mcnținîndu-se echilibrul 
pieței. Se observă o înviorare con
siderabilă a ritmului producției în 
întreaga economie națională. Răs- 
punzînd apelului Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P. și Prezidiului gu
vernului, de la începutul acestui an, 
colectivele de oameni ai muncii au 
anunțat pînă în prezent o produc
ție peste plan, realizabilă pînă la 
sfîrșitul anului, în valoare de 22,5 
miliarde zloți în industrie și 2 mi
liarde în agricultură.

Consiliul de Miniștri a atras a- 
tenția, totodată, asupra unor lipsuri 
îndeosebi în sfera adaptării profi
lului și calității producției la nece
sitățile actuale ale pieței și expor
tului, subliniind, totodată, că rit
mul de creștere a productivității 
muncii este încă insuficient. In a- 
gricultură se pune problema învin
gerii pierderilor serioase provocate 
de condițiile naturale nefavorabile 
din iarnă și de valul de geruri din 
ultimele zile ale acestei luni. Au 
fost luate în același timp o serie 
de hotărîri operative în vederea îm
bunătățirii activității diverselor ve
rigi ale procesului de investiție, in 
special în privința livrării la ter
men a mașinilor și utilajelor.

❖

Demersuri

Fabian,
pentru

formarea
noului

guvern turc
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Stabilirea grupelor preliminarii 
ale Campionatului european 

universitar de fotbal
Sîmbătă, la hotelul „Intercontinental" din Capitală a 

avut loc prin tragerea la sorți, stabilirea grupelor prelimi
narii ale celei de-a 3-a ediții a Campionatului european u- 
niversitar (deschis Ia actuala ediție și echipelor din alte con
tinente) de fotbal ce va fi găzduit de țara noastră între 
19 și 30 iulie. Iată componența grupelor : grupa I (Craiova): 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Luxemburg, Tunisia : grupa a Ii-a 
(Cluj) : Spania, Anglia, Iugoslavia, Bulgaria; grupa a IlI-a 
(București) : Franța, Belgia. Ungaria, Brazilia; grupa a IV-a 
(Constanța) :■ România, Olanda, R.F. a Germaniei, Israel.

(Agerpres)
CTS

ANKARA 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei, Cevdet Sunay, a 
însărcinat, sîmbătă dimineața, pe 
Suad Hayri Urguplu să formeze un 
nou guvern, care să pună capăt cri
zei politice declanșate acum 12 zile 
prin demisia fostului premier Erim.

Intr-o declarație făcută ziariștilor, 
după întrevederea cu președintele 
Suna)', Urguplu a anunțat că a ac
ceptat numirea.
• Sursele politice din Ankara subli
niază că factorul cheie în favoa
rea desemnării ca premier al lui 
Urguplu l-a constituit sprijinul de 
care se bucură acesta din partea lui 
Suleyman Demirel, liderul Partidu
lui Dreptății, unul dintre cele mai 
influente partide politice din Tur
cia. Demirel, după cum se știe, a 
fost înlăturat de la guvern anul tre
cut și înlocuit cu Erim.

@ Ambasada României 
Brazzaville a oferit, in numele 
Bibliotecii Centrale de Stat și 
al Institutului Român pentru 
relațiile Culturale cu Străină
tatea, un lot de cărți și reviste 
Asociației Congoleze de Priete
nie între Popoare.

® La 29 aprilie s-a încheiat 
vizita în Uniunea Sovietică a 
președintelui Republicii Arabe 
Egipt, președintele Uniunii So
cialiste Arabe, Anwar Sadat — 
relatează agenția TASS.

La aeroport, Anwar Sadat a 
fost condus de Alexei Kosîghin 
și de alte persoane oficiale.

@ Alene Duerk, în vîrstă de 
52 de ani, este prima femeie-a- 
miral din istoria Statelor Unite 
ale Americii. Ea s-a angajat în 
Marina americană în anul 1943, 
ca infirmieră, activînd în diver
se spitale 
special Ia 
volence". 
lui a fost 
dar, rechemată ulterior, a luat 
conducerea corpului de infirmi
ere al forțelor armate ale 
S.U.A. Recent, Alene Duerk a 
fost înaintată în grad, devenind 
cel de-al 50-lea amiral al for
țelor navale americane.

de campanie și în 
bordul navei „Bene- 
La sfîrșitul războiu- 
trecută în rezervă,

@ Banca Mondială a aprobat 
un împrumut de 19,2 milioane 
dolari pentru finanțarea extin
derii și îmbunătățirii rețelei de 
telecomunicații din Noua Gui
nee, construirea unui port și e- 
xecutarea unor lucrări de mo
dernizare Ia trei porturi.

@ Intr-o ambuscadă a forțe
lor de eliberare din Mozambic, 
organizată în nord-vestul țării, 
doi militari portughezi și-au 
pierdut viața iar alți șase au 
fost grav răniți, anunță agenția 
Reuter.

@ Un violent incendiu a iz
bucnit vineri într-o uzină de 
material electronic a grupului 
„Cit-Alcatel" din sudul Parisu
lui, informează agenția France 
Presse. Flăcările au distrus un 
întreg atelier de circa 700 metri 
pătnați, specializat în fabricarea 
unor echipamente microelectro
nice 
zate.

pentru circuite miniaturi-

Potrivit statisticilor publi- 
de Ministerul de Finanțe al 

Japoniei, pe anul fiscal care s-a 
încheiat la 31 martie, balanța 
de plăți niponă a înregistrat un 
surplus record de 8,043 miliar- 

dolari, adică de peste patru 
mai mare 
precedent, 
s-a soldat

de 
ori 
cal 
ală
dent de 4,455 
dublu față de

decît în anul fis- 
Balanța comerci- 
și ea cu un exce- 
miliarde dolari, 
cel anterior.

© Tribunalul din Lisabona 
a condamnat 11 persoane sub 
acuzația de „activități subver- 
sive“ la pedepse cu închisoarea

variind de la 14 luni pînă Ia 6 
ani. Potrivit agenției France 
Presse, care transmite știrea, în 
actul de acuzare se preci
zează că aceste persoane au ini-» 
țiat o serie de manifestări pen
tru a protesta împotriva războ
iului colonial dus de Portugalia 
în teritoriile africane aflate în
că sub dominația regimului de 
la Lisabona.

@ Puternice 
au căzut vineri 
suan din Egipt, 
riorarea mai multor cabluri e- 
lectrice și telefonice și distru- 
gînd mai multe locuințe din 
cartierul Challal al orașului As
suan, a anunțat agenția M.E.N. 
Unități de pompieri au fost pu
se în stare de alertă și au fost 
luate măsuri pentru asigurarea 
securității locuitorilor.

ploi torențiale 
în regiunea As- 
provocînd de(e-

® Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că secretarul 
de stat William Rogers va vizi
ta, în perioada 2—10 mai, o se
rie de țări vest-europene, pen
tru a expune interlocutorilor 
punctul de vedere al guvernu
lui de la Washington asupra u- 
nor probleme internaționale. în 
perspectiva vizitei președintelui 
Nixon la Moscova.

© Din datele publicate da 
Ministerul muncii al S.U.A re
zultă că, în primele trei luni 
ale anului în curs, in Statele U- 
nite au avut Ioc 1 110 greve."la 
care au participat aproape 
400 000 de salariați. Greviștii au 
cerut îmbunătățirea condițiilor 
de muncă si de viață.

© Senatorii! Edward 
d.y și-a reafirmat vineri 
rea de a nu participa la . 
campanie a alegerilor prelimi
nar:! pentru a obține învesti
tura Partidului Democrat în ve
derea scrutinului prezidenția/! 
din luna noiembrie.

Kenne- 
hotărî- 
actuala

@ Parlamentul finlandez a a- 
probat proiectul de lege cu pri
vire Ia reducerea vîrstei majo
ratului politic. Ca urmare, ori
ce cetățean finlandez va putea 
să voteze in viitor și să camlir 
deze pentru un mandat in par
lament sau în consiliile locala 
începînd de la vîrsta de 18 ani. 
Limita minimă pentru exercita
rea acestor drepturi era pipă a- 
cum de 20 de ani.

@ Curtea de Apel din Rabat 
a hotărît punerea în libertate 
provizorie a iul Abdesalam 
Bourquia, fost secretar al Parti
dului Comunist Marocan. Inter
zis în 1960 — anunță agenția 
France Presse. Abdesalam 
Bourquia. a fost condamnat în 
luna ianuarie a.c. la opț iuni în
chisoare. sub acuzația de „re
constituire a unui partid inter
zis și difuzare de manifeste sus
ceptibile să tulbure ordinea pu
blică*.
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