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Sărbătorirea zilei de 
1 Mai peste hotare 
O cuvîntare a lui 
S. Allende 
întrevederea lui W. 
Brandt cu șeful opo
ziției creștin-demo- 
crate
Din lumea capitalu
lui
Ploi torențiale 
Turcia

NICOLAE CEAUȘESCU

CU TOVARĂȘUL
V

SANTIA6Q CARILLO

Cu entuziasm și încredere în vii tor

OAMENII MUNCII DIN VALEA JIULUI

sarcină majoră în toate unitățile AU SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI

Marți, 2 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a întîlnit cu 
tovarășul Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Co
munist din Spania, care face o 
vizită în țara noastră, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,

La întîlnire a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej s-a re
afirmat hotărîrea reciprocă de 
a dezvolta în continuare relațiile 
de colaborare și solidaritate in- 
ternaționalistă dintre Partidul

Comunist Român și Partidul 
Comunist din Spania, corespun
zător intereselor celor două 
partide și popoare, unității miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, ale tuturor forțe
lor antiimperialiste. S-a făcut, 
totodată, un schimb de păreri 
asupra problemelor actuale ale 
luptei revoluționare, antiimpe
rialiste, ale mișcării comuniste 
și muncitorești, ale situației in
ternaționale.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate și 
caldă prietenie.

Tovarășul Nicolae Ccaușescu 
și tovarășa Elena Ccaușescu au 
oferit un dejun în cinstea tova
rășului Santiago Carrillo.

economice din Valea Jiului
Recenta plenară a Comitetu

lui Central al Partidului Co
munist Român a analizat, la 
primul punct din ordinea de zi, 
rezultatele activității economico- 
financiare pe ansamblul econo
miei naționale pe anul 1971 și 
principalele aspecte privind în
deplinirea planului de stat pe 
trimestrul întîi al anului 1972. 
Realizările obținute în primul 
an a! actualului cincinal — e- 
tapă importantă în procesul is
toric de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
— ca și rezultatele primului tri
mestru din acest an, impresio
nează prin dimensiunile, prin 
amploarea lor. Anul 1971 s-a 
înscris ca unul din anii cei mai 
rodnici, în care patria noastră 
a înregistrat cele mai înalte ni
vele de dezvoltare din întrea
ga sa istorie. Sarcinile de ba
ză ale planului au fost îndepli
nite în toate compartimentele 
importante, resursele materiale 
de muncă ale țării au fost mai 
bine valorificate, produsul so
cial și venitul național au cres
cut într-un ritm înalt, produc
tivitatea muncii și eficiența e- 
conomică generală au sporit 
simțitor și pe această bază s-a 
ridicat în continuare nivelul de 
trai material și cultural al po
pulației. Este semnificativ că în 
anul 1971 sporul producției glo- 
bale-industriale a crescut cu 
11,5 la sută față de anul 1970, 
sporul absolut fiind de 34,4 mi
liarde Iei. iar în primul trimes
tru din acest an comparativ cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, ritmu] de creștere 
a fost de 13,3 la sută. Conclu
dente sînt în același timp 
schimbările de ordin calitativ 
și de structură intervenite în 
dezvoltarea industriei în sensul 
creșterii ponderii ramurilor de
terminante pentru progresul în
tregii economii. Forța economi
că a țării a sporit prin intrarea 
în funcțiune a aproape 400 de 
capacități principale de pro
ducție industriale și agrozooteh
nice nrintre care și noile ex
ploatări miniere Paroșeni, Băr- 
băteni si Livezeni din Valea 
Jiului

Dînd o apreciere pozitivă ac
tivității creatoare, pline de 
abnegație, desfășurată de oame
nii muncii din toate ramurile 
economiei naționale, de intelec
tuali, de întregul nostru popor 
pentru realizarea și depășirea 
planului de stat 
și pe trimestrul

în curs, pentru ridicarea nive
lului de trai al populației, pen
tru înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate elaborat 
de Congresul al X-lea al par
tidului, Plenara a stabilit mă
suri în vederea îndeplinirii în 
bune condiții a planului de stat 
pe anul 1972 și pregătirea din 
timp a planului pe anul 1973.

TRADUCEREA
ÎN VIAȚĂ 

A MĂSURILOR 
STABILITE 

DE PLENARA 
C.C. AL P.C.R. 

DIN 18 APRILIE 
A. C. -
garanția 

obținerii unor 
rezultate 
superioare 

în îndeplinirea 
planului de stat 

și a 
angajamentelor 

pe anul 1972
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pe anul 1971 
întîi al anului

Din analiza făcută de plenară 
s-a desprins faptul esențial că 
rezultatele obținute în anul 1971 
și în primul trimestru din acest 
an demonstrează în mod convin
gător realismul obiectivelor pla
nului cincinal, certitudinea că 
ele sînt și vor fi în continuare 
îndeplinite cu succes de poporul 
nostru, atestînd forța și posibi
litățile economiei naționale, ca
pacitatea orînduiriî noastre de a 
asigura progresul material și 
social rapid al țării. Climatul 
tot mai bun, de muncă eferves
centă, care s-a dezvoltat în toa-

te domeniile ca urmare a mă
surilor stabilite de Conferința 
Națională din anul 1967 și de 
Congresul al X-lea al partidului 
pentru perfecționarea conduce
rii, organizării și planificării e- 
conomiei naționale, a întregii 
vieți sociale, pentru adîncirea 
democrației socialiste, pentru 
participarea tot mai activă a 
maselor de muncitori, țărani și 
intelectuali la conducerea uni
tăților economice și a institu
țiilor, a constituit un teren fer
til pentru desfășurarea unei ac
tivități rodnice în toate dome
niile.

In anul 1971 și în primul tri
mestru din acest an, alăturin- 
du-se eforturilor întregului popor 
minerii, oamenii muncii din 
Valea Jiului au depus o rodnică 
activitate, adueîndu-și un aport 
sporit la rezultatele obținute pe 
ansamblul economiei naționale.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
care a pus în centrul preocu
părilor cadrelor din economie, 
ale tuturor oamenilor muncii — 
ca obiective de prim ordin — 
utilizarea rațională și intensivă 
a fondurilor materiale și bă
nești, reducerea costurilor de 
producție, întărirea disciplinei 
financiare și sporirea acumulă
rilor bănești ale statului, îmbu
nătățirea indicatorilor de efi
ciență în toate domeniile, ridi
că sarcini deosebite în fața or
ganizațiilor de partid, a colec
tivelor de oameni ai muncii din 
municipiul nostru. Este cunoscut 
că în acest an producția globa
lă 
va 
cel 
de 
6,6 
cărbune net cu 8,7 Ia sută. Rea
lizarea acestor obiective mobi
lizatoare ce revin municipiu
lui nostru pe anul în curs va 
spori și mai mult contribuția 
Văii Jiului la eforturile întregii 
țări pentru construirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră. Ar fi gre
șit să privim însă 
port numai sub aspect 
titativ. Recenta Plenară 
Comitetului Central, pe 
za orientărilor stabilite 
Conferința Națională a parti
dului din 1967, de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român a subliniat necesitatea 
de a se acorda întreaga atenție
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industrială a municipiului 
spori față de anul 1971 cu 
puțin 5,1 Ia sută, producția 
cărbune brut va crește cu 
la sută, iar producția de

acest a- 
can- 

a 
ba
de
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...Zi de mai semna și calda 
cum numai pe Vale poate să 
fie. Un vînt umed și neobișnuit 
de moale ne silește să aruncăm 
pardcsiile și să rămânem în hai
ne ca în luna lui cuptor. In u- 
zină e liniște. Nici o dîră de 
fum, nici o vată de aburi. Ni
mic. Doar o voce stridentă, fără 
ecou, se aude în difuzoare:

— Șeful de tură de la secția 
turbine să dea un telefon la 
comandă. Pavel Vieru să se pre
zinte la A.M.T. !...

Liniște. O liniște cum rar se 
poate intîlni intr-un asemenea 
colos industrial. Și totuși unde
va, printre turbine, conducte, 
în ateliere, la mesele de con
trol se aud șoapte, lovituri de 
ciocane, clingănit .de metal si 
chemări." care se pierd sub cv-

pola uriașă. O dimineață de 
nerecunoscut. O tăcere aproape 
materială plutea peste marea 
termocentrală. De la poartă, ne 
însoțește inginerul Vilmos Ba- 
lasko. Cînd a înțeles de ce ve
nisem, ne-a încredințat ingine
rului șef Ion I. Popescu, cel 
care coordona lucrările U.Z.R.- 
ului. Așadar, iată-ne alături : 
.Uzina n-a mai cunoscut, din

1.966, o asemenea liniște. Opri
re totală".

Hotărît, inginerul șef 
U.Z.R.-ului, este omul care 
tunci cînd spune ceva, își 
gumentează spusele. Vorbele 
sintetizează, oferă 
stîrnesc curiozitate.

— Acolo unde se lucrează mai 
intens ? Puțul-sifon, punctul for
te al zilei. Reparații la acest puț 
nu se fac decit la oprirea to
tală a uzinei. Schimbarea va
nelor de înaltă presiune, echi
librarea rotorului de la venti
latorul morii, sînt numai cîte
va lucrări de primă importanță.

Lucrările sînt, în toi. Șeful

.(Continuare în pag. a 3-a)

Convorbiri între delegația
Partidului Comunist Român

și delegația
Partidului Socialist Francez
Luni, 1 mai 1972, au avut loc 

convorbirile 
Partidului 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de Francois 
Mititerand, prim-secretar al 
Partidului Socialist Francez.

Din partea franceză partici
pă Gaston Defferre, membru al 
Biroului Național al Partidului 
Socialist Francez, președintele 
grupului parlamentar socialist, 
primar al orașului Marsilia, și 
Robert Pontillon, membru al 
Biroului Național, secretar na
țional cu problemele internațio
nale al Partidului Socialist 
Francez, iar din partea română 
iau parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C-, al P.C.R., 
Ștefan Voite-c, membru al Comi-

între delegația 
Comunist Român,

Vizita în
Socialistă

BALADA DE MAI
CIT1ȚI

ÎN PAGINA

Cînd am ajuns la Vulcan 
era liniște. Străzile pă-
reau pustii, iar din înăl- 
cerului se arcuia a mira- 
splendidă hlamidă albă,

țimea
re, o
mirosind a primăvară. Printre 
clădirile zvelte 
am zărit cîteva

ale blocurilor 
grupuri, luînd
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o experiență pozitivă care
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îndeamnă la reflecții și se cere urmată

tezaur de învățăminte prețioase

Șl
A munci organizat, disciplinat 
cu tragere de inimă — principala 

condiție pentru a obține 
rezultate bune

investigația
Uricani am

organizată la 
ținut să aflăm 
cunoscuți șefi

In 
mina 
și opiniile unor 
de brigăzi în legătură cu orga
nizarea muncii în subteran, fo
losirea capacităților de produc
ție și a fondului de timp, cli
matul de muncă din brigăzi.

— Sînt brigadier de 9 ani, 
— ne spune minerul Gheorghe 
Scorpie. In toți acești ani bri
gada pe care o conduc a obți
nut rezultate bune, onorîndu-și 
Întotdeauna sarcinile. Pe par
cursul anilor în colectivul for
mației noastre de lucru au cres
cut mulți mineri care, astăzi, 
'la rîndul lor, au devenit con
ducători de brigăzi sau schim
buri, artificieri și maiștri. In 
condițiile programului de 6 ore 
obținem, ca și înainte, rezultate 
bune sau chiar mai bune. A- 
ceste rezultate se datoreșc du
pă părerea mea — pe Ungă o 
organizare bună a lucrului și o 
aprovizionare în general cores
punzătoare care ne oferă posi
bilitatea să folosim în întregi
me pentru producție cele 6 ore 
din program — și faptului că 
sîntem un colectiv omogen, dis
ciplinat, care a ÎNVĂȚAT să 
muncească și VREA să munceas
că. Toți sîntem nu numai tova-

răși de muncă dar, aș putea spu
ne, și bunii prieteni; ne întîliiim 
zilnic nu numai la mină dar și 
în afara orelor de lucru, în fa-

— Nu facem niște lucruri ie
șite din comun... 
mi se pare că; 1 
poate de simplu, 
lucrez în schimbul 
ganizez timpul în 
cursul unei zile să 
bă cu cel puțin trei 
tnu schimburi pentru a cunoaș
te cît mai în amănunt situația 
și pentru a putea da indicațiile 
necesare ca fiecare om să știe 
precis ce are de făcut în cele 
6 ore și să-și facă pe deplin

Dimpotrivă, 
totul e cit se 
Ca brigadier 

l I dar îmi or
aș a fel ca în 
sta.u de vor- 
din cele pa-

milie, la o plimbare, la o dis
tracție și — de ce n-am spune-o 
— cîteodată la un. pahar de... 
vorbă. Aș putea spune că toți 
sîntem oameni care am îndrăgit 
nu mimai mina dar și aceste 
meleaguri frumoase. Majorita
tea dintre noi am venit cu cîte 
o valiză în mină, am locuit la 
cămin oa burlaci, apoi 
rostuit, ne-am întemeiat 
și ne-am stabilit aici.

— Este interesant de 
cum munciți pentru a
rezultatele care v-au situat prin
tre brigăzile cele mai bune ?

datoria. Consider că a munci 
bine, organizat, disciplinat și cu 
tragere de inimă este principala 
condiție pentru a obține rezul
tate bune.

„Totul depinde

luni — ne-a declarat Constan
tin Trifan. De la el am învățat 
să-mi organizez lucrul, să mun
cesc cu oamenii imprimîndu-le 
voință, răspundere, spirit de 
disciplină. Să spun sincer, am 
preluat sarcina de a conduce o 
formație de lucru cu multă tea
mă, mă mistuia grija că fiind 
mai tînăr, oameniii n-o să-mi 
dea ascultare și că mă voi face 
de rușine. Din fericire, aceste 
temeri nu s-au adeverit. In bri
gada noastră avem oameni de 
treabă, serioși și harnici care 
știu că nu intră în mină ca să 
se plimbe sau să doarmă. Cu a- 
cești oameni ne-am ajutat și 
brigada și-a îndeplinit planul 
în fiecare din cele B luni. Pro
gramul de 6 ore e foarte bun 
pentru că în fiecare zi avem do
uă ore libere în plus, venim la 
lucru mai bine odihniți, iar tim
pul de muncă fiind mai redus 
ne permite să ne concentrăm 
mai bine eforturile, să lucrăm 
mai cu spor. Apreciind aceste 
lucruri trebuie să înțelegem în
să și necesitatea de a organiza 
totul mai bine, 
întregii 
precizie, 
irosirea
Brigada
atenție din 
sectorului și a minei care ne a- 
sigură o aprovizionare și o asis

ne-am 
familii

arătat 
obține

de noi..." 4*
de brigadă mai— Sînt șef 

tînăr, fiind promovat din bri
gada condusă de tovarășul 
Gheorghe Scorpie, abia de 8

de a imprima 
activități mai multă 

de a înlătura complet 
timpului de lucru, 

noastră se bucură de 
partea conducerii

Anchetă realizată de
C. MAGDALIN

(Continuare in pag. a 3.-a)

tetului Executiv | al C.C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.G. 
al P.C.R.

In cursul convorbirilor s-a ef
fectual un schimb de informări 
reciproce asupra 'activității și 
preocupărilor celor două parti
de. De asemenea, au fost evi
dențiate aspecte ale relațiilor 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Fran
cez, dintre România și Franța, 
probleme ale situației politice 
din Europa, ale actualității in
ternaționale. S-a relevat dorin
ța comună de a dezvolta în con
tinuare relațiile dintre cele do
uă partide, dintre popoarele ro
mân și francez.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, de bună 
înțelegere.

Republica
România

a delegației de partid
și guvernamentale

t

a Republicii
Democrate Germane

dealul pieptiș. Lț-am luat ur
ma.

E ora 12. Mîini de mirese, 
verzi chilimuri, învelesc valea 
Morii. Peste grupuri imense de 
oameni trece o aură de himeri
ce dansuri. Jocul 
mii calme se 
surd în acel ocol 
tec și voie bună, 
văluresc în jur. Bucurie. Rîsete. 
Iintîlnesc un amic, maistru tînăr 
la Uricani, se pare; un fost mi
ner petrilean cu 
alături.

— Intr-adevăr, 
sim — îmi spune 
fratele meu, minerul de la Pa
roșeni și Vasile Căuș, ortacul 
lui, sînt aici. Aici la iarbă ver
de, parcă sîntem alții.

Ne-am împrietenit, nu 
cum, dar aici, la baza de 
men.t a Vulcanului, La 
oamenii par alții. Am cunoscut 
pe Vasile Catarg.iu și pe fratele 
său Ion, pe Radu Vasile, pe 
Nicula Nicolae. Și un grup de 
aninoseni, printre care Neagu 
Jenică, lăcătuș de mină, Ion 
Andrei, ajutor miner, Nicolae 
Neacă, Vasile Gherghină, de Ia 
mina Bărbăteni. Constantin Dan 
de la Paroșeni. Gheorghe Ivaș- 
cu, o vatră de oameni veseli, 
puși pe șoade. Și copiii. Nu mai 
puțin de 12, un record la 3—4 
familii.

secund al lu- 
dezmembrează 
de culori, cîn- 
Vetre largi ce

familia. Stăm

aici ne regă- 
loan Vasi. Și

știu 
agre- 
brazi,

D. IONESCU
I. IORDACHE

(Continuare în pag. a 3-a)
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Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Comitetul 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania și guvernele 
celor două țări au convenit ca 
vizita oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România a 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Democrate 
Germane să aibă loc în a doua 
decadă a lunii mai a.c.

Delegația va fi condusă de E- 
rich Honecker, prim-secrctar al 
Comitetului Central al Partidu-

lui Socialist Unit din Germania, 
și Willi Stoph, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Democrate Germane.

Cu prilejul vizitei va fi sem
nat Tratatul de prietenie, cola
borare și asistență mutuală în
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană.
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Prin vitalitate, exube
ranță și voioșie molipsi
toare —• trăsături speci
fice cîntecului și jocului 
popular românesc, ex- 
primînd cu o excepțio
nală forță întregul mod 
de a gîndi și simți al 
omului, de pe aceste 
meleaguri —, spectaco
lele susținute de forma
țiile artistice ale Case
lor de cultură și clubu
rilor au constituit punc
te de atracție către locu
rile de agrement 
Valea Jiului în 
trecute. Pe estrade ame
najate în aer liber sau 
în sălile de spectacole 
s-a aflat o autentică pa
radă a artiștilor amatori, 
cu cele mai recente suc-

@,al(L lilwă

din 
zilele

cese ale lor. La Tulipan 
— Iscroni, V-Sud Lu- 
peni, Brazi — Vulcan, 
Sterminos — Uricani, la 
Petrila, Lonca s-au des
fășurat serbări cîmpe- 
nești și hore populare, 
continuînd o veche tra
diție a minerilor de aici.

Luni dimineața, încă 
de pe la ora 6, fanfara 
clubului sindicatelor din 
Lupeni, intonînd mar
șuri specifice acestor zile 
de primăvară, chema lo
cuitorii la sărbătoarea 
zilei internaționale a ce
lor ce muncesc. A intrai 
în obiceiurile 
locuri ca astfel 
să fie petrecute 
colectiv și cu 
Astfel, se face

acestor 
de zile 
în mod
veselie, 

o legă-

tură directă cu modul 
de întîmpinare al zilei 
de 1 Mai în alte vre
muri... Deși razele soa
relui au fost destul de 
zgîrcite, la locul de a- 
grement al orașului Lu
peni, V sud, o mulțime 
veselă și optimistă s-a 
adunat duminică și luni 
în jurul estradei pe care 
evoluau formațiile artis
tice ale clubului din lo
calitate. Au fost prezen
te formațiile de dansuri, 
soliști de muzică popu
lară, ușoară și instru
mentală care le-au 
transmis participanților 
la marea sărbătoare 
cîmpenească autenticita
tea folclorică din diver
se zone ale țării. Prin-

tre cei care au gustat 
farmecul acestor zile am 
recunoscut pe minerul 
Ștefan Izel, artificierul 
Viorel Nicoară, munci
torul Traian Kiti, aflați 
în mulțimea risipită pes
te tot. Se cuvine să 
consemnăm efortul orga
nizatorilor care coordo
nau activitatea formați
ilor artistice — Con
stantin Năstase, preșe
dinte al comitetului sin
dicatului de la E. M. 
Lupeni, Gheorghe Țăn
dărică, director al clu
bului.

T. SPATARU

(Continuare în pag. a 3-a)

Lfire. Mii'b-ăt&are
Curiozitatea reportericească m-a îndemnat în orele dimi

neții să „colind" la poarta unor întreprinderi pentru a pă
trunde acolo unde cei fără de odihnă își îndeamnă — ca in
tr-o zi obișnuită — unealta ori judecata, spre a produce. Nu 
i-am găsit: drumul îmi fusese întrerupt de o pasarelă. Ză
risem trenuri încărcate de bogății intrînd și ieșind din gară, 
iar ele mi-au îndrumat pașii către cei pe care îi găsești în 
„post" și în această zi de întîi mai, sărbătorească. Forfotă, 
culori, rîsete: oamenii pleacă, vin, se revăd sau se îndreaptă 
către cei dragi pentru a se bucura de primăvară: încântarea 
le-o însoțesc, nevăzuți, cei care slujesc călătoria, unii pe care 
i-am întîlnit, iar alții despre care doar mi s-a spus. Impie
gatul de la peron (I.D.M.-exterior, în limbajul specific) Ște
fan Dulcescu mi-a fost interlocutor și ghid. De la el și de 
la alții, in sunetul permanent al ciocanelor de revizuiri care 
prin sunet depistează defectul frînelor, am auzit de cîteva 
ori în urechi cuvintele „zi de sărbătoare... noi la datorie".

L-am însoțit cînd a dat „cale liberă" trenului personal 
2103 de Simeria cu plecare din stația Petroșani. „Noroc", 
și vagoane înțesate de călători, tractate de două locomotive 
au pornit în sunetul scurtului șuierat, către meleaguri pito-

rești. După plecare, pe una din liniile din spate i-am între
bat pe Ion Gheorghe și montatorul Neculai Dăscălescu, de 
pe D.A. 502: cum a mers ? — „Am venit foarte bine". Cu 
cinci minute mai devreme, în vocea difuzoarelor, răspîndite 
peste tot, impiegatul dispozitor mișcare Jecan, le anunțase 
sosirea: „Atenție / Tovarăși lăcătuși de revizie, manevranți 
și tranzit : la linia șapte sosește trenul 23212".

Am aflat că și in dimineața „zilei celor ce muncesc" sînt la 
datorie cei de la „tracțiune" — depoul de locomotive : mulți 
mecanici de locomotivă, mecanici ajutori și fochiști „im- 
prăștiați" pe tură. Doar cîțiva lucrători sînt la pos
turi fixe : șeful de tură Dumitru Hera, avizierul Trandafir 
Vintilă, telefonistul Mihai Bec, instructorul Gheorghe Bușoi... 
Alături de ei — „mișcarea" — la turnuri: șef de tură Mihai 
Plorescu, operator programator Ion Boldura, impiegați dis- 
pozitori mișcare Iulian Geamănu și Viorel Jecan și șeful 
de tură, „comandă", Gheorghe Militaru. Ultimul a programat 
în acea zi pe șefii de tren, agenții de tren și conductorii.

Am asistat, în cabina impiegatului, la ora 11,28 la 
„analiza trenului" 2104 sosit în gară conform „mersului". 
Șeful de tren Gavrilă Popescu raporta: Sosit cu 11 vagoane, 
22 osii, 234 tone; 230005 Stanciu și D.A. 622 Urecheata, con
ductor bilete Vasile Nica și conductor de bagaje Constantin 
Rusu.

Trenul sosit „regulat".
Limbajul faptelor, al oamenilor care într-una din zilele 

de repaus au condus pe meleagurile întregii țări satisfacțiile, 
prietenia, dragostea...
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2 Steagul roșu

NOTE PE I
PORTATIV!

© Un magistral prim pas 
pe drumul calificării selecție 
natei României în semifina
lele „Cupei Europei" a fost 
făcut, sîmbătă, pe „Nepsta- 
dionul" din Budapesta. Pres- 
tind un joc complet, caracte
rizat printr-o ardoare Și o 
ambiție exemplară, fotbaliștii 
români au obținut o meri
tuoasă „remiză" : 1—1. Sin
cere felicitări ! @ Au fost 
stabilite grupele preliminare 
ale campionatului european 
universitar de fotbal. Selec
ționata studențească română 
va juca. Ia Constanța, in ace
eași serie cu echipele simi
lare din Olanda, R.F. a Ger
maniei și Israel @ Dinu, Or- 
telecan, Florian Constantin, 
Bucos și Neagu, componenți 
ai „15"-lui petroșănean, s-au 
dovedit a fi aceeași piloni de 
bază și ai naționalei române, 
in partida rugbistică Româ
nia — Maroc. Se schimbă o- 
rientarea la cîrma rugbiului 
românesc ! Infuzia dc tinere
țe era necesară, mai mult 
decit necesară @ Astăzi, pe 
stadionul „Jiul", meci de re
luare a campionatului divizi
ei A la fotbal : Jiul — Poli
tehnica Iași. Antrenorul Eu
gen lordache preconizează să 
folosească, în acest meci, ur
mătoarea formație : Suciți — 
Georgescu, Georgevici, Stoc
ker, Făgaș — Libardi, Dodii 
— Urmeș, Muițescu, Stoian, 
Naidin. Nu ne îndoim că ..bă
ieții noștri" cunosc dificulta
tea partidei și o vor aborda, 
cum ne-au obișnuit, cu mult 
aplomb, cu dăruire. Succes ! 
@ Tot azi, meci restanță în 
campionatul divizionar de 
rugbi : Știința Petroșani — 
Sportul studențesc București. 
O confruntare dificilă pentru 
rugbiștii lui Theodor Radu
lescu. dat fiind faptul că e- 
chipa vizitatoare se află in
tr-un evident progres tehnic 
@ Rectificare : scorul meciu
lui din campionatul republi
can al juniorilor, dintre Ști
ința Petroșani și Jiul a fost 
de 2—1 (și nu 2—0) în fa
voarea micilor jiuliști. Scuze
le de rigoare, deși tardive, 
rămîn... scuze.

MIERCURI 3 MAI 1978

ASCENSIUNI $1 CĂDERI
Jiul Petroșani
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Ionel ȚABREA

>a deveni Cristian fă
gaș un fundaș stîng veritabil ?

i une-
vadă“

este deschis printr-un 
realizat de Mihăilă în 
(3—0), scor cu care se 
prima repriză a Thtîl- 

în min. 52

două divizionară B 
din municipiul nos- 
Minerul Lupeni a

angrenat 
care 

orice

„U“ II Timișoara 15-12
înainte de începerea partidei, 

parcă pentru a... justifica o e- 
ventuală surpriză (in care, sint 
sigur că, totuși, in afunduri, nu 
credea), antrenorul Eugen 
Bartha ținea să remarce calită
țile deosebite ale jucătoarelor 
oaspete, neuitind să adauge că, 
în tur, la Timișoara... alta era 
„fața" Jiului („Pe-atunci o a- 
veam în echipă pe Mia Costea 
și pe Eva lonescu și pe Maria 
Ghiță!), care-a cîștigat, in de
plasare, la trei puncte diferen
ță. Nu știu dacă temerile an
trenorului handbalistelor noas
tre avea sau nu un fundament 
real, ceea ce știu insă — și 
ceea ce s-a văzut pregnant — 
e că echipa din Timișoara nu 
s-a arătat nici pe departe un 
„team" redutabil, care să stâr
nească emoții și să determine 
măsuri de precauție deosebite. 
Nici gînd ! Cea de a doua for
mație a campioanelor țării 
rezerva de cadre, cum s-ar 
ce — ne-a apărut, mai ales 
perioada cind principala 
realizatoare, Dorina Damian, 
transformase intr-o „masă
nervi" de neînțeles, ca o echi
pă cu apărare penetrabilă, fra
gilă, nepretențioasă. Revelator 
— întru susținerea acestei afir
mații — este însuși faptul că, in 
prima repriză, beneficiind de 
aportul consistent a trei jucă
toare in mare vervă, Gina Ga
lan, Ana Maier și Viorica Su
ria, Jiul a reușit să conducă, 
fără eforturi, confortabil, cu 
două trei și chiar patru goluri

Y ZET

4 Baschetbaliștii de la Știința joacă... încă în 
zia B...
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tribuna,Q In
Libardi

Dinu citește... cronica 
meciului România — Maroc

D

adversara directă șiAna Maier își depășește 
plasatD

diferență. Scorul la
de asemenea, edificator : 10—6. 
Înscriseseră, pe rind, Maier (4), 
Galan (3), Nemeș (2) și Suciți. 
Pentru a încheia... conturile pri
mei reprize, trebuie să arătăm 
că Ana Maier a apărut specta
torilor intr-o ipostază oarecum 
inedită: golurile sale nu au 
mai fost, ca pină acum, fructul 
contraatacurilor fulgerătoare ci,

pur și simplu, urmări ale unor 
atacuri colective bine concepu
te, și finalizate exclusiv pe ex
trema dreaptă. Și altceva : Gina 
Galan, mai insistentă ca altăda
tă, se pare că a înțeles inefici
enta renunțărilor in angajări 
decisive.

La reluare, tot gazdele sint a- 
celea care țin in miini friiele 
jocului, controlindu-le la amă
nunt și nelăsind oaspetelor nici 
o posibilitate de a reduce din 
handicap. Handbalistele noas
tre se impun cu autoritate, ma
jorează încontinuu scorul, sta- 
bilindu-l, la un moment dat, la 
13—7 (înscriseseră, Nemeș și 
lan — 2).

Intervine, la acest scor, 
nou, aceeași nelipsită parcă
evoluțiile divizionarelor noastre 
B, stare nervoasă, de care pro
fită, cu dexteritate, timișoren- 
cele. Dorina Damian își „intră

in mină", înscrie gol după gol, 
toate peste un blocaj parcă 
inexistent și, cu cîteva minute 
înainte de fluierul final al ar
bitrului, scorul devine 13—11 
(!?!). Ce s-a intimplat in fond ? 
In mod deosebit, nimic.' Doar 
că, pentru diverse abateri, sint 
eliminate pentru cite două mi
nute, rind pe rind, și Gina Ga
lan și Ana Maier și Sanda Ne
meș. Și potențialul general al 
echipei scădea vertiginos. Cu 
Maricica Andrei in teren, ală
turi de Doina Pașa și Marga
reta Reck — jucătoare cu ran
damente foarte scăzute in ge
nere, era firesc ca scorul să e- 
volueze așa cum a evoluat 1 Pă
cat că eforturile și jocul bun de 
pină atunci al componentelor 
de bază ale echipei au fost a- 
nihilate de o... perioadă de joc 
anostă, de ieșirile nervoase in
calificabile! Revenirea din final 
nu are darul decit de a prein- 
timpina surpriza care se între
zărea. la un moment dat, in nici 
un caz de a șterge impresia de 
mai înainte... Maier înscrie pe 
contraatac, apoi Galan stabilește 
scorul final : 15—12. O victorie 
facilă care-a evidențiat, cum 
spuneam, nu numai virtuțile o- 
fensive ale citorva dintre com
ponentele echipei Jiul dar și 
căderile de care dau dovadă a- 
celeași jucătoare de bază, i- 
nexplieabile dacă avem în ve
dere experiența competițională 
a acestora. S-au remarcat : 
MAIER, GAI.AN și SUCIU.

V. TEODORESCU

Desigur, o asemenea 
mafie nu putea decit să ne 
surprindă, in momentul in 
care ea a fost rostită de antre
norul divizionarilor noștri de 
la Jiul, EUGEN IORDACHE.

— După cum bine se știe 
„pretențiile" actuale ale echi
pei se îndreaptă înspre jocu
rile de acasă, echipa noastră 
fiind recunoscută ca un 
„team" imbatabil pe teren 
propriu. Pină în prezent, în 
retur, punctele puse în joc a- 
casă au fost adjudecate. Ce 
va urma ? Greu de anticipat! 
Urmează jocuri dificile ! Pri
mim vizita unor echipe to
tal nemulțumite de actuala 
poziție in clasament, deci dor-

„Ne pregătim 
numai pentru 
jocurile din 
deplasare !“

: Minerul Lupeni 
Chimia

Cea dc-a 
a rugbiului 
tru, echipa 
susținut duminică în compania 
Chimiei Tîrnăveni, un joc lipsit 
în cea mai mare parte de spec
taculozitate, de acea notă de 
tehnicitate care dă substanță 
acestui frumos sport al bărbă
ției. Avînd în componența sa 
doar cîțiva jucători ce își pot 
aroga, pe bună dreptate, titu
latura sportivă de „rugbiști", 
echipa minerilor lupeneni a re
ușit să-și învingă partenerii de 
întrecere numai datorită insis
tenței cu care au abordat jocul 
cîțiva dintre component,ii ei și

slabei evoluții a oaspeților.
Scorul 

drop-gol 
min. 20 
încheie 
nirii. La reluare, 
Ștef, printr-un eseu, urcă scorul 
la 7—0. „Chimiștii" reduc din 
handicap, prin realizarea unei1 
lovituri de pedeapsă. Printr-un 
alt eseu, Dobroiu (min. 79) pe
cetluiește scorul la 11—3. 
Transformarea este reușită de 
Gombos.

A arbitrat cu scăpări I. Dra- 
gomirescu din București.

'11MIHI LUPENI - 1
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Conștienți fiind, că pentru 
ducerea la bun sfîrșit a botărî- 
rii luate — de a lupta cu ardoa
re pentru ocuparea „fotoliului" 

" cu nr, 1 al seriei a Vil-a — se 
cer „argumentații" concludente 
iar rezultatele — toate excelen
te în partidele pe care le mai 
au de disputat —, și duminică 
elevii lui Gh. Băcuț și ai lui T. 
Mihalache au fost consecvenți 
dezideratului propus. Spectatorii 
prezenți în tribune, mai nume
roși de la un meci la altul, au 
fost atrași, desigur și de „can
titatea" (bănuită sau .sperată) de 
frumusețe a spectacolului fot
balistic pe care s-au obișnuit să 
li-1 ofere jucătorii Minerului în 
acest retur de campionat.

Astfel, ou Aruncuteanu, în a- 
părare, aflat în formă bună (dar 
uneori prea „exploziv"), cu o li
nie mediană în care a excelat 
Șvedak și cu întreaga înaintare 
în vervă deosebită de joc, Mi
nerul Lupeni a învins „teamul" 
metalurgiștilor din Topleț — a 
căror replică a primit-o dumi
nică — la un scor sever.

Jocul a început prin domina-

De-a lungul anilor, întîlnlrile 
iintre echipa studenților din Pe
troșani și aceea a gorjenilor au 
constituit veritabile lerbiuri, 
mai întotdeauna interesante, 
presărate cu multe faze de fot
bal autentic și bineînțeles stă- 
pînite de... incertitudine. Poate 
tocmai din acest motiv prezen
ța în număr mare a amatorilor 
de fotbal din Lonea in tribuna 
stadionului din localitate a lost 
explicabilă. Dar, deziluzie! Pe un 
fond sonor, cu totul ostil „gaz
delor", adică băieților profeso
rului Gheorghe Irimie, cele do
uă combatante s-au
într-o dispută „oarbă", în 
se părea că se urmărește 
numai golul nu.

Pe de o parte. Grizea și 
oră Bîtea nu reușeau să „i 
nici un culoar mai propice des
fășurării acțiunilor propriului 
cvartet ofensiv, iar pe de alta, 
gorjenii se mulțumeau cu spo
radicele contraatacuri ale foar
te tânărului Grofu, un verita
bil „spin" înfipt în defensiva 
sigură în partea sa centrală și 
mal vulnerabilă în părți, a gaz
delor. In această notă de Udu-te,

rea minerilor, desfășurîndu-se 
cu pregnanță în partea de teren 
a oaspeților. In min. 5 Lucuța 
se infiltrează printre apărătorii 
oaspeți și șutează puternic, în
să portarul reușește să salveze 
în corner, 
stîng 
unde 
tr-un 
scrie

Execută din colțul 
David, pînă în fața po-rții, 
Aruncuteanu țîșnește din- 
buchet de jucători și în- 

cu capul. In min. 20. Da
vid șutează excelent în interio
rul barei orizontale, mingea ri
coșează brusc în pămînt, pe li
nia porții. Arbitrul acordă gol, 
ca numai după cîteva secunde 
să revină asupra deciziei în ur
ma protestelor jucătorilor de Ia 
Metalul și a consultării arbitru
lui de margine.

Pînă la sfîrșitul primei părți 
a partidei, mai consemnăm șu
turile pe poartă ale lui Lucuța 
(min 23). Cotroază (bară, min. 
26), David (min. 36). Apărarea 
oaspeților a fost compartimen
tul ce) mai omogen aii echipei, 
reușind să respingă mai multe 
atacuri inițiate de lupeneni.

După reluare, tabela de mar
caj este schimbată în min. 50

vino" între cele două careuri 
mari, s-au scurs primele 45 de 
minute, în care demne de re
marcat au fost doar ocaziile ra
tate de Pănescu (min. 1), Faur 
(min. 22), Grizea (min. 33 și 42), 
Ștefan (.min. 30 șii 41), precum 
și bara lui Golban (Pandurii) 
din min. 15.

Repriza secundă începe sub 
auspicii favorabile gazdelor și... 
fotbalului — spectacol. In min. 
48, Grizea „ridică" o lovitură de 
la circa 25 de metri în mijlocul 
careului mic al oaspeților, por
tarul intervine defectuos și Fa
ur reia din apropiere în plasă. 
Jocul se încălzește — din păca
te și spiritele.

Dar... focul de paie se stinge 
repede și cursul leneș, mean- 
d>rat al acțiunilor de atac ini
țiate de cele două echipe plicti
sește. Vine însă acel minut 70, 
în care Grizea împinge în plasă 
un balon foarte disputat, prin
tr-o veritabilă „pădure de pi
cioare" (scor 2—0 pentru Ști
ința) și incendiază nervii jucă
torilor (lucru absolut de neînțe
les) Și după ce Cara lovește cu 
pumnul fără a fi măcar averti-

nice de a pleca de la noi 
unul sau chiar două puncte...

— Veți lua măsuri speciale 
pentru a preveni eventualele 
surprize ?

— Din păcate... nu prea e 
posibil. Ar fi fost de dorit ca 
in cele două perioade de în
trerupere să susținem meciuri 
amicale aici, la Petroșani, cu 
echipe puternice. Apelul meu 
a fost auzit și apreciat de 
conducerea secției, dar ni
meni nu... a reacționat. Deo
camdată. singurii adversari 
pe care contăm la noi acasă, 
sint tinerii profesorului Szabo 
și juniorii lui Cornel Cărare. 
In rest, vom participa la două 
turneuri, unul la Tr. Severin 
și altul la Craiova.

— Cu ale cuvinte, pregătiri 
temeinice pentru jocurile din 
deplasare...

— Sinț și ele necesare, dar 
din moment ce noi contăm in 
primul rind pe meciurile de 
pe teren propriu, nu mă mul
țumește actuala situație, 
apoi ne mirăm de ce nu 
f,găsim" de loc acasă, de „ 
jiu știm să legăm jocul pe 
'înaintare.

— Posibilități de redresare 
a acestei stări ?

— Una singură : preocupa
re sporită pentru perfectarea 
din timp a unor „amicale" 
aici, la Petroșani. Știu că dis
pozițiile conducătorului secți
ei și a conducerii clubului 
nostru ar veni in sprijinul 
nostru dacă ar fi recepționa
te cu promptitudine de o 
persoană care să, fie preocu
pată de problemele directe 
ale echipei. De ce să nu se 
realizeze și acest deziderat ?

N. L.

prin înscrierea golului doi al 
partidei, de către Lucuța la o 
pasă excelentă primită de la 
Șvedak. Cotroază, în min. 72 
șutează puternic, portarul Pe- 
reteanu, respinge, mingea-i re
vine din nou lui „Costică" care 
de data aceasta nu mai ratează 
înscrierea. In min. 80. Lucuța 
scapă de adversari, îndrep- 
tîndu-se vertiginos spre poarta 
adversă. însă este faultat în ca
reu. Penalty-ul este transfor
mat de Cotroază, partida înche- 
indu-se cu scorul de 4—0. Oca
zii de a mai înscrie au avut 
David în min. 72. Mitu în min. 
77.

A arbitrat bine, (cu excepția 
anulării deciziei acordate iniți
al), o brigadă de arbitri din 
Rm. Vîlcea, avînd la centru pe 
Francisco Nasutto. învingătorii 
au aliniat următoarea formație 
Șarpe — Polgar. ARUNCUTEA
NU Burdagiu, Rus — ȘVEDAK 
Szilagyi — MITU, COTROAZA, 
LUCUȚA, DAVID.

zat, o altercație dintre Ștefănes- 
cu și Lupa se soldează cu tri
miterea recalcitranților în afa
ra spațiului de joc (min. 71)...

Cînd toate conturile păreau 
încheiate. în încercarea de a 
șterge o impresie formată pe 
parcursul a 89 de minute de 
joc. cele două echipe realizează 
două faze, la un interval de 
cîteva secunde, de mare spec
tacol. Extrema dreaptă a gor- 
jenilor Grofu, sprintează irezis
tibil. reușește un un-doi cu Gol- 
ban, după care trimite balonul 
în bară. Urmează o degajare 
lungă, Bălăneanu preia balonul 
centrează impecabil, la Ștefan 
care trimite ușor cu capul balo
nul pe lîngă portarul oaspeți
lor. majorînd scorul la 3—0. 
Era minutul 90...

La semnalul de începere al 
arbitrului N. Mogoroașe (Craio
va) — care a condus cu greșeli 
— gazdele au aliniat următoa
rea formație : BERINDEI — 
Ștefănescu. ZĂVĂLAȘ. RUSU, 
Safta — Grizea. BtTEA — BA- 
LĂNEANU. Faur, Ștefan, Pă- 
nescu (min. 60 Alexandroni).
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Steagul roșu

ntervenții prompte, necesare
• La E. M. Petrila

Ziua dc 1 Mai a fost aștepta
ră de sectorul electromecanic 
de la mina Petrila pentru a 
executa o lucrare deosebit de 
imgortantă care solicita întrea
ga capacitate și experiență a 
colectivului. După minuțioase 
pregătiri, efectuate în prealabil, 
în această zi, de repaus pentru 
mineri, deci cînd extracția era 
întreruptă, a fost schimbată co
livia de la Puțul centru, par
tea „Parîngu" care a făcut un 
serviciu de doi ani, cu o alta 
nouă. La înlocuirea acestui co
los metalic cu o greutate de 
8 tone și o înălțime de 10 metri, 
au fost mobilizați cei mai buni 
lăcătuși de la sectorul VIII, 
ingineri, și maiștri. începută în 
jurul orei 8, lucrarea, presăra- 
1ă de momente de încordare

Pe maistrul electromecanic 
Vasile Mureșan — ne scrie co
respondentul nostru A. Mica 
de la mina Lupeni — l-am gă
sit, în dimineața zilei de 1 Mai, 
în mijlocul unui grup dc lăcă- 
luși ce se pregătea pentru a 
merge într-un abataj cameră 
din sectorul I al minei.

— Schimbăm un transportor 
O'R-2 care are o uzură avansată 
cu unul de tip TR-3, avînd în 
vedere că în perioada imediat 
următoare din acest abataj se 
preconizează extragerea unei 
cantități sporite de cărbune.

— Mai precis dv. ați început 
traducerea în viață a hotărîrii 
conducerii sectorului I de a 
transforma abatajul cameră din 
stratul III, blocul I în abataj 
frontal...

— Da, exact așa este și, de
sigur, ziua de repaus, cînd 
minerii nu lucrează, este potri
vită pentru a efectua această 
schimbare în condiții optime de 
lucru — mi-a confirmat interlo
cutorul.

La sectorul VII, șeful de bri
gadă Martin Varga, împreună 
cu cinci ortaci a executat o lu
crare de pregătire deosebit de 

deosebită, s-a încheiat în jurul 
orei 21, cînd «s-a efectuat și 
prima probă în mers a noii co
livii, probă care a dat deplină 
satisfacție. La realizarea acestei 
lucrări urgente și de maximă 
răspundere au contribuit lăcă
tușii Nicolae Terentică, Ioan 
Penu, Mircea Matei, Nicolae 
Antbruș, Alexandru Vizaver, 
Alois Kovacs, Popa Silviu II, 
Nicolae Popescu, Petru Dioane, 
Ștefan Bereș, Victor Greu, Adal
bert Pikler, Iosif Balogh, Traian 
Boteanu, Teodor Blag, precum 
și minerii din brigada de între
ținere a puțurilor condusă de 
Cornel Sava. Lucrarea a fost 
condusă de inginerul șef adjunct 
cu problemele electromecanice, 
Aurel Mariș, și de maistrul me
canic principal Aurel Sălăjan.

• La E. M. Lupeni
urgentă și, respectiv, o răpire 
pentru ca din prima zi de lu
cru de după sărbătoare să poată 
extrage din plin cărbune.

...Puțul XII. Pe acest puț se 
extrage cea mai mare cantitate 
de cărbune din producția minei. 
Ziua de repaus a fost așteptată 
și aici pentru a executa repara
rea rampei puțului și revizuirea 
instalațiilor de introducere Și 
scoatere a vagonetelor din coli
vie. Aici au lucrat în ziiia de
1 Maj împreună cu oamenii lor 
șefii de echipă loan Predoșanu, 
Eroftei Cioantă, Vasile Stepa, 
lăcătușii Mihai Osz, Mihai Pa
vel, Ioan Erdosy și Ștefan 
Chirca.

De la maistrul electromeca
nic, Cornel Borza, am aflat că 
la orizontul 440, echipele de lă
cătuși conduse de Iulian Scafes, 
Iosif Doicsar, Vasile Meszaroș 
și electricienii Sintion Moraru, 
Șandru Mărcuș, Iosif Gozman, 
precum și vulcanizatorul Cornel 
Giurcă, cu echipa sa, au efectuat 
revizia și repararea a 10 benzi 
transportoare cu o lungime de
2 800 metri. Această lucrare era 
deosebit de importantă și cei 

La momentele de tensiune ma
ximă — decuplarea coliviei 
vechi, suspendarea cablurilor de 
tracțiune și egalizare — a fost 
prezent, dînd indicații prompte 
și deosebit de valoroase și tov. 
ing. Emil Stoica, din partea 
Centralei cărbunelui.

Realizînd această lucrare în- 
tr-un timp scurt, colectivul sec
torului electromecanic al E.M. 
Petrila a dovedit competență 
profesională, experiență și mult 
curaj, deoarece toate operațiile 
de înlocuire a coliviei vechi 
s-au efectuat la gura puțului 
care avea o adîncime deschisă 
de peste 600 m.

E. STEI KBERGER 
corespondent

care au executa t-o au muncit 
cu abnegație pentru a o termi
na în ziua de repaus, deoarece 
o astfel de revizie Și reparație 
în zi de lucru în plin nu este 
posibilă fără urmări negative 
pentru producția minei.

La orizontul 400, puțul XII, 
șeful de echipă Emerik Benedek 
împreună cu lăcătușii Anton 
Bako, Ioan Lukacs și Alexandru 
Simon au înlocuit motorul la 
o locomotivă Diesel LDM-45 a- 
dueînd-o în stare de funcțio
nare.

...Stratul 18, blocul II, secto
rul II. Măsurătorul de gaze 
Elisei Biholaru constată și co
munică la stația telegrizume- 
trică a minei o concentrare de 
metan de 2 la sută în galeria 
de cap. Conducerea sectorului 
respectiv dispune montarea de 
urgență a unei coloane de ae- 
raj...

lată, consemnate din fuga 
condeiului, doar cîteva din ac
țiunile desfășurate la mina Lu
peni dc oamenii pentru care 
ziua de repaus — 1 Mai 1972 — 
a fost, în realitate, o zi de în
cordare maximă.

Cîntecul 
și jocul 
popular

{Urmare din pag. 1)

La această atmosferă antrenantă 
a contribuit și o manifestare parti
culara — gala de box a sportivi-'i 
lor din asociația sportivă „Mine
rul".

Trecînd prin orașul Vulcan, Con
statam un adevărat exod al locui
torilor spre mijlocul naturii. Ur- 
mîndu-i, am ajuns la locul de a- 
grement Brazi. Aici, și la clubul 
sindicatelor, au avut loc spectacole 
diverse, remareîndu-se soliști vocali 
dc muzică populară (Mina Cerbu, 
Didina Dumitru, Victor Alstanei, 
Nicolae Ciucă, Ileana Sânii), for
mația de dansuri, brigada artistică 
dc agitație.

Ajungînd la Tulipanul de la Is- 
croni am aliat aceeași atmosferă de 
veselie întîlnită și mai înainte. Aici, 
s-au întîlnit artiști amatori din A- 
ninoasa, Iscroni și Casa de cultură 
din Petroșani. Am urmărit o ade
vărată paradă a artei spectaculare 
ce e polarizată de aceste instituții 
de cultură, evoluția scenică a unor 
apreciați soliști de muzică popu
lară și ușoară, ale căror calități au 
fost apreciate în multe competiții 
de amplă rezonanță.

Manifestări similare au avut loc 
la cluburile din Petrila și Lonea, 
la căminele culturale di» Banița. 
Cimp.t, Jieț, Cîmpti lui Ncag.

Peste tot, la toate locurile de a- 
grement din Valea Jiului și în să
lile cluburilor, au avut loc specta
cole care, prin noblețea sentimente
lor transmise, prin voioșie și entu
ziasm, au constituit un corespondent 
desăvîrșit al comuniunii sufletești ce 
leagă toți oamenii, comuniune sim
bolizată de 1 Mai.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE

Triunghiurimergem

FOLM

„Haiducii lui Șaptecai"; 
‘ ’; 15,30 Tele-

analiză ime-

I
I
li

Soarele răsare la ora 5,04 și 
apune la ora 19,22. Zile trecute 
din an 
242.

124. Zile rămase

EVENIMENTE

— In perioada 3—5 mar 
lucrările Congresului 

al Partidului
R. D.

In R. F. a

al
Democrat 
Germană; 
Germaniei 
Bundestag,

Turcia
La București 

a Vl-a Con- 
a comisiilor 
U.N.E.S.C.O. 
desfășoară în

1972 
au loc 
IX-lea 
Țărănesc din 
1972
sînt supuse la vot, în 
tratatele încheiate cu U.R.S.S. și 
Polonia (3—4 mai); In Japonia, 
„Ziua Constituției" (25 de ani 
de la intrarea în vigoare, în 
1947); 1972 — Președintele
Franței, Georges Pompidou, vizi
tează Luxemburgul (3—4 mai); 
1972 — Regele Baudouin al
Belgiei vizitează Turcia între
3—8 mai; 1972 — 
își începe lucrările 
ferință regională 
naționale pentru 
din Europa, ce se 
perioada 3—9 mai; 1972 ■— La 
București, între 3—12 mai va fi 
deschisă expoziția internațională 
de echipamente industriale pentru 
petrol, chimie, materiale plastice 
și cauciuc.

MIERCURI 3 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Neînfricatul Gyula, vara 
și iarna; Republica: Evadatul; 
PETRILA : Decolarea; LONEA 
— Minerul : Cermcni; VUL
CAN : Waterloo, seriile I—II; 
PAROȘENI : Un cuib de nobili; 
LUPENI — Cultural: 12 oa
meni furioși; Muncitoresc: Bă
tălia de pe Neretva, seriile I—II; 
URICANI : 6 iulie.

MIERCURI 3 MAI

in

să

PROGRAMUL I : 6,00 Mu
zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 8,00 Sumarul presei; 9,30 
Viața cărților; 10.00 Buletin dc 
știri; 10,05 Popas folcloric în 
județul Sălaj; 10,30 Vreau 
știu; 11.00 Buletin de știri; 11.05 
Cîntă Marina Andrei; 11,15 
Consultație juridică; 11,30 Cîn- 
tare patriei; 12.00 Discul zilei; 

12,15 Recita) dc operă; 12,30 
Intîlnirc cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,15 Avanpremieră 
cotidiană; 13,27 Muzică ușoară; 
13,50 Publicitate radio; 14,00 
Varietăți muzicale; 14,40 La por
țile dorului — cîntece populare; 
15,00 Buletin de știri; 15,05 
Creștere și eficiență economică;
15,30 Pagini din muzica de es
tradă; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Piese corale; 16,30 Contraste so
nore —■ muzică ușoară; 16.50 
„Fotbal minut cu minut" — 
transmisiuni directe; 19,00 Orele 
serii; 20,00 
20,05 Zece
20,40 Din înregistrările lui Ion 
Matache; 20,55 Știința la zi; 
21,00 Revista șlagărelor; 21,28 
Bijuterii muzicale; 22,00 Radio
jurnal; 22,30 Concert de seară; 
22,55 Moment poetic; 23.CO 
Concert de scară — continuare; 
24,00 Buletin de știri; 0,03—6,00 
Estrada nocturnă.

Tableta de seară; 
melodii preferate;

MIERCURI 3 MAI

9,00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex; 
taj TV. Fragmente din jurnalul 
unui poet; 9,25 
10,00 Curs de 
(lecția a 14-a): 

dc
9,05 Repor-

In pași de dans; 
limba franceză 
10.30 Film ar

tistic : , 
12,00 Telejurnal; 
școală. Procedee de 
diată (Chimie anii I—IV liceu). 
Locuri geometrice. Triunghiuri 
și patrulatere înscrise în cerc. 
Poligoane regulate. (Matematică. 
In ajutorul candidaților la con
cursul de admitere); 16,30—17,00 
Curs de limba engleză (lecția a 
13-a) — reluare; 17,00 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Fotbal : Rapid — Steaua (divi
zia A); 18,45 Timp și anotimp 
în agricultură; 19,10 Tragerea 
Pronoexpres; 19,20 1 001 de seri; 
19,30 Telejurnal; 20,05 Laudă 
tinereții. Versuri inedite în lec
tura autorilor; 20,20 Telecinema- 
teca : „Noaptea generalilor". Cu 
Peter O’Toole, Omar Scharif, 
Tom Courtenay, Cristopher 
Plummer. Premieră TV; 22,30 
„24 dc ore".

l.ț«|
Ieri, temperatura maximă 

fost Ia Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus! 
grade. Minima1 din cursul nopții 
a oscilat între plus 
plus 8 grade.

Pentru următoarele
Vremea se menține 
cerul mai mult 
continua să cadă precipitații sla
be sub formă de ploaie.

a
IC

5

2 grade și

24 de ofe : 
umedă, [cu 

acoperit. Vor

(Urmare din pag. 1}

de echipă, Alexandru Roț, e 
numai ochi. Se înlocuiesc cre- 
malierele, se reglează batardoul. 
Inginerul Gheorghe Dinea, și 
maistrul Lazăr lonașc, sini la 
post, alături de muncitorii Ște
fan Ninu, Iosif Finta, Marcel 
Buzatu, echipa după care, așa 
cum ne mărturisea cineva, 
.își pot regla ceasurile toți 
muncitorii uzinei". Au început 
în ziua de 30 aprilie. La locul 
de muncă am găsit și echipele 
de la vanele de înaltă presiune. 
Se montaseră trei, și in ciuda 
orei matinale, așteptau proba 
finală. Inimoși, veseli, Vladimir 
Aron, Antonie Popescu, Petru 
Costina, Francisc Bartha, Iosif 
Horvath își continuau munca cu 
aceeași vioiciune, ca in zilele 
normale de lucru. Am găsit a- 
lelierul mecanic, (după reco
mandarea inginerului Gh. Di
nea), strungarii cei mai pri
cepu fi, printre care, Aurel Vo- 
icescu, Nicolae Lorincz, Gheor
ghe Bota, Atila Bucur, forjorii 
Petru Ștefan și Aron Popescu, se 
aflau in plină activitate, pre
gătind piesele pentru echipele 
de reparații. Maistrul Mihail 
Șoo, ne spunea : „Executăm pie
sele cele mai urgente, de care 
au nevoie reparațiile cazonelor, 
puțul sifon și mai ales pentru 
conducte și vane. Azi după-a
miază, uzina trebuie să intre 
din nou în funcțiune".

Pe chimiști i-am găsit in sec
ție. Șeful de tură, Marin Petre, 
operatorul chimist Nicolae Dina, 
și nelipsitele laborante Viorica 
Stancu, Angela Busuioc, Maria 
Duță, sînt gata de „pornire". 
După spusele șefului de tură, 
activitatea chimiștilor, prezența 
lor, este absolut obligatorie. El 
nu poate concepe ca în „fron-

iiiuiii
DE MII

(Urmare din pag. 1)

Ca și de altă dată, fanfara 
sindicatului din localitate a 
ivst prezentă la deschiderea 
programului cultural-artistic ca
re se anunța a fi deosebit de 
interesant. Apoi dansurile, me
lodiile de muzică populară, 
momentele vesele și muzica u- 
țoară au făcut ca, pînă departe 
in oraș, să se simtă eeo-ul tu
multos care pleca de pe estrada 
dintre brazi.

Ceea ce a atras atenția în 
mod deosebit, a fost frumuse
țea și iureșul horelor, sîrbelor, 
In care s-au unit mineri, con
structori. preparatori și eneț-ge- 
ticieni.

E numai amiază. Prin aer se 
surpă dîre luminoase, o ciuda
tă ploaie de zîmbete, de joc și 
voie bună. Mulțimea dc oameni 
închină pahare sub coviltirul 
cerului de mai. Intr-un colț se 
joacă fotbal, tinerii și bătrînii 
plimbă balonul. Cineva, aplecat 
asupra focului cu o frigare în 
tnînă, fredona destul de stri
cat o melodie : ..Iarba, iarbă...”

Curge berea ea untdelemnul și 
Ia închinăciune, oamenii se fac 
frumoși. Aici, la brazi, mii de 
vulcăneni se întîlncsc cu o ba
ladă veche, atît de veche.

Balada lui 1 Mai.

la datorie
tul lor de acțiune"deși lu
crează „în lanț“, lucrările să nu 
fie gata.

...Cîteva ore mai tirziu, cînd 
am trecut prin toate secțiile u- 
zinei, am ajuns la A.M.T.. ate
lierul unde Avram losa. Mihai 
Bogur. Almoș Vass, Ioan Sten, 
loan Eftimoniu, oamenii care 
verifică reparațiile, controlea
ză — verifică aparatajele. insta
lațiile, reglează vanele, ca a- 
tunci cînd se va da „gata", to

Șoferul Vasile Onu era de la ora 4 dimineața cu autobuzul 
pe traseul Petroșani—Uricani.

Activitatea formafiilor de lucru fruntașe

(Urmare din pag l)

tentă tehnică bună. In ce ne 
privește pe noi, minerii, urmă
rim să obținem un randament 
din ce în ce mai bun.

— După cum arăta tovarășul 
director al minei, brigada dv. 
și-a propus să atingă în luna 
aprilie o viteză de înaintare de 
200 ml. Am aflat că ați și de
pășit acest obiectiv important. 
Cum ați reușit ?

— .Am fost 'jonștienți că ne 
asumăm o sarcină grea dar am 
fost hotărîți să facem totul s-o 
îndeplinim fiindcă eram con
vinși că e de o importanță deo
sebită pentru mină Știam că 
din moment ce avem o organi
zare bună și ni se asigură o a- 
provizionare corespunzătoare cu 
tot ce trebuie ca să ne desfășu
răm munca normal, mai depar
te totul depinde de noi. De a- 
ccea am căutat în fiecare zi, în 
fiecare schimb să facem totul

, Dacă brigada este disciplinată și 
lucrează cu seriozitate...11

— Lucrez la sectorul de in
vestiții în specialitatea săpare 
de puțuri — arăta șeful de bri
gadă Gheorghe Nistor. La noi 
problema se pune din anumite 
puncte de vedere într-un mod 
mai deosebit. Lucrările de să
pare a puțurilor sînt foarte pre
tențioase ; oamenii trebuie să 
fie mai atenți și mai discipli
nați pentru că aici nu se poa
te greși. E deajuns să se gre
șească odată și consecințele sînt 
foarte grave. Brigada pe care o 
conduc este o brigadă omogenă, 
închegată, din toate punctele 

tul să fie in perfectă stare de 
funcționare. Cînd l-am întîlnit 
pe secretarul U.T.C.. Pavel Vie
rii „controlorul" aparatajelor 
electronice, acesta ne-a mărtu
risit :

— Din cei peste 700 de sala- 
riați, cit are uzina, mai mult 
de jumătate sînt tineri. Chiar 
și astăzi, în marea zi a muncii, 
majoritatea celor care lucrează 
la reparații, sînt tineri. Cînd 
spun asta mă gîndesc, fără să-i 
exclud, indiferent de vârstă, pe 
Nicolae și Ion Merișoreanu, 
Vasile Matei, Nicolae Drăghici, 
și mulți alții...

Ca punct de referință pentru 
prima zi de mai: MUNCA / 
Etalonul omului de azi.

ca să nu pierdem nici un minut. 
Folosirea fiecărui minut din 
programul de lucru, de către 
fiecare om. cred că asta a în
semnat totul pentru succesul 
nostru. Să știți că am avut și 
greutăți pentru că mina nu-i 
farmacie. Și greutățile noastre 
mu au fost dintre cele mai mici 
și aici Ia Uricani se știe bine 
acest lucru, dar nu despre a- 
ceasta e cazul să vă vorbesc 
dumneavoastră. Ceea ce este 
important de știut e că am a- 
vut tot timpul convingerea că 
stă în puterea noastră să Ie în
vingem și aceasta ne-a mobili
zat. ne-a făcut să nu dăm îna
poi, ne-a ajutat să învingem. 
Am fost tot timpul siguri că 
vom atinge ținta de a realiza o 
viteză de 200 metri lunar, și a- 
ceasta, sigur că s-a doved-it. A- 
ceasta ne dă noi puteri, ne fa
ce să ne gînd.im în viitor la lu
cruri și mai mari. j 

de vedere, la nivelul cerințelor. 
Oamenii mă ascultă, sînt disci
plinați și sînt convins că vom 
realiza ceea ce ne-am propus.

— Care este importanța a- 
cestei lucrări pentru activitatea 
minei ?

— Importanța este foarte ma
re. Lucrarea pe care o execut 
este o lucrare de lungă durată 
și de aceea ea trebuie executa
tă la nivelul tuturor parametri
lor, conform proiectului. Aceas
tă lucrare va dura zeci și zeci 
de ani pînă la epuizarea zăcă- 
mîntului din cîmpul minier Uri

(Urmare dm pag. 7)

nu numai îndeplinirii sarcini
lor CANTITATIVE ci și de a se 
urmări în mod deosebit îndepli
nirea și depășirea indicatorilor 
CALITATIVI, de eficiență.

In acest context, ținînd sea
mă de faptul că RIDICAREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
reprezintă factorul hotărîtor al 
dezvoltării eficiente a producției 
materiale, plenara a insistat a- 
supra necesității ca în unități
le economice să se ia măsuri 
hotărîte, energice, pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
în acest domeniu prevăzute în 
planul pe anul 1972, prin folo
sirea cît mai completă, produc
tivă a mașinilor și timpului de 
lucru, îmbunătățirea normării 
muncii, ridicarea calificării ca
drelor și încadrarea în numărul 
de salariați planificat. In lumi
na sarcinilor puse de Plenara 
Comitetului Central în legătură 
cu creșterea productivității 
muncii, sarcini deosebite se ri
dică la unitățile miniere din ba
zinul nostru carbonifer. Cu 
toate că in perioada care a tre
cut de Ia aplicarea programului 
de 6 ore Ia fronturile de lu
cru din subteran productivita
tea muncii a înregistrat o dina
mică ascendentă lună de lună, 
acest indicator nu se ridică Ia 
nivelul sarcinilor de plan. Pen
tru a se asigura în anul 1972 o 
creștere a productivității mun
cii cu 8 la sută — cît prevede 
planul de măsuri elaborat de 
Plenara Comitetului județean de 
partid din 30 martie a. c. — fa
tă dc anul 1971 se impune o 
mai bună folosire a mașinilor 

cani și de aceea, trebuie făcută 
nu numai la timp dar și cu res
pectarea tuturor cerințelor ca
litative.

Brigada condusă de Constan
tin Grădinaru, își desfășoară cu 
bune rezultate activitatea în 
trei puncte de lucru : o pregăti
re și două planuri înclinate. Pă
rerile sale, bazate pe o veche 
experiență în munca de briga
dier, converg cu ale celorlalți 
brigadieri investigări :

— Dacă brigada este discipli
nată și lucrează cu seriozitate, 
programul de lucru se încheie 
cu rezultate bune. Realizarea 
planului în 6 ore depinde foar
te mult de organizarea muncii 
la frontul de lucru și de asigu
rarea cu cele necesare. In bri
gada noastră fiecare este hotărît 
ca atunci cînd ajunge la locul 
de muncă, să se apuce de lucru 
fără să mai stea de povești. 
Fiecare component al formației, 
cînd intră la front știe ce să 
facă și se apucă de lucru fără 
să piardă nici un minut. De 
aceea, zic eu din convingerea 
întărită de rezultatele obținute 
pînă acum, fiecare schimb poa
te să atingă o viteză de înain
tare mai mare, să obțină ran
damente mai bune decît în con
dițiile programului de 8 ore. 
Fiecare ortac în parte trebuie 
să se simtă în permanență răs
punzător de realizarea planu
lui. Sînt sigur că în trimestrul 
II vom îndeplini și depăși pla
nul ocuoînd un loc fruntaș pe 
exploatare. De ieri dimineață 
fiecare schimb merge cu ritmul 
de schimb și metru de înainta
re. Teri s-au realizat 4 metri. 
Azi la fel. De la 1 aprilie avem 
depășiri zilnice pe brigadă, cu 
toate că avem mai muiți oa
meni noi în formație. Aceștia 
sînt serioși, ascultători, harnici, 
disciplinați și dovedesc că vor 

și instalațiilor din dotare, creș
terea gradului de mecanizare a 
operațiilor de încărcare în ga
lerii și de tăiere, cu 40 la sută, 
la unitățile Centralei cărbunelui. 
Realizarea sarcinii de creștere 
a acestui indicator in condițiile 
programului redus de lucru din 
subteran necesită o mai mare 
preocupare pentru îmbunătăți
rea în continuare a organizării 
muncii, pentru o mai bună a- 
sistență tehnică in fiecare din 
cele patru schimburi dc produc
ție, pentru a se asigura fiecă
rei brigăzi de mineri condiții 
corespunzătoare de lucru prin- 
tr-o mai bună aprovizionare cu 
materiale și piese de schimb, 
pentru întărirea disciplinei sub 
toate aspectele și la toate ni
velele.

Va trebui în același timp ca 
indicele de folosire a fondului 
de timp maxim disponibil să 
se îmbunătățească atît Ia uni
tățile miniere cît și la celelalte 
unități economice din Valea Ji
ului cu cel puțin 1 la sută, prin 
reducerea absențelor nemotiva
te, a învoirilor și a întreruperi
lor în producție. Este o datorie 
de prim ordin ca organizațiile 
de partid, sindicat și U.T.C., co
mitetele oamenilor muncii să 
asigure ca depășirea planului 
de producție pe acest an să se 
realizeze în proporție de cel pu
țin 70 Ia sută pe seama creș
terii productivității muncii.

O sarcină importantă în creș
terea eficienței întregii activi
tăți economice este REDUCE
REA CHELTUIELILOR DE 
PRODUCȚIE. In economia mu
nicipiului nostru realizarea a- 

să muncească cot la cot și în 
același ritm cu cei vechi, care

Fiecare să-si aducă cu devotament,
întreaqa contribuție

In legătură cu activitatea bri
găzilor a ținut să-și exprime o- 
piniile și inginerul Nicolae Ni- 
corici, directorul minei.

— Acolo unde se acordă bri
găzilor asistență tehnică, acolo 
unde se face aprovizionarea lor 
la timp cu materiale, scule și 
toate celelalte, oamenii mun
cesc bine, cu tragere de inimă 
nu se ridică probleme cu reali
zarea sarcinilor de plan. De a- 
ceea se impune să creăm astfel 
de condiții tuturor brigăzilor și 
să generalizăm experiența bu
nă. Nu este admis ca în timp 
ce o brigadă înaintează 8 me
tri într-o zi, altă brigadă, în a- 
celeași condiții, , să înainteze 
doar 2 metri I Nu se admite ca 
în timp ce o brigadă realizează 
un randament de 8 sau 10 tone 
de cărbune pe post, alta în con
diții asemănătoare, să dea 3 to
ne pe post. Existența încă a u- 
nor astfel de fenomene arată că 
nu toți șefii, de sectoare, ingine
rii și maiștrii, se preocupă su
ficient ca toate formațiile de 
lucru să obțină realizări Ia ni
velul celor fruntașe. In luna a- 
ceasta ne-am ocupat în special 
de două brigăzi care, la figurat 
vorbind, „nu aveau nume" adică 
nu erau cunoscute, erau pier
dute în anonimat, care înainte 
realizau înaintări lunare de 35 
—40 metri liniari la pregătiri. 
Una din aceste brigăzi a făcut 
în luna aprilie o înaintare de 
peste 200 metri. Vreau să vă 
amintesc că pe luna martie a- 
ceastă brigadă a realizat planul 

cestui indicator calitativ nece
sită o atenție deosebită cu atît 
mai mult cu cît în primul tri
mestru al anului o seamă He 
unități — in primul rînd din 
cadrul Centralei cărbunelui — 
au înregistrat rămîneri in ur
mă. In exploatările miniere se 
impune ca prin aprovizionarea 
cu lemn de mină la dimensiu
nile corespunzătoare procesu
lui tehnologic, prin folosirea 
înlocuitorilor — susțineri me
talice și autoportante — să se 
reducă simțitor consumul de 
material lemnos. In toate uni
tățile industriale din municipiu 
este necesar să se stabilească 
măsuri concrete pentru redu
cerea consumurilor de energie 
electrică, termică și combusti
bil și pentru utilizarea în pro
porție mai mare a resurselor 
energetice secundare, pentru 
introducerea unui sistem de ur
mărire operativă a stocurilor 
de materii prime și materiale și 
pentru diminuarea la maximum 
a oricăror cheltuieli neproduc
tive. In același timn este nece
sar să se acționeze pentru res
pectarea disciplinei tehnologi
ce, pentru reducerea pierderi
lor prin rebuturi, pentru îmbu
nătățirea calității tuturor pro
duselor. Pentru minerii Văii 
Jiului se pune ca o problemă 
de mare responsabilitate și de 
onoare sarcina de a livra in a- 
cest an siderurgiștilor hunedo- 
reni cărbune cocsificabil la un 
conținut de cenușă cu mini
mum 0,5 puncte sub prevede
rile normelor aprobate.

se ocupă îndeaproape de iniți
erea și sprijinirea lor.

de 93 metri liniari în condiții 
extraordinare de lucru, în con
diții pe care unii o invidiau 
pentru faptu] că obține cîști- 
guri foarte mari în condițiile 
unor serioase greutăți și în plus 
ale unor neglijențe din partea 
conducerii sectorului și maiștri
lor. In condițiile acestea s-a 
făcut mult. Consider că la mina 
noastră se poate face încă mult 
mai mult pentru folosirea rațio
nală a forței de muncă. Va tre
bui ca toate brigăzile să se ri
dice la realizările obținute de 
brigăzile conduse de Scorpie. 
Trifan. Năstase, Grădinaru și 
alții. Avem încă mulți oameni 
buni dar care nu obțin rezulta
te pe măsura valorii și poten
țialului de care dispun, chiar 
în condițiile în care au asigura
te toate posibilitățile, din cauză 
că le lipsește dinamismul. Șeful 
de brigadă, maistrul, șeful de 
sector este dator fiecare să-și 
aducă ma; mult aportul în a- 
cest sens, să impulsioneze între
gul colectiv din subordinea sa. 
Fiecare să-și facă datoria la 
nostul său. la nivelul atribuți
ilor pe care le are. să contribuie 
cu întreaga sa capacitate la în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de plan care sînt în prezent 
mai realizabile decît orieînd. 
Pentru aceasta trebuie muncă, 
spirit de abnegație și disciplină, 
trebuie ca fiecare să-și aducă 
cu devotament întreaga contri
buție.

(va urma)

Analizînd căile de creștere a 
eficienței economice, Plenara 
Comitetului Central a apreciat 
că una din aceste căi o repre
zintă SPORIREA GRADULUI 
DE FOLOSIRE A CAPACITĂ
ȚILOR DE PRODUCȚIE IN
DUSTRIALE. subliniind nece
sitatea de a se acționa cu toa
tă fermitatea pentru utilizarea 
integrală a bazei tehnice de ca
re dispunem. încărcarea mai 
bună a mașinilor, creșterea coe
ficientului de schimburi, întă
rirea disciplinei în muncă ast
fel ca toate mijloacele tehnice 
ale unităților să funcționeze Ia 
parametri înalți. ca forța de 
muncă și timpul de muncă să 
fie pe deplin valorificate. O a- 
tenție deosebită Ia unitățile mi
niere din bazinul nostru carbo
nifer trebuie acordată folosirii 
mai depline și eficiente a ma
șinilor și utilajelor din dotare 
care trebuie să influențeze în 
mai mare măsură creșterea vi
tezelor de avansare în abataje 
și galerii, mărirea gradului de 
susținere, tăiere și încărcare 
mecanică. In legătură strînsă 
cu aceasta se impune o mai ma
re preocupare pentru asigura
rea pieselor de schimb necesa
re, atît printr-o aprovizionare 
mai bună cît și prin folosirea 
mai largă a posibilităților lo
cale precum și prin efectuarea 
la timp și la nivel calitativ co
respunzător a lucrărilor de re

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI :

— ȘEF SECTOR ELECTROMECANIC

— INGINER MINIER LA SECTORUL PRO
DUCȚIE

9

— MAISTRU AERAJ

— DOI MAIȘTRI MINIERI

— UN MAISTRU CAZANE

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968 și legea nr. 
12z1971 iar pentru postul de maistru cazane se 
cere să aibă autorizație de la I.S.C.I.R.

Concursul va avea loc în ziua de 23 V 1972, 
la sediul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 6—14 de la biroul personal al ex
ploatării unde se vor depune și actele pentru 
concurs.

parații și întreținere a utilaje
lor.

Transpunerea in viață a sar
cinilor puse de recenta Plenară 
a Comitetului Central al parti
dului în fața tuturor oamenilor 
muncii în vederea creșterii ge
nerale a eficienței economice 
sporește intr-o măsură tot mal 
mare rolul organelor și organi
zațiilor de partid în conducerea 
activității economice, necesită 
din partea lor mai multă com
petență și inițiativă, reclami 
o muncă politică și organiza
torică mai intensă în rindirt 
masei largi de oameni ai mun
cii pentru a-i face să înțeleagă 
sensul și importanța acestor 
sarcini, tnobilizîndu-i să parti
cipe mai plenar la înfăptuirea 
lor. In frunte cu organizațiile 
de partid, minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului vor 
acționa cu toată priceperea și 
capacitatea lor pentru aplica
rea în viață a măsurilor stabi
lite de Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și an
gajamentelor luate în întrece
rea socialistă pe anul 1972, pen
tru a intîmpina cu rezultate re
marcabile apropiata Conferință 
Națională a partidului, pentru 
înfăptuirea mărețului program 
ai făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate elaborat 
de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.
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de 1 Mai peste hotare
s

MOSCOVA 1 — Corespon
dentul Agerpres, L. Duță, trans
mite : In Piața Roșie din Mos
cova a avut loc demonstrația 
oamenilor muncii, consacrată 
Zilei solidarității internaționale 
a celor ce muncesc. La tribuna 
mausoleului au luat loc Leonid 
Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., alți conducători de 
partid și de stat sovietici.

In tribunele rezervate oaspe
ților din străinătate se aflau de
legațiile sosite la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai în Uniunea So
vietică, printre care și o dele
gație a Consiliului Central al
U. G.S.R.

In cuvîntarea rostită de la 
tribuna mausoleului Lenin, N.
V. Podgornîi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a su
bliniat marile succese cu care 
oamenii sovietici au întîmpinat 
sărbătoarea muncii. El a trans
mis, de asemenea, salutul 
P.C.U.S. și aii poporului sovie
tic popoarelor din țările socia
liste, partidelor comuniste și 
muncitorești, clasei muncitoare 
din țările capitaliste, popoare
lor care luptă pentru elibera
rea națională și progres social 
din întreaga lume.

Mitinguri și demonstrații au 
avut loc, de asemenea, în alte 
mari orașe și în capitalele repu
blicilor unionale.

★
PEKIN 2 (Agerpres). — Cu 

prilejul Zilei solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, 
tn Parcul din incinta Palatului 
de vară, Parcul de cultură al 
muncitorilor și în alte locuri de 
odihnă din capitala Republicii 
Populare Chineze au avut loc 
serbări populare și manifestări 
sportive, la care au participat 
muncitori, membri ai comune
lor populare, comandanți și os
tași ai Armatei populare de eli
berare, ai gărzilor roșii, funcțio
nari, intelectuali, tineri țărani 
și muncitori — anunță Agenția 
China Nouă.

La festivități au luat parte 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, alți 
conducători de partid și de stat. 
Au participat, de asemenea, 
peste 4 000 de invitați de peste 
hotare, între care și delegația 
guvernamentală militară româ
nă, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

In parcuri, pe stadioane și în 
alte locuri de recreere din Pe
kin au evoluat ansambluri ca
re au prezentat spectacole și 
programe artistice, evocînd mo
mente din revoluția și construc
ția socialistă a țării.

SOFIA 1 — Corespondentul 
Agerpres, C. Amariței, transmi
te ; Cu ocazia sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, la Sofia a avut loc, 
în Piața 9 Septembrie, manifes
tația oamenilor muncii dim ca
pitala bulgară

La tribuna oficială erau pre
zenți Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, ceilalți condu
cători de partid și de stat bul
gari. Tot aici se aflau și delega
țiile de peste hotare invitate de 
Consiliul Central al Uniunii 
Sindicatelor Bulgare, printre 
care și o delegație a Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Oa
menii muncii din Sofia au ra
portat, cu acest prilej, succese
le obținute în întrecerea socia
listă închinată zilei de 1 Mai, 
pentru îndeplinirea și depăși
rea prevederilor celui de al șa
selea cincinal, pentru atingerea 
și depășirea nivelurilor medii 
mondiale.

★
PRAGA 1 — Corespondentul 

Agerpres, C. Prisăcaru, trans
mite : Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc a 
găsit poporul cehoslovac anga
jat pe frontul larg al activită
ții de îndeplinire a directivelor 
actualului plan cincinal.

Tradiționala demonstrație a 
populației capitalei cehoslovace 
a avut loc în Piața Vaclavske. 
In. tribuna oficială se aflau 
Gustav Husak, Ludovik Svobo
da, Lubomir Strougal și ceilalți 
conducători de partid și de stat.

La mitingul oamenilor mun
cii din Praga, a luat cuvîntul 
Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
Cu acest prilej, el a felicitat 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea țării pentru suc
cesele repurtate în muncă și 
și-a exprimat convingerea că și 
în viitor poporul cehoslovac va 
înscrie în cronica bogată a con
strucției Cehoslovaciei socialiste 
noi și noi înfăptuiri.

★
VARȘOVIA 1 — Corespon

dentul Agerpres, I. Dămituaș- 
cu, transmite : Intr-o atmosferă 
de însuflețire, optimism și bucu
rie a fost sărbătorită la Varșo
via și în alte orașe poloneze 
ziua Internațională a muncii.

La Varșovia, în tribuna ofi
cială, instalată în fața Palatu
lui culturii și științei, au luat 
Ioc reprezentanții conducerii de 
partid și de stat în frunte cu 
Edward Gierek, Henryk Jablon
ski și Piotr Jaroszewicz, care au 
asistat la manifestația locuito
rilor capitalei poloneze, tineri și 
vîrstnici, veterani ai mișcării 
revoluționare și muncitorești, 
tineri muncitori, studenți și e- 
levi, reprezentanți ai unităților

de producție din Varșovia.
•In cuvîntarea rostită cu acest 

prilej, Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., a 
scos în evidență participarea 
activă, entuziastă a întregului 
popor la realizarea neabătută și 
consecventă a sarcinilor trasate 
de congresul al 6-lea al parti
dului în vederea întăririi și dez
voltării continue a Poloniei so
cialiste, subliniind, totodată, că 
Polonia populară alături de ce
lelalte țări socialiste, va conti
nua să acționeze în favoarea 
păcii, securității și colaborării 
în Europa și în lume.

★
BERLIN 1 — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite t 
In marea Piață Marx-Engels 
din Berlin, a avut loc demon
strația de 1 Mai a locuitorilor 
capitalei R.D.G. In tribuna ofi
cială au luat loc Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Walter Ulbricht, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Will; Stoph, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și alți conducători ai 
R.D. Germane, precum și dele
gațiile sindicale de peste hota
re, printre care o lelegație a 
Consiliului Central al Uniunii 
generale a Sindicatelor din Ro
mânia. Herbert Warnke, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Uniu
nii Sindicatelor libere germane, 
a rostit o cuvîntare.

A urmat o paradă militară și 
demonstrația oamenilor muncii.

La prînz, în centrul capitalei 
R.D.G., a început serbarea 
populară, al cărei program a 
cuprins manifestări cultural-ar- 
tistice și distractive.

Demonstrații și serbări popu
lare consacrate zilei internațio
nale a oamenilor muncii au a- 
vut loc șî în alte localități ale 
Republicii Democrate Germane.

★
BUDAPESTA 1 — Corespon

dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Orașele și satele Un
gariei, îmbrăcate în haine fes
tive, au cunoscut luni animația 
marilor sărbători populare. In 
mai toate localitățile țării, în 
ziua de 1 Mai au avut loc ma
nifestații, mari adunări și ser
bări populare, numeroase ma
nifestări cultural-artistice și 
sportive de masă.

La Budapesta a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii, la care ah asistat tova
rășii Janos Kadar, Losonczi Pal, 
Jeno Fock și alți conducători de 
partid și de stat ungari. Ampla 
demonstrație a oamenilor mun
cii a fost deschisă de colective
le întreprinderilor fruntașe în 
cadrul întrecerii socialiste, care 
recent au fost distinse cu Stea
gul Roșu de întreprinderi frun
tașe pe țară.

★
TOKIO 1 — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
Pe colinele Yoyogi, în capitala 
niponă, a avut loc un mare mi
ting consacrat zilei de 1 Mai, 
organizat de centralele sindica
le japoneze. La tribună erau 
prezenți conducători ai sindica
telor și a unor partide japoneze, 
printre care. Sanzo Nosaka, pre
ședintele C.C. al Partidului Co
munist din Japonia, Tomomi 
Narita, președintele Partidului 
Socialist, T. Asai, vicepreședinte 
al partidului Komeito, și Ikko 
Kasuga, președintele Partidului 
Socialist Democratic.

In cuvîntul rostit la miting, 
Sanzo Nosaka, președintele C.C. 
al P.C.J., a condamnat agresiu- 

. nea imperialistă în Vietnam, 
bombardamentele americane a- 
supra R.D.V. Pe de altă parte, 
el a arătat că pentru apărarea 
intereselor celor ce muncesc es
te necesar formarea unui front 
unit al forțelor democratice ja
poneze.

★
CAIRO 1 (Agerpres). — In 

orașul Alexandria a avut loc, 
cu prilejul Zilei internaționale 
a oamenilor muncii, un mare 
miting, la care a luat cuvîntul 
Anwar Sadat, președintele Repu
blicii Arabe Egipt și președinte 
al Uniunii Socialiste Arabe, — 
informează agenția M.E.N. Șeful 
statului a declarat, în fața celor 
50 000 de participanți la miting 
că poporul egiptean a obținut 
succese mari pe plan economic 
Și social. Evocînd situația din 
Orientul Apropiat, președintele 
Anwar Sadat a criticat Admi
nistrația S.U.A., care — a spus 
el — a zădărnicit eforturile 
pentru traducerea în viață a 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, 
activitatea misiunii Jarring și a 
împiedicat alte inițiative de so
luționare pașnică a situației din 
zonă.

Șeful statului a reafirmat, în 
încheiere, hotărîrea Republicii 
Arabe Egipt de a continua lup
ta pentru lichidarea urmărilor 
conflictului arabo-israelian din 
1967.

★
ALGER 1 — Corespondentul 

Agerpres, C. Benga, transmite '. 
Aniversarea Zilei de 1 Mai a 
fost marcată în Algeria de ma
nifestații și demonstrații ale 
oamenilor muncii în capitală, la 
Oran, Constantine și în alte o- 
rașe ale țării, desfășurate sub 
semnul hotărîrii de a continua 
lupta pentru consolidarea inde
pendenței politice și economice 
a țării, pentru dezvoltarea ei 
multilaterală, împotriva colo
nialismului, neocolonialismului 
și imperialismului.

La Alger în fața a peste 
15 000 de oameni ai muncii care 
au defilat apoi în fața tribunei 
oficiale, a luat cuvîntul preșe^ 
dintele Houari Boumediene care 
a evocat pe larg momentele im
portante ale luptei oamenilor 
muncii algerieni pentru cuceri
rea independenței naționale și 
asigurarea independenței econo
mice a țării.

MADRID 1 (Agerpres). — Nu
meroase manifestații au loc în 
diverse orașe din Spania, ca ur
mare a apelurilor la grevă lan
sate de comisiile muncitorești 
(sindicate nerecunoscute de gu
vern), în vederea satisfacerii 
revendicărilor cu caracter poli
tic și social ale oamenilor mun
cii. La Barcelona mii de per
soane au demonstrat pe străzile 
orașului, lansînd manifeste prin 
care cheamă oamenii muncii să 
ia parte la o grevă generală, 
în sprijinul revendicărilor de 
îmbunătățire a condițiilor de 
viață și de muncă.

Demonstrații similare au avut 
loc la San Sebastian și în ora
șul Beasain, unde s-au semna
lat ciocniri între manifesbanți 
și poliție.

★
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Intr-un apel adresat poporu
lui american cu prilejul Zilei de 
1 Mai, Henry Winston, preșe
dintele național al P.C. din 
S.U.A., și Gus Hali, secretar ge
neral al partidului, au relevat 
că, în momentul de față, este 
necesară intensificarea luptei 
oamenilor muncii din S.U.A. 
pentru a determina guvernul a- 
merican să pună capăt agresiu
nii împotriva poporului vietna
mez.

★
LONDRA 1 — Coresponden

tul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite î Zeci de mii de 
oameni ai muncii din numeroase 
orașe ale Angliei au patricipat, 
duminică și luni, la adunări, 
mitinguri, demonstrații și mar
șuri, organizate cu prilejul Zi
lei de luptă a proletariatului de 
pretutindeni, 1 Mai. Cu acest 
prilej, ei s-au pronunțat împo
triva politicii de înrăutățire con
tinuă a nivelului de trai, de 
creștere a șomajului și a pre
țurilor, pentru pace și progres 
social. La Londra, Glasgow, Li
verpool, Mancester, Cambridge, 
Dundee și în ale localități au 
fost oragnizate greve și demon
strații împotriva legii relațiilor 
în industrie, care îngrădește 
drepturile sindicatelor și ale 
oamenilor muncii.

★
ROMA 2 (Agerpres). — De

monstrații cu prilejul Zilei de 
1 Mai au avut loc în toate ma
rile orașe italiene. Ele au fost 
organizate de Partidul comunist, 
de cele trei mari centrale sindi
cale și alte formațiuni politice. 
Participanții au lansat apeluri la 
vigilență împotriva reînvierii 
fascismului, la luptă pentru a- 
părarea libertăților democrati
ce și constituționale, pentru sa
tisfacerea revendicărilor oame
nilor muncii. La Roma, preșe
dintele republicii, Giovanni Le
one, a înmînat unor oameni ai 
muncii distincția „Steaua Me
ritului Muncii"

★
BELGRAD 2 — Coresponden

tul Agerpres, George Ionescu, 
transmite î Sărbătorirea zilei de 
1 Mai a prilejuit o mare diver
sitate de manifestări în capita
la Iugoslaviei, ca și în întreaga 
țară. Pentru rezultate remarca
bile obținute în producție, nu
meroase colective și lucrători 
din domeniile economiei, știin
ței, culturii și tehnicii au fost 
distinși cu diferite premii.

Manifestările de 1 Mai au fost 
inaugurate de tradiționalul con- 
cert-spectacol în aer liber, des
fășurat la intrarea în Palatul 
Adunării Federale. ,

Un alt moment dedicat Zilei j 
de 1 Mai l-a constituit aduna
rea populară din centrul indus
trial Titovo Ujițe, prilejuită de 
sosirea „Ștafetei tineretului", ca
re, de mai multe zile, străbate 
diferite regiuni ale țării, pentru 
a se încheia la 25 mai, Ziua 
tineretului.

Totodată, ca în fiecare an, 
în Ziua de 1 Mai, la Belgrad 
și în celelalte orașe și localități 
iugoslave au avut Ioc manifes
tări artistice, reuniunii populare 
și competiții sportive.

★
BONN 2 — Trimisul special 

Agerpres, Vasile Crișu, transmi
te ! Tradiționala sărbătoare a 
solidarității celor ce muncesc, 
1 Mai, s-a desfășurat în R.F.G. 
sub semnul afirmării puternice 
a sprijinului pentru ratificarea 
tratatelor cu Uniunea Sovietică 
și Polonia, a dorinței exprimate 
de largi pături ale populației 
vest-germane de continuare a 
procesului de normalizare a re
lațiilor R.F.G. cu alte țări.

La Essen, Hamburg, Koln, 
Munchen, Bonn, Dortmund și în 
alte numeroase orașe ale R.F.G. 
au avut loc mari manifestații la 
care au luat parte mii de oa
meni ai muncii din întreprin
deri și instituții, intelectuali, ti
neri. La Dortmund, în cadrul 
unei manifestări de mari pro
porții, a luat cuvîntul cancelarul 
Willy Brandt, care a subliniat 
că interesele R.F.G. cer ca, în 
legătură cu „tratatele răsărite
ne", să se ia în scurt timp o 
hotărîre pozitivă.

Willy Brandt a participat, de 
asemenea, la o manifestație or
ganizată la Essen. In cuvîntul 
rostit în fața demonstranților, 
cancelarul vest-germari a afir
mat că, dacă opoziția își va 
reexamina poziția față de trata
tele încheiate de R.F.G. cu 
U.R.S.S. și Polonia, el nu numai 
că ar saluta acest fapt, dar și 
ar sprijini U.C.D. — U.C.S. în 
această acțiune. „Cine intențio
nează astăzi, la 27 de ani de 
la sfîrșitul războiului, să lase în 
suspensie probleme ce pot fi 
rezolvate, fără a putea oferi o 
alternativă — a spus Willy 
Brandt —, acela este rupt de re
alități și se sustrage de Ia da
toria de a lăsa tinerei generații 
o moștenire îoolitică temeinică1'.

Pe de altă parte, șeful gu
vernului vest-german și-a ex
primat dorința de a căuta cu 
opoziția o soluție comună, fără 
să admită „un compromis șu
bred'1.

DELHI

grafică militantă românească.
La inaugurarea expoziției, care cuprinde peste 50 de 

lucrări, au luat parte dr. G. S. Dhillon, președintele Camerei 
Inferioare a Parlamentului indian, membri ai Consiliului in
dian pentru relații culturale, șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Delhi și alți membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură și artă, ziariști.

Cu prilejul acestei manifestări, au rostit scurte cuvîntări 
dr. G. S. Dhillon și ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în India, Petre Tănăsie, care au subliniat rolul aces
tei expoziții în mai buna cunoaștere reciprocă a celor două 
popoare.

Expoziția va rămîne deschisă timp de 10 zile, după care 
va fi prezentată și în alte orașe indiene.

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 2 (Agerpres). — For

țele saigoneze au părăsit baza „Li
ma", situată la 14 km nord de o- 
rașul Kontum, transmite agenția 
France Presse. O dată cu aceasta, 
a sporit presiunea forțelor patrio
tice asupra acestui oraș, precum și 
asupra bazei saigoneze „November", 
situată la 7 km nord de Kontum.

Agențiile de presă anunță, dc a- 
semenea, că la sud dc orașul Kon
tum forțele patriotice controlează, 
pe o distanță de mai mulți kilome
tri, șoseaua care leagă Pleiku de 
Kontum, împiedicînd aprovizionarea 
forțelor marionetă cu muniții și e- 
chipament.

★
HANOI 2 (Agerpres). — Agen

ția V.N.A. transmite că, duminică 
și luni, în regiunile Quang Binh și 
Vinh Linh forțele armatei populare 
au doborît patru avioane militare 
americane, printre care un avion de 
bombardament „B-52". In acest fel, 
numărul avioanelor americane do- 
borîte în R. D. Vietnam a ajuns la 
3 528.

★
VIETNAMUL DE SUD 2 (A- 

gerpres). — Forțele patriotice dc e- 
liberare din Vietnamul de sud, după 
ce au întrerupt circulația pe șoseaua 
nr. 1, la 60 km de Saigon, sînt an
gajate în lupte pentru cucerirea u- 
nor poziții de-a lungul șoselei nr. 
4, care leagă Saigonul de provinciile 
din Delta Mekongului. Luptele pen
tru cucerirea șoselei nr. 4 au ca scop 
tăierea căilor de aprovizionare a 
capitalei sud-vietnameze.

In cadrul luptelor care se desfă
șoară la nord de Saigon, forțele 
patriotice au reușit să străpungă a- 
părarea unităților saigoneze “ " 
giunca Dau Tieng, la 70 
nord-vest de Saigon.

■A’
VIETNAMUL DE SUD 

gerpres).
gate să se retragă din orașul Quang 
Tri, forțele saigoneze încearcă să 
constituie o nouă linie provizorie 
de apărare pe malul rîului My 
Chan, la aproximativ 18 km de lo
calitatea părăsită. Trimisul specia! 
al agenției France Presse, care s-a 
deplasat în regiunea Quang Tri

in
de

re- 
km

(A-2
— După ce au fost obli-

PE SCURT•
0 Agenția China Nouă infor

mează că la Londra, a avut loc în- 
tîlnirea anuală a Societății pentru 
înțelegerea anglo-chineză. A fost 
trecută în revistă activitatea societă
ții de promovare a înțelegerii reci
proce și a prieteniei dintre popoarele 
britanic și chinez, 
primat dorința de 
forturi în această

Părțile și-au ex- 
a depune noi e- 
direcțic.

ii fost dat publi-0 La Djakarta
citații un comunicat al Biroului cen
tral de statistică, în 
că Indonezia are 
119 182 542 locuitori.

Din cele 3 000 de 
ziene, Iawa este cea 
— totalizînd 76 000 000 persoane.

care se arată 
în prezent

insule indone- 
mai populata

0 După cum relatează ziarul 
saigonez „Chinh Luan", generalul 
Hoang Xuan Lam, comandantul pri
mei regiuni militare, care purta răs
punderea pentru sectorul Quang Tri, 
a fost demis și rechemat la Saigon 
în urma retragerii trupelor saigone- 
ze din acest oraș, sub presiunea 
țelor patriotice.

for-

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

0 Juriul pentru atribuirea 
miului „Pulitzer" a desemnat

pre- 
luni 

pe cîștigătorii pe anul 1972 ai a- 
cestei prestigioase distincții. Printre 
laureați se află cunoscutul ziarist 
Jack Anderson. De asemenea, juriul 
a acordat premiul pentru publicis
tică ziarului „New York Times", 
pentru publicarea documentelor se
crete ale Pentagonului în legătură 
cu implicarea S.U.A. în războiul din 
Indochina.

0 Guvernul vest-german a re
mis, luni seara, opoziției creștin-dc- 
'mocrate un proiect dc rezoluție co

in legătură cu tratatele. în- 
R. F. a Germaniei
Polonia, a anunțat pur-

ni una 
cheiate de 
U.R.S.S. și

Cil

după eșecul suferit de forțele ma
rionetă, transmite că șoseaua nr. 1, 
care duce spre orașul Țri, prezintă 
spectacolul unei retrageri precipitate. 
Mii de militari din a treia divizie 
saigoneză, care este practic dezinte
grată, se retrag spre sud. Unii din
tre ei și-au aruncat pînă și încăl
țămintea și armele pentru a putea 
merge mai repede. Unii militari sai- 
gonezi amenință cu armele șoferii 
de autocamioane și mașini blindate, 
pentru a-i obliga să-i îmbarce în 
mașini.

Criza dolarului a 
determinat perturba- 
ții în finanțele tutu
ror țărilor capitalis
te. Ca urmare in Ja
ponia prețurile pro
duselor de larg con
sum, inclusiv ale ali
mentelor au crescut, 
provocînd nemulțu
mirea populației. La 
chemarea Consiliu
lui General al U- 
niunii Sindicatelor 
(SOIIYIO) și al al
tor organizații pro
gresiste a fost orga
nizat la Tokio 
marș de protest
care au participat 
circa 100 000 de per
soane. Pancardele 
purtate de muncitori, 
acuzau. autoritățile 
de cheltuieli militare 
bl dauna intereselor 
sociale. In același 
timp muncitorii ce
reau condiții mai 
bune de viață cu a- 
sigurarea locului de 
muncă.

In foto : Aspect 
din timpul marșului 
De străzile oralului 
Tokio.
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0 cuvîntare a
SANTIAGO DE CHILE 2. — 

Corespondentul Agerpres, Eugen 
Pop, transmite : La Piaza Bulnes 
din Santiago de Chile a avut loc 
un mare miting popular, la care a 
luat cuvîntul președintele Salvador 
Allende.

„Am analizat sarcinile fundamen
tale pe care ni le-am propus în pro
gramul nostru, am recuperat bogă
țiile noastre de bază — cuprul, o- 
țelul, fierul, petrolul, salpetru! — 
a spus președintele. Am naționali
zat băncile și am intensificat înfăp
tuirea reformei agrare, iar statul își 
exercită controlul asupra importu
lui și exportului. Au fost redistri
buite veniturile, iar în sistemul a- 
sigurărilor sociale au fost integrate 
700 000 de persoane care înainte 
nu aveau acest drept. Am realizat 
cea mai mare sarcină patriotică — 
făurirea independenței economice a 
tării".

i 1 Allende

PEKIN 2 (Agerpres). — Li 
Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Ciao Pei-sin, vice
președintele Băncii Chinei, au 
primit delegația Băncii Na
ționale a Republici, Socialiste 
România, condusă de Iloria 
Tatu, vicepreședinte al Băn
cii. După cum relevă agenția 
China Nouă, cu acest prilej 
a avut loc o convorbire cor
dială, prietenească. A fost de 
față Nicolae Gavrilescu, am
basadorul României la Pekin.

Allende a anunțat că vineri va 
fi înaintat Congresului un proiect 
de lege privind exproprierea bunu
rilor pe care le deține în Chile com
pania nord-amcricană „International 
Telegraph and Telephone" (I.T.T.). 
El s-a referit, în același timp, la o 
serie de sarcini actuale ale întregii 
națiuni — sporirea producției și a 
productivității, creșterea producției 
de utilaje și piese de schimb, care 
să înlocuiască o serie de importuri 
costisitoare.

Vorbind despre reforma constitu
țională votată de opoziție, președin
tele Allende a arătat că, în cazul 
neacceptării de către Congres a 
veto-urilor prezidențiale la diferite 
prevederi ale acesteia, puterea exe
cutivă se va adresa Tribunalului 
constituțional.

In încheierea cuvîntării sale, pre
ședintele Allende a făcut un apel 
la întărirea unității în toate dome
niile activității politice.

întrevederea 
lui W. Brandt 

cu șeful opoziției 
creștin-demo erate

BONN 2 (Agerptes). — Cance
larul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a avut luni seara o între
vedere cu șeful opoziției creștin de
mocrate din Bundestag, Rainer liar- 
zel, informează agenția D.P.A Cu 
această ocazie, s-a căzut de acord 
să se propună Bundestaguhii amî- 
narea ședinței de la 3 mai. in < a- 
drul căreia urma să aibă lot tea 
de-a doua lectură a tratatelor în
cheiate de R. F. a Germaniei cu 
EJ.R.S.S. și Polonia, precum și vo
tul asupra ratificării lor. Totodată, 
Willy Brandt și Rainer Barzel au 
căzut de acord să reia, miercuri, 
convorbirile începute, la sugestia șe
fului guvernului, la 28 aprilie. în 
vederea clarificării punctelor de ve
dere în legătură cu o serie de as
pecte ale politicii interne și externe 
a R. F. a Germaniei.

TURCIA

Consultări
în vederea formării 

noului guvern
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tătorul de cuvînt oficial, Ruediger 
von Wechmar.

0 In incinta unei fabrici de fibre 
sintetice din localitatea nord-irlan- 
deză Carrickfergus au explodat luni 
după-amiază opt bombe, anunță a- 
gențiile United Press International 
fi France Presse. O persoană a fost 
ucisă, iar alte 15 rănite, dintre care 
opt se află in stare gravă.

Autorii atentatului au rămas, deo
camdată, neidentificați. Exploziile 
au provocat, de asemenea, impor
tante pagube materiale.

0 Patru cetățeni nord-irlandezi, 
printre care un ofițer de poliție, au 
fost arestați la Londra, sub acuza
ția de a fi încercat să procure ar
me pentru a le introduce în Ulster. 
Ei urmează să fie judecați de ur
gență-

In aceeași zi, relevă agenția 
France Presse, poliția britanică a 
confiscat în localitatea Greenock o 
cantitate importantă de armament 
și material exploziv, a căror des
tinație era. după toate aparențele. 
Irlanda de nord.

0 Datorită ploilor torențiale ca
re s-au abătut asupra Siriei în ul
timele zile, fluviul Eufrat amenință 
să se reverse, relatează agenția 
France Presse. La Jerablous, loca
litate situată la nord de A'ep, ni
velul apelor Eufratului a crescut în 
ultimele 24 de orc cu 60 cm, atin- 
gînd 2,56 m, ceea ce depășește cota 
maximă pentru această perioadă a 
anului. In apropiere dc Alep, rîul 
Koueik a ieșit din matcă, inundînd 
peste 40 de case.

O Primele două firme america
ne constructoare de automobile — 
General Motors și Ford — au fost 
acuzate de către un marc juriu fe
deral de „a fi conspirat în vede-

Ploi torențiale în Turcia
>

2 (Agerpres). — 
căzute în zonele

ISTANBUL
Ploile torențiale 
din sud-estul Turciei au provocat 
importante pagube materiale, îndeo
sebi la Mardin și Siirt. Rîurile s-au 
revărsat, acoperind suprafețe întin
se de teren cultivat și paralizînd 
activitatea unei centrale electrice. 
Cîteva locuințe s-au prăbușit, fără 
să se semnaleze, însă, victime. Mai

multe cartiere din localitatea Bat
man, la vest de Siirt, au fost inva
date de ape, cate au deteriorat im
portante stocuri de tutun.

In ultimele 24 de ore, ploile vio
lente însoțite de furtună, s-au abă
tut și asupra părții occidentale a 
Turciei. Datorită furtunii, dezlănțui
te și pe mare, două cargouri gre
cești s-au ciocnit în portul An- 
talya.

rca monopolizării producerii, vînză- 
rii și distribuirii dc automobile pc 
o parte a pieței americane", -----
agențiile Associated Press și 
Press International.

anunța
United

0 Șeful delegației S.U.A. 
vorbirile sovicto-americane în pro
blema limitării înarmărilor strate
gice. Gerard Smith, a părăsit Wa
shingtonul indreptlndu-se spre Hel
sinki, unde are loc actuala rundă 
de negocieri S.A.L.T După cum a 
declarat un purtător de cuvînt al 
Casei Albe, Gerard Smith a parti
cipat, înainte de plecare, la o în
trunire prezidată de președintele 
Richard Nixon și la care au mai 
fost prezenți secretarul de stal Wil
liam Rogers, ministrul 
Melvin Laird, consilierul 
țial Henry Kissinger 
Thomas Moorer, șeful 
jor.

la eon

apărării, 
preziden- 
amiralul 

Statului
și

Ma

0 Luni au început 
vorbirile între regele Feisal și 
ședințele Sudanului, Gaafar El 
meyri, aflat într-o vizită oficială in 
Arabia Saudită. In cursul întreve
derii, informează agenția France 
Presse, au fost abordate aspecte ale 
relațiilor bilaterale, probleme ale lu
mii arabe și islamice.

la Riad CO11- 
pre-
Nu-

ANKARA 2 (Agerpres). — Pre
mierul desemnat al Turciei, Suad 
Hayri Urguplu, a eșuat, deocam
dată, în încercarea de a forma un 
nou guvern, transmite agenția 
France Presse. El a prezentat, marți, 
președintelui Republicii, Cevdet Su- 
nay, un raport asupra consultări
lor pe care le-a avut cu liderii

partidelor politice. Șeful statului î-ă 
cerut însă lui Urguplu să își con
tinue misiunea.

Urguplu a declarat presei că pre
ședintele republicii dorește un gu
vern care să cuprindă personalități 
din toate partidele politice reprezen
tate în parlament, capabil să reali
zeze reformele preconizate de me
morandumul din 12 martie 197L

Bujumbura

După tentativa
de lovitură de stat

BUJUMBURA 2 (Agerpres). — 
In Bujumbura, unde a avut loc o 
tentativă de lovitură de stat, or
ganizată de elemente monarhiste, si
tuația a revenit la normal, relatează 
postul de radio btirundez „Vocea 
Revoluției". Trupele, rămase fidele 
președintelui Micombero, au efectuat 
numeroase arestări în rîndul complo
tiștilor, care, potrivit postului de ra
dio, urmăreau să „instaureze un re
gim antipopular, proimperialist".

Cele mai puternice ciocniri au a-

vut loc în capitală, in sudul pro
vinciei Bururi, precum și în orașul 
Gitcga, situat în zona de est. a țării. 
Postul de radio a arătat că două 
grupuri disidente au atacat Gitega, 
unde se afla în stare de arest fos
tul rege Ntare al V-lea. In prezent, 
în regiunile respective, ca și în în
treaga țară, doar introducerea inter
dicțiilor de circulație 
nopții mai
de lovitură de stat

pe timpul
amintește de tentativa

Analiza

eșantioanelor

de rocă

selenară

HOUSTON 2 (Agerpres). — Analiza primelor eșantioane 
dc rocă selenară colectate de membrii echipajului misiunii 
„Apollo-16" relevă o compoziție diferită față de cele aduse 
pe Păinînt de misiunile anterioare, afirmă specialiștii Cen
trului spațial de la Houston Prof. Patrick Butler, geologul 
șef al centrului, a precizat că, deși aceste mostre sînt oare
cum comparabile cu cele colectate de misiunea „Apollo-14“, 
ele sînt mult mai ușoare, ceea ce face să se presupună că au 
o compoziție diferită. Ca aspect exterior, rocile prezintă sco
bituri, determinate, după toate aparențele, de meteoriții că- 
zuți pe suprafața Lunii de-a lungul timpului.

In timp ce Ia Houston specialiștii încearcă să descifre 
ze în roca selenară tainele satelitului nostru natural, cei trei 
membri ai echipajului misiunii „Apollo-16“ sînt intervievat' 
dc un grup de experți ai N.A.S.A., în legătură cu aspectele 
de ordin tehnic al misiunii lor. Răspunsurile sînt înregistra 
te integral, ele urmînd să facă obiectul unui raport amănun 
țit asupra misiunii „Apollo-16" și al unui compendiu de con 
cluzii și recomandări pentru misiunile spațiale viitoare.

DIN LUMEA CAPITALULUI
MADRID 2 (Agerpres). — Luni 

după-amiază ^a avut loc, în mai 
multe cartiere ale capitalei spaniole, 
manifestații ale oamenilor muncii, 
tineretului și studenților. Demon
stranții purtau drapele roșii și scan
dau lozinci în favoarea democra
ției. Poliția a intervenit, operînd a- 
restări. Potrivit agenției France 
Presse, peste 100 de tineri au fost 
arestați.

întregul cartier Atocha din 
trul Madridului — unde, prin
diție, se desfășoară demonstrații la 
chemarea organizațiilor sindicale și 
partidelor politice nerecunoscutc de 
oficialități — a fost împînzit de 
forțele de poliție. Un grup de ma- 
nifestanți a pornit, însă, chiar din 
acest cartier. Demonstranții 
reunit, de asemenea, în c
muncitoresc Vallccas, în <
Cuatro Caminos, pe strada 
și în alte zone ale orașului

(Agerpres). — In 
oamenii muncii con- 
în sprijinul satisfa-

LONDRA 2
Marea Britanie 
tinuă acțiunile 
cerii revendicărilor lor privind îm
bunătățirea condițiilor de viață și 
muncă. Astfel, Sindicatul salariați- 
lor metroului londonez a anunțat 

în cazul în care administrația 
va da curs cererilor formulate

cen-
tra-

i s-au 
cartierul 
cartierul 
i Alcala

că,
nu 
de muncitori, începînd de la 8 mai, 
toți cei 20 000 de membri ai săi vor 
declanșa o grevă. Pe de altă parte, 
sindicatul muncitorilor din transpor
turi a cerut forului sindical suprem 
al țării, Uniunea Sindicatelor Bri
tanice (T.U.C.), convocarea unui 
congres extraordinar pentru a cla
rifica strategia sindicatelor față dc 
Tribunalul pentru reglementarea re
lațiilor în industrie. După cum se 
știe, tribunalul a luat recent o se
rie de masuri antimuncitorești, intre 
care suspendarea, pe timp de 14 
zile, a grevei muncitorilor feroviari

și amendarea Sindicatului muncito
rilor din transporturi pentru acțiu
nea revendicativă a docherilor din 
Liverpool.

In semn de protest lață de aceste 
măsuri, cei 2 000 de docheri din 
marele port britanic Southampton 
au declarat, luni o grevă de 24 de 
ore, alte acțiuni de solidaritate cu 
lupta muncitorilor din Liverpool fi
ind organizate în majoritatea cen
trelor portuare din țară.

★
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

Departamentul Muncii al S.U.A. a 
anunțat că peste o treime din cele 
150 dc mari zone urbane americane 
erau afectate în luna aprilie de un 
șomaj de cel puțin șase la sută din 
forța de muncă locală. Cel mai ma
re procent 12,8 — a fost înregis
trat în New Britain, statul Con
necticut.
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