
TRAIASCA 1 MAI,
ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC!

De-ntîi
Mai

(fragment)
de Virgil Teodorescu
Pămintul se-nvelește

cu florile-dintîi, 
Izvoru-și sparge temnița

de gheață ; 
Țărîna-și trage mina 

ținută căpătii 
Și-ți spală-n iarbă 

somnoroasa față.
Trecind peste planeta 

descinsă de ninsori, 
Peste încolăciri 

de munți ți ape, 
O voce uriață se-nalță 

pîn-la nori, 
Departe, in văzduh, 

ți-atît de.aproape ! 
O, glasurile lumii, 

pe care nu le țtii, 
Dar le-nțelegi

cu-ntreaga ta ființă, 
Această mare voce 

ce-adună-n ea tării 
De lupte, de izbinzi 

ți suferință I 
O, fluviile-acestea 

de cîntec omenesc 
Ce dau culoare

roșiilor flamuri, 
Aleargă-n zorii zilei

de Mai ți se-ntîlnesc, 
In marea înfrățirii 

dintre neamuri. 
Ridică fără teamă,

în soare, pruncul tău, 
Femeie truditoare, 

mamă scumpă ! 
Inireaga omenire 

ți-l apără de rău, 
De lingă tine 

nimeni n-o să-l rumpă I

întreaga omenire 
e azi semănător

In brazda roditoare
ți adincă, 

Și ea va strînge-ntreagă, 
culesul viitor, 

Din locul unde boabele 
le-aruncă.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, (UNIȚI-VA I

Mănunchi de fapte ale

Valea Jiului a sărbătorit întotdeauna întîiul mai cu reali
zări deosebite în muncă. Mai mult ca oricînd, în acest an 
muncitorii, tehnicienii și inginerii de pe aceste meleaguri, pre
țuind cum se cuvine MUNCA, înțelegîndu-i pe deplin atri
butul consfințit de măsurător al valorii, s-au străduit și au 
reușit să obțină succese remarcabile pe toate fronturile pro
ducției materiale.

Minerii în frunte, preparatorii, constructorii edilitari și 
de căi ferate, filatorii, forestierii... ca semn al satisfacției fa
ță de condițiile de muncă și de trai ce li s-au creat prin 
grija partidului, s-au mobilizat mai mult ca oricînd, în cele 
patru luni trecute din an, dovedind prin faptele pozitive ra
portate în cinstea zilei de 1 Mai că participă, alături de în
tregul popor, cu toată dăruirea. Ia edificarea societății noastre 
socialiste multilateral dezvoltate.

Oamenii muncii 
din Valea Jiului cinstesc 

marea sărbătoare
CLEMENT NEGRUȚ, 

prim-secretar al Comitetului municipal
Petroșani al P. C. R.

Prinos al hărniciei 
minerilor și preparatorilor

Neuitînd nici o zi că și-au 
propus să facă din luna apri
lie, lună de producție mărită, 
minerii Văii Jiului au izbutit 
să adauge celor 7 627 tone căr
bune extrase peste sarcina de 
plan a primului trimestru, o 
nouă cantitate de cărbune în 
plus, majorată, de 8 023 tone. 
Bilanțul fructuos pe întreaga 
Vale al acestor patru luni, prin 
care minerii slăvesc Ziua so
lidarității internaționale a 
celor ce muncesc, este rodul 
strădaniilor tuturor colective
lor de la exploatările miniere, 
de la fiecare loc de muncă, 
care au muncit spornic, zi de 
zi, oră de oră, pentru a înălța 
mereu mai sus ștacheta suc
ceselor.

Cum promiteau, prin re
zultate, încă din prima lună a 
anului, minerii de la Paroșeni 
se situează și după primele pa
tru luni din an pe locul de 
frunte al întrecerii minerești 
— cu 12 360 tone extrase pes
te sarcina de plan la cărbune 
brut. Producția marfă, în a-

ceeași perioadă, a fost reali
zată în proporție de 105,2 la 
sută obținîndu-se economii la 
prețul de cost în valoare de 
223 000 lei. Colectivul vrednic 
de aici raportează, ca succesul 
cel mai de seamă, majorarea 
productivității muncii realizată 
față de cea planficată. pe ex
ploatare, cu 0,4 la sută.

Colectivul minei Petrila 
cinstește sărbătoarea muncii 
prin depășirea cu 8 800 tone 
a planului la extracția de căr
bune pe primele patru luni 
din an. Un remarcabil suc
ces a obținut sectorul IV pro
ducție care adunînd ritmic, 
lună de lună de la începutul 
anului plusuri de cărbune, 
contribuie cu peste jumătate 
din cantitatea de cărbune pes
te plan extrasă pe întreaga 
mină. Din marele număr de 
brigăzi evidențiate în întrea
ga perioadă notăm doar cîteva: 
Vasile Avărvareî, Emilian Cio- 
pleanu, -Florea Mionici. Mihai 
Iszlay, Eugen Voicu, Constan
tin Alexe...

Caracteristica esențială 
a muncii colectivului minei

(Continuare în pag. a 3-a)

I a Poligonul de prefabricate de panouri mari Livezeni.
Membrii echipei dc betoniști condusă de Ghcorghe Alexa dirijează ridicarea unui 

nou panou pe stivă. In curînd acesta va luat drumul spre... completarea unui viitor a- 
partament.

Cei care merg mereu în frunte
— Pe scurt, așa stau lucru

rile. Sînt multe greutăți de 
învins, trebuie o mobilizare 
intensă. Disciplină, organiza
re, gîndire.

— Lăsați, că au fost mo
mente și mai dilicile de tre
cut, și le-am trecut. N-o li 
tocmai acum cel mai greul

— Are dreptate ortacul I 
Nu s-or li adunat acuma toa
te într-un sac.

— Măi băieți, voi aveți 
dreptate, au lost și alte mo
mente. Dar acum e o situație 
dificilă pentru toată mina. 
Cineva trebuie să dea un im
puls. Și dacă reușește, după

el se iau și alții și, uite-așa, 
zi cu zi, mina va ieși pînă ia 
urmă din impas.

— Dacă asta e situația, să 
fim noi cei care dăm im
pulsul. DOAR StNTEM CO
MUNIȘTI /

u am re'prbdus un~ dia
log imaginar. Am re
produs un dialog care

a avut loc, cu aceste cuvinte,
sau, poate, cu altele, sub a- 
ceastă formă, sau, poate pe 
un alt ton, dar de fiecare
dată esența rămînînd aceeași, 
concluzia la lei, aceeași. 
Un dialog autentic. Un

dialog petrecut la nenumăra
te locuri de muncă, în nenu
mărate dimineți pe drumul 
spre mină, In birourile sec
toarelor, în sălile de apel, la 
intrarea sau ieșirea din Subte
ran. Un secretar de partid, 
iar în jurul său minerii. Sau, 
rin șef de sector, iar în jurul 
său minerii. „Lăsați tovarășe 
inginer, o rezolvăm noi, au 
fost situații mai grele și tot 
am ieșit din impas — DOAR 
SiNTEM COMUNIȘTI- — era

I. MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 3-a)

In acest an, mai mult ca oricînd, 1 Mai — 
sărbătoarea oamenilor muncii de pe toate me
ridianele pămîntului — a fost întimpinată de 
clasa noastră muncitoare, de Întregul postni 
popor cu un nestăvilit elan în muncă, în con
textul unor evenimente cu semnificații deo
sebite.

De curînd am aniversat 80 de ani de la 
formarea primului partid politic al clasei mun
citoare din România ; aducem un pios omagiu 
înaintașilor revoluționari de la 1848 care cu 
125 de ani In urmă au ridicat sus steagul li
bertății și dreptății jertfindu-se pentru ideile 
înaintate ale revoluției; vom aniversa în acest 
început de mai 52 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, ani de luptă eroică 
închinată idealurilor seculare de libertate so
cială a poporului român.

Sărbătorim în acest an ziua de 1 Mai în 
condițiile unei entuziaste munci a întregului 
popor pentru traducerea în viață a obiective
lor stabilite de cel de-al X-lea Congres și 
Conferința Națională ale partidului care au 
deschis o etapă nouă în dezvoltarea națiunii 
noastre, elaborînd programul desfășurat al 
făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul străvechi al patriei, pentru 
făurirea omului înaintat al socialismului. In 
spiritul hotărtrilor adoptate, partidul nostru 
traduce cu perseverență și clarviziune în viață 
măsurile menite să ducă la dezvoltarea țării, 
la îmbunătățirea formelor de angajare a 
economiei, la lărgirea și adîncirea de
mocratismului nostru socialist, la ridicarea 
continuă a standardului de viață a Întregului

popor. In acest context. Plenara C.C. al 
P.C.R. din februarie — martie a stabi
lit măsuri care au dus la apropie
rea cadrelor tehnice de producție — locul 
de realizare a bunurilor materiale ale societă- 
tății, creîndu-se astfel condițiile ridicării teh
nicității proceselor productive, afirmării ple
nare a capacității de creație a cadrelor tehni
ce și de specialitate în organizarea producției 
și a muncii, în îmbunătățirea proceselor teh
nologice.

Promovînd cu consecvență în întreaga 
viață socială principiile eticii și echității so
cialiste partidul nostru acționează pentru for
marea omului înaintat, conștient de menirea 
sa în societate, capabil să participe activ la 
rezolvarea problemelor economice și sociale 
pe care le ridică viața, opera măreață pe 
care poporul nostru o înfăptuiește cu succes 
— făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Acum, la sărbătoarea muncii, așa cum s-a 
încetățenit tradiția, facem bilanțuri, ne spu
nem gînduri de viitor. Așa cum întreaga noas
tră clasă muncitoare, întregul nostru popor 
și-a pus întreaga putere de muncă, priceperea 
și entuziasmul în slujba transpunerii în fapt 
a sarcinilor încredințate de partid, oamenii 
muncii din Valea Jiului — mineri, energetici- 
eni, constructori, lucrători din transporturile 
auto și feroviare, din comerț și unitățile de de
servire, din cele de învățămînt și cultură,

(Continuare in pag. a 3-a)

Omul făuritor al tuturor îm
plinirilor și frumuseților din 
peisajul Văii Jiului se reali
zează pe sine ; realizîndu-și 
aspirațiile cu mintea și Bra
țele, descoperă prin muncă 
toate bucuriile. Mii și mii de 
mineri și constructori, energe- 
ticieni, filatori, forestieri, pro
fesori și medici — toți oame
nii muncii din Vale — trăiesc 
alături de întregul popor com
plexe mutații sociale, cu mîn- 
dria acelora care le-au săvîr- 
șit. Stăpînii cărbunelui, ai lu
minii și înălțimilor, se dăru
iesc cu toții muncii, conștienți 
de necesitatea ei vitală, con- 
știenți că ea este izvorul bu
năstării și fericirii, iar ei sînt 
beneficiarii propriei lor 
munci.

Dar, gîndurile lor dezvăluie 
adevărul, îi descoperă în toată 
frumusețea morală pe cei care 
sînt conștienți de dubla lor 
calitate de proprietari și pro
ducători. Iată cîteva dintre a- 
ceste gînduri :

Să-1 ascultăm pe GHEOR- 
GHE IMBRU, miner la E. M. 
Aninoasa, sectorul Livezeni: 
„Am venit aici din Moldova, 
cu opt ani în urmă. Locuiesc 
cu soția și cu copiii în cartie
rul Aeroport. îmi stăruie în 
minte tțn gînd, o convingere : 
dacă muncim bine, avem tot

mai mult. Cărbunele e o mare 
bogăție, iar noi, minerii, pu
tem spune că sîntem bogați. 
Dacă noi dăruim munca noas
tră Reșiței sau Călanului, alții 
fac la fel pentru noi — toți 
muncim unii pentru alții. De 
aceea, tot ce ne oferă socie
tatea e răsplata muncii noas
tre, fie că-i un cinematograf, 
o grădiniță pentru copiii noș-

mai buni muncitori trăiești 
satisfacția morală a celui care 
nu și-a irosit în van munca. 
Acești copii vor fi mîine cre
atorii valorilor materiale și 
spirituale de care ne vom 
bucura și noi, educatorii lor. 
Grija ce o poartă societatea, 
partidul, copiilor se reflectă 
prin condițiile minunate în 
care învață și trăiesc ; uitați-

Noi, beneficiarii 
muncii noastre

tri sau atitea alte bunuri, ne 
aparțin tuturor".

IRINA SABĂU, profesoară 
la Școala generală nr. 4 Vul
can, ni se destăinuie, fără oco
lișuri : „Desigur, și noi profe
sorii ne numărăm printre pro
prietarii bunurilor materiale 
și spirituale ale societății. Din 
mîinile noastre nu scoatem 
strunguri, nici cărbune; noi 
modelăm copiii Văii Jiului, ge
nerația viitorului. Cînd îți 
vezi foștii elevi printre cei

vă la școala noastră și la cele
lalte școli din Vulcan care 
s-au ridicat una după alta în 
ultimii ani. Și cînd te gîndești 
că în oraș o singură școală 
era. Și, acesta este doar un 
exemplu. Toți oamenii, fie ei 
mineri sau profesori, construc
tori sau medici trebuie să ne 
facem datoria — numai așa 
merităm răsplata bunăstării. Și 
totdeauna să ne stăpînească 
gîndul că a tinde spre mai

bine, înseamnă a munci mai 
mult"...

Stăm de vorbă cu TON 
PLEȘCAN, lăcătuș montat.or la 
șantierul T.C.M.M., lotul Li
vezeni : „Am venit aici în 1967 
ca să muncesc. Și mă bucur 
din plin de tot ce avem ; chiar 
și de garsoniera în care locu
iesc în Aeroport. Mă strădu
iesc să muncesc bine, să învăț 
a munci și mai bine, să fiu 
cinstit și drept, ca să merit 
tot ce mi se oferă. Si apoi, ca 
să ai, să beneficiezi de ceva 
trebuie întîi tu însuți să mun
cești, să te dăruiești — să se 
vadă că ai făcut ceva pentru 
societate. Eu îmi fac meseria 
cu aceeași plăcere cu care lu
crez cînd merg în concediu, la 
mama în grădină. Niciodată 
nu mi-a trecut prin minte că 
n-aș face totiul pentru mine, 
iar prietenii mei la fel, îi cu
nosc — mulți sînt din Moldo
va, ne știam înainte, acum ne 
bucurăm împreună de rezul
tatele muncii brigăzii noastre, 
de cantina și clubul nostru".

Medicul AUREL BOCHIȘ, 
specialist pediatru la spitalul

Ionica FIERARU

(Continuare in pag. a 3-a)
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Dintre sărbătorile

OAMENI DIN LINIA ÎNTÎI OMAGIU

'■

lath cîțiva dintre 
aceștia... PETRE CON
STANTIN, miner, șef 
de brigadă la E.M. 
Lupeni, Erou al Mun
cii Socialiste, care 
împreună cu ortacii 
săi a dat in luna a- 
prilie mai mult de 
1 500 tone de cărbu
ne peste sarcinile de 
plan. CONSTANTIN 
SOLOMON, miner 
șef de brigadă la mi
na Lonea, care se

numără printre cei 
mai destoinici condu
cători de formații de 
lucru 
BETA 
mafie 
ce la 
duse lactate Petroșani 
Împreună cu schim
bul pe care îl condu
ce livrează 
produse 
Mircea 
stru 
ția de

de aici. ELISA- 
RTZ.A, șei for- 

produse dieteti- 
Fabrica de pro-

numai 
de calitate. 
Guia, mai- 

la forma- 
mașini au-

■

la F.S.H. 
un aport 

realizarea 
echipa- 

susținere 
sînt des-

tomate de 
Vulcan, are 
deosebit la 
modernelor 
mente de 
mecanică ce
tinate abatajelor din 
minele Văii Jiului 
Prof. VIORICA TO- 
DERICI, directoarea 
Scolii generale nr. 1 
Petroșani, o fidelă re
prezentantă a noii ge
nerații de dascăli, 
care îndrumă cu corn-

petență pașii elevilor 
pe drumul luminos al 
învățăturii. VICTOR 
FARCAȘ, șei echipă 
lăcătuși secția meca
nică a I.I.L. Petroșani, 
un muncitor priceput 
ce și-a cîștigat apre
cierea unanimă a co
lectivului. DRAGO
MIR LUCACIU, lăcă
tuș la secția de repa
rații cazane E.C.E. Pa
roșeni, un meseriaș 
de nădejde

■
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&
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Astăzi, în luminoasa zi de 
1 Mai, oamenii muncii din 
însorita și mănoasa Dobroge 
și de pe meleagurile păduri
lor de sonde ale Prahovei a- 
lătură prinosului de bucurii 
prilejuite de sărbătoarea 
muncii și solidarității, celor 
ce muncesc de pretutindeni 
— bucuria de a sărbători un 
eveniment cu rezonanțe lo
cale, dar cu semnificații gră
itoare privind profundele pre
faceri ce au avut loc în anii 
de biruință ai socialismului 
pe pămintul celor două im
portante județe ale tării, pri
vind viața socială clocotitoa
re ce pulsează aici. Ziarele 
„Dobrogea nouă" și „Flamura 
Prahovei" aniversează împli
nirea unui sfert de veac de 
la apariția primelor lor nu
mere.

Rândurile de față se vreau 
un călduros omagiu adus ce
lor două ziare, iar totodată

un salut adresat din inimă 
colectivelor de redacție săr
bătorite, colaboratorilor și 
tipografilor care, în activita
tea de un sfert de veac nu 
au precupețit nici un efort 
pentru a fi la înălțimea sar
cinii încredințate de partid 
— aceea de a ridica tot mai 
mult ziarul la înălțimea me
nirii sale d.e tribună mili
tantă, revoluționară pusă în 
slujba mărețelor idealuri ale 
socialismului și comunismu
lui. Adresînd modestele noas
tre felicitări ziarelor „Dobro
gea nouă" și „Flamura Praho
vei", urăm totodată celor do
uă colective de redacție și 
mai multă putere de muncă, 
de dăruire, noi și tot mai 
mari izbînzi în mobilizarea 
energiilor creatoare la opera 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te în scumpa noastră patrie.

mapa
mondului, cea a muncii are 
cele mai bogate încărcături de 
semnificații, fiindcă o cinstesc 
toți acei care pretutindeni, pe 
toate meridianele lumii, cu 
forța mîinilor și cu puterea 
minții, schimbă zi de zi fața 
pămîntului.

Pe meleagurile noastre 
cinstirea muncii face parte din 
obiceiurile sacre ale pămintu- 
lui și pornește dintr-o sorginte 
îndepărtată în vremuri. Primă
vara împrumută sărbătorii 
simbolul primenirii și certitu
dinii că numai prin muncă 
poate triumfa viața, âidom# 
forței care face să urce seva 
și să scoată la lumină mugu
rii pe ram.

Simboluri ce poartă înmâ- 
nunchiate cinstirea muncii, a- 
par în fiecare dimineață de 
1 Mai după datina și obiceiu
rile locului. Peste noapte în 
porțile caselor de miperi în
verzesc ramuri de mesteceni. 
Cine ar putea să spună de cînd 
durează această patetică și 
semnificativă tradiție I Din 
vremuri cînd ziua muncii era 
sărbătorită în taină Ia umbra 
deasă a codrilor ? Poate...

Pe pămintul nostru străbun 
munca a devenit un titlu de 
onoare și izvorul tuturor îm. 
plinirilor. Iar oamenii acestui 
pămînt cinstind-o, „AZI SĂR
BĂTORESC 1 MAI MUNCITO 
RESC".

I
I
I
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0M- 
muncă, 
creație

ASTĂZI, LA POSTURILE NOASTRE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, în jurul orei 10,00, posturile noastre de Radio și 
Televiziune vor transmite direct de la stadionul Republicii din 
Capitală adunarea populară organizată cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce mun
cesc.

Lucaciu, E.C.E.__ __ ___ _ _______ r Paroșeni. Jos: Constantin Solomon, mina Lonea,
Elisabeta Riza, Fabrica de produse lactate Petroșani, Mircea Guia, F.S.H. Vulcan, prof. Viorica Toderici, Petroșani, Victor Farcaș, I.I.L. Petroșani.

De la stînga la dreapta. Sus, Petre Constantin, mina Lupeni, Dragomir
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Milenară, perpetuă în
deletnicire a românilor, 
și nu numai a lor, mine
ritul este o meserie 
grea, cerînd drept hrană 
sudoarea omului, zbu
ciumul și neodihna lui; 
NOBILA, pentru că presu
pune 
tatea 
tea, 
tat 
de 
prin 
spiritul de sacrificiu pe 
care le include. S-a năs
cut din nevoia de a se 
asigura toate cele ab
solut necesare traiului. 
Capul familiei, luind t- 
nițial în mină unealta 
și-a asumat răspunderea, 
întregul risc, mai palpa
bil decît oriunde. Grîul 
și laptele nu ajungeau 
Ia mamă, la copii. Tre
buia să se culeagă din 
nisipuri și aflorimente, 
să se smulgă din taini
țele pămîntului aurul, 
cărbunele...

Legat trainic 
trebuință și unealtă de 
valorile prinse în chingi
le milenare ale adincu- 
lui, omul — mereu a- 
menințat, dar vajnic o- 
crotit de umerii Carpa- 
ților — și-a statornicit 
definitiv destinul pe me
leagurile unde-i întîlnit 

V ___________________

și reclamă integri- 
morală, sincerita- 
un sutlet înse- 
de adevăr și 

dreptate ; EROICĂ, 
măreția, abnegația

el,
?i

și în zilele noastre 
cel cu braț zdravăn 
minte iscoditoare.

★
La Brad s-a dat 

modelul uimitor al i 
vagonet de mină, consi
derat drept veteranul 
vehiculelor purtate 
șine.

Je 
unui

ne
Ce tîmplă neliniș-

Muntean, noul model 
de „mașină de spălat 
minereul de aur". Peti
ția către tezauriatul din 
Sibiu a început-o 
„ȘTIU"...
propriei puteri de 
trundere, a propriei 
lori indubitabile. Tot

Conștiință
CU ; 

a 
pă- 
va- 
un

te multilateral și armo
nios dezvoltate, munca, 
creația oamenilor, repre
zintă cea mai de nepre
țuit comoară. Homo lu- 
dens s-a îngemănat cu 
homo sapiens. Construim 
pentru noi și pentru 
cei care vin. A munci,

COMOARA
tită, 
ardelean, 
conturul simplu al roții 
de lemn ? Abia lăsat la 
vatră, un țăran, pe nu
me Idu Crăciun, a pre
zentat spre aprobare to
rurilor miniere proiec
tul unui nou model de 
șteamp, „...procedeu ca
re ar putea să aducă 
multă ușurință". După cr- 
țiva ani, aproape de În
cheierea secolului 18, un 
alt strămoș al inovatori
lor de azi, un iscusit me
șter lemnar de la mine
le din Săcărîmb, Urs

în molcorpul peisaj 
să ii prins

fel de mira machina, de 
„șteamp minune", extrem 
de eficace, a descope
rit iobagul Palade Con
stantin, din Cîmpeni, ve
ritabil artifex naturalis. 
Un iobag de așișderea, 
și anume Martin Debre- 
czeni a ajuns, cu al său 
„suflător spiral" pentru 
topirea minereului, ve
stit în întregul apus. A- 
preciere a talentului, a 
ingeniozității omului din 
popor.

★
In timpul măreț 

care îl trăim, de edifi
care a societății socialis-

a crea valori materiale 
și spirituale, constitu
ie o necesitate vitală 
pentru constructorul de 
azi. Soarele a urcat 
schele și în inimi, a co- 
borît în adlncul pămin- 
tului ca să se-ntîlnească 
cu cel pietriticat de a- 
colo. Cocoșul de munte 
din Retezat cîntă preves
titor a primăvară veș
nică. O boare de sus, de 
unde-i slăpîn siminicui, 
vine răcoroasă printre 
grohotișuri și jnepeni, 
clatină iarba aspră, cu 
frunze prelungi și

pe

TA
poase, se aruncă-n firul 

apei înnodat din stîncă 
în stîncă și rupt în stro
pi strălucitori, și ajun
ge pină Ia rădăcina 
curilor 
Jiului, 
multe, 
moașe, 
în afară și înăuntru 
verticalele urbanizării și 
în inima pămîntului, tot 
pe verticală. Toată în
florirea din aerul dimi
neții își are rădăcinile 
acolo jos, înfipte adine 
și trainic. întreaga rețea 
de galerii care se rami
fică în căutarea diaman
telor negre se adună 
parcă intr-una singură, 
prelungită pe o vertica
lă cu capătul neștiut. 
Nici cînd dă Intr-un tîr- 
ziu, cu greu, de revăr
sările negre, pietrificate 
de milenii, între straie
le dure, fîntîna nu se 
oprește. La frontul ei se 
sapă necontenit, cu 
dîrjire și bărbăție, 
iereeîndu-se, prin 
terile omului, to 
te și alte comori, 
construiește de 
pre jurul nostru 
construiește fără 
tare în adîncurile 
Jiului...

blo- 
Văii 
mai 
fru- 

construiește 
pe

— șirag ale 
mereu 

mereu mai
Se

Elocvența fructului
Am mers, nu 

la oamenii din 
taliști a lui TITU TEACENCO 
iarăși m-am întrebat : care o 
secretul reușitelor lor 
care-i izvorul principal al neoste
nitei lor însuflețiri, al entuziasmu
lui lor nestins ? Poate că esența 
acestei stări am intuit-o dintot- 
deauna, dar voiam o confirma
re a ei, mai bine-zis o explicita- 
re prin vorbă, gest și trăire. Și 
mă bucur că, o clipă măcar, vă
lul reticenței - explicabilă prin 
modestia care il caracterizează 
pe minerul nostru - a fost des
trămat de o mărturisire rară a 
combainerului 
CU ce exprimă 
xact, sincer, cu 
ceea ce nu se 
ne : „Mi-e drag cînd văd cra- 
țăru’ plin, să nu mai văd pale
tele la el“. Elocvența rodului pe 
care n-o poate simți cu adevă
rat decît cel care, prin străda
nia minții și a brațului său, i-a 
dat seva dătătoare de vitalitate. 
Și pentru că fructul - tonele de 
cărbune - nu pot fi „recoltate" 
decît dacă complexul de abataj 
cu care lucrează, combinele cu 
care sfredelesc și taie masivul

știu a cita oară, 
brigada de fron-

fi 
continui,

STAN 1VĂNCES- 
- credem - e- 
o aleasă simțire, 
prea poate spu-

negru, funcționează așa cum tre
buie, frontaliștii lui Teacenco pre
țuiesc utilajul, nu o declară, ci 
o demonstrează prin faptă. Cum ? 
Prin grija permanentă pe care 
o afirmă, pentru respectarea în
tocmai a graficului de revizii și 
reparații. „Numai așa este util 
aurul incorporat în acest uriaș", 
se destăinuia șeful de brigadă, 
și ochii ii sclipeau a înțelegere

BIGU, FRANCISC FAZEKAS, 
COSTICĂ DOROBĂȚ și GHEOR
GHE POPA. Ultimul a adunat a- 
proape 20 de ani de mină. Cînd 
a fost cu introducerea comple
xului prima oară la E.M. Paro- 
șeni a fost trimis cu șeful de bri
gadă de atunci, CONSTANTIN 
ZAHARIA, la Motru să vadă cum 
taie O.M.K.T.-urile acoio. „Cînd 
am văzut că nu mai folosim

Printre frontaliștii
cu două complexe...

Pe cît e de exuberant prin fire, 
pe atît e de serios prin ceea ce 
face. „Eu de la el am învățat 
meserie", și a arătat fără echi- 

' voc pe Stan Ivăncescu. Apoi, a 
continuat cu mîndrie : „...iar noi, 
la rîndul nostru învățăm pe cei 
care vin". Numai în lunile din 
urmă au fost primiți în brigadă 
zece nou angajați. Cei care pro
bează convingător grija, preocu
parea pentru mașinile de la front 
ar putea oare să se poarte alt
fel cu oamenii care vor să mun. 
ceasă alături de ei ? Atît că nu 
toți vor dintr-o dată, și mai sint și 
cîțiva „cam fluturatici de min
te", vorba lui nea Titu, care fac 
doar un scurt popas în colectiv...

- Mă, uite care-i treaba - l-a 
luat la rost șeful de brigadă pe 
NICOLAE CRISTEA in primele zi
le, cînd ba nu-i plăcea una, ba 
nu-i plăcea alta, că-i praf, că-i 
zgomot -, mă fi atent aicia, da
că vrei să calci în rînd cu noi, să 
tragem toți, să faci treabă, alt
fel nu se poate I

...Azi, Nicolae Cristea.este un 
ajutor de miner de nădejde, iar 
miine va fi un miner așișderea. 
Nimeni nu se mai îndoiește 
asta.

pe de

*

și-a găsit rostul plenar

de 
lui

„Zestrea“ de inteligență

prin

al

Din muncă poți să faci o artă
19

înaltă tonalitate

to-

Petrila face ultime-

a

A

la 
la

Unul din edificiile miniere din lunca Jiu
lui — mina Livezeni, opera constructorilor 
de la T.C.M-M.

a- 
orice 

este ridicată de Ia 
acoperișul abataju-

i-am în-

mediu de 
post. Dar 
de o susți- 
și pentru

— Munca devine creație, ne 
mărturisea muncitorul specia
list Alexandru Ganea, atunci 
cînd depășește prin rezultat li- 

. mitele știute, atunci cînd apa
re noul...

Nicăieri valabilitatea acestei 
afirmații nu-și găsește o mai 
mare acoperire în real ca în 
munca de zi cu zi și, cîteodată, 
de noapte de noapte a cerce
tătorilor și proiectanților. Ei 
pornesc de la ceea ce s-a fă
cut pînă la un moment dat și 
— cu gîndirea pătrunzătoa
re, ci pasiune fierbinte, cu 
răbdarea și tenacitatea pică
turii caro sfredelește piatra, 
împing înainte hotarele cu
noașterii, dezvăluie tainele 
unor tărîmuri nestrăbătute 
încă de om spre folosul omu
lui.

— Faza de studiu a acțiu
nii pentru determinarea carac-

teristicilor pe care trebuie să 
le aibă susținerea mecanizată 
pentru stratul 3, a început în 
1970, ne spunea inginerul cer
cetător Traian Mustață, de la 
I. C. P. M. H., și un an întreg 
colectivul nostru de cercetare 
a efectuat o documentare de
taliată, numeroase măsurători 
de presiune în subteran, cer
cetări minuțioase de laborator, 
urmăriri insistente ale com
portării susținerilor în diver
sele ipostaze specifice ale zâ- 
cămîntului din Valea Jiului.

Continua legătură cu practi
ca, cu abatajul — iată argu
mentul forte al succeselor 1

...A fost un an „plin" pentru 
pro'icctanții care, menționlnd 
o legătură mediată, dar ne
întreruptă, cu concretul minei, 
prin zilnicele măsurători la 
front ale cercetătorilor au 
izbutit să spargă limitele cu-

noscutului, să dea soluții ori
ginale îndeosebi în ceea ce 
privește corpul de distribuție 
și elementele mecanice de sta
bilizare a cadrelor pășitoare. 
Consultările cu specialiștii u- 
zinei constructoare în proble
mele tehnologice de execuție 
a susținerii mecanizate s-au 
înscris pe agenda curentă a 
muncii și a creației. Neînce
tat ,,pe fază“, cu trup și suflet, 
cu intervenții competente și 
oportune, inginerii cercetători 
și proiectanți Alexandru Mic- 
lea, Iosif Hogman, Vasile Ca- 
ramete, Iosif Kiss au adus ne
cesarele ameliorări „din mers“.

...Au fost ăni fertili, în care 
„zestrea" de inteligență a spe
cialiștilor și-a aflat rostul ple
nar, singurul care o poate 
justifica pe de-a întregul, o 
poate mărturisi și o poate 
elogia.

adincă. Intr-un asemenea uti
laj sini investite milioane și ele 
se cuvin răscumpărate la timp 
prin cărbunele scos la lumină 
ca să dea lumină. Iată rațiunea 
care-l determină și pe GHEOR
GHE NEGHINĂ, cel numit „om 
special pentru schimbarea gar
niturilor la lacătele stilpiior hi
draulici" să urmărească cu a- 
tenție, cu maximă concentrare 
orice mișcare, cel mai neînsem
nat „puls" al presiunilor la fie
care cadru. Și nu-i deloc ușor 
cînd ai de-a face cu secțiile a do
uă complexe conjugate, inaintind 
pe o lungime de front mai mare 
ca o dată și jumătate lungimea 
unui stadion de fotbal... „Com
plexu’ ca ceasu’ 1“ Aceasta e 
și deviza șefilor de schimb IOAN

lemn, că productivitatea-i cu 
zecile de tone pe cap de om, 
că minerul ii scutit de efort fi
zic, că protecția muncii e asi
gurată pe deplin, nu am mai 
ezitat niciunul și am montat 
complexu* într-o săptămînă, nu 
în trei, cit se obișnuia"... Dar 
poate că nimeni n-ar putea să 
țină la o mașină așa cum ȘTE
FAN GHIȚĂ îndrăgește combi
na căreia schimb de schimb - 
nu a făcut nici o nemotivată ! - 
îi minuiește cu pricepere și 
dexteritate manetele, in confrun
tarea perpetuă cu muntele de 
cărbune. „Are înclinație spre me
canică, a fost tractorist, ii place 
șurubăria, ce mai I...", a excla
mat la un moment dat maistrul 
minier DUMITRU MAXIM. Tină- 
rului Ștefan Ghiță îi este aproa
pe nelipsit zîmbetul de pe Chip.

Lucrind Ia două complexe 
abataj, simultan, brigada 
Titu Teacenco deținea, după de
cada a ll-a din luna aprilie, un 
spor de cărbune extras peste 
preliminar de 871 tone. „Vom da 
un plus de 1 500 tone în cinstea 
zilei de 1 Mai, dacă-i lună de 
producție mărită, apăi așa să 
fie 1“ „Sinteți sigur ?", nu ne-am 
putut abține noi. „Da, le garan
tez sută la sută, cunosc poziția 
frontului, insă cel mai bine îmi 
cunosc oamenii..."

s s

,$

...O.M.K.T., 2 MKE, C.M.A. 
ultimul realizat Ia Filipeștii 
de Pădure, iată complexele 
de abataj care numai la mina 
Paroș’eni — mina cu cel mai 
ridicat grad de mecanizare 
dintre unitățile similare ale 
bazinului — au extras de 3 
ani încoace peste o jumătate 
milion tone diamante negre, 
cu un randament 
peste 15 tone pe 
s-a simțit nevoia 
nere mecanizată 
stratul 3, principala rezervă 
de cărbune a Văii Jiului.

...Cadrele pășitoare, 14 
număr, care se înșiruiau, 
ora vizitei noastre, vopsite 
proaspăt în roșu și galben, 
în hala de montaj a secției 
de stîlpi hidraulici din Vul
can a I. U. M. Petroșani în
seamnă un veritabil verni
saj...

— Pin punctul de vedere 
al creației, noi, executantul.

am înglobat în susținerea me
canizată pe care o vedeți o 
parte apreciabilă din eiortul 
conceptiv, s-a exprimat ingi
nerul șef DUMITRU CRĂ
CIUN. Blocul de distribuție 
hidraulică, de pildă, care lu
crează la înaltă presiune, 
presupunea o înaltă tehnici
tate de execuție, echivalen
tă cu aceea a realizării unui 
subansamblu de aeronautică, 
aș zice, care încorporează un 
mare consum de manoperă 
specifică. Colectivul nostru 
a elaborat o soluție care 
prezintă o noutate certă pe 
plan mondial și important 
este că răspunde întocmai 
cerințelor de funcționare a

cadrului pășitor.
Intr-adevăr, fiecare om ca

re a lucrat efectiv Ia execu
ție a făcut-o creînd. In mod 
normal, înfăptuirea cadrelor 
pășitoare presupunea cu ne
cesitate o serie de dotații 
speciale, dar ele s-au născut 
din actuala „zestre" tehni
că. A lost un efort colectiv 
în plus, de înțelegere pro
fundă a ECONOMICULUI, a 
INVESTIȚIEI MINIME CU 
MAXIMUM DE EFICIENȚĂ 
din partea fiecărui execu
tant. A fost o întrecere cu 
ei înșiși a constructorilor de 
utilaj minier modern. „De 
la primul pină la ultimul 
subansamblu și reper

Lăcâtușii Ion Petcu, Adalbert Pall și Ion Stancu din brigada de montaj a cadrelor 
pășitoare condusă de comunistul Iuliu Kocsek, în timpul finalizării montajului unui ca
dru pășitor.

r1 a

tul a fost realizat 
noi în uzină !“ Mindrie a ex
clusivității creării unei ope
re. Strădania tuturor s-a ca
nalizat spre „prinderea" rit
mului actual al progresului 
tehnic privind tehnologia 
susținerii cu complexe me
canizate. S-a trecut temerar 
peste multe etape intermedia
re... Datorită curajului de a- 
bordare, manifestat numai în 
cazul existenței unei temei
nice competențe profesiona
le, din capul locului produsul 
este lipsit de uzură morală.
— Coordonata directoare a 
muncii noastre, ca și a ce
lorlalte colective de concep
ție și execuție, și-a continu
at destăinuirea inginerul șef, 
a constituit-o realizarea de u- 
tilaj care să fie adecvat con
dițiilor specifice ale Văii Jiu
lui, conform prețioaselor in
dicații date nouă de către 
secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, cu prilejul vi
zitei de lucru întreprinse în 
municipiu în toamna anului 
trecut. Munca minerului 
trebuie ușurată — iată rați
unea care a condus și Ia e- 
laborarea unui aparat special 
hidroridicător pentru subte
ran, prin care montarea ca
drelor pășitoare nu va mai 
fi o problemă. L-am pregătit 
anume pentru... premieră, 
așa ca să-i stea bine...

încălziți de surîsul larg ai 
omului din fața noastră, am 
văzut, aevea parcă, cum 
păsînd pe un buton 
greutate 
vatră la 
lui...

...Mina
le pregătiri pentru introdu
cerea, la unul dintre fronta
le, a cadrelor pășitoare. Va

fi o victorie colectivă a lui 
„homo constnictivus/* Să no
tăm numele cîtorva dintre 
autori: la partea de con
strucție metalică a muncit cu 
perseverență și dăruire echi
pa lui EUGEN HEINTZ, 
lementele hidraulice le-au 
urit cei din 
FRANCISC 
montajul 
toare s-au 
din echipa 
KOCSEK, 
ridicătorul subteran muncito
rii conduși de FRANCISC 
SOO s-au întrecut pe sine. 
Nici unul dintre ei nu s-a 
uitat la ceas, nu a mai numă
rat posturile șl orele. S-a 
cîștigat satisfacție morală i- 
nestimabilă și a fost întărit 
prestigiul muncitoresc, cea 
mai de preț comoară. „Cu 
ambiție", cum plastic se ex
prima inginerul șef la adre
sa muncitorului specialist A- 
LEXANDRU GANEA, acesta 
a găsit, după zile în șir de fră- 
mîntare, de concentrare și 
nesomn, soluția optimă prin 
economicitate de adaptare a 
pistonașului de compensare 
la tija distribuitorului. ...Ter
menul era presant. In plus, 
nu se putea îngădui pierde
rea a sute de mii de lei. Și 
muncitorul specialist Ale
xandru Ganea a căutat asi
duu, obstinat, și a dat de va
rianta cu prețul de cost cel 
mai redus, cea mai potrivită 
exigențelor momentului. „Mai 
bine să nu măninc o săptă- 
mină decît să fiu frustrat 
de asemenea bucurii. Și, a- 
poi, totul e în folosul colec
tivului, al fiecăruia dintre 
noi. DIN MUNCĂ POȚI SĂ 
FACI O ARTA, DACĂ VREI. 
$1 TREBUIE SĂ VREI! CU 
DRAGOSTE ȘI CU GUST"...

Cît adevăr in spusele lui 
Alexandru Ganea. E optica 
muncitorului înaintat, cons
tructor ferm, sîrguincios și 
priceput al societății socia
liste multilateral dezvoltate.

brigada 
MATYUS, 

cadrelor păși- 
străduit cei 
Iui IULIU 

iar la hidro-

încadrați 
tumultuoasă

în simfonia
a construirii

Cît ține această Vale minerească, dacă 
se întimplă ca o săptămînă să nu treci prin 
vreo localitate, încerci senzația schimbării 
continue a dimensiunilor ei. Și nu te înșeli. 
Atît pe orizontală cît și pe verticală, aceste 
„mișcări de coordonate" ale căror autori sint 
constructorii, nu numai că se integrează în 
peisajul pitoresc, dar oferă vieții expansiu
ne... Expansiunea unei bunăstări noi, expan
siunea spre materializarea visurilor...

. . schele i-am cunoscut de multă vreme, 
ii întîlnim mereu. Deși par anonimi, cind treci 
prin Lupeni spre noile edificii de locuit, auzi 
de zidarii șefi de brigadă Nicolae Avram 
și Sandu Tudor, de zugravul Marin Dragu...

La Vulcan, vei da de numele dulgherului 
Gheorghe Neagoe pe care, cu brigada sa, 
l-a cunoscut aproape toată Valea... La Poli
gonul de prefabricate, de asemenea, dul
gherul brigadier Constantin Onu de multă 
vreme deține palmaresul cu rezultatele ce
le mai bune, ca de altfel, în ultimul timp și 
fierarul betonist Gheorghe Ristea. In cartie
rul Aeroport — Petroșani vei intîlni aceleași 
brigăzi harnice conduse de zidarii Dumitru 
Postolache, Dumitru Roșu, Marin Râdulescu, 
pe șeful brigăzii de instalatori încălzire cen
trală Costache Maftei și pe mulți alții an
grenați plenar în ritmul muncii creatoare pe 
schele, în bătaia vîntului, a ploilor și-a soa
relui... Pe schele, dimensionînd pe verticală 
și orizontală coordonate noi... Coordonate 
care se identifică cu apartamentele noastre 
tot mai numeroase, cu școlile, grădinițele și 
alte edificii social-culturale care de la an 
la an îmbogățesc tot mai mult peisajul Văii 
Că rbunelui.

„Puțurile merg ceas ! Avem oameni buni, 
care pun suflet și care cunosc meserie. A- 
seară, pe la ora 8, pe maistrul electrician 
Karol Ridzi l-am găsit la puțul cu schip al 
minei Vulcan..."

Și, secretarul Comitetului de partid
T.C.M.M., Teodor Balaș a început să înșire la 
oameni de nădejde ai șantierului, oameni 
care au lăsat amprenta noului pe me
leagurile noastre... O amprentă a noului 
mineresc.

Intr-adevăr, pe acești oameni i-am întîlnit 
pretutindeni de-a lungul Văii Jiului. La Petri
la l-am cunoscut pe șeful brigăzii de lăcă
tuși Costică Dumitru - secretar al organiza
ției de bază de partid ; la Iscroni
tîlnit la S.U.T. pe comuniștii Marin Ciocăzan 

și Ștefan lordache, brigadieri „unul și unul". 
Pe brigadierul fierar betonist Gheorghe llaș, 
membru al comitetului de partid, l-am întîl
nit pe șantierul de la Lupeni și tot acolo am 
făcut cunoștință cu unul din cei mai buni 
dulgheri : Oprea Stanciu. Și-n timp ce secre

tarul de partid îmi înșira acești oameni, cu 
ochii minții mi-i imaginam... Pe brigadierul 
Nicolae Kovacs îl revedeam parcă zidind a- 
ceje cuptoare ier pe inginerul Constantin 
Dincă coordonind cu pricepere lucrările de 
montaj la complexul minier de la Livezeni.

l-am revăzut, pe toți, animați de dorința 
unanimă de a obține rezultate tot mai fru
moase în cinstea marii sărbători a muncii.1 
l-am revăzut așa cum sint ei : oameni, pentru 

care intemperiile nu constituie un obstacol 
de a ține ritmul la cea mai

marea simfonie a muncii.
I. LICIU

Curînd, cartierul Aeroport Petroșani va 
deveni un mic oraș ridicat în întregime de 
harnicii constructori ai TjC.H.
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r Sînt doar cîteva zile de 
cînd urmăream o repetiție 
a orchestrei de muzică popu
lară și a 
ale elevilor 
nerală nr. 1 din Petrila, pre
gătită de profesorul Gheor
ghe Muscă.’ Cîteva zeci de 
copii care cîntă cu o admi
rabilă pasiune. Acești fii ai 
minerilor din Petrila au luat 
parte, cu succese strălucite, 
la manifestări cultural-artis- 
tice de mare anvergură. Pen
tru a ajunge la un astfel de 
nivel este necesar, într-ade- 
văr, talent, dar și o muncă 
perseverentă, îndelungată 
desfășurată pe două planuri: 
pentru pregătirea artistică și 
pentru învățătură, datoria 
principală a unui elev și cei 
mai mulți dintre ei 
fruntași și în această 
vință.

Privind și ascultând 
ruinta și străduința, acestor 
copii^de a aduce pe scenă 
frumusețea cîn tecului nos
tru popular, gîndirea face le
gături mai complexe și sînt 
inevitabile comparațiile în 
timp sau în spațiu. E ziua 
în care miliarde de oameni 
sărbătoresc munca, iar mun
ca se desfășoară pe diferite 
planuri și într-o mare va
rietate de domenii. Se cre
ează în ordine materială, dar 
și_ spirituală — munca des
fășurată de sute și sute de 
artiști amatori din Valea Jiu
lui, artiști plastici și actori, 
peste o mie trei sute de ca
dre didactice din învățămîn- 
tul de cultură generală, pro
fesional, tehnic, liceal și su
perior, studenți, mai mult 
de 27 000 de elevi. Fiecare 
își are o muncă a sa soeci- 
fică prin care își desăvîr- 
șește personalitatea pentru a 
se integra social într-un mod 
cît mai eficient, pentru a lua 
parte cu maximum de ran
dament la generala orches
trație a muncii din țara 
noastră.

In această zi, cînd sărbă
torim munca, însăși munca 
nu încetează și o avem în 
fața noastră în diferite i- 
postaze. Iată, în mijlocul 
nostru, pe estrade, pe sce
ne, se află artiști amatori al 
căror talent înfrumusețează 
această zi. In diferite locuri 
din localitățile municipiului 
urmărim corurile din Lu
peni sau Petrila, grupul vo
cal din Cîmpu lui Neag,' or
chestrele de muzică popula- 
ră( (lin Petroșani, Vulcan, 
Lonăa, Aninoasa, Lupeni sau 
Uricani; formații de dansuri 
din Cimpa, Banița, Iscronî sau

grupului vocal 
de la Școala ge-

sînt 
pri-

stă-

Mănunchi 
de fapte

(Urmare din pag. 1)

Uricani, de-a lungul întregii 
luni aprilie, s-a dovedit a fi 
ritmicitatea : din prima pînă 
în ultima zi brigăzile de aici, 
între care loan Ieremiaș, Pa-

Ni-
au

între care loan Ieremiaș, 
vel Madaraș, Gheorghe 
chita, Jenică Năstase ș.a. 
asigurat un „mers" al extrac
ției optim zilnic peste plan.

♦ Peste 12 000 tone cărbune 
ipra sarcinii celor patru 

vul-
8 000 
către 
Bri-

dc
luni raportează minerii 
căneni, din care peste 
tone extras „în plus" de 
colectivul sectorului IV. 
găzile Vespasian Cătar 
mitru Mihai, Constantin 
băiioiu, Gheorghe Iordan, Ba
it,.? Szabo, Gheorghe Ailincăi 
sînt doar o mică parte din co
lectiv-"e de muncitori ale căror 
realizări s-au situat Ia cote
le înalte ale întrecerii în cins
tea zilei de 1 Mai.

Alături de aceste colec
tive, succese de seamă au ob
ținut și colectivele exploatări
lor miniere Lonea (+ 2 323 to
ne cărbune pe cele patru luni), 
Dîl.ja (2 056 tone), Aninoasa (4 
453 tone pe luna aprilie) și Lu
peni (+ 93 tone cărbune în cea 
de-a patra lună).

Colectivele celor trei sec- 
preparare, Petrila, 

ale Exploa- 
a cărbune- 
onorat săr- 
Mai cu im- 

de

Cio-

toare de 
Lupem și Coroești, 
tării de preparare 
lui Valea Jiului au 
bătoarea zilei de 1 
bunătățirea randamentelor 
spălare prin depășirea recupe
rării cu 0,2 puncte, cu depăși
rea planului de brichete cu 
2 000 tone.

Și celelalte colective 
raportează succese

locuin- 
de șan-
T.C.H., 
cu 60 
cinstea

Constructorii de 
te din cadrul Grupului 
tiere Valea Jiului al 
au predat la Petroșani, 
zile mai devreme, în
zilei de 1 Mai, blocul de 60 a- 
partamente H 32. La Petrila, 
pregătit pentru recepție în ter
men, a lost încheiat blocul 
D 11, cu 31 apartamente, iar 
în Petroșani, în ajunul sărbă
torii, la blocul „turn" G 12, 
66 apartamente, s-a ajuns 
„glisarea" la ultimul nivel.

Consecvent tradiției,
a se situa intre truntași colec- 

de fire artilicia- 
Lupehi raportea- 
acestei sărbători, 
!■ la sută a pro-

cu 
cu

de

tivul Fabricii 
le „Viscoza" 
zfi, in cinstea 
majorarea cu 
ductiei globale pe trei luni (e- 
xistind date certe că și ultima 
luna va ti rodnică), depășirea iu 
0,7 la sută a producției marfă și 
economii la prețul de cost de 
114 000 lei. Productivitatea 
muncii planificată a tost, 
asemenea, sporită lață de cea 
planificată cu 0,9 la suta.

Planul de export al Uni
tății forestiere de exploatare 
Petroșani, pe perioada 
patru luni s-a încheiat cu 
depășire de 10 la sută, 
expediat peste sarcini 4 
celuloză ue tag (sortiment 
buză pent 
c!

de

celor 
î o 
S-au 

4(10 mc 
de 

export) și 120 mc 
. ea rășinoase.
Secția de prospecțiuni și 

expioiări geologii e Bărbăteni, 
colectiv cunoscut pentru hăr
nicia sa, și-a depășit și el pe 
primele patru luni din an, sar
cinile de plan la producția fi
zică de metri liniari forați — 
cu 230 ml.

Jieț, soliști vocali cum 
sînt Antonica Butulescu, Va
sile Muj, Paraschiva Rusu, 
Maria Gălățan, Veronica 
Bolohan, Dumitru Pîșu, Mi
na Cerbu sau Gheorghe Ur- 
su, Viorica. Fodor și mulți 
alți artiști talentați. Fiecare 
dintre ei a ajuns la 
stadiu de pregătire
tică străbătînd perioade 
muncă intensă. Acești 
meni sînt impulsionați 
pasiunea și talentul lor 
re-i face ca o mare 
din timpul lor liber să-l con
sacre acestui domeniu.

Este doar un aspect 
muncii de formare a 

-științei omului din

acest' 
artis- 

de 
oa- 
de 

ca
pa rte

al 
con1 

Valea

Un proces 
complex 

de 
formare a
conștiinței

Și 
profilului 
spiritual 
în Valea 

Jiului
pe care să-l con- 

într-un context 
uma- 

al co
aie o- 
condi-

Jiului 
siderăm 
mai larg — acela al 
nismului socialist și 
ordonatelor spirituale 
mului, al efortului și
țiilor multilaterale create de 
partid și stat, pentru ca o- 
mul să-și manifeste cele mai 
autentice și definitorii ele
mente ale personalității sa
le. Existența, în Valea Jiu
lui, a unei riguroase mișcări 
de amatori, diversă ca gen 
și de bună calitate, ilustrea
ză pregnant ideea de mai 
sus.

Cine nu cunoaște (sau re
cunoaște) caracterul spinos 
al muncii artistice ? Crearea 
unui tablou sau a unui rol 
memorabil presupune o

muncă îndelungată, adese
ori chinuitoare, pentru a sur
prinde elemente greu sesi
zabile. In țara noastră efor
tul artistic este apreciat în 
toată complexitatea lui. Tea
trul de Stat „Valea Jiului", 
care sărbătorește la începu
tul viitoarei stagiuni un 
sfert de secol de existență 
în mijlocul minerilor, a pre
zentat spectacole de un ni
vel artistic superior în aces
ta stagiune. Să remarcăm 
doar „Jocul de-a vacanța" 
de Mihail Sebastian și 
sa care a fugit 
Petru Vintilă, 
dențiat 
talentul 
tiștilor 
cea, Paula 
loveanu, Emil 
sabeta Belba, 
Mihai Clita, 
șoară, Nicolae 
regizorului loan Simionescu 
sau scenografilor Aurel Flo- 
rea și Virgil Popa.

îmi amintesc de un vechi 
miner, astăzi pensionar, po
vestea, pierdut în amintiri 
și cu fața luminată de ela
nuri proaspete, cum era în
tâmpinată Ziua muncii — 1 
Mai, în Valea Jiului prin a- 
nul 1935. Pe cîmpia Surdu- 
cului, în acordurile înflăcă
rate ale „Internaționalei" 
interpretată de un cor ge
neral și de fanfară, se adu
nau mineri din întreaga re
giune carboniferă. Și, pen
tru a-și sărbători ziua lor, 
a muncii, minerii trebuiau 
să înfrunte adversitățile re
gimului...

Prin muncă, Valea Jiului 
s-a schimbat din temelii; 
prin muncă s-a schimbat' 
însăși omul. însăși activita
tea cultural-artistică este un 
efect al acestui proces e- 
xemplar, desfășurat de-a 
lungul anilor. Iar prin cul
tură și artă sufletul omului 
se îmbogățește, capătă noi 
contururi în sensul umanis
mului socialist. La 1 Mai, zi 
internațională a oamenilor 
muncii, medităm la aceste 
ipostaze și reflexe ale mun
cii, la modul cum se schim
bă atît realitatea, cît și pro
filul spiritual al omului.

...Privind și ascultând o 
formație muzicală a elevilor, 
din care munca iese cu pu
tere la iveală, am avut re
velația însăși a muncii cul
tural — artistice din muni
cipiu, o muncă ce cinstește 
munca, ce aduce noi strălu
ciri profilului spiritual al o- 
mului din Valea Jiului.

Tiberiu SPĂTARU
—______________/

„Ca- 
prin ușă" de 
care au

o
munca

evi- 
dată 

ar- 
Dră-

încă
Și
Dumitru

Ionescu — Cristo- 
Schmidt, Eli- 
Valer Donca, 
Mircea Pîni- 
Gherghe, al

Oamenii muncii 
cin Valea Jiului 

cinstesc 
marea sărbătoare

(Urmare din pag. 1)

noi și fru- 
Și acum, 

raportează 
luni cu mai 
trimiterea în

din unitățile sanitare — și-au mobilizat forțele pentru a în
tâmpina sărbătoarea celor ce muncesc cu 
moașe realizări pe frontul muncii, 
la sărbătoarea Intîiului de mai, minerii 
depășirea planului de extracție pe primele 4 
mult de 15 mii tone de cărbune, energeticienii
primul trimestru în sistemul energetic național a 433,5 milioa
ne kWh energie electrică, filatorii — livrarea a 500 kg de fire și 
fibre sintetice iar colectivele de pe frontul investițiilor — 
aceia care pregătesc producția viitoare și înalță pe verticală 
orașele noastre minerești — raportează realizarea planului 
pe ansamblul municipiului în proporție de 102,7 la sută. Lor 
li se adaugă succesele preparatorilor, lucrătorilor din trans
porturi, ale forestierilor și unităților de servire a populației. 
Aceste cifre și multe altele, cuprinse în bilanțul din prag de 
sărbătoare — sînt dovada grăitoare a hotărîrîi și abnegației 
cu caro oamenii muncii de pe aceste străvechi plaiuri româ
nești — români, maghiari, germani și de alte naționalități 
— traduc sub conducerea organizațiilor de partid în fapte 
cuvîntul partidului. Și, așa cum ne este tradiția, oamenii 
muncii din Valea Jiului, își închină succesele marii sărbă
tori a celor ce muncesc de pretutindeni contribuind astfel 
la înflorirea patriei socialiste, la creșterea prestigiului Ro
mâniei în lume, la promovarea principiilor de pace și cola
borare promovate de partidul nostru, de neobositul nostru 
conducător — tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru întărirea 
păcii, prieteniei și colaborării cu toate popoarele lumii.

TRAlASCA 1 MAI, ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNA
ȚIONALE A CELOR CE MUNCESC, ZIUA FRĂȚIEI MUN
CITORILOR DE PRETUTINDENI!

(Urmare din pag. 1)

de

cu

de 
și 
la

ai
de 

„de 
să- 
co- 
mi

concluzia trasă de fiecare 
dată Ia linele dialogului.

Locul acțiunii este mina 
Lupeni. „Situația" despre care 
e vorba, s-a ivit cu timp in 
urmă. De la această dată, pe 
graficele minei s-a înregis
trat o scădere bruscă, cum 
nu a fost încă cunoscută 
acest colectiv. Astăzi — 
prin aceasta ne referim 
lucrul cel mai esențial 
după dialogurile purtate 
doma celui reconstituit 
noi, după o mobilizare 
proporții" a colectivului, 
geata graficului nu mai 
boară. Urcă. Eforturile
nerilor din cele peste 80 de 
abata/e — in marea lor ma
joritate conduse de comuniști 
— măsurile de chibzuită or
ganizare luate de conducerile 
sectoarelor, dar mai ales de 
conducerea minei, au fost în
cununate de succes. In frun
tea tuturor acestor măsuri, 
fie că au fost de nivelul mi
nei, fie că priveau un singur 
abataj, s-au aflat comuniștii, 
oamenii care nu se dau îna
poi din fața greutăților.

Evoluția producției minei 
este grăitoare. Lipsită de a- 
portul sectorului VI, din luna 
ianuarie, mina a înregistrat, 
zi de zi, restanțe. In februa
rie, minusul era de 10 000 to
ne de cărbune. In luna mar
tie, s-au mai adăugat 11000 
de tone. La începutul lunii 
următoare — aprilie — s-a 
apreciat că sectorul VI încă 
nu va produce la întreaga ca-

Sensul major al existenței
Suflul vieții noi, socialiste Ce altă satisfacție

pacitate. Deci, alte mii de to
ne sub plan — spuneau cal
culele anticipate, oricît 
optimiste erau. încă de a- 
tunci, din ianuarie,
început frămîntările în abata
jele celorlalte sectoare ale 
minei, frămîntări al căror re
zultat l-am dezvăluit deja: 
săgeata graficului nu mai co
boară, mina „a ieșit" la plan, 
iar luna aprilie a. f/ost în
cheiată, contrar tuturor pre
viziunilor pesimiste cu

toritate în Valea Jiului —, 
au dat impulsul. Același im
puls a mal venit din partea 
minerilor din brigăzile lui 
CIOCHINA, POPESCU, Gl- 
REA, ONUȚ, MOLDOVAN, 
NICOARĂ (tot așa, nume 
cunoscute) de la sectoarele 
II și III. Nu avem spațiu su
ficient pentrtl toți ftbiilașii 
Lupeniului, pentrti Hoți tbarfi& 
nij* care au participat la y- 
ceastă bătălie cu''frhp(tsul, jti- 
deosebi în săpiămîna premer-

îndeplinire a pla-

sînt rezultatele, 
proiesia de mi- 

care

Cei care merg 
mereu în frunte

planul realizat și depășit, tn- 
tr-o situație din cele mai difici
le, comuniștii au analizat, au 
hptărît, au acționat cu forță 
în furnte unde era mai greu.

In brigăzile conduse de 
PETRE CONSTANTIN, IOAN 
SĂLĂJAN, IOAN SOLOMON 
de la sectorul IV, s-au reali
zat randamente de pînă la 
9 tone de cărbune pe post. 
Sectorul V are brigăzi care, la 
decada a Il-a a lunii apri
lie, înregistrau realizări de 
plan de pînă la 106 și chiar 
110 lă sută. Un VĂRZARU, 
RUȘITORU, VLADAR, TĂ- 
NĂSACHE, ȚURCAȘ, și alții, 
— nume de rezonanță și au
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NOI,
BENEFICIARII MUNCII

NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

de copii din Petroșani, e con
cis : „Beneficiile morale ale 
muncii noastre se materiali
zează în sentimente atît de 
frumoase care nu pot fi îm
părtășite prin cuvinte sau tră
ite întrutotul cu altcineva.

Copiii harnici și sănătoși 
sînt cea mai mare bucurie a 
noastră Cit despre alt aspect 
sub care noi beneficiem de 
munca noastră — dc ce să nu 
spun că bunăstarea poporului 
meu este reflectată de bunăs
tarea fiecăruia din noi. O simt 
Ia mine în casă E foarte ade
vărat că uneori 
muncim mai mult, 
de noi și familie — dar 
ar fi de mult, e în firea 
lui ca pentru I 
a semenilor, să 
nă“.

Mărturisirea 
SAROȘ, ajutor 
ția finisaj textil F. F. A. Vîs- 
coza Lupeni, este simplă, fi
rească : „Nu este destul să 
avem, trebuie să știm și să 
prețuim ceea ce am realizat 
noi ; să gospodărim și să păs
trăm cu sfințenie Pentru că 
tot ce ne aparține, noi trebuie 
să lăsăm urmașilor. Aici, Ia 
Viscoza, ne străduim cu toată 
forța de care sîntem capabili 
să transmitem celor ce ne vor

fericirea 
i nu aibă

trebuie să 
să uităm 

oricît 
omu
lui și 
odih

1OANEI
maistru,

ME- 
sec-

A-
nu-

la j

gătoare lui 1 Mai. 
mințim doar cîteva 
me : IOSIF SZOCS, de 
sectorul II, realizează peste 
115 la sută, DOBRE COSTA- 
CHE, ADALBERT B ALINT, 
IOAN TECȘA, IOAN MON
DOCA, de la sectorul IV, re
cuperează, în luna aprilie, 
minusul la pregătiri, și reali
zează în plus peste 50 ml. 
EMIL COPANDl de la V, 
realizează peste 117 la sută 
(și trece pragul celor 2 mc 
la randament). Despre MI
HAI SANDU, 
DRESCU de la 
mai spunem ? 
locvente : 120

procent de 
nului.

Acestea 
Dincolo de 
ner cine sînt oamenii
le-au obținut ? Cine sînt mi
nerii . pe care i-am amintit 
mai sus ? Și atîția alții, care 
„au scos" mina din impas ?

" Sinf^omlffiiștii. Cfbamertii 
care nu dau - înttpoi din fața 
greutăților, care înțeleg că 
aliatei cînd e'greu*, trăbuie S!ă 
dea proba calităților lor, ne-a 
răspuns la întrebarea noastră, 
tovarășul IOAN RACZEK, 
secretarul comitetului de 
partid de la mină. Apoi: „Co
muniștii din subteran, din a- 
bataje și galerii, trec zilnic 
probe grele la locurile de 
muncă. Aceasta prin care au 
trecut în luna aprilie a fost 
mai deosebită. Este ceea ce-1 
caracterizează : să depășeas
că obstacole deosebite, să șe 
afle mereu în frunte, să-și 
mobilizeze toată capacitatea 
de muncă și gîndire atunci 
cînd e mai greu".

Am meditat îndelung 
răspunsul secretarului
partid. Rostit cu alte cuvin
te, același răspuns l-am au
zit și din partea altora, în 
nenumărate rînduri. „Cînd e 
mai greu, atunci să reușim, 
doar sîntem comuniști" — e 
cuvîntul de ordine care, nu 
o dală a fost auzit în abata
jele și galeriile minei Lu
peni, cuvînt transpus în fapte 
de muncă, fapte care încor
porează dimensiunile conști
inței socialiste- înaintate a 
minerilor.

.‘a 
de

PAUL MlN- 
investiții ce să 
Citrele sînt e- 
și 129 la sută,

lua locul o bogată moștenire. 
Simți trăind de la un an la 
altul toate schimbările. îmi 
amintesc de anii de demult, 
cînd am început munca Ia a- 
ceastă fabrică, de fetele cu 
care am pornit la drum — 'ini 
vine să zîmbesc, numai cînd 
mă gîndesc cum ne îmbrăcam 
atunci. Dar e firesc să nu ne 
mai recunoaștem și să dorim 
tot mai mult, să tindem spre 
mai bine. Și tot atît de firesc 
este că pentru mai bine tre
buie să muncim mai mult 
Mă gîndesc la copiii mei care 
au toate posibilitățile să învețe 
o meserie, 
rîndul lor. 
ei vor avea 
belșugată.

să muncească la
Am siguranța că 

o viață și mai îm-

★

Jiului, ca pretu-In Valea
tindeni, acești oameni făuritori 
ai bogățiilor sociale și pro
prietari ai acestora sporesc cu 
fapta și gîndul bogăția țării, 
sporesc și consolidează zi de 

„.zi proprietatea socialistă, că
lăuziți de partid. Ei înfăptuiesc 
astfel politica înțeleaptă a 
partidului care are în perma
nență în centrul atenției și 
preocupărilor sale cel mai no
bil țel — creșterea bunăstării 
și fericirii omului.

Cînd, acum 16 ani, am 
venit în Valea Jiului, nu po
sedam decît... brațele, e ade
vărat tjnere, și dorința de 
a participa cu toată puterea 
mea, alături de cei de aici, 
la munca pentru sporirea 
producției de cărbune, do
rința de a-mi clădi prin for
țe proprii, un rost în viață. 
Cu munca am fost obișnuit 
de mic copil. Poate tocmai 
de aceea nu mi-a fost tea
mă de adîncurile minei. Am 
devenit pe rînd ajutor mi
ner, miner, iar acum sînt ar
tificier. M-am împlinit ast
fel din punct de vedere pro
fesional, iar organizația de 
part'id din sector m-a spriji
nit să mă formez și din 
punct de vedere politic. Pe 
parcursul acestui drum, poa
te chiar în momentele lui 
hotărîtoare, am simțit „umă
rul" puternic al colectivită
ții muncitorești, gata oricînd 
să-ți vină în ajutor, suflul 
propulsor al vieții noi, socia
liste, 
știent 
să-și 
tatea,
țele, să devină mai valoros, 
mai util societății. Bineînțe
les că aceasta presupune 
foarte multe strădanii pro
prii, perseverență, muncă.

Satisfacții... Dacă muncești, 
vin și ele. Pentru mine sa
tisfacțiile se „clădesc" pe toii 
ce am realizat atît pe plan 
moral și profesional cum am 
menționat mai înainte, cîî și 
material — de la valiza de 
acum 16 ani cu care am so
sit în Valea Jiului, la că
minul de astăzi care adă
postește bunuri materiale în 
valoare de multe zeci de mii de 
lei. Și, cred că este chiar ne-

cesar să relev, că drumul pe 
care l-am urmat eu est'e de 
fapt comun multor mii și 
mii de muncitori din țara 
noastră. Ba mai mult, tre
buie să spun eă puteam să 
realizez și mai mult. Dar 
sînt tînăr, iar timpul nu este 
încă trecut. Deocamdată în
să, revenind în limitele mo
mentului în care ne aflăm 
cu toții, și anume zilele In- 
tîiului Mai, sărbătoarea mun
cii, a solidarității celor ce 
muncesc de pretutindeni se 
cuvine să arăt că minerii 
din sectorul I al minei Pe
trila, între care mă număr 
și eu, s-au pregătit să cins
tească această zi cu cel pu
țin 1000 tone de cărbune 
peste plan. Realizării acestui 
obiectiv îmi dedic și eu a- 
cum modesta contribuție.

Adică toate sa
pe care le-am 
datoresc muncii. 
1 960 cînd am

mi-aș putea dori...
...Dacă munca mi-a dat sa

tisfacții ?...
Multe 1 

tisfacțiile 
avut se 
In anul
venit în orașul Vulcan, am 
lucrat la primele fundații 
ale actualei preparații din 
Coroești. Vedeam cum în 
jurul meu totul progresează. 
Am urmat un curs de califi
care ca mașinist. Apoi am 
făcut contact cu... electricita
tea. Acum practic această 
meserie, după ce am urmat 
în prealabil un curs de cali
ficare. M-am convins că tre
buie să învăț în continuare 
mult. Aspirații, viitoare satis
facții ? In afară de certitudi
nea că munca mea contribu
ie, alături de munca întregu
lui popor, la construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ce altă satisfacție 
mi-aș putea dori ?...

în care orice om con- 
de menirea lui poate 
întregească personali- 
să-și realizeze năzuin-

Lucian BÎRSĂNESCU, 
artificier

Valențe ale

Vasile SUFLET®' 
electrician, mina Vulcan

exemplului
Printre brigăzile fruntașe 

de la E.M, Lupeni, care 
cinstesc ziua de 1 Mai cu 
succese remarcabile în pre
gătirea viitoarelor capacități 
de extracție ale sectorului 
IV se numără și cea con
dusă de CQțnunistul Costa- 
che Dobtea. Deși au fost 
dese cazurile cînd de la 
frontul de lucru au lipsit 
materialele necesare, -(ban
daje de molid, armături TH, 
brățări, scocuri și lanț pen
tru transportorul TR 3) totuși, 
printr-o bună organizare și 
prin dragostea de muncă a 
întregului colectiv, brigada a 
încheiat primul trimestru al 
anului în curs cu depășiri

ale sarcinilor zilnice de 
plan de 10-15 la sută. De ase
menea, și luna aprilie a fost 
Ia fel de rodnică. Un aport 
deosebit au adus la obține
rea acestor rezultate minerii 
șefi de schimb loan Gola și 
Mihai Bătnăreanu, cît si ți
nerii mineri Nicolae Durrii- 
trașcu, Gheorghe Rusan și 
Constantin Vornic. Datorită 
conștiinciozității ctf* care se 
achită de sarcinile de pro
ducție, membrii acestei bri
găzi au devenit un exemplu 
demn de urmat pentru toți 
muncitorii sectorului IV.

I. MONDOCA, 
miner, șef de brigadă

Prin studiu și practică ne pregătim pentru viitoarea profesie
Secretarul general 

al Partidului Comu
nist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia la Plenara 
Comitetului Central 
din noiembrie 1971 
trei funcții principa
le ale muncii în ca
drul societății noas
tre : sursă a progre
sului și prosperității 
poporului și națiunii 
socialiste, mijloc de 
afirmare a talentelor 
individuale și de ma
nifestare plenară a 
personalității, și, mij-

loc de autoperfecțio- 
nare morală.

Prin muncă indivi
dul se integrează în 
existența socială. Un 
vechi proverb româ
nesc spune: învăță
tura e la om comoa
ră, iar munca cheia 
ei.

După cum se știe, 
școala noastră s-a 
mutat recent într-un 
local nou. Aici am 
depus un efort sus
ținut pentru dotarea 
cabinetelor și labora
toarelor cu diferite

aparate și mobilier, 
confecționate de noi. 
Și, mai avem multe 
de făcut pînă vom a- 
junge la nivelul altor 
licee din județ. Deci 
nu ne vom opri în 
punctul la care am a- 
juns.

Munca este o dato
rie fundamentală a 
fiecărui tînăr comu
nist. Numai prin mun
că, reușim să ne pre
gătim pentru muncă.

Elevii liceului nos
tru depun întreaga 
strădanie cerută

a-și 
pou 

— prin 
practica în 
deci, prin 
sub îndru - 

cu zi a 
profesori 

pentru 
profesie, 

ca-

zi

învățătură pentru 
însuși tot ce este 
în minerit 
studiul și 
producție, 
muncă, și 
marea de 
tovarășilor
ne pregătim 
viitoarea 
pentru a deveni 
dre tehnice folositoa
re mineritului, socie
tății.

Gheorghe ISAC, 
Ștefan BICSKEI, 

elevi anul IV, Liceul 
industrial Petroșani

In patru rînduri

La plecare, pe-nserat
Resturile de mîncare 
Pe cîmp le-ou împrăștiat 
Ca să... crească iarba mare.

Pe toți i-a-ntrecut la băut
Dar a fost „lucid" oricum 
Căci iarba s-o calce n-a „vrut" 
Și-a ajuns... tîrîș la drum.

— Nu știi că ne spunea ieri că-i place... s-a scul- 
te cum crește Iarba ?!...

— Crezi că... » mai aude ?

— Draga 
ieși puțin la

mea, găsesc excelentă ideea 
iarbă verde...
Desen de Zoltan KIRALY—JR

ORIZONTAL ; 1) Ce e val, ca valul trece ; 2) De obicei 
face multe parale ; 3) Bună de fugă ! ; 4) E și asta una... gu
ră cască — Primul semn al despărțirii : 5) Intr-un fel, ține 

de port. — E cu adevărat o capacitate ; 6) A scoate din țîțîni 
— Revine, doar la noi ; 7) Părinți bătrîni — Vestit cu cazne- 
le-i de basm; 8) Direct acolo!?!"— Un loc sus-pus, pentru 
ședere ; 9) Luate din stoc ! — Unul care-ți intră-n casă pe ușa 
din dos ; 10) Iute le mai sare muștarul !

VERTICAL : 1) Merg doar cu... rapidul ; 2) Strînge al 
dracului de rău ; 3) La ea și-au făcut amărăciunile, casă ; 4) 
Nu absentează niciodată de la numărătoare (pl.) — După 
scriere, pe scurt 1 ; 5) De la mare depărtare — A fost oda
tă... ! : 6) De fapt, e mînjită bine — Azi așa, mîine... altfel; 
7) Vin de la mai mari — Rîu în Anglia ; 8) Stau adesea la ca
pătul firului — Despărțit fără scrupule ; 9) întotdeauna ! — 
Merge doar cu avionul ; 10)- O cursă plină de neprevăzut.

Vasile MOLODET

Cronică rimata

Zise cucul
Razele piezișe, printre ramuri 
Descriau enorme portative 
Printre care, jucăușii grauri 
Fredonau cu pliscuri guralive...

La umbrare „potoleau" chefliii... 
„Portativele" la maxim erau date 
Chiotind, zburdălnicind, copiii
Se jucau și... cam făceau de toate I

Cuculeasa, de curînd sosită
Zise cucului, privindu-1 drept in ochi: 
Ml ine, eu voi fi iar necăjită
Să-ți descînt ceva pentru... deochi!

Că, reții ?, mai an cum ai scăpat 
Cînd, după acea... Învălmășeală 
Cu atîtea resturi le-ai intoxicat 
De abia te-ai întrămat din hoalăl

Da, îi zise cucul, Insă sînt scuzați
Azi mi-au spus chiar dînșii că-s... civilizați 11

L. ION
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Apariția volumului „Mergînd
pe propria ei cale - România.

Viata socială
♦

TOKIO 30 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite î In Editura „Jiji 
Press" a apărut volumul „Mer
gînd pe propria ei cale — Ro
mânia. Viața socială și politi
că". Autorul cărții este cunos
cutul publicist Shiroo Suzuki, 
recretarul general al Asociației 
de prietenie Japonia — Ro
mânia, președintele Congresu
lui japonez al ziariștilor.

In prefața volumului, care 
are peste 300 de pagini, au
torul arată : „Interesul japo
nezilor față de România este 
mare, deoarece prestigiul Ro
mâniei în viața internaționa
lă a sporit ferm și rapid, iar 
relațiile dintre cele două țări 
s-au dezvoltat considerabil". 
El relevă, de asemenea, că, de 
fiecare dată cînd a vizitat Ro
mânia, a fost impresionat de 
înaintarea rapidă a țării noas
tre pe ealea dezvoltării eco
nomice și sociale și a înțeles 
că „există multe lucruri în 
această țară constructoare a 
socialismului care trebuie cu
noscute în Japonia".

In cele cinci capitole ale vo
lumului, autorul prezintă bio-

și politicăii

grafia președintelui Consiliu
lui de Stat al României, to
varășul Nicolae Ceăușescu, a 
altor conducători români, po
litica externă a țării noastre și 
rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu în îndeplinirea 
programului de construire a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate. Autorul în
fățișează, de asemenea, pro
cesul de dezvoltare multila
terală a României, dedicînd o 
mare parte a cărții vieții de 
toate zilele a locuitorilor, ac
tivității sociale, politice, eco
nomice, diplomatice, precum 
și evoluției istorice a Româ
niei. O atenție particulară este 
acordată succeselor obținute 
în procesul de industrializare 
a tării.

Bogat ilustrat cu fotografii 
înfățișînd cele mai diverse as
pecte ale vieții actuale a Ro
mâniei socialiste, volumul a 
apărut în librăriile japoneze.

Shiroo Suzuki a mai publi
cat. singur sau în colaborare, 
încă trei cărți despre țara 
noastră : „România azi" — 
1963, „Invitație în România". 
1966 și „România țara și 
cultura" — 1969.

Willy Brandt a sosit
la Washington

(Ager-WASHINGTON 30 
preș). — Duminică seara, a so
sit la Washington cancelarul 
Republicii Federale Germania, 
Willy Brandt, care va avea, 
timp de două zile, convorbiri 
oficiale cu președintele Ri
chard Nixon. Cancelarul vest- 
german este însoțit de minis
trul de externe, Walter Scheel, 
și de ministrul fără portofoliu 
Ia Cancelaria federală, Egon 
Bahr.

înainte de plecare spre Sta
tele Unite, caneelarul Willy 
Brandt a declarat că, în cadrul 
convorbirilor cu președintele 
Nixon, pe primul loc se va si
tua examinarea relațiilor din
tre Europa occidentală și Sta
tele Unite. El a adăugat că a- 
ceste convorbiri vor fi duse

„în calitate de vest-european", 
cu toate că nu se poate pre
zenta drept purtător de cu- 
vînt al Pieței comune. Willy 
Brandt și-a exprimat speran
ța că, în cursul întrevederilor, 
care vor începe marți, vor pu
tea fi eliminate reticențele Ca
sei Albe în ceea ce privește 
C.E.E.

Agențiile United Press In
ternational și France Presse a- 
daugă că, în cursul întrevede
rilor vor fi discutate de ase
menea, deosebirile dintre po
zițiile S.U.A. și ale Europei oc
cidentale privind comerțul și 
politica europeană, precum și 
convorbirile exploratorii de 
la Viena, referitoare la redu
cerea forțelor în Europa cen
trală.

Forțele patriotice khmere exercită presiuni
puternice asupra trupelor regimului lonnolist

PNOM PENH 30 (Agerpres). 
— Forțele patriotice khmere, 
care continuă să păstreze ini
țiativa în acțiunile militare 
semnalate de agențiile inter
naționale de presă în Cambod- 
gia, exercită presiuni puterni
ce asupra trupelor regimului 
lonnolist. Lupte deosebit de 
violente au avut loc în cursul 
zilei de luni în împrejurimi
le capitalei provinciale Takeo, 
situată la 60 kilometri sud de 
Pnom Penh. Trupele lonnoliste, 
sprijinite de aviația america-

nă, au eșuat în încercarea de 
a sparge încercuirea. Atacuri 
inițiate de forțele patriotic.e 
au fost semnalate și în locali
tatea Arey Khsat, aflată la 
trei kilometri de Pnom Penii. 
In ultimele 48 de ore, — po
trivit informațiilor transmise 
de agențiile internaționale de 
presă — patrioții au lansat a- 
tacuri succesive asupra pozi
țiilor lonnoliste de la Preah- 
prasap și Siempriaph, provo- 
cînd acestora pierderi în oa
meni și materiale de război.

ULTIMELE ȘTIRI
_________________ • -■ .
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Consultările
de la Helsinki

HELSINKI 30 — Trimisul 
special Dumitru Ținu transmi
te : Luni, a avut loc o nouă 
ședință a grupului de lucru ca
re se ocupă de problemele co
operării culturale din cadrul 
consultărilor privind pregăti
rea conferinței pentru securi
tate și cooperare Ln Europa. 
Luînd cuvîntul, reprezentantul 
României, ambasadorul Va
lentin Lipatti, a relevat că, 
pentru o. desfășurare mai efi- - 
cientă a activității grupului de 
lucru, trebuie să se treacă ne- 
întîrziat la redactarea ordinei 
de zi la acest punct și a direc
tivelor pentru organismele 
conferinței ce se vor' ocupa de 
aspectele relațiilor culturale. 
Propunerea delegației române 
a fost sprijinită de numeroși 
vorbitori care, la rîndul lor, 
au arătat necesitatea unei mai 
bune organizări a activității 
grupului de lucru în vederea 
urgentării pregătirilor pentru 
conferință.

In încheierea ședinței s-a 
convenit ca, începînd de 
miercuri, să se treacă la redac
tarea documentelor respective, 
luîndu-se ca bază toate propu
nerile formulate de 
state pînă în prezent, 
neri care se referă la 
preambulului, precum 
conținutul acestui punct al or
dinei de zi.

In cursul după-amiezei, a a- 
vut loc o ședință a grupului de 
redactare a principiilor rela
țiilor dintre statele participan
te.

diverse 
propu- 
textul 

și la

i-'
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la Belfast
LONDRA 30 (Agerpres). — 

Un alt soldat britanic, al trei
lea în ultimele trei zile, a fost 
ucis duminică, în cursul unei 
ambuscade organizate la Bel
fast de extremiști catolici. De 
asemenea, doi soldați au fost 
răniți. Continuă, totodată, să 
se înregistreze atentate cu 
bombe și schimburi de focuri 
între grupuri înarmate și uni
tăți britanice staționate în Ir
landa de nord.

Datorită recrudescenței vio
lenței, la Londra s-a anun
țat că a fost suspendată redu
cerea contingentului de trupe 
britanice din Irlanda de nord, 
programată pentru sfîrșitul lu
nii aprilie.

După cinci săptămîni de tratative
A

Intre cele două părți sud-vietnameze
nu s-a înregistrat nici un progres

PARIS 30 (Agerpres). — 
„La trei luni de la semnarea A- 
cordului eu privire la înceta
rea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam și după cinci 
săptămîni de consultări între 
cele două părți sud-vietname
ze, trebuie să constatăm că a- 
ceste convorbiri nu au înre
gistrat nici un progres și nu a 
fost semnat un acord în pro
blemele interne ale Vietnamu
lui de sud" — a declarat 
Nguyen Van Hieu, șeful dele
gației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet-

namului de Sud, la consultă
rile respective. Administrația 
saigoneză — a menționat re
prezentantul G.R.P. — încal
că prevederile Acordului de la 
Paris, refuză să elibereze miile 
de persoane civile care zac în 
închisori și să acorde libertăți 
democratice poporului din 
Vietnamul de sud.

La consultările dintre cele 
două părți sud-vietnameze a 
declarat Nguyen Van Hieu, de
legația administrației saigone- 
ze refuză să examineze proble-

mele urgente, cum ar fi înce
tarea acțiunilor dușmănoase, 
eliberarea persoanelor civile, 
respectarea libertăților demo
cratice.

Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu, a declarat Nguyen Van 
Hieu, va continua să lupte cu 
fermitate pentru respectarea 
și traducerea în viață a acor
dului de pace de la Paris, pe 
baza propunerilor realiste și 
constructive în șase puncte, 
prezentate la consultările din
tre cele două părți sud-vietna
meze.
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Aproximativ 3 500 000 de oameni ai muncii, reprezen- 
tînd 53 de centrale sindicale, au participat, de curînd, la o 
puternică acțiune, ce a avut loc în capitala niponă, Tokio. 

Această acțiune (organizată în cadrul așa numitei „ofen
sive de primăvară") considerată a fi acțiunea cu cea mai 
largă participare (dacă se are în vedere perioada de după 
cel de al doilea război mondial), a avut înscrisă în program, 
printre altele, cererea privind îmbunătățirea sistemului de 
pensii.

IN FOTO: Imagine de Ia mitingul organizat cu acest 
prilej.

Acțiuni revendicative
CAPE KENNEDY 30 (Ager- 

pres). — Electricieni de Ia sta
ția terestră de urmărire a sa
teliților artificiali a Centrului 
Spațial de la Cape Kennedy au 
respins, duminică, cererea au
torităților de a relua lucrul, 
întrerupt la începutul săptă
mânii trecute în sprijinul re
vendicărilor lor privind îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
și viață. La Cape Kennedy se 
precizează că prelungirea aces-

tui conflict de muncă ar pu
tea afecta lansarea primului 
laborator spațial terestru a- 
merican „Skylab" și a primu
lui echipaj, programate pen
tru 14 și respectiv 15 mai a.c.

In prezent, operațiunile de 
verificare a stării de funcțio
nare a sistemelor de bord ale 
laboratorului și cabinei Apollo 
se desfășoară normal. La 9 
mai ar urma să fie începută 
numărătoarea inversă.

Declarația premierului indian

COLOMBO ' 30 (Agerpres).
— Primul ministru al Indiei, 
Indira Gandhi, și-a încheiat vi
zita oficială de trei zile efec
tuată în Sri Lanka, înapoin- 
du-se în patrie. Premierul in
dian a avut convorbiri cu pri
mul ministru al Republicii Sri 
Lanka, Sirimavo Bandaranai- 
ke, asupra unor probleme pri
vind intensificarea relațiilor 
bilaterale, precum și unele as
pecte ale situației internațio
nale.

Intr-o declarație făcută zia-
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Lucrările sesiunii Consiliului pentru comerț
si dezvoltare al IU.C.LA.D> o

Corespon- 
Corneliu 

La Palatul

GENEVA 30 — 
dentul Agerpres, 
Vlad, , transmite : 
Națiunilor din Geneva conti
nuă lucrările celei de-a V-a 
sesiuni a Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D., consacrată exa
minării modului de înfăptuire 
a obiectivelor strategiei inter
naționale ă dezvoltării din ca
drul celui de-al doilea Deceniu 
al Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare.

Fenomenele de destindere 
care șe manifestă în viața in
ternațională — a apreciat în 
cuvîntarea sa reprezentantul 
Indiei — consolidează atmos
fera favorabilă pentru abor
darea problemelor dezvoltării 
cu o mai mare atenție și cu 
resurse sporite. Subliniind ca
racterul prioritar al eforturi
lor vizînd creșterea schim
burilor comerciale și 
eelerarea progresului 
nomic și social al
lor în curs de dezvoltare, 
el a apreciat că, pe calea spre 
înfăptuirea obiectivelor fixa
te de strategia dezvoltării, au 
fost realizate, în ultimii ani, 
o serie de progrese între ca-

ac- 
eco- 
tări-

re adoptarea sistemului ge
neralizat de preferințe în fa
voarea țărilor în curs de dez
voltare, sporirea volumului co
merțului acestor țări cu sta
tele socialiste din Europa, dez
voltarea cooperării economice 
și a schimburilor comerciale 
între țările în curs de dez
voltare, adoptarea programu
lui de acțiune privind trans
ferul de tehnologie către ță
rile în curs de dezvoltare. 
Pentru continuarea acestui 
curs, a subliniat el, se impu
ne însă înfăptuirea unor noi 
măsuri, între care adoptarea 
de către toate țările dezvolta
te a sistemului generalizat de 
preferințe, reducerea obstaco
lelor tarifare și netarifare din 
calea comerțului cu țările în 
curs de dezvoltare, precizarea 
principiilor și a obiectivelor 
apropiatelor negocieri din ca-. 
drul Gatt în snnsul psivură 
rii participării efective la 
cestea, a țărilor în curs 
dezvoltare.

Eforturile țărilor în curs
dezvoltare — a declarat repre
zentantul Franței — sînt frî- 
nate, în principal, de insufi
ciența marcată a producției

a-
de

de

a-

a „
S-a încheiat prima fază 
programului antiinflationist** 
al guvernului britanic

■ a

gricole în ultimii doi ani în 
diferite zone ale lumii, criza 
monetară occidentală, care 
„a creat în schimburile co
merciale și financiare tulbu
rări afectînd în mod deosebit 
țările în curs de dezvoltare" 
și slăbirea voinței politice de 
a sprijini eforturile de dezvol
tare ale acestor țări, manifes
tată în unele state dezvoltate.

Realizarea programelor na
ționale de dezvoltare — a re
marcat în cuvîntarea sa repre
zentantul Pakistanului — tre
buie să se însoțească de preo
cuparea pentru înfăptuirea 
obiectivelor de progres eco
nomic și social al statelor, 
pentru deplina utilizare a u- 
riasei forte de muncă de care 
dispun aceste țări, pentru a- 
doptarea de măsuri privind 
îmbunătățirea nivelului de trai 
al tuturor categoriile popula
ției. El a atras atenția asupra 
nivelului preocupant atins de 
volumul datoriilor externe ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
care continuă să crn"s4Ă „n—H 
de la an la an. Negocierile 
din cadrul actualei runde 
GATT., a opinat rnnrwp"- 
tantul pakistanez, trebuie să 
aibă ca obiectiv fundamental 
crearea csrtrultlî necesar neu
tru sporirea substanțială a 
schimburilor comerciale ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
diversificarea exporturilor a- 
cestora și accelerarea tatei de 
creștere a comerțului lor; în 
funcție de cerințele propriei 
dezvoltări.

mEmm

riștilor în ajunul plecării sale 
din Colombo, Indira Gandhi 
a afirmat că India va sprijini 
întotdeauna planurile pentru 
crearea unei zone a păcii în 
Oceanul Indian și că țările 
mici nu trebui să se teamă că 
India urmărește să domine 
regiunea ca putere navală. Ea 
a adăugat că țara sa nu nu
trește ambiția de a deveni o 
putere militară mondială. Pre
mierul indian a opinat că 
„cea mai bună securitate pen
tru țările asiatice o constituie 
stabilitatea economică și inde
pendența politică".

FILME
MARȚI 1 MAI

PETROȘANI — 7 Noien. 
brie : Salvarea ; Republica 
Casa de lingă calea ferată; 
PETRILA : Explozia ; LONEA 
— Minerul: Simon Bolivar ; 
ANINOASA : Toamna cheye- 
nilor; VULCAN: -------
invizibil; LUPENI 
ral: Frumos, onest, 
în Australia ; 
Aventurile unei prințese 
mane la curtea regelui 
re.

Batalionul
— Cultu-

, emigrat 
Muncitoresc :

qer-
Soa-

RADIO
6,00 Buletin de știri; 6,05 

Azi e zi de sărbătoare ; 7,00 
Radiojurnal ; 7,15 Tineri în 
țara tinereții ; 8,00 Comori 
de cîntec și de joc ; 8,30 Me
lodii îndrăgite, soliști prefe
rați ; 9,30 înflorești pămînt 
al bucuriei ; 10,00 1 Mai, Zi
ua solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, ziua 
frăției muncitorilor de pretu
tindeni. • Odă în mai. Poe-

ine închinate muncii, patriei 
socialiste și partidului ; 10,30 
Șlagărul românesc în 1973; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 11,40 
Valsul veșnic tînăr ; 12,00 Pe 
aripile muzicii; 13,00 1 Mai 
în România socialistă ; 13,20 
Melodiile Bucureștiului ; 13,30 
Cîntece și dansuri ale popoa
relor ; 
15,00
17.30 : 
18,00
18.30
19,00 Radiojurnal 19,15 La ha
nul melodiilor ; 20,00 Vedete 
ale festivalurilor internațio
nale de muzică ușoară ; 20,45 
Consemnări ; 20,50 Parada
șlagărelor; 21,30 Partidului, 
inima și versul; 21,45 Cîntă 
corul Madrigal; 22,00 Radio
jurnal ; 22,30 Dansați în rit
mul preferat ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—5,00 Estrada
nocturnă.

14,30 Unda veselă ; 
Estrada primăverii; 

Salutul cravatelor roșii; 
Piese de virtuozitate ; 

Momente muzicale;

T
9,00 Program pentru copii 

„Primăvara patriei" ;
9,30 Cîntec în Mai. Emisiu-

10,00

12,00

13,00
17,00

17,50

18,10

19,00

19,20
19,30

ne de versuri și cînte
ce patriotice muncito
rești și revoluționare ; 
Transmisiune directă 
de la Stadionul Repu
blicii din Capitală a 
Adunării populare or
ganizate cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 
Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor 
ce muncesc ;
Steagul roșu, steag de 

luptă ;
Din folclorul popoare
lor ;
Album distractiv ;
Pagini de umor: Re
trospectivă Walt Dis
ney ;
Improvizații pentru 
nai și orgă ;
Film serial pentru ti
neret. Tunelul timpu
lui, episodul V ;
Pămînt străbun, 
mint românesc ;

1001 de seri ;
Telejurnal

20,10

20,30

22,45

toarea muncii în ora
șele și satele patriei , 
Primăvara de aur — 
montaj de cîntece și 
versuri ;

Varietăți... la iarbă ver
de — spectacol muzi- 
cal-umoristic realizat 
de Titi Acs ;
Telejurnal. 1 Mai în 
țară și în lume

Valorile temperaturii în 
cursul zilei de ieri:

Maximele : Petroșani 4- 17 
grade ; Paring 4- 10 grade.

Minimele: Petroșani + 9 
grade ; Paring 4- 5 grade.

pâ-

Sărbă-

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme insta
bilă ; cer variabil. Izolat se 
vor semnala precipitații sla
be sub formă de averse. Vînt 
slab din sectorul nord-vest.

Din Italia sînt exportate 
ilegal capitaluri și, la lumi
na zilei, oameni ai muncii. 
De la dobîndirea unității 
naționale și pînă acum au 
fost aruncate miliarde de 
lire într-o îndelungată se
rie de războaie, în timp ce 
s-a făcut foarte puțin, sau 
aproape nimic (cu scuza că 
„sîntem o țară săracă"), 
pentru a vindeca plaga e- 
migrației pricinuită de im
posibilitatea de a găsi de 
lucru. In cîțiva zeci de ani, 
aproape o Italie — circa 25 
milioane de oameni — a 
fost constrînsă să se trans
fere în străinătate pentru 
a-și cîștiga traiul. In străi
nătate condițiile de muncă 
și de viață pentru italieni 
au fost și sînt dintre 
mai grele. Ultimul 
piu vine din Franța.

Acum cîteva zile, 
ceastă țară atenția a 
atrasă, de o serie de 
ale foamei în semn de pro
test împotriva unui sistem 
de muncă dintre cele mai 
grele.

Anul trecut în Franța au 
fost înregistrați 3 628 452 
muncitori străini. Dar a- 
cestea erau cifrele Oficiale. 
In realitate, numărul stră
inilor era mult mai mare : 
între aceștia foarte nume
roși italieni. O încăpere ca
re este cu puțin mâi mare

cele 
exem-

în a- 
fost 

greve

Redacția și administrația ziarului : Petroșani, strada Reoublicii, nr. 90, telefon : 1662.

LONDRA 30 (Agerpres). — 
Duminică s-a încheiat prima 

fază a „programului antiinfla- 
ționist" al guvernului brita
nic. La miezul nopții spre luni 
a intrat în vigoare faza a do
ua, a cărei durată nu a fost 
precizată, dar la Londra se a- 
preciază ca limită maximă 
toamna anului în curs.

Chiar în primele ore ale in
trării în vigoare a fazei a do
ua, principalele firme petrolie
re din Marea Britanie au a- 
nunțat majorarea prețurilor la 
produsele petrolifere, în me
die cu trei la sută. Această ma
jorare urmează să fie sancțio
nată de Comisia guvernamen
tală pentru prețuri, instituită 
o dată eu intrarea în vigoare 
a fazei a doua.

In prima fază a „programu
lui antiinflaționist" al guver
nului britanic au fost blocate 
salariile și prețurile la unele 
categorii de produse — cu ex
cepția celor provenite din im
porturi, categorie în care in
tră majoritatea produselor a-

limentare și a celor în compo
nența cărora se includ materii 
prime sau semifabricate im
portate. Totuși, latura progra
mului privind controlul prețu
rilor scăpînd mult prea ade
sea de sub controlul guvernu
lui, această politică a stîrnit 
împotrivirea masivă a sindi
catelor. care au organizat cea 
mai mare campanie revendica
tivă din ultimii 40 de ani. In
trarea în vigoare, la 1 aprib'e. 
a taxei asupra valorii adău
gate — T.V A. — a avut, de 
asemenea, drept consecință 
sporirea costului vieții. în ca
drul aplicării primei faze. în 
timp ce salariile au rămas blo
cate.

In faza a doua salariile sînt 
supuse unui control strict, în 
timp ce preturile not fi soc
rite cu condiția sancționării 
lor de către Comisia guverna
mentală pentru prețuri. Firme
le mici pot majora însă prețu
rile fără acordul acestei 
misii.

Pe scurt
J

4^ Luni, s-au încheiat lucră
rile Consiliului ministerial al 
Organizației comune afro-mal- 
gase și mauriciene (OCpAMM), 
care s-au desfășurat, îpcepînd 
de miercuri, la Port Luis, în 
capitala Insulei Mauriciu.

•$> Li Sien-Nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a primit, la 
30 aprilie, delegația condusă 
de Mihai Sorter. "rinistru se
cretar de stat'Ia Ministerul E- 
cnr»owSfs? Tr<'T'-r‘''tiere si Mate- 
rialelor de Construcții, care 
se află în China. La întreve
dere au particinat Șa Făng, 
ministrul agriculturii și silvi
culturii al R.P Chineze, și 
alte persoane oficiale.

CO-

Vicepreședintele S. U. A. 
despre „afacerea Watergate “

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — Vicepreședintele Sta
telor Unite, Spiro Agnew, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă că dorește ca 
„afacerea Watergate să fie re
zolvată rapid și complet, indi
ferent de risc, astfel îneît șan
sele Partidului Republican la 
viitoarele alegeri legislative 
din anul viitor să nu fie grav 
compromise". El a precizat că 
„dacă afacerea este lăsată în- 
tr-o situație neclară, ea va 
conduce la scăderea încrederii 
cetățenilor".

„Afacerea Watergate" s-a 
declanșat în iunie 1972, cînd, 
în plină campanie pentru ale
gerile prezidențiale din S.U.A.,

mai multe persoane au fost 
surprinse în momentul cînd 
încercau să instaleze dispozi
tive secrete de ascultare la se
diul Comitetului Național al 
Partidului Democrat (din car
tierul Watergate, Washington). 
Persoanele surprinse au fost 
arestate, iar cazul lor a fost 
preluat de o comisie a Con
gresului S.U.A., paralel cu cer
cetarea întreprinsă de Ministe
rul Justiției. Președintele Ni
xon a declarat de curînd că, 
în cadrul eforturilor de stabi
lire a adevărului, s-au reali
zat progrese reale. El a men
ționat că nici o personalitate 
din anturajul său nu se va bu
cura de nroteeție, dacă se va 
dovedi că a fost imnlicată în 
„afacerea Watergate".

Secretariatul național pen
tru distribuție și comercial?’ 
zare din Chile a anunțat ofi
cial punerea în aplicare, în’ 
cursul celui de-al doilea se
mestru al anului curent, a ți
nui plan național privind dis
tribuirea produselor de pri
mă necesitate către populație, 
în conformitate cu disponibi
litățile actuale ale țării.

♦ Nguyen Thi Binh, mi
nistrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. aflată la Ha
noi, a fost nrte'ită. duminică, 
rtc nrnmioiGI Consiliului de 
Miniștri al R.D. Vietnam, Fam 
Van Dong.

♦ Agenția China Nouă a- 
nunță că. pentru a 
compatrioților și 
vominda"”iui de pe insulele 
Quemoys, Tatan, Erhtan și 
N' le să sărbătorească 7’ „ de 
1 Mai. Armata nonulară chi
neză dn Hihorare a primit or- 
rtînu! să suspende focul pe 
frontul’Fukien în acea zi.

permite 
ofițerilor

decît o vizuină Ie este în
chiriată cu 120 și chiar 280 
de franci pe lună. Ce sînt 
aceste „camere" a arătat 
de exemplu, primarul din 
Grenoble: „Locuri murda
re și inumane în care este 
inadmisibil să fie cazați oa
meni". La Lyon 14 emi-

Dar, ca de obicei, cifrele 
reale sînt diferite, inclusiv 
prin faptul că în dese cazuri 
emigrația se produce pe ca
nale ilegale. In acest caz ex
ploatarea omului muncii ca
re cade în mîinile diferite
lor bande de traficanți devi
ne și mai feroce. Prima victi-

,9
ii

granți au fost cazați în 
uă camere mizerabile și 
plătit cîte 90 de franci 
lună de fiecare pat. In 
donviîle-uri invadate de 
bolani, care se învîrtesc 
pretutindeni și mușcă copiii, 
frigul din timpul iernii 
este paralizant, iar vara căl
dura este îngrozitoare. De
seori se declanșează incen
dii.

Conform statisticilor ofi
ciale, italienii din Franța, 
erau în număr de 705 175 
în 1962 și 588 793 în 1971.

do-
au 
pe 
bi- 
șo-

mă a unei asemenea situații 
sînt copiii. Omul de știință 
francez, profesorul Georges 
Maucaux, autor al multor 
studii privind condițiile de 
trai ale străinilor din Fran
ța, scrie între altele : „Cazul 
copiilor este deosebit de în
grijorător. In zece ani pro
centul copiilor emigrați s-a 
dublat în spitalele din Pa
ris, s-a triplat în institutele 
de pediatrie. Si nu este vor
ba de boli importate, ci de 
tuberculoză și rahitism con
tractate în Franța : boli care 
sînt incurabile în condiții de 
bidonville-uri".

Pentru acești copii, chiar a- 
tunci cînd reușesc să se fereas
că de boli, școala aproape că 
nu există. Dacă pot merge la 
școala, nu rareori sînt o- 
biect de persecuții de tip 
rasist. Problema școlii pen
tru un număr a tit de mare 
de emigrați este dintre cele 
mai grele. Dar clasa condu
cătoare nici măcar nu și-a 
imaginat vreo soluție care 
să țină seama de necesități
le familiilor acestor oameni 
ai muncii. Judecata pe care 
o face Georges Maucaux cu 
privire la această problemă 
este extrem de severă. Ceea 
ce ce a lipsit, susține el, este 
voința politică de a iniția so
luționarea unei probleme a- 
tît de grave : „Franța — sînt 
cuvintele 
mai mulți 
îngrozitor 
condițiilor 
trînși să trăiască peste 3 mi
lioane de oameni 
străini, care prin 
lor contribuie Ia 
prosperității sale" 
lieni. trebuie însă 
găm Ia o asemenea observa
ție că elesf'o «’onducătoare 
din țara noastră, care sînt 
cu mult mai vinovate de o 
asemenea situație, au făcut 
încă și mai puțin, dacă nil 
chiar mult mai puțin..."

(DIN PRESA STRĂINĂ)

lui — oferă de 
ani un spectacol 
tocmai din cauza 
în care sînt cons-

ai muncii 
eforturile 

crearea 
Ca ita- 

să adău-
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