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OAMENII MUNCII AU SĂRBĂTORIT CU BUCURIE SI ENTUZIASM ZIUA DE 1 MAI
Adunarea populară din Capitală

In prezenta tovarășului 
INicolae Ceaușescu, a ce

lorlalți conducători de partid 
și de stat, marți dimineața, 
pe stadionul Republicii din 
Capitală, a avut loc o ma
re adunare populară consa
crată sărbătoririi zilei de 1 
Mai, Ziua solidarității inter
naționale, a frăției oameni
lor muncii din lumea întrea
gă care luptă pentru liber
tate, democrație și indepen
dență națională, pentru so
cialism și pace.

Omagiul tradițional pe ca
re poporul român îl aduce 
întâiului de Mai, încă de la 
instituirea acestei glorioa
se sărbători internaționale, 
se împletește în acest an cu 
cinstirea a două evenimente 
de deosebită însemnătate în 
istoria patriei : aniversarea 
a opt decenii de la consti
tuirea Partidului Social 
Democrat al Muncitorilor 
din România și împlinirea 
■a 125 de ani de la Revoluția 
din 1848. Tradițiile revolu
ționare, democratice ale po
porului român, ale forțelor 
progresiste, patriotice, ale 
clasei muncitoare, în frunte 
cu cei mai buni fii ai ei — 
comuniștii — constituie iz
vorul viu și nesecat al ma
rilor transformări petrecute 
în patria noastră, al victo
riilor obținute sub conduce
rea gloriosului nostru partid 
pe calea construcției socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate. Prin biruința de
plină și definitivă a socia
lismului pe pământul patriei 
noastre, în România, ziua de 
1 Mai a devenit o sărbătoa
re a muncii libere. Astăzi, 
pentru poporul nostru, mun
ca constituie un drept și o 
datorie, sursa inepuizabilei 
vocații care stă 'la baza îm
plinirii tuturor planurilor și 
angajamentelor, a marelui 
nostru ideal — făurirea co
munismului. A duce cu cin
ste mai departe tradițiile re
voluționare ale înaintașilor, 
a dezvolta senSuriie nobile 
pe care le semnifică ziua de 
1 Mai înseamnă a munci cu 
neobosită energie, cu pasi
une și cutezanță comuniste 
pentru a da viață programu
lui luminos elaborat de 
Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională * ale 
partidului. Mai mult decît în 
oricare dintre anii pe care 
i-am așezat la temelia orîn- 
duiirii noastre noi, 1 Mai 
1973 găsește întregul popor 
antrenat cu toate forțele, cu 
toate energiile sale creatoa
re în înfăptuirea cincinalu
lui înainte de ' termen, 
perfecționarea continuă a 
organizării și conducerii 
vieții social-economice.

La marea adunare popu
lară și-au dat întâlnire zeci 
de mii de bucureșteni din 
marile uzine de pe șantiere 
de construcție, din întreprin
deri și instituții, tineri și 
vârstnici, bărbați și femei, 
făuritori de bunuri materia
le și spirituale, care, împre
ună cu oamenii muncii din 
întreaga tară, au întâmpinat 
ziua de 1 Mai cu noi și în
semnate realizări în întrece
rea socialistă.

Stadionul a îmbrăcat hai
nă de sărbătoare. Inelul său 
de beton este împodobit cu 
steaguri roșii și tricolore.

Deasupra uneia din tribu
ne stă înscrisă tradiționala 
urare pe care întregul popor 
o adresează din inimă aces
tei sărbători : ..Trăiască 1 
Mai, ziua solidarității inter
naționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitori
lor de pretutindeni !“.
(Continuare în pag. a 2-a)

(uvîntarea tovarășului 
MCOIAI CEAUȘESCU

Stimați tovarăși și prieteni,

întregul nostru popor săr
bătorește astăzi ziua solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc în lupta pentru 
libertate și dreptate socială, 
pentru o viață mai bună, pen
tru progres social și pace, cu 
hotărârea de a înfăptui nea
bătut politica internă și exter
nă a Partidului Comunist Ro
mân. (Aplauze puternice, ura- 
le) Cu prilejul acestei măre
țe sărbători muncitorești, do
resc ca, în numele Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului 
de Stat, al Consiliului de Mi
niștri și al meu personal, să 
vă adresez dumneavoastră, 
participanților la această ma
re adunare populară, clasei 
muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oameni
lor muncii din patria noastră 
socialistă un călduros salut și 
cele mai bune urări. (Aplau
ze puternice, urale).

Ziua de 1 Mai — măreața 
sărbătoare a primăverii și 
muncii a intrat în conștiința 
popoarelor ca un simbol al 
uriașei energii revoluționare 
și a forței înnoitoare a prole
tariatului, a milioanelor de 
făuritori ai bunurilor mate
riale, ai progresului și civili
zației umane, a cărui misiune 
istorică este aceea de a dez
robi popoarele de sub jugul 
exploatării și asupririi, de a 
asigura clădirea societății noi 
— a egalității, echității și jus
tiției sociale, a demnității și 
fericirii omului — la care au 
visat, de-a lungul secolelor, 
mințile cele mai luminate.

Oamenii muncii din Româ
nia sărbătoresc această zi de 
luptă revoluționară de aproa
pe un veac. Se poate spune 
că, privite retrospectiv, mani
festările muncitorești de 1 
Mai jalonează insăși istoria 
bogată și eroică a proletaria
tului român, de Ia începuturi
le organizării sale, de la crea
rea partidului său politic re
voluționar cu 80 de ani in ur
mă, pînă la cucerirea victo
riei în revoluția socialistă și 
zidirea cu succes a noii orîn- 
duiri sociale, orînduirea so
cialistă. (Aplauze puternice, 
urale) Idealurile pentru care 
au luptat și s-au jertfit gene
rații de militanți. revoluțio
nari, pentru care oamenii 
muncii au înfruntat cu 
abnegație și neînfricare 
represiunile exploatatorilor în
că din secolul trecut, s-au îm
plinit : clasa muncitoare a de
venit clasa conducătoare in 
stat, in viața socială s-a întro
nat principiul deplinei egali
tăți in drepturi intre toți cetă
țenii, poporul este liber și stă- 
pîn pe soarta sa, își făurește in 
mod conștient propriul viitor, 
propria sa istorie. (Aplauze 
puternice, prelungite)

Anul acesta, ziua de 1 Mai 
este -marcată de puternicul 
entuziasm cu care întregul po
por muncește pentru realiza
rea mărețului program elabo
rat de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională a 
partidului, în vederea făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Clasa munci
toare, țărănimea și intelectua
litatea, toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalita
te, depun eforturi susținute 

pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen, pentru în
deplinirea angajamentelor me
nite să asigure accelerarea dez
voltării economico-sociale a 
patriei.

Pe primele 4 luni ale aces
tui an — hotărîtor pentru în
făptuirea cu succes a cincina
lului —, planul producției in
dustriale a fost îndeplinit, du
pă date preliminate, în pro
porție de 100,5 la sută, reali- 
zîndu-se un ritm de creștere, 
față de perioada corespunză
toare a anului trecut, de 14,5 
la sută. In agricultură, oame
nii muncii depun, de aseme
nea, eforturi susținute pentru 
ca, în ciuda condițiilor clima
tice nefavorabile, să termine 
cit mai repede și în bune con- 
dițiuni lucrările agricole de 
primăvară, să asigure și în a- 
cest an obținerea unor recolte 
bogate.

Hotărîrile recentei plenare a 
Comitetului Central al parti
dului privind perfecționarea în 
continuare a activității de con
ducere și organizare a socie
tății, repartizarea rațională a 
forței de muncă, ridicarea 
productivității muncii sociale 
au fost primite cu satisfacție 
de întregul popor. Aceste mă
suri se realizează cu succes, 
creînd condiții pentru punerea 
mai deplină in valoare a po
tențialului material și uman 
al țării, pentru mersul mai 
ferm înainte al patriei noastre 
pe calea progresului, a bu
năstării și fericirii. (Aplauze 
puternice, urale)

Dezvoltarea cu succes a eco
nomiei naționale asigură ridi
carea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al 
întregului popor — țelul su
prem al politicii partidului 
nostru, scopul esențial al însăși 
socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice)

Succesele obținute în indus
trie și agricultură, in știință, 
cultură și invățămint, in ridi
carea nivelului de trai al ma
selor sint o grăitoare dovadă 
a minunatei capacități crea
toare a clasei muncitoare, a 
întregului popor român, a jus
teței politicii mu.xist-leniniste 
a partidului nostru, a hotăririi 
cu care toți cei ce muncesc 
transpun in viață mărețul 
program adoptat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Na
țională a partidului. (Aplauze 
puternice). Pentru strălucitele 
rezultate obținute in toate do
meniile construcției socialiste, 
doresc să adresez, in numele 
conducerii de partid și de 
stat, precum și al meu perso
nal, tuturor celor ce muncesc 
— muncitori, țărani, intelec
tuali, oameni ai muncii ro
mâni, maghiari germani și de 
alte naționalități, tineri și 
vîrstnici, bărbați și femei — 
cele mai calde felicitări, pre
cum și urarea de a dobîndi 
noi și însemnate realizări în 
a tiv-tatea viitoare, in munca 
pentru propășirea și fericirea 
României socialiste. (Aplauze 
puternice, îndelung repetate ; 
urale)

Dragi tovarăși și prieteni,
Și in acest an, ca întotdea

una în decursul istoriei, clasa 
muncitoare, oamenii muncii 
din România sărbătoresc ziua 
de 1 Mai în strînsă unitate cu 
proletariatul din toate țările, 
cu forțele revoluționare, pro
gresiste, antiimperialiste de 

pretutindeni. Sint cunoscute 
vechile și bogatele tradiții in
ternaționaliste ale proletariatu
lui român, ale militanților so
cialiști și comuniști din țara 
noastră. Incepînd de la Comu
na din Paris, clasa muncitoa
re din România și partidul el 
revoluționar s-au solidarizat 
cu toate marile lupte de clasă 
ale proletariatului din celelal
te țări, au sprijinit bătăliile 
celor ce muncesc de pretutin
deni pentru drepturi și liber
tăți democratice, pentru elibe
rare socială și națională, pen
tru o viață mai bună. La rin- 
du-i, clasa noastră muncitoare 
a primit sprijinul frățesc al 
proletariatului din alte țări, al 
partidelor, sale politice, atît in 
lupta revoluționară pentru în
lăturarea vechii orinduiri, cit 
și în măreața oneră de cons
trucție a socialismului.

Partidul Comunist Român 
iși îndeplinește cu cinste, nea
bătut rolul de detașament ac
tiv al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, al 
marelui front antiimperialist. 
In condițiile de astăzi, cînd 
socialismul a devenit realitate 
în 14 state, cînd noi și noi po
poare, într-o formă sau alta, 
trec pe călea organizării socia
liste a societății, un obiectiv 
de prim ordin al activității 
partidului și statului nostru 
este întărirea prieteniei și co
laborării cu toate aceste țări 
și popoare, de care ne leagă a- 
celeași țeluri și aspirații fun
damentale — făurirea orîndu- 
irii noi, fără clase, orînduirea 
socialistă și comunistă. (Aplau
ze puternice)

De la această mare mani
festare populară, in numele 
poporului român, adresez un 
cald salut popoarelor din toa
te țările socialiste, precum și 
popoarelor din toate țările ca
re se pronunță pentru trece
rea la socialism și le Urez noi 
și noi succese pe această minu
nată cale a libertății și dem
nității umane. (Urale puter
nice, aplauze)

Considerăm, de asemenea, că 
datoria noastră internaționa- 
listă este de a acționa neobosit 
pentru întărirea unității parti
delor comuniste și muncito
rești pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a respectului 
și stimei reciproce, a dreptu
lui fiecărui partid de a-și sta
bili de-sine-stătător linia poli
tică, strategia și tactica revo
luționară, potrivit condițiilor 
concrete din țara in care ac
ționează, pentru a putea sta 
în fruntea luptelor consacra
te făuririi unei vieți mai 
bune, eliberării intregii ome
niri de sub jugul sclaviei de 
clasă, al oricărui fel de asu
prire. (Aplauze puternice, u- 
rale)

Milităm pentru realizarea u- 
nității clasei muncitoare din 
toate țările, convinși că aceas
ta este o premisă esențială 
pentru dobîndirea victoriei in 
lupta revoluționară, a înfăptu
irii aspirațiilor și idealurilor de 
dreptate socială și de pace a 
tuturor celor ce muncesc, a 
tuturor popoarelor. Dezvoltăm 
larg colaborarea cu partidele 
socialiste și social-democrate. 
cu organizațiile sindicale, cu 
partidele și organizațiile poli
tice democratice și progresiste 
de pretutindeni. In această zi 

de luptă și de sărbătoare a 
primăverii, adresăm un salut 
fierbinte, internaționalist cla
sei muncitoare de pretutin
deni, partidelor comuniste și 
muncitorești, ”;:rtidclor so
cialiste și social-democrate, 
foițelor revoluționare, demo
cratice și progresiste din în
treaga lume care militează 
pentru cauza libertății popoa
relor, pentru nrogres social, 
colaborare și pace între po
poare. (Aplauze puternice u- 
rale)

Ne manifestăm solidarii a 
a tivă cu mișcările de elib’ va- 
re națională, cu popoare' ca
re luptă împotriva imperia
lismului, colonialismului și 
neocolonialismuiui, împotriva 
oricăror forme de dominație și 
asuprire. Extindem colabora
rea cu tinerele state indepen
dente, cu țările in curs de dez
voltare, sprijinind eforturile 
acestora de consolidare a su
veranității naționale, c 
rificare în interes propriu a 
bogățiilor lor, de propășire e- 
conomică și socială. Adresăm 
cu prilejul zilei de 1 Mai sa
lutul călduros și mesajul de 
solidaritate ale poporului ro
mân tuturor luptătorilor îm
potriva robiei coloniale, miș
cărilor de eliberare națională, 
popoarelor care-și apără drep
tul la o viață liberă și inde
pendentă, care aspiră la un 
loc demn, bazat pe deplină e- 
galitate în drepturi, în rîndul 
națiunilor lumii. (Aplauze pu
ternice, urale)

Animați de principiile co
existenței pașnice, întreținem 
relații de colaborare cu toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, ne aducem 
contribuția la intensificarea 
cooperării internaționale, Ia 
cauza destinderii și păcii. Sint 
convins că exprim sentimen
tele întregului nostru popor 
adresînd în această zi de săr
bătoare un cald mesaj de 
pace și prietenie tuturor po
poarelor lumii, urări de suc
ces in lupta pentru o lume mai 
bună, eliberată de coșmarul u- 
nor noi conflagrații, pentru 
o lume a progresului, a conlu
crării pașnice între toate na
țiunile. (Aplauze puternice, 
prelungite ; urale)

Milităm pentru întronarea 
în viața internațională a res
pectului independenței și su
veranității naționale a fiecă
rui stat, a principiului egali
tății, stimei și avantajului re
ciproc, a dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară —• convinși 
că numai astfel se pot evita 
noi ciocniri și războaie, se pot 
asigura securitatea și pacea 
mondială. Facem totul pen
tru a contribui la victoria lup
tei împotriva politicii impe
rialiste de dictat, agresiune și 
ingerință in treburile altor 
popoare, pentru abolirea for
ței și a amenințării cu forța 
în relațiile internaționale din
tre state.

Un obiectiv important al 
politicii externe a partidului 
și statului nostru este înfăptu
irea securității europene, cre
area pe continentul nostru a 
unei atmosfere de largă cola
borare, bazată pe încredere, 
care să dea garanții fiecărei

(Continuare in pag. a 2-a)

Cintecul și jocul au omagiat 
munca in Valea Jiului

Ziua muncii și a bucuriei, ziua încre
derii și a optimismului, a fost întîmpinată 
de oamenii din Valea Jiului într-o atmos
feră de entuziasm și bucurie izvorîte din 
caracterul socialist al muncii, din rezul
tatele obținute și din puterea de mobilizare 
în marea întrecere patriotică ce însufle
țește întregul popor.

Strălucitoarea zi de primăvară care s-a 
revărsat în zori, s-a asociat cu jocul și 
voia bună din această zi — simbol al 
muncii. A fost o zi de glorificare a muncii 
în care minerii, constructorii și toți cei
lalți locuitori ai Văii Jiului, și-au privit 
creația lor în anii socialismului sub conduce
rea neabătută și clarvăzătoare a partidu
lui.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai — ziua so
lidarității internaționale a celor ce mun
cesc are o veche și vibrantă tradiție. Mi
nerii păstrează o amintire neștearsă ace

lor timpuri cînd, porniți din diferite loca 
lități ale Văii Jiului, se întîlneau în dife
rite puncte pitorești pentru a intona în- 
tr-un cor emoționant un cîntec cu vaste 
semnificații — „Internaționala". Anii au 
trecut iar Valea Jiului oferă realități noi 
și copleșitoare, rod al muncii.

Frumoasa tradiție a sărbătoririi zilei 
muncii în cadru natural s-a păstrat. Re
constituind vechile trasee, locuitorii mu
nicipiului nostru au pornit într-un exod 
spre locurile pitorești ale împrejurimilor. 
Mii de oameni se îndreptau spre cunoscu
te zone de agrement unde s-au organizat 
serbări cîmpenești și petreceri atît de pro
prii aici. In natura proaspătă, în care 
frunzele cresc văzînd cu ochii iar mugu
rii plesnesc de seva primăverii, au avut loc 
spectacole prin care talentații artiști ama
tori din municipiu au dat tonul și colo
ritul acestei sărbători.

La tradiționalul ,,Tulipan“
Sute de oameni au urmărit 

evolu/ia formațiilor de la Casa 
de cultură din Petroșani pe 
estrada amenajată la „Tulipan" 
— Iscroni. Rezonantele cînte- 
cului. nostru popular se lăsau 
observate cu ușurință pe chi
pul spectatorilor cînd interpre
tau artiști talentați, cu voci 
calde și învăluitoare, cum sint 
Antonica Butulescu („Dragu 
mi-i în primăvară" sau „Măi 
bădiță de la oi"), tînărul Vasi- 
le Muj („Io-s cu turma sus la 
munte"), taratul Casei de cul

OAMENI LA DATORIE
Dorința de a fi mereu in 

frunte, de a ocupa un loc cit 
mai înalt in clasamentul i'.un- 
tașilor a dat întrece
rii socialiste ce s-a 
desfășurat în perioada pre- 
meroătoare sărbătorii muncii 
între colectivele de muncă din 
întreprinderile și instituțiile 
municipiului un pronunțat ca
racter competitiv, emulația 
care a cuprins aceste colecti
ve, prin natura rezultatelor în
registrate, dîndu-ne la timpul 
potrivit plăcutul prilej de a 
consemna în cronica faptelor 
de muncă, succese de presti
giu.

Pretutindeni pe unde in a- 
ceste zile de sărbătoare ne-au 
purtat pașii, de la un capgt la 
altul al Văii Jiul ui, am găsit I colective de muncitori care 
cu aceeași dăruire și pasiune 
erau angrenați în actul crea
ției valorilor materiale. Și-n 
□ceste zile de binemeritată o- 
dihnă, acolo unde prezența 
lor era absolut necesară, co
lective de oameni — echipe, 
brigăzi - fie că este vorba de 
minerii ce scot la lumină din 
dui i sedimentare subpămin- 
teană „diamantul negru", ori 
de energeticienii ce strunesc 
cu pricepere hergheliile de 
cai putere ai curentului elec
tric produs la Paroșeni, sau 
de feroviarii și ceilalți lucră
tori din transporturile în co
mun, ori de lucrătorii din ali
mentația publică - au fost la 
datorie.

In rîndurile următoare vom 
consemna instantanee de 
muncă surprinse în timpul rai
dului nostru. 

tură dirijat de prof. Gh. Popa, 
formafie care a urmat o linie 
progresivă și expresivă de ani 
de zile, a sporit caracterul săr
bătoresc și popular al zilei. La 
„Tulipan" Sra desfășurat un 
spectacol de autentică valoare 
artistică (muzică ușoară, dan
suri, soliști instrumentiști etc) 
urmărit cu satisfacție de cei 
prezenți la serbarea câmpeneas
că.

De fapt, în toată Valea Jiu
lui au avut loc asemenea ser
bări cîmpenești. Pretutindeni,

...Ca totul sâ reînceapâ 
„în ritmul normal"

Zi de odihnă. Și totuși, pe 
scurta cale, de cîteva sute de 
metri, ce leagă incinta minei 
Paroșeni, de peste Jiu, de șo
seaua vestică a municipiului, 
forfota nu a încetat. Oamenii, 
unii plecînd, alții venind în
spre mină, ca într-o zi obișnui
tă de lucru, mergeau să-și fa
că datoria — să asigure ca din 
prima oră cînd mina își va re
lua fluxul normal totul să mear
gă „ca pe roate". Cu toții a- 
veau, de executat sarcini deo
sebite — operații, zise, auxili
are, dar fără de care fluxul 
tehnologic cotidian, la o mină 
puternic mecanizată cum e Pa- 
roșenrul, nu se poate desfășura 
în bune condițiuni. 

fanfarele — formalii tradițio
nale, cu caracter mobilizator, 
prin cea mai mare parte a re- 
pertoriilor — tarafurile, soliștii 
vocali și instrumentali de mu
zică populară, formații de dan
suri populare și grupuri vocale 
și folclorice au potențat voia- 
bună a zilei. A existat o ast
fel de atmosferă la clubul din 
Lonea și parcul din Petrila, la

T. SPĂTARU

(Continuare în pag. a 3-a)

...La estacadă — locul în ca
re benzile de transport, ce se 
prelungesc în mină pînă la ul
timul front de lucru, deversea
ză bogăția de bulgări negri și 
lucioși pe un transportor inter
mediar blindat, ultim pas pen
tru cărbune înaintea benzii 
„siloz" — echipele de țlectro- 
lăcătuși, conduse de maistrul 
loan Jura au încheiat (e sfîr- 
șlt de schimb III al zilei de 
30 aprilie) vulcanizarea unui 
capăt de la fîșia de cauciuc, 
un cupon de 70 m, pe care l-au 
înlocuit la „banda 1". Gheorghe

(Continuare în pag. a 3-a)

In pagina a 4-a:
< Sărbătorirea zilei de 1 

Mai peste hotare

< Sesiunea Consiliului pen
tru comerț și dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D.

> Cuvintarea președintelui 
Nixon în legătură cu afa
cerea Watergate

Comunicat comun iugos- 
lavo-nipon

> Situația din Argentina

A Noi victorii ale forțelor pa
triotice din Guineea-Bis-
sau

< Avioane ale S.U.A. au con
tinuat să bombardeze te
ritoriul cambodgian Iubitorii cântecului popular urmărind pe artiștii amatori.

In cîntec și voie bună, minerii cu familiile lor au petrecut, în frumoase serbări cîmpenești, organizate în cele mai pitorești locuri din Va
lea Jiului.
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1Oamenii muncii au sărbătorit cu bucurie și entuziasm ziua s
I

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu Cîntecul și jocul au omagiat munca în Valea jiului
(Urmare din pag. 1)

națiuni că se poate dezvolta în 
mod liber și independent, la 
adăpost de orice act agresiv, 
care să înlăture sursele de 
conflict și încordare, să exclu
dă rice pericol de declanșa
re a unui no” ••’Dim’. Salutăm 
cu bucurie rezult ațele obținu
te nlnA acum la reuniun-'e -'e 
Ia Helsinki. ConsId^Sm că 
s-„j creri ' ' c condiții’'' cen
tru eperea în această var ă 
a Copt;fieneral-europe- 
ne consacrate înfăptuirii secu
rității și colaborării ne conti
nent, ceea ce va exercita o 
influentă asupra des
tinderii și păcii în întreaga 
lume. (Aplauze puternice)

Acționînd activ, alături da 
celelalte țări iubitoare de pa- 
<e, pentru accentuarea cursu
lui nou, pozitiv '-e se contu
rează în .Viața internațională, 
milităm ferm pentru stinge
rea focarelor de încordare s« 
conflicte care mai s*ăruin ”o 
planeta noastră, nentru solu
ționarea pe cale politică a tu
turor problemelor litigioase 
dintre state, pentru destinde

re, pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite și 
al altor organizații in' ->‘in- 
nale pentru realizarea păcii și 
co' ’borării între toate națiu
nile.

Clasa muncitoare din Româ
nia, partidul nostru cn»-”mj«t, 
întregul nonnr vor milita și 
în viitor neabătut pentru cau
za nobilă a eliberării tuturor 
celor ce muncesc de exploa 
tare și asuprire, pentru trans
formarea revoluționară a so
cietății și făurirea unei lumi 
mai bune si mai drepte, pen
tru instaurarea păcii trainice 
și înțelegerii între popoarele 
planetei noastre. Cei ce mun
cesc din întreaga lume sînt o 
forță uriașă ; dacă vom acțio
na uniți, nu există forță reac
ționară în <-tt>ro să îmntn-’i.. 
ce triumful luptei noastre re
voluționare. a’ luptei genere’» 
pentru pace. ’(Aplauze puterni
ce, urale; se scandează 
. Ceaușescu — PCR“)

Stimați tovarăși și prieteni,

Cu prilejul acestei mărețe 
zile d- limfă și muncă, vă a

Adunarea populară din Capitală

dresez chemarea fierbinte de 
a face totul pentru accelerarea 
dezvoltării economico-sociale 
a Komâniei, pentru îndeplini
rea exemplară a planului, 
pentru creșterea productivită
ții muncii, îmbunătățirea ca
lității produselor, ridicarea 
g ‘nerală a eficienței economi
ce, sporind astfel și mai mult 
avuția națională și bunăstarea 
ponorului, ridicînd patria 
noastră socialistă pe noi culmi 
de progres și civilizație. (A- 
plauze puternice, prelungite: 
urale)

Vă urez, din toată inima, 
dragi concetățeni, împlinirea 
tuturor dorințelor și aspirați
ilor de mai bine, multă sănă
tate și fericire ! (Aplauze pu
ternice, prelungite, urale ; se 
scandează ..Ceaușescu — 
P.C.R.")

Sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Român, 
să pășim înainte spre trium
ful societății socialiste multila
teral dezvoltate, spre zările lu
minoase ale comunismului 1 
(Aplauze puternice, prelungite: 
urale și ovații: se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.“)

Trăiască Partidul Comunist 
Român — forța politică con
ducătoare a poporului român 
pe calea socialismului și co
muni.inului. (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.")

Trăiască poporul român, ca
re își făurește în mod liber și 
conștient propriul său viitor! 
Trăiască Republica Socialis
tă România ! (Aplauze puter
nice, urale ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul")

Trăiască unitatea țărilor, so
cialiste, a celor ce muncesc, 
a tuturor forțelor antiimperia- 
liste ! (Aplauze puternice, pre
lungii ; urale) -

Trăiască colaborarea între 
•toate popoarele lumii! Să tră
iască și să învingă pacea pe 
pămînt! (Aplauze prelungite ; 
urale ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.". întreaga asistență 
ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

APLAUZE PENTRU TOȚI
„Bade-al meu 
e... lupenean“

Estrada amenajată sărbăto
rește la locul de agrement 
„Brăila" din Lupeni a găzdu
it spectacolul cimpenesc sus
ținui de formațiile artistice 
ale clubului și întreprinderi
lor din localitate — dedicată 
oamenilor muncii. Cîntecul, 
jocul și poezia au întregit 
bucuria petrecerii acelora ca
re sub cerul senin al primă
verii au sărbătorit succesele 
dobîndite în munca de fieca
re zi.

S-au perindat în fața spec
tatorilor formații corale care 
au cîntat munca, patria și 
partidul. Tradiționala fanfară 
a făcut să răsune pînă de
parte cîntecul Văii Jiului. 
Brigăzile artistice de agitație 
ale clubului și cooperativei 
„Deservirea” au „spus totul 
Ia concret” și... „la minut" — 
dezvăluind cele mai frumoa
se aspecte ale muncii lor.

Un succes deosebit au a- 
vut soliștii și orchestrele de 
muzică populară și ușoară. 
Văile au răsunat de cîntecele 
binecunoscute „Bade-al meu 
e lupenean", „Cîntă-mi Jiule 
și mie”, „Ia mai zii măi, din 
vioară”. Iar maeștrii dansa
tori s-au încins în jocurile 
momîrlănești păstrate din 
bătrîni, renumite prin ritmul 
lor plin de vigoare. Rapsozii 
populari, doinașii din fluier, 
grupurile vocale, s-au între
cut în măiestrie culegînd a- 
plauzele nesfîrșite ale sutelor 
de mineri, constructori, inte
lectuali, elevi, strînși cu mic 
cu mare la Brăila.

„Pe la noi 
prin Uricani"

S-a revărsat un iureș e- 
moționant de cîntece și 
jocuri, de instrumente și cu
lori pe stadionul din tînărul 
și frumosul oraș al Văii Jiu
lui — Uricani. O zi senină 

oamenii entuziaști prinși în 
nesfîrșite hore populare, ar
tiști amatori, fanfara, toate 
acestea au imprimat orașului 
atmosfera de sărbătoare a lui 
1 Mai.

Grupuri, grupuri de mineri 
și constructori de la Valea de 
Pești — tineri și vîrstnici — 
s-au îndreptat spre locurile 
de tradiție ale orașului, la 
iarbă verde, dar mai ales pe 
stadion, unde formațiile de 
artiști amatori, cunoscufi de 
pe scena Casei de cultură 
construită în anii socialismu
lui, au susținut ore în șir un 
reușit spectacol.

Ca și la Lupeni, și în Uri
cani, Vulcan sau Petri la, pe 
estradele înveșmînlate cu 
flori au fost prezentate cele 
mai frumoase cîntece și dan
suri populare, cu specific lo
cal, au fost recitate poezii 
înălțătoare, s-au încins hore 
și sîrbe care au culminat cu 
apreciatul și mult aplaudatul 
montaj folcloric „Nunta de 
pe Jiu".

Pretutindeni, cîntece și ve
selie, entuziasm și voie bună.

la „Tulipan“
(Urmare din pag. 1)

Brazi — Vulcan și la Lupeni, 
unde sute de artiști amatori au 
comunicat, prin cîntec, joc și 
voie-bună, cu mii de mineri, 
constructori și alți oameni ai 
muncii. La Bănită, Cimpa și 
Cîmpu lui Neag această sărbă
toare la iarbă verde a fost în
soțită de nedei populare. Dacă 
se mai adaugă și drumețiile la 
cabanele din Valea Jiului, al 
căror pitoresc cadru natural e 
recunoscut, avem o imagine 
mai completă asupra modului 
cum a fost întîmpinată și săr
bătorită ziua — simbol al mun
cii în municipiul nostru.

In bătrîna cetate a cărbune
lui românesc 1 Mai a fost o 
sărbătoare a muncii. Oamenii 
care știu să cînte și să joace 
minunat, știu să și muncească 
cu entuziasm mereu sporit, do
vedind o înaltă conștiință so
cialistă fată de menirea aces
tui an — an hotărîtor pentru 
înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen. Cîntecul, 
jocul și voia-bună au răsunat 
în mijlocul naturii, pe estrade 
și în instituțiile de cultură, o- 
magiind omul din Valea Jiului, 
munca și rezultatele ei.

Ea tribuna oficială, împodo
bită cu drapele roșii și trico
lore ce încadrează stema 
P.C.R., se pot cita urările: 
„Trăiască și înflorească scum
pa noastră patrie — Republi
ca Socialistă România 1“ ; „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân — forța politică conducă
toare a societății noastre so
cialiste!"; „Trăiască poporul 
român — constructor eroic al 
socialismului!“.

In partea dreaptă a stadio
nului este înscrisă urarea: 
„Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu secretarul 

■său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 1", însoțită de por
tretele membrilor Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.

In partea stingă a stadionu
lui, alături de portretele das
călilor proletariatului — Marx, 
Engels, Lemin, se află urarea : 
„Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor 
socialiste, democratice, antiim- 
perialiste!“

Exprimînd sentimentele in
ternaționaliste ale oamenilor 
muncii din țara noastră, pe 
numeroase pancarte se pot citi 
urările: „Trăiască și să se în
tărească prietenia și colabora
rea frățească dintre poporul 
român și popoarele tuturor ță
rilor socialiste!"; „Trăiască 
pacea și prietenia între popoa
re !“.

In incinta stadionului, pe 
mari panouri sînt înscrise che
mările : „Sub conducerea Parti
dului Comunist Român să lup
tăm cu hotărîre pentru reali
zarea planului cincinal 1971 — 
1975 în patru ani și jumăta
te!"; „Oameni ai muncii să 
îndeplinim în mod exemplar 
planul pe 1973 — an hotărîtor 
în realizarea cincinalului în 
patru ani și jumătate!".

Ora 10,00. In atmosfera de 
puternică însuflețire, care 
domnește pe întreg stadionul, 

- sosesc conducătorii partidului 
și statului, întîmpinați cu a- 
plauze și urale ce nu conte
nesc minute în șir.

Zecile de mii de oameni ai 
muncii prezenți la marea adu
nare populară dau entuziast 
expresie înaltelor lor sentimen
te de stimă și dragoste, de 
prețuire și încredere nețărmu
rită fată de Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Cen
tral, față de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se aclamă îndelung 
„P.C.R. — Ceaușescu", „P.C.R. 
— Ceaușescu".

In ovațiile nesfîrșite ale ce
lor prezenți, în tribuna oficia
lă au luat loc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Și tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Janos Fa- 
z.ekas, Dumitru Popescu, Leon- 
te Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Cor
nel Burtică, Mihai Dalea, Au
rel Duca, Mihai Gere, Ion Io
nita, Vasile Patilineț, Ion Pă
tau, Ștefan Andrei.

In tribunele alăturate sînt 
prezenți, de asemenea, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și at guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și ai organizațiilor obștești, 
vechi militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din ța
ra noastră.

Sînt de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara 
noastră, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La marea sărbătoare a 
zilei de 1 Mai participă 
numeroase delegații sindi
cale de peste hotare, re
prezentanți ai celor ce mun
cesc din numeroase țări, alți 
oaspeți de peste hotare.

In tribune au luat loc dele
gat' din partea Federației Sin
dicale Mondiale (F.S.M.), Con
gresului Permanent de Unitate 
Sindicală a Oamenilor Muncii 
din America Latină (CPUSTAL), 
delegațiile sindicale din : R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.S. Ce
hoslovacă, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, R.D. Germană, R.P. Mon
golă. R.P. Polonă, R.P. Ungară, 
Uniunea Sovietică, R.D. Viet
nam, Vietnamul de Sud, Repu
blica Africa Centrală, Algeria, 
Chile, Cipru, Ciad, Republica 
Populară Congo, Dahomey, 
R.A. Egipl, Ecuador, Franța, 
Guineea, Iordania, Liban, Mali, 
Republica Malgașă, Maroc, Ni
ger, Peru, Senegal, Siria, Togo, 
Venezuela, R.D.P. a Yemenu

lui, Zair, Zambia, precum ți 
alți oaspeți.

Cincizeci de pionieri urcă la 
tribuna oficială, oferind flori 
conducătorilor partidului și 
statului nostru.

Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Adunarea populară este des
chisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

După ce a subliniat semnifi
cația politică a sărbători
rii Zilei solidarității inter
naționale a celor ce 
muncesc, vorbitorul, în aplau
zele entuziaste ale particdpan- 
tilor, a salutat, în numele ce
tățenilor Capitalei, pe secreta
rul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Vă informăm, iubite tova
rășe secretar general, că, în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii din Capitală 
și-au îndeplinit — ca și în pri
mul trimestru — și în luna a- 
prilae sarcinile de plan și an
gajamentele asumate, dînd o 
producție suplimentară de a- 
proape o jumătate de miliard 
de lei. Aceasta constituie ex
presia cea mai convingătoare 
a ecoului profund pe care l-a 
avut în conștiința și în ininia 
oamenilor muncii din Capita
lă apelul adresat de dumnea
voastră clasei muncitoare, tu
turor celor ce muncesc, de a 
îndeplini actualul cincinal îna
inte de termen, de a contri
bui la accelerarea dezvoltării 
economice și sociale a patriei, 
apel care a însuflețit întreaga 
noastră națiune, înfăptuirea lui 
devenind o cauză a întregului 
popor.

înalta distincție acordată re
cent organizației de padtid a 
Capitalei reprezintă un nou și 
puternic imbold pentru noi, 
pentru colectivele de oameni 
ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene, de 
a ne spori și mai mult efortu
rile în vederea înfăptuirii po
liticii și programei partidului, 
de a realiza prevederile actu
alului cincinal în patru ani și 
jumătate, sporind astfel apor
tul Capitalei la continua înflo
rire a patriei".

In încheiere, primul secretar 
al Comitetului municipal de 
partid a adresat delegațiilor 
de peste hotare, aflate în țara 
noastră cu prilejul sărbătoririi 
zilei le 1 Mai, salutul frățesc 
al oamenilor muncii bucureș
teni, urarea de izbînzi tot mai 
mari în lupta pentru triumful 
ideilor socialismului, înțelege
rii și păcii în lume.

Intîmpinat cu însuflețire, cu 
vii și puternice aclamații de 
toți cei prezenți, ia cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu profund interes de 
participant» la marea adunare 
populară, iar prin intermediul 
stațiilor de radio și televiziu
ne — de milioane de oameni 
de pe întreg cuprinsul patriei 
noastre socialiste. In repetate 
rînduri, cei prezenți pe stadi
on subliniază cu puternice a- 
plauze și ovații cuvîntul se
cretarului general. Urările pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le adresează oame
nilor muncii de la orașe și sa
te, întregului popor sînt pri
mite cu urale nesfîrșite. Zecile 
de mii de participanți la aduna
rea populară scandează cuvin
tele devenite simbol pentru în
treaga națiune românească: 
„Ceaușescu — P. C. R.“; 
„Ceaușescu și poporul".

începe apoi grandiosul spec
tacol cultural-sportiv, în ca
drul căruia și-au găsit expre
sia imagini simbolice din viața 
și munca poporului român în 
anii socialismului, dragostea 
față de partid și tară, năzuin
țele sale de progres și pace, 
sentimentele de solidaritate 
militantă ale oamenilor mun
cii din țara noastră cu lupta 
proletariatului de pretutindeni, 
cu forțele socialismuluii, de
mocratice și anti’imperialiste 
din întreaga lume.

Prin fața tribunelor se pun 
în mișcare, cu pas cadențat, 
detașamentele gărzilor patrio
tice, gata oricînd să apere cu

ceririle revoluționare, munca 
pașnică a poporului nostru. 
Sînt muncitori de la Uzinele 
„23 August", „Vulcan", „Elec
tronica", Fabrica de confecții. 
Pășesc apoi în rînduri com
pacte detașamentele de luptă 
ale tineretului, cei care oda
tă cu strădania pe care o de
pun pe băndle școlii pentru 
a-și însuși cunoștințe care să 
le permită să devină schimbul 
de nădejde în uzine, pe șanti
ere, la catedre, învață cu sîr- 
guință meseria armelor pentru 
a sluji cu credință patria so
cialistă.

In liniștea stadionului răsu
nă deodată la unison semnalul 
puternic ai celor 200 de trom- 
petiști — ostași și pionieri, în 
timp ce. la tribuna a doua, pe 
un imens covor tricolor, apare 
înscris numele patriei noastre. 
Pa gazon, 7 000 de demon
stranți își încep evoluția, în 
aplauzele celor prezenți. Pe 
fundalul tribunei a doua o no
uă inscripție — 1 Mai. După 
cîteva minute, acest simbol 
scump omenirii muncitoare es
te conturat pe gazon cu trupu
rile a 1 300 de uteciști. Solemn, 
în atmosfera de sărbătoare, 
crainicul recită versuri închi
nate zilei de 1 Mai, în timp

E toată țara românească-n sărbătoare 
Poporul înalță imn partidului iubit 
Sub steagul lui ne avîntăm spre soare 
Să făurim un viitor mai fericit.
S-avem un singur țel, o singură voință, 
Nicicînd să nu ne plîngem că ni-e greu.
Prin munca tuturor, creăm o nouă viață, 
Să fii tot mai puternic, poporul meu erou!

eleganței și forței, aIn aplauzele celor prezenți, 
în imensa scenă naturală a sta
dionului pătrund elevi și pio
nieri cu ghirlande de floni și 
mingi, evoluînd cu gingășia 
proprie vîrstei, într-o kuită de 
tablouri semnificînd „Țara în 
sărbătoare". Stadionul este tot 
un covor, cu vii motive flora
le. Sînt flori la propriu și flori 
la figurat, exprimînd, in aceas
tă îngemănare, ritm, viață.

Nu s-au stins încă ropotele 
de aplauze și pe stadion și-au 
făcut apariția membrii marilor 
cluburi bucureștene, într-o „a- 
legorie sportivă" în care sînt 
reprezentate cele mai multe 
discipline, multe dintre ele re
prezentate cu cinste, în compe
tiții internaționale și mondi
ali, de sportivii noștri fruntași.

Din nou, tinerii sportivi mi
litari rețin atenția tuturor ce
lor prezenți la marea sărbă
toare, de data aceasta oferind 
o splendidă demonstrație de 
exerciții fizice care impresio
nează prin precizie și sincro
nizare perfectă, prin varietate.

O admirabilă apariție a stu
denților de la I.E.F.S. este sa
lutată cu aplauze. Prin mișcă
rile și exercițiile pe care le 
execută, prin salturile acroba
tice, ei fac deopotrivă dovada

Avem la cîrma țării un brav conducător
Iubit de-ntreaga țară, om înțelept și curajos. 

j Cuvîntul lui și fapta sînt inimii văpaie
Cu inima și gîndul, entuziaști urmăm partidul 
Pe fiul său de seamă, pe Ceaușescu Nicolae!

Prin ambianta sărbătorească 
în care s-a desfășurat, marea 
adunare populară din Capitală, 
a constituit o nouă și viguroa
să manifestare a unității în
tregului nostru popor în jurul 
partidului și a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sentimentelor in
ternaționaliste ale oamenilor 
muncii din România Socialistă 
puse în slujba cauzei socialis
mului și păcii în lumea întrea
gă, o expresie a hotărîrii sale 
neclintite de a înfăptui fără 
șovăire politica internă și ex
ternă a partidului, de a tradu
ce în fapt marile prevederi a- 
le programului elaborat de cel 
de al X-lea Congres al parti
dului, de a-și făuri neabătut 
viitorul său luminos -i- comu
nismul.

In încheiere, participanții la 
marea adunare populară își a- 
lătură glasurile corului care 
intonează imnul de luptă al 
clasei muncitoare : „Internațio
nala".

In această atmosferă de ma
re entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat își iau ră
mas bun de la zecile de mii 
de bucureșteni prezenți la ma
rea adunare populară, răspun- 
zînd cu prietenie aclamațiilor, 
uratelor, manifestărilor de dra
goste ale reprezentanților oa
menilor muncii din Capitală.

înainte de plecare, tovarășul 

ce corul interpretează o melo
die consacrată aceluiași eveni
ment.

Intr-o aliniere perfectă, își 
fac apoi apariția, cîntînd, 
1 500 de sportivi militari care 
se resfiră pe întregul teren. La 
o comandă scurtă, grupul com
pact se desfășoară, desenînd 
conturul hărții patriei. In mij
loc, un alt grup numeros for
mează, pe rînd, inițialele Parti
dului Comunist Român, apoi 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia ; la tribuna a doua, pe 
covorul multicolor, se proiec
tează de fiecare dată urarea 
„Trăiască", adresată partidului, 
patriei noastre.

Răsună imnul închinat glo
riosului nostru partid, în vre
me ce crainicul recită versuri 
înaripate din raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R., 
oare au dat glas sentimentelor 
și năzuințelor întregii națiuni, 
hotărîrii nestrămutate a popo
rului român de a fi alături de 
partid cu gîndul și fapta, de a 
îndeplini neabătut programul 
cutezător al edificării societă
ții socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei 
noastre.

talentu
lui și a sîrguinței.

Cîntecul și dansul popular 
care însoțesc din totdeauna zi
lele de sărbătoare ale oameni
lor muncii din țara noastră, 
sînt și aici prezente într-o re
vărsare impresionantă de ta
lente, de porturi, de culori, de 
ritm și melodie. S-au prins în 
hore domoale și în vîrtejul 
sîrbelor pionieri și dansatori 
din formații de amatori, repre- 
zentînd, prin costumele lor, 
toate zonele folclorice și pe 
cele ale naționalităților conlo
cuitoare, care s-au înfrățit cu 
poporul român în muncă și 
viață, pentru înflorirea patriei 
comune — Republica Socialis
tă România.

Din nou trompeții se fac a- 
uziți. Sunetele lor prelungi re
aduc pe gazon miile de inter
pret! ai minunatului spectacol 
care a emoționat zecile de mii 
de oameni prezenți pe stadion, 
milioane de oameni de pe în
treg cuprinsul tării, aflați în 
fața micilor ecrane.

Miile de tineri aclamă pe 
secretarul general al partidu
lui, scandează numele său, ca 
un preludiu la versurile pe ca
re crainicul le rostește apoi în 
finalul demonstrației:

Nicolae Ceaușescu salută pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în țara noastră, pre
cum și pe oaspeții străini ca
re au participat la sărbători
rea zilei de 1 Mai în Capitală.

★

Imagini din timpul desfășu
rării adunării populare din Ca
pitala României au fost prelu
ate de posturile de televiziune 
din țări socialiste, prin in
termediul Interviziunii.

(Agerpres)

La marginea brazilor, in frumosul loc de agrement, și-au petrecut minerii și ceilalți oameni ai muncii din Vulcan.

La porțile Văii...
La Peștera Bolii, acolo un

de începe de fapt Valea noas
tră, a Cărbunelui, zeci de 
familii de mineri și-au dat 
întîlnire într-un cadru rupt 
parcă din povești. Doar caba
na, autoturismele, autobuzele 
care soseau din oră în oră și- 
berea îți aminteau că totul es
te aevea. Și, trecînd pe șosea
ua națională cu greu puteai 
revista tentației policrome ca
re a dat farmec peisajului și 
așa fermecător. Pîrîul de cleș
tar s-a dovedit și de astă da
tă yazdă primitoare pentru... 
lăzile cu bere, în timp ce at
mosfera „poluată" cu miros 
de carne Ia grătar și muidei 
de usturoi te îmbiau — parcă 
mai era nevoie ! — la o gus
tare caldă stropită cu bere re
ce.

De unde or fi apărut acor- 
deoanele și acele cîntece ca
re „au făcut mat" tranzistoa- 
rele și magnetofoanele ? Pen
tru că oameni, deși necunos- 
cuți, și-au unit glasurile într- 
un cînt de veselie. Era un 
cîntec care simboliza satisfac
ția muncii împlinite, bucuria 
belșugului, cîntecul care-ți 
umple sufletul devenind ire
zistibil pentru că era purtă
tor de adînci semnificații. 
Doar spre amurg a încetat, a- 
tunci cînd cucul și-a trimis 
eterna-i chemare spre inima 
codrului. Oare cui i-a fost a- 
dresată ?

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

Oamenii 
iubesc 
soarele

Este un adevăr confirmat 
și răsconfirmat în Valea noas
tră : oamenii aceștia care se 
bat du întunericul pentru a-i 
smulge lumina iubesc, poate 
ca nimeni altul, natura, soa
rele. Încă de atunci de cînd 
se întîlneau în miez de codru 
ca să cinstească sărbătoarea 
Intîiului de Mai — codru din 
care-și prindeau un ram _ de 
mesteacăn în poartă —, încă 
de atunci de la începutul mi
neritului pe aceste străvechi 
meleaguri românești, minerul 
a fost prieten nedespărțit al 
naturii. Prieten credincios, 
devotat, prieten săritor. Dar 
parcă nicicînd dragostea lui 
de soare, de iarbă verde n-a 
fost atît de explozivă ca în 
aceste zile de sărbătoare cînd 
și-a luat nevasta și copiii și s-a 
dus la tradiționalul maial. Nu 
ca să bea o bere — restauran
tele au cam dus lipsă de cli- 
enți — ci ca să bea soare, să 
bea lumină. Și, acolo la iar
bă verde, mielul fript cu
hrean — tot tradițional de
sărbătoarea lui Mai Intîi —
parcă e mai gustos. Pentru că 
se mănîncă la soare, Ia lumi
nă.

Și, ieri a fost soare și lumi
nă din belșug din Paring pî- 
nă-n Retezat. Cît ține Valea 
noastră a Cărbunelui a fost 
toată o sărbătoare, un cîntec, 
joc și voie bună în care s-au 
prins veterani ai muncii, eroi, 
neveste cu baticuri înflorate 
și copii cp soarele-n obraji.

In mijlocul naturii
Va ploua? Nu va ploua? 

Amatorii de petreceri cîmpe- 
nești, de drumeții pe poteci 
de munte, la cabanele din 
împrejurimi, au fost la înce
put îngrijorați pentru starea 
vremii. Dar, parcă în mod 
simbolic, zorii lui 1 Mai au 
anunțat o zi frumoasă, în- 
demnîndu-i pe marii pasio
nați de natură să pornească 
la drum.

La cabanele noastre au pu
tut fi întîlnite, ieri, numeroa
se grupuri de excursioniști 
— tineri și vîrstnici — care 
au petrecut o neuitată zi de 
odihnă, în ambianta plăcută 
a naturii, în herul ozonificat 
din apropierea secularelor 
păduri de brazi. Ca o confir
mare a potențialului recrea
tiv al naturii din împrejuri
mile Văii Jiului, la aceleași 
cabane, de la Voevodu și 
Lunca Florii, pînă la Cîmp 
au fost întîlnite nu numai 
grupuri de localnici, ci și 
oaspefi din alte județe sosiți 
prin O.J.T. sau B.T.T., ex
cursioniști care au căutat pi- 
toreștile noastre locuri dato
rită unor mai vechi cârti de 
recomandare, unor alte prile
juri cînd preferințele le-au

A

împreună
La noul loc de agrement al 

Lupeniului, situat în pitorescul 
decor al văii Brăiței, sute de 
familii de mineri, energetici- 
eni, textiliști, preparatori, 
și-au dat întîlndre cu iarba 
verde, soarele , pădurea de 
brazj, voia bună și... lăzile, de 
bere. Binemeritatele clipe de 
destindere au urmat zilelor de 
rodnică activitate productivă 
din preajma sărbătorii întîiu- 
lui de mai.

Printre cei veniți aici împre
ună cu familiile lor am recu
noscut pe cunoscutul șef de 
grupă Cristian Pompei, de la 
sectorul VI al minei Lupeni. 
Alături de el se aflau și mi
nerul Gheorghe Jurj, de la sec
torul III, care pe bună drepta
te se mîndrea cu realizările 
colectivului în cadrul căruia 
lucrează, rezultate ce se ci-

fost satisfăcute din plin.
La Voevodu, zeci de tineri 

din Arad au făcut un popas 
de două zile, alăturîndu-se 
localnicilor — grupuri din 
Petroșani și Lonea ; La Cîm
pu lui Neag, cabana a fost 
vizitată de numeroase familii 
de mineri din localitatea cea 
mai apropiată — Uricani — 
dar și din Lupeni sau Vul
can. Chiar și înălțimile caba
nei Buta au fost escaladate, 
de amatorii mai îndrăzneți 
ce nu s-au temut de un drum 
lung, și nici de aerul tare al 
Retezatului. Ca de obicei, la 
Straja și Ia Vîlcan, s-au aflat 
turiștii din Lupeni, care nu 
s-au mulțumit doar cu „agre
mentul”, sau din Vulcan, ca
re, și ei, au dorit ceva mai 
mult decît un popas la lizie
ra pădurii unde aveau de alt
fel un frumos Ioc „La Brazi”.

Cabana Rusu a fost ca în
totdeauna, plină de turiști — 
localnici, bucureșteni, craio- 
veni și mulți alții. Dar nu în 
tot cursul zilei. Vîrfurile Pa- 
rîngufui i-au ademenit pe te
merarii drumeți. Ei și-au pă
răsit pentru cîteva ore tabă
ra, luînd pieptiș poiana troi
ței, lăsînd în urmă cantonul 
pastoral, pentru a ajunge, a-

cu ortacii
frează la peste 2 600 tone căr
bune extrase peste prevederi
le planului în luna aprilie. De 
la sectorul I al aceleiași ex
ploatări, am găsit pe lăcătușul 
mecanic Ion Pjntea care de a- 
semenea a obținut realizări de 
seamă în muncă.

La Vulcan la locul denumit 
„La brazi" am întîlnit o atmos
feră cu adevărat exuberantă. 
Pe o estradă împodobită cu 
simbolicele cununi de mestea
căn, fanfara interpreta o suită 
de melodii de promenadă. De 
jur împrejur, pe terasele spe
cial amenajate, ca și pe pajiș
tile de iarbă verde, ce se i- 
veau de sub liziera pădurii de 
molid, o mare de oameni se 
bucurau de ambianța locului, 
amplificată de euforia pe care 
o creează clipele de destinde
re petrecute în mijlocul natu
rii. Din chioșcurile, grătarele 

pol, la zăpadă, unde au mai 
respirat o dată-aerul iernii. 
Din vîrf au cuprins cu privi
rea întreaga Vale străjuită 
de crestele încă albe ale Re
tezatului, o Vale care, prin 
minunatele ei locuri, a oferit 
în aceste zile multe clipe de 
odihnă pentru oamenii mun
cii, de recreere și reconforta
te în ambianța plăcută a na
turii.

și tonetele răspîndite la tot 
pasul se revărsau spre mesele 
celor ven'iți aici, apreciabile 
cantități de bere, răcoritoare 
și o seamă de preparate culi
nare, de la mici pînă la pră
jituri.

Printre nenumăratele grupuri 
de familii ieșite la iarbă ver
de am întîlnit și pe cele ale 
minerului Ion Căprăriu, de la 
sectorul III al minei Paroșeni, 
care lucrează în brigada de 
pregătiri a lui Ion Bogza, ale 
fraților Francisc și Alexandru 
Mathe, ajutor miner, respectiv, 
șef de brigadă la E.M, Aninoa- 
sa. ,

In jurul unei lăzi de bere și 
a unui platou încărcat cu mici 
am găsit și familiile minerului 
Gonstantin Stingă de la secto
rul IV al minei Lupeni, Ion 
Ascunseanu, spălător la secția 
de preparare Lupeni, cît și a 
șefului de schimb din brigada 
lui Șandor Andrei de la mina 
Paroșeni, oare lună de lună 
și-au înscris numele pe podiu
mul fruntașilor în muncă. Ei 
au închinat o sticlă de bere 
pentru succesele obținute în 
cinstea zilei de 1 Mai ca și 
pentru cele ce vor urma. Pen
tru că, după cum ne-au decla
rat, sînt hotărîți ca și pe viitor 
ștacheta realizării sarcinilor ce 
le revin s-o urce cît mai sus.

Așadar, în acordurile muzi
cii, bucurîndu-se de frumuse
țea peisajului și savurînd un 
pahar cu bere, oamenii muncii 
și-au petrecut aceste zile de 
odihnă împreună cu familiile 
și prietenii, în mijlocul natu
rii. care n-a ezitat să-și îmbra
ce în acest început de mal 
proaspăta-i vestimentație de 
armindeni.

Dacian DEXTRIANU
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Cu gîndui Ia viitoarele succese
Sectorul IV al minei Petrila 

a cumulat de la începutul anu
lui un plus de cărbune de 
4 453 tone, ocupînd locul de 
frunte în întrecerea cu cele
lalte colective de la sectoare. 
Alții. în asemenea condiții, 
poate ar fi stat liniștiți în re
laxare. Dar nu cei de la „pa
tru" ! Cu migală, cu multă a- 
tenție, înainte cu două săptă- 
mîni, șeful de sector, .inginerul 
Marin Răduț, a purtat discuții 
amănunțite cu maiștrii, cu bri
gadierii, spre a asigura con
dițiile ca, și în continuare, sec
torul să meargă în același ritm 
intens de muncă Fiecare a 
gîndit, și împrepnă au botărît, 
ca o parte din efectiv. sS lu
creze și în aceste trei zile de 
sărbătoare Ia unele lucrări — 
cele decisive pentru asigurarea 
condițiilor optime de extracție 
în viitor.

De aceea am putut întîlni în 
toate cele trei zile schimburi 
compacte de mineri, artifici
eri, maiștri îndreptîndu că
tre abatajele sectorului TV.

...La cele două frontale 
18—17 (brigadier Gheorghe 
Toma) și 19—18 (brigadier 
Constantin Alexe) s-au execu
tat operațiile de ruculire-podi- 
re-răpire care încheie un ci
clu de excavare. Două schim
buri au fost îndeajuns ca în 
primul schimb de lucru, de 
după „odihnă", să se asigure o 
producție de cărbune majora
tă.

...Combinată cu brigada 
Stei ian Maftei — cea mai vred
nică brigadă de pregătiri din 
sector — brigada lui Constan
tin Alexe, pentru că mai are 
doar cca. o jumătate de lună de 
exploatat pînă la „hotar" în 
ultima felie pregătită, s-a an
gajat să execute cei 10 ml ai 
noii atacări în aceste zile, cînd 
pot dispune de suitorul de de
versare a producției, ocupat 
în zilele obișnuite, de cărbu
nele ce curge continuu Se va 
putea astfel prelungi, fără o- 
nrire. exploatarea feliei urmă
toare.

Cei doi brigadieri, minerii

Anton Bocoș, Victor Cordea, 
Ludovic Vass, ceilalți 12 mun
citori numiți prin comandă, 
n-au lipsit nici unul în tot a- 
cest timp. La fel, maiștrii 
Constantin Marchidan și Au
rel Cepălău, artificierii Iuliu 
Pasterițac, Viorel Pîrja, Gri- 
gore Goaia, loan Banaș, Petru 
Butuza, ocupîndu-se de deser
virea cu materiale, exploziv, 
stînd la dispoziția minerilor 
pentru a le asigura toate cele 
trebuincioase unei munci rod
nice, unei avansări rapide.

„...Și astfel vom reuși să dăm 
și în luna mai peste sarcina 
lunară de producție cca. 1 000 
tone cărbune" — îmi relata in
ginerul Marin Răduț.

...Sînt, toate, dovezi ale vred
niciei colectivului puternic și 
unit de Ia sectorul IV, care 
știe să-și pregătească din timp 
viitoarele succese.

H. ANTON

La Uzina electrică din Pa- 
roșeni, în aceste zile de 
sărbătoare numeroși munci
tori se aflau la posturile lor, 
asigurînd bunul mers al 
complexelor agregate ce 
produc curentul electric, a- 
cest vital atribut al vieții 
modeme. A.m fost însoțiți 
în vizita noastră prin uzină 
de către ing. Eugen Traistă, 
directorul acestei „citadele" 
a luminii de pe malurile Ji
ului. In fața pupitrelor din 
camera de comandă — locul 
de unde se dirijează pulsul 
întregii uzine, am întîlnit, 
la preluarea schimbului, pe

a

In „citadela" 
luminii

șeful de tură Paul Sebok și 
operatorul Gheorghe Nești- 
an. In sala turbinelor, în 
zimzetul metalic al palete
lor aflate în rotire, i-am gă
sit la posturile lor pe șeful 
de tură turbine Ion Avram 
și pe mecanicul principal 
Ion Merișoreanu, care ur
măreau cu atenție prin in
termediul aparatajelor, bu
nul mers al turbinelor, a- 
ceste coloane vertebrale ale 
uzinei. La datorie se găseau 
și șeful de tură cazane, Pa
vel Duma și operatorul prin
cipal Radu Petre, veghind 
ca temperatura și presiunea

I. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

...Ca totul să reînceapă 
„în ritmul normal"

(Urmare din pag. 1)

Vjaicu — supraveghetor, llie 
Cuciureanu — sudor, Alexan
dru Kiss și Tiberiu Ignea — 
lăcătuși, Ioan Cordea, Elizei 
Gidea — vulcanizatori, loan 
Șerban, Viorel Șerban, Iosif 
Marcus, Romulus Bugnaru... 
sint prezenți,' în această zonă, 
îndeplinindu-și conștiincios în
datoririle, bine cunoscute de 
fiecare.

— Preluăm și predăm „din 
mers" munca altor schimburi. 
E important să-$i termine fie
care operația prevăzută în 
detaliu prin grafice. De obicei 
o lucrare finalizată înseamnă 
nu munca unui singur schimb 
ci este rezultatul unei strînse 
colaborări. De aceea, spunea 
maistrul Jura, meritul este «o- 
mun... Cîteva lucrări s-au în
cheiat : lanțul compensator de 
la orizontul 575, unele vulca
nizări de benzi, remontarea to
tală a transportorului blindat 
între banda 1 și siloz, monta
jul noului pupitru de comandă 
la distantă (conceput de șeful 
de echipă Constantin Trușchici 
și loan Cămăruță și realizat în 
atelierul minei).

...In subteran, pe calea către 
viitorul front de lucru, ce va 
intra în exploatare în cursul 
lunii mai — abatajul frontal 
6 220 — brigada condusă de 
Vintilă Enescu transportă și a- 
poi va monta, cadrele comple
xului de susfinere CMA-1 de 
construcție românească precum 
și scocurile transportorului blin
dat. In toate schimburile Nico-

lae Cîrtu, Vasile Plugaru, 
Toader Stoica, toți ceilalți or
taci, favorizați de faptul că ,,pe 
flux'1 se stă, duc la destinație, 
voluminoasele cadre metalice. 
Acestea trebuie să ajungă în 
stratul 15.

...Ortacii lui Geza Kalman, 
cunoscut miner de „pregătiri" 
al Paroșeniului mută de la ve
chiul la noul lui loc de mun
că combina de înaintări PK-7. 
Noua galerie de cap, a viito
rului frontal 6227 trebuie să
pată rapid. Utilajul pe care-1 
vor folosi — combina — le va 
permite să avanseze și aici cu 
cite 8 și chiar 12 metri liniari 
pe zi, grăbind intrarea în func
ție de noi capacități de pro

ducție...
...La abatajul 6222 minerii din 

brigada lui Titu Teacenco, cu 
peste 5 000 tone cărbune extra
se peste plan pe primele patru 
luni din acest an, au folosit zi
lele „de odihnă" pentru a 
schimba capetele de acționare 
șt întindere ale transportorului. 
Tot ei — Francisc Fazekas, 
loan Bîgu, Gheorghe Chitic, 
Gheorghe Popa, ceilalți — au 
executat, împreună cu meca
nicii, revizia celor două com
bine KS 1 KG.

...Unele mai mult, altele mai 
pufin, dar fiecare din activită
țile consemnate „pe flux" în 
aceste zile sînt roadele inteli
gentei, efortului, dăruirii oa
menilor. La mina Paroșeni sînt 
multi dintre aceștia... Cele pes
te 12 000 tone extrase peste 
plan de Ia începutul anului au 
dovedit-o pînă acum.

Moment de vîrf

a competițiilor
de masă

„Marea ștafetă
Ziarul „Sportul" 
pe lista „remar-
Georgescu și pe 
adică pe cei doi

Zilele dinaintea tradiționalei sărbători de 1 Mai - dată cu 
adinei rezonanțe și semnificații in conștiința oamenilor muncii 
de pretutindeni - și, în special, zilele de 30 aprilie și 1 Mai au 
marcat, pe agenda competițiilor sportive țle masă, organizate in 
Valea Jiului, un moment de vîrf.

Am asistat, în aceste zile, la Petroșani și Lupeni, la Petrila, 
Vulcan și Uricani, la o autentică întrecere de a oferi iubitorilor 
sportului un program atractiv și variat, capabil să răspundă tu
turor gusturilor și preferințelor.

„Crosul tineretului", întrecerile de handbal școlar dotate 
cu cupa „Diamantele negre", întrecerile de volei, baschet, mini- 
fotbal, cupa „1 Mai" la popice, concursul de îndemînare și 
viteză la motociclism (care reia, astfel, o veche și frumoasă tra
diție) demonstrațiile de gimnastică oferite de elevele Școlii spor
tive și ale Școlii generale nr. 4 Petroșani, competiția de tenis 
de masă de ia Lupeni și atîtea alte manifestări, care au angre
nat în întrecere sute și sute de tineri, au fost tot atîtea prilejuri 
de destindere, urmărite cu interes de masa spectatorilor.

Cu regretul de a nu putea insera astăzi amănunte de la 
toate aceste întreceri de masă, vă oferim în continuare cîteva 
amănunte despre cea mai importantă manifestare sportivă des
fășurată in preajma măreței sărbători...

„Crosul
tineretului44

Neobosiți ia posturi
Oamenilor în „alb" zilele de 

sâroâtoare le-au dăruit un sen
timent de satisfacție în plus. 
Căci, ce poate fi mai minunat 
decît a aduce sărbătorii muncii, 
cea mai frumoasă ofrandă - 
munca I In spitalele, cabinetele 
.tomatologice ți dispensarele 

municipiului, medici, asistenți și 
surori medicale n-au întrerupt 
nici un moment ritmul muncii. 
Zi și noapte cadrele medico-sa- 
nitare, au fost, ca de fiecare 
dată, la posturi, gata în orice 
clipă să intervină cu toată pri
ceperea și dragostea lor pentru 
îngrijirea sănătății noastre.

Spitalul unificat din Petroșani. 
La secțiile de chirurgie, interne 
și urgență, o mină de oameni 
au răspuns prezent la datorie. 
Doririi |mrR Koroși, Petru Dolcu

(interne) ion baiea și Mircea 
Sida (chirurgie) au „petrecut" în 
saloanele spitalului, asigurînd 
garda. La serviciul urgență au 
vegheat necontenit Gheorghe 
Marcu și Costică Pintilie, ofici- 
anți sanitari. Surorile Lucia Da- 
viă, Vica Scnlezer, Elena Dănilâ, 
Maria Methoiu, Viorica Balazs, 
Virginia Gaiteiichi, Victoria Cio- 
banu, Mioara Paven, ileana Pe
ter sînt doar cîteva dintre cele 
care, alături de medici, au stră
juit la căpătîiul bolnavilor. N-au 
fost mai prejos nici șoferii de pe 
mașinile autosalvării — Marin 
Vulpe, Mihai Imberg, Ionel 
Neag, Dumitru Sucitu și alții.

Și, în aceste zile nu a fost 
ușor ; pe lingă îngrijirea pacien- 
ților vechi, s-au mai făcut inter
nări, consultații, s-au făcut in-

tervengi chirurgicale.
...Spitalul ae copii din Petro

șani. Aceeași atentă activitate. 
Copiii noștri au simțit și ei gri
ja plină de afecțiune și călaura 
a medicilor și surorilor care i-au 
vegheat. Medicii Ion Bălan, Du
mitru ioniță, Elena Suciu, surori
le Ioana Hri;;„, elena Minori, 
Zorica Petrescu, iolanda Oprea 
au constituit echipa mereu trea
ză în zilele de sărbătoare.

Tuturor cadrelor medicale 
ca.-e au sărbătorit muncind a- 
cest 1 Mai plin de succese și 
bucurii, de flori și soare, tuturor 
celor care au vegheat neobosiți 
sănătatea noastră, le dăruim din 
inimă stima și respectul cel mai 
adine.

F. IONICA

Victorie

de strălucire!

Cei ce ne-au servit
cu promptitudine

Ceferiștii 
au fost

Pe marginea partidei C.F.R. 
-Cluj — Jiul notam, în ziarul 

nostru de duminică, cîteva 
opinii cu punct de plecare 
în... comentariul transmisiunii 
radiofonice. Intrucît cuvinte
le crainicului nu au fost, se 
pare, chiar pe linia obiectivi
tătii totale, acum — la îna
poierea fotbaliștilor noștri din 
orașul de pe Someș și după 
citirea cotidianului central 
de specialitate — sîntem, oa
recum, mai în măsură să o- 
ferim cititorilor noștri cîteva

fi accelerat „motoarele , 
ii putui chiar cîștiga. Szaba- 
dos, în această perioadă, a 
scăpat liber spre poarta lui 
Gadja, ratînd Incredibil... 
Specificam, în prima „comu
nicare" despre acest meci, că 
s-au remarcat doar Mulțescu 
și Rozsnai. 
îi adaugă, 
caților" pe 
Cotormani, 
ultimi „supraviețuitori" ai ve
chii gărzi, care trăiesc, se pa
re... a doua tinerețe. Se zbat,

Cîteva cuvinte (în plus) 
despre înfrîngerea 

Jiului la Cluj

Disputată într-un anonimat 
de neînțeles, întîlnirea dintre 
echipa studenților din Petro
șani și firavul „cincisprezece" 
al Gloriei a, reconfirmat (pen
tru a cita oară în acest se
zon ?) proasta dispoziție de 
joc a „teamului" ce în urmă 
cu numai cîteva luni pulv.ci- 
za s-j<_ ițele tuturor dver- 
sarilor

Este adevărat, Știința a cîș- 
tigat cu 10—6 (7—3), dar de la 
acest rezultat pînă la ceea ce 
speram cu toții de la favoriții 
noștri, în compania unui ad
versar ce se „chinuia" efectiv 
să rămînă în divizie, este o 
distanță enormă. După un de
but furtunos, în care Stăncu- 
leanu scapă de două ori balo
nul la cîțiva pași de terenul 
de țintă al bucureștenilor, du- 
r'T un spectaculos essai reali
zat de Băltăretu (min 7 ; 4—0 
— transformarea fiind ratată 
de Martin), gazdele joacă din 
ce în ce mai economic, mai 
static. înaintarea pierde o su
medenie de baloane, atît 
grămezile organizate cît si 
tușe, în timp ce troicarii 
leagă două-trei pase fără 
comite C.îțe_un „înainte"

...Au fost zile de repaus, de 
sărbătoare. Prilej de vizite, de 
plimbări, de recreere. Am 
continuat cu... cumpărăturile 
pentru acasă ori pentru con
sum pe loc... Am putut face 
toate acestea „la timp și în 
condiții bune" pentru că ne-au 
fost la dispoziție autobuzele, 
unitățile alimentare și de ali
mentație publică, oficiile de 
poștă etc , etc Șoferi și taxa
toare de pe autobuzele de 
transport în comun, lucrători 
din comerț, factori poștali și 
alți salariați ai P.T.T. au lu
crat, deci, în schimburi nor 
male ; în timp ce noi, cei mulți, 
ne odihneam, sărbătoream, le 
solicitam serviciile. Acestora 
le dedicăm rîndurile ce ur 
mează :

Pe traseele 
transportului 

în comun...
...i-am întîlnit la volan, în 

zilele de 29, 30 aprilie și 1 Mai 
pe foarte mulți dintre cei mai 
bum conducători auto ai 
1. G. C. Petroșani, loan Rus, 
Mihai Straubinger, loan Lică, 
Sever Miclea, Gheorghe Oltea- 
nu, Vasile Seureanu, Gheor
ghe Fekele 11, Alexandru 
Oprea și alții au deservit cel 
mai lung și mai important tra 
seu de transport în comun din 
municipiu Petroșani - Uri- 
cani Deși au circulat în zile 
de repaus mai ales după amia 
za, nici unu) dintre aceștia nu 
au dus lipsă de pasageri I . am 
însoțit într-o cursă pînă la 
Uricani si înapoi pe Alexan

dru Oprea. Atît la dus, dar 
mai cu seamă la întoarcere, 
autobuzul i-a fost plin „ochi"

— Merge, merge bine ma-_ 
șina după rodaj 7 — l-a în
trebat un pasager, care, pro
babil, știa el ceva.

— Merge, n-am ce zice, doar 
l-am făcut ca pentru mine — 
i-a răspuns omul de la volan

...Pe alte trasee au lucrat 
după program, în schimburi 
normale ori chiar prelungite, 
șoferii Traian Codea, Traian 
Goia, Vasile Onu, Horea Trif, 
Carol Banyay, Vilmos Denes, 
Ioan Morozi, Pantilimon Ba
ban, Francisc Dan, Zoltan Mol
dovan, Ștefan Csaszar. Beno- 
ne Tăslăuan le-a luat-o tutu
ror confraților săi înainte. 
Răspunzînd solicitării birou
lui de turism pentru tineret, 
cl a transportat în zilele de 
29 și 30 aprilie un numeros 
grup de tineri din Valea Jiu
lui oe itinerariul Petroșani — 
Tismana — Drobeta — Orșova 
— Herculane... Petroșani.

Pe toate traseele de trans
port în comun interurbane o- 
bișnuite. ca și pe cele prelun
gite pînă la cabanele Voievo
dul, Cîmpu lui Neag, ori spe
cial înființate cu destinația 
locurile de agrement — auto
buzele I G.C ne-au fost la 
dispoziție, șoferii, și nu nu
mai cei menționați mai ’nain- 
te. cît și taxatoarele ne-au 
mijlocit prin munca lor sărbă
torirea la locurile dorite a zi
lei de 1 Mai sărbătoarea mun
cii. a hărniciei oamenilor

< T. TUFARU 
(Continuare în nag. a 4-a)

înălțime
V

Zilele de sărbătoare au pus 
în fața muncitorilor feroviari 
sarcina asigurării condițiilor 
optime de transport număru
lui sporit de călători.

Solicitat a ne relata cum s-a 
desfășurat transportul călăto
rilor în perioada premergătoa
re marii sărbători și în ziua 
de 1 Mai, tov. Octavian Drago- 
tă, șeful stației C.F.R. Petro
șani, ne-a informat că drept 
urmare a măsurilor luate din 
timp pentru crearea condițiilor 
necesare asigurării transpor
tului de călători, dezvoltatului 
simț de răspundere mahifestnt 
de întregul personal din ser
viciul de mișcare, tracțiune și 
revizie din cadrul complexu
lui. au fost satisfăcute deplin 
cerințele marii solicitări din 
cele trei zile de repaus.

Ceferiștii au făcut și cu acest 
prilej față solicitărilor, dînd 
dovadă de disciplină și un 
înalt spirit de răspundere fală 
de obligațiile de serviciu, asi
gurînd regularitatea trenurilor 
în condițiile respectării depli
ne a siguranței circulației.

„Din numerosul personal — 
arăta interlocutorul nostru — 
care în ziua de 1 Mai mun
cește în activitatea de mane
vră. '■ompvnere si îndrumare, 
amintim oe șeful de tură Con
stantin Jumanca. imoie" *'d 
disno7itnr Mihai FloreȘcu. sp-

(Continuare in pag a 4-a)

Duminică, 29 aprilie, s-a des
fășurat la Petroșani „Crosul 
tineretului", amplă manifesta
re a sportului de masă, care a 
reunit la startul întrecerii, în 
jur de 1 000 de concurenți din 
rîndul elevilor și muncitorilor 
din Valea Jiului.

Sportivii care s-au aliniat la 
start pe stadionul „Jiul" din 
Petroșani, s-au deplasat pînă 
în Piața Victoriei, avînd în 
frunte drapelele partidului și 
statului nostru. In acordurile 
fanfarei, coloana în mișcare 
s-a bucurat de admirația cetă
țenilor petroșăneni.

Odată ajunși în Piața Victo
riei, concurenții s-au întors la 
locurile de start, între 800 —- 
2 000 m, în funcție de categorii 
de vîrstă.

Securitatea deplină a 
curenților a fost asigurată 
foarte mult simț de răspun
dere de către serviciul de cir
culație al miliției municipale, 
agenții de circulație ai pionie
rilor și stația de „Salvare" din 
Petroșani.

Ca număr de participanți, 
s-au remarcat în mod deose
bit Școala generală nr. 1 Pe
troșani, Școala profesională 
comercială, Liceul industrial 
minier, Grupul școlar minier 
Petroșani, Grupul școlar mi
nier Lupeni.

Secretariatul tehnic al con
cursului, alcătuit din profesori 
de specialitate, competenți și 
principiali, (Dorel Vladislav, 
Adrian Golgoțiu, Gh. Pop, Va
sile Mărgulescu, Ștefan Miha
lyi au decis următorii cîștigă- 
tori : fete, categoria 15-16 ani: 
Elena Sicrieru (Școala genera
lă nr. 1 Petrila), Violeta Ursu 
(Liceul Vulcan), Violeta Du
ma (Școala generală nr. 1 Pe
trila) ; categoria 17-19 ani: 
Irina Avramescu (Școala gene
rală nr. 1 Petroșani), Simina 
Andrei (Liceul Vulcan), Stelu
ța Stratica (Liceul Vulcan); 
băieți — categoria 15-16 ani : 
Ernest Balint {Liceul industri
al minier), Eugen Ionete (Li
ceul industrial minier), Adri
an Giotină (Liceul teoretic Pe
troșani), Adrian Nicorici și A- 
drian Guțan (Școala generală 
nr. 1 Petroșani); categoria 
17-19 ani : Viorel Anton (Li
ceul industrial minier), Șteian 
Fazekas (Grupul școlar minier 
Lupeni), Ion Costea (Grupul 
școlar minier Petroșani) ; cate
goria peste 19 ani: Nicolae 
Birău (f.U.M. Petroșani), Petru 
Agrigoșoaie (E.M. Luipeni), A- 
lexandru Jian (Grupul școlar 
minier Lupeni), Tiberiu Kadar 
(E.M. Lupeni), Gavril Mațcu,

(Grupul școlar minier Lupeni).
Primii 5 sportivi clasați la 

fiecare categorie de vîrstă vor 
participa, 
județeană 
lui", care 
Deva.

duminică, la etapa 
a „Crosului tineretu- 
se va desfășura

amănunte în plus...
Prima repriză — am aliat 

— a fost echilibrată, oaspe
ții, pe unele „porțiuni" ale 
meciului, manifestînd „chiar 
o ușoară superioriate" („Spor
tul" nr. 7 398). înainte ca 
Rozsnai să deschidă scorul, 
el, împreună cu Mulțescu, 
au ratat două mari ocazii 
care, după cum ne mărturi
sea unul dintre jucătorii Jiu
lui, ar fi putut schimba esen- 
țialmente „cursul" jocului și 
rezultatul final al partidei. 
Nu întreaga echipă însă s-a 
mobilizat total în joc. Carențe 
considerabile, pe toată dura
ta partidei, au manifestat în 
special Gabriel Stan, care 
mai mult s-a ferit de minge 
decît a căutat-o, spre a o 
stăpîni, Urmeș, Onuțan. Nai- 
din a „făcut" o primă repriză 
bună după care a... ieșit din 
„luptă".

In repriza secundă, în spe
cial după minutul 60, cînd 
gazdele sufocate de efort au 
„căzut" parțial. Jiul, dacă ar

adică, „bătrînii" echipei, iar ti
neretul așteaptă... Ce 7 Titu
larizarea deplină 7 Onoruri 7 
Satisfacții fără efort 7

...Carevasăzică, meciul de 
la Cluj, în pofida... neșansei 
care urmărește echipa noas
tră în această perioadă a ar
bitrajului părtinitor (martori 
oculari susțin că M. Bică a 
refuzat gazdelor un penalti 
clar) putea să aducă oaspe
ților un rezultat favorabil. 
Dar tocmai cei care trebuiau 
să creadă într-un asemenea 
rezultat (tinerii cărora li s-a 
acordat, în ultimul timp, o 
încredere fără margini) și 
să-l caute, să lupte pentru el, 
nu au făcut-o în măsură su
ficientă. Există, ni s-a spus, o 
mare diferență între modul 
dezinvolt cum știu să se fa
că „văzuți" pe terenul din 
Petroșani, Stan, Urmeș, Sza- 
bados și Onuțan și cum evo
luează în deplasare, lipsiți 
de nerv, de dăruire pentru 
culorile echipei... Cam atît I

V. T.
Nicolae NAPRODEAN 

activist U.T.C.

Fotbal, divizia C

LOPtNI
Duminică, la Lupeni, în 

compania echipei locale Mi
nerul, a evoluat fosta divizio
nară A și B, Vagonul Arad. 
Meciul a suscitat un viu in
teres din partea suporterilor 
lupeneni, prezenți în număr 
mare în tribunele stadionului, 
atrași probabil și de renume- 
le de odinioară al teamului. de 
pe Mureș. Din vechea gardă, 
în formula actuală a echipei 
oaspete, nu au mai rămas de- ■ 
cît Dembrovschi — revelația 
clasamentului golgeterilor din 
campionatiSl anilor 1969—1970 
— și Miilroth, în rest prepon
derența jucătorilor tineri fiind 
evidentă Partida a debutat 
sub tenta unei dominări cvasi- 
totale a jucătorilor de la Mi
nerul, disputîndu-se mai mult 
în jumătatea de teren a ară- 
danilor. Elevii antrenorului 
Teodor Mibala^he au presat 
insistent, desfășurînd contra
atacuri rapide mai ales pe ex
treme. dar ineficacitatea șutu
rilor expediate spre poarta ad
versă. ca și excepționala formă 
a portarului Stoica, mereu „pe 
fază" au făcut ca scorul pînă 
la pauză să rămînă alb. Oca
zii de a deschide scorul și încă 
din poziții deosebite — au a- 
vut Cotroază (min. 17), Lucu- 
ța (min 21, 25), Moldovan 
(min 32), dar din nefericire 
ele au rămas nefructificate. In 
min. 39, Șvedac salvează, în 
extremis, un șut expediat de

Dobay, scăpat singur pe con
traatac...

La reluare, insistența acțiu
nilor ofensive ce vizau poarta 
arădanilor a fost mai eviden
tă. Golul plutea parcă în aer. 
Penetrabilitatea înaintașilor de 
la Minerul era însă anihilată de 
zidul apărării adverse, condus 
excelent de Miilroth. Șuturile 
expediate de Cotroază, Sera
fim, Voicu și Lucuța se dove
desc ineficace. Partida se 
părea că va lua sfîrșit la un scor 
indecis. Dar în min. 83, spe
ranțele oaspeților de a pleca 
din orașul de la poalele Stra- 
iei cu un punct, au fost spul
berate. O centrare de pe par
tea stingă, efectuată de Voicu, 
pînă în fața porții, l-a găsit 
bine plasat pe Cotroază, care 
de la 12 m, cu un șut sec din 
voie, face ca mingea să atingă 
pentru prima dată în această 
întîlnire plasa porții apărată 
de Stoica. Deci 1 0 în favearen
gazdelor, rezultat cu care ia 
sfîrșit această partidă, viu dis
cutată. a „fostelor" diviziona
re în eșaloanele superioare ale 
fotbalului autohton...

Tată componența în care au 
evoluat cele două formații ' 
MINERUL: Șarpe — Rus, 
Șvedac, Burdangiu, Serafim — 
Cristache, Polgar — Voicu, Co
troază, Lucuța, Moldovan ; 
VAGONUL : Stoica — Curuțiu, 
Bacșa, Ardeleanu, Miilroth — 
Băbău, Fodor — Markovitz,

Dembrovschi, Platagă, Dobay.
A arbitrat corect, autoritar 

o brigadă din Sibiu, avîndu-1 
la centru pe Vasile Matei.

în 
la 

nu 
a 

sau a 
scăpa batonui. In aceste con
diții, reducerea scorului de că
tre oaspeți apare ca normală 
— Briceag transformă cu - as 
cizie o lovitură de pedc. psă 
(mia. 26) de la cca. 35 de me
tri de buturi. Semnalul de a- 
larmă declanșat stîrnește un 
simplu foc de paie, soldat din 
fericire cu un „dropgol" al 
studenților, autor Martin (min. 
29), în urma unei splendide ac
țiuni inițiate și create do Va
lerin FălcușnnU-

Contam pe un reviriment al 
aspectului jocului în 
secundă. Speranțe 
Nici îndemnurile 
spectatori, nici dăruirea exem
plară a jucătorului (și antre- 
no ului) Băltăretu, nici puterea 
de luptă a internaționalului 
Dinu (care a împlinit dumini
că 28 de ani) nu au scop din 
propriile canoane evoluția 
ștearsă a 15-lui din Valea Jiu
lui. încercările singulare ale 
lui Ortele^an. '’oroe, Toșnu J, 
Constantin erau ușor stopate 
datorită slabei abilități a 
coechipierilor lor.

După ce, în min. 51, Briceag 
transformă o nouă lovitură .de 
pedeapsă, iar în min. 52 Mar
tin îl imită, fixînd scorul la 
10—6, oaspeții pun stăpîr ire 
pe joc, obligînd Știința să se 
apere, să păstreze un avui.tij 
deloc liniștitor. Timp de a- 
proape jumătate de oră, gaz
dele sînt masate în fața pro
priilor buturi, numărul „tre
cerilor" în jumătatea de teren 
a adversarului fiind de nu
mai 4.

Cam atît despre un joc în 
care aproape nimeni (spunem 
aproape nimeni, întrucît au 
existat și cîteva excepții) nu 
ne-a arătat nimic. Totalmen- 
te inexplicabilă lipsa de mobi
lizare a echipei din Petroșani, 
lipsa de dăruire pentru culori
le clubului ! Minute în șir, am 
asistat la eforturile disperate 
ale lui Băltăreții de a-și urni 
coechipierii, de ai „împinge" 
la joc. Este de-a dreptul peni
bil să auzi, în permanentă nu
mai și numai îndemnuri spre 
mișcare, spre joc și asta toc
mai la 15-le remarcat pînă mai 
ieri 'ca deosebit de combativ. 
Cam atît despre o evoluție (in
teresează în mod special cea 
a gazdelor), în urma căreia 
președintele secției de rugbi 
a clubului Știința, profesorul 
Aurel Suciu exclama dezamă- . 
git „O tempora !“, cuvinte ce 
restabilesc supărătoarea dis
tanță de la evoluțiile de azi la 
cele de acum un an !

repriza 
deșarte 1 
puținilor

Nicolae LOBONȚ

Și iată, în sfîrșit, gazdele

au deschis scorul : 1—0.

Foto: llie NOVAC

I. ȚABREA
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HOTARE TELEGRAME EXTERNE
Moscova

«idObCOVA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Nicolae 
Crcțu, transmite : In Piața 
Roșie . a avut loc tradiționala 
demonstrație a oamenilor 
muncii cu prilejul zilei de 1 
Mai. La tribuna Mausoleului 
„Lenin" se aflau Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri, alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici. Erau prezente 
delegații de peste hotare so
site la sărbătorirea zilei de 
I Mai, printre care și o dele
gație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. A- 
sistau, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
la Moscova.

A luat cuvîntul, cu acest 
prilej, Leonid Bre.inev, care 
s-a referit pe larg la succesele 
în muncă repurtate de popo
rul sovietic, la politica exter
nă a PC,U.S. și guvernului so- 
vietic.

Prin fața tribunei au defi
lat, apoi, oameni ai muncii din 
canitala sovietică. Demons
tranții purtau grafice și pan
carte ilustrînd realizările ob
ținute în diferite- domenii ale 
economiei, științei și culturii.

Pekin
PEKIN 1 (Agerpres). — In 

capitala R.P. Chineze, sărbă
torirea zilei de 1 Mai s-a des
fășurat, conform tradiției. în 
principalele parcuri ale ora
șului. Festiv împodobite, locu
rile de agrement din Pekin au 
devenit, în această zi, adevă
rate teatre în aer liber, unde 
artiști profesioniști’ și amatori 
au oferit spectacole muzicale 
și coregrafice. La manifestări 
au luat parte Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de 
stat. Alături de cele 
cîteva ■ sute ■ de mii de mun
citori din Capitală și țărani 
din satele învecinate, de mili
tari, intelectuali și studenți, 
la festivități au luat parte nume
roși compatrioți de peste ho
tare. Participanții la manifes
tări — menționează agenția 
China Nouă — au salutat 
victoriile obținute pe toate 
planurile în construcția socia
lismului în R.P. Chineză. .

Praga
PRAGA 1 — Coresponden

tul Agerpres, C. Prisăcaru, 
transmite : Demonstrația de 1 
Mai de la Praga s-a desfășu
rat în Piața Vaclavske — locul 
tradițional al marilor mani
festări de masă. La tribuna o- 
ficia]"' se aflau ’conducătorii 
de partid și de stat, în frunte 
cu secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, Gus
tav Husak, președintele repu
blicii Ludvik Svoboda, pre
ședintele guvernului federal 
Lubomir Strougal.

Despre însemnătatea inter
națională a zilei de 1 Mai a 
vorbit Gustav Husak.

Demonstrația a fost deschi
să de colectivele celor mai 
mari întreprinderi pragheze — 
urmate de oamenii muncii din 
celelalte unități economice, 
sociale, de studenți și elevi. 
Graficele, carele alegorice o- 
glindesc succesele cu care cla
sa muncitoare din Praga și

Ziua de 1 Mai, sărbătoarea 
primăverii ți a muncii a găsit 
pe muncitorii tipografi ai sec
ției ziar a tipografiei din Pe
troșani imbrăcați in salopeta 
de lucru. Un mănunchi de oa
meni erau prezenți la datorie 
pentru a turna în obișnuita li
teră de plumb, pentru ziar, veș
tile proaspăt sosite de la locu
rile tradiționale de pe plaiurile 
înverzite ale Văii Jiului, unde 
minerii, constructorii, energeti- 
cienii și toți oamenii muncii din 
municipiu sărbătoreau - cu en
tuziasm, exuberanță, veselie și 
optimism - măreața zi a în
tâiului de mai.

Cei ce ne-au servit cu promptitudine
(Urmare din pag. a 3-a)

Bere și mititei 
la discreție

...Pe poiana de la Iscroni, în 
jurul Tulipanului, se aflau în... 
deplasare la tradiționala ser
bare câmpenească de aici cu 
prilejul zilei de 1 Mai repre

în „citadela" luminii
(Urmare din pag. a 3-a) 

apei și a aburilor din caza
ne să se prezinte în tot tim
pul la parametrii constanți 
pentru ca acționarea turbi
nelor să se poată efectua în 
condiții optime. La laborato
rul de control al calității a- 
pei, le-am găsit concentrate 
deasupra retortelor și epru- 
betelor, în timp ce efectuau 
probe de puritate, pe labo
rantele Lenuța Maier și Ma
ria Avram. Tot în această zi, 
la cazanul nr. 2, oprit în re
zervă la dispoziția dispece
rului, s-a efectuat o lucrare 
de reparație la supapa de 
siguranță, — în vederea e- 
vitării pierderilor de aburi 
și căldură.

din întreaga țară a întîmpi- 
nat marea sărbătoare.

In toate centrele regionale 
ale țării, precum și în marile 
centre industriale au avut loc 
demonstrații ale oamenilor 
muncii.

Varșovia
VARȘOVIA 1 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Cioba- 
nu, transmite: La Varșovia 
s-a desfășurat demonstrația 
oamenilor muncii cu prilejul 
zilei de 1 Mai. In tribună se a- 
flau E. Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., H. Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat, P. Jaroszewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și 
de stat. Erau prezenți, de a- 
semenea, veterani ai mișcării 
muncitorești poloneze, frun
tași în muncă din marile uzi
ne varșoviene, delegați de 
peste hotare, printre care și o 
delegație a Uniunii General/ 
a Sindicatelor din România.

Edward Gierek a rostit o 
cuvîntare.

Seara, în parcurile Varșo
viene au avut loc numeroase 
manifestări populare.

Sofia
SOFIA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Constantin Amari- 
ței, transmite : Ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită la Sofia prin- 
tr-o demonstrație a oameni
lor muncii, desfășurată în 
piața „9 Septembrie", din cen
trul capitalei bulgare.

In tribuna oficială s-au aflat 
Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
alți conducători de partid și 
de stat, personalități ale vieții 
publice bulgare, reprezentanți 
ai misiunilor diplomatice, 
oaspeți de peste hotare invi
tați la Sofia, printre care și o 
delegație a Un-iunii Generale 
a Sindicatelor din România.

Oamenii muncii din Sofia 
au trecut prin piața din fața 
Mausoleului lui Gheorghe Di
mitrov, raportînd cu mindrie 
succesele obținute în între
cerea desfășurată in cinstea 
zilei de 1 Mai.

Budapesta
BUDAPESTA 1 —Corespon

dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : In Piața Gyorgy Dozsa 
din Budapesta, a avut loc tra
diționala manifestație de 1 
Mai. In tribuna oficială au 
luat loc Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial, Jeno 
Fock, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători 
de partid și de stat.

La demonstrație, desfășu
rată într-o atmosferă sărbăto
rească, au luat parte peste 250 
de mii de oameni ai mu 'cii 
din capitala ungară.

Belgrad
BELGRAD 1 — Corespon

dentul Agerpres, S. Morco- 
vescu, transmite: Ca în fie
care an, ziua de 1 Mai a fost 
marcată, în întreaga țară, 
prin manifestări cultural-artis- 
tice și sportive, prin tradițio
nale serbări cîmpenești. Nu
meroși locuitori ai capitalei 
iugoslave au asistat Ia pro

Oameni Ia datorie
Cu aceeași migală și sigu- ■ 

ranță de zi cu zi au strunit I 
linotipele, materializind semne- |

Cf-lovi (Le mai
le din manuscrisele reporterului 
în rindurile „gravate" in plumb, 
tinerii linotipiști Vasile Rad, 
Virgil Lăzărescu și Gheorghe 
Dămian, iar la masa de pagi
nație, pină târziu în orele se
rii, s-au străduit să dea con

zentanții mai multor unități 
de alimentație publică și ale 
întreprinderii comerciale lo
cale de stat pentru mărfuri 
alimentare.

— Pentru 30 aprilie și 1 Mai 
au fost prezenți aici, îndeo 
sebi cu bere și mititei, ?ru 
puri de lucrători de la unită
țile „Zori de zi“, ..Tîc-t ic“, 
cofetăria nr. 9 și „Jiul" din 
Petroșani — ne spuneau to-

Lucrarea a fost condusă 
de maistrul Iosif Șmiguleț, 
la care au participat lăcătu
șii din echipele lui Ionel 
Baleia și Gheorghe Călugă- 
ru, sudorul Ion Cincăș ș.a. 

De asemenea, sub conduce
rea maistrului principal 
Gheorghe Domșa a mai fost 
efectuată o manevră de pre
gătire a unei lucrări pe cir
cuitul hidrotehnic, operație 
ce era posibil a se face nu
mai în condițiile sarcinii re
duse cu care funcționa uzi
na în acel moment (100 
MW). Pe chipul însoțitoru
lui nostru deslușeam un 
zimbet de satisfacție la fine
le vizitei întreprinse prin u- 
zină. Și era firesc. Era un 
zîmbet de mulțumire.

grame prezentate de ansam
bluri folclorice.

In fabrici, uzine, școli și 
instituții au avut loc adunări 
care au prilejuit trecerea în 
revistă a realizărilor obținute 
în domeniul producției de bu
nuri materiale, al ridicării ni
velului de trai material și spi
ritual al celor ce muncesc.

Berlin
BERLIN 1. — Coresponden

tul Agerpres, C. Varvara, 
transmite: In piața Marx- 
Engels din capitala R.D. Ger
mane, au avut loc parada mi
litară și demonstrației oame
nilor muncii cu prilejul zilei 
de 1 Mai. In tribuna princi
pală s-au aflat Erich Honec
ker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Willi Stop, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.. și alți conducători de 
part' ’ și de stat. In deschide
rea demonstrației a luat cuvîn
tul Herbert Warnke, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consi
liului Central al Federației 
sindicatelor T.ibere Germane, 
care a evidențiat succesele ob
ținute de oamenii muncii în 
dezvoltarea economiei națio
nale. Zeci de mii de muncitori 
din cadrul colectivelor între
prinderilor și instituțiilor ber- 
lineze au defilat prin fața tri
bunelor. Demonstrația s-a în
cheiat cu o paradă a sporturi
lor.

Tirana
TIRANA 1 (Agerpres). — 

Pe bulevardul „Martirii națiu
nii" din Tirana, a avut loc, 
marți, principala manifestare 
din Albania consacrată zilei 
de 1 Mai. In tribuna centrală 
erau prezenți F.nver Hodia, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, alti 
conducători de partid și de 
stat albanezi. Cu acest nrilei, 
a luat cuvîntul Rita Marko, 
președintele Consiliului Cen
tra] al Sindicatelor.

Trecînd prin fața tribunei, 
mii de oameni ai muncii din 
Tirana au raportat despre 
realizările obținute în îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
congresul al VII-lea al Parti
dului Muncii din Albania.

Hanoi
HANOI 1 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc, cu prilejul zi
lei de 1 Mai, o paradă militară 
și o demonstrație a oamenilor 
muncii din capitala R.D. Viet
nam.

Luînd cuvîntul cu această o- 
cazie, Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, primul ministru 
al R.D. Vietnam, a relevat că 
întregul popor vietnamez 
sărbătorește la 1 Mai și marea 
victorie pe care a repurtat-o 
în îndelungata, dificila și eroi
ca luptă de rezistență împo
triva agresiunii. „In această zi 
glorioasă — a spus primul mi
nistru al R.D. Vietnam —, po
porul nostru își exprimă sen
timentele fierbinți și profun
da recunoștință față de popoa
rele țărilor socialiste frățești, 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, clasa 
muncitoare și oamenii muncii 
din diferite țări, oamenii pro
gresiști din Statele Unite, toți

tur ziarului paginatorii Virgil 
lordăchescu, luliu Orosz ți Ion 
Ivănuș. In orele târzii ale nop-

ții stereotiparii Constantin Cor- 
noiu șî loan lordache, mașiniș* 
tii Emeric Giro, tatăl, și Emeric 
Biro, fiul, au finalizat ziarul. La 
ora cînd dinspre crestele Pa- 
ringului ivirea zorilor împurpu

varășii Constantin Secarea, di
rectorul întreprinderii comer
ciale locale de stat pentru ali
mentație publică, și Voicu Un
gur, președintele sindicatului 
aceleiași întreprinderi prezenți 
la fața locului, iar tovarășul 
Teofil Blag, primarul comu
nei Aninoasa, ne întregeșie 
lista unităților de deservire 
sosite aici cu alimentara nr. 
56 Iscroni. Am văzut în exer
cițiul funcțiunii pe lucrătorii 
de la I.C.L.S.A.P. lrina Cără
midarii, Elisabeta Romilă, 
Toader Crăciun, Ana Bălan, 
Maria Roșea, Estera Chiciac, 
Anica Olpetreanu, Mihai Vîlcu 
și Maria Necșoiu, iar de Ia 
I.C.L.S.M.A. pe gestionara Ana 
Felea, și vînzătoarele Mariana 
Hoțea, Ileana Balaș și Adria
na Her.

— Avem mititei, bere, 
sucuri, țigări și dulciuri la 
discreție. Consumatori să fie, 
ne spune Voicu Ungur.

Intr-adevăr, pe pajiștea de 
la Tulipan se aflau dispuse în 
locuri stabilite cu ochiul spe
cialiștilor, „îmbrăcînd" tot te
renul stive de lăzi care însu
mau aproape 9 000 sticle cu 
bere, grătare gata să rume
nească cei peste 5 000 de miti
tei. Și, pînă Ia urmă, au ve
nit și consumatorii deși vre
mea nu era destul de îmbie
toare. 

oamenii conștienți din lume, 
care și-au manifestat simpatia 
față de noi, ne-au acordat spri
jin și ajutor în lupta noastră 
grea și glorioasă".

In ajunul zilei de 1 Mai, la 
Hanoi a fost deschisă, în pre
zența premierului Fam Van 
Dong, a altor conducători de 
partid și de stat ai R.D. Viet
nam și a ministrului de exter
ne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. al Republicii Viet
namului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, aflată în vizită la Ha
noi, o expoziție consacrată vic
toriilor obținute de poporul 
vietnamez în toate domeniile, 
în cursul anului 1972.

Ulan Bator
ULAN BATOR 1 (Agerpres). 

— La 1 Mai, în piața centrală 
din Ulan Bator, în prezența 
conducătorilor de partid și de 
stat mongoli, în frunte cu 
Jumjaa^hiin Țedenbal, prim- 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Mongole, a a- 
vut loc o demonstrație a oa
menilor muncii. D. Țevegmid, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, 
a rostit o cuvîntare în care a 
evocat succesele repurtate de 
poporul mongol în construirea 
socialismului.

Roma
ROMA 1 — Corespondentul 

Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Pe întreg cuprinsul I- 
taliei, milioane de oameni ai 
muncii au participat marți Ia 
sărbătorirea zilei de 1 Mai. 
Din inițiativa celor trei centra
le sindicale — Confederația 
Generală a Muncii (C.G.I.L.), 
Confederația Sindicatelor ce
lor ce Muncesc tC.I.S.L.) și U- 
niunea Muncii (U.I.L.), în ma
rile orașe, ca și în alte locali
tăți au fost organizate nume
roase adunări și manifestații 
la care au luat parte repre
zentanți ai organizațiilor sin
dicale.

Conducătorii celor trei con
federații sindicale : Luciano 
Lama (C.G.I.L.), Bruno Storti 
(C.I.S.L.) și Raffaele Vanni 
(U.I.L.) au luat cuvîntul Ia în
cheierea mitingurilor care au 
avut loc Ia Bologna, Napoli și 
respectiv Roma. Participanții 
la adunări și-au manifestat 
hotărîrea de a acționa uniți 
împotriva provocărilor fascis
te, pentru apărarea și dezvol
tarea democrației. Răspunzînd 
apelului celor trei centrale sin
dicale, oamenii muncii italieni 
au transformat ziua de 1 Mai 
într-o zi de luptă unitară pen
tru dezvoltarea economică a 
țării .pentru o politică de re
forme, pentru pace, pentru u- 
nitatea și solidaritatea inter
națională a tuturor celor ce 
muncesc.

Alger
ALGER. 1 Corespondentul 

Agerpres Mircea S. Ionescu 
transmite: Cu prilejul
zilei de 1 Mai, Ia Al
ger a avut loc o mare demons
trație a oamenilor muncii, la 
care au asistat președintele 
Houari Boumediene, membri 
ai Consiliului Revoluției și ai 
guvernului, responsabili a! 
Frontului de Eliberare Națio
nală și ai Uniunii Gene
rale a Muncitorilor Algerieni

rau cerul, anunțind cea de a 
doua zi a lui mai, rotativa tră
gea ultimele exemplare ale 
ziarului „Steagul roșu", care, 
cu cerneala încă proaspătă, iși 
aștepta plecarea spre chioșcuri 
și miile de abonați din locali
tățile Văii Jiului.

Iar dacă în această dimi
neață, stimate cititorule, gă
sești la chioșc ziarul cu veștile 
proaspete despre sărbătorirea 
pe meleagurile noastre și în 
țară a zilei de 1 Mai - e o 
confirmare a certitudinii că un 
mănunchi de muncitori tipo- 
arafi au fost prezenți la da
torie.

Ceferiștii 
au fost

înălțime>

(Urmare din pag. a 3-a)

ful de manevră Serghei Voica, 
revizorii de ace Cornel Dudu- 
iâlă și Augustin Olaru, mica 
parte a celor mulți care con
tribuie prin eforturile lor la 
activitatea de zi și noapte ce 
se desfășoară în stația Petro
șani".

Cu aceeași abnegație a mun
cit și personalul de locomoti
ve prezent la datorie în ziua 
marii sărbători ca Aurel Măr
cii, Ioan Ciocan, Iosif Ștefan. 
Alexandru Sziikos, Victor Bor
can. Bănuț Todor, sau cel al 
reviziei de vagoane, între care 
șeful de tură Constantin Mi- 
troi, lăcătușii Pavel Necș și 
Nicolae Coman, tot atîția păr
tași la desfășurarea normală a 
transportului pe calea ferată. 

(U.G.T.A.), alte persoane ofi
ciale. Au rostit alocuțiuni pre
ședintele Boumediene și Ab- 
delkader Bennikous, secretar 
general al U.G.T.A.

Șeful statului algerian a re
levat succesele obținute de po
porul alegrian în toate sec
toarele de activitate. El a 
reafirmat totodată solidarita
tea Algeriei cu popoarele a- 
rabe și africane cu cauza po
poarelor care luptă pentru e- 
liberarea de sub jugul colonial 
pentru cucerirea și apărarea 
independentei naționale.

Tokio
TOKIO 1 — Coresponden

tul Agerpres, FI. Țuiu, trans
mite : Ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită în întreaga Japonie 
prin mitinguri de masă orga
nizate în aproximativ 850 de 
localități. In 22 de prefecturi 
ale țării au avut loc acțiuni 
unite ale tuturor sindicatelor, 
în frunte cu Consiliul Central 
al Sindicatelor Japoneze 
(S.O.H.Y.O.) și cu Confedera
ția Japoneză a . muncii 
(D.O.M.E.I.).

Ciudad 
de Panama
CIUDAD DE PANAMA 1 

(Agerpres). — Cu ocazia săr
bătoririi Zilei Internaționale 
a Oamenilor Muncii, Partidul 
Popular din Panama a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă solidaritatea cu 
mișcarea comunistă și munci
torească internațională, cu ță
rile socialiste, cu toate popoa
rele care luptă împotriva im
perialismului și dominației 

monopolului, cu popoarele Cu
bei, Republicii Chile și Peru
lui.

Situația internă din Pana
ma,. se arată în declarație, es
te determinată de poziția ferm 
antiimperialistă a guvernului 
național, reflectînd astfel _ do
rința oamenilor muncii din 
Panama de a se lichida encla
va de tip colonial a S.U.A. pe 
teritoriul național — zona Ca
nalului Panama.

Washington
WASHINGTON 1 (Agerpres). 

— Apelul de 1 Mai al P.C. din 
S.U.A. cere poporului State
lor Unite să-și mobilizeze for
țele în lupta pentru pace, 
pentru lichidarea bazelor mi
litare americane din străină
tate și retragerea trupelor 
S.U.A. de pe teritoriile străi
ne, pentru realizarea dezarmă
rii, pentru socialism.

Subliniind importanța luptei 
pentru coexistența pașnică a 
Statelor Unite cu țările socia
liste, apelul .comuniștilor ame
ricani , semnat de Henry Wins
ton și Gus Hali, respectiv pre
ședintele și secretarul gene
ral al partidului relevă că, da
torită acțiunilor forțelor pro
gresiste, ghețurile „războiului 
rece" se dezintegrează, iar 
uneltirile forțelor imperialiste 
înregistrează puternice eșe
curi.

Sprijinind lupta dreaptă a 
popoarelor indochineze, ape
lul PIC., din S.U.A. sublinia
ză necesitatea ca prevederile 
Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii 
în Vietnam să fie îndeplinite 
integral. Apelul relevă, de ase
menea, necesitatea de a se 
pune capăt politicii de blo
cadă îndreptate împotriva Re
publicii Cuba.

★

„Comitetul popular pentru 
sărbătorirea zilei de 1 Mai", 
grupînd o serie de mari sin
dicate din New York, a dat pu
blicității un ape] în care, se 
subliniază semnificația acțiu
nilor desfășurate în etapa ac
tuală pentru drepturi civile 
și sindicale, în sprijinul inte
reselor vitale ale poporului a- 
merican și cheamă Ia luptă 
pentru pace, democrație, apă
rarea, intereselor economice.ale 
oamenilor muncii.

T
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PETROȘANI - 7 Noiem- 
brie : Salvarea ; Republica : 
Casa de lingă calea ferată ; 
PETRILA: Născut liber ; 
LONEA — Minerul : Un a- 
devăr pe jumătate; VULCAN 
Batalionul invizibil; URI- 
CANI: Legenda ; LUPENI — 
Cultural : Frumos, onest, e- 
migrant în Australia ; LU
PENI — Muncitoresc: Tată 
cu de-a sila.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cu cîntecul și jocul pe pla
iurile tării ; 5,40 Melodii în 
zori de zi; 6,00- 8,08 Radio- 
programul dimineții ; 8,08 Ma

Sesiunea Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare 

al U. N. C. T. A. D.
GENEVA 1 — Coresponden

tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : In continuarea lu
crărilor celei de-a 5-a sesiuni 
a Consiliului pentru Comerț și 
Dezvoltare al UNCTAD, marți 
s-a trecut la examinarea pro
blemei diseminării informației 
și mobilizării opiniei publice 
în legătură cu problemele co
merțului și dezvoltării, pe baza 
raportului în materie elaborat 
de secretarul general al 
UNCTAD. Subliniind necesita
tea intensificării și extinderii 
volumului de informații pri
vind eforturile țărilor în curs 
de dezvoltare pentru progresul 
lor economic și social, precum și 
importanța mobilizării într-o 
măsură crescândă a opiniei pu
blice mondiale în sprijinul a-

Cuvintarea președintelui Nixon 
in legătură cu afacerea Watergate

WASHINGTON 1 (Agerpres). 
— Intr-o cuvîntare rostită, luni 
seara, la posturile de televizi
une, președintele Richard Ni
xon a dat asigurări că „se va 
face dreptate complet și im
parțial în afacerea Watergate, 
oricare ar fi persoanele impli
cate". După cum s-a mai rela
tat în cursul campaniei pentru 
alegerile prezidențiale din 
1972, un grup de persoane a 
fost surprins în momentul în 
care încerca să instaleze dis
pozitive secrete de ascultare 
la sediul Comitetului Național 
al Partidului Democrat (din 
clădirea Watergate — Wa
shington). „In orice organiza
ție persoana cea mai sus pusă 
trebuie să poarte răspunderea. 
Această răspundere, de aceea, 
se află aici, în acest oficiu. O 
accept" a spus președintele. 
Richard Nixon a promis, tot
odată, că va face tot ceea ce 
îi stă în putere pentru ca ast
fel de abuzuri „să fie definitiv 
excluse din viața politică a- 
mericană" și „cei vinov-ați să 
fie aduși în fața justiției". „Da
torită faptului că am crezut 
în rapoartele pe care le pri
meam, că am avut încredere 
în porsoanele care mi le pre
zentau, — a adăugat președin
tele — am nesocotit afirmați
ile din presă care vorbeau des
pre implicarea unor membri 
ai administrației mele
Sau a altor oficialități 
ale Comitetului republican pen-

toi victorii ale 
forțelor patriotice 
din lîuineea-Bissau
CONAKRY 1 (Agerpres). — 

Forțele patriotice de eliberare 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde au repurtat noi 
victorii împotriva trupelor co
lonialiste portugheze, relevă 
un comunicat al Partidului A- 
frican al Independenței 
(P.A.I.G.C.), dat publicității la 
Conakry.

Patrioții au respins tentati
vele colonialiștilor portughezi 
de a recuceri zonele eliberate 
din ținuturile Kere și Sambuia 
din apropierea rîului Farim. Ei 
au provocat, de asemenea, 
grele pierderi inamicului, sur
prins în mai multe ambuscade 
pe șoselele dintre localitățile 
Canchungo și Cacheu și, res
pectiv, Pitche și Burungtuma. 
In perioada lunii aprilie — a- 
rată comunicatul — forțele pa
triotice de eliberare au inițiat 
numeroase atacuri și pe fron
turile din nord și sud.

tineu muzical ; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată; 
9,00 Buletin de știri; 9,30
Viața cărților ; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Folclor muzi
cal din Argeș; 10,30 Vreau 
să știu ; 11,00 Buletin de
știri; 11,15 Litera și spiritul 
legii ; 11,30 Fragmente din 
Suita pentru orchestră „Mu
zica apelor" ; 12,00 Discul zi
lei ; 12,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,00 Radiojurnal;
13,30 Concert de prinz ; 14,00 
Pagini din muzica de balet; 
14,40 Opereta „Nausicaa" (se- 
lecțiuni) ; 15,00 Buletin de
știri ; 15,05 Fișier editorial ; 
15,15 Jocuri populare ; 15,30 
Muzică de estradă ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Medalion
coral ; 17,00 Offenbach și o- 
perelele sale; 17,30 Concert 
de muzică populară ; 18,00 ©- 
rele ser,ii ; 20,00 Zece melo
dii preferate ; 20,45 Consem
nări; 21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale ; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—5,00 Estrada nocturnă. 

cestor eforturi, documentul ci
tat formulează o serie de pro
puneri concrete menite să spo
rească eficacitatea activități
lor desfășurate de UNCTAD 
în acest domeniu. Intrucît res
ponsabilitatea principală în do
meniul informației privind dez
voltarea revine organismelor 
de resort din fiecare țară, ca
re sînt competente în cea mai 
înaltă măsură în acest dome
niu, adaugă raportul, este ne
cesar ca activitățile de infor
mare și mobilizare a opiniei 
publice internaționale inițiate 
de UNCTAD să șe desfășoare 
în strînsă legătură cu acțiuni
le întreprinse’ pe plan național 
în țările în curs de dezvolta
re.

tril campania electorală". Ri
chard Nixon a afirmat că, în 
momentul în care unele infor
mații l-au convins că unele 
din acuzațiile amintite ar pu
tea să fie întemeiate, și-a a- 
sumat personal, la 21 martie, 
responsabilitatea coordonării 
noilor cercetări în această 
problema.

Situația din Argentina
BUENOS AIRES 1 (Ager

pres). — După o reuniune a 
autorităților militare de la Bu
enos Aires, desfășurată sub 
președinția generalului Alejan
dro Lanusse, comandantul ar
matei și șeful statului, guver
nul argentinian a decretat, în- 
cepînd de marți, ora 3,00 GMT, 
starea de urgență în capitală și 
în provinciile Buenos Aires, 
Cordoba, Mendoza, Santa Fe 
și Tucuman, care însumează 
70 la sută din populația țării.

Această decizie a fost luată 
în urma asasinării — în dimi
neața zilei de luni — a ami
ralului în retragere Hermes 
Quijada, care a îndeplinit, pî
nă în decembrie 1972, funcția 
de șef de stat major al arma
tei argentiniene. Intr-o notă 
remisă presei, organizația ex
tremistă „Armata Revoluționa
ră a Poporului" (E.R.P.) și-a a- 
surriat responsabilitatea execu
tării lui Quijada, considerîn- 
du-I vinovat de „masacru) deO declarație a lui Nguyen Co Thach

PARIS 1 (Agerpres). — tn- 
tr-o declarație făcută presei 
înainte de a părăsi Parisul cu 
destinația Hanoi, Nguyen Co 
Thach, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.D. Vi
etnam, care a avut, în capitala 
Franței, convorbiri privind a- 
plicarea Acordului de la Pa
ris asupra Vietnamului cu Wil
liam Sullivan, asistent adjunct

Avioane ale S. U. A. au continuat 
să bombardeze teritoriul cambodgian

PNOM PENH 1 (Agerpres). 
— Avioane militare ale S.U.A., 
inclusiv formațiuni de bombar
diere strategice de tip „B-52", 
au continuat să bombardeze, 
luni și marți, diferite zone ale 
teritoriului cambodgian.

In cursul bombardamentelor 
de marți, aviația tactică și stra
tegică americană a efectuat in
tense bombardamente în apro
piere de Pnom Penh, acționînd

MIERCURI 2 MAI

17.30 Curs de limba germa
nă. Lecția a 51-a (re
luare) :

18,00 Telex :
18,05 Trage>-'=i Pronoexpres;
18,15 Intrel >i răspunsuri.

Locul și rolul omului 
în producția modernă. 
Principiul echității în 
morala comunistă ;

18,40 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală ;

19,00 Timp și anotimp în a- 
gricultură :

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. Cincinalul 

înainte de termen — 
cauză a întregului pe- 
por ;

20,00 Cîntecul săptămînii ;
20,05 Teleobiectiv ;
20.20 Telecinemateca. Ciclul 

„Filme mari — genuri 
cinematografice dife
rite". Spartacus ;

23,00 24 de ore.

Comunicat
comun

iugoslavo 
nipon

BELGRAD 1 — Coresponden
tul Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite: La Belgrad a fost 
dat publicității comunicatul co
mun iugoslavo-nipon privind 
vizita în Iugoslavia a ministru
lui de externe al Japoniei, Ma
sayoshi Ohira, și convorbirile 
pe care acesta le-a avut cu 
Miloș Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federa.l 
secretar federal pentru afaceri 
externe.

Părțile au constatat cu satis
facție că, în ultimii ani, rela
țiile reciproce s-au dezvoltat 
continuu în numeroase dome
nii. Astfel, a fost relevat faptul 
că relațiile economice și co
merciale nipono-iugoslave sînt 
într-o dezvoltare continuă și 
că există mari posibilități de 
colaborare pe planul cooperă
rii industriale și al investițiilor 
comune de capital.

In cadrul schimbului de pă
reri privind situația internațio
nală, cei doi miniștri au că
zut de acord că Iugoslavia și 
Japonia, pe baza principiilor 
independenței, suveranității și 
neamestecului în treburile in
terne ale altor țări, trebuie să 
continue colaborarea pe linia 
promovării păcii în lume, pen
tru rezolvarea problemelor in
ternaționale prin mijloace paș
nice.

la Trelew", baza navală argen- 
tiniană unde, în luna auqus! a 
anului trecut, au fost execut, ți 
16 deținuți, membri ai E.R.P.

Hermes Quijada este al 5-lea 
ofițer superior argentinean a- 
sasinat în ultimii 3 ani. După 
cum s-a anunțat, E.R.P. deține, 
de o lună, doi militari : an.’.’ i- 
lul în retragere Francisco X- 
leman și comandantul jandar
meriei din Cordoba, Jacobo 
Nasif.

Potrivit surselor oficiale, 
președintele ales, Hector Cam- 
pora, aflat în vizită la Madrid, 
va reveni de urgență, miercuri, 
la Buenos Aires, la cererea ge
neralului Lanusse, în vederea 
discutării situației din țară.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că 
politia federală argentiniană 
a anunțat că, din cauza stării 
de urgență, toate manifestări
le publice prevăzute pentru 
sărbătorirea zilei de 1 Mai sînt 
anulate.

al secretarului de stat al 
S.U.A., a arătat că Statele U- 
nite continuă zborurile de re
cunoaștere deasupra teritoriu
lui R.D. Vietnam, au oprit do
minarea porturilor și arterelor , " 
navigabile ale acestei țări ș 
au sistat convorbirile economi 
ce cu R.D. Vietnam, acțiun, 
contrare acordului de încetare 
a focului și restabilire a păcii 
în Vietnam.

in sprijinul trupelor lonnolis- 
te aflate în dificultate în preaj
ma capitalei. Alte atacuri ale 
aviației S.U.A. au avut loc în 
sudul Cambodgiei, în regiunea 
capitalei provinciale Takeo și 
a orașului Tram Khnar, unde 
forțele patriotice khmere lan
sează puternice și repetate a- 
tacuri împotriva garnizoanei 
lonnoliste, care este supusă u- 
nor masive bombardamente de 
artilerie.

Pronoexpres
La tragerea specială Pro

noexpres din 29 aprilie, 1973 
au fost extrase următoarele 
numere :

Extragerea I :
32, 42, 14, 23, 45, 29;

Extragerea a If-a :
35, 24, 33, 2, 31 ;

Extragerea a IlI-a :
22, 26, 21, 20, 12, 24;

Extragerea a IV-a :
1, 17, 38, 11, 2, 20

Extragerea a V-a :
11, 31, 35, 18, 25, 10, 45, 17.

Valorile temperaturii înre
gistrate în cursul zilei de 
ieri ;

Maximele: Petroșani 4-2'1 
grade; Paring -j-13 grade.

Minimele: Petroșani 4-4 
grade; Paring 4-3 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme relativ 
frumoasă cu cer variabil. I- 
zolat se vor semnala averse 
de ploaie slabă. Vînt slab din 
sectorul sudic.
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