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Sub semnul realizării cincinalului înainte de termen

1 Mai onorat cu noi și prestigioase
succese în întrecere

Valențe ale vredniciei Constructorii la înălțime
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Este în tradiția minerilor acestor 
locuri să-și cinstească sărbătorile scum
pe lor cu împlinirea cuvintuluj dat. Și, 
nu spunem o noutate afirmînd că pen
tru minerii din Valea Cărbunelui cuvîn- 
tul dat a fost și va fi întotdeauna faptă 
împlinită. Am ținut să reamintim aceas
tă maximă minerească pentru că în a- 
nur celei de a XXX-a aniversări a Eli
berării și al Congresului al XI-lea al 
partidului, ea capătă semnificații, va
lențe deosebite.

S-au scurs abia 4 luni din acest an, dar 
fiecare dintre ele a însemnat un nou 
succes pentru minerii Văii noastre :

— ianuarie
— februarie
— martie
— aprilie
Dacă tragem linie și adunăm REZUL

TATUL „BATE" 60 000 TONE DE CĂR
BUNE EXTRAS PESTE SARCINILE DE 
PLAN. Și numai ieri consemnam, 55 000! 
Dar tonele nu sînt totul, deși pentru ca 
să fie cît mai multe pentru ele se face 
totul. Cifrele arată că bazinul nostru 
și-a depășit deja angajamentul pe care 
minerii și l-au luat în cinstea celor do
uă mari evenimente ale anului, că șase 
exploatări — Vulcan, Dilja, Uricani, A- 
ninoasa, Petrila și Lupeni — și-au de
pășit și ele cotele pe care singure și 
le-au stabilit. Cele 60 000 de tone, de
pășirea angajamentelor, poartă și ele 
valențe, încărcături aparte. Sînt expre
sia de netăgăduit a dragostei oamenilor 
care acolo, aproape de inima pămîntu- 
lui, se luptă bărbătește cu încremeni
rea pentru a scoate la ziuă căldură și lu
mină, cît mai multă căldură și cît mai 
multă lumină pentru că țara are nevoie. 
Iși pun „la bătaie" — cUnr spun minerii 
— hărnicie și pricepere, entuziasm și 
dîrzenie, suflet, mult suflet pentru ca 
aceste tone să fie din zi în zi mai mul
te. Comentatorul își face din rîndurile 
pe care le așterne un omagiu adus a- 
cestor bărbați vrednici de laudă care 
au știut ca în preajma întîiului de Mai 
să înfrunte greutățile și să ridice, toți, 
realizările dincolo de ștacheta planului, 
cinstind astfel marea sărbătoare a mun
citorilor de pe toate meridianele Terrei. 
Este prilej de cinstire a minerilor Vul
canului, Dîljei, Uricaniuluî, Aninoasei, 
Petrilei și Lupeniului care s-au întrecut 
pe ei înșiși ca și pentru cei de la Lonca 
și Paroșeni pentru care prunele patru 
luni n-au fost deloc „liniștite".

(Continuare în pag. a 3-a)

Situația
realizării planului
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luna
Lonea 
Petrila 
Dîlja 
Aninoasa 
Vulcan 
Paroșeni 
Lupeni 
Uricani

Total
Valea Jiului

aprilie
100.5
101,7
105.6
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100.1
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100,1
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Pretutindeni, pe șantierele 
din Valea Jiului constructorii 
cinstesc sărbătoarea de 1 Mii 
cu prinos de fapte în muncă. 
Acestei mărețe zile, colectivul 
constructorilor feroviari ai 
Șantierului 71 C. C. F. Petro
șani îi consacră succesul lor 
deosebit, înregistrat în preaj
ma sărbătorii : realizarea a 50 
la sută din sarcina anuală de 
investiții. Recent, harnicul 
colectiv al șantierului a ra
portat finalizarea înainte de 
termen a tunelului Mîndru II, 
cu un devans de trei luni și

străpungerea cu două luni mai 
devreme a subtraversării ca
nalului colector in dreptul 
minei Dîlja.

Izbînzile. rod al efortului 
creator, al totalei dăruiri în 
muncă, aparțin in întregime 
constructorilor de aici, între 
care poate fi remarcată contri
buția șefilor de lot Constan
tin Roșoga și Constantin Luță, 
a maistrului Gheorghe Lindert, 
a șefilor de echipă Ion Flutur 
și Moise Vlad, a muncitorilor 
Dumitru Cojocaru și Nicolae 
Jurchescu.

Intense pregătiri pentru 
începerea montajului

Pentru ca noilor obiective de 
investiții care se execută în 
cadrul Fabricii de fire artifi
ciale „Vîscoza" din Lupeni să 
li se asigure intrarea în func
țiune la termen — respectiv, 
la sfîrșitul anului — se ur
gentează livrarea de către 
furnizori a utilajelor și mate
rialelor necesare reutilării. 
Pînă acum au sosit rezervoa
rele de 6,3 mc pentru noua

maturație, bărcile de spălare 
necesare noii spălătorii, bobi
ne și cărucioare de bobine 
pentru noua filatură ș.a. In 
același timp se urmărește or
ganizarea unor echipe proprii 
de montaj care vor participa 
efectiv la execuția unei în
semnate părți a montajului u- 
tilajelor.sută101,9

Comentator

M. BLENDEA, 
corespondent

la

continuității

DE SÂRBATOÂRE

Ioan MUNTEANU, 
tehnician, E. M. Vulcan
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In atmosfera muncii crea
toare care domnește de la un 
capăt la altul al țării și a pu
ternicului avînt politic ce în
suflețește întregul popor în 
acest an jubiliar al patriei 
noastre socialiste, în cadrul 
unei entuziaste adunări popu
lare, onorată de prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, mii de locuitori 
ai Capitalei .au adus, miercuri 
după amiază, un fierbinte o- 
magiu zilei de 1 Mai. Ziua so
lidarității. internaționale a ce
lor ce muncesc.

...Pavilionul Expoziției Eco
nomiei Naționale, locul de 
desfășurare a adunării popu
lare organizate de Comitetul 
Municipal București al P.C.R.

Sosirea secretarului general 
al partidului este întîmpinată 
cu multă căldură, numeroși 
bucureșteni — aflați pe plato
ul din fața pavilionului — a- 
plaudîndu-1 și ovaționîndu-1 
îndelung, scandînd cu înflăcă
rare „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul", „Sti
ma noastră și mîndria, Parti
dul — Ceaușescu — Româ
nia". Membri ai gărzilor pa
triotice. ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei prezintă ono
rul. Pionieri oferă cu dragos
te flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Intîlnirea cu secretarul ge
neral al partidului. în acest 
cadru sărbătoresc, constituie 
un nou și fericit prilej pen 
tiu reafirmarea deplinei satis
facții pe care locuitorii Ca
pitalei, împreună cu țara în
treagă, au trăit-o, în memora
bila zi de 28 martie, cînd Ma
rea Adunare Națională, dînd 
expresie voinței întregului po
por, a ales în înalta funcție 
de președinte al Republicii 
Socialiste România pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu —omul 
care întruchipează virtuțile 
cele mai înalte ale conducăto
rului de partid și de stat, a- 
le patriotului consecvent, sim
țămintele nobile ale militan
tului înflăcărat pentru cauza 
socialismului și comunismu
lui, pentru libertatea și nea
târnarea țării, pentru promo
varea unui spirit nou în rela
țiile dintre popoare, pentru tri
umful prieteniei și al păcii în 
lume.

Sărbătoarea întîiului de 
Mai — de aproape trei dece
nii mereu același moment 
solemn, iradiind bucuria ma
rilor împliniri pe 
voluției socialiste, 
celași anotimp al 
nesecatelor energii 
propierea viitorului comunist 
și, în același timp, mereu 
mai bogat în semnificații — 
a avut loc anul acesta sub 
semnul succeselor deosebite 
cu care , oamenii muncii de la 
orașe și sate, fără deosebire

drumul re- 
mereu a- 
revărsării 

pentru a-

de naționalitate, întîmpină a 
XXX-a aniversare a eliberă
rii patriei de sub dominația 
fascistă și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîn- 
tarea rostită anul trecut, la 
cea de-a 83-a aniversare a a- 
cestui eveniment, „Ziua de 1 
Mai — măreață sărbătoare a 
primăverii și a muncii — a 
intrat în conștiința popoare
lor ca un simbol al uriașei e- 
nergii revoluționare și a for
ței înnoitoare a proletariatului, 
a milioanelor de făuritori ai 
bunurilor materiale, ai progre
sului și civilizației umane, a 
cărei misiune istorică este a- 
ceea de a dezrobi popoarele 
de sub jugul exploatării și 
asupririi, de a asigura clădi
rea societății noi — a egali
tății, echității și justiției so
ciale, a demnității și fericirii 
omului — la care au visat, 
de-a lungul secolelor, mințile 
cele mai luminate".

Bilanțurile acestei primo e- 
tape a marii întreceri socia
liste, pe care întregul nostru 
popor muncitor o desfășoară 
cu înalt simț patriotic arată 
că cincinalul se îndeplinește 
în ritmurile înscrise în anga
jamentele asumate pe întreg ' 
cuprinsul țării. Pornind cu 
hotărîre la lucru, încă din pri
ma zi a cincinalului, oamenii 
muncii din unele întreprin
deri industriale au îndeplinit 
integra] prevederile perioadei 
1971-1975. Alte colective lu
crează în contul ultimului an 
al cincinalului.

Animați de nobila năzuință 
de a conferi dimensiuni tot 
mai mari realizărilor de pînă 
acum, dornici de a se manifes
ta în fiece clipă, ca făuritori 
activi ai României socialiste, 
oamenii muncii din patria 
noastră au hotârît ca anul a- 
cesta Intîiul de Mai să fie săr 
bătorit de fiecare la locul 
său de producție — în uzine 
și pe șantiere, pe ogoare, în 
laboratoare, acolo unde se 
făuresc bunurile materiale și 
spirituale ale societății noas
tre. Cinstind în acest mod zi
ua de 1 Mai. întregul nostru 
popor a împlinit adevăratele 
valențe ale marii sărbători a 
omenirii muncitoare și, în a- * 
celași timp. și-a exprimat, 
printr-un înalt simbol, dragos
tea fierbinte față de Partidul 
Comunist Român — cel care 
a dat muncii un sens și un 
conținut nou, eliberînd-o de 
exploatare si transformînd-o 
într-o condiție a existenței u- 
mane demne, al formării și a- 
firmării personalității uman:.

...In sala Pavilionului Expo
ziției Economiei Național: 
și-au dat întîlnire, miercuri 
după-amiază, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din între
prinderile și instituțiile Ca
pitalei.

Marea, ro.tondă era împodo
bită sărbătorește. Deasupra

tribunei oficiale strălucește în 
reflexe aurii stema partidului, 
precum și urarea „Trăiască 
Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a 
societății noastre socialiste", 
precum și mari steaguri roșii 
și tricolore.

La înălțimea cupolei se poa
te citi îndemnul mobilizator 
adresat oamenilor muncii din 
întreprinderi pentru a și spori 
eforturile în vederea realiză
rii exemplare a sarcinilor e- 
conomice și sociale înscrise în 
planul pe 1974, pentru spori
rea eficienței economice, ri
dicarea calității produselor, 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Ora 16,00. Sosirea la tribu
na oficială a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători de partid și de 
stat, anunțată’ prin semnal de 
trompetă, face ca din 
să erupă entuziasm și 
fără margini.

Crainicul rostește 
„Bine ați venit 
șe secretar general 
Partidului Comunist Român 
președinte al Republicii Socia
liste România! — urare relu
ată și amplificată prin glasu
rile miilor de demonstranți.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, în tribu
na oficială au luat loc tovară
șa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu. Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu. Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Dră- 
gănescu. Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Râdulescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Chivu Stoica. 
Constantin Băbălău. Cornel 
Burtică. Miron Constantines- 
' u. Mihai Dalea. Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion loniță, 
Vasile Patilineț, Ton Pățan, 
Ștefan Andrei, Gheorghe O- 
prea, viceprim-ministru al 
guvernului, precum și Con
stantin Pîrvulescu, Alexandru 
Scncovici și alți militanți din 
ilegalitate ai partidului și ai 
mișcării muncitorești din ța
ra noastră, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au luat loc. de asemenea, 
membri ai delegației Frontu
lui Unit Național al Cambod- 
giei și Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambofl- 

, giei.. condusă de 
phan, membru 
Politic al C.C. al 
ceprim-ministru 
apărării naționale 
G.R.U.N.C., comandantul șef 
al Forțelor Armate Populare 
de Eliberare Națională,1 și 
membri ai delegației economi
ce guvernamentale siriene, în 
frunte cu Mohamed Haydar, 
vicepremierul pentru proble-

tribune 
bucurie

solemn: 
tovară

și

Khieu Sam- 
al Biroului 
F.U.N.C., vi- 
și ministrul 

al

Valea Jiului în haine de lucru
Reporterii ziarului transmit din abataje, de pe șantiere, 

de la locurile fierbinți ale producției

Cârbunele cald „curge" 
spre lumina

Mina, cu galeriile, cu sui
toarele ei amețitoare, cu aba
tajele. și craterele ei, mă co
pleșise clndva. Ieri diminea
ță, la Vulcan — in timp ce 
străbăteam, înapoi, spre zi
uă, galeria de coastă, in blo
cul 5, stăpînit de puternica 
impresie pe care mi-o lăsase
ră abatajele-cameră 
lui Dudescu, Petrișor sau 
colaescu — mina, acolo 
mi-a apărut pentru prima 
ră altfel, ca un copac falnic, 
în plin anotimp al rodniciei 
sale, cu rădăcinile adine în
fipte într-un miez de foc. Și 
căutam o comparație pentru 
abataje — da, am găsit, nu 
le pot lua altfel decît ca pe 
niște ciorchini de rodii date 
în pîrg, așteptînd o 
meșteră să le adune...

...„Camera" nr. 5. 
Dudescu, brigadierul, 
te raportul celui de-al 3-lea 
șef de schimb al său, Andrei 
Ghemeniuc. E mulțumit. In 
ultima zi a lui aprilie, s-a a- 
vansat cu 6 metri liniari. 
Peste 130, în întreaga lună, 
îmi arată ultimul stilp de 
susținere pe care-1 știa, din 
ziua precedentă, și pe ceilalți 
care i s-au alăturat. „Mer
gem în plin. Aceasta ea tre-

ale 
Ni- 
jos, 
oa-

mină

Mihai 
primeș-

Ia mea cameră, în afara celor 
două ale apartamentului... Căr. 
bunele e moale, se rupe re
pede..." Vasile Barabulă cu 
Francisc Moroșan, Gheorghe 
Hortopan și Iosif Marton 
schimbul de noapte, iși ur
mează șeful. Pleacă. Brigadie
rul nu uită să le .spună cile 
ceva fiecăruia în parte. „Nu 
știu, dar cred că dacă n-am 
fi prieteni, dacă nu ne-am în
țelege ca frații, poale că trea
ba n-ar merge așa de bine".

Are Mihai Dudescu o vor
bă domoală și totuși tăioasă, 
conține în ea parcă ceva din 
duritatea cristalului, ale că
rui virtuți le-a transmis, în 
egală măsură, brațelor vîn- 
joase ale ortacilor săi. Pri
vesc peretele negru din iată, 
cu sclipiri diamantine, ur
măresc pregătirile' — au a- 
părut, între timp, 7și cei 
componenți ai schimbului 
cu Andrei Pop în 
Gheorghe Ardeleanu, 
Grigoraș, Gheorghe 
și Ioan Pop, fiecare știe 
are de făcut, se pun „banda
je", se potrivesc stîlpi, grin-

5
I, 

frunte, 
Vasile 
Martin 

ce

Viorel TEODORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Fapte grâîtoare 
de munca

Prezență deosebit de bună 
în schimbul I al primei zile a 
lunii mai în cadrul sectorului 
IV al minei Lupeni. Colecti
vul sectorului ce deține o 
pondere însemnată în pro
ducția minei a ținut să se fa
că remarcat ca întotdeauna 
— prin fapte de muncă grăi
toare, prin sutele și miile de 
tone de cărbune trimise în
tr-un flux continuu spre ziuă.

Abatajul cameră 4 Est. Una 
din lucrările care a generat 
o serie de temeri în luna tre
cută. Atacată în jurul datei de 
15, această mare capacitate 
de producție urma să aibă 
un cuvînt hotărîtor de spus, 
prin demarajul înregistrat 
încă din primele zile, în sta
bilirea nivelului realizărilor 
sectorului. încheierea lunii 
avea să arate, o dată în plus, 
că pentru acești harnici mi
neri îndeplinirea, exemplară 
a datoriei este un lucru ce nu 
poate fi pus în discuție. Aba
tajul a „mers" bine, sute de 
tone extrase peste plan au 
răsplătit strădania colectivă, 
iar acum este în „dezvoltare", 
urmînd să atingă în curînd 
capacitatea maximă.

Surprindem schimbul de

„tăiere". Dispuși de-a lungul 
frontului, cei aproape 30 de 
mineri în rîndul cărora re
cunoaștem pe brigadierul 
fruntaș Petre Constantin, pe 
șeful de schimb Constantin 
Nichita, pc minerul Teodor 
Moldovan, pe tinerii Gheor
ghe Topolniceanu și Mihai 
Roman dau zor la ridicarea 
grinzilor. „Prezența e foarte 
bună, ne spune brigadierul 
ce a inițiat întrecerea fronta- 
liștilor din Văile, și sîntem 
hotărîți să încheiem în timp 
cit mai scurt operațiile 
ciclu ce ne revin".

Aceeași dorință de a 
cheia cu rezultate cît mai 
ne această zi o întîlnim și în 
abatajul frontal 1 Est și la 
preabatajul din culcușul stra*. 
tului 3. Brigadierul Ion Sălă- 
jan, de la al doilea mare 
frontal al sectorului, a fost 
„de șut" noaptea, iar acum 
lipsește. Sînt prezenți, însă, 
maistrul minier Adalbert Czi- 
szer, șeful de schimb Vasile 
Codreanu, minerii Floria și 
Constantin Stingă, tinerii

Bujor BOGDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Asigurarea 
extracției de cărbune pe 
puțul orb nr. 1 de la mina 
Vulcan prezintă o impor
tanță deosebită, deoarece a- 
ceasta influențează hotărî
tor activitatea de producție 
a sectorului I. Tocmai de 
aceea executarea lucrărilor 
ocazionale de punere în 
funcțiune a celei de a doua 
colivii de transport se ce
reau executate cu maximum 
de operativitate pentru a nu 
stînjeni munca de la fron
turile de lucru din sector. 
Pregătirea temeinică a lu
crării. repartizarea judici
oasă a sarcinilor, la fel ca 
și priceperea dovedită de 
maistrul mecanic Boris Las- 
cu, de lăcătușii Alexandru 
Tomuș, Petru Jurj, loan 
Jura, Nicolae Bodescu, Paul 
Călugăreanu și alții au fă
cut ca lucrarea să fie ter
minată cu șase ore mai re
pede decît fusese planificată

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea festivă din Petroșani
de- 
îm- 
din 

a- 
de 

Jiu-

O zi de primăvară 
plină, ce vestește un an 
belșugat în roade, în care, 
mugurii plesnind de sevă 
par florile aducătoare 
rod, a fost ieri, în Valea
lui. O zi luminoasă și generoa
să așa cum este însăși sărbă
toarea solidarității internațio
nale a celor ce muncesc — 1 
Mai, cînd aspirațiile oameni
lor de pretutindeni se împre
ună într-un gînd comun — i- 
dealul păcii și al prieteniei. 
Pentru oamenii muncii din 
țara noastră, țară în care a- 
ceastă sărbătoare are o înde
lungată tradiție — în 1890, 
cînd 1 Mai a fost hotărîtă, 
prin voința unanimă a celor 
ce muncesc, zi a solidarității 
lor, clasa muncitoare din 
România a fost printre prime
le din lume care au aniversa- 
t-o — acest eveniment precedă 
un an jubiliar — anul aniver
sării a 30 de ani de la Elibe
rarea patriei și al Congresului 
al XI-lea al P.C.R. Prin hotă- 
rîrea oamenilor muncii, an
gajați într-o mare și pasio
nantă întrecere socialistă pen
tru transpunerea în viață a 
sarcinilor Congresului al X- 
lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru reali
zarea planului cincinal înain
te de termen, izvorîtă dintr-o 
înaltă conștiință comunistă. 
Ziua muncii a fost sărbători
tă prin muncă avîntată, dedi
cată marilor evenimente ale 
anului.

Intr-o atmosferă de vibran
tă unitate cu idealurile Parti
dului și Patriei, de dragoste 
față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cărui neobosit’’ 
muncă este o pildă pentru 
destoinicii mineri care s-au 
aflat întotdeauna în fruntea 
clasei noastre muncitoare. Va
lea Jiului a întîmpinat ziua 
de 1 Mai împodobită sărbăto
rește cu rezultate superioare 
în întrecerea socialistă.

In acest cadru, specific mo
mentelor memorabile, la Ca
sa de cultură din Petroșani a 
avut loc adunarea festivă a 
oamenilor muncii din Valea 
Jiului consacrată zilei de 1 
Mai, Ziua solidarității inter 
naționale a celor ce muncesc. 
La această manifestare au 
participat o mulțime impre
sionantă de oameni ai muncii 
din municipiu, minerii adu- 
cind cu ei remarcabile dopa 
șiri ale sarcinilor de produc 
ție, constructorii care înalță 
avîntate edificii economice și 
social-culturale pe aceste me
leaguri. energeticieni prepa
ratori, intelectuali. După in
tonarea imnului de stat al 
României adunarea s-a des
chis într-o atmosferă de entu
ziasm și elan patriotic, sutele 
de participant scandînd în
delung pentru patrie și partid, 
pentru iubitul nostru condu
cător. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La adunare au lu
at parte tovarășii Loghin Po-

Vasilepa, Gheorghe Feier,
Oros, secretari ai Comitetului 
municipal de partid. Traian 
Blaj, prim-vicepreședintc al 
Comitetului executiv al Con
siliului popular municipal, 
Gavrilă David, președinte al 
Consiliului municipal al sin
dicatelor, Nicolae Haneș, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C., Iosif Co- 
toț, membru de partid din i- 
legalitate, activiști de partid 
și de stat. Despre semnifica
ția Zilei solidarității interna
ționale a celor ce muncesc a 
vorbit tovarășul Loghin Popa, 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid, care a relie
fat tradițiile muncitorești ale 
Văii Jiului în sărbătorirea zi
lei de 1 Mai de-a lungul ani
lor, condițiile de astăzi în ța
ra noastră, cînd oamenii mun
cii, în dubla lor calitate de 
producători și proprietari, se 
dăruiesc cu devotament pen
tru progresul patriei socialis
te și al fiecăruia în parte. In 
acești ani ai construcției mul
tilaterale a societății socialis
te în patria noastră oamenii 
muncii se întrec cu ei înșiși 
într-o impresionantă și frene
tică activitate, obținînd suc
cese prestigioase.

Minerii, acești destoinici 
bărbați aflați într-o victorioa
să încleștare cu stratele bo-

(Continuare în pag. a 3-a)
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VALEA JIULU W HAINE DE
PRELUDIUL

VIITOARELOR IZBÎMZI
— Schimbul I *a pornit bi

ne! ne-a întîmpinat ieri di
mineață, după intrarea în sub
teran a minerilor din primul 
schimb, tovarășul Andrei Col- 
da, secretarul comitetului de 
partid al minei Lonea. Și e fi
resc să fie așa. Pentru noi, 
întîi Mai nu e doar prima zi 
a unei noi luni ci, mult mai 
mult, începutul unei etape noi, 
hotărîtoare a întrecerii pen
tru realizarea angajamentelor 
asumate în întrecere pe acest 
an.

Avea dreptate 
cînd începutul e 
sele reușitei sînt 
Or, în competiția

secretarul; 
bun și șan- 
mai sigure.
minerească

Miercuri 1 Mai, ora 5.30. 
In abatajul frontal nr. 6133 
B, de la sectorul I al minei 
Paroșeni, schimbul I din 
brigada lui Dumitru Sbanțu 
este prezent la datorie. Tră
iesc în profunzime această 
datorie minerii Dumitru Ho- 
zoreanu, Costică Gagea, Vir-, 
gil Hațeganu. combainerii 
Dumitru Tușineanu și Du
mitru Crăciun, lăcătușul Va
sile Mitache și toți ceilalți 
prezenți la șut in zi de săr
bătoare a muncii. Șeful de 
schimb, Grigore Anastasiu, 
are toate motivele să ne de
clare: ..Toți din schimbul 
meu au venit la șut mai de
vreme ca de obicei,
înțeles, încă de ieri, să dăm 
peste plan minimum 30 tone 
de cărbune. Am discutat și 
c.i cei din schimbul trei, al 
lui Vasile Bărbăcaru, care 
ne-au promis că ne lasă po
ziție bună pentru a putea da 

V_________

Ne-fim

mai mult cărbune re- 
au o deosebită însem-

să 
din

mutăm dialogul 
sediul comitetului

pentru 
ușitele 
nă tatei

Dar, 
nostru
de partid la... cîteva sute de 
metri de la suprafață mai spre 
adine, la orizontul 500 — în 
frontalul uneia din brigăzile 
cele mai prestigioase ale mi
nei — cea condusă de loan 
Cojocaru.

— Și cum ați pornit azi?
— Foarte bine, dar...
Simplu, minerește, înseam

nă: efectivul schimbului s-a 
prezentat complet la datorie, 
a preluat lucrul din mers și...

— Și la ora asta, zece, ve-

deți. peste jumătate din pre
liminarul pe primul schimb 
a fost ..expediat" 
Adică

Dar
Ne 

rul: 
■ — E păcat că nu 
într-o altă zi, cînd 
mergea „din plin". Pentru 
azi sîntem în lichidare.

Da, brigada Cojocaru 
chida-ieri abatajul, o nouă 
lie. Dacă o vizitam cu două 
zile mai devreme, abatajul 
mergea încă „din plin". Dar 
am întîrziat. De fapt nu noi 
am întîrziat. Brigada a... lu
at-o înainte. A realizat pe lu
na aprilie două fîșii în plus 
ceea ce înseamnă aproape 500 
tone cărbune peste plan. Nu 
e o noutate., Asemănător se 
întîmplă lună de lună. Briga
da o ia înainte cu vitezele de 
avansare, cu randamentele,

din abataj, 
peste 70 de tone. Dar... 
ce înseamnă acel ..dar"? 
răspunde tot brigad'e-

ați venit 
abatajul 

că

cu depășirile. Așa, se explică 
și cele 2 100 tone cărbune ex
trase peste planul brigăzii în 
primul trimestru. Ordinea, 
buna organizare, voința una
nimă a oamenilor de a-și fa
ce cu prisosință datoria își 
spun cuvintul. Și în luna tre
cută, și pe trimestrul I, și ieri 
— în ziua de 1 Mai — cînd 
deși abatajul era „la hotar", 
în curățire pe jumătatea pro
filului cărbunele „curgea" ne
întrerupt spre buncărul co
lector, urmînd ca schimburi
le următoare să înceapă închi
derea feliei. Și apoi? Apoi al
tă felie, alt frontal, altă fază 
a competiției 
mai repede, 
cît mai mari 
mai mult.

— Deci, și.

pentru mai mult, 
pentru avansări 
— cărbune cît

azi la lucru...
— Normal. Dăar lucrează 

toată lumea. Peste două zile 
vom avea timp și de iarbă

verde. Poate și timpul va fi 
mai frumos decit azi...

...Deci „normal". După pă
răsirea abatajului, pe galeria 
de bază de la 400 plină de 
..țuguri cu pline", intrebîndu-1 
pe supraveghetorul de trans
port Demeter, „cum merge?", 
am primit același răspuns: 
„normal, chiar mai bine". Iar 
mai tirziu. urmărind cifrele 
din situația dispecerului mi
nei ni s-a servit același „co
mentariu" — „e normal, chiar 
mai bine decit în alte zile".

Minerii de la Lonea au de
butat, așadar. în cea de a 
cincea lună a anului normal» 
chiar mai bine, mai 
ceea ce reprezintă mii 
ne de cărbune trimise 
prafață . drept omagiu
Zilei muncii — un promițător 
preludiu al viitoarelor lor 
succese.

rodnic, 
de to
la su-

Ei dus

Semnează : brigada Voicu

A

întrecere
cărbune din primele ore ale 
șutului. Și ortacii s-au ținut 
de cuvînt. De altfel eram 
pregătiți pentru ziua de azi. 
Brigadierul nostru Dumitru 
Sbanțu ne-a spus prietenește 
ieri: mâi băieți, aveți grijă 
că miercuri e o zi deosebită 
și trebuie să facem totul pen
tru a o cinsti așa cum se 
cuvine. Prin muncă. De a- 
ceea sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a extrage, 
peste sarcina de plan, cel 
puțin 30 tone. Așa cum am 
promis. Nici nu ne gîndim 
să fie altfel".

...Combina a pornit la ora 
6. Cind s-a terminat tăierea 
primei fîșii, cea de a 60-a 
tonă de cărbune curgea pe 
banda transportoare. Și e- 
ra abia ora 9. Intre timp ea

contra cronometru
tăie- 

din 
schimbul lui Grigore Anas
tasia s-au ținut de cuvînt.

O prezență la fel de impre
sionantă în schimbul lui E- 
ugen Micloș din brigada lui 
Ioan Demeter de la abata
jul nr. 6 025 al aceluiași sec
tor. Și aici se simte emula
ția caracteristică marilor e- 
venimente. Vagonetarii A- 
urel Drăgoescu. Vasile Far- 
cău, Petru Dogaru, Gheor
ghe Cristian, minerul Vasile 
Bardac și combainerul Mi
hai Lazăr trăiesc momente 
de satisfacție: schimbul lor 
și-a realizat sarcina de plan, 
pentru ziua respectivă, la o- 
ra 9.30.

Ne-am angajat să depă
șim astăzi planul cu 50 ,de

a fost pregătită pentru 
rea a doua. Minerii

tone — declara brigadierul 
Ion Demeter — și cred că 
acest angajament va fi depă
șit. Trăim o 
Ziua Muncii 
cinstim așa, 
rezultate pc 
mentului. Eu 
oamenii încă 
vrem să facem astăzi.
sînt hotărîți, ca și mine, să 
realizăm o depășire cît mai 
mare așa cum ne cere parti
dul, conștiința noastră".

Cuvintele brigadierului sînt 
întărite și de maiștrii mi
nieri Adalbert Bako și Ha- 
ralambie Lebădă care trec 
pe la acest loc de muncă: 
„brigada lui Demeter își fa
ce exemplar datoria".

La plecarea din abataj 
i-am întîlnit pe artificierii

zi mare astăzi, 
și vrem s-o 

minerește, cu 
măsura eveni- 
am discutat cu 
de alaltăieri ce 

Toți

---------------- ---- \ 
Vasile Moraru și Darie Vă- 
căriuc. Am vorbit în fugă. 
Nu aveau timp de pierdut. 
Am reținut totuși că ei exe
cută lucrări de pușcare la 
brigăzile lui Demeter, Vinti- 
lă, .Andrei Sandor, Ghiban. 
Anastasiu, Osiaciuc, Grosa- 
ru și Chibulcuteanu care lu
crează în schimbul I.

„Pușcăm să-și îndeplineas
că angajamentul — spuneau 
ei — și-i mai ajutăm și cu 
materiale la locul de mun
că. Dacă ne ajutăm și rezul
tatele sint mai frumoase".

Intr-adevăr. Rezultatele 
din primele ore de muncă a- 
le zilei confirmau cele de
clarate de oamenii pe care 
i-am amintit. La ora 
în dimineața sărbătorii mun
cii, minerii sectorului I 
minei Paroșeni puteau, deja, 
raporta primele rezultate cu 
care ei'au cinstit ziua de 1 
Mai.

Cornel HOGMAN

9,30.

al

J

Minerii Dîljei păstrează cadența
au
a-

Și minerii de la Dîlja 
fost prezenți la datorie în 
vanposturile luptei pentru căr
bune.

I-am întîlnit în abataje. La 
orizontul 440 m, în perimetrul 
sectorului II, sector care a în
cheiat luna aprilie cu un plus 
de 758 tone de cărbune, l-am 
întîlnit. plecînd spre ziuă pe 
șeful de brigadă din abatajul 
frontal nr. 10. Grigore Maxim. 
Terminase schimbul de noapte.

— N-a fost un schimb numai 
de producție — a apreciat bri
gadierul Maxim. Am avut de 
efectuat multe lucrări auxilia
re. Urmează acum răpirea. To
tuși între 70—80 de vagonete 
am încărcat sigur.

Bilanțul acestei brigăzi pe 
luna aprilie este de peste 300 
de tone date în plus, un randa
ment de 8.09 tone față de 7.38 
planificat. In abataj minerii 
din primul schimb al zilei de 
1 Mai în frunte cu Anton Mic- 
si, pregăteau o nouă pușcare 
pe o jumătate de fîșie. 40 de 
găuri erau deja 
nerul Gheorghe 
sumase obligația 
timelor 5 găuri, 
erau preocupați 
plasei pentru 
materiale.

'e fîșie. 40 de 
perforate. Mi- 
Varga își a- 
executării ui- 
Ceilalți ortaci 

cu aducerea 
podire și altor

Reperul următor al drumu
lui prin subteran l-a constituit 
frontalul nr. 8 al brigăzii lui 
Remus Miclea din același sec
tor II- Schimbul compus din 
7 voinici și cu brigadierul 8, 
îj dădea zor cu evacuarea căr
bunelui pușcat de schimbul 
anterior. La capătul cel mai a- 
vansat al „lanțului" de trans
portoare, minerii Dumitru Per- 
ju și Aurel Răbulea, ajutorul 
miner Titu Deaconu și vagone
tarul loan Mogan „dădeau po
gan"... cale liberă cărbunelui 
spre rostogol.

— Principalul nostru scop 
este, atit astăzi cît și în oricare 
altă 
mâi 
nea 
vom 
rezultate cît mai bune. La ca
pătul inferior al rostogolului, 
vagonetarul Petrache Radu, un 
om iute, cum ni l-au descris 
ortacii lui. avea speranțe în 
60—70 de „rîzne" încărcate 
ochi în schimb. Baza plusului 
de producție de peste 300 de 
tone de cărbune realizat de a- 
eeastă harnică brigadă în luna 
trecută o constituie randamen
tul de 8.41 față de 7,38 tone, 
ordinea din abataj, poziția bu
nă a stratului.

zi de lucru, să dăm cit 
mult cărbune — ne spu- 

brigadierul Miclea. Azi. 
cinsti ziua de 1 Mai prin

în scurta discuție purtată 
la sfirșitul documentării, șe
ful sectorului II, inginer Paul 
Vitan, a dorit neapărat să men
ționăm cu această ocazie prin
tre oamenii de bază ai sectoru
lui, cum sînt maiștrii mineri 
principali Iosif Bîrlea ,șj Tudor 
Zaharescu, maistrul principal 
electromecanic Gicu Enache, 
secretarul organizației de 
partid a sectorului. Petru Scră- 
deanu. un experimentat briga
dier care în prezent coordonea
ză cu rezultate deosebit de bu
ne activitatea a două abataje 
cameră, exemplu de dăruire 
în muncă, și pe brigadierul Si
gismund Dane, de la abatajul 
cameră nr. 6. Motivul? Brigadă 
acestuia â realizat în aprilie un 
randament de 9.18 tone pe 
post,, cel. mai mare pe sector, 
față de 8.18 tone cît are pla
nificat.

...Bilanțul final al primului 
schimb al zilei de ieri : bri
gada condusă de Remus Mi
clea — 115 vagonete de căr
bune încărcate, cea a lui Gri
gore Maxim — 77 vagonete; 
la nivelul sectorului — 351
vagonete de cărbune.

T. TAțARCA

FAPTE GRĂITOARE DE MUNCĂ
(Urmare din pag. 1)

Ioan Crăciun, Milucă Avasili- 
căi, Ion Lazăr, care alături de 
ortacii lor execută răpirea.
Star, bine" cu lucrul, dar vor 

să lase o poziție cit mai bună 
ortacilor din schimbul II, 
cînd urmează să se încheie 
ciclul, o nouă etapă în între
cerea pentru cărbune, pentru 
ritmicitate.

La preabatajul din culcuș, 
șeful de echipă Ioan Costin, 
minerul Matei Vlădescu și 
„mezinul" colectivului Gelu

Popa se pregătesc să perfore
ze găurile ; în schimbul pre
cedent pușcătura nu a rupt 
bine așa că le revine lor sar
cina de a recupera avansarea 
nerealizată. ..Stratul se pier
de", culcușul e foarte tare și 
pușcăturile nu prea merg în 
plin, ne spune Ioan Costin. 
Totuși, ziua o vom încheia 
cu o avansare la nivelul pla
nului, nu putem rămîne noi 
mai prejos decit ceilalți or
taci".

Ziua trebuie încheiată cu 
sarcinile îndeplinite și chiar

depășite. Acesta este gîndul 
cu care au pășit ieri în mină 
Petre Constantin, Vasile Co- 
dreanu, loan Costin, întregul 
colectiv al sectorului, toți mi
nerii Lupeni'ului. La sfîrșit.il 
schimbului ciclurile erau rea
lizate integral, semn că ho- 
tărîrea luată va 
tă, probîndu-sc 
așa cum spunea 
nier principal
„hărnicia și entuziasmul a- 
cestor oameni care nu o dată 
ne-au uimit prin dăruirea 
lor".

fi îndeplini- 
încă o dată, 
maistrui tni- 
To.m Snciu

O singură voință.
un singur gînd

In sala
Aninoasa

- Cred că nu-l găsiți la front. 
A fost azi-noapte în schimbul 
III.
- Da, și eu l-am văzut asea

ră la pontaj. Știți, de regulă Voi
cu umblă pe schimbul întîi, dar 
cînd alte schimburi au ceva 
deosebit, nu stă acasă, nu poa
te...

După un astfel de dialog nu 
poți rămîne decit descumpănit 
de o asemenea neșansă.

Descumpănit, resemnat am 
parcurs pe galeriile sectorului 
III al minei Petrila ultimii me
tri pînă la cele două frontale 
(de fapt, abataje cu front scurt) 
ale lui Voicu. N-am apucat să 
intrăm în abatajul mai apropiat 
cînd, surpriză : șeful sectorului, 
inginerul Benone Costinas se o 
prește lingă, un om vinjos înde
sat, dezbrăcat pînă la briu :

- Tovarășul Voicu Eugen, șe
ful de brigadă...

Deci, Voicu nu lipsea din a- 
bataj. Voicu, minerul atît de vi
guros, atit de iute și aprins la 
vorbă, de neiertător cu greșeli
le de aprovizionare sau întreți
nere, minerul care conduce do
uă frontale, care umblă și pe 
cite două schimburi și, chiar da
că nu intră în mină, vine seară 
de seară la pontaj, la întîlnirea 
cu schimbul, Voicu acest miner

vestit, chiar dacă a mai făcut 
un șut „scurt" in schimbul trei, 
nu avea cum să lipsească, as
tăzi, din abataj. Cum nu m-am 
gîndit, pe drum încoace că nu 
se poate să nu-l găsesc ?

intr-un tirziu, după ce s-au 
lămurit „lucrurile" intre inginer 
și brigadier am ajuns față în fa
ță cu brigadierul, iar acesta fa
ță în față cu întrebările. Răs
punsurile au fost simple și sigu
re ; aprilie a fost încheiat cu un 
plus de peste 500 tone ; produc
tivitatea - între 8,5 - 9,3 pe 
post ; cu indisciplinații ? - doar 
cazuri izolate. Brigada'e „cău
tată" de oameni, noii angajați 
sint primiți cu grijă.

- Cîți oameni conduceți, to
varășe

- La 
proape

-Șl
mai mult ?

— Pe toți 1
— Dar, care sînt mai apropi- 

ați de dumneavoastră ?
— Toți. Nu vedeți și astăzi ? 

Plasare completă ; nici o ab
sență ; se lucrează mai cu spor 
ca în zilele obișnuite. Cînd în- 
tîrziem cu ciclul, toți oamenii 
din schimb înțeleg că trebuie să 
răminem pînă cină terminăm 
răpirea sau pușcarea...

Voicu ?
amindoua frontalele, a- 
de 60.
pe care vă bizulți cel

Brigada lui Voicu - de lapt 
brigăzile de la cele două fron
tale „scurte" - deține ponde
rea în producția sectorului, cu 
circa 33 la sută. Pentru întregi
rea imaginii, adăugăm că sec
torul deține și el ponderea, pe 
mină, cu circo 29 la sută. Deci 
Eugen Voicu și ortacii lui ex
trag o cantitate situată intre 8 
și 10 la sută din producția mi
nei.

E mult ? E puțin ?
Pentru un miner care știe mi

nerit, și pentru brigadier care 
se pricepe la oameni - chiar 
dacă e iute la vorbă nu e 
mult. Brigadierului nu i s-a pă
rut mult cînd i s-au încredințat 
două abataje, nu 
mult cînd trebuie să rămină 
peste schimb sau să vină seară 
de seară la pontaj, așa cum nu 
I se pare mult să sporească ne
contenit depășirile de plan.

Aprilie a fost depășit cu pes
te 500 de tone. In primul schimb 
din luna mai, de sărbătoarea 
muncii, după pușcare, au ieșit 
peste 200 tone de cărbune. O 
cifră semnată de brigadierul 
Eugen Voicu împreună cu oa
menii pe care se bizuie cel mai 
mult, adică - toți membrii bri
găzii.

i se pare

Ion MUSTAȚA

Cărbunele cald „curge" spre lumină
{Urmare din pag. 1)

zile, se cură[ă poditura — și 
mă gîndesc la modestia bri
gadierului. Oare, așa să fie, 
cărbunele e intr-adevăr moa
le, sau a lost determinat de 
oameni să devină... supus? 
„La ora 7,30 pușcăm". Mai e

Ieri, constructorii — „zidi
tori de viitor" cum li se 
spune uneori întilniți 

pretutindeni pe meleagurile mu
nicipiului au fost, și la propriu și 
la figurat, la înălțime.

— Este o zi de mobilizare ge
nerală și de manifestare deo
sebită a elanului în mun
că, au fost cuvintele cu care 
ne-au întimpinat pe șantierul de 
locuințe din Lupeni tehnicianul 
constructor CORNEL VASIAN, co
ordonator de lucrări la blocurile 
B-1 și L-1, secretarul de partid 
al organizației de bază a șanti
erului și FRIEDERICH DARADICS, 
vicepreședinte al Consiliului 
popular orășenesc.

- Azi, le-au susținut afirmația 
cu un exemplu concret ȘTEFAN 
RADAR și PETRU VIEZURE - pri-

PE ȘANTIERE

5»Cote“ înalte de dăruire

Rezonanța
primelor ore

timp, ne retragem insă înspre 
marginea abatajului (sînt in
solit de maistrul loan Ara
mă, secretarul de partid al 
sectorului I), pentru că bri
gadierul are treabă. Pikhame- 
rul începe să duduie, s-a por
nit uruind egal și craterul a- 
poi și... lopefile. Cărbunele 
curge „cald“, curat, înspre zi
uă, peretele negru capătă 
contururi ciudate in urma 
tirnăcopului, a pik-ului și rar. 
din cînd în. cînd doar, cite-o 

îl
din cînd în. cînd doar, 
stincă pietroasă, răzleafă, 
mai... stînjenește. A trecut o 
oră șl jumătate, aproape

aș- 
pușcării, 

e cazul, 
ascultător,

o 
jumătate de cimp a fost ex
pediat soarelui, luminii; 
teptăm momentul 
dar e amînat. „Nu 
încă, peretele e
merge și cu pikhamerul, tă
cem economie de exploziv". 
Mihai Dudescu zâmbește și-l 
întreb cit va da, pînă la sfîr- 
șitul șutului, peste preliminar. 
„Eu sînt în întrecere cu Flo- 
rea Petrișor, brigadierul din 
abatajul 1, șl nU vreau să în
ceapă ei luna mai bine decit 
noi. Da(i un telefon la sector, 
după ora 15“.., Am dat. Re
zultatele?
+ 30 
fruntaș 
meritat 
bători.

Mihai 
vagonefi. 
s-a situat 
și-n ziua măreței săr-

Dudescu :
Colectivul 
pe locul

bfu față de cei planificat 
o zi de lucru... obișnuită.

1 Mai pe șantierul de 
ințe din Vulcan. Două 
„turn" neterminate 
semețe alături de cele 
in urmă cu cîteva

pentru

Pătrundem in noua hală 
a atelierului de binale și 
mobilier divers din Livezeni 
al Fabricii de industrie lo
cală Petroșani. Aici, in zum
zetul mașinilor Irebăîuiau 
meseriași clin vechea breas
lă a lemnarilor, l-am găsit pe 
cei peste 90 de meseriași ai 
acestui atelier executînd o 
comandă de 120 mp de uși 
și ferestre destinate unei 
noi creșe-grădinițe ce se 
construiește in Petroșani.

— Pot să afirm că între
gul nostru colectiv s-a mo
bilizat la realizarea sarci-

Mesaje ale
hărniciei...

to-

1 Mai. Ora 5,05. 
de apel a minei 
maiștrii mineri de la sectoa
rele de „cărbune" și investi
ții își închid satisfăcuți căr
țile de pontaj. Toți minerii 
din schimbul I au răspuns 
prezent! Se aflau deja la a- 
cea oră în rampa puțului 
principal „Nord" și s-au în
șiruit de-a lungul tunelului 
spre puțul din incinta „Pis- 
cu".

— De merg bine instalați
ile electromecanice, cum 
ne-am obișnuit, de altfel, să 
meargă de cîteva luni încoa
ce, și avem materialele ne
cesare, lemn și goale — afir
mă minerii Eugen Lupa. 
Ioan Răzoare, Nicolae Urzi
că. Vasile Bera și Emeric 
Fiilop — vrem să raportăm 
azi, cu prilejul sărbătorii 
muncii, realizări de scamă.

— Sprijinul electromecani
cilor, al- celor dc la trans
port și depozit, sint de pă
rere șefii de brigadă Con
stantin Broască. Gheorghe 
Munteanu și Teodor Tărbu 
zan se ridică întotdea ma la 
nivelul efortului pe .are 
facem noi în abataje...

Și șefii de brigadă nu ai 
greșit. Cu cîteva minuh 
înaintea începerii șutului în 
schimbul I, mecanicii de lo
comotive și însoțitorii, prin- 

Malea, 
Ludovic 

lucru.

tre care Gheorghe 
Florian Ciucea și 
Gaboș erau gata de

La fel și semnaliștii și lăcă
tușii Gheorghe Burlec, de la 
puțul orb nr. 6 și Aurel Fe
lea, toți din cadrul sectoru
lui de transport.

— Colectivul sectorului e- 
lectromecanic, ține să arate; 
maistrul mecanic loan Păs- 
trăveanu a hotărît ca în a- 
ceastă zi să execute unele 
lucrări de reparații mai im
portante programate pentru 
două zile. Este vorba de 
transportorul TR-3 al secto
rului I a cărui reparație o 
execută echipa condusă de 
Aron Burlec, pompa de apă 
a sectorului de transport pe 
care o va repara echipa lui 
Adolf Lacatoș și execuția u- 
nor guri de rol pentru sec
torul I de producție de că
tre echipa condusă de Iosif 
Pușcaș.

...Prin efortul depus, tot ce- 
ea ce și-au propus aninose- 
nii, a prins viață pînă la fi
nele schimbului I. Toate lu
crările au fost încheiate, ast
fel că s-a realizat o produc
ție de cărbune egală cu cea 
preliminată pe schimb. „Re- 
gia", așa cum o doriseră mi
erii din abataje, se dove- 
iise încă o dată sprijin con- 
•ret, consistent al celor ..pro
iectivi" din abataje si de la 
inafntări. Au fost toți sin
gură voință, un singt.ii gînd.

De la Uricani corespon
dentul nostru Ilie 
Coandrăș, ne-a relatat 

prin telefon, fapte care a- 
testă încă o dată hărnicia 
minerilor de aici, ambiția lor 
ca în această zi sărbătoreas- 

■că a Intîiului de Mai, în a- 
batajele și galeriile din a- 
dîncuri, să situeze munca pe 
cota cea mai înaltă a rodni
ciei la extracția de cărbune.

La sectorul III al E.M. U- 
ricani — notăm din relata
rea corespondentului nostru 
— am întîlnit pe mecănicul 
de locomotivă Diesel de mi
nă Mihai Lungii, care, deși 
era numai ora 8, aducea de
ja primul convoi de vagone
te cu cărbune spre rampa 
puțului de extracție. Era ro
dul primelor ore de muncă 
a minerilor acestui sector 
fruntaș al minei. Șeful de 
brigadă Gheorghe Scorpie 

abatajul fron- 
I, prins. îm- 
ortacii. în iu- 

munci avîn-

Constantin IJÂNILA, 
E.M. Aninoasa

se afla la 
tal panoul 
preună cu 
reșul unei 
tate. Din dialogul scurt pur
tat cu brigadierul am reți
nut: „tot efectivul schimbu
lui este la lucru. Noi ne-am 
luat un angajament pe ziua 
de lăzi: ziua de 1 Mai, să fie 
cinstită de colectivul nostru 
de muncă cu o producție spo
rită".

Aceeași voință de afirma
re plenară o deslușeam în

glasurile • hotărîte ale orta
cilor din schimb — Vasile 
Hărăguș. Dumitru - Baciu, 
Toader Ștefan. Mircea Apos- 
tu și alți ortaci.

Și la alte locuri de muncă 
din sector munca avea din 
primele ore aceeași rezonan
ță — a dăruirii totale, ace
lași avînt, 'același spor. Ne 
aflăm 'a locul de muncă al 
minerului Simion Budescu, 
o importantă și urgentă lu- 

■ crare de pregătire ce se exe
cută în blocul V/2. Aici bu
curia unei zile ce se anunță 
rodnică o putem citi 
ța artificierului Ion 
naș. E doar ora 8 și 
de lucru este deja 
Șeful de brigadă S. Burdes- 
cu ne spune satisfăcut și cu 
hotărîre in glas: „toți avepi 
același gînd, ea la noul loc 
de producție, pe care-1 pre
gătim acum, lucrările să fie 
terminate pînă la 15 mai, 
pentru ca de la această dată 
să poată începe în plin ex
tracția de cărbune".

...Gînduri. fapte, culese 
dintr-un vrednic colectiv de 
mineri. în primele ore ale 
dimineții Intîiului de Mai, 
sărbătorit prin muncă. In 
primul schimb, preliminarul 

a fost îndeplinit și depășit 
prin cele 360 de tone reali
zate la sectorul III al E.M.
Uricani.

pe fa-
Mari- 

frontul 
pușcat.

mul șef de echipă de montaj a 
panourilor mari prefabricate, iar 
cel de-al doilea șef de schimb in 
echipa de montări condusă de 
ZOLTAN KISPAL, vom realiza, lu- 
crînd pe două fronturi, folosind 
la capacitate maximă ceie două 
macarale de care dispunem, trei 
apartamente in loc de două și 
jumătate cit realizam în medie în 
ultimele zile și față de două cit 
avem stabilit ca sarcină. Chiar 
dacă abia azi am atacat ultimul 
nivel al blocului B-1, miine vom 
încheia deja montajul prefabri
catelor. Aceasta înseamnă apro
pierea cu încă o zi de angaja
mentul constructorilor blocului 
B-1, care constă in a devansa ter
menul de recepție cu 15 zile.

în același bloc, cu două nivele 
mai jos, brigada de zidari condu
să de SANDU TUDOR executa 
tencuieli interioare. „Noi, cei 10 
muncitori din brigadă, azi vom 
tencui trei apartamente în loc de 
două - ne spunea șeful de briga
dă. E abia ora 10 și primul e a- 
proape terminat... Nu putem fi 
mai prejos ca muncitorii de la mi
nă."

Alături, la fațada blocului L-1, 
care va fi terminat la 15 mai față 
de 30 mai cum este prevăzut prin 
grafic, brigăzile conduse de NI- 
COLAE AVRAM și PETRU PIRVU 
munceau cu aceeași rîvnă pentru

ca și cuvintul constructorilor de 
aici să devină faptă.

Tot la Lupeni, dar de data 
aceasta la un important 
obiectiv industrial - dez

voltarea preparației Lupeni — 
i-am găsit pe constructorii și mon- 
torii Șantierului T.C.M.M. la fel 
de entuziast angrenați in execu
ția operațiilor specifice muncii 
lor.

- Cit mai multe tone de utilaj 
montate, iată ce ne interesează 
in stadiul actual al execuției — 
ne spunea maistrul principal 
IOAN BĂLAN, împreună cu care 
am suit de la cota 0 la cota 
4- 42 a noii preparații. Cea mai a- 
prigă „bătălie cu timpul" se 
poartă aici între cotele + 21 și 
+ 42, de către formațiile de lu
cru conduse de CONSTANTIN A- 
NOFIE, PETRU AILENEI, TUDOR 
STANCU, LUDOVIC MATE, 
COLAE IORGA...

- Dorim ca 1 Mai să fie 
de muncă mai rodnică decit
care alta, ne declara loan Popa 
șeful unei echipe de montori. Cu 
atit mai mult cu cit chiar azi ni 
s-a predat pentru montaj prima 
mașină de zețaj din cele 5 care 
vor fi amplasate deasupra cotei 
+ 21. Cu echipa împărțită in do^ 
uă, - 8 sintem aici, alți 4 la „fil
tre" — vom așeza azi pe posta
ment 12 tone utilaj, un volum du-

locu- 
blocuri 
înalță 

care 
luni și-au 

primit locatarii. La „A-3" echipa 
condusă de NICOLAE POPESCU 
lucra la tencuieli exterioare.

„Azi am luat un front mai larg 
ca in alte zile - etajele 7, 8 și 9, 
ne spune șeful de echipă. Cam 5 
mp de fațadă pe post ne revin ca 
sarcină zilnică, dar azi fiecare va 
realiza cite 7 I Este o zi ce tre
buie cinstită printr-un efort in 
plus. Trebuie să ținem seama că 
avem un angajament de îndepli
nit - predarea blocului cu o lu
nă mai devreme !“

se

ful atelierului. Liantul 
re creează acea unitate 
voință și acțiune a lucrăjo- 
rilor noștri este conștiința 
muncii, a îndeplinirii |cu 
responsabilitate și pasiuie 
a sarcinilor ce ne revin, D. 
și e foarte greu să-i nu
mești pe cei mai destoinici 
dintre muncitori, totuși aș 
remarca aportul deosebit |al 
cîtorva dintre membri co
lectivului nostru: Constan
tin Burciu, secretarul or
ganizației de partid. Teo
dor Stoian, organizatorul 
grupei sindicale. Gheorghe 
Brinzan, secretarul organi
zației de tineret, Ludovic 
Nagy. Alexandru Csete, Ga
briel Costin și aș mai putea 
enumera mulți...

Și încă un artlănuut 
de a fi reținut: de ja 
țombrie 1973. data intrării 
in producție a acestui ate
lier nu s-a înregistrat nici 
un refuz al comenzilor li
vrate beneficiarilor din ța
ră cît și din străinătate. Un 
lucru care atestă o dată în 
plus atributele care pot fi 
alăturate numelui fiecăruia 
dintre muncitorii 
hărnicie, pricepere, 
sabilitate, dăruire, 
cuvînt destoinicie i 
rească...

ța- 
de

ie_

★

NI-

o zi 
ori-

La blocul A-4 montorii de 
cofraje plan-universale, 
piese cu ajutorul cărora 

se execută structura de rezisten
ță a blocului, sub conducerea iui 
GHEORGHE SAVIN, au avut și ei 
o zi de muncă deosebit de fruc
tuoasă. La jumătatea zilei, mon
tajul planșeului deasupra eta
jului V ca și cofrajele metalice 
la etajul al Vl-lea erau in pro
porție de peste 60 la sută mon
tate. Șeful de echipă ni se des
tăinuia : „Avem de respectat un 
ciclu. Durata pe care ne-am pro
pus-o pentru fiecare nivel este 
mai „strinsă" decit cea din gra
fice - trei zile și jumătate în loc 
de patru. Azi ne-am propus să 
cîștigăm și mai mult cu una p'nă 
la două ore. Ceea ce, sint con- ’ 
vins, vom reuși, spre a cinsti așa 
cum se cuvine sărbătoarea mun
cii".

A. HOFFMAN

demn
1 oc-

de aici : 
, respon- 

într-un 
muncito-

Și la atelierul mecanic, a- 
parținind unității de indus
trie locală, unde i-am în
tîlnit pe meseriașii din e- 
chipele conduse de comu
niștii Alexandru Ciciu, Ni- 
colae Drăgan, Victor Far- 
eaș, Ștefan Bulbucan, at
mosfera de lucru intens c- 
ra prezentă în fiecare dintre 
hale. Și calificativul cu ca
re au fost apreciate produ
sele finite ale harnicilor 
meseriași mecanici ai fa
bricii l-am aflat de la ing. 
Gheorghe Vule, și tehnicia
nul mecanic loan Hore: ex
celent !

Așadar, pentru cele două 
colective de muncă ale 
F.I.L. Petroșani, ziua luthu
lui de Mai a constituit o zi 
rodnică de muncă, încunu
nată alături de verdele de 
armindeni, de laurii mesa
jului de hărnicie pe care 
prin rodul muncii lor îl 
transmit beneficiarilor lor...

ionel ȚABREA

Ferestre luminate...
S-a lăsat înserarea. Orașul 

frumos împodobit cu drape
le purpurii și tricolore, cin
stește Ziua Muncii, ziua de 
1 Mai. In acest an în Valea 
Jiului, ca în întreaga țară, 
măreața zi a Intîiului de 
Mai s-a sărbătorit într-ade- 
văr prin muncă, prin dărui
re în crearea de bunuri ma
teriale, pentru propășirea 
continuă a patriei dragi.

In amurgul primei zile a 
lui Mai, luminile s-au a- 
prins nu numai la ferestrele 
locuințelor și ale cluburilor, 
caselor de cultură și cămine
lor culturale, ci și la feres
trele întreprinderilor indus-

triale de unde răzbește zgo
motul muncii, uruitul ma
șinilor, vocile oamenilor a- 
vîntați în clocotul muncii. 
Una din aceste unități a- 
flată în plină activitate noc
turnă, este tipografia din Pe
troșani.

Ferestrele luminate 
secției „mașini .plane" 
vederii muncitoarele
re^împreună cu mecanicul 
din schimbul II al zilei de 
1 Mai. tipăresc — în continu
area schimbului I —, prima 
„șarjă" de imprimate diver
se pe această lună, pentru o 
scamă de întreprinderi și 
instituții. Orele trec grăbite

ale 
lasă
ca

parcă și ele. în ritmul de 
muncă încordată, atentă. A- 
rătătoarele ceasornicului 
înaintează greoi în noapte : 
orele... 21 — 22 — 23. Se ter
mină schimbul. Luminile în
cep să se stingă la aceste 
geamuri. Dar, continuă 
strălucească ferestrele 
ției „ziar" a tipografiei: 
linotipe, 
pie... Aici plumbul primește 
„sărutul" matrițelor, literele 
se așează unele lingă altele 
în titluri sugestive, apoi în 
pagini de metal. Se naște 
un nou ziar plămădit în cel 
mai strict înțeles al cuvîntu- 
lui de acești oameni inimoși 
și harnici, colegii noștri ti
pografi.

Noaptea trece pe nesimți
te și cînd nu mai e mult pi

să 
sec- 

la 
paginație, stereoti-

nă la apariția zorilor dea
supra crestelor albe ale Pa- 
ringului. luminile aprinse in 
ferestrele- sălii mașinii de 
tipărit, vestesc că rotativa a 
pornit: s-a născut și pleacă 
înspre toate colțurile Văii 
cărbunelui un nou număr de 
ziar ! Așteptat cu interes și 
nerăbdare in cămine și în
treprinderi. de tineri și vîrst- 
nici ziarul aduce vești, știri, 
fapte, exemple din viața co
lectivității municipiului nos
tru. din lumea întreagă.

Razele soarelui de dimi
neață sting luminile din fe
restrele sălii rotativei, semn 
că s-a încheiat o 
că în tipografie, 
zi și-o noapte.

zi de mun- 
De fapt, o

șt. JPUIU
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ce muncesc !

to-

iăcul

vredniciei minerești
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Expoziție a cărții
social-politice

— V-am văzut adeseori pe

rău 
mie 
fac 

rîn-

colaborarea, 
și popoarele

Este 
pen- 
care 
grija 
flori

Tudor MUCUȚA 
subredaclia Vulcan

de.
ce 
ne
al

zece
Pe- 

cinci 
este

familie, e- 
confruntări. 
lacrimi —

Laszlo 
la 
că

mi- 
es- 
dar

n

Dorin GHEȚA

ACOLO UNDE E MAI GREU

în subte- 
care cer 
priceput; 
direcfio-

ÎNTOTDEAUNA PRIMUL,

mai ales atunci cînd 
cite un lucru care la 
i se părea imposibil, 
a trecut. Tînărul lă- 

afirmat tot mai

ADUNAREA POPULARĂ DIN CAPITALA
ine economice al guvernului 
sirian, care ne vizitează țara.

In tribunele alăturate se a- 
flă conducători de instituții 
centrale, ai organizațiilor de 
masă și obștești, vechi mili- 
tanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din țara noastră.

Sînt prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
ma! ic.

La marea adunare populară 
participă delegați din partea 
Federației- Sindicale Mondiale, 
Uniunii Sindicale Pan-afri- 
cane, Congresului Permanent 
pentru unitatea sindicală a 
oamenilor muncii din Ameri
ca Latină, Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Ara
be, precum și din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacă, Cuba, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, U- 
niunea Sovietică, Algeria. Ar
gentina, Australia, Bangla
desh. Cipru, R.P. Congo, Cos
ta Rica, Dahomey, Ecuador, 
Republica Arabă Egipt, Repu
blica Guineea, Guineea-Bis- 
sau, Iordania. Italia, Japonia, 
Liban, Malaezia, Mali, Maroc, 
Mauritius, Mexic, Mozambic, 
Pakistan, Panama, Peru, Siria, 
Sri Itanka. Sudan, Tanzania, 
Tunisia, Turcia, Venezuela. 
R.D.P. Yemen, precum și alți 
oaspeți de peste hotare.

In tumultul bucuriei genera
le, grupuri de pionieri urcă la 
tribuna oficială, oferind flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți conducători ai parti
dului și statului nostru și pri
mind la rîndul lor îmbrățișări 
părintești, sentimentele de 
dragoste pe care partidul le 
poartă copiilor țării, schimbu
lui de înîine.

Se intonează Imnul de stat 
ai Republicii Socialiste Romă" 
nia.

Adunarea populară consa
crată zilei de 1 Mai este des
chisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.,

prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
care a spus :

Sărbătorim astăzi 1 Mai, Zi
ua solidarității celor ce mun
cesc de pretutindeni, într-o 
atmosferă de entuziasm crea
tor în care întregul nostru po
por își consacră toate forțele, 
talentul, priceperea și pute
rea de muncă înfăptuirii po- 
l.ticii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
aplicării in viață a programu- 
tu, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României.

Vă rog să-mi permiteți să 
folosesc acest prilej pentru a 
saluta, în numele comuniști
lor. al tuturor locuitorilor Ca
pitalei, cu deosebită dragoste, 
stimă și respect, p’e primul 
președinte al Republicii Socia
liste România, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român.

Salutăm, do asemenea, cu 
deosebită căldură participarea 
la adunarea noastră a celor
lalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

Ne exprimăm satisfacția 
pentru participarea la aduna
re, ca simbol al trainicelor le
gături de prietenie și solidari
tate internațională de care se 
bucură țara, poporul și 
partidul nostru, a unor re- 
pezentanți ai partidelor comu
niste și muncitorești, ai unor 
organizații sindicale, democra
tice, de peste hotare, cărora 
le adresăm salutul nostru fră
țesc și le urăm, cu prilejul a- 
cestei sărbători, succese cît 
niai mari în lupta pentru li
bertate și progres social, pen
tru pace și colaborare între 
toate popoarele lumii.

Salutăm în mod deosebit 
prezența vicepremierului gu
vernului Republicii Arabe Si
riene, Mohamed Haydar. și a 
viceprim-ministrului Guver
nului Regal de Uniune Nați
onală al Cambodgiei, minis
trul apărării naționale, al 
G.R.U.N.C., comandantul șef 
al Forțelor Armate de Elibe-

rare Națională, Khieu Sam- 
phan.

ziua de 1 Mai o sărbătorim 
anul acesta în condițiile în 
care muncitorii, țăranii, inte
lectualii, întregul nostru po
por desfășoară o entuziastă 
activitate pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă pentru 
realizarea cincinalului înain
te de termen.

Vă raportăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
în întîmpinarea acestei sărbă
tori, colectivele de oameni ai 
muncii din Capitală și-au re
alizat și depășit sarcinile de 
plan și angajamentele pe pri
mele patru luni ale anului, ob- 
ținînd suplimentar importante 
cantități de produse necesare 
economiei naționale, ridicării 
necontenite a nivelului de trai 
al celor ce muncesc.

A luat, apoi, cuvintul
varășului Mihai Dalea. mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consilwilui Central al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

în încheierea mitingului, in 
numele oamenilor muncii din 
țara noastră, tovarășul Gheor
ghe Cioară a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele celor de față, al între
gului popor român, șă adresez 
un salut călduros poporului 
portughez, forțelor democrati
ce și progresiste din această 
țară, forțelor armate, care răs- 
turnînd dictatura fascistă, au 
creat condiții ca, după aproa
pe 50 de ani de dominație în
tunecoasă. să se poată sărbă
tori astăzi, liber, ziua de 1 Mai 
a celor ce muncesc și în Portu
galia. (Urale)

Ne exprimăm speranța că a- 
ceasta va deschide un drum 
nou dezvoltării democratice a 
Portugaliei, care să asigure 
dreptul la independență al po
poarelor încă asuprite din co
lonii și va crea condiții pentru 
stabilirea de relații noi, de
mocratice, între poporul por-

(Urmare din pag. 1)

gate de cărbune ale adîncuri- 
lor, omagiază, în acest an 1 
Mai, printr-o laborioasă și 
rodnică activitate ale cărei 
surse se află în însăși conști
ința lor comunistă. Pînă a- 
cum, peste sarcinile de plan 
ei raportează partidului că au 
fost extrase 60 000 tone de căr
bune, constructorii, sute de 
locuințe, obiective economice 
și de interes social-cultu
ral. Rezultate mobiliza
toare au obținut și ener- 
geticienii. filatoarele de la 
I.F.A. „Vîscoza". preparatorii 
forestierii, lucrătorii din. trans
porturi și deservirea populați
ei, dovedind forța și tăria 
clasei noastre muncitoare. 
Prin pasiunea tuturor. Valea 
Jiului este o parte a țării în 
care viața clocotește, munca 
transformă realitatea de la o 
zi la alta, se ating ritmurile 
înalte ale progresului și pros
perității.

In sală își fac apariția un 
grup de copii cu cravate roșii 
cu tricolor. Sînt pionierii de 
la Școala generală nr. 4 din 
Petroșani care, în sunetele rit
mate ale trompetelor și tobe
lor, se îndreaptă spre tribună, 
aducînd mesajul lor prin_ca- 
re omagiază această zi. 
un semn al recunoștinței 
tru minunata lor viață 
s-a clădit prin munca și 
partidului pentru aceste 
ale României — copiii.

Prezența lor printre oame
nii muncii din Valea Jiului 
este semnificativă pentru în
tregul proces al educației în 
spiritul respectului și cultu
lui muncii, al patriotismului

și internaționalismului socia
list. mai ales in această zi ca
re urmează sărbătoririi a 25 
de ani de la înființarea pri
melor detașamente de pionieri 
din țara noastră.

In ovațiile spontane, since
re și fierbinți ale sutelor de 
parlicipanți. aclamații pentru 
partid și patrie, pentru tova
rășul Nicolae Ceaușescu, con- 
ducător iubit a cărui prestigi
oasă activitate stimulează en
tuziasmul constructiv al tu
turor oamenilor muncii din 
România Socialistă, adunarea 
festivă din Petroșani consa
crată zilei de' 1 Mai a luat 

, sfîr.șit cu intonarea unui cîn- 
tec devenit simbolic „Interna- 

. ționala". In continuare, for
mații artistice locale, din ca
re se degajă umanismul soci
etății noastre, au prezentat 
un spectacol dedicat muncii.

Cei prezenți în sală sute de 
oameni ai muncii din Petro
șani, Lupeni, Lonea, Vulcan, 
Aninoasa sau Uricâni au ur
mărit cu interes repertoriul 
divers al corului sindicatelor 
din Petrila, o formație care a 
depășit patru decenii de la în
ființare. Au urmat orchestre
le de muzică populară și ușoa
ră cu soliști, recitatori, dan
suri populare. Fiind un rezul
tat al pasiunii pentru frumos 
și al muncii pe cărările artei, 
spectacolul a fost doar, o sim
bolică parte din aGiviț.-1"" 
fecundei mișcări de . masă 
artiștilor amatori din 
Jiului care s-a pregătit 
a cinsti Ziua muncii și 
a întîmpina mărețele 
mente ale poporului nostru in 
acest an.

activitatea 
a 

Valea 
pentru 
pentru 
eveni-
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tughez și aceste popoare. (Apla
uze)

In spiritul solidarității mili
tante urăm poporului portu
ghez să-și făurească o țară li
beră, democratică, independen
tă. (Aplauze)

Trăiască solidaritatea inter
națională a celor 
(Aplauze)

Trăiască pacea, 
între toate țările 
lumii ! (Aplauze)

Trompeții — pionieri și os
tași — anunță începutul spec
tacolului cultural-sgortiv, în 
al cărui program își găsesc ex
presie imagini simbolice din 
viața și munca poporului nos
tru. din năzuințele și aspira
țiile sale de progres și pace, 
încrederea sa nestrămutată în 
politica înțeleaptă a partidului, 
hotărîrea sa de a o înfăptui nea
bătut. de a făuri societatea so
cialistă multilateral dezvoltată 
pe pămîntul românesc.

In încheiere, participanții la 
marea adunare populară into
nează imnul de luptă al clasei 
muncitoare de pretutindeni — 
„Internaționala".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și 
de stat își iau rămas bun de 
la iniile de bucureșteni, răs- 
punzînd cu căldură ovațiilor 
Si aclamațiilor mulțimii care, 
minute în șir. scandează puter
nic numele secretarului gene
ral.

Președintele Republicii So
cialiste România salută apoi pe 
șefii misiunlor diplomatice 
prezenți la adunarea populară 
consacrată zilei de 1 Mai.

Părăsind pavilionul, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu străbat 
pe jos. înconjurați cu dragoste 
de mulțime, aleea principală a 
complexului expozițional, în- 
tîmpinați cu puternice urale și 
aclamații. Miile de bucureșteni, 
oameni ai muncii din în
treprinderi, militari, elevi, 
pionieri, scandează neîntrerupt 
„('■■auș' - u-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

Valențe ale

Diamantul" din ființa brigadierului
încerca 
un por- 

vom reuși 
decît a fă- 
ortac 
„Las/Io 

făcut

Oricît am 
să-i schi fam 
tret, nu 
mai bine 
cut-o un 
brigadă: 
nost' e 
din colturi și 
bine ascuțite, 
e și vorba de 
Iute ca o sfirlează, că 
te și miri unde încape 
al/ta „suflet", că este 
doar o mină de om".

Această „mină de 
om" care este șelul 
de brigadă Alexandru 
Laszlo, specializat în 
lucrări de investiții, 
împreună cu brigada 
lui execută 
ran lucrările 
mină de, om 
magistrale, 
nale, transversale etc., 
galerii care prin du
rabilitatea lor recla
mă lucrări de calita
te. Despre felul cum 
au înfeles acest im
perativ, Laszlo și bri
gada lui stau mărtu
rie lucrările săpate și 
betonate, iar despre

din 
al 

numai 
muchii 
Așa îi 
altfel.

cum lucrează, rezul
tatele ce le ob)in.

„Lucrări cum exe
cutăm noi, numai mi
nerii îndrăgostiți de 
meserie pot executa 
— ne spunea Alexan
dru Lazslo. Lucrările 
de investifii nu sint 
lucrările de pregătiri 
pe care, cum a trecut 
abatajul, gata, nu le 
mai vezil O magistra
lă sau o direcțională 
durează uneori cît 
mina. Vrem ca atunci 
cînd trece cineva pe 
lucrările săpate de 
noi, să-și amintească 
de oamenii din briga
da noastră. Dacă nu-și 
amintesc numele, cel 
puțin să spună că 
brigada a cunoscut 
meserie și a 
treabă bună".

Pe seama lui 
se .mai spune 
na Paroșeni și
te „bun de treabă, 
rău de gură".

„Cum să nu iii 
de gură? Așa cum 
mi se cere să-mi 
datoria și eu la

dul meu o cer ortaci
lor din briggdă, dar 
și cei mai sus de mi
ne trebuie să și-o fa
că. Asta, indiferent că 
este șef de echipă e- 
lectro-mecanic sau 
șef de sector. Cînd 
am toate condițiile a- 
sigurate nimeni nu-mi 
aude gura, cînd nu... 
o iau... pe cale ierar
hică pînă la nivelul 
la care se rezolvă. Și 
pînă la urmă se re
zolvă aici, la noi in 
cadrul sectorului. Fă
ră materiale venite 
la timp și fără asis
tenta tehnică cores
punzătoare, nu poli 
face lucrări de cali
tate și Ia timp. De 
executarea lor în ter
men și de calitatea 
realizată depinde, de 
multe ori, viitorul' mi
nei".

La locul de muncă 
a brigăzii lui Laszlo, 
tehnica nouă (căru
cioare de perforat și 
mașini de încărcat), 
ca și metodele îna-

inlale . de organi
zare (de curînd 1 
s-a încredințai co
ordonarea activității 
a două brigăzi de in
vestiții șl, ceea ce es
te și mai important 
— ambele lucrări se 
execută in acord glo
bal) găsesc un propi
ce teren

„Nu-i 
descurci 
mari — i 
încheiere 
Laszlo 
mineri 
poate 
vîntul 
re întotdeauna o .ma
re acoperire în fapte. 
Așa e făcut el: „nu
mai din coifuri și mu
chii bine ascuțite" — 
cum obișnuiesc să-i 
Iacă portretul ortacii 
—, parcă anume pen
tru a șlefui, ca un di
amant, lucrul ce-i 
trece prin mină și a-l 
da virtuțile unei înal
te calltăfi.

de aiirmare.
ușor să te 

cu sarcinile 
ne spunea în 

■ Alexandru 
—, dar sîntem 
pe care se 

conta". Si cu- 
brigadierului a-

Matematica cunoaște astăzi 
o dezvoltare fără precedent. 
Această 
aripile și 
noașterii 
mineri, 
unde cr 
cicliști ai minelor, un grup de 
buni matematicieni și-au unit 
eforturile intr-un mănunchi de 
pasionate căutări în domeniul 
științei atît de mult preferate 
de ei. Despre cîțiva dintre a- 
cești oameni dăruiți matema
ticii aș vrea să vorbesc in ce
le ce urmează... Prof. dr. Wil
helm Kecs, omul cu privirea 
limpede precum cerul fără nori 
al primăverii, e aici la catedră

își întinde

ingineri 
cetatea 

spe-

I

I

Aurel Chetroiu a venit la 
mina Vulcan de pe meleagu
rile Zlatnei acum două dece
nii. S-a angajat ca lăcătuș. A- 
ceastă profesie i-a adus mul
te satisfacții de-a lungul ani
lor dar 
a făcut 
început 
Timpul
cătuș s-a 
mult ca un bun meseriaș, un 
bun agitator de partid. In ti
na din zilele anului 1969 a 
fost chemat la conducerea 
minei și rugat să meargă în 
subteran pentru a fi mai a- 
proape de mineri și a sprijini 
mai activ brigăzile din secto
rul III, cel mai mecanizat sec
tor al minei, pe care alți me
seriași îl ocoleau. Nu a stat 
pe gînduri. Știa că e un sector 
greu, dar a acceptat sarcina 
încredințată. în scurt timp 
și-a închegat un colectiv bun 
de meseriași care a dovedit 
că totul se poate face atunci 
cînd ai dragoste de muncă 
și mai ales cînd pui suflet în 
ceea ce faci. Și, tînărul lăcă
tuș Aurel Chetroiu a pus in
tr-adevăr mult suflet mai cu 
seamă în acțiunile eu tinere
tul, organizate în acea pe- 
r.oadă Dup;, cum era firesc, 
uteblștij 1-au ‘âres' sedretar al 
organizației U.T.C. a sectoru
lui

...Fostul tînăr este astăzi 
un bărbat de 40 de ani. cu 
părul aproape cărunt, secre
tarul organizației de partid 
a sectorului III de la E.M.

Vulcan, sector care valorifi- 
cîndu-și tot mai bine poten
țialul tehnic și de muncă de 
care dispune, a reușit să în
cheie anul trecut cu 12 zile 
mai devreme, să dea peste 
sarcinile de plan 6000 de tone 
de cărbune. Nu aceste merite 
ale colectivului sectorului aș 
vrea însă să le evidențiez a- 
cum, ci profilul deosebit al o- 
mului acțiunilor și al ințiati- 
velor. al activistului obștesc, 
Aurel Chetroiu prezent zi de 
zi în. miezul problemelor de 
producție și ale activității de 
partid din sector. Una din 
preocupările lui principale 
din ultimii ani a constituit-o 
întărirea forței organizației 
de partid prin primirea în 
rîndurile ei a celor mai buni 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri pentru a ajunge ca la 
toate locurile de muncă din 
sector aceasta să-și aibă re
prezentanții ei. în cei peste 
10 ani de. activitate ca secre
tar de partid. Aurel Chetro
iu a fost promotorul întregii 
munci de primire în partid a 
130 de noi membri — munci
tori. tehnicieni și ingineri din 
sector, oamenii care au dove
dit prin fapte că merită cu 
prisosință înaltul titlu încre
dințat de comuniști.

Aure] Chetroiu. a fost toto
dată animatorul unor ac
țiuni de muncă patriotică 
cu uteciștii și comuniștii pen
tru colectarea fierului vechi, 
pentru montarea unor utilaje 
ca TR-3, TR-2 și altele pe

stratul 13. preîntîmpinînd ast
fel stagnările in producție.

La noua bază sportivă a o- 
rașului, stadionul, grupuri de 
salariați din sectorul III, u.r- 
mîndu-i exemplul mobiliza
tor au săpat prin muncă vo
luntară patru drenuri. au că
rat 50 mc de pietre în acestea, 
au nivelat 3000 mp din supra
fața noului stadion. La aceste 
acțiuni au luat parte aproa
pe toți salariații sectorului. 
Acest exemplu viu al organi
zației de partid de la sectorul 
III și al secretarului ei a fost 
urmat și de alte organizații 
de partid, de alți comuniști, 
de alte colective șf stadionul 
și-a primit dc.ia forma dorită 
de miile de vulcăneni

Secretarul de partid cu pă
rul argintiu a intuit tot așa 
de bine că în munca cu oa
menii trebuie întreprinse și 
acțiuni care să-i destindă, să-i 
deconecteze după eforturile 
din producție, lată de ce, 
cu aceeași promptitudine, și-a 
concretizat gîndurile în orga
nizarea unor disputate între
ceri de fotbal, volei, popice 
cu oamenii din sector.

Acesta este omul de ome
nie, secretarul organizației de 
partid din. cadrul., sectorului 
III al E.M. Vulcan, omul ac
țiunilor și al inițiativelor, co
munistul Aurel Chetroiu că
ruia am dorit să-i dedic rîn- 
durile de față.

din 1951. Ca șef al catedrei 
de matematică, fiind conștient 
câ știința este ca trunchiul de 
baobab pe care nu-l poate 
îmbrățișa o singură persoană, 
a atras strîns in jurul său atit 
pe membrii catedrei cît și un 
grup masiv de studenți, ară- 
tindu-le mereu că „fiecare în
vață nu pentru examen ci pen
tru după examen"...

Dar iată concret, citeva as
pecte ale muncii neobosițiior 
matematicieni din cadrul Insti
tutului de mine. De mai bine 
de un deceniu, matematica 
ocupă . poziții dominante in 
problemele de analiză funcțio
nală. vizind cercetările funda
mentale și utilizarea rezultate
lor in mecanică, geometrie și 
în alte domenii: s-a extins și in 
cadrul cercurilor științifice stu
dențești. Studenții lucrează azi 
la teme de studiu al circuitelor 
electrice, utilizînd metode ope
raționale generalizate. Lo ul
tima sesiune științifică studen
țească, de exemplu, la cercul 
de matematică au fost susți
nute 5 teme importante. La 
Conferința a X-a națională a 
cercurilor științifice studențești 
din noiembrie 1973, ținută la 
Timișoara, catedra de matema
tică din I.M.P. a prezentat do
uă lucrări cu aplicații in elec
trotehnică, lucrări distinse cu 
premiul III. Tot în cadrul ca
tedrei, prin forțe proprii, s-a 
depus o muncă susținută în 
redactarea de cursuri și cule
geri de probleme. Aportul ce
lorlalți membri ai catedrei, ale 
lectorilor universitari dr. Tra
ian Nagy, Ion Șiclovan, Voicu 
Zoican, Ion Goja și al asisten
ților Ion Matei și Grigore Tâ- 
taru nu este, in această direc
ție, mai puțin consistent. Cei 
ce slujesc cu pasiune aici, la 
I.M.P., matematica au dat via
ță ambițiilor lor ; sub îndru
marea prof. dr. Wilhelm Kecs, 
coordonator de doctorat la dis
ciplina Mecanică teoretică în 
cadrul Universității din Craio
va, înscriindu-se la doctorat și 
lectorul Voicu Zoican și asisten
ții universitari Grigore Tătaru 
și Ion Matei. Pentru că mate
matica cere de la om întrea
ga'lui viață, o mare încordare 
și pasiune nelimitată...

Ing. Rodica ARDELEANU
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Marți s-a deschis la E.M. A- 
ninoasa „Expoziția cărții social- 
politice", organizată in cinstea 

; zilei de 1 Mai, a celei de a 
i XXX-a aniversări a Eliberării pa- 
i triei și Congresul al XI-lea a! 

P.C.R. de comitetul de partid 
: pe exploatare și C.L.D.C. Deva.

Urmărind popularizarea lite- 
; raturii tipărită de Editura poli- 
■ tică și pătrunderea cărții so- 
; cial-politice în rîndul minerilor, 
; expoziția oferă un bogat fond 
; de carte, în valoare de circa 
i 20 000 lei, cuprinzind opergie 
; clasicilor marxism-leninismului 
! și documentele Partidului Comu

nist Român. Un ioc deosebit in 
î cadrul expoziției il ocupă volu- 
i mele Omagiu tovarășului 
: Nicolae Ceaușescu, Conferința 
; Națională a P.C.R., colecția 
j România pe drumul construirii 

societății socialiste multilateral

dezvoltate, Nicolae Ceaușescu 
— biografie și texte selectate 
de M. P. Hainele!.

In cadrul expoziției, alături de 
literatura politică, se găsesc ti-, 
tiuri de lucrări tehnice și bele
tristice.

După cuvintul de deschidere 
rostit de tovarășul Teofil Blag, 
secretarul comitetului de partid 
al comunei Aninoasa, numeroși 
parlicipanți la festivitate, prin
tre care tov. Ștefan Puican, Vir
gil Stănescu, Eugen Șerbănescu, 
Nina Ghidei ș.a. au apreciat or
ganizarea expoziției și au pro
pus să se înființeze în cadrul ei 
un punct de informare politică 
pentru pregătirea propagandiș
tilor.

Fiind o expoziție cu vînzare, 
încă din primul moment, s-au 
cumpărat de către salariații mi
nei cârti în valoare de mii de

Acum, că peste ce a fost n/ai 
greu s-a trecut, se vor alătura 
și ei „plutonului" din dapul co
loanei astfel ea la viitorul bi
lanț de la 23 August în Valea 
noastră să nu avem decît uni
tăți miniere de elită. Nu-i ușor, 
dar nici imposibil nu ieste. Și 
așa va trebui să fie. Este o h<>- 
tărîre minerească și ea se va 
îndeplini tocmai pentru că este 
minerească. Cum ? Făcînd to
tul, dar absolut toul pentru ca 
abatajul să meargă din plin. Și, 
acest „totul" înseamnă linie de 
front, aprovizionare corespun
zătoare, funcționare ireproșa
bilă a utilajelor, asistență teh
nică, disciplină fermă! munci
torească. Sint, știe fiecare mi
ner, imperative fără de care 
nu se poate, și care — neres
pectate — în primele patru 
luni au rupt în cîtevâ locuri 
lanțul fluent al ritmicității, al 
productivității ridicate.

Am început luna â cincea 
cinstind ziua de 1 Mai la dalo-

rie, așa.cum partidul ne-a che
mat. in ritm trepidant de mun
că spornică. Și. cum „ziua bu
nă se cunoaște de dimineață" 
așa și acest început sărbătoresc 

lună care dă cadența zilelor 
vor urma. Fie ca el să însem- 
„dimineața de bun augur" 
viitoarelor succese pe care

minerii le vor închina sărbăto
rii de la August 23. celui de al 
XI-lea Congres al înțeleptului 
nostru partid.

Zîmbetul Georgetei Prun
tea e cald, deschis și te în
fășoară de cum îi privești o- 
chii mari, mirați parcă, și 
aș zice într-o continuă miș
care sau căutare grijulie.

La 35 de ani, telefon ista 
Georgeta Pruntea (de 
ani în cadrul P.T.T.R. 
troșani) este mamă a 
copii. Soțul Georgetei
turnător-formator Ia I.U.M.P. 
și, cunoscînd că ambii lu
crează în trei schimburi, 
m-am hotărît s-o întreb da
că nu-i este greu, în aceste 
condiții, să-și vadă de copii 
și de gospodăria m care te 
i.ăstrează, pe lingă liniște ș! 
bun simț, curățelul și ordi 
nea cea mai exempla -ă.

— Vedeți — zice George
ta Pruntea —, nu știu cum 
să mă fac înțeleasă. Nu e 
chiar ușor... dar nici prea 
greu. Mariana și Vali sînt 
școlari de-acum... Se supra
veghează unul pe altul la 
învățătură, iar după termi
narea lecțiilor mă ajută în 
treburile gospodărești. Viața

e aspră doar cu cei ce nu 
știu să și-o organizeze, dar 
noi ne-amy învățat copiii și 
i-am obișnuit de mici cu 
simțul chibzuielii și ordinei... 
Gabriela, deși are numai 
cinci ani, se descurcă „ono
rabil" la... cumpărături. Flo
rin și Felicia, de zece luni, 
își petrec orele dimineții la 
creșă, iar în orele serii, cînd 
sint aduși acasă, îi îngrijim 
prin rotație. Eu și soțul meu 
lucrăm in ture diferite...

— Și nu vă pare totuși 
greu? — o întrerup. insis- 
tînd. Aveți o gospodărie ma
re, dai- foarte bine întreținu
tă. Cum

— Ca 
xistă și 
eșecuri, 
cînd se

reușiți? 
în orice 

la noi 
uneori 
ia o notă mai slabă

— răspunde Georgeta P., 
zîmbind semnificativ spre 
Vali. Dar atunci intervine a- 
tenția mărită, ajutorul și 
mai ales organizarea timpu
lui pentru învățătură și joa-

Aurul negru din Oklahoma

Ce ți-e și cu curio-

zitatea asta! De fapt

la vîrsta cînd marile

pasiuni
nici nu

prind aripi 
se poate alt-

Indiferent că investighează 
trecutul sau prezentul, Stan
ley Kramer reprezintă, cu 
mijloacele percutante ale ce
lei de 
celor 
Frank 
ceaslă 
schiță 
verticali/area unei idei pere
ne: dreptul omului la demni
tate.

Privind colina unde se a- 
ilă sonda petroliferă a Lenei 
Doyle, ea pare un superb de
cor de teatru. Dar camera lui 
Fobert Surtees surprinde 
realitate crudă, dominată de 
legea de lup a Oklahomei 
debutului de veac. Această 
Oklahoma nu este numai pă- 
mintul aurului negru, ci și al 
cruzimii, al atitudinilor ne
cruțătoare fafă de adversar 
și al exploziilor instinctuale.

Din punctul 
povestirii este 
tul că tînăra 
ființă solitară,

a șaptea artă, lumea 
umiliți- Romanul lui 
Morman este, și de a- 
dată, un pretext, o 
dramalurgică pentru

gură, cu amintirea unei ma
me moarte și cu prezenta in
dezirabilă a unui tată care a 
părăsit-o cînd avea mai ma
re nevoie de afecțiunea pă
rintească. Intr-un fel, neîn
crederea este motivată și e 
motivat și faptul că Lena își

Carnet

o

de vedere al 
interesant tap
er oină, această 
a crescut sin-

cinematografic

line departe tatăl — în care 
prea tardiv se trezește dra
gostea paternă — cu arma în 
mină, deși raporturile de for
ță dintre ea și reprezentan
ții firmei Oklahoma Gas and 
Oii sint mai mult decît clare.

Lena urăște bărbații, des
consideră femeile, are încre
dere doar în ea însăși, dar la un 
moment dat nu are încotro

și trebuie să accepte ajuto
rul. Atunci nu bănuiește, în
că, faptul că este sortită sin
gurătății, că bogăția puțului 
de petrol este iluzorie. Cîști- 
gind bătălia, Lena înțelege 
în final că nu cîștigase de 
fapt nimic, că totul a fost în 
zadar și că în virtutea unei 
legi indetectabile a destinu
lui și Noble trebuie să plece. 
Brațului deschis intr-un unghi 
inert, îi răspunde doar ame
nințarea peisajului depopu
lat.

Din acest moment al viito
rii sentimentale și intelectu
ale putem judeca, retrospec
tiv, ■ excelentele creații 
actorilor: George C.
Faye' Dunaway, John Mills, 
Jack Palance. Uneori ne pare 
că Lena Doyle duce lupta a- 
prigă și solitară, în care este 
angajat șl marele cineast 
marele om 
Kramer.

ale
Scott,

numit Stanley

zîmbește 
Criza de 
la noi;

banca din fața blocului 
cotind, și m-a surprins 
tul că vă puteți : 
și pentru această 
circ...

— Ei, da... — 
Georgeta Pruntea. 
timp se resimte și
căutăm însă ca acest timp, 
rămas la .dispoziția familiei, 
să-l folosim cît mai bine. 
Azi, toți oamenii trăim un 
simțămint nou, copleșitor, 
în tot ceea ce facem, dar 
mai ales noi, femeile, egale 
în drepturi și obligații cu 
soții noștrii, sîntem conști
ente — majoritatea zic —, 
că o facem pentru noi. Eu. 
care am la serviciu un plan 
mare de convorbiri telefo
nice. mă străduiesc să-1 în
deplinesc cu prisosință... de
și beneficiez încă de progra
mul redus de muncă (al 
cincilea copil are abia 10 
luni). Copiii au învățat, trep
tat. să aprecieze greutățile, 
inerente și vîrstei lor, și fi
ecare știe ce are de făcut. 
Munca în gospodărie fiind

drămu-
de

în-
Fac

organizată, îmi rămîne une
ori timp pentru tricotat. Dar 
nu tricotez numai pentru a 
umple un gol de timp ci și 
pentru că din spirit de eco
nomie aceste mărunțișuri 
îmi revin mai ieftine. Atunci 
cînd ai o familie numeroa
să se impune să-ți
iești cheltuielile Ia fel 
conștiincios...

Soții Pruntea trăiesc 
tens pentru copiii lor. 
totul să le creeze un climat I
sănătos de dezvoltare. Geor
geta Pruntea la numai 35 ■
de ani, a renunțat poate la 
multe alte , bucurii ale tine
reții. pentru o bucurie mai I 
mare, mai caldă, pentru a- i 
cea bucurie și satisfacție pe I 
care ți-o dau copiii.

Inima ei, bate pulsul vre* | 
mii noastre mari. Pentru i- 
nima ei de mamă-model, 
pentru tinerețea ei fără bă- I 
•trînețe, îi aduc un omagiu 
modest șt o rog să-1 primeas- | 
că asemeni florilor de măr 
ale primăverii

Maria DINCĂ

«K aw riwiw mii ii'iiin» ■CT—m ix— a»—wr in —

EXPLOATAREA

PETROȘANI
str. Republicii nr. 31, telefon 11921

angajează urgent:
• conducători auto care posedă carnet de 

conducere gradul ,,D“, pentru autobuze.
Salarizarea se face conform Legii 12/1971 și H.C.M. 890/1973.

Mica publicitate
VÎND haină blană nouă, îmbrăcăminte damă, radio Alba

tros. Petrila — 8 Martie bloc 27 apartament 32.
VÎND Flat 1300 perfectă stare. Informații magazin auto

servire, Piața Victoriei — responsabil.
PIERDUT ecuson nr. 136 pe numele Smicală Ana, elibe

rat de E.M. Petrila. 11 declar nul.
Ml
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Sărbătorirea Zilei de 1 Mai 
pe meridianele globului

MOSCOVA 1 (Agerpres). —■ 
în prezența lui Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi, Alexei Ko- 
sîghin și altor conducători de 
partid și de stat sovietici, în 
Piața Roșie din Moscova au 
avut loc demonstrația oameni
lor muncii și parada sportivă 
în cinstea zilei de 1 Mai.

înaintea începerii demonstra
ției s-a dat citire mesajului a- 
dresat oamenilor muncii sovi
etici de către C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Demonstranții au pur
tat panouri, pancarte și grafi
ce care au evidențiat realiză
rile remarcabile o-bținute în 
industrie, agricultură, în dez
voltarea științei și culturii so
vietice.

HANOI 1 (Agerpres'). — La 
Hanoi a avut loc un miting cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la care 
au participat Ton Dud Thang, 
președintele R.D. Vietnam, Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Troung Chinh, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Naționale, 
Fam Van Dong, primul minis
tru al guvernului, alți conducă
tor; ai R.D. Vietnam, humeroși 
oameni ai muncii din Hanoi.

La miting a rostit o cuvînta- 
re Hoang Quoc Viet, președin
tele Federației Sindicatelor din 
Vietnam, care a evidențiat ma
rile succese obținute în actua
la etapă a luptei tuturor oa
menilor muncii pentru menți
nerea păcii și refacerea econo
miei țării.

ULAN BATOR 1 (Agerpres). 
— în prezența lui Jumjaaghiin 
Țedenbal...prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, și a altor conducă
tori de partid și de Stat, la U- 
lan Bator a avut loc o mani
festație consacrată Zilei solida
rității internaționale a oame
nilor muncii.

Manifestările de la Ulan 
Bator și din alte orașe ale R.P. 
Mongole s-au desfășurat sub 
semnul noilor succese obținute 
de poporul mongol în construc
ția socialistă.

TOKIO 1 —Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconu, trans
mite : Aproximativ șapte mi
lioane de oameni ai muncii ni
poni au participat miercuri la 
mitinguri organizate cu prile
jul Zilei de 1 Mai în diferite 
localități din Japonia.

Adunarea centrală, desfășu
rată în parcul Yoyogi din To
kio, a reunit 400 000 de per
soane.

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
în prezența lui Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.. a lui Henryk Jablon
ski, președintele Consiliului de 
Stat, a lui Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, a altor conducători po
lonezi. la Varșovia s-a desfă
șurat demonstrația de 1 Mai 
a oamenilor muncii din capi
tala Poloniei. în deschiderea 
demonstrației, Edward Gierek 
a rostit o cuvîntarș în care s-a 
referit la succesele oamenilor 
muncii polonez; în diferite do
menii de activitate și a relevat 
semnificația lor în contextul a- 
niversării, în acest an, a trei 
decenii de existență a Poloniei 
populare.

TIRANA 1 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai. la Ti
rana a avut loc o demonstrație 
la care au participat zeci de 
mii de oameni ai muncii, tineri 
și pionieri. în tribuna centra
lă au fost prezenți Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, 

și alțl conducători de partid și 
de stat, membri ai conducerii 
centrale a sindicatelor, delega
ții din diferite țări, membri ai 
corpului diplomatic.

SOFIA 1 (Agerpres). — In 
R.P. Bulgaria, ziua de 1 Mai 
a fost sărbătorită sub semnul 
apropiatei aniversări a 30 de 
ani de la izbînda Revoluției 
Socialiste — relatează agenția 
B.T.A. In orașe și sate, oame
nii muncii bulgari și-au ex
primat hotărîrea de a înfăp
tui politica P.C. Bulgar, de a 
întări solidaritatea cu lupta 
popoarelor pentru pace, îm
potriva imperialismului, ex
ploatării și asupririi.

Participanții la demonstra
ția de 1 Mai de la Sofia au 
fost salutați, de la tribuna 
Mausoleului lui Gheorghi Di
mitrov, de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B. 
președintele Consiliului de 
Stat, de alți conducători de 
partid și de stat bulgari.

PRAGA 1 (Agerpres). — La 
Praga, festivitatea în cinstea 
zilei de 1 Mai s-a desfășurat 
sub semnul apropiatei sărbă
toriri a celei de-a 29-a aniver
sări a eliberării Cehoslovaciei. 
Zeci de mii de oameni ai mun
cii, tineri și pionieri au demon
strat prin fața tribunei în ca
re au luat loc Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.C.C., Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal, și 
alți membri ai conducerii de 
partid și de stat.

La festivitate a rostit o cu- 
vîntare G. Husak, care a făcut 
o trecere în revistă a succese
lor obținute de poporul ceho
slovac în domeniul politic, al 
construcției economice, în ac
tivitatea științifică, culturală 
și în celelalte domenii .

ROMA 1 — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, trans
mite : Milioane de oameni ai 
muncii din întreaga Italie au 
luat parte, miercuri, la mani
festările care au fost organi
zate, din inițiativa celor trei 
mari centrale sindicale, în nu
meroase localități. Participan
ții și-au manifestat hotărîrea 
de a acționa în continuare pen
tru întărirea unității sindicale, 
pentru dezvoltarea economică 
a regiunilor din sudul țării, 
pentru raporturi de muncă mai 
echitabile.

ALGER 1 — Corespondentul 
Agerpres, Mircea S.' Ionescu, 
transmite-: La chemarea Uni
unii Generale a Muncitorilor 
— centrala sindicatelor algeri
ene — ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită în întreaga Algerie ca 
zi a solidarității tuturor for
țelor progresiste și democrati
ce ale țării, în lupta pentru 
dezvoltarea ei economică și so
cială. La Alger și în numeroa
se alte localități au fost organi
zate mitinguri ale colectivelor 
din întreprinderi și de pe ogoa
re, adunări festive, demonstra
ții ale oamenilor munci; și ma
nifestări cultural-sportive.

Președintele Houari Bourne- 
diene a luat parte la mitingul' 
constructorilor de mașini de la 
Uzinele de autovehicule, cea 
mai mare unitate a industriei 
mecanice algeriene, intrată 
parțial în funcțiune.

PARIS 1 — Corespondentul 
Agerpres, Paul Diaconescu, 
transmite : Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în Franța prin nu
meroase mitinguri desfășurate 
sub semnul unității forțelor 
populare și democratice. La 
chemarea marilor organizații 
sindicale, oamenii muncii din 
regiunea pariziană s-au întîl- 
nit, miercuri după-amiază, în 
parcul din localitatea Courne- 
uve.

O N-U- Adoptarea de către plenara Adunării Generale 
a unui proiect de rezoluție prin care sînt respinse 

' deplinele puteri ale delegației din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 1 — Co

respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : Plena
ra Adunării Generale a O.N.U. 
a adoptat, cu 86 de voturi pen
tru. 26 contra și 15 abțineri, un 
proiect de rezoluție inițiat de 
Siria, prin care sînt respinse 
deplinele puteri ale delegației 
regimului din Africa de Sud, 
fapt apreciat de statele mem
bre ale Organizației drept un 
avertisment serios dat de Na
țiunile Unite guvernanților de 
la Pretoria pentru practica a- 
partheidului și politica lor ex
ternă expansionistă.

în sprijinul rezoluției au luat

Dezbaterile Comitetului
Social al E.C.O.S.O.C.

NAȚIUNILE UNITE 1 — Co
respondentul Agerpres, C. A- 
lexandroaie, transmite : în ca
drul dezbaterilor Comitetului 
Social al ECOSOC asupra ra
portului secretarului general,al 
O.N.U. privind realizarea unor 
mari transformări sociale și 
economice în vederea progre
sului social — document care 
înscrie și date despre progresul 
economic și social al României 
contemporane — a luat cuvîn
tul reprezentantul țării noastre, 
Gh. Chirilă.

România, țară socialistă în 
curs de dezvoltare, a subliniat 
vorbitorul, participă cu cel mai 
mare interes la cooperarea in

Lucrările sesiunii Comisiei 
Pactului Andin

LIMA 1 (Agerpres). — în ca
pitala Perului s-aiu desfășurat 
lucrările celei de-a 14-a sesi
uni ordinare a Comisiei Pac
tului Andin — organism su
prem al acestei organizații e- 
cconomice regionale — la care 
participă delegații din țările 
membre — Bolivia, Chile, Co
lumbia. Ecuador. Peru și Ve
nezuela — precum și peste o 
sută de experți, consilieri și

LUXEMBURG

Reuniunea miniștrilor agriculturii 
ai „celor nouă“

LUXEMBURG 1 (Agerpres). 
— Reuniunea de două zile a 
miniștrilor agriculturii ai „ce
lor nouă" a luat sfirșit, marți, 
la Luxemburg. După! cum sub
liniază agențiile de presă, mi
niștrii au reușit să realizeze o 
propunere concretă în ce pri
vește principalul punct aflat 
pe ordinea de zi : producția de 
carne de bovine — hotărînd să 
limiteze exportul din terțe țări. 
Miniștrii au luat cunoștință de 
acțiunile hotărîte de Comisia 

cuvîntul numeroși reprezen
tanți aii statelor membre, care 
au condamnat atitudinea Pre
toriei de ignorare a rezoluțiilor 
Adunării Generale și a hotărî- 
rilor Consiliului de Securitate 
ș> Curții Internaționale de jus
tiție, prin care se cere retrage
rea tuturor forțelor armate și 
polițienești sud-africane din 
Namibia, teritoriu ocupat în 
mod ilegal de Africa de Sud. 
De asemenea, în documentele 
O.N.U. — au subliniat vorbi
torii — a fost condamnată, în 
repetate rînduri. politica de 
apartheid a guvernului Africii 
de Sud, ale cărei aspecte 

ternațională în domeniul so
cial. Evidențiind datele cu pri
vire la țara noastră publicate 
în raportul secretarului gene
ral care ilustrează elocvent 
progresul economic și social în
registrat de România în ulti
mele trei decenii, vorbitorul a 
reafirmat dorința țării noastre 
de a-și aduce, în cadrul O.N.U., 
întreaga sa contribuție la co
laborarea internațională în do
meniul social, înțelegînd să 
împărtășească din experiența 
acumulată și totodată să bene
ficieze din plin, ca țară in curs 
de dezvoltare, de colaborare 
internațională, pentru progre
sul social al națiunilor lumii.

observatori ai Corporației an
dine pentru dezvoltare (C.A.F.) 
și Asociației latino-americane 
a liberului schimb (A.L.A.L.C.). 
Ordinea de zi a actualei sesi
uni include, printre altele, un 
studiu atent al posibilităților 
de dezvoltare a cooperării, în
tre țările membre, în donieni- 
ile industriei petrochimice, 
construcțiilor de mașini, a- 
griculturii sistemului vamal.

Pieței comune pentru a reme
dia scăderile producției în a- 
ceastă ramură, propuneri con
ținute intr-un plan special al
cătuit.

Planul Comisiei C.E.E. între
vedea doar adoptarea unei cla- 
luze de salvgardare privind im
porturile din alte țări decît ce
le membre ale C.E.E., propune
re care a fost, în final, apro
bată de miniștrii prezenți la 
Luxemburg. 

profund inumane au fost de
mascate și de alegerile recente 
din această țară, prin negarea 
dreptului la vot a unui de nu
măr de peste 16 milioane lo
cuitori de culoare.

Mulți dintre delegați, spriji
nind proiectul de rezoluție al 
Siriei arătind că delega
ția Pretoriei nu reprezin
tă poporul Africii de 
Sud, c; regimul minoritar al a- 
cestei țări, au declarat că gu
vernele țărilor lor apreciază că 
nici delegația regimului Lon 
Noi nu poate pretinde că re
prezintă poporul cambodgian. 
Ei au subliniat că circa 90 la 
sută din teritoriul Cambodgi- 
ei se află sub controlul efec
tiv al administrației forțelor 
patriotice de eliberare națio
nală.

Situația din
LISABONA 1 (Agerpres). — 

Agențiile de presă continuă să 
informeze pe larg despre evo
luția situației în Portugalia, 
despre măsurile luate de jun
ta militară condusă de gene
ralul Antonio de Spinola. Ast
fel. au fost desființate tribu
nalele excepționale care ac
ționau sub vechiul regim și ca
re nu făceau, după cum rele
vă agenția France Presse, decît 
să aprobe pedepsele dure ce
rute de poliția politică împo
triva militanților progresiști.

într-un comunicat difuzat 
marți seara, junta a anunțat 
că exilații politici portughezi 
pot să se întoarcă imediat în 
patrie, unde vor beneficia de 
toate drepturile cetățenești.

într-un alt comunicat difuzat 
la Lisabona, populația este in
formată că junta militară a ho- 
tărît să scoată din rîndurile 
armatei un număr de 24 de ge
nerali și ofițeri superiori.

Ultimele informații transmi
se din Lisabona anunță că, în 
general, situația în țară este 
calmă, ziua de 1 Mai fiind săr
bătorită în liniște și cu partici
parea masivă a populației.

Se mai anunță că „Avânte", 
organ al Partidului Comunist 
Portughez, care apărea clan
destin sub regimul dictatorial 
al iui Caetano, va deveni coti
dian de seară.

*

LISABONA 1 (Agerpres). — 
Marț; seara, generalul Anto
nio de Spinola, șeful juntei mi
litare portugheze, a primit pes
te 200 de reprezentanți ai tutu
ror sindicatelor din Lisabona.

Cu acest prilej — informează 
agenția France Pressâ —, ge
neralul Spinola a declarat că 
„trebuie să spulberăm mitul 
potrivit căruia țara nu este 
aptă să ducă o viață bazată pe 
principiile democrației, așa 
cum trăiesc alte țări europene".

Totodată, șeful juntei mili-

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

GENEVA 1 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa reflectă, în lucrările sale, 
locul important pe care îl a- 
cordă țările participante adop
tării de măsuri concrete pentru 
aplicarea principiilor care gu
vernează relațiile dintre state. 
Pe linia acestor preocupări, or
ganul special de lucru al con
ferinței și-a consacrat activita
tea, in principal, examinării 
propunerilor României — pri
vind măsuri care să facă efec
tivă nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, propu
nerilor U.R.S.S. — privind dez
voltarea relațiilor normale și 
amicale și a consultărilor poli
tice între statele participante 
—, precum și propunerii Elve
ției — de elaborare a unui sis
tem european de reglementare 
pașnică a diferendelor.

Portugalia
tare portugheze a lansat un a- 
pel în vederea menținerii ordi
nii și disciplinei in țară.

★

LISABONA 1 (Agerpres). — 
Sute de mii de portughezi au 
sărbătorit, miercuri, pentru 
prima oară în aproape o jumă
tate de veac, ziua de 1 Mai.

La Lisabona, un mare nu
măr de demonstranții s-au adu
nat în cartierele muncitorești 
din nord-estul orașului pentru 
a participa la marșul organizat 
de Partidul Comunist Portu
ghez și de Partidul Socialist 
l^prtughez — ambele interzise 
pină la acțiunea insurecționa
lă de la 25 aprilie —, precum 
și de un număr mare de sin
dicate.

★

LOURENCO MARQUES 1 
(Agerpres). — Peste 500 de pri
zonieri politici deținuți în în
chisoarea din Machavo, situa
tă în apropiere de Lourenco 
Marques, au fost eliberați, 
miercuri, în conformitate cu 
ordinul de amnistie dat de no
ile autorități portugheze din 
Mozambic, relatează agențiile 
Reuter și Associated Press.

Cancelarul Willy Brandt despre politica 
de destindere promovată de guvernul vest-german
BONN 1 (Agerpres). — Lu

înd cuvîntul în cadrul unui 
miting al Partidului social-de
mocrat, desfășurat în localita
tea Saarbrucken în cadrul 
campaniei pentru alegerile pre
zidențiale, cancelarul Willy 
Brandt a declarat că politica 
de destindere promovată în ul

Ca urmare a dezbaterilor a- 
supra propunerilor prezentate 
de delegația sovietică, partici
panții au convenit să expri
me în textele de document fi
nal convingerea că respectarea 
principiilor va contribui la 
dezvoltarea de relații normale 
și amicale și la extinderea co
operării între ele in toate do
meniile. S-a hotărît. de aseme
nea, să se dea expresie con
vingerii statelor participante 
că respectarea acestor principii 
va încuraja dezvoltarea con
tactelor politice, care sînt de 
natură să contribuie la o mai 
bună înțelege reciprocă a po
zițiilor și punctelor de vedere.

Textele adoptate dau, astfel, 
expresie importanței deosebite 
pe care participanții o acordă 
respectării stricte a principi
ilor, în raporturile dintre toate 
statele, ca temelie a dezvoltării 
unor relații prietenești și 
normale.

Ședința plenară 
a Conferinței 

Comitetului 
de dezarmare

GENEVA 1 — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : în cadrul cele; de-a 
631-a ședințe plenare a confe
rinței Comitetului de dezarma
re, întrunit la Palatul Națiu
nilor, delegația Japoniei a pre
zentat textul „unui proiect de 
convenție privind interzicerea 
punerii la punct, fabricării și 
stocării de arme chimice".

Luînd cuvîntul, șeful delega
ției japoneze, ambasadorul 
Masahiro Nisibori, a exprimat 
speranța că acest document va 
beneficia de o dezbatere pro
fundă și va suscita sugestii 
din partea celorlalte delegații 
participante. El a adăugat că 
ar fi nerealist să se aștepte la 
obținerea unei interziceri glo
bale și imediate a armelor chi
mice și că. în consecință, este 
necesar să se procedeze în a- 
cest domeniu în mod gradual 
Propunerea delegației Japoniei, 
a spus el. încadrează proble
ma interziceri; armelor chimi
ce în contextul interzicerii și 
suprimării tuturor tipurilor de 
arme de distrugere în masă, 
avîndu-se în vedere realizarea 
de progrese efective pe calea 
dezarmării generale și totale.

timii an; de guvernul vest-ger
man s-a dovedit pe deplin jus
tificată. Urmînd această poli
tică de destindere — a spus 
Willy Brandt — noi am ma
nifestat simțul realității. Dacă 
am fi urmat linia propusă de 
opoziție, care se pronunța îm
potriva politicii de destindere,

PREȘEDINTELE VENEZU- 
ELEI, CARLOS ANDRES PE
REZ, a expus, în cadrul ți
nui discurs rostit la sesiunea 
extraordinară a Congresului 
Național, planul de măsuri e- 
conomice pe care guvernul său 
intenționează să-l aplice în ve
derea dezvoltării economice 
a țării. Printre măsurile pre
conizate, șeful statului a a- 
mintit; în primul rînd, proiec
tul de lege cu privire la na
ționalizarea întreprinderilor 
din industria metalurgică.

LA HELOUAN, RENUMIT 
CENTRU INDUSTRIAL DIN 
EGIPT, a avut loc, miercuri. 
0 mare adunare populară la 
care a luat cuvîntul președin
tele Anwar Sadat, care s-a 
referit. îndeosebi, la sarcini
le ce stau în fața poporului 
egiptean în domeniile recon
strucției și dezvoltării.

INTR-UN RAPORT DAT 
PUBLICITĂȚII DE „CONFE
RENCE BOARD", specializa
tă în domeniul economic, se 
arată că în Statele Unite, cos
t’ll vieții a crescut de peste 
două ori, în ultimii 25 de ani, 
în urma creșterii permanente 
a prețurilor, inflației și a im
pozitelor.

GUVERNUL ISRAELULUI 
S-A REUNIT, MARTI SEA
RA, SUB CONDUCEREA 
GOLDEI MEIR, pentru a de- 
fimtiva. înainte de sosirea la 
Tel Aviv a secretarului de 
stat al S.U.A., punctuț de ve
dere israelian în legștură cu 
realizarea unei eventuale de
zangajări a forțelor militare 
israeliene și siriene pe frontul 
de pe înălțimile Golan.

PRĂBUȘIREA PĂRȚII 
CENTRALE A UNUI p6d 
RUTIER, aflat în construcție 
în apropierea localității Kem
pten (landul Bavaria) a pro
vocat moartea a 9 muncitori 
și rănirea altor 18. dintre ca
re unii au fost internați în 
spital în stare gravă.

POTRIVIT DATELOR OFI
CIALE, în prima jumătate a 
anului agricol 1973-197.4 (oc
tombrie — martie), Columbia 
a vindut pe piețele externe 
250 000 tone de cafea. Se esti
mează că exportul pentru a- 
cest an agricol va depăși 
480 000 tone, in comparație cu 
39 G 000 tone în sezonul 1972- 
197 3.

atunoi Republica Federală Ger
mania s-ar fi găsit astăzi izo
lată — a apreciat Willy Brandt, 
în continuare, șeful guvernu
lui vest-german a arătat că ac
țiunile de normalizare și îm
bunătățire a relațiilor cu ță
rile vecine au sporit prestigiul 
internațional al R.F. Germa
nia.

/

JOI, 2 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Aurul negru din Okla
homa: Republica: întoarce
rea lui Magelan: PETRILA: 
Fantoma lui Barbă neagră; 
LONEA — Minerul: Urmă
rire la Amsterdam: ANI
NOASA: A venit un soldat 
de pe front; VULCAN: Pa
radisul; LUPENI — Cultu
ral: Proprietarii; URICANI: 
Raportul agentului 36.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cintec și joc pe plaiurile ță
rii: 6.00 Radioprogramul di
mineții: 8,08 La microfon, 
melodia preferată; 9,00 Bu
letin de știri; 9.05 In lumea 
operetelor; 9,30 Melodii 
populare; 10,00 Buletin de 
știri; 10.10 Muzică de pro
menadă; 10,40 „Tineri ni-s 
anii, tinăr ni-i cîntul"; 11,00 
Buletin de știri; 11,35 Tono- 
matul melodiilor; 12,00 Bu
letin de știri; 12,05 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 12,35 Forma
ții participante Ia concursul 
coral interjudețean „Cîntarc 
patriei"; 13,00 Radiojurnal;
13,15 Revista șlagărelor; 
14,00 Buletin de știri; 14,05 

Varietăți muzicale: 14.40 
Muzică populară; 15,00 Ti
nerețea, virsta noastră și a 
țării; 16,00 Radiojurnal:
16,15 Cîntecele noastre: 16,45 
Muzică ușoară; 17,15 Tribu
na radio; 18,00 Orele serii: 
20,00 Concert de muzică 
populară: 20,40 Muzică pe 
adresa dumneavoastră; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Cupluri 
celebre de interpreți lirici; 
23,00—5,00 Estrada nocturnă.

STUDIOUL TIMIȘOARA

18.00 „Actualitatea radio"; 
18,10 Tineri soliști de muzi
că ușoară; 18,30 ..Emisiune 
literară; 18,40 „Aripi de zbor 
tineresc" — program de cîn- 
tece; 19,00 „Emisiunea pen
tru sate": 19,10 „Drag mi-e 
cîntecul și jocul" — program 
de muzică populară la cere
rea ascultătorilor; 19,30 „De 
joi pînă joi".

ciale : Perspective ale 
dezvoltării economico- 
sociale ale României 
în următoarele dece
nii.

16,30 Fizică. Noțiuni de opti
că geometrică.

17,00 Fotbal: F. C. Constan
ța — Universitatea 
•Craiova (divizia A). 
Transmisiune directă 
de la Constanța.

18,45 Marele Premiu de ste- 
eple-chase (cursă de 

galop cu obstacole fi
xe). înregistrare de 
la Hipodromul Auteuil 
din Paris.

19.00 Familia.
19,20 1001 de seri: Povestea 

lui Rumcajs.
19,30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret : 

„Cîntăm partidul, pa
tria, tinerețea". Selec- 
țiuni din spectacolul 
de gală susținut de 
formațiile laureate a- 
le Festivalului națio
nal al artei studențești.

21,25 Surprize pe micul e- 
cran.

22,15 24 de ore.

Pronoexpres
La tragerea Pronoexpres 

din 1 Mai 1974 au ieșit cîști- 
gătoare următoarele nume
re :

Extragerea I :
42, 3, 41, 37, 27, 26

Extragerea a Il-a :
12. 14, 39, 8, 36

Fond general de premii : 
1 170 876 lei.

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de
ieri:

Maximele: Petroșani 17
grade;. Paring 5 grade.

Minimele: Petroșani 7
grade; Paring — 1 grad.

PENTRU URMĂTOARE-
LE 24 DE ORE : Vreme in
stabilă cu cerul variabil, 
mai mult acoperit. Tempo
rar vor cădea precipitații 
sub formă de averse de 
ploaie, însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul va sufla 
moderat cu unele intensifi
cări din sectorul sudic.

SPORT • SPORT o SPORT
RUGBI

Știința Petroșani — R. C. Montchanin 13-15
Iubitorilor sportului cu ba

lonul oval din Petroșani le-a 
fost oferit, marți după-amiază, 
pe stadionul „Jiul" un plăcut 
spectacol rugbistic susținut de 
echipa locală Știința și puter
nicul cincisprezece R.C. Mont
chanin din Franța. Cea de a 
doua prezență Ia Petroșani a 
unui team din țara „Cocoșu
lui galic" a suscitat un interes 
sporit, confirmat și de numă
rul destul de mare de specta
tori prezenți în tribune. Spre 
satisfacția acestora, partida a 
fost deosebit de interesantă, 
plăcută și marcată de o sen
zațională răsturnare de scor. 
Este foarte adevărat că, ia 
capătul celor 80 de minute de 
joc, gazdele au părăsit tere
nul învinse, dar acest lucru 
nu le scade cu nimic din me
ritele participării la reușita 
spectacolului. Echipa antrena 
tă de CONSTANTIN BĂLTĂ- 
REȚU a evoluat excepțional 
în prima repriză și în finalul 
celei de a doua, detașîndu-se 
evident ca joc în fața unui ad
versar de talie continentală. 
ORTELECAN, ȘTEFAN, NEA- 
GU, FĂLCUȘANU, DUMITRU 
și STOICA au etalat, în aceste 
momente, calități sigure, de- 
monstrînd resurse tehnico- 
tactice nebănuite. Dezinvoltu
ra cu care a fost abordată de 
către studenți prima parte a 
întîlnirii ne-a readus în min
te acel „XV" ambițios și dîrz 
care, în urmă cu puțini ani, 
lupta pentru tricourile de 
campioni. Au fost 40 de mi
nute în care reușitele pache
tului de înaintași au alternat 

cu șarjele spectaculoase ale 
treisferturilor noastre, punind 
în derută repetată defensiva 
oaspeților francezi, în care 
numai calmul lui ARCALIS 
a reușit să frîneze în oarecare 
măsură iureșul Științei.

încă din min. 10 am aplau
dat o primă concretizare a su
periorității române în teren. 
In urma unei grămezi organi
zate acordate de arbitrul V. 
CISMAȘ (București), în 22-ul 
oaspeților, Știința cîștigă ba
lonul prin NEAGU, o transmi
tere a acestuia la FĂLCUȘA- 
NU care din poziție bună tri
mite printre buturi, aducînd 
localnicilor un prim avantaj 
de trei puncte. Linia de trei- 
sferturi a echipei din Mont
chanin ripostează prompt fi
ind la un pas de a reuși o în
cercare nerealizată doar gra
ție promptitudinii defensivei 
Științei. Nu trec decît două 
minute (min. 16) și DUMITRU 
(un adevărat spiriduș), inter
ceptează un balon „purtat" de 
francezi, sprintează circa 30 
de metri, transmite lateral lui 
ABRIBULA care „culcă la 
centru". FĂLCUȘANU trans
formă fără dificultate și gaz
dele conduc aproape incredi
bil cu 9—0 după numai un 
sfert de oră de joc. in conti
nuare, domină tot gazdele, 
TUFEANU ratează nepermis 
o încercare (min. 20), apoi 
FĂLCUȘANU o lovitură de 
picior căzută (min. 21).

Acțiunile echipei oaspete, 
deși destul de rare, cîștigă în 
incisivitate și grad de pericli
tate pentru buturile studenți

lor. De altfel, oaspeții reușesc 
să reducă din handicap (în 
min. 28) prin TRUSSAU care 
transformă cu precizie o lovi
tură de pedeapsă, pentru ca 
după alte șapte minute să a- 
plaudăm o nouă reușită a Ști
inței. Autorul ei, STOICA, 
marchează un spectaculos es- 
sai la colț. Cu cîteva secunde 
înainte de fluierul final al re
prizei același TRUSSAU sta
bilește rezultatul de 13—6, 
transformînd o nouă lovitură 
de pedeapsă acordată la nu
mai 10 metri de buturile noas
tre.

Imediat după pauză, fran
cezii au un sfert de oră în ca
re le reușește totul. ARCALIS, 
cel mai bun jucător francez, 
intercalat în linia de treisfer- 
turi a echipei sale slalomează 
printre studenți dînd posibili
tatea lui FORTE să înscrie la 
centru. TRUSSAU transformă 
reducînd scoul la 13—12 (min. 
42). Nu trec decît 8 minute și 
o nouă „urcare" în atac a 
fundașului ARCALIS se sol
dează cu un drop-gol de mare 
efect spectacular și ca... scor. 
Oaspeții preiau astfel condu
cerea cu 15—13, scor neschim
bat pină în final, în ciuda do
minării teritoriale insistente 
a echipei din Petroșani...

Deci, Știința 13 — Rugbi
Club Montchanin 15. după un 
joc in care gazdele au ratat 
cu puțin o victorie asupra u- 
nei valoroase formații din 
Franța, victorie pe care după 
factura jocului ar fi meritat-o.

Nicolac LOBONȚ

Campionatul județean de fotbal
Minerul Aninoasa — 

Viitorul Valea Bradului 2-1
Record de spectatori pe are

na din Aninoasa ! Pe un timp 
excelent, cele două echipe au 
oferit asistenței un bun spec
tacol sportiv, un meci viu dis
putat, cu faze de calitate. .Au 
cîștigat localnicii, dar oaspeții 
puteau obține un rezultat e- 
gal. Și dacă nu l-au obținut, 
deși au ținut cu fot dinadinsul, 
e și pentru că apărarea Mine
rului, în frunte cu portarul 
Danciu, a fost prinsă într-o „zi 
bună". Prima repriză — egală 
ca perioade de dominare — se 
încheie cu un minim avantaj 
de partea echipei din Aninoa

Parîngul Lonea — 
Sportul studențesc Hunedoara 1-1

Elevii antrenorului N. Leaich, 
deși nu au reușit pe teren pro
priu decît un rezultat de ega
litate în fața studenților din 
Hunedoara, au realizat totuși 
cel mai frumos meci al aces
tui campionat.

Din primul și pînă în ultimul 
minut, ambele echipe au luptat 
pentru victorie în mod sportiv, 
fazele spectaculoase alternind 
de la o poartă la alta.

în min. 17 gazdele au cea 
mai mare ocazie de a deschi
de scorul, însă tînărul Mora 
(promovat din echipa de juni
ori) ratează, trăgînd pe lîngă 
poartă de la numai 6 m.

Prima parte a meciului se 
încheie cu 6cor alb 0—0.

După pauză, în echipa gaz
dă se produce o schimbare în 
locul Iui Buium intră Popovici 
și jocul începe să capete „cu

sa (1—0, în min. 43, autorul go
lului Todea).

Imediat după pauză, Pop (Vi
itorul) egalează. Se joacă, în 
continuare, dîrz dar corect, go
lul victoriei gazdelor (autor 
Boroș) fiind înscris de la mare 
distanță cu concursul... vîntu- 
lui.

Minerul Aninoasa a aliniat 
următoarea formație : Danciu 
— Tomuș, Budacu, Băieșu, 
Brîndușa — David, Boroș — 
Istrate (Ionică), Todea, Gagv, 
Rotaru.

La juniori : 6—1 pentru gaz
de.

R. VALEDI 
corespondent

loare". în min. 49, Baki des
chide scorul și echipa gazdă 
conduce cu 1—0, dar numai 
timp de 5 minute, pentru că, 
în minutul 54, Barbovski din 
echipa studenților aduce ega- 
larea pe tabela de marcaj. Du
pă golul primit, echipa din Lo
nea atacă insistent poarta apă
rată foarte bine de Moritz. însă 
nu reușesc să mai marcheze 
nici un gol pînă la sfîrșitul 
partidei, deoarece Baki în min. 
60 și 83 Popovici in min. 47. 65 
și_ 80, Rabulea în min. 75. 78. 
86 ratează de puțin înscrierea 
golului care ar fi adus victoria 
echipei lor.

A arbitrat bine o brigadă din 
Simeria. avîndu-1 la centru pe 
I. Moraru.

I. SIROP 
corespondent
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