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1 MAI. Sărbătoarea primă
verii și a muncii. Ziua frăției 
și solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. Simbolul 
optimismului, entuziasmului și 
cutezanței...

In dimineața Intîiului de Mai 
din anul acesta Valea Jiului 
respiră adine mireasma primă
verii strîngînd la piept buche
tul biruinților înraănunchiate 
prin truda celor trei decenii de 
viață liberă și prosperă. Prin 
grădini și spațiile verzi dintre 
blocuri au înflorit castanii plan
tați în primăverile trecute, iar 
de la sute de metri din depăr
tarea adînctirilor răzbate clo
cotul muncii îndîrjite a mine
rilor.

Cinstim astăzi primul din 
rul marilor evenimente ale 
cestui an jubiliar, marcat
cea de-a XXX-a aniversare a 
Eliberării țării de sub jugul 
fascist și Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român, cu 
sentimentul generos al bucuri
ilor împlinite și cu dorința fier
binte, mai vie decît oricînd, de 
a înfăptui mărețul program al 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de a 
asigura ascensiunea mai in
tensă și mai rapidă a țării 
noastre pe calea bunăstării și 
fericirii.

Bilanțul primelor patru luni 
din acest an, ca și al întregii 
perioade care a trecut din cin
cinalul pe care-l parcurgem, 
este fructuos. România Socia
listă a continuat să se dezvol-

Și- 
a- 
de

te, să se înalțe, să progreseze 
în ritmuri superioare. In indus
trie și agricultură, în construc
ții și transporturi s-au obținut 
noi succese marcate prin creș
terea producției și productivi
tății muncii, prin reducerea 
cheltuielilor de producție și îm
bunătățirea calității produse
lor, contribuind la satisfacerea 
mai deplină a nevoilor de con
sum și a celorlalte cerințe ale 
economiei naționale. în Valea 
Jiului minerii și constructorii de 
utilaje miniere, preparatorii de 
cărbune, energeticienii, munci
torii din construcții și din 
transporturi, din toate ramu
rile economice ale municipiului 
au întîmpinat măreața sărbă
toare a primăverii și a muncii 
cu realizări din cele mai fru
moase în îndeplinirea sarcinilor 
de plan 
asumate 
tă. Ca 
realizări
55 000 tone 
se peste plan pină în diminea
ța zilei de 30 aprilie, din care 
mai mult de 21 000 tone apar
țin entuziaștilor inițiatori ai în
trecerii socialiste - minerii din 
Vulcan. Și alte colective au ob
ținut rezultate frumoașe : mine
le Dîlja, Aninoasa, Uricani, 
Petrila, ca și multe sectoare 
productive din întreaga Vale a 
cărbunelui au extras .peste 
plan cantități însemnate de 
cărbune energetic și cocsifica
bil.

Aceste rezultate dau mineri
lor, tuturor oamenilor muncii

Și 
în 
un 
se

a angajamentelor 
întrecerea socialis- 
corolar al acestor 

înscriu cele peste 
de cărbune extra-

Jiului sentimentul 
plenare, cu totală 
tot ceea ce înfăp- 

pămîntul

din Valea 
participării 
dăruire, la 
tuiește poporul pe 
țării românești, că sînt făurito
rii viitorului patriei, al propriei 
fericiri. Strîns uniți in jurul or
ganizațiilor de partid, avindu-i 
în frunte pe comuniști, ei sînt 
pătrunși de hotărîrea fermă de 
a face totul pentru a da viață 
sarcinilor puse în fața lor de 
către partid. în această hotă- 
rîre își găsește expresia și a- 
probarea deplină și entuziastă 
cu care masele de salariați din 
toate unitățile economice și 
instituțiile din Valea Jiului au 
primit Decretul Consiliului de 
Stat prin care s-a dat curs do
rinței exprimate de numeroase 
colective de oameni ai muncii 
de a lucra, în zilele de 1 și 2 
Mai în scopul asigurării ritmu
lui neîntrerupt al activității e- 
conomice.

Ziua de 1 Mai găsește oame
nii muncii din Valea Jiului la 
datorie, în plină activitate cre
atoare la fronturile de lucru 
din subteran, în fața strungu
rilor și planșetelor, pretutindeni 
unde se făuresc bunurile care 
sporesc puterea, bogăția, fru
musețea și fericirea patriei. A- 
cesta este modul cel mai mun
citoresc, mai patriotic și 
înălțător de a slăvi 
Sărbătoare a Muncii 
celei mai însuflețitoare 
gajante bătălii pentru 
rarea înaintării patriei

mai 
marea 

in anul 
și an- 

accele- 
pe ca-

(Continuare in pag. a 3-a)
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numele nostru comun
Destinul Văii Jiului a fost întotdeauna destinul oa

menilor. Dar nu al oamenilor oarecare. AL OAMENILOR 
MUNCII! Oameni care au crescut în inima munților 
într-o necontenită luptă, oameni care deși muncesc ca 
niște echipaje singuratice, scufundați în măruntaiele 
pămîntului la sute de metri de vatra orașelor, sub pa
jiștile verzi, sub licăririle Jiului, nu cunosc singurăta
tea. I-au unit întotdeauna în colective mari și puternice 
forțe uriașe — cultul muncii, liantul solidarității mi
nerești, forțe ce se completează, făcînd să se întregească 
om cu om, braț cu braț, minte cu minte, inimă cu 
inimă.

Principiul pe care se întemeiază aceste colective e 
puternica fuziune sufletească pe care o incumbă soli
daritatea muncii, încrederea desăvîrșită în cel ce mun
cește alături de tine, credința fermă în spiritul de uni
tate, de acțiune.

Urmașii eroilor din august ’29, urmașii celor ce au 
prefăcut Valea Jiului într-o cetate a luptei revoluțio
nare, sînt angajați azi — din orizontul ce se apropie de 
nivelul mării pînă la cotele înalte ale schelelor ce se 
întrec cu munții înconjurători — într-o operă de am
ploare a noilor întemeieri socialiste, menite să sporeas
că forța și frumusețea întregii țări. înalta conștiință și 
puternicul sentiment patriotic, nedezmințitul cult al 
muncii atît de specifice oamenilor Văii Jiului sînt mai 
pregnante azi ca oricînd.

Am ales dintre ei cîțiva, dintre cei mai demni și mai 
reprezentativi, spre a ilustra, prin gîndurile dar, mai 
ales, prin faptele lor, ceea ce au oamenii Văii Jiului 
mai de preț și mai înălțător: dragostea și respectul 
pentru muncă. De aici și numele lor comun, firul de 
aur care-i unește și le conferă demnitatea de cetățeni ai 
României socialiste din anul XXX — MUNCA.

|
|

ÎNCHINATE SĂRBĂTORII MUNCII

Omagiul minerilor
55 000 tone extrase peste plan

Puternic mobilizați de o- 
biectivele întrecerii socialis
te, oamenii muncii de la 
minele Văii Jiului își văd în
cununate cu noi succese 
strădaniile ce le depun in 
vederea satisfacerii în con
diții tot mai bune a cerințe
lor energetice ale economi
ei naționale. Cele peste 55 
de mii de tone de cărbune

energetic și cocsificabil ex
trase peste prevederi, de la 
începutul anului, exprimă 
sintetic organizarea tot mai 
bună a muncii la fronturile 
de lucru din subteran, per
fecționarea și modernizarea 
continuă a producției, pro- 
ductivitățile înalte și ritmi
citatea ce caracterizează în 
tot mai mare măsură munca 
minerilor.

Succesele obținute în 
preajma zilei de 1 Mai ilus
trează hotărîrea de nestră
mutat a minerilor de a în- 
tîmpina cu succese pe mă
sura tradiției minerești, mă
rețele evenimente ale aces
tui an — a XXX-a aniver
sare a Eliberării patriei și 
cel de-al XI-Iea Congres al 
partidului.

La mina Lupeni — 
producție record

REMUS MICLEA
Șef de brigadă. E.M. Dîlja

J

Producție ,,de vîrf“, ilustrată 
prin cele 8 440 de tone de căr
bune extrase din abatajele mi
nei Lupeni în cursul zilei de 29 
aprilie. Această frumoasă reali
zare a fost obținută prin atinge
rea unor 
fronturile 
sibil ca 
plan, pe 
de 2 300

O contribuție substanțială la 
rodnicia zilei de luni și-au adus-o 
brigăzile conduse de loan Sălă- 
jan (+ 240 de tone), Petre Con
stantin (+150 tone), loan So
lomon (+ 85 de tone) din ca-

productivități înalte la 
de lucru și a făcut po- 
nivelul depășirilor de 
luna în curs, să treacă 
de tone de cărbune.

drul sectorului IV, Marin Cio
chia (+ 100 de tone) de la sec
torul II, Vasile Caila, Nicoiae 
Gavra și Emil Orșan, din secto
rul V, cu depășiri ale sarcinilor 
zilnice de peste 70 tone de căr
bune. Succesele obținute în a- 
cest final de lună de minerii 
celei mai mari exploatări din 
bazin reprezintă omagiul vibrant 

care îl aduc zilei de 1 Mai.

colectivul sectorului liivezeni 
să întîmpine evenimentele 
marcante pe care le vom săr
bători — a XXX-a aniversare 
a Eliberării patriei și cel de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R.- — 
cu succese la fel de bogate.

pe

OAMENI DIN LINIA ÎNTII
Linia întii a muncii 

creatoare este pretu
tindeni. Peste tot aco
lo unde patosul mun
cii cunoaște ritmuri 
dintre cele mai înal
te. Ritmuri in desfă
șurarea cărora talen
tul și pasiunea, hărni
cia și priceperea, dă
ruirea de sine și do
rința de continuă au- 
todepășire se îngemă
nează făcînd să se 
nască bunurile atît de 
trebuitoare oamenilor.

La locurile de mun
că aflate in linia întii, 
acolo unde materia 
primă suferă meta
morfoze dătătoare de 
valoare, oamenii se a- 
llă într-o' continuă în
trecere ce își propune 
ridicarea muncii pe 
cote tot mai înalte de 
rodnicie. Uneori lip
sește un material, al
teori drumurile șanti
erelor devin aproape 
impracticabile, în mi
nă presiunea Ie pune

oamenilor in fată ade
vărate probleme. Și 
de fiecare dată se gă
sește soluția care face 
ca dificultățile să fie 
învinse iar ritmul tre
pidant al muncii cre
atoare să poată fi con
tinuat nestingherit.

ANUL XXX, acest 
an in care eferves
centa muncii creatoa
re poartă semnificația 
adincă a dragostei de 
tară, a dragostei iată 
de partid, este marcat

ION GALL 
Strungar, S.S.H. Vulcan

IOSIF BORȘODY
Șef echipă fierar-betoniști, 

T.C.M.M.

ERNA FARCAȘ 
Maistru principal, 

Vîscoza Lupeni

A

creatoare pen- 
la sărbătoarea
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Ion DUBEK

VIOREL SVICHIU
Operator, R.C.H. Petroșani

PETRE ȘAUCĂ
Șef de brigadă, U.F.E.T.

Petroșani

FRANCISK BAJO
Dulgher, T.C.H., sectorul 

Lupeni

acum în preajma Zilei 
Muncii de entuziasmul 
nestăvilit al oameni
lor care înscriu în 
graficele întrecerii re
zultate de un incon
testabil prestigiu. Mi
neri, constructori, fo
restieri, constructori 
de mașini, feroviari, 
femei, bărbați, virst- 
nici sau tineri cu toții 
și-au unit eforturile, 
și-au pus întreaga e- 
nergie 
tru ca

muncii să se afle 
linia întii, să poată ra
porta îndeplinirea in
tegrală a angajamen
telor asumate în în
trecere. Pe cîfiva din
tre ei vi-i prezentăm 
în acest panou al o- 
noarei muncitorești. 
Ei însă sînt mii, zeci 
de mii. Sînt semnatarii 
de drept și de fapt ai 
succeselor cu care oa
menii Văii Cărbunelui 
se prezintă la sărbă
toarea Intîiului

VASILE GHEORMA
Șef de brigadă, E. M. Aninoasa

Ionel DEAC, 
tehnician, C.C.P.

Colectiv
de frunte

cinstea 
ridică la

între colectivele de mineri 
care și-au dovedit prin fapte 
de muncă vrednicia ssmnumără 
și ccl al sectorului Livezeni 
al E. M. Dîlja. Volumul de 
cărbune extras suplimentar de 
vrednicii mineri ai celui mai 
nou cîmp minier, în 
sărbătorii muncii se 
peste 6 700 tpne.

Prin acest plus de cărbune, 
colectivul sectorului se situea
ză în fruntea întrecerii socia
liste pe bazin. Acest succes 
arată că minerii din cele trei 
brigăzi de abataj ale sectoru
lui — conduse de Costache 
Zaharia, Traian Șușu și loan 
Gheorghiu — și-au însușit pe 
deplin tehnologia perfecționa
tă pe care o aplică, avînd me
canizate principalele trei ope
rații — 
transport, 
brigăzilor 
duse de 
Gheorghe 
Szilvester 
sigure pentru ca și în

tăiere, susținere și 
Prin contribuția 

de la pregătire con- 
Constantin Peloiu, 
Zaharia și Tiberiu 
sînt create premise 

viitor

Astăzi, la ora 16, în sala 
mare a Casei de cultură a 
sindicatelor din Petroșani arc 
loc adunarea festivă consa
crată Zilei solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc.

în încheierea adunării va 
fi prezentat un program ar-

insemnate
depășir 

de pian c 
forestierii
Primele patru luni i 

lui au prilejuit satisfa» 
sebite forestierilor car 
ră valorificarea „auru 
de" al pădurilor muni 
Planul producției mari______
îndeplinit în proporție de 108,5 
la sută, productivitatea muncii 
a înregistrat, de 
sporuri însemnate, 
sortimental a fost 
depășirile cele mai 
gistrîndu-se la 
bușteni de fag, cherestea) lob
de industriale etc.

Aceste frumoase realizări 
sînt rodul activității bune des
fășurate de către toți salariații 
Unității forestiere de exploa
tare și transport Petroșani, din 
rîndul cărora s-au remarcat 
în mod deosebit colectivele 
sectoarelor Cîmpu lui Neag, 
Lupeni și Lonea, ale exploată
rilor forestiere Lolaia și Bîrlo- 
gu, precum și cele conduse de 
maiștrii forestieri Mihai Gor- 
boi, Ionel Roșu, de 
brigadă Nicoiae Rusu 
dor Grab.

Realizările deosebit 
obținute de forestieri în condi
țiile dificile ale iernii repre
zintă omagiul adus de aceștia 
Zilei muncii. evenimentelor 
politice ale anului jubiliar 1974.

asemenea, 
iar planul 
îndeplinit, 
mari înre- 

sortimentele

șefii de 
și Teo-

de bune

:istic la care își vor da con
cursul corul sindicatelor din 
Petrila, formația de dansuri 
populare a Institutului de 
mine, orchestrele de muzică 
ușoară și populară și soliștii 
Casei de cultură, recitatori 
etc.
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BUCURIILE
CELL MAI 
OE PRE!

Nu este prea greu să-l gă
sești pe Mihai Dudescu in o- 
rașul Vulcan. Este suficient să 
întrebi pe un simplu trecător 
și e aproape imposibil să nu 
te îndrume. Pentru că puțini 
sînt aceia care să nu fi auzit 
de cel care e destoinicul bri
gadier ol minei Vulcan — Mi
hai Dudescu.

La mină sau in oraș, pentru 
tovarășii de muncă sau prie
teni, Mihai Dudescu reprezin
tă omul a cărei personalitate 
nu poate fi separată de mun
că și succesele colectivului în
treg. Pentru că in viața de zi 
cu zi a acestui om, munca re
vine frecvent în felurite ipos
taze. Să ne explicăm chiar cu 
cuvintele omului căruia i-am 
consacrat aceste rînduri.

- Ce sens dau eu muncii ? 
răspunde puțin surprins băr
batul a cărei statură impună
toare pare să sugereze o per
manentă nevoie de acțiune. 
Nimic altceva decît faptul că 
pentru mine reprezintă o ocu
pație zilnică pe care o fac de 
mic copil și care a dat un 
sens precis întregii mele vieți. 
Am rămas încă din copilărie 
cu imaginea tatii, a rudelor, 
a tuturor bărbaților din sat 
care practicau cu măiestrie 
neîntrecută același meșteșug 
transmis din tată-n fiu - tini— 
chigeria. Nu i-am uitat nicio
dată pe acei oameni care își 
iubeau meseria și vedeau în 
ea un prilej de mari satisfacții.

...Deși a lucrat primii ani ca 
tinichigiu, lui Mihai Dudescu 
i-a fost dat să se dedice me
seriei adîncurilor. A venit în 
urmă cu 16 ani în Vulcan și 
avînd mereu în față imaginea 
meșterilor din satul natal de 
prin părțile Dejului, devotați 
cu trup și suflet meseriei, s-a 
apucat serios de treabă. Hăr
nicia și spiritul de inițiativă al 
tînărului nu au rămas neapre
ciate la adevărata lor valoare. 
Numai după cinci ani de la 
venirea la mină, i sa încredin
țat sarcina de mare răspunde
re de a conduce o brigadă 
de mineri. Brigadă care în 
anii ce au urmat s-a înscris 
de fiecare dată printre for
mațiile fruntașe ale minei, cîș- 
tigindu-și un meritat prestigiu.

- Nu m-am gîndit nicioda
tă că mineritul ar putea fi 
pentru mine doar o experien
ță trecătoare. Eram hotă rit 
încă de la început să dove
desc că sînt în măsură să o- 
cup un loc de frunte în me
serie, între oameni. Anii care 
au trecut m-au făcut să înțe
leg în tot mai mare măsură 
secretele acestei meserii gre
fe, dar frumoase, care este 
după mine și o încercare a 
adevăratei bărbății. Nu am 
regretat nici o clipă pasul fă
cut și consider că prin acești 
16 ani lucrați la mină am a- 
juns să am bucuriile cele 
mai de preț : familia, bună
starea ei, a fetițelor mele Ma
riana și Florina, la care gin- 
dindu-mă simt că prind pu
teri înzecite la locul de muncă, 
precum și stima și respectul 
celor din jur. Am cîștigat în 
acești ani cinstea de a mă 
numi miner. Iar miner fiind 
m-am realizat ca om.

Bujor BOGDAN

O imagine-simbol care ne-a devenit de multă vreme familiară: schimbul unei bri

găzi de mineri la ieșirea din subteran. Sînt oameni ai muncii care se bucură de stima și 

prețuirea noastră, a tuturor, pentru munca plină de bărbăție din adîncuri, pentru căldu

ra și lumina ce o scot din abataje cu fiecare tonă de cărbune adusă la ziuă.

...Oameni de pe schele. Despre făuritorii edificiilor noastre industriale și sociale o- 

bișnuim să spunem că se află „la înălțime". Metafora a fost consacrată datorită rezul

tatelor obținute de constructori cu fiecare edificiu care a îmbogățit peisajul nostru indus

trial, cu fiecare lucrare executată în avans față de termen.

Si

Cel ce pătrunde intr-o u- 
zină de preparare a cărbu
nelui este surprins de la bun 
început de complexitatea 
proceselor de prelucrare ce 
compun drumul spre înnobi
lare al cărbunelui. Pe benzi 
de cauciuc, transportoare cu 
raclele sau elevatoare, in to
rentul jgheaburilor rheo sau 
in vibrația ciururilor, cărbu
nele este separat metodic de 
conținutul de cenușă, aidoma 
unei prelungiri a proceselor 
geologice lente de creștere a 
puterii calorice. Toate aces
tea, intr-un flux neintre- 
rupt ce are ca suport mate
rial instalații complexe și ca
re au o caracteristică expre
să: continuitatea.

Stimulare
reciprocă

Funcționarea continuă a 
JnsțalațiUor de la preparația 
Lupeni este un obiectiv la a 
cărei realizare optimă își a- 
duce o contribuție unanim 
recunoscută și echipa de în
treținere condusă de Andrei 
Drotzinger. Deși e în puterea 
vîrstei, se numără printre 
veteranii uzinei, ale cărei 
probleme le cunoaște pină 
în cele mai mici amănunte 
și de a căror rezolvare se 
simte răspunzător.

„In munca noastră, ni se 
destăinuie, calitatea este o 
cerință ce nu mai trebuie 
menționată, pentru că se a- 
flă in însăși firea lucrurilor. 
Atunci cină delectarea unuia 
din cele 16 elevatoare exis
tente periclitează funcționa
rea întregii instalații, mai 
este necesar să arăt că ceea 
ce ni se cere sînt numai lu
crări de revizii și reparații 
de o calitate ireproșabilă

Care sînt calitățile care 
pof asigura îndeplinirea in 
bune pondițiuni a unei ase
menea munci ?

„Precizia și continuitatea 
fluxului tehnologic o asigu
răm noi, oamenii, tofi cei ca
re contribuim la realizarea 
diferitelor faze de prelucra
re a. cărbunelui".

Dar specificul acestei 
munci va modela, la ■ riadul 
său, caracterul oamenilor. In 
strădania de a evita în cit 
mai mare măsură defecțiu
nile de a asigura continuita
tea fluxului de cărbune de 
la recepție spre silozurile de 
expediere, preparatorii îm
prumută ceva din caracteris
ticile acestui proces. Munca 
lor este caracterizată tot mai 
mult prin precizie și operati
vitate în dorința de perfec
ționare a priceperii și indemi- 
nării fiecăruia. Munca și o- 
mul se stimulează reciproc în 
acțiunea de continuă per
fecționare.

Miner și preparator — 
două meserii îngemănate, le
gate prin glorioase tradiții 
de muncă și de lup
tă,. prin eforturi con
jugate pentru înfăptuirea ți
nui scop comun: punerea la 
dispoziția economiei națio
nale a unor cantități spori
te de cărbune cocsificabil și 
energetic de bună calitate 
— in ritmul cerut de impe
tuoasa dezvoltare <• întregii 
țări,

B. MIHAI
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D e ce tocmai meseria 
de strungar ? Sim
plu: pentru că mi-a 

plăcut foarte mult. Apoi și 
soțul meu, înainte de a de
veni maistru, a fost tot 
strungar. Și dintre alte o 
mie și unul de motive ca
re m-au făcut să-mi aleg a- 
ceastă profesiune a famili
ei. aș putea zice, am simțit 
nevoia să fac ceva mai con
cret. Să-mi cîștig existența 
printr-o muncă, în care 
mîinile mele să plămădeas
că ceva util, durabil. să 
practic o meserie care, chiar 
dacă pentru unii pare mai... 
bărbătească — să-mi dea 
satisfacții. Și apoi, mi-am 
zis, ce o femeie nu poate a-

A îndrăzni,
a persevera...

Semănători de
generoase idealuri

vea aceeași îndemînare. a- 
ceeși iscusință ca un băr
bat. calitățile absolut nece
sare în strungărie care, la 
urma-urmei, este nu numai 
o meserie ci poate fi consi
derată — de ce nu ? —
chiar o artă... Eu zic că da. 
După cei 6 ani care au tre
cut de cind am mînuit pen
tru prima oară manetele 
strungului pot afirma acest 
lucru.

...Așa își începuse destăi
nuirile interlocutoarea noas
tră' Ana Guia, de la Secția 
de stîlpi hidraulici din Vul
can una dintre femeile cele 
mai apreciate și stimate din 
acest colectiv în mijlocul 
căruia a crescut și s-a ri
dicat, devenind — contro
loare tehnică de calitate. 
Dar Ana Guia a crescut nu 
numai profesional. Ea este 

președinta comitetului sin
dicatului secției și membră 
supleantă a comitetului ju
dețean de partid. Este fe
meia muncitoare a anilor 
XXX. care a reușit, grație 
voinței și capacității sale, 
să conjuge cum nu se poate 
mai convingător, materiali- 
zîndu-le totodată faptic, 
verbele de bază dintr-un 
posibil dicționar al tinereții: 
a munci, a milita, a te în
flăcăra, a visa, a îndrăzni, a 
persevera... a te afirma.

— De la început‘a dove
dit interes și pasiune pen
tru învățarea meseriei — 
ne spuneau tovarășii ing. 
loan Crețu. șeful secției, și 
Gheorghe Cîmpeanu, secre

tarul comitetului de partid 
de aici. Acum, la rîndul ei 
pregătește și ajută ca să se 
califice tinere muncitoare, 
preocupîndu-se totodată și 
de educarea lor. Prin tot 
ceea ce a făcut și face Ana 
Guia și-a ciștigat stima și 
aprecierea întregului colec
tiv, situîndu-se împreună 
cu alte muncitoare frunta
șe, Terezia Carașca, Stela 
Bărbulescu, Victoria Bîltea- 
nu, Vilma Furi, Claudia 
Rimboi, Viorica Urdaș, 
printre oamenii de bază ai 
secției.

...Printre oamenii de bază 
ai zilelor noastre, am a- 
dăuga noi. care și-au fău
rit personalitatea prin mun
că, prin destoinicia și con
știința lor muncitorească.

ionel ȚABKEA

Nicăieri ca în școală, 
explozia tinereții nu 
este mai plină de e- 

motivitatea și gingășia pe 
care o radiază fețele lumi
nate ale pionierilor. Poate 
de aceasta atenția noastră 
este reținută cu acea insis
tență stăruitoare și aprinsă 
pe care o simțim numai a- 
tunci cind privim unduiri
le în valuri ale lanurilor de 
grîu în care ard flori ro
șii de mac. Cu lanul de grîu 
sînt asemănați elevii pe ca
re dascălii din școli îi cresc 
și îi formează în spiritul 
înaltelor idealuri ale socia
lismului. Căci -aceeași grijă 
și responsabilitate față de 
muncă, aceeași pasiune și 

dragoste îi caracterizează pe 
învățători și profesori ca și 
Pe lucrătorii ogoarelor, ori 
pe muncitorii din uzine și 
pe minerii din abataje. Un 
lan de griu sînt cei 840 e- 
levi — în exclusivitate fii de 
muncitori — care învață în 
cea mai nouă școală din 
municipiu Școala gene
rală nr. 6 din Petrila. Se
mănători harnici de gene
roase idealuri sînt .cele 39 
cadre didactice din aceas
tă unitate de învățămînt 
care se situează pe un loc 
fruntaș în Valea Jiului, cu 
cele mai bune rezultate, la 
sfîrșitul trimestrului H, ma
joritatea covîrșitoare a ele
vilor obținînd note bune și 
foarte bune.

E greu să-i evidențiem pe 
toți acei care s-au aplecat 
cu căldură părintească a- 
supra elevilor învățîndu-i 
să scrie și să citească, des 
chizîndu-le astfel porțile 
spre știință, dar cîteva nume 
merită să fie amintite: în
vățătoarele Aurelia Ciocan, 

Mariana Sucitu, Savina 
Smeu, profesorii Eucia Da
niel. Rozalia Filipini, Rodi- 
ca Bălănescu, Cernica Popa, ' 
Ștefan Lukacs, Gheorghe 
Musca ș.a. .

Despre preocupările ca
drelor didactice pentru ridi
carea calității predării lec
țiilor ne-a vorbit profesorul 
Emil Kreiter, directorul ad
junct al școlii: Toți învăță
torii și profesorii se pregă
tesc cu toată răspunderea 
pentru educarea și instrui
rea elevilor, confecționează 
materialele didactice, aplică 
metode moderne la lecții, se 
preocupă de dotarea labora
toarelor, activează în ca
drul comisiilor metodice și 

participă Ia acțiunile so- 
cial-obștești și culturale din 
oraș. Ia cadrul microîntre- 
prinderii — expresie con
cretă a legării învățămîn- 
tului de școala muncii — 
elevii confecționează obiec
te pentru autodotarea șco
lii. Cu toții ne pregătim in
tens de pe acum pentru a 
prelua sarcinile deosebit de 
importante, de mare răs
pundere Ce revin acestui 
colectiv prin afilierea ci
nei clase la liceul mecanic 
din Petroșani care va lua 
ființă la toamnă.

Cîteva din nenumăratele 
aspecte întîlnite la cea mai 
tînără unitate de învăță
mînt din Valea Jiului unde 
își desfășoară activitatea un 
colectiv harnic, plin de ini
țiativă și răspundere gri
juliu ca orice seceră tor ca
re culege spicele de grîu 
din holda în care a semănat 
cu pasiune și generozitate.

Cornel HOGMAN

Pe fila de 1 Mai a marii în
treceri socialiste încrustează 
rezultate deosebite și colec
tivul de cercetători, munci
tori, ingineri și tehnicieni de 
la Centrul de cercetări pen
tru securitate minieră. Sînt 
fapte de rodnică activitate 
de muncă științifică aplicati
vă asiduă în sprijinul indus
triei miniere din întreaga 
țară.

— Intre cercetare și pro
ducție se află un contact 
strîns, permanent — ne spu
nea tovarășul dr. ing. Petru 
Roman, director al C.C.S.M. 
In această perioadă, de pil
dă, ne preocupă îndeosebi a- 
plicarea unui sistem de aver
tizare, acustică și odorantă, 

Producție

cercetare
conceput și realizat pentru 
E.M. Uricani de un colectiv 
condus de ing. Vlad Virgil. 
Și toată tematica noastră se 
axează pe aspectele princi
pale ale activității minelor 
pentru a fi aplicate soluții 
moderne, eiiciente și cu ran
dament superior.

Cercetătorii din Petroșani 
sînt preocupați în această 
perioadă și de un eveniment 
ce se va sărbători peste două 
luni — împlinirea a 25 de 
ani de la înființarea C.C.S.M., 
moment jubiliar care se în
scrie în suita manifestărilor 
dedicate celei de a XXX-a 
aniversări a Eliberării pa
triei și Congresului alXI-lea 
al P.C.R. Sărbătoarea muncii 
are pentru acest colectiv ta
lentat și laborios, o valoare 
stenică, stimulativă în reali
zarea angajamentului asumat 
— toate temele luate în cer
cetare să fie predate cu 10 
zile înainte de termen — la 
jumătatea lunii iunie. Aceas
tă emulație spirituală exis
tenta în laboratoare se des
prinde din munca inginerilor 
Tiber iu Loy, Gheorghe Ma
ndea, Nicolae Oprea, Ioan 
Căprariu, loan Matei, a chi- 
miștilor Elena Hîndoreanu, 
Vasile Bardocz.

împreună cu minerii Văii 
Jiului, printre care se află în 
mod sistematic, cercetători 
de la C.C.S.M. sărbățoresc 
munca prin muncă, prin 
conceperea și elaborarea u- 
nor teme de primă necesita
te în mineritul românesc. 
Colectivul de cercetători al 
C.C.S.M., pe deplin integrat 
in mineritul modern, a de
pășit de multă vreme stadiul 
activităților de studiu. Roade
le gîndirii lui tehnice le in- 
tîlnim în directă legătură cu 
producția, așa cum -le întîl- 
nim, pe o scară mai largă, 
într-o fructuoasă colaborare 
cu centre miniere de peste 
hotare.

De cițiva ani încoace, se 
spune, Centrul de cercetare 
pentru securitate minieră es
te o unitate care înregis
trează însemnate beneficii 
prin contractele stabilite cu 
unitățile miniere. In acest 
sens, benificiul este du
blu, primul al mineritului, al 
doilea al gîndirii științifice 
românești.

T. spAtaru

• •• 
MEREU

La Vulcan, pe șantierul de 
locuințe al orașului, vîrstele 
oamenilor care „înalță" an de 
an noi apartamente pentru 
mineri sînt diferite. Dar, fieca
re dintre cei intilniți aici, fie 
tînăr abia sosit pe șantier ori 
vîrstnic ce-și numără anii 
munciți pe același șantier în 
decenii, prețuiesc în aceeași 
măsură munca. Ne-o dove
desc vorbele, dar, mai ales 
faptele lor. I

Nicolae Popescu de 35 de 
ani din care peste 14 pe șan
tierul din Vulcan, șeful unei 
vrednice echipe de zidari spu
nea : „Numai dacă mă refer 
la echipa pe care o conduc, 
am suficiente dovezi că oame
nii se realizează prin muncă 
sau, altfel spus, că munca în
soțește întreaga viață a unui 
om integru. Cu cit experiența 
celui ce muncește e mai înde
lungată cu atît aceste convin
geri sînt mai profunde".

Gheorghe Rusu lucrează de 
două luni în echipa condusă 
de Popescu : „Ceea ce a re
ușit să imprime limpede în 
mintea mea această perioadă 
scurtă, dar plină de fapte pe
trecută în colectivul omogen 
și puternic în care m-am în
cadrat, ne spunea el, este con
vingerea că trebuie să mă 
perfecționez mereu profesio
nal. Dacă evaluăm înnoirile 
care s-au adus numai intr-un 
an procesului tehnologic pe 
șantierul nostru, necesitatea 
unei continue pregătiri este 
evidentă. Primele blocuri con
struite cu cofraje plan-univer- 
sale - seria „A“-urilor 
cele dinții blocuri din panouri 
mari prefabricate realizate in
dustrial — 2,4 și 6 din „micro 
3 B“ —, folosirea panourilor 
prefabricate complet finisate 
în exterior... Toate acestea în
seamnă concepție, efort, preo
cupare colectivă în scopul a- 
tingerii unor înalte țeluri. în
seamnă a munci.

Blocul A3 din Vulcan are 
termen de predare 30 iunie 
a. c. Constructorii s-au anga
jat (și și-au notat aceasta pe 
un panou situat la intrarea in 
punctul de lucru, cu litere 
mari) să-l termine pină la 20 
mai. In zilele acestea zidarii 
finisează deja exteriorul. Con
structorii din Vulcan, prezenți 
pe schele conform unui pro
gram „zi lumină" vor să-și o- 
noreze prin fapte cuvintul : 
Ștefan Bancu, llie Cămărășan 
cu soția, Maria, Mihai Dudaș, 
maistrul Francisc Filipescu - 
care și-a făcut aici și ucenicia, 
Alexandra și Ion Bejenaru — 
soți, Avram Palcea, frații, loan 
și Silviu Brașoveanu - Ion, ca
lificat* la locul de muncă, iar 
Silviu prin „profesională" —, 
Mihai Dima, cu echipa de 
„variabile", loan Osvath, mai
strul principal Petru Cosma. 
Oameni formați prin muncă, 
oameni crescuți odată cu ora
șul acesta ce întinerește 
mereu, oameni pe care mun
ca i-a făcut cunoscuți și sti
mați.

A. HOFFMAN

întreprinderea lie utilaj minier din Petroșani cunoaște un neîntrerupt proces de modernizare și perfecțio
nare a producției. Același proces însoțește ascensiunea omului. Meșterii uzinei — muncitori, ingineri și tehnicieni, 
tineri și vîrstnici — făuresc utilaje tot mai complexe pentru extragerea cărbunelui și susținerea abatajelor. în acest 
proces, uzina constituie o adevărată școală a muncii, a formării omului înaintat, multilateral dezvoltat al societății 
noastre socialiste.

Cu pricepere și iscusință, harnicele filatoare 
peste hotarele municipiului. Acestor două calități li 
muncă și de viață, răspunderea plenară, dovedită 
calități care le aduc prețuirea noastră, a tuturor.

au dus de mult timp renumele întreprinderii „Vîscoza" din Lupeni, 
se adaugă nemăsurata pasiune în muncă, a tovarășelor noastre de 
in producție, participarea lor activă* la întreaga viață socială. Sînt

Foto : Ion MCIU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar General al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
adresează mulțumiri organelor și organizațiilor de partid, 

de stat, obștești și tuturor oamenilor muncii care l-au 
felicitat cu prilejul alegerii ca Președinte al Republicii 

Socialiște

Valea Jiului a cunoscut în 
ultimii ani, mai ales ca ur
mare a majorării prevederi
lor inițiale ale planului .cin
cinal, în urma rodnicei vizi
te a conducerii superioare de 
partid și de stat, un ritm de 
construcții de peste 1 130 de 
apartamente construite anu
al. Se extind continuu carti
erele noi din Petroșani, Vul
can. Lupeni, Petrila.

ilustrare grăitoare

Orașele noastre
dezvoltării principalelor cen
tre urbane dip. municipiu sînt 
prevederile pe acest an, în 
domeniul construcției de lo
cuințe. Astfel, zestrea ora
șului Petroșani va spori în 
1974 cu 394 apartamente, a 
Vulcanului cu 436, Lupenîu-

și o școală cu 16 săli de clasă 
la Petroșani, creșa cu 100 de 
locuri din Lupeni, construc
ția noului cămin pentru ne- 
familiști cu 300 de 
Upicani.

NOU.

locuri, la

România

MODERN, 
cuvintele

FRUMOS 
care cu

răspuns prin fapte, printr-o 
contribuție concretă la înfăp
tuirea angajamentelor gos- 
podărești-utilitare. asumate 
de consiliile populare.

La sfîrșitul primei etape a 
însuflețitoarei întreceri pen
tru înfrumusețarea și ridica-

te ori create și dotate noi 
locuri de joacă pentț-u copii 
și baZe sportive.

Sînt numai cîteva aspecte. 
Urmează desigur alte și alte 
etape ale aspirațiilor și efor
turilor noastre comune spre 
tot mai bine gospodărit, tot 
mai curat, tot mai . frumos. 
Ne pretindem din zi în. zi, 
nouă înșine, tot mai mult. 
Vrem să ne știm și să ne sim
țim într-un mediu de viață

„Doresc să mulțumesc călduros, pe a- 
ceastă calc, comitetelor județene, munici
pale și orășenești de partid, ministerelor 
și instituțiilor centrale de stat, organelor 
și organizațiilor de partid, de masă și ob
ștești, tuturor, activiștilor de partid și de 
stat, comuniștilor și oamenilor muncii din 
întreaga țară — muncitori, țărani, intelec
tuali, bărbați și femei, tineri și virstnici. 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități — care, prin scrisori și telegra
me, au ținut să-mi adreseze felicitări și 
urări cu prilejul alegerii mele ca președin
te al Republicii Socialiste România. Văd 
în aceste scrisori o expresie a dragostei 
și încrederii pe care întregul nostru popor 
o are în Partidul Comunist Român — forța 
politică conducătoare în societatea noas-

tră —, în politica
partidului.

Doresc să asigur 
scris. întregul nostru 
jurămîntului pe care, l-am rostit cu pri
lejul alegerii mele ca președinte al Repu
blicii, voi face și pe viitor totul pentru a 
sluji cu devotament cauza progresului și 
înfloririi națiunii noastre socialiste, mili- 
tind neobosit pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condițiuni a politicii interne și 
xterne a partidului și statului, a idealu- 

-iio- mărețe ale edificării socialismului *' 
imunismului pe pămîntul patriei".

marxist-leninistă a

pe tot' cei ce mi-au 
popor că. in spiritul

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

■ -

a

i

30 de ani de la crearea
Frontului Unic Muncitoresc

Este cunoscut faptul că, în
că de la începutul instaurării 
dictaturii militaro-fasciste, 
Partidul Comunist Român a 
militat consecvent pentru fă
urirea unor largi alianțe poli
tice, pentru salvarea ființei 
naționale, eliberarea țării de 
sub jugul hitlerist și anularea 
Dictatului de la Viena. „Este 
meritul incontestabil al Parti
dului comunist —- sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — 
că în acele împrejurări grave 
pentru soarta țării, a poporu
lui român, a dat dovadă de 
clarviziune și realism politic, 
a reușit să dșsprindă din mul
titudinea problemelor peri
oadei tocmai acele' obiective 
care puteau deveni comune 
tuturor partidelor și grupări
lor politice antifasciste, a știut 
să găsească calea colaborării 
cu toate forțele democratice 
patriotice, interesate, dintr-un 
motiv sau altul, în răsturnarea 
dictaturii militare-fasciste, 
scoaterea României din războ
iul antisovietic. In ace
lași timp succesul politic — 
de alianțe preconizate de co
muniști se datorește faptului 
că P.C.R. a-știut să folosească 
cu măiestrie contradicțiile a- 
părutc în rîndul claselor ex
ploatatoare încheind înțelege
rea cu acele partide și grupări 
politice' burgheze potrivnice 
regimului fascist".

După cum este cunoscut, ho- 
tăfîtoarc pentru concentrarea, 
activității partidului comunist 
spre înfăptuirea sarcinii eli
berării țării de sub dominația 
fascismului și alăturării ei 
politicii antihitleriste au fost 
măsurile adoptate în toamna 
anului 1943 de către activul de 
bază al P.C.R. din afară, din 
închisori și lagăre în rîndul 
cărora un rol important l-au 
avut Constantin Agiu, Emil 
Bodnaraș, Nicolae Ceaușescu.. 
Stoica Chivu, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Ion Gheo.rghe Mau
rer, Lucrețiu Pătrășcanu, 
Constantin Pîrvulescu. Iosif

Rangheț ș.a. Aceste măsuri 
vizau întărirea unității rindu- 
rilor partidului ca principală 
condiție care să-i amplifice 
forța de mobilizare și activi
zare a mișcării de rezistență. 
La 4 aprilie 1944 a fost con
stituită din rîndurile activului 
de bază al partidului comu
nist, o conducere provizorie, 
alcătuită din Constantin Pîr
vulescu, Emil Bodnaraș și Io
sif Rangheț. Această acțiune 
a reprezentat un moment de 
mare însemnătate în viața și 
activitatea partidului, făcînd 
să crească dinamismul și ca
pacitatea sa de luptă.

Au fost intensificate contac
tele reprezentanților P.C.R. cu 
fruntași ai Partidului Socialist 
Democrat, favorabili colaboră
rii cu comuniștii, ca Teo- 
.dor Rădulescu și Ștefan Voi- 
tec. Situîndu-se la înălțimea 
răspunderii lor în fața istoriei, 
conducerile celor două parti
de muncitorești au trecut pes
te deosebirile de vederi și. 
pornirid de la necesitățile și 
cerințele vitale ale țării au 
găsit, după mulți ani. limba
jul comun atît de necesar re
alizării unității de acțiune a 
clasei muncitoare. In aprilie 
1944 Partidul Comunist Român 
și Partidul Social Democrat 
au convenit să încheie Fron
tul Unic Muncitoresc. Această 
hotărîre a avut o deosebită im
portanță deoarece a întărit 
rolul conducător al clasei 
muncitoare în mișcarea de re
zistență din România, a exer
citat o puternică influență a- 
supra celorlalte clase sociale 
și grupări politice, grăbind 
procesul de unire a tuturor 
forțelor democratice în vede
rea răsturnării regimului fas
cist. Frontul Unic al clasei 
muncitoare a constituit pilo
nul fundamental pe care s-a 
clădit, la scurt timp după a- 
ceea, larga coaliție de forțe 
care a creat cadrul politic ne
cesar înfăptuirii insurecției 
naționale antifasciste armate 
din august 1944.

Ca urmare a intensificării

activității desfășurate de 
P.C.R. in rîndurile maselor, 

' în anul 1944 acțiunile vor că
păta un tot mai pronunțat ca
racter politic. Anul 1944, anul 
insurecției naționale antifas
ciste armate se caracterizează 
încă din primele luni printr-o 
mai bună organizare și inten
sificare a luptei muncitorilor 
minieri din Valea Jiului, ma
nifestările în sprijinul orga
nizării muncitorilor fiind tot 
mai dese. Deși mulți ' dintre 
fruntașii minerilor au fost de
feriți justiției și aruncați în 
închisori cei rămași la lucru 
au continuat lupta sub direc
ta îndrumare a partidului. 
„Comuniștii au dese întîlniri 
in diverse case conspirative" 

. consemna un raport al Comi
sariatului de poliție Petroșani, 
din primăvara anului 1944. 
Subliniind că marea majorita
te a lor „nutresc idei comunis
te" poliția din Lupeni atrăgea 
atenția că privesc cu multă 
simpatie faptul că „situația 
frontului s-a schimbat foarte 
mult" și că „speră într-o vic
torie a armatei roșii".

Această încredere a lor le 
dădea un plus de combativi
tate în acțiunile de rezisten
ță, de sabotare a producției, 
de fraternizare cu prizonierii 
ruși subminînd regimul tero
rist odios al lui 
Acțiunile lor au 
organele polițienești să rapor
teze la centru că „in această 
Vale a Jiului problema comu
nistă constituie o problemă 
veșnic actuală și un teren 
pentru supravegheri continue 
pentru organele polițienești".

Agitațiile muncitorilor în 
■ Valea Jiului au continuat să 
se manifeste cu intensitate, 
după cum nota la 13 februarie 
1944 poliția din Petroșani, ..din 
cauza continuielor nemulțu
miri pe care le manifestă a- 
cești muncitori pe tema sala
riilor, a aprovizionărilor cu 
articole de îmbrăcăminte". La 
Cîmpu lui Neag și Uricani, 

' minerii au ripostat energic 
contra hitleriștilor care devas-

Antonescu, 
determinat

iau pădurile din împrejurimi 
cărînd lemne cu camioanele 
în gara Lupeni. Ei au protes
tat, de asemenea, împotriva a- 
roganței cu care hitleriștii tra
tau populația muncitoare din 
această localitate.

Acțiuni asemănătoare au în
treprins minerii din Aninoa- 
sa unde în locul prizonierilor 
sovietici —- care la începutul 
anului 1944 aii fost strînși în 
lagărul central din Vulcan — 
au fost aduși la lucru concen
trați din diverse regiuni ale 
țării. Concentrații au refuzat 
să intre in mină. „Sesizat, co
mandantul militar al Văii Jiu
lui a intervenit dar fără re
zultat" după cum consemnau 
însăși organele de poliție din 
Petroșani.

O tot mai rodnică activitate 
desfășurau, în rîndul muncito
rilor, activiștii P.C.R. Manifes
tele partidului comunist adu
ceau lozinci potrivite momen
tului. Așa, în noaptea de 26— 
27 aprilie 1944. în Aninoasa, 
la sectoarele Priboi și Piscu 
au fost difuzate manifeste con- 
ținîn.d lozincile: „Muncitori 
mineri, de 1 Mai. cereți 8 ore 
de lucru- că voi lucrați 16“, 
„Vrem salar mărit", 
pace cu sovieticii", „Jos 
nescu".

Peste cîteva- zile, la 
1944 muncitorii mineri 
bucuria să 
manifest al 
Muncitoresc, 
victorioase
Partidul Comunist Român și 
Partidul Social Democrat.

Reamintindu-ne de acest act 
important, muncitorimea mi
nieră din Valea Jiului, ca și 
întregul popor se mîndrește 
cu faptul de a fi luptat sub 
conducerea partidului comu
nist pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, de a-și fi a- 
dus contribuția la lupta pen
tru zdrobirea Germaniei hitle- 
riste și salvarea ființei noastre 
naționale.

lui cu 197, Petrilei cu 140. 
iar a Uricaniului cu 60 de 
noi apartamente. Se constru
iesc, exceptînd Vulcanul care 
înregistrează cel mai mare 
număr de „turnuri", blocuri 
cu 4 nivele, prevăzute cu toa
te amenajările și dotările 
funcționale necesare atît în 
interior cît și în exterior. 
Potrivit prevederilor și ținînd 
cont de stadiile avansate ale 
lucrărilor. la 1 septembrie 
a. c. se vor alătura numeroa
selor obiective social-cultu- 
rale construite in anii Repu
blicii în Valea Jiului,
creșă-grădiniță cu 340 locuri

noua

nosc în discuțiile cotidjene 
dintre cetățenii Văii Jiului o 
frecvență tot mai mare, pe 
măsura înaintării întregului 
nostru popor, sub conducerea 
partidului, pe calea edifică
rii construcției societății so
cialiste multilateral dezvol
tate.

Aspirația cetățenilor muni
cipiului spre modern și fru
mos, dorința lor de a ridica 
mereu nivelul urbanistic al 
localităților pe noj trepte 
și-au găsit în această primă
vară o convingătoare ilustra
re în entuziastele acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică —

rea nivelului gospodăresc al 
localităților noastre, bilanțul 
realizărilor consemnează o 
cifră semnificativă : 63 637 000 
lei, adică 78 la sută din vo
lumul lucrărilor votate a se 
realiza, executate prin acți
uni voluntar patriotice. Au 
continuat în toate cartierele 
noi ale orașelor noastre plan
tările de arbori, trandafiri și 
alți arbuști ornamentali, s-au 
reamenajat și extins 
verzi, s-au reparat 
trotuare, poduri și 
s-au construit stații
călători, au fost reamenaja-

zonele 
străzi, 

podețe, 
pentru

demn, la un nivel de civili
zație pe care numai construc
ția socialistă poate să-l ofere 
oamenilor muncii. Iată de ce 
nu vom înceta să înaintăm, 
nu putem concepe să ne o- 
prim la ceea ce am înfăptuit 
pînă acum. Urmează alte 
etape ale aspirațiilor noastre 
spre frumos, spre civilizat, 

. alte etape de concretizare a 
eforturilor și inițiativei în 
direcția înfrumusețării conti
nue a localităților în care 
trăim și muncim.

r
— Prin anii 1939—1940. își 

amintește astăzi tovarășul 
Aurel Beleanu, secretar al 
Consiliului orășenesc al sin
dicatelor din Petrila, 1 Mai 
era, în conștiința minerilor, 
o sărbătoare a muncii, a so
lidarității. înainte de ora 7, 
fanfara trecea prin localitate, 
apoi se oprea în strada mi
nei, la locul de întîlnire al 
tuturor. De acolo, împreună 
cu ortacii din Lonea, porneam 
pe jos, cu mic ou mare, în
tr-o coloană impresionantă 
pînă în cîmpia Surducului. 
In văzduh se ridicau cjntece 
muncitorești și. toată petre
cerea, care era, de fapt, un 
mijloc de propagandă, de în
tîlnire a comuniștilor, se în
cheia în amurg cînd făceam 
cale întoarsă...

în Valea Jiului sărbători
rea Zilei solidarității inter
naționale a celor ce muncesc 
are o îndelungată tradiție în 
care se află incorporate ac
țiuni cultural-educative și 
artistice muncitorești. Pentru 
mineri, după munca istovi
toare din subteran, activita
tea’ cultural-artistică deveni
se o necesitate spirituală, în 
care se plămădeau talente 
și pasiuni, dar reprezenta și 
o formă mascată de educa
ție muncitorească, comunistă. 
Formații pur minerești sînt 
fanfarele în al căror reper
toriu, de largă diversitate, 
criteriul ideologic era per
manent. Specificul mobiliza
tor al muzicii de fanfară, in
terpretată în parcuri și la 
locuri de agrement de ase
menea tradiționale, acționa 
ca un îndemn, era, în sensu
rile ei cele mai adînci. o 
formă de cunoaștere și de 
educație. Tot formații tradi
ționale, minerești, sînt și co
rurile care au cunoscut o 
perioadă înfloritoare (Vulcan, 
Aninoasa. Lonea, Petrila, 
Lupeni) iar acum se fac e- 
forturi de reînviorare a a- 
cestui gen muzical cu filon 
de aur în poporul nostru.

— înainte de 1 Mai. sîm- 
bătă și duminică, în puținul 
nostru‘timp liber — ne spu- 

Inea mirferul pensionar loan 
Uilăcan din Lupeni — parti
cipam la adunări în care se 
discuta despre însemnătatea 
acestei sărbători. despre 
condițiile noastre de muncă 
și viață.<—______

Activitatea cultural-educa- 
tivă, artistică s-a îmbogățit 
în diversitate, dar a păstrat 
caracterul militant, educa
tiv, de comunicare directă, 
in anii construcției socialis
te. Minerii, oamenii muncii 
din Valea Jiului au avut po
sibilitatea să-și manifeste 
autentice aptitudini și ta
lente. Pe- lingă cluburile 
muncitorești a crescut o 
mișcare de masă a artiștilor 
amatori.

— Pînă 
răscolește 
șui Petru 
al comitetului sindical de la

in 1950—-1952. își 
amintirile tovară- 
Iacob, președinte

..Vrem 
Anto-

1 Mai 
aveau 

citească primul 
Frontului Unic 
în urma alianței . 
încheiate între

Nicolae VVARDEGGER 
Arhivele statului Deva

care 
preaj-

rală din Valea Jiului 
avea ritmuri intense în 
ma zilei de 1 Mai cînd, pe 
estrade amenajate în 
ber, într-un pitoresc 
natural, aveau loc 
de manifestări în 
care își 
preferința, 
ale acestei
30 de ani cît sărbătorim în 
această vară de la Elibera
rea patriei, ne-au vorbit ac
tiviști și animatori culturali 
cu îndelungată experiență.

— Am reînființat I corul 
din Petrila în 1958 ne spu
nea tovarășul Vladimir Il

aer li- 
cadru 

o suită 
care fie- 

găsea satisfăcută 
Despre aspecte 
activități in cei

Coordonate ale tradiției 
muncitorești în cultura

iiiVăii Jiului
E. M. Petrila, în orașul nos
tru nu era un. club, o insti
tuție culturală. Și cînd 6-a 
înființat, venea lume multă, 
veneau formații din toată 
Valea Jiului. Pc lîngă coruri 
și fanfare, în deceniul al șa
selea erau și formații de tea
tru (Lonea, Petrila, Aninoa
sa). In fiecare duminică și 
joi, în parcuri, fanfara inter
preta muzică de promenadă, 
se organizau serbări cîmpe- 
nești (Valea Roșia. Peștera 
Bolii), jocuri distractive de 
mare atractivitate. baluri 
tradiționale. Implicit, toate 
acestea erau forme de' .edu
cație, de omogenizare a co
lectivelor prin mai adînca 
cunoaștere a oamenilor. Și la 
acest proces educativ spon
tan, desfășurat atît de atrac
tiv, participau cu toții, de la 
director pînă la ultimul om. 
Aici, la Petrila. minerii, 
pentru că ei erau cei mai 
mulți, formaseră un grup 
care monta operete (..Vint 
de . libertate", ..Coana Chi- 
rița" etc.). Erau frecvente și 
rodnice îmtîlnirile între mi
nerii virstnici și cei tineri

Un viguros filon muncito
resc străbate tradiția cultu-

reche, topograf la mină și 
neobosit dirijor. Eram legat 
direct de oameni, ii cunoș
team pentru că lucram cot 
la cot cu ei. După numai 5 
luni aim participat în con
curs (alături de formații pu
ternice — Vulcan, Lonea. A- 
ninoasa) și am ocupat locul 
II. după corul din Vulcan. 
Piesele de rezistență ale re
pertoriului, îndelung | aplau
dat la concertele pentru mi
neri, erau cîntecele do masă, 
de partid. revoluționare. 
După cîțiva ani. în 1961. ală
turi de alte ansambluri mun
citorești. am fost la Bucu
rești într-un mare spectacol 
cu prilejul aniversării a pa
tru decenii de la crearea 
partidului.

— Eu am venit în Lupeni 
în 1951. declara tovarășul 
Constantin Năstase, pre
ședintele comitetului sindical 
al minei. Se citea mult, se 
dezbatea — chiar în mină 
se nășteau dispute de idei —. 
agitatorii aveau o vie acti
vitate, se purtau discuții cu 
grupuri mici și de la om la 
om. fiecare sector își avea 
brigada lui artistică de agi
tație prin care se făcea edu
cație politică, ideologică, erau

mobilizați minerii la reali
zarea sarcinilor de plan.

— Dacă tradiția culturală 
în Valea Jiului, afirma Iosif 
Tellmann, artist plastic și 
destoinic animator cultural, 
se cristalizează mai mult în 
muzică, mai tîrziu, după 
1956. la clubul muncitoresc 
din Lupeni. apoi la celelalte, 
s-au înființat noi cercuri de 
mare valoare educativ-artis- 
tică la care participau mi
nerii, fiii lor. Ele însele au 
intrat, la rîndul lor. în sfera 
tradiției. Astfel sînt cercul 
de artă plastică (din 1956), 
la care s-au perindat în a- 
cești aproape 20 de ani, peste 
500 de amatori, cercul foto 
(din 1960), cineclubul „Ama- 
film" (din 1965'). Chiar 'dacă 
cei care le-au frecventat au 
plecat în altă parte din Va
lea Jiului, ei și-au păstrat 
pasiunile care au rodit și au 
radiat de aici...

Fanfarele și corurile tra
diționale în mumicipiu. au 
fost și sînt nuclee în activi
tatea cultural-educativă și 
artistică devenită acum fe
nomen de masă. Sute de ar
tiști amatori — mineri, 
părători, constructori, 
meni ai muncii de alte 
fesiuni — poartă făclia 
siunii pentru frumos îrî 
și zeci de formații din
mai diferite (brigăzi artisti
ce de agitație, tarafuri, or
chestre de muzică ușoară și 
soliști, teatru, cinecluburi, 
cercuri de pictură și de foto 
etc.). Complexitatea lor a 
crescut de la an la an direct 
proporțional cu exigențele 
specifice consolidării 
conștiințe valorice și a 
cernămîntului artistic.

Astăzi, ca și în urmă 
un mai mare sau mai 
număr de ani, minerii 
Jiului sărbătoresc Ziua 
lidarității internaționale 
celor ce muncesc. Pe s 
sau pe estrade, ea și atunci, 
se află programe artistice. 
Deși mult mai bogate, ele își 
au rădăcinile în fanfara mi
nerească. prezentă și azi cu 
acordurile ei stenice ca o 
chemare. în talentul și pa
siunea pentru frumos care 
au rămas coordonatele feno
menului cultural de veche 
și luminoasă tradiție munci
torească în Valea Jiului.
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un „blazon" 
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Toma ȚAțARCA

„Blazonul” unei familii muncitorești

I 
I
I4

ț 
I 
I
*

I
I 
I 
*

upă ani multi de mun
că rodnică ISAIA MA

GHIARU s-a pensio
nat. Plecarea lui din mijlocul 
colectivului nu a însemnat și 
încheierea unui capitol legat 
de meseria pe care a profe
sat-o alifia ani, cu atita pasiu
ne, aceea de turnător.

Tată iubitor, cu sentimentul 
răspunderii fată de viitorul 
copiilor, Isaia Maghiaru a 
transmis pasiunea și dragos
tea sa pentru profesiunea a- 
leasă și celor patru băiefi ai 
iui care au preluat-o ca pe u- 
na dintre cele mai demne tra
diții de familie.

Primul băiat, GHEORGHE, 
a terminat școala medie teh
nică metalurgică din Cluj in 
1955 și, conform dorinței sa
le, a fost repartizat la I.U.M.P. 
în sec(ia unde lucra tatăl său. 

. După doi ani, VASILE, care 
absolvise și el școala tehnică 
se angajează in același colec
tiv de muncă. Ceilalți doi, 
NICOLAE, absolvent al Șco
lii profesionale de construcții 
și SIMION, care abia termina
se Școala profesională din 
Petroșani, au fost repartizați 
și ei la seefia de turnătorie a 
I.U.M.P.

O discuție purtată recent la 
locul de muncă cu maistrul 
GHEORGHE MAGHIARU, de 
la turnătoria de fontă, este 
concludentă pentru modul de 
a intelege viata, răspunderile:

— Părinții ne-au dat .o edu
cație sănătoasă și au muncit 
mult pentru a ne face oameni 
folositori societății. De la ei 
am învățat să prețuim munca, 
să ne comportăm corect și 
să-i respectăm pe semenii 
noștri. Fiind cel mai mare 
dintre frați i-am adus și pe 
ceilalfi aici la I.U.M.P. Frate
le meu Vasile, maistru la a- 
telierul de debitare, a linut 
să se angajeze aici și Ileana, 
sofia lui. Ea este miezuitoare 
la turnătorie. El este mai am
bițios, mereu dornic de per
fecționare. Acum e student 
in anul IV la Institutul de 
mine — cursurile se'rale. Ni
colae e zidar șamolor, iar Si
mion o/elar. Am satisfacția 
că tofi sintem unifi nu numai 
prin rudenie, ci și prin ace
eași profesie, printr-o muncă 
comună. De cind Jucrăm la 
I.U.M.P, — și tofi avem intre 
10 și 19 ani munclfi aici — am 
trăit multe satisfacții în mi
jlocul colectivului. îmi amin
tesc că acum 19 ani, cind 
m-am angajat, mulfi mi-au 
zis că nu voi prinde rădăcini 
în seefia de turnătorie. Viata

a demonstrat că neîncrezăto
rii n-au avut dreptate. Aici 
am rămas nu numai eu, ci în
treaga noastră familie.

Discutăm in sec/ia de tur
nătorie cu oamenii care-1 cu
nosc foarte bine pe Gheorghe 
Maghiaru, lată ce ne declară 
șeful brigăzii de oteluri 
Gheorghe Scutăru: „II cunosc 
de cind a venit in secție. Era 
foarte tinăr, ascultător și mo
dest. De atunci s-a afirmat 
în permanen/ă prin pregătirea 
sa profesională și competenta 
cu care rezolva problemele 
producției. Are o comportare 
ireproșabilă in familie 
delate.

Maistrul principal 
Căpraru dezvăluie alte
turi caracteristice pentru 
mul despre care scriem: „Este 
cel mai inimos maistru din 
seefie, apreciat și respectat 
de colegi și muncitori pentru 
capacitatea și dăruirea în pro
fesiune. Sintem prieteni de 
familie și, mărturisesc, 11 sti
mez foarte mult. își ajută so
fia, iși crește copiii cu grijă, 
in spiritul răspunderii, 
frații

execulă lucrări de calitate. 
Simion s-a făcut ofelar, repro- 
filindu-se la cererea seefiei. A 
înfeles adică cerințele între
prinderii noastre. De la în
ceput și-a dovedit calitățile 
și promite să ajungă un ade- 

. vărat ofelar. Gheorghe mă 
poate înlocui oricind și oriun
de ar cere-o produefia.

Dar Gheorghe Maghiaru 
nu-i numai un bun maistru 
la turnătoria de fontă ci, in 
același timp, un adevărat co
munist. Tovarășul Dumitru 
llo/a, secretarul comitetului 
de partid al I.U.M.P. mărturi
sește că îl apreciază drept u- 
nul din cei mai buni secretari 
de organizație de bază din u- 
zină, un comunist care știe 
să însuflețească întregul co
lectiv la rezolvarea tuturor 
problemelor care stau in fafa 
seefiei. Această calitate o 
subliniază și Gheorghe Mitrea 
niembru al comitetului de 
partid, care cunoaște foarte 
bine, Întreaga familie Maghia
rul Ma comunist admirabil, 
un comunist âa omenfâ 1 Co
rectitudinea și principialitatea 

l-au părăsit niciodată

rezolvarea problemelor de 
partid. Exemplu în muncă 
și viată prin calitățile sale 
morale, Gheorghe Maghiaru 
se bucură de un mare pres
tigiu și autoritate in organi
zație. Modest și cinstit, bun 
organizator și Îndrumător e 
un veritabil model pentru 
tofi comuniștii. CunosCindu-1 
foarte bine nu pot spune de
cit că este un om de viață".

Să te legi de colectivul in 
care muncești cu atita trăini
cie, să îmbrățișezi meseria .pe 
care 
duci 
bilă 
mai 
sau 
ilor“, este 
muncă, pentru 
mintea și miinile lor făuresc 
bunurile materiale ale socie
tății. lată ce a lăsat în urina 
lui Isaia Maghiaru: un blazon 
care strălucește ca atunci 
cind îl purta el. Dar acum 
strălucirea e alta, parcă rpai 
vie, dată de împlinirile anilor 
noștri.

a profesat-o tatăl și s-o 
mai departe ca pe o no- 
tradilie de 
mult decit 
o „ștafetă

un

Cornel HOGMAN

Remember de Mai Sărbătoarea primăverii
O 'înțelepciune ce-și are 

rădăcinile undeva in depar- 
tele timpului, spune că acei 
care au învățat meșteșugul 
scrisului trebuie să poarte 
povara civică de a ii atenti 
la lot ce se intîmplă in ju
rul lor, la tot ceea ce fac se
menii lor intru generație, și, 
ca toate acestea să fie rin- 
duite, cuvînt lingă' cuvini, a- 
șa cum s-au intimplat aievea. * rii revoluției cit mai aproa

pe de inimă.
Toate diminețile Intîiuiui 

> Mai socialist sint o grandioa
să explozie de culori, lumi
nă, optimism și fericire. 
Dincolo de omagiul pe Ca- 
re-1 aduc cinstirii muncii, 
grupurile multicolore de ti
neri și virstnici, poartă un 
evident și hotărit mesaj, fn 
gesturile sărbătorești, în si
guranța pașilor, in se.ninăta,- 
tea cu care își ridică privi
rile spre soarele de primă
vară, generațiile Surducului 
descifrează cu o îndreptăți
tă mindrie și satisfac/ie fă
gașul pe care visurile, năzu
ințele, speranțele de atunci 
au prins viafă.

T. JIANU

Pentru acei din Valea 
noastră care au trăit și vre
murile apuse, Ziua de 1 Mai 
nu a însemnat numai un pri
lej de cinstire, a sărbătorii 
muncii ci și momente din ma
rea epopee care se contura 
in zare. Există oare cineva 
din generațiile acelor timpuri 
care să poată uita primul 
drapel roșu văzut in via/ă ce 
flutura falnic in palele vin- 
tului de primăvară in frun
tea coloanei de muncitori ce 
se îndrepta spre Surduc, a- 
cest cimp martor al maturi
zării gindurilor biruitoare de 
mai tîrziu. Pe cei care au 
văzut in acele vremuri, co
loanele nesfirșite de mineri 
și muncitori indreptindu-se 
din toate coifurile Văii spre

locul sacru de sărbătoare a 
muncii, in frunte cu fanfare
le de fiecare dală, in a- 
ceastă zi a anului îi cuprin
de o caldă și patetică emo
ție. Emofie ce readuce pe 
retina amintirilor imensa 
grădină de trandafiri roșii de 
pe pieptul celor care, prin 
încrederea lor neclintită în 
viitor, purtau simbolul culo-

si a muncii

(Urmare din pag. 1)

lea progresului și civilizației so
cialiste.

Sărbătorind ziua de 1 Mai in 
atmosfera plină de însuflețire 
a muncii creatoare pentru fău
rirea bunăstării și fericirii sale, 
poporul nostru își manifestă 
calda solidaritate frățească cu 
toți cei ce muncesc din lumeo 
întreagă, în lupta lor dreaptă 
pentru libertate socială, pentru 
progres, pace și socialism. Ex- 
primînd puternicele sale senti
mente internaționaliste, poporul 
nostru aprobă unanim și spri
jină intrutotul politica externă 
a partidului și statului de întă
rire a relațiilor de prietenie cu 
toate țările socialiste, cu forțe
le păcii și progresului, ale li
bertății și democrației din în
treaga lume, împotriva imperi-

alismului și neocolonialismului, 
pentru pacea și libertatea tu
turor popoarelor, pentru destin
dere și coldborare internațio
nală.

înaltele sentimente cu care 
ramenii muncii din Valea Jiu
lui intîmpină sărbătoarea pri
măverii și a, muncii din acest 
an, rezultatele remarcabile ob
ținute în întrecerea socialistă 
ilustrează încrederea lor ne
mărginită in par: , in condu
cerea sa înțeleaptă care are în 
frunte pe cel mai 
bun și mai devotat 
porului român - 
Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea tuturor
muncii de a înfăptui neabătut 
politica înțeleaptă a partidului 
pusă în slujba înfloririi patrie 
și fericirii poporului.

mare, mai 
fiu al po- 

tovarășul 
ilustrează 
oamenilor

J
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Primiri la tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația cambodgiana, condusă de 
viceprim-ministrul Khieu Samphan

Marți, 30 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a pri
mit delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și Gu
vernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei, condusă 
de Khieu Samphan, membru 
al Biroului Politic al C.C. al
F. U.N.C., viceprim-ministru și 
ministrul apărării naționale al
G. R.U.N.C., comandantul șef 
al forțelor armate popu
lare de eliberare națio
nală. Din delegație fac 
parte Ieng Sary, consilier spe
cial la președinția Consiliului 
de Miniștri, șef adjunct al 
delegației, Sarin Chhak. mi
nistrul . afacerilor externe, 
doamna Ieng Thrith, ministrul1 
educației populare- și al tine
retului, Chea San, ambasado
rul Regatului Cambodgia în 
România.

La întrevedere au participat 
tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- 
nistru al guvernului, Paul Ni- 
cules-cu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educa
ției și învățămîntului, Gheor- 
ghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Teodor Vasi- 
liu, ministrul justiției, general
colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului apără
rii naționale și șef al Marelui 
Stat Major.

Conducătorul delegației a 
arătat că-i revine plăcuta în
sărcinare de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
salutările frățești, împreună 
cu cele mai înalte considerații, 
din partea șefului statului și 
președinte aii Frontului Unit 
Național al Cambodgiei. prin
țul Norodom Sianuk, precum

și urări de succes poporului 
român în opera de înflorire a 
României socialiste.

în numele poporului cam
bodgian, al Frontului Unit 
Național, al Guvernului Regal 
de Uniune Națională, oaspetele 
a exprimat cele mai sincere 
și cordiale mulțumiri Partidu
lui Comunist Român, Guver
nului Republicii Socialiste 
România, poporului român, 
președintelui Nicolae Ceaușes
cu, pentru sprijinul ferm și 
constant acordat luptei juste 
a poporului cambodgian.

Mulțumind călduros pentru 
mesajul transmis, pentru ură
rile și sentimentele exprima
te, președintele Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul 
său, prințului Norodoan Sia
nuk un cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai sincere 
felicitări, iar eroicului popor 
khmer simțămintele de solida
ritate ale poporului român cu 
lupta pe care o duce cu curaj 
și abnegație pentru făurirea 
unei Cambodgii libere și in
dependente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a. reafirmat solidaritatea mili
tantă față de bravul popor 
khmer, asigurîndu-1 de tot 
sprijinul Partidului Comunist 
Român, Republicii Socialiste 
România și al poporului ro
mân în lupta sa dreaptă pen
tru eliberarea și independența 
patriei, pentru cucerirea drep
tului sacru de a se dezvolta 
de-sine-stătător, în conformi
tate cu dorințele și aspirațiile 
sale. Președintele României 
și-a reafirmat convingerea că 
această luptă va fi încununată 
de succes, că victoria finală 
va fi de partea forțelor pa
triotice khmere, sub conduce
rea Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, astfel ca poporul 
khmer, greu încercat în acest 
lung război, să-și poată în
drepta forțele spre dezvolta
rea economico-socială a țării,

spre ridicarea bunăstării sale 
materiale și spirituale.

Convorbirea cordială și prie
tenească dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și mem
brii delegației a prilejuit un 
larg schimb de informații și 
vederi în principalele proble
me de interes comun ale rela
țiilor româno-khmere și ale 
vieții internaționale actuale. 
S-a relevat cu satisfacție evo
luția mereu ascendentă a ra
porturilor bilaterale, sublini- 
indu-se însemnătatea deosebi
tă a întîlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
prințul Norodom Sianuk pen
tru intensificarea și adîncirea 
continuă a legăturilor dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre. A fost evidențiată ho- 
tărîrea comună de a sprijini 
activ lupta popoarelor pentru 
eliberare națională și socială, 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru respectarea 
dreptului imprescriptibil al 
fiecărei națiuni de a-și făuri 
singură destinul, de a se dez
volta de-sine-stătător.

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut 
la dejun pe membrii delegați
ei. ,

Au participat tovarășii 
Gheorghe Cioară, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu. Ștefan Andrei, 
George Macovescu, Teodor Va
sili u, Ion Gheorghe.

Au luat parte Khieu Samp
han, long Sary, Sarin Chhak, 
Ieng Thrith. Chea San.

în timpul dejunului. pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
viceprim-ministrul Khieu 
Samphan au rostit toasturi.

întrevederea și dejunul au 
decurs într-o atmosferă de 
caldă prietenie și înțelegere 
reciprocă, în spiritul bunelor 
relații existente între cele 
două țări și popoare.

Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu
Domnule viceprim-ministru 

și comandant șef al forțelor 
de eliberare,

Stimați prieteni din Cam
bodgia,

Aș dori, încă o dată, să ex
prim satisfacția mea, a con
ducerii de partid și de stat ro
mâne pentru relațiile de co
laborare și prietenie dintre 
popoarele noastre, dintre gu
vernul României socialiste și 
Guvernul Regal de Uniune 
Națională, în frunte cu prințul 
Norodom Sianuk.

Poporul nostru, Partidul Co
munist Român și guvernul ro
mân au sprijinit întotdeauna 
lupta de eliberare națională a 
poporului cambodgian împo
triva clicii reacționare a lui 
Lon Noi și au acordat întregul 
lor sprijin guvernului de u- 
niune națională. Sintem bucu
roși și salutăm victoriile ob
ținute de forțele de eliberare, 
care apropie momentul victo
riei depline. Știm din propria 
noastră experiență, cît și din 
învățămintele mai generale a- 
le luptei popoarelor, că lupta 
de eliberare națională nu poa
te fi împiedicată oricîte ob
stacole i s-ar ridica în cale. 
Atunci cînd popoarele sînt ho- 
tărîte să-și cucerească inde
pendența și să-și făurească 
viața așa cum o doresc, nici o 
forță în lume nu ie poate îm
piedica ! Desfășurarea vieții 
internaționale demonstrează cu

putere că forțele progresiste, 
antiimperialiste, înregistrează 
victorii tot mai mari, că ra
portul de forțe pe plan inter
național este în favoarea 
luptei de eliberare națională, a 
forțelor progresiste, a păcii și 
colaborării între popoare.

Desigur, mai sînt forțe re
acționare care încearcă să o- 
prească sau să împiedice des
fășurarea acestei lupte. Toc
mai de aceea noi considerăm 
că este necesară întărirea so
lidarității, a unității tuturor 
forțelor progresiste și antiim
perialiste, pentru a asigura 
victoria luptei de eliberare na
țională, înfăptuirea unei poli
tici noi, de deplină egalitate 
în drepturi între toate statele 
și popoarele, de respect al in
dependenței și suveranității 
naționale.

Preocupîndu-se de asigurarea 
construcției societății socialis
te multilateral dezvoltate în 
propria țară, în România, po
porul nostru sprijină activ 
luptele de eliberare națională, 
dezvoltă colaborarea și solida
ritatea cu țările socialiste, cu 
statele care luptă pentru inde
pendență și progres social, cu 
toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială, 
acționează pentru o politică de 
colaborare, care să permită 
fiecărui popor să-și făurească 
o viață nouă, liberă.

Vizita pe care o întreprin

deți în România este o expre
sie a relațiilor de prietenie 
existente între popoarele noas
tre și va contribui, fără îndo
ială, la adîncirea acestei pri
etenii, la întărirea solidarită
ții militante dintre poporul 
român și poporul khmer.

Aș dori să exprim, încă o 
dată, deplina noastră solidari
tate cu lupta poporului cam
bodgian, cu forțele de elibera
re națională, cu Frontul Unit 
Național al Cambodgiei, cu 
Guvernul Regal de Uniune 
Națională și să vă urez dum
neavoastră, tuturor luptători
lor, succes deplin în lupta 
pe care o duceți și să obți
neți victoria cît mai curînd !

Doresc să toastez pentru 
victoria deplină în lupta de 
eliberare națională a poporu
lui cambodgian pentru a-și 
putea făuri o viață liberă, in
dependentă !

Pentru o bună colaborare și 
în condiții de pace, între po
poarele noastre !

In sănătatea șefului statului 
și al Guvernului de Uniune 
Națională, prințul Norodom 
Sianuk !

In sănătatea oaspetelui 
nostru, viceprim-ministru și 
comandant șef al forțelor de 
eliberare !

In sănătatea tuturor priete
nilor prezenți astăzi aici!

In sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor !

Toastul viceprim-ministrului Khieu Samphan
Stimate domnule Nicolae 

Ceaușescu, conducător respec
tat și iubit al poporului ro
mân.

Excelențele voastre prezente 
aici,

Cuvintele extrem de căl
duroase rostite de Excelența 
Sa, domnul Nicolae Ceaușescu, 
la adresa poporului nostru, la 
adresa forțelor armate de eli
berare națională, le-am ascul
tat cu deosebită emoție.

Permiteți-mi, încă o dată, 
•să exprim mulțumirile noas
tre cele mai călduroase Exce
lenței Sale, domnului Nicolae 
Ceaușescu, și tuturor distinși
lor conducători ai Republicii 
Socialiste România.

România este una din pri
mele țări socialiste care au re
cunoscut Guvernul Regal de 
Uniune Națională al Cambod
giei încă de la constituirea sa. 
Apoi, Republica Socialistă 
România a desfășurat nu
meroase acțiuni pentru a spri

jini lupta noastră justă pe 
plan internațional.

In Cambodgia noi am urmă
rit întotdeauna cu o deosebită 
atenție activitatea neobosită 
desfășurată de Excelența Sa 
domnul Nicolae Ceaușescu în 
viața internațională, pentru a- 
părarea păcii în lume, pentru 
instaurarea unor relații in
ternaționale bazate Pe egali
tate în drepturi și fără nici un 
amestec din afară. Această 
activitate constituie o contri
buție deosebit de prețioasă nu 
numai pentru consolidarea pă
cii în lume, ci și pentru ajuto
rarea poporului nostru în ob
ținerea victoriei.

Delegația Frontului Națio
nal Unit al Cambodgiei și a 
Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei este 
deosebit de fericită de a avea 
ocazia să viziteze România și 
de a mulțumi prin viu grai 
poporului român, eminenților 
conducători ai României, pen
tru sprijinul frățesc pe care 
ni l-au acordat.

Sîntem ferm convinși că vi
zita noastră va permite celor 
două popoare ale noastre să 
se cunoască și mai bine, că 
va întări tot mai mult relați
ile frățești de prietenie și soli
daritate militantă dintre po
poarele și țările noastre.

Cu aceste sentimente, cer 
îngăduința Excelențelor Voas
tre de a ridica paharul pentru 
victoria comună a popoarelor 
noastre !

Pentru solidaritatea de 
nezdruncinat dintre poporul 
român și poporul cambod
gian !

In sănătatea și pentru viața 
lungă a Excelenței Sale, dom
nul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România !

In sănătatea și pentru viața 
lungă a prințului Norodom 
Sianuk, șeful statului și pre
ședintele Frontului Unit Na
țional al Cambodgiei!

In sănătatea tuturor Exce
lențelor și prietenilor aici de 
față !

Vicepremierul pentru probleme economice 
al guvernului sirian

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nimlae Ceaușescu. a primit, 
la 30 aprilie, pe vicepremie
rul p Mru' probleme economi
ce al guvernului sirian, Mo
hamed Ilaydar, care face o 
vizită în țara noastră.

La primire a participat Ion 
Pățan, vicbprim-ministru al 
guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale.

Vicepremierul guvernului si
rian a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un căldu
ros mesaj de salut din partea 
președintelui Republicii Ara

be Siriene, Hafez Al Assad, 
precum și cele mai bune urări 
de prosperitate și noi succese 
poporului român.

Mulțumind, președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe 
oaspete să transmită președin
telui Hafez Al Assad un salut 
cordial, urărj de sănătate și 
fericire, de pace, progres și 
bunăstare poporului sirian.

în timpul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, a 
fost subliniată evoluția pozi
tivă a relațiilor prietenești de 
colaborare și cooperare dintre 
cele două țări, exprimîndu-se, 
de ambele părți, dorința de a

se înfăptui în cele mai bune 
condițiuni acordurile și înțe
legerile încheiate cu prilejul 
recentei vizite în Siria a șe
fului statului român.

Totodată, s-a manifestat do
rința de a lărgi și aprofunda 
cooperarea reciproc avanta
joasă, pe baze stabile, de lun
gă durată, în interesul ambe
lor țări și popoare.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme de inte
res comun privind situația in
ternațională actuală.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon; 11662.

Proiecte de rezoluție adoptate de Comitetul 
social al Consiliului EC.O.S.O.L

NEW YORK 30 — Corespon
dentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie, transmite : Comitetul 
social al Consiliului Economic 
și Social al O. N. U. 
(E.C.O.S.O.C.) a adoptat o se
rie de proiecte de rezoluție, 
vizînd promovarea statutului 
femeii în viața economică, so
cială și politică a națiunilor, 
precum și un proiect de de
clarație privitor la protejarea 
femeii și copilului în timpul 
situațiilor de urgență și con
flictelor armate. Declarația 
proclamă drept criminale, 
„toate formele de represiune, 
cruzime, de tratament inuman 
împotriva femeii și copilului, 
comise de beligeranți în timpul 
operațiunilor militare în teri
toriile ocupate".

Comitetul a adoptat, fără 
vot, două proiecte de rezolu
ție supuse de Comisie asupra 
statutului femeii. Documente
le se referă la activitățile 
U.N.E.S.C.O. vizînd promova
rea femeii în societatea con
temporană și participarea sa 
activă la procesul de dezvol
tare și influența mijloacelor 
de informare în masă asupra 
formării atitudinilor privind 
rolul femeii în societatea con
temporană. Printr-un alt pro
iect de rezoluție, adoptat în 
unanimitate, se afirmă că ..fie
care națiune are dreptul suve
ran de a-și hotărî propria sa 
politică în domeniul popu
lației".

Vizita lui Henry Kissinger 
la Alger și Alexandria

ALGER 30 (Agerpres). — 
Secretarul de stat american, 
Henry Kissinger, a efectuat 
o vizită la Alger, unde a avut, 
luni seara și marți, două run
de de convorbiri cu președin
tele Algeriei, Houari Boume- 
diene, consacrate relațiilor bi
laterale, precum și situației 
din Orientul Apropiat.

într-o declarație făcută pre
sei înaintea plecării spre Ale
xandria (R. A. Egipt), secreta
rul de stat american a arătat 
că „întrevederile foarte deta
liate și foarte îndelungate cu 
președintele Houari Boumedi-

ene au fost marcate de grija 
profundă de a aduce o contri
buție majoră la instaurarea 
păcii în Orientul Apropiat și 
de a se ajunge, în special, la 
o soluție pentru dezangajarea 
militară pe frontul de pe 
înălțimile Golan".

ALEXANDRIA 30 (Ager
pres). — Președintele Egiptu
lui, Anwar Sadat, a conferit, 
marți seara, cu secretarul de 
stat al S.U.A., Henry Kissin
ger, sosit în cursul după- 
amiezij la Alexandria, după 
vizita efectuată în Algeria.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN PORTUGALIA
LISABONA 30 (Agerpres). 

— Secretarul general al Parti
dului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, s-a reîntors, 
marți, la Lisabona, după o 
absență din țară de 14 ani. 
Mai multe mii de persoane 
se aflau pe aeroportul din ca
pitala portugheză, spre a-1 sa
luta pe secretarul general al 
P. C. Portughez. El a fost în- 
tîmpinat de un grup de con
ducători ai partidului comu
nist și de Mario Soares, secre
tar general al partidului socia
list.

într-o scurtă declarație fă
cută la sosire, Cunhal a afir
mat : „în acest moment, la 
fel ca toți portughezii, sînt 
foarte fericit că s-a pus capăt 
fascismului și a. început liber
tatea. Pentru Portugalia, în 
prezent, lucrul cel mai impor
tant este unitatea. Poporul tre
buie să fie alături de armată, 
spre a o ajuta să realizeze pa
cea și democrația".

Secretarul general al P, C. 
Portughez a arătat, de aseme
nea. că partidul său este gata 
să facă parte dintr-un guvern 
de reprezentare națională, pe 
care junta militară a declarat 
că îl va instaura. „Partidul 
comunist este gata să-și asu

me responsabilitățile, să acți
oneze eu toată energia pentru 
libertate, pace și realizarea 
completă a reformelor în 
curs", a spus el.

în aceeași zi, generalul An
tonio de Spinola, șeful juntei 
militare, s-a întîlnit cu Alvaro 
Cunhal. secretarul general al 
P. C. Portughez.

LISABONA 30 (Agerpres). 
— La încheierea reuniunii Co
mitetului său director, Parti
dul Socialist Portughez a dat 
publicității, la Lisabona, un 
comunicat în care iși defineș
te poziția față de actualele e- 
venimente din Portugalia. Co
municatul declară că Partidul 
Socialist se solidarizează cu 
lupta poporului portughez și 
salută mișcarea forțelor arma
te.

Potrivit comunicatului, prin
tre obiectivele partidului se 
află înscrise încetarea războa
ielor coloniale prirf încetarea 
imediată a focului și începe
rea de negocieri cu reprezen
tanții Guineei-Bissau și ai miș
cărilor de eliberare națională 
din Angola și Mozambic, pe 
baza dreptului popoarelor la 
autodeterminare și Indepen
dență.

Declarația Partidului African al Independenței 
din Gulneea-Bissau și Insulele Capului Verde

DAKAR 30 (Agerpres). — 
într-un comentariu difuzat de 
postul său de radio, Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (PAIGC) a 
declarat luni, că în ceea ce 
privește raporturile sale cu 
Portugalia, soluționarea reală 
a problemelor impune mai 
înainte de orice recunoaște
rea imediată a Republicii Gui
neea-Bissau, încetarea războiu

lui de agresiune împotriva 
poporului său și recunoașterea 
necondiționată a dreptului 
Insulelor Capului Verde la 
independență reală și totală.

în încheierea comentariului, 
se arată că PAIGC nu-și va 
cruța eforturile, mergînd pe 
aceeași cale și ridieîndu-și și 
mai mult nivelul activității 
sale politice și luptei sale ar
mate de eliberare națională.

>■

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Cuvîntul șefului delegației române
GENEVA 30 — Corespon

dentul Agerpres, Corneliu 
Vlad, transmite : în cadrul 
actualei faze a lucrărilor Con
ferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, grupul 
de lucru creat de Comitetul 
de Coordonare pentru punctul 
4 de pe ordinea de zi — urmă
rile Conferinței — continuă 
dezbaterile, pe baza propuneri
lor prezentate anterior de Ce
hoslovacia și Iugoslavia, pri
vind crearea unui organism 
permanent al Conferinței. De 
asemenea, se are în vedere o 
propunere recentă a Dane
marcei, care, deși susține i- 
deea continuității eforturilor, 
prevede o perioadă experimen
tală înainte de a se lua o ho- 
tărîre privind urmările insti
tuționale.

Luînd cuvîntul ambasadorul 
Valentin Lipatti, șeful dele
gației române, a reafirmat ne
cesitatea asigurării continuită
ții eforturilor conjugate ale 
statelor participante, ca ele
ment esențial al procesului de 
edificare a securității și ex
tinderii cooperării pe conti
nent. Evidențiind faptul că 
ideea continuității și concepția 
de proces a edificării securită
ții în Europa sînt acceptate de 
toate statele participante, vor
bitorul s-a pronunțat pentru 
adoptarea unor forme organi
zatorice care să corespundă 
acestor preocupări, respectiv 
pentru crearea unui organism 
permanent, ca for politic care 
să coordoneze diferite activi
tăți, la nivel de experți sau

întreprinse de organizații in
ternaționale existente, și să a- 
sigure pregătirea viitoarelor 
reuniuni ale țărilor participan
te.

Potrivit concepției românești, 
o asemenea hotărîre trebuie lu
ată la această conferință 
orice amînare venind în con
tradicție cu ideea1' de bază ac
ceptată de toți, a caracterului 
de proces neîntrerupt pe care 
trebuie să-1 aibă eforturile de 
edificare a sistemului de secu
ritate și cooperare în Europa.

Subliniind conținutul și 
semnificația politică a reguli
lor de procedură ale Conferin
ței, reprezentantul României 
a accentuat asupra necesității 
ca aceste norme — în special 
participarea ca state suverane, 
independente și egale în drep
turi. desfășurarea lucrărilor în 
afara alianțelor militare, adop
tarea tuturor hotărîrilor prin 
consens, aplicarea rotației la 
conducerea lucrărilor, caracte
rul plenar al tuturor forme
lor de activitate — să stea la 
baza funcționării organismu
lui permanent și a oricăror 
forme instituționale ce s-ar 
crea.

Reprezentanții unui mare 
număr de țări, între care Aus
tria, Suedia, Finlanda, Elveția. 
Polonia, U.R.S.S.. Malta. Ci
pru, Iugoslavia, Norvegia, au 
exprimat interesul lor pentru 
urmările instituționale ale 
Conferinței, ca o necesitate a 
procesului unitar de edificare 
a securității, ale cărui baze le 
va pune Conferința.

Din lupta
| muncitorimii 

de pe glob
I STOCKHOLM 30 (Ager-

Ipres). — In Suedia continuă 
greva națională a docheri
lor, declanșată în urmă cu

Io săptămînă. Refuzul auto
rităților de a satisface re-

Ivendicările muncitorilor are 
ca efect perturbarea gravă 
a activității în 21 mari por- I 
turi ale țării. Negocierile I 
desfășurate în ultimele zile, 
care nu au dat nici un re
zultat, au fost orientate 

Ispre realizarea unui acord 
provizoriu privind efectua
rea operațiunilor de încăr- .

I care-descărcare pentru o se- I 
‘ rie de mărfuri principale de J 

export, între care oțelurile I 
și hîrtia. Potrivit observa- I 
torilor este de așteptat ca I 
greva să dureze cel puțin | 
pînă la sfîrșitul acestei săp- ■ 
tămîni. j

PARIS 30 (Agerpres). — I 
Salariații de la uzinele ..Ra- I 
teau" din apropierea Pari- I 
sului — aflați de peste trei | 
luni într-o acțiune reven- ■ 
dicativă — au hotărît să ac- I 
cepte acordul încheiat în • 
urma negocierilor dintre di- I 
recția uzinelor și organizați- | 
ile sindicale care i-au re- ■ 
prezentat. In cursul negoci- | 
erilor, sindicatele au reușit ■ 
să obțină clauza de menți- | 
nere a forței de muncă și I 
de garantare a procesului | 
de formare profesională. |

UN DISCURS AL PREȘEDINTELUI VENEZUELEI
CARACAS 30 (Agerpres). — 

într-un discurs rostit. în fața 
participanților la o sesiune, 
comună a parlamentului ve- 
nezuelean, președintele Carlos 
Andres Perez, a declarat că 
„societățile străine care ope
rează pe teritoriul Venezuelei 
trebuie să se transforme în 
companii naționale prin vîn- 
zarea a 80 la sută din acțiu
nile ce le dețin, investitorilor 
venezueleni". Președintele nu 
a furnizat nici un amănunt re
feritor la data cînd va începe 
acest proces, dar a subliniat 
că în viitor societățile străine 
vor acționa pe teritoriul țării 
sale numai potrivit reglemen

tărilor stabilite de guvernul 
venezuelean.

★
CARACAS 30 (Agerpres). — 

în cadrul unei întîlniri cu 
lideri ai Centralei Oamenilor 
Muncii din Venezuela. pre
ședintele Carlos Andres Perez 
a anunțat preluarea de către 
stat a tuturor supermagazine- 
lor și centrelor comerciale 
străine care funcționau pe te
ritoriul țării, inclusiv a mări
lor firme nord-americane 
..Cada" și „Sears”. făcînd parte 
din rețeaua întreprinderilor 
controlate de grupul „Rocke
feller".

Arestări 
în Spania

PARIS 30 — Coresponden
tul Agerpres. Paul Diaconescu, 
transmite : Ziarul „L’Humani- 
te“ din 29 aprilie informează 
că un număr de 23 de per
soane acuzate de apartenență 
la Partidul Comunist din Spa
nia au fost arestate sîmbătă 
în reigunea Alicante de către 
poliția spaniolă. Alte 18 per
soane au fost arestate la Bar
celona. Poliția arată că în 
cursul acestor arestări au fost 
confiscate materiale de propa
gandă.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
LUNI DUPĂ-AMIAZĂ AU 

CONTINUAT. LA CAIRO, 
convorbirile dintre generalul 
de armată, Ion Ioniță, minis.- 
trul apărării naționale al Re
publicii Socialiste România, și 
mareșalul Ahmed Ismail Aii, 
ministrul de război al R.A. E- 
gipt.

PAVILIONUL ROMÂNIEI 
LA TÎRGUL INTERNATIO
NAL DE LA HANOVRA 
a fost vizitat de președintele 
Consiliului de Miniștri al lan
dului Saxonia Inferioară, Al
fred Kubel.

A fost prezent, cu acest pri
lej, ambasadorul țării noastre 
în R.F. Germania, Constantin 
Oancea.

PRIMUL MJNISTRU IN
DIAN, INDIRA GANDHI, 
aflată într-o vizită oficială la 
Teheran, a avut convorbiri cu 
premierul țării gazdă, Amir 
Abbas Hovey da. relatează a- 
genția Pars News.

DELEGAȚIA GUVERNU
LUI REVOLUȚIONAR PRO
VIZORIU AL REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUD 
la convorbirile consultative 
dintre cele două părți sud- 
vietnameze, desfășurate în su
burbia pariziană La Celle — 
Saint — Cloud, a dat publici
tății o declarație, în care de
nunță politica de teroare dusă 
în ultima perioadă de admi
nistrația saigoneză în Vietna
mul de Sud.

UN PURTĂTOR de cu- 
vint al cartierului ge
neral AL UNITĂȚILOR 
ARMATEI POPULARE CHI

NEZE DE ELIBERARE 
DE PE FRONTUL FUKIEN 
a dat publicității un comuni
cat în care se arată: Pentru a 
da posibilitatea compatrioți- 
lor chinezi și ofițerilor și sol- 
daților forțelor gomindaniste 
din insulele Quemoy. Tatan și 
Erhtan și alte insule de a săr
bători Ziua de 1 Mai, sărbă
toarea internațională a mun
cii, împreună cu poporul din 
întreaga țară, Armata popu
lară chineză de eliberare a 
primit ordinul de a suspenda 
bombardamentele în ziua de 
1 Mai.

POTRIVIT UNUI RAPORT 
DAT PUBLICITĂȚII LA RO
MA DE INSTITUTUL NA
ȚIONAL DE STATISTICA, 
în cursul lunii martie, anul a- 
cesta, indicele prețurilor cu a- 
mănuntul a crescut în Italia, 
cu 1,9 la sută față de luna 
precedentă. Majorarea prețu
lui petrolului a reprezentat 
1,5 la sută din nivelul crește
rii generale a prețurilor, rele
vă documentul.

MIERCURI, 1 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Irfsula misterioasă; Re
publica: Iacov Bogomolov; 
PETRILA: Fantoma lui Bar
bă Neagră; LONEA — Mine
rul: Urmărire la Amster
dam; ANINOASA: Colega 
mea vrăjitoarea; VULCAN: 
Paradisul; LUPENI — Cul
tural: Intîmplări cu Cosa 
Nostra; Muncitoresc: Punct, 
punct, virgulă; URICANI: 
Raportul agentului 36.

5,00 Buletin de știri; 5,05 
Cîntec și joc pe plaiurile ță
rii; 6,00 Radioprogramul di
mineții; 8,20 La microfon, 
melodia-preferată: 9,00 Bu
letin de știri; 9.05 Partid, 
măreț conducător — cînte- 
ce; 9,20 Drag mi-e jocul ro
mânesc; 9,40 Muzică ușoară; 
10.00 Buletin de știri;. 10.10 
înflorești, pămînt al bucuri
ei — cîntece; 10,30 Din țări
le socialiste; 11,00 Buletin do 
știri; 11,05 Primăvara și mu

zica ușoară; 11.35 Festivalul 
festivalurilor; 12.00 Buletin 
de știri; 12,05 Intîlnire cu 
melodia populară și inter
pretul preferat; 12,35 Far
mecul operetelor; 13,00 Ra
diojurnal; 13.15 Revista șla
gărelor; 14,00 Buletin de 
știri; 14.05 Varietăți muzi
cale; 14,40 Din muzica po
poarelor; 15,00 Buletin de 
știri; 15,05 Clubul invitați- 
lor; 16,00 Radiojurnal; 16,15 
Cîntece; 16,45 Melodii pe 
mapamond; 17,00 Buletin de 
știri; 17,15 Universul fami
liei; 17,40 Cintece și jocuri 
populare; 18,00 Orele serii; 
20.00 Muzică populară; 20,40 
Muzică pe adresa dumnea
voastră; 22,00 Radiojurnal; 
22,30 In lumea ritmurilor 
dansului; 24,00 Buletin de 
știri; 0,05—6,00 Estrada noc
turnă.

sportiv consacrat săr
bătoririi Zilei de 1 Mai. 

17,50 Muzică populară. 
18.05 Magazin sportiv. 
18,35 Tragerea Pronoexpres. 
18,55 Film serial pentru co

pii — George.
19,20 1001 de seri. Povestea 

lui Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 1 Mai — 

mesaj de muncă și so
lidaritate.

20.15 1 ^lai muncitoresc — 
spectacol muzical-lite- 
rar.

21,25 Dans și muzică de pes
te hotare.

21,45 Flori de mai. Melodii 
îndrăgite — locuri pi
torești.

22.15 24 de ore.

9.00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba engleză 
10,30 Curs de limba rusă. 
11,00 Vîrsțele peliculei.
12,00 Gala maeștrilor : Ba

sul Nicolae Sasu (Iași)
In jurul orei 16,30, 

transmisiune directă a 
spectacolului cultural-

Valorile temperaturii în
registrate în cursul zilei de 
ieri :

Maximele : Petroșani 20 
grade ; Paring 12 grade.

Minimele : Petroșani 6 
grade ; Paring 2 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE : Vreme insta
bilă. Cer variabil. Vor că
dea precipitații sub formă de 
averse de ploaie. Vînt slab 
din sectorul sudic.

COOPERATIVA „UNIREA"
PETROȘANI
Str. Republicii nr. 62

angajează imediat
prin concurs:

— CONTABIL PRINCIPAL

— CONTABIL

— TEHNICIAN PRINCIPAL

— MERCEOLOG PRINCIPAL

Angajarea și salarizarea se vor face potrivit 
prevederilor Legii nr. 12/1971 și H. C. M. 
914/1968.

Concursul va avea loc în ziua de 6 mai 1974, 
orele 9 dimineața la sediul cooperativei.
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