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întreprinderile miniere Lupeni, Petrila și

Uricani raportează extragerea în luna aprilie :
A U--:V -

10 000 tone de cărbune peste plan
• MINA LUPENI, cu un plus, în 

aprilie de peste 5000 tone de cărbune, 
se află in fruntea întrecerii ce se desfă
șoară în bazin. Plusul a fost obținut 
printr-o depășire a productivității mun
cii planificate în cărbune cu aproape 700 
kg pe post. Cele mai bune rezultate, la 
nivelul sectoarelor, le au sectorul VI, 
cu aproape 5 000 de tone peste sarcina 
de plan, și IV, cu un plus de peste 2 200 
tone.

• MINA PETRILA. Peste 3000 de to
ne au fost extrase peste plan în aceas
tă lună, cu un spor al productivității

muncii de 500 kg/post. O contribuție 
de seamă la obținerea acestui succes 
au minerii sectoarelor IV — plus 
2 705 tone, și III — plus l 408 tone. Sec
torul IV a realizat o productivitate în 
cărbune superioară planului cu 1324 
kg/post.

• MINA URICANI. 1 300 de tone au 
fost extrase peste plan în luna în curs 
prin sporirea productivității muncii cu 
aproape 700 kg/post. Sectoarele I și II 
au obținut importante plusuri la produc
ția de cărbune : 1543 și, respectiv,' 567 
tone.

Tradiții muncitorești în Valea Jiului (II)
£>ub semnul solidarității in

ternaționale și al revendică
rilor economice și politice 
ale oamenilor muncii a fost 
sărbătorită ziua de 1 MAI 
1919 in Transilvania. întru
nirile muncitorești din aceas
tă zi — desfășurate in pofi
da interdicției Consiliului 
dirigent — aveau o .semni
ficație deosebită : pentru în- 
tîia oară în istoria naționa
lă, ziua de 1 Mai găsea în
făptuit dezideratul istoric al 
unirii Transilvaniei' cu 
România. La Cluj. Sibiu, 
Arad, în Valea Jiului masele 
de muncitori români, ma
ghiari. germani și-au expri
mat dorința de a munci și 
lupta uniți împotriva exploa
tării, pentru transformarea 
în fapt a năzuințelor de de
mocrație Și libertate.

1 MAI 1920 s-a- caracteri
zat în Valea Jiului prin „gra
ve incidențe" intre manifes
tant! și organele represive : 
15 lucrători au fost arestați, 
bătuți cu sălbăticie și tri
miși apoi în judecată la 
tribunalul militar din Sibiu, 
cum informa ;un ziar de e- 
pocă. Uniunea muncitorilor 
mineri și topitori din Ar
deal și Banat, în numele ce
lor 29 000 de membri ai săi. 
a protestat împotriva acestei 
samavolnicii și a cerut gu
vernului ridicarea stării de 
asediu, libertate de organi
zare și exprimare pentru 
asociațiile muncitorești, mă
rirea- salariilor, îmbunătăți

rea condițiilor de lucru, eli
berarea muncitorilor ares
tați. Presiunea muncitoreas
că și nemulțumirile provoca
te de actele represive au fost 
ații de puternice incit au
toritățile s-au văzut nevoite 
să satisfacă o parte din re
vendicări.

Ziua de 1 MAI 1922 a fost 
sărbătorită în Valea Jiului 
sub semnul doliului; La 29 
aprilie se produsese o mare 
catastrofă la mina Lupeni, 
pește 80 de muncitori fiind 
îngropați de vii. Minerii au 
părăsit lucrul și au organi
zat înmormîntarea victime
lor catastrofei chiar în ziua 
de 1 Mai. 40 000 de bărbați, 
femei, tineri și' virstnici — 
relata gazeta „Socialis
mul" — cu steaguri în 
frunte, au format un corte
giu impunător pe care 
detașamentele de poliție 
■și jandarmi nu l-au putut 
destrăma. în aceeași zi la 
Lonea, Petrila, Anina, mun
citorii și-au ridicat glasul 
de protest împotriva nepă
sării direcției minelor dato
rită căreia se produceau a- 
desea accidente de muncă. 
Concomitent, mineri) au ho- 
tărît să dea salariul pe o 
zi pentru ajutorarea fami
liilor atît de crunt lovite în 
urma catastrofei.

2 MAI 192.3 s-a caracteri
zat în Valea Jiului printr-o 
mare manifestație a munci
torilor de la Petroșani, Vul
can,. Lonea, Surduc, Petrila,
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veteranii 
împreună 
după un 

fru-

Brigadierul Ion Mi- 
clca de la mina Lonea, 
unul dintre 
abatajelor, 
cu ortacii, 
„șut" cu rezultate 
moașe în tone de căr
bune.

Foto . I. LICTU

Lupeni. în finalul acțiunii, 
s-a votat următoarea rezolu
ție : „Muncitorii din toate 
breslele din întreaga Vale 
a Jiului, în număr de 12 000, 
adunați astăzi, în ziua de 1 
Mai 1923 în gura Surduculul, 
avînd în vedere situația ma
terială în care se găsesc, 
constată că viața muncitori
lor a devenit în ultimul timp 
din toate punctele de ve
dere insuportabilă, fapt care 
(decurge) mai ales din le
gile făurite de clasa stăpi- 
nitoare, impuse clasei mun
citoare, în mod absolut ro
bitor, fără ca adevărații re
prezentanți ai acesteia să 
fie. confruntați la făurirea a-

Prof. Dumitru PELIGRAD 

(Continuare în pag. a 2-a)
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J în incinta l.M. Live-

Izeni s-a' finalizat o lău
dabilă inițiativă gospodă
rească : transformarea te-

I renului din fața clădirii 
administrative ; intr-un.

I frumos parc. .Aici au fost 
plantați 50 de meri, pruni

i și vișini, precum și 35

I arbori ornamentali. Noul 
parc găzduiește, de ase- 

t menea, trandafiri; ur-

a/ C. C. fl/ P. C. R.
Vineri, 27 aprilie, sub 

președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușeșcu, secre
tar general al Partidului . 
Comunist Român, s-pu
desfășurat lucrările șe
dinței Comitetului Politic 
Executiv '“al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele

Solemnitatea înmînării unei plachete de aur 
președintelui Nicolae Ceaușeșcu 
din partea statului San Marino

Vineri dimineața, la se
diul C.C. al P.C.R., a a- 
vut loc o solemnitate în 
cadrul căreia președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, i-a fost înmîna- 
tă o plachetă de aur cu e- 
figia șefului statului ro
mân, în semn de profund 
omagiu din partea căpi
tanilor regenți și a Con
siliului Mare și General 
al Republicii San Marino, 
pentru laborioasa activi
tate consacrată păcii, de
zarmării, securității in
ternaționale, colaborării și 
prieteniei între popoarele 
din întreaga lume.

La ceremonie au parti
cipat tovarășa Elena 
Ceaușeșcu, tovarășul Iile 
Verdeț, alțl tovarăși din 
conducerea de partid și 
de stat.

Au luat parte membrii 
delegației Consiliului Ma
re și General al Republi
cii San Marino, care ne 
vizitează țara.

In cuvântul său, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nico
lae Giosan, a mulțumit to
varășului Nicolae 
Ceaușeșcu pentru primirea

Cuvîntul președintelui 
NICOLAE CEAUȘEȘCU

Domnilor membri ai de
legației parlamentare san
marineze,

Doresc să vă mulțumesc 
dumneavoastră, . Consiliu
lui Mare și General al Re
publicii San Marino, pre
cum și căpitanilor regenți 
pentru salutările și urări
le adresate. De asemenea, 
doresc să vă salut în mod 
cordial pe dumneavoastră 
și sâ adresez' un salut 
Consiliului Mare și Ge
neral și căpitanilor regenți, 
împreună cil cele mai bu
ne urări. Adresez. de ase
menea, în numele meu și 
al poporului român, un 
călduros salut poporului 
prieten sanmarihez.

Apreciez în mod deose
bit hotărî rea luată de 
parlamentul dumneavoas
tră de a trimite o dele
gație parlamentară din

mează să se sădească și 
alte lion. (T.V.)

în aceste zile, prin u- 
nitățile de desfacere ale 
C.P.V.I.L.F. Petroșani vor 
fi puse la dispoziția oa
menilor muncii din Va
lea Jiului. 5 tone roșii, 
16 tone castraveți, 12 to
ne spanac, 60 000 legături 
de ceapă verde. 80 000 
buc. salată, 10 000 legă
turi de usturoi și alte 
produse vegetale de se
zon. (C.D.)

Republicii Socialiste Româ
nia, a prezentat o infor
mare despre vizita ofici
ală de prietenie pe care 
a efectuat-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușeșcu 
și ceilalți membri ai de
legației țării noastre, în 
perioada 8—25 aprilie, în 
Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, Repu
blica Gaboneză, Republi

rezervată delegației par
lamentare sanmarineze. A- 
ceasta dovedește încă o da
tă importanța pe care o 
acordă rolului parlamen
telor și parlamentarilor 
în crearea unui climat de 
destindere, colaborare și 
pace în întreaga lume.

In continuare au vor
bit deputății sanmarinezi 
Giuseppe Amici, Carlo 
Franciosi, Pietro Chiaruz- 
zi, Gian Carlo Berardi, ca
re au dat o înaltă apre
ciere politicii dinamice și 
constructive a României 
pe arena mondială și au 
exprimat sentimentele lor 
de profundă stimă și pre
țuire față de personalita
tea șefului statului ro
mân, față de contribuția 
sa remarcabilă la soluți
onarea justă și durabilă a 
problemelor complexe ce 
preocupă omenirea, la 
triumful idealurilor nobi
le de libertate, indepen
dență și progres, de pa
ce, prietenie și colabora
re ale lumii contemporane.

Conducătorul delegației 
parlamentare sanmarineze 
a înmînat, apoi, președin
telui Nicolae Ceaușeșcu, 
placheta de aur din par

San Marino în România 
pentru a exprima acordul 
deplin cu Apelul Marii 
Adunări Naționale a U.S. 
România, privind dezar
marea, destinderea și pa
cea pe continentul nostru 
și în Iunie.

Doresc, de asemenea, să 
exprim cele mai vil mul
țumiri pentru medalia pe 
care mi-ați înmînat-o în nu
mele căpitanilor regenți 
și al Consiliului Mare» 
și General. Văd în aceas
ta o expresie a aprecie
rii politicii României so
cialiste, a Marii Adunări 
Naționale, a poporului ro
mân, consacrată dezvoltă
rii relațiilor de colabora
re cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orîndu- 
ire socială.

Apelul adresat de Ma
rea Adunare Națională

în aceste zile, Ș.D.E.E. 
va pune în funcțiune trei 
posturi de transformare, 
unul la Petrila și două 
la Petroșani. Posturile 
respective au menirea să 
asigure energia pentru 
gătitul electric la bucătă
riile noilor blocuri, pre
cum și îmbunătățirea ten, 
siunii curentului electric 
la abonați. (C.D.)

La U.E. Paroșeni a fost 
organizată o seară de mu

ca Populară Angola, Re
publica Zambia, Republi
ca Populară Mozambic, 
Republica Burundi și Re
publica Democratică Su
dan, precum și despre vi
zita de prietenie în ■ Repu
blica Arabă Egipt.

In legătură cu această 
vizită, Comitetul Politic 
Executiv a adoptat o hb- 
tărîre oare se dă publi
cității.

tea căpitanilor-regenți și 
a Consiliului Mare și Ge
neral al Republicii San 
Marino.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a fost felicitat 
cordial de membrii de
legației Consiliului Ma
re și General al Republi
cii San Marino. De ase
menea, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a fost felicitat 
cu căldura . de tovarășii 
din conducerea da partid 
și de stat prezenți la ce
remonie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu a luat cuvîutul 
mulțumind pentru: calda 
apreciere la adresa Româ
niei și poporului român, 
pentru urările și senti
mentele ce l-au fost ex
primate, pentru «placheta 
de aur ce i-a fost oferită 
de căpitanii regenți și 
Consiliul Mare și Gene
ral al Republicii San Ma
rino.

In încheierea solemnită
ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu și tovarășa 
Elena Ceaușeșcu, ceilalți 
tovarăși prezenți s-au în
treținut, Intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, cu par
lamentarii sanmarinezi.

popoarelor lumii, începînd 
eu reprezentanții acesto
ra — parlamentele —, 
pornește de la voința ne
strămutată a poporului ro
mân de a trăi în pace și 
colaborare cu toate nați
unile de pe glob. Noi 
considerăm că schimbări
le profunde produse pe a- 
rena internațională, afir
marea. cu tot mai mare 
putere a voinței popoare
lor de a fi libere, deplin, 
stăpîne pe bogățiile na
ționale și de a folosi a- 
ceste bogății în scopul 
.dezvoltării lpr economice 
și sociale, al ridicării bu
năstării proprii, constitu
ie un factor determinant 
al evoluției lumii contem
porane.

(Continuare in pag. a 4-a) 

zica și poezie cu pârtiei- I 
pares membrilor cenaclu- a 
lui „Lumina". S-au reci- | 
tat poezii patriotice și s-a 
ascultat un program de 
muzică folk. La acțiune 
au participat circa 50 de 
oameni ai muncii din u- 
zină. (V.S.)
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Din viața organizațiilor 
d@ partid

Dialog permanent cu comuniștii
în stilul și metodele de 

muncă ale: comitetului de 
partid de la mina Vulcan, 
a devenit o practică per
manentă dialogul cu co
muniștii. Atît în cadrul 
adunărilor general,--. de 
partid, cît și în discuțiile 
individuale cu membrii de 
partid, sînt abordate dife
rite probleme legate de 
viața și activitatea comu
niștilor... Astfel, în anul 
eai'e a trecut, cu prilejul 
discuțiilor individuale s-a 
purtat dialog ou 1226 mem
bri de partid, după care 
au fost prezentate conclu
ziile precum și măsurile 
necesare ridicării activită

Dezbateri atractive, eficiente în învățămîntul 
de partid

’ Cea de-a șasea temă la 
învățămîntul de partid a 
lost dezbătută de cursanții 
sectorului V de la mina 

oParoșeni, în strînsă legă
tură cu producția și viața 
Colectivului. După ce pro
pagandistul a prezentat 
principalele idei referitoa
re la tema pusă în discu
ție, s-a trecut la dezba
terea propriu-zisă, Cursan- 
ții Gheorghe Popescu, Ni- 
colae Ciocan, Paul Ra
dulescu și Moise Vereș 
s-au referit la esența, for
mele și trăsăturile demo
crației socialiste, în etapa 
actuală de dezvoltare a ță
rii noastre. Alți comuniști 
ca Angela Băncilă, Cornel 
Micuț și Constantin Matei 
au făcut referiri concrete 
la modalitățile de manifes

Expoziție a celor mici
Sub genericul „Copiii 

lumii doresc pacea", în 
holul Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Lu- 
peni s-a deschis o expozi
ție de pictură in acuare
lă. Expoziția, dedicată A-

ții pe un plan superior. în 
acest an, pînă în prezent, 
birourile organizațiilor de 
bază au discutat cu 360 de 
comuniști. S-a avut în ve
dere ca în primul rînd să 
șe discute cu acei mem
bri de partid, cărora în 
convorbirile anterioare li 
s-a atras atenția asupra u- 
nor neajunsuri, li s-.au fă
cut recomandări concrete.

Dialogul purtat cu comu
niștii — șefi de brigadă, 
maiștri, cu noii primiți în 
partid — a scos în evi
dență resurse valoroase 
pentru sporirea răspunde
rii în îndeplinirea sarcini
lor trasate.

tare a democrației la nive
lul întreprinderii, al sec
torului. S-a reliefat mo
dul de participare a oame
nilor muncii la conducerea 
sectorului, la înfăptuirea 
propunerilor făcute cu di
ferite prilejuri. Toate a- 
cestea au fost dezbătute 
prin prisma sarcinilor oe 
revin comuniștilor de la 
sectorul electromecanic al 
minei pentru întreținerea 
și repararea utilajelor din 
subteran.

Procedînd în acest fel, 
prin legarea conținutului 
teoretic al temei de aspec
tele practice ale muncii se 
■facilitează dezbateri inte
resante, atractive, cu con
ținut bogaț, eficiente.

Valeriu COANDRAȘ

nului internațional al co
piilor, de către elevii șco
lilor generale din locali
tate, este vizitată zilnic 
de numeroși elevi, cadre 
didactice și părinți. (C. 
Val).

Secvență din noul centru al Petroșani ului. Foto : I. UC ID

(Urinare din pag. 1)

cestor legi așa-zise munci
torești, care de fapt servesc 
numai la încătușarea clasei 
muncitoare". Rezoluția vo
tată de mineri cuprindea a- 
cele revendicări minime în 
jurul cărora muncitorimea 
trebuia să se unească și să 
lupte solidară pentru cuce
rirea lor. Ea reflecta, totoda
tă, stadiul ofensivei antimun- 
citorești a claselor conducă
toare, ofensivă ce se cerea 
stăvilită.

Ziua de 1 MAI 1926 a fost 
sărbătorită, de asemenea, la 
Arad, Lugoj, Reșița, Bistri
ța, Petroșani etc. La Petro
șani, muncitorii mineri și-au 
exprimat, cu acest * prilej,

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT* SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT-/

• In acest sfîrșit de 
săptămînă au loc primele, 
meciuri de fotbal, sportivi 
nelegitimați, desfășurate in 
cadrul „Daciadei". Sîrnbă- 
tă, de la ora 13,30, pe te
renul Jiul 11 Petroșani se 
dispută meciurile C.M.V.J. 
— C.C.S.M., I.R.I.U.M.P. — 
Spital, și Comerțul cu Ccn-

w.v.t.w.vawa’A'a

Avancronică
MVWAW.VMV/.VA>

Irul militar. In aceeași zi, 
ora 14,30, pe terenul 
C.F.R. au loc meciurile : 
Posta •— Cooperativa .,U- 
nirea", C.F.R. — l.M.P. Pe 
terenul din Ldnea, ora 16, 
are loc întâlnirea dinirtț 
reprezentativa minerilor 
din localitate și I.G.C.L. 
Petroșani, iar pe terenul 
din Petrila, ora 15, me
ciul dintre l.M. Petrila — 
Preparatorul Petrila. .

• In campionatul divi
ziei B de rugbi, duminică, 
ora 9,30, are loc meciul 
dintre Minerul Lupeni — 
l.O.B. Balș.

Tradiții muncitorești
neîncrederea în societățile 
miniere care n-au onorat 
memoriul muncitorilor (de
pus la Tribunalul din De
va bt aprilie același an), 
într-un ..Referat al Inspec
toratului muncii,..“ se con
semnează pentru anul 1928, 
că „la minele din Vulcan 
în ziua de 1 Mai, Ja apelul 
de dimineață, Roșea Vâsli e 
a avut o atitudine provoca
toare, insistind pe lingă mun
citori să nu intre in lucru". 
„Asupra ordinei — se men
ționa in același referat — 
în întreaga Vale a Jiului 
veghează armata, cu un e-

Etapa a XXVilEa <=-.
— De ani de zile vă 

cunoaștem ca gospodar al 
Pelroșaniului și un pasi
onat susținător al Jiului, 
fapt pentru care, pe bună 
dreptate, ați fost ales și 
în coiectivul de conducere 
al acestui club. Deci mo
tive pentru a vă invita să 
comentăm împreună eta
pa de fotbal ce se desfă
șoară miine. ,

— Așteptam un astfel 
ele prilej, mai ales că a- 
ceastă etapă, cred că va 
aduce unele clarificări a- 
tît în vîrtul, cît mai. a- 
les, la baza „piramidei". 
M-a. afectat destul de mult 
usturâțoarea înfrîngere a 
băieților noștri pe terenul 
dinamoviștilor. Să sperăm 
că ei au învățat ceva din 
asta, și la Pitești se vor 
mobiliza mai mult în te
ren, vor pune la lucru a- 
părarea, pentru că totul 
depinde de ea. Un lucru 
e sigur : acest meci va fi 
greu. Dar, zic eu, un punct 
s-ar putea lua.

— In tur, această eta
pă a inregistrat cinci re

fectiv de 600 de soldați și 
900 de jandarmi, care purce
de cu mult tact și foarte 
mult calm (...) De altfel, pe 
toată Valea Jiului s-au înăs
prit dispozițiunile în legătură 
cu starea de asediu..."

într-un „Buletin informa
tiv lunar", publicat în mai 
192.9, putem citi următoarele 
rînduri relative la serbarea 
zilei de 1 Mai : „...cu ocaziu- 
nea serbării zilei de 1 Mai 
(sindicatele) au avut o ati
tudine dîrză față de măsu
rile luate de guvern de a-nu 
li șe permită a scoate dra
pele roșii. Muncitorii (...) Sînt

mize. Credeți că aceste 
remize se vor reedita și 
acum ?

— In parte, da. Adică, 
mă gîndesc la întîlnirea de 
la Rm. Vîlcea, unde cele 
două combatante — Chi
mia și Gloria, îș’i vor îm
părți punctele, apoi în
tîlnirea de la Tg. Mureș, 
unde Cprvinul va lua punc
tul pierdut pe teren pro
priu în etapa trecută.

In meciul de la Bucu
rești nu cred că studenții 
craioveni pot aspira ]a mai 
■mult de un punct.

— U.T.A. și F.C. Bihor, 
două candidate pentru di
vizia secundă, primesc vi
zita studenților bucureș- 
teni și, respectiv, a tinerei 
echipe din Bacău. Ce pro
nosticat ?

— „Bătrîna doamnă", 
chiar dacă va eîștiga în
tîlnirea cu Sportul stu
dențesc, o văd părăsind, 
cu destule regrete, elita 
fotbalului românesc. De 
F.C. Bihor, ee să mai vor
bim ? Va eîștiga meciul cu 

foarte nemulțumiți contra 
patronilor pentru intenția c« 
au de a mai face noi cong 
cedieri din lucru". NujryH 
rul participanților prezenjt M 
manifestația de 1 Mai lQf 
din Petroșani a fo«t eetimad 
ta 3 500. Ziu* 1 Mai 192$ 
a fost aniversată la Valea 
Jiului, ea și in alte regiust 
transilvănene, în condițiile 
crizei economice ți a stării 
de spirit protestatare a ma-> 
Mior muncitoare. 1 Mai de
venea — așa cum aprecia un 
ziar al timpului — o ci de 
luptă, în care muncitorimea 
„își numără rfndurile, face 
bilanțul rezultatelor obținu
te și își stringe noi puteei 
pentru luptele viitoare".

Ion Cherecheș

Bacăul, dar numai atât. în
trevăd totuși meciuri fru
moase. Victorie sigură văd 
Ha Baia Mare. Elevii lui 
Mateianu vor demonstra 
propriilor suporteri, că în- 
frîngerea la limită suferită 
la Craiova, a fost doar» 
.un accident.

— Ambițioasa echipă 
din Tîrgoviște va „des
cinde" în „dulcele tîrg «1 
leșilor". Cu ce sorți, de 
izbîndă ?

— Va fi un meci des
chis oricărui rezultat. ()as-« 
peții nu vor să părăsească 
.plutonul" fruntaș, iar ie
șenii, cred eu, că pot mai 
■mult decît locul pe căre-1 
ocupă în prezent în cla
sament.

— Și, ia sfîrșit, credeți 
că Dinamo va stopa as
censiunea timișorenilor ?

— Da. Aici se va. înre-l ' 
gistra una din victoriile în 
deplasare ale etapei deț 
mîine. Dinamo își va con
solida șansele de a eîștiga 
mult rîvnitul titlu.

Corvin ALEXE

Cetățenii orașului Vul
can, îndeosebi cei care 
așteaptă o locuință nouă, 
își îndreaptă adesea privi
rile spre șantierul celor 
două blocuri aflate în cons
trucție — 3 bl, cu 64 de 
apartamente și a4b4 — și, 
pe bună dreptate, își pun 
întrebarea dacă vor fi pre
date la timp, deoarece se 
lucrează cam demult la 
eje. Aceeași întrebare ne
am pus-o și noi ; răspun
sul l-am căutat în șantie
rul din Vulcan. Nu am 
pornit de la graficele de 
execuție aflate la sediul 
șantierului, ci am făcut o 
investigație în rîndul celor 
care sînt angajați direct, 
în execuția blocurilor, res
pectiv din formațiile de 
lucru existente în șantier.

Primul contact îl a- 
vem cu echipa de zidari 
condusă de Mihai Dudaș, 
pe care, după spusele șe
fului de echipă, ar fi tre
buit s-o găsim la blocul 
3bl, al cărui termen de 
predare este 15 iunie 1979, 
însă „din lipsa unei orga-

Pe șantierul din Vulcan

întârzierile nu sînt justificate
nizărl riguroase zidarii nu 
au front de lucru și sînt 
mutați de la un loc de 
muncă la altul la interva
le scurte de timp. Numai 
echipa mea a fost schim
bată în această lună de 
opt ori de la locul de mun
că. Astăzi trebuia să fim- 
la 3bl, dar nu am avut ce 
lucra și, ca să nu stăm 
degeaba, am venit la a4b4, 
deși acest bloc are termen 
de predare abia în sep
tembrie".

Tot aici îl întîlnim pe 
Nicolae Popescu, cu echi
pa sa de zidari. „Nu știu 
dacă voi rămîne în conti
nuare 'la acest bloc sau 
voi fi trimis la punctul de 
lucru de la creșă, însă du
pă părerea mea s-ar putea, 
termina mai repede : blo
cul a4.b4 decît 3bl, unde 

nu sînt create toate condi
țiile pentru un ritm sus
ținut de execuție. Cu o mai 
bună organizare, ne-am 
încadra în grafice, dar se

LOCUIRI t L b 

prioritate
Ta i construcții

pare că tocmai aceasta lip
sește momentan.

în privința instalațiilor, 
Eugen Ciobescu, din echipa 
de instalatori, nR asigură 
că „în două-trei zile se 
vor termina toate lucrările; 
important e ca cei de la 
partea de construcții să se 
grăbească".

Deci, după cîteva scurte 

discuții, ne dăm seama . că 
pe șantierul din Vulcan nu 
se dă toată atenția respec
tării graficelor de . execu
ție la toate obiectivele a- 
flate în construcție. Spu
nem aceasta deoarece, du
pă cum am arătat, la blo
cul 3bl, deși termenul de 
predare este 15 iunie 1979, 
stadiul lucrărilor nu dă 
certitudinea încadrării în 
termenul stabilit, întrucît 
ritmul de lucru cel puțin 
deocamdată, este destul de 
lent. Respectiv, ar mai fi 
de pus mozaicul la inte
rioare, betoanele pe casa 
scărilor, dar cel mai ma
re volum de muncă îl so
licită balcoanele, deoarece 
acestea se vor face abia 
după ce termină zidarii lu
crările la fațadă, Or, toc
mai această categorie de 

lucrări este mult întîrzia- 
tâ. De fapt, pînă acum nici 
nu ș-a stabilit soluția ce se 
va aplica, lucrările fiind 
îngreunate și de existența 
copertinei magazinelor de 
la parterul blocului. Du
pă părerea zugravului Ma
rin Dragu s-ar putea ridica 
materialele cu un auto- 
cran, care zilnic pleacă la 
Lupeni. într-o oră. dimi
neața, s-ar asigura necesa
rul de materiale pentru o 
zi întreagă, rămînînd doar 
cimentul care s-ar ridica 
doar cu o macara „Pio
nier", mult mai ușor decît 
tot mortarul.

în afară de aceste nea
junsuri, pe șantierul din 
Vulcan nu întotdeauna sînt 
asigurate materialele (mo
zaicarii au stat cîteva zile 

din lipsa acestora), grilaje
le de la scări încă nu sînt 
aduse, de asemenea, nu e- 
xistă tipare pentru parape- 
ții balcoanelor, iar o ma
cara mare așteaptă să fie 
trimisă pe șantierul din 
Petroșani.

Deficiențele constatate 
le-am adus la cunoștința 
conducerii grupului de șan
tiere. „Toate cele semnala
te de constructorii vulcă- 
neni se confirmă" ■— arăta 
inginerul șef Ion Sitescu, 
iar ing. Emilian Tomules- 
cu, directorul Grupului de 
șantiere a dat asigurări că, 
la ora cînd vor apare a- 
ceste rînduri, la Vulcan se 
va face o minuțioasă ana
liză asupra activității din 
șantier, deoarece cu toate 
indicațiile date, datorită 
slabei organizări, nu s-au 
luat măsurile necesare pen
tru a concentra toate for
țele la obiectivele urgente, 
mai ales că e vorba de un 
singur bloc pînă la sfîrși- 
tul primului semestru.

Constantin IOVĂNESCU
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■ A instituțiile de cultură 
4in municipiu, Festivalul 
național „Cintarea Româ
niei" stimulează o activi
tate educativă și cultura
lă continuă. Avem forma
ții artistice care ne vor 
reprezenta. sperăm cu 
succes, în fazele superioa
re. De fapt și aici, la Pe
trila, neobositul dirijor 
Vladimir, Ureche, aflat la 
„cîrma" .. formației corale 
„Freamătul adîncului", fa
ce ultimele retușuri la Vo
cile cu care coriștH-mineri 
se vor confrunt* în inter
județeană de la Reșița.

Cum’ cu o floare nu «t ■ 
face primăvară nici numai 
activitatea corului nu poa
te, în nici un caz, suplini 
multitudinea de acțiuni și 
activități «e ar trebui să-și 
găsească locui lîngă 
.club cum este cel de 
petrila. Avem, totuși, 
vlnle de laudă pentru
tivitatea bibliotecii de aici, 
condusă de Florica Băgăia- 
nu, eu o vechime de peste 
II ani în această .muncă, 
din care 7 numai la Pe
trila. Peste 18700 de volu
me, cîte numără biblio
teca, peste 830 de cititori 
înregistrați de la începu
tul anului, o interesantă 
microexpoziție cu caracter 
permanent „Legile țării — 
legile noastre", numeroas» 
acțiuni cu cartea organiza
te atît în sala, de lectură.

un
la 

eu- 
ac-

cît și la căminul de nefa
miliști.

Cu toate acestea aici, Ia 
clubul din Petrila, mai 
este loc, și încă destul, 
pentru mult mai 
mult. Căci, așa cura ne 
declarau maistrul minier 
loan Mustocea, lăcătușul
■A\\V.V.V.V.V.W.W^.V.5VWJ/<LW.<.7AW.W.>,

trila, trebuie să trăim pre
zentul și să ne bucurăm 
din plin de tot ceea ce ne 
oferă el. Of, prezentul, să 
recunoaștem, această ins
tituție înseamnă doar cîte- 
va mese de șah într-o sa
lă în care (salutăm iniția
tiva) nu se fumează, o ma-

La clubul din Petrila

care se
cer grabnic

7A,<W.7.7,W,7A\W.7.7.7.W.VAW.7.W1,AW.

Balogh Iosif, sau tinerii E- 
mil Cîmpeanu, Ion Neac- 
șu, Imbrea Valentin, mun
citori la I.M. Petrila și, de 
fapt, numai cîțiva dintre 
„beneficiarii" activităților 
de la această instituție, 
„nu trebuie să mai trăim 
din amintiri". Că aici a 
fost odată o formație de 
operetă, minerii avînd po
sibilitatea să vizioneze 
„Vînt de libertate" sau 
„Silvia", că era o formație 
de teatru de amatori re
numită în Vale, că taraful • 
era... așa și pe dincolo etc. 
Nu, aici, la clubul din Pe-

Pionierii din Aninoasa, iaureati în 
Festivalul național „Cîntarea României"

să de tenis cu sau fără 
palete (unde dai trei lei 
și joci o oră dacă ți-ai a- 
dus minge de acasă), o ma
să de biliard, 3—4 muzi
canți constituiți într-un așa 
zis taraf, o brigadă artis
tică inexistentă din decem
brie 1978, un cenaclu lite
rar „Venus" (desființat din 
lipsă de spațiu !!!), un ce
naclu al umorului („mort 
înainte de a se naște"), 
fanfara și o formație de 
muzică ușoară „Sextet — 
melodii", care cîntă cînd 
și cînd la serile de dans 
ș.a.m.cT.

Dar să vedem părerea 
directorului clubului. Cons
tantin Pricop : „Este ade
vărat că traversăm o ne

dorită perioadă de inac
tivitate. Dacă ar fi să cău
tăm „un țap ispășitor", nu 
numai eu aș fi acela. De
sigur, că nu mă simt de
loc bine cînd în ședințe 
de analiză sînt ridicat în 
picioare și dat ca exemplu 
negativ. Ce e de făcut ? 
Multe ! In primul rînd, o 
serioasă analiză cu toți 
factorii de răspundere, o 
reactivizare a formațiilor 
artistice (de ce tocmai a- 
cum ? — n.n.) o judicioa
să programare a repetiți
ilor, o susținută activitate 
privind întinerirea forma
ției corale și de fanfară, 
reînființarea urgentă a bri
găzii artistice și prezența 
ei în sala de apel și la că
minul de nefamiliști, cu 
programe adecvate, reînfi
ințarea formației de dan
suri și de teatru, mărirea 
numărului de membri în 
taraf, o conlucrare mai 
intensă cu cadrele didac
tice, cîț și cu ceilalți inte
lectuali din Petrila, res
pectarea cu strictețe a pro
gramului de activități pe 
care, ați văzut, îl avem 
(am văzut, dar ce folos !!! 
— n.n.) în concluzie, am 
dori o adevărată, cotitură 
în întreaga noastră activi
tate".

Așadar, cam asta este 
situația la zi a clubului din 
Petrila. Pe lîngă starea 
de fapt existentă, am gă
sit lăudabile intenții. Aș
teptăm grabnica lor apli
care în practică.

Munca și pasiunea 
răsplătite cu aur
Cu aproape un an în urmă, la Institutul de mine din 

Petroșani se înființa corul studenților Facultății de mi
ne. Era o formație tinerească, dovedind — așa cum spu
nea pe la începutul acestui an neobositul animator al 
muzicii corale din Valea Jiului, Vladimir Ureche — o 
nobilă pasiune de a reface, în cadrul generos și stimu
lator al Festivalului național „Cîntarea României", o tra
diție mai veche a institutului. Printre cei peste 80 de 
studenți care s-au dăruit, în timpul liber, muzicii, sînt 
Nicolae Bud, Aurel Silvaș, Petru Țig, Ilie Raț, Dan Chi- 
rilă, Ion Dobrinescu, Octavian Miha, Mircea Bizo, Ion Vîja 
cu toții strînși în jurul dirijorului care le-a însuflețit do
rința de a progresa în interpretarea artistică.

Și iată că această formație corală a fost apreciată, cu 
puține zile în urmă, cu locul I și titlul de laureată în 
faza națională, de la Iași, a Festivalului artei studențești. 
Repertoriul — care cuprinde aproape 10 piese („Noroc 
bun, studenți" de Constantin Romașcanu, „Arcașii", pre
lucrare de Ion Vidu, „Patria mea" de Gheorghe Bazavan 
„în poeniță" de Gheorghe Danga și altele), cu diferite 
grade de dificultate — pune în valoare posibilitățile vo
cale ale corului în plină evoluție, afirmîndu-se ca o 
formație omogenă, cu frumoase perspective.

Succesul corului studenților mineri completează re
marcabilul palmares din cadrul Festivalului artei studen- . 
țești : un premiu I și altul al II-lea la artă fotografică, 
medalii de aur. argint și de bronz pentru filmele realizate 
de studenții mineri din cadrul cineclubului „Studio 18 
Minfilm".

în aceste zile, studenții Facultății de mine iși inten
sifică pregătirile pentru sesiunea de vară a examenelor. 
Rezultatele obținute în domeniul artistic, ilustrînd sfera 
largă de formare morală a tineretului studios, trebuie sus
ținute cu aceeași strădanie și pe plan profesional. în 
munca destinată pregătirilor complexe pentru a introdu
ce tehnici și tehnologii noi, moderne în minerit, pentru 
formarea specialiștilor mineri cu înaltă calificare.

La Școala generală din 
Aninoasa s-a creat o ade
vărată tradiție în pregăti
rea unor formații artistice, 
originale și inspirate, în ca
ro copii dotați pentru cul
tură dovedesc un inepui
zabil farmec, un simț mu
zical și coregrafic deose
bit. Participînd la Festi
valul național „Cintarea 
României", montajul lite- 
rar-muzical al pionierilor 
de la această școală — 
pregătit de prof. Teodor 
Trifa, prof. Emilia Marcău 
și înv. Magdalena Farago 
— a fost apreciat cu LO
CUL 1NTÎI PE ȚARĂ ȘI 
TITLUL DE LAUREAT.

în expresivitatea, natu
ralețea și grația acestei 
formații se regăsește un u- 
nivers de gîndire al copi-

Carnet

ilor, care trăiesc și învață 
printre mineri. Cu adevărat 
remarcabilă este valoarea 
muncii, a repetițiilor în
delungate care ne permite 
acum să vedem un spec
tacol deschis și spontan al 
unor pionieri surîzători. 
Opțiunea pentru această 
formație presupune o cu
noaștere a disponibilități
lor artistice ale pionieri
lor și, de ce nu, reale ca
lități de îndrumare, indis
pensabile instructorilor. A- 
cest proces de cunoaștere 
și educație este evident la 
.Școala generală din Ani- 
noasa, unde s-au aplicat 
inițiative pionierești de 
autentică valoare morală. 
Succesul artistic înregistrat 
se alătură celorlalte ac
țiuni și activități pionie
rești și prefigurează n acti
vitate fertilă în formarea 
tineretului școlar.

: • La întreprinderea
: minieră Dilja s-a desfă

șurat miercuri un coloc
viu de istorie pe tema 

i „Lupta comuni a poporu
lui român și a naționali
tăților conlocuitoare îm
potriva exploatării feu
dale". La această mani
festare educativă au par-

■ ticipat muzeografi și cer- 
i cetitori de la Muzeul ju- 
\ dețean și Muzeul mineri

tului.
• Miercuri după-amia- 

ză fanfara din Aninoasa 
(dirijată de loan Bara) a 
susținut un concert pen
tru mineri. La mina Ani-

; noasa aveau loc „Zile de 
producție mărită", pre- 
zența fanfarei (și a altor 
formații artistice, s-ar fi 

\ cuvenit) face parte din- 
tr-o veche și frumoasă 
orientare către legarea 
preocupărilor artistice de 
activitatea minerilor.
• Miine (ora 10) la ca

sa de cultură din Petro
șani va fi susținut un 
spectacol la care își dau 
concursul formații artisti
ce de amatori premiate la 
faza județeană a Festiva
lului național „Cintarea 
României", ediția a 11-a. 
Spectacolul este dedicat 
fruntașilor in producție 
de la E.G.C.L. Petroșani, 
întreprinderea forestieră 
și de la stația C.F.R.
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Coryin ALEXE

Formația pionierilor din Aninoasa, cî.știgătoare a medaliei de aur la ediția a II-a a Festivalului nați
onal „Cintarea României" a cărei fază finală a avut loc recent la Piatra Neamț. Foto : I. LICIU

Din literatura cu tematică minerească CD
In bogatul peisaj fol

cloric românesc vocația în 
proză și versuri a mine
rilor ocupă un loc central, 
fiind în măsură să stîr- 
nească interesul specialiști
lor și al publicului în ge
neral, prin vechime și ca
racterul documentar, 
profunzime tematică și 
ță artistică.

. Folclorul mineresc 
transmis generațiilor 
adevărate filoane de 
valoarea lui demonstrînd-o 
și antologiile „Cîntece 
populare minerești" (1969) 
realizată de Ion Iliescu și 
Ana Șoit, și „Legende 
populare minerești" (1974) 
de Ana Șoit. ambele fiind 
precedate de ample și 
competente studii introduc
tive de Ion Iliescu ; volu
mul „Țara Moților, legen
de și credințe" (1928) sem
nat de Maria Botiș Cioba
nu ; studiul „Figura mi
nerului în folclorul de ieri 
și de azi" de Ion Iliescu, 
pagina din „Luceafărul" 
(15 XII 1961) intitulată 
„Sus la gura galeriei, la 
fîntîna bucuriei" semnată 
de Io.n Iliescu și Ana Șoit.

Despre valoarea artisti
că și tematică a creației 
populare minerești Ion I- 
liescu, în finalul „Introdu
cerii" la volumul „Cîntece

prin 
for-

s-a 
ca 

aur,

FOLCLORUL
Ieri, azi și miine în minerit se leagă strins, con- 

turînd profilul dinamic al acestei meserii străvechi, 
dar în plină dezvoltare și — așa după cum afirmă 
scriitorul Radu Ciobanu în volumul Cîntecul adîneu- 
lui (Deva, 1975) — „E firesc, așadar, ca pe trun
chiul bătrîn, dar mereu puternic și impunător al unei 
asemenea profesii 
tură, populară și

să înflorească o adevărată litera- 
cultă".

populare minerești", 
ză :

notea- 
„Creația populară a 

minerilor, pe lîngă însem
nătatea de autentic docu
ment are Și o valoare es
tetică deosebită. Prin bo
găția tematicii, noutatea și 
ineditul aspectelor, senti
mentelor și ideilor, prin 
varietatea mijloacelor de 
expresie, a genurilor și 
speciilor, prin realismul 
faptelor de viață și since
ritatea sentimentelor, prin 
îndrăzneala cu care s-a 
spus adevărul și exprima
rea lui într-o formă pe 
cît de. aleasă pe atît de 
originală, prin toate aces
tea, creația populară a 
minerilor îndreptățește i- 
deea că aceste bunuri fol
clorice prezintă o incontes
tabilă valoare".

In volumul mai sus a- 
inintit sînt incluse și șais
prezece poezii și strigături 
culese în Valea Jiului, li
nele versuri exprimă ura 
împotriva asupririi, con
damnă condițiile grele de 
muncă, .mobilizează Ia lup
tă : „Decît prin locuri 
străine / La scurmat căr- 
bune-n mină, / în pă- 
mînt, fără lumină, / Cu 
colac de grîu în mină / 
Mai bine în satul tău / Cu 
pîine de mălai rău... (De
cît prin locuri străine) ; 
„Foaie verde de negară, / 
Multă jale-o fost în țară / 
Multă jale-o fost De Jiu / 
Cînd s-o fost sculat Maniu 
/ Cu oastea și cu boierii / 
Să se lupte cu minerii" 
(Cîntec de pe Jiu); „înain
te, înainte, să luptăm! /

Sus mineri fără drepturi, / 
Exploatatorii și asupritorii 
/ Din rîndul nostru să-i 
alungăm" (înainte, înainte 
să luptăm).

Alte poezii, aparținînd 
folclorului nou, cîntă bu
curia muncii de azi, dra
gostea, mîndria minerilor 
că rodul muncii lor e folo
sitor țării, așa ca în ver
surile finale din poezia 
„Iese înc-o garnitură": 
„E-o mîndrie, frățioare / 
Cînd cărbunele-i în floare 
/ Cu oțelul în Hunedoara 
/ Bucurie-n toată țara / 
Cu cărbunele din mină / 
Rîde țara în lumină!".

Interesante sînt și poe
ziile de mari dimensiuni 
„Versul buciumanilor" și 
„Cîntec de pe Jiu", prima 
apărînd în multe variante 
și în alte zone geografice 
ale țării, dar pentru pros
pețimea artistică a versu
rilor menționăm integral 
bocetul ai cărui titlu es
te el însuși poezie („Doruț, 
dor de pe Paring") : „Do
ruț, dor de pe Paring / 
Mă-ntrebi, Jiule, de plîng ? 
/ Tu duci cîntece în lume 
/ Inima mea-i de cărbune 
/ Am trei frați acolo-n 
mină / Nu-î pot scoate la 
lumina / Doruț, dor și dor, 
doruț / Am un frate mai 
micuț / Nici la horă n-o

jucat / Nici fete n-o săru
tat / Și mina mi l-o luat... 
/ D-apăi cum să n-oi plîn- 
gea / C-oi rămîne singu- 
rea / Și din frățiorii mei 
/ înălțatu-s-or tri tei... /, 
Doruț, dor, de pe Faring /, 
Florile-n palmă le string / 
Gura-mi rîde, ochii-mi 
plîng..."

In volumul „Legende 
populare minerești" sînt 
două proze care sc leagă și 
ele de meleagurile dintre 
cele două Jiuri : „De ceri 
negru Jiul ?“ și „Cărbu- 
nel“, motivînd culoarea 
neagră a Jiului, explicînd 
formarea cărbunelui și eti
mologia cuvîntului „căr
bune". Evident, cu mijloa
cele legendei.

Pe lîngă caracterul- său 
documentar, folclorul mi
neresc a constituit și un 
izvor de teme și fi umuseți 
de limbă pe care scriitorii 
le-au vehiculat .în operele 
lor. AL Ci’jra, Ion Agîrbi- 
ceanu, Geo Bogza Nrcolae 
Deleanu, Radu Selejan fi
ind doar cîțiva din cei al 
căror nume se leagă de 
folclorul mineresc. Prin ei 
se manifestă legătura din
tre folclor și literatura 
cultă românească, fenomen 
real și străvechi al cul
turii noastre.
Prof. Mircea MUNTE ANU
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In ciuda unor probleme 
complexe, a unor conflic
te ce au apărut în dife
rite zone ale lumii, noi 
avem ferma convingere că 
războiul' poate fi preîn- 
țîmpinat, că popoarele pot 
asigura o politică de des
tindere și pace. Tocmai 
pornind de la această con
vingere, Marea Adunare 
Națională a Republicii So
cialiste România a adresat 
Apelul cunoscut, cu do
rința de a întări colabo
rarea cu toate parlamen
tele lumii în vederea de
zarmării și, în primul rînd 
a dezarmării nucleare.

Este necesar să facem to
tul pentru a opri cursa 
înarmărilor. In Europa 
trebuie să acționăm cu 
cea mai mare hotărîre 
pentru înfăptuirea docu
mentelor semnate la Hei-, 
sinki care constituie un 
toț unitar. Trebuie să dez
voltăm puternic colabo
rarea economică, științi
fică, tehnică, culturală în
tre state, să trecem la 
liotărîri ferme de dezan

gajare: militară. Noi con
siderăm că popoarelor eu
ropene le revine o 'mare 
răspundere în oprirea 
cursei înarmărilor, în tre
cerea la dezarmare. Ți- 
nînd seama că cele mai 
mari cheltuieli pentru î- 
narmare Ie fac statele 
europene și S.U.A., că ce
le mai mari stocuri de 
armamente sînt acumula
te în Europa, popoarelor 
europene le revine o ma
re răspundere în fața în
tregii omeniri, a viitoru
lui civilizației însăși, pen
tru oprirea cursei înarma- 
rjl&r, pentru o politică de 
destindere și pace.

Intr-adevăr, în acest 
an s-a hotărîț sărbătorirea 
„Anului internațional al 
copilului". Cred că cel 
mai bun dar pe care l-am 
putea face copiilor, gene
rațiilor viitoare, este toc
mai oprirea cursei înar
mărilor, trecerea cu ho
tărîre la o politică de 
pace. Numai așa vom pu
tea asigura copiilor liniș
tea, posibilitatea de a în
văța, de a-și însuși bunu
rile culturii, de a munci,

de a avea acces larg la 
cuceririle cele mai înal
te ale științei și civilizați
ei.. In acest sens acționea
ză — ’Și este hotărît să 
acționeze și în viitor te — 
guvernul român, poporul 
român. Marea Adunare 
Națională, pentru înfăp
tuirea. acestor obiective 1

Trebuie să facem totul 
pentru a asigura respec
tarea cu strictețe, în via
ța internațională, a prin
cipiilor deplinei egalități 
în drepturi, a indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile intern e și cola
borării pe baza interesu
lui reciproc, renunțării cu 
desăvîrșire la forță și la 
amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state, Noi 
acționăm pentru ca toa
te problemele litigioase 
— oriunde ar apare ele 

■— să fie soluționate nu
mai și numai pe calea tra
tativelor. Este în interesul 
popoarelor, al destinderii 
și păcii să se renunțe cu 
desăvîrșire la calea mili
tară, la forță în soluțio
narea problemelor litigi
oase.

Iată de ce apreciem în 
mod deosebit această po
ziție adoptată de Consi
liul Mare și General, de 
parlamentul : sanmarinez.; 
Iată de ce apreciem în 
mod deosebit vizita de
legației dumneavoastră, în 
care vedem tocmai o ex
primare a dorinței de a 
întări conlucrarea în re
alizarea acestor obiective. 
Dacă parlamentele tutu
ror statelor vor acționa eu 
mai muliă hotărîre, ele 
vor putea determina gu
vernele, șefii de state să 
țină seama de voința po
poarelor, să fia mai re
ceptivi; să caute soluții . 
pașnice, constructive, de 
colaborare: și pace.

Doresc să exprim încă 
o dată mulțumirile mele, 
ale guvernului, Consiliu
lui de Stat și Marii A- 
dunări Naționale, și să 
urez Consiliului Mare și 
General, căpitanilor re
genți și poporului san ma
rine/. prieten succes în 
dezvoltarea economico- 
socială independentă, bu
năstare și fericire! 
(Aplauze).
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PETROȘANI — 7 No
iembrie; Intre oglinzi : 
paralele ; Republica : 
Tentacule ; Unirea : Com
pania a 7-a sub clar de 
lună ■

LONEA : Totul pentru 
fotbal ;

ANINOASA : Mașina 
de întinerit ;

VULCAN : Poliția es
te învinsă ;

tUPENT — Cultural: 
Nea Măriri miliardar ; 
Muncitoresc : Cum se hră
nește Un măgar;

URICANI : Colonel în 
rezervă.

16.20 Un fapt văzut 
aproape.
Muzica în imagini. 
Cea mai înaltă fa
cultate este uzina. 
Agenda culturală.
Clubul tineretului. : 
Aprilie 1979 — cro
nica evenimentelor 
politice interne 
internaționale. 
1001 dc seri.

19,00 Telejurnal.
19.20
19,40

16,40
17,00

18,50

20,00
20,35

și

I
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I

Documentar. 
Instantanee : „Di
gul"; .'vtete.,; 
Teleențiclopedia. 
Film serial-: I'h
spatele ușilor în
chise. Episodul < 8,.: 
lhțîi Mai sărbăto- i 
rose — emisiune de j 
cîntece și versuri. | 
Telejurnal.

TV
LOTO

12,30
12,35

Telex.
Curs de limba spa
niolă.
Curs de limba
franceză. I
Concert de prînz. 
Corespondenții ju
dețeni transmit...

Rezultatele tragerii 
to din . 27 aprilie

12,55

13.15
14.15

Extragerea I :
63 35 32 25 11 50

27■Extragerea a Il-a
20 74 67 II 77 10 81 3

14,35 Muzică populară.
15,10 Documentare pri

mite de la alte te- 
- leviziuni.

„Imensa dumneavoastră 
contribuție la elaborarea 
principială și la înfăptui
rea politicii externe a 
partidului și statului nos
tru de dezvoltare a cola
borării cu toate țările so
cialiste, cu țările în curs, 
de dezvoltare, cu toate sta
tele fără deosebire de o- 
rînduirea lor socială, pe 
baza principiilor egalității 
în drepturi, suveranității 
și independenței naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, consti
tuie pentru noi un îndemn 
în desfășurarea întregii ac
tivități — se scrie in tele
grama adresată de colec
tivul de oameni ai muncii 
de la mina Petrila. In pe
rioada scursă de la începu
tul acestui an ne-am de
pășit în mod ritmic sarci
nile de plan, reușind să 
acumulăm, peste plan, mai 
mult de 23 000 tone cărbu
ne, să depășim productivi
tatea muncii cu peste 15 
la sută și producția netă 
cu peste 25 la sută. Toate 
aceste realizări sînt rodul 
muncii colective și con
stituie un omagiu: adus 
conducerii de partid și de 
stat, dumneavoastră perso- 

< nai, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem 
term hotărîți șă nu ne pre
cupețim eforturile nici în 
viitor pentru depășirea 
sarcinilor de plan, ca îm
preună cu întregul popor, 
să facem din anul Congre
sului al XI 1-lea al partidu
lui, al aniversării a 35 de 
ani de la insurecția națio
nală antifascistă și anti- 
imperialistă, al împlinirii

IN LU/Hf
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0 declarație 
cu privire la Namibia

România a fost aleasă
vicepreședinte al Comisiei Economice 

O.N.U. pentru Europa
; GENEVA 27 (Agerpres). 
— La 27 aprilie, și-a în
cheiat lucrările, la Ge
neva, cea de-a 34-a se
siune a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Eu
ropa.

După cum este cunos
cut, la această sesiune 
•România a fost aleasă vi
cepreședinte al Comisiei.

La propunerea Români
ei au fost adoptate re

Aprobare deplină a soliei 
de pace și colaborare 
pe continentul african

Cu scntimente de vibrantă niindrie patriotică, de 
profund atașament la politica internă și externă a 
partidului, oamenii muncii din Valea Jiului continuă 
să adreseze secretarului general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame în cadrul 
cărora se subliniază caracterul dc importanță istori
că al vizitelor întreprinse de la 8 la 25 aprilie în 8 
țări africane.

a 50 de ani dc la eroicele, 
lupte ale minerilor din 
Lupeni în august 1929, ijn 
an cu ..realizări .deosebite".

„Mobilizat permanent de 
exemplul dumneavoastră 
de dăruire și abnegație — 
Se afirmă în telegrama a- 
dresată de mina Uricani *—, 
urmînd îndeaproape indi
cațiile ce ni le-ați dat cu 
privire la activitatea de 
extracție a cărbunelui, co
lectivul nostru a acționat 
cu tot mai multă perseve
rență pentru a contribui 
la înfăptuirea liniei poli
tice; generale a partidului, 
la întărirea economiei na
ționale șî dezvoltarea în 
ritm susținut a societății 
noastre socialiste. Vă ra
portăm, stimate tovarășe 
secretar general, că de la 
începutul anului am obți
nut depășirea producției 
fizice cu peste 4 000 tone 

comandări privind dezvol
tarea colaborării în do
meniul științei și tehnolo
giei în conformitate eu 
documentul adoptat de 
reuniunea europeană de 
la București, din 1978, și 
cu hotărîrile pe care le 
va lua Conferința mon
dială în domeniile știin
ței și tehnologiei de la 
Alena, din acest an. . 

cărbune, ceea ce a condus 
la. depășirea valorii pro
ducției nete eu 11 la ,sută, 
obținînd, pe această cale, 
economii în valoare de 
650 mii lei".

„Colectivul dc muncitori, 
ingineri și tehnicieni —. 
se spune în telegrama a- 
dresată de întreprinderea 
minieră Faroșeni — ur
mînd exemplul dumnea
voastră ele dăruire pentru 
cauza poporului, vă rapor
tează, mult stimate și iu
bite tovarășe secretar ge
neral, că sarcinile de plan 
pe primele trei luni ale a- 
nului 1979 au fost depășite 
cu : peste 2 500 tone cărbu
ne, aceasta datorită grijii 
pe care o purtați tuturor 
minerilor din Valea Jiu
lui de a dota* minele noas
tre cu utilaje moderne, 
de mare productivitate. 
Ne angajăm solemn în

NAȚIUNILE UNITE 27 
(Agerpres). — Președintele 
interimar al Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, 
Fathik Bouayad-Agha (Al
geria), a dat publicității o 
declarație, în care denunță 
manevrele de ultimă oră 
prin care Republica Sud- 
Africană încearcă să ins
taureze un așă-numit „gu
vern provizoriu" în Nami
bia. 

fața conducerii de partid 
și de stal, a dumneavoas
tră, iubite tovarășe secre
tar: general,, să muncim cu 
dăruire, cu răspundere co
munistă și devotament ne
mărginit pentru traducerea 
în viață a sarcinilor ce ne 
revin din documentele de 
partid, din indicațiile dum
neavoastră, și vă asigurăm 
că vom face totul pentru 
dezvoltarea în continuare 
a minei noastre, pentru 
creșterea în ritm mai ac
celerat a producției fizice, 
a productivității muncii și 
eficienței economice în în
treaga activitate, fiind 
Convinși că astfel contri
buim la înflorirea patriei 
noastre, pe care vrem să 
o înălțăm liberă și demnă, 
prosperă și fericită pe noi 
culmi ale civilizației so
cialiste".

„La reîntoarcerea pe pă- 
mîntul strămoșesc al pa
triei — se spune in tele
grama trimisă de Grupul 
școlar minier Petroșani — 
vă adresăm,'cu dragoste și 
recunoștință, calda urare 
de bun venit acasă, în 
mijlocul celor ce vă sti
mează și vă iubesc din a- 
dîne.ul inimilor. Cu acest 
prilej ne angajăm solemn 
în fața conducerii partidu- 
lui, a dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, să transpunem în 
viață, cu înaltă responsa
bilitate civică, prețioasele 
indicații formulate cu oca
zia vizitei de lucru în mu
nicipiul Petroșani, de a 
pregăti viitorii mineri-teh- 
nicieni, capabili șă mânu
iască utilajele complexe 
ale unităților noastre mi
niere".

Declarația reafirmă con
damnarea de către Con
siliul O.N.U. pentru Na
mibia „a tuturor tentative
lor întreprinse de regi
mul rasist din R.S.A. pen
tru, promovarea interese
lor politice ale marione
telor și trădătorilor din 
slujba sa din Namibia, în 
scopul de a-și menține do
minația asupra acestui te
ritoriu".

Combinatul pentru lianți Hoghiz 
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

— inginer minier cu 5 ani vechime

— economist cu 6 ani vechime '

Se asigură cazare în apartamentele com
binatului.

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R. 
~ telefon interurban 11 —12, interior 120 

sau 123 Hoghiz.

Mica publicitate
VlND radiocașetofon 

„Maja" -și motociietă cu 
ataș „I. J. Jupiter 3", 
350; cm3, 8 Martie bloc 
57/14, Petrila. (304)

VlND „Fiat 1100". Fur-
ANUNȚURI DE FAMII.IE

FAMILIA HAȘCA Ni
colae, părinții, frații și 
surorile, anunță împlini
rea a șase șăptămîni de 
la dispariția celui care, a

Hașca Irina, soție și 
fiul Alin, Vass Irina, 
soacră, împreună cu fa
miliile Pavel Mihai și 
Benea Gheorghe, anun
ță împlinirea a șase săp- 
tămîni de Ia dispariția 

INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI 
anunță:

susținerea publică a tezei de doctorat „Posibilități 
de mărire a extracțiilor la prepararea prin amalga
mare și flotație a minereurilor cu aur liber și conținut 
redus**, elaborată de tovarășul inginer Kheil Ottmar, 
în vederea conferirii titlului științific de doctor ingi
ner.

Susținerea are Joc în ziua de 5 mai a.c., ora 10, 
în amfiteatrul nr. 3.

Teza este depusă spre consultare la biblioteca 
Institutului. (306)

dui Ion, CîmpU lui Neag 
nr. 6. (305)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Năpâu 
Aurel, eliberat de. Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară: nul,: (300) 

fost iubit fiu : și , frate
HAȘCA VIOREL

11 vom păstra veșnic 
in ininiile noastre.

scumpului' lor soț, tată, 
ginere șî. lin

HAȘCA VIOREL
. Amintirea lui va ră- 

mîne veșnic in inimile 
noastre.
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