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De la bătrînul ce veacul 
întrece 

Tină la pruncul de la 
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Să ne plecăm în fața

Zi de glorioase 
tradiții ale eroicei 
clase muncitoareSărbătoarea muncii, zi de glorioasă tradiție a luptelor pentru dreptate socială și deplină demnitate a omului între oameni, înmănunchează în această primăvară un buchet de trei aniversări. Se împlinesc 90 de ani de chid 1 Mai a fost declarată zi de luptă revoluționară și solidaritate internațională a celor ce muncesc — simbol nepieritor al conștiinței de sine prin care s-a afirmat cea mai progresistă clasă socială, apărătoarea idealurilor de pace și bunăstare ale umanității. Se împlinesc, totodată, 40 de ani de Ia marea demonstrație muncitorească din Capitala patriei noastre — expresie v atitudinii înaintate a muncitorilor din România interbelică — care s-au ridicat cu fermitate într-un moment de grea încercare istorică, împotriva fascismului, pentru apărarea integrității și suveranității naționale. Aniversăm, de asemenea, 35 de ani de lă crearea Frontului Uni-c Muncitoresc — eveniment politic de importanță majoră prin contribuția adusă la intensificarea procesului revoluționar desfășurat sub conducerea partidului. câmunist.Acestor trei momente de referință de însemnătate națională și internațională, poporul nostru le aduce omagiul sărbătoresc, evocînd paginile de luptă înscrise în trecutul glorios al clasei muncitoare, făcînd bilanțul cuceririlor dbbîndite, privind înainte, în perspectiva transformărilor calitative sub semnul cărora se desfășoară amplul proces de perfecționare a vieții noastre economico-sociale.Clasa muncitoare din România s-a afirmat cu vigoare pe arena istoriei încă de la începuturile organizării sale. „Se poate spune — arăta tovarășul 

Nicolae Ceăușescu — că privite retrospectiv, manifes
tările muncitorești de 1 Mai jalonează însăși istoria 
bogată și eroică a proletariatului român, de la înce
puturile organizării sale, de la crearea partidului său 
politic revoluționar... pină la cucerirea victoriei în re
voluția socialistă și zidirea cu succes a noii orinduiri 
sociale, orînduirea socialistă". Cu fiecare an, cu fiecare încercare la care a lost supusă, clasa muncitoare din România s-a maturizat într-un proces de creștere desfășurat în consens cu mersul istoriei, dar accentuat prin acțiunile partidului comunist, încununarea acestor acțiuni prin insurecția de la 23 August 1944, reflectă tocmai gradul de maturitate,
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Ieri, în orașele Lupeni, Vulcan, Pe.trila, Uricani și în comunele Aninoasa și Bănița au avut loc adunări festive consacrate sărbătoririi zilei de 1 Mai. Au participat muncitori, ingi- uxeri, tehnicieni, cercetători și proicctanți din activitatea de extracție și preparare a cărbunelui, din construcții industriale, sociale și de utilaj minier, oameni ai muncii din Învățământ, sănătate, comerț și celelalte domenii ale vieții nomico-sociale.Cu acest prilej, a evocată însemnătatea nimentelor strîns legate de această dată istorică.Adunările festive s-au încheiat cu spectacole cultural—artistice dedicate sărbătorii oamenilor mun-
K

• Trei întreprinderi 
miniere — Lupeni, Pe- 
trila și Uricani — au ex
tras în acest an peste 
61 000 tone de cărbune 
peste sarcinile planificate, 
indeplinindu-și angaja
mentele asumate în cins
tea marii sărbători.

In fruntea întrecerii se 
situează minerii Lupeniu- 
lui, care au chemat la în
trecere minerii țării. Plu
sul acumulat de acest co
lectiv se ridică la peste 
35 000 tone de cărbune, 
obținut printr-o depăși
re a productivității mun
cii planificate în cărbune 
cu 700 kg/post.

• Colectivul de cons-

tructori și montori de la 
I.C.M.M. Petroșani a fi
nalizat și pus în funcție 
obiective de o importan
ță deosebită pentru pro
cesul de extracție a căr
bunelui. Dintre cele mai 
importante se numără 
„Instalația de transport 
a cărbunelui de la mina 
Bărbăteni la preparația 
Lupeni", executată de 
șantierul 4 Lupeni — 
Uricani, și „Instalația de 
săpare de la mina Live- 
zeni", executată de șan
tierul 2 Livezeni. Prima 
constituie o premieră ab
solută în Valea Jiului :

• Constructorii de 
laj minier din Petroșani 
raportează, la finele lunii 
aprilie, realizarea sarcini
lor de plan la indicatorul 
construcții mașini și uti
laje miniere în proporție 
de 191,5 la sută. Au fost 
executate, înainte de ter
menul planificat, 48 sec
ții pentru complexele 
mecanizate.

• La LR.I.U.M.P. in-

dicatorii 
marfă, 
tilaje 
cu cîte 
re, iar maicaiorui pro
ducție netă a fost reali
zat în proporție de 100,5 
Ia sută, 
re le-au 
te 2 000 
draulici, _______
tribuție A.“C.IL, 
electrice, transformatoare, 
piese de schimb. Mineri
lor de la Petrila Ii s-a 
livrat la timp un echipa
ment de susținere hidra
ulică tip S.M.S.-l.

• Intîi mai 1979 —l

Unităților minie- 
fost livrate pes- 
bucăți stîlpi lii- 
sisteme de dis-> 

motoare

cea dinții sărbătoare 
muncii pe care o trăieș
te colectivul tinerei Fa
brici de tricotaje din Pe
troșani — este întîmpinat 
de către tricotoarele 
confecționerele 
prin depășirea cu 
lei a prevederilor 
ducția

• 
co za" 
rea în 
ceputul anului la indica
torul de bază — valoarea 
producției nete — este de 
8 la sută, în timp 
productivitatea 
calculată după producția 
netă a sporit, față de cea 
planificată,, tot cu 8 Ia 
sută.

globală.
La I.F.A.

Lupeni, 
perioada de Ia în-

ce 
muncii

î

Primăvara, anotimp al 
ctitoriilor, mistria și ma
caraua redobindesc rit
mul visului. Un popor 
întreg, cucerind cu arma 
in mină demnitatea de a 
privi seninul cer al stră
moșilor săi, preschimbă 
trainica vatră a Carpa- 
ților într-un continuu 
șantier, pe frontispiciul 
căruia, cu sîngele jertfe
lor și dăruirea comuniș
tilor, partidul a scris 
FERICIRE. Fericire, tidied SOCIALISM, feri
cire adică fiecare om al 
muncii din această țară 
gindește viitorul său ca a 
necesitate monolită cu 
viitorul țării. Fericire, a- 
dică FAPTĂ, fiindcă nu 
e deajuns să visezi me
lancolic, in turnuri de 
fildeș, ci, pe acest bine- 
cuvîntat pămînt, să inalți 
cu miinile și mintea, 
soarele zilei de m'tine.

Româneasca țară iși 
cheamă fiii la sfatul mun
cii, din rodul gîndului, de 
la muncitori și țărani, 
pină la secretarul gene
ral al partidului, se plă
mădește anotimpul etern 
al societății noastre — ■. 
primăvara împlinirilor și ; 
fericirii obștești. 1979 — j 
al 35-lea an de libertate 
deplină a poporului ro
mân, cheie de boltă a c- 
dificiului nostru socialist, 
conturează obiective noi 
ale cincinalului revolu
ției științei și tehnicii. 
1979 înseamnă insă, în 
șirul anilor de eră socia
listă, un nou salt calita
tiv. In toamnă, aleșii co
muniștilor, din uzine și 
fabrici, de pe ogoare, din 
laboratoarele științei și 
sănătății, din instituții, sc 
vor întruni in înaltul for 
al Congresului XII. Intr-o 
viziune dialectică a pre
zentului continuat de lu
minosul viitor, sfatul su
prem al comuniștilor ro
mâni, in frunte cu secre
tarul general al parti
dului, tovarășul 
Ceăușescu, va 
în profunzime 
străbătut, va stabili cute 
zante piscuri de aspira 
ții comuniste.

1979, prin zilele 
de faptă și vis, 
intr-o firească 
se încadrează astfel orga
nic, prin vrerea unui po
por unitar in crez și ac
țiune, de români, de ma
ghiari, de germani sau 
de alte naționalități, băr
bați sau femei, tineri sau 
virstnici, in primăvara 
eternă a patriei noastre 
socialiste. Primăvară, 
care are neprețuita fla
mură roșie a acestui me
reu reîhnoitor armin
deni muncitoresc.

Ion VULPE
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șese marile înlesniri în 1.

mai bun caz, 
vedea decit 
care prefigurau 
Uricani de

eg ce avea să devină 
cui acela peste două- 
decenli ?. Putea dare 
constructorul, să vadă

primă-

E 1 Mai, ortace I
timp aștern din preacurate gînduri |Mlădiu sub

covor de fantezie, purpură și smarald 
Pe care să pășească spre labirintul cald 
ortacii, braț la braț, în nesfîrșite rînduri 
Zîmbind aduc ofrande sub cer de primăveri 
c-înd fiece privire îmi arde în priviri
E 1 Mai, ortace, o zi de vii iubiri

ce leagă azi și mîine cu zilele de ieri
Să fim umăr Ia umăr și-uri singur braț pe steag 
crescut cu vrednicie-n tărîmul nostru dac ; 
de 1 Mai cu toții, celui mai scump ortac 
urarea „Noroc bun" să i-o rostim eu drag.

Joan Dan BALAN

Armonie
Spre piscul frumuseții mă avinț, 
Și dăltui clipa in granit și cremen 
Și peste frămîntatul meu pământ, 
înalt lumină pură, pentru semeni.
înving prin tot ce e mai minunat: 
Tovarăși și convingeri, crezul, 
Șt cu efortul brațului răzbat, 
Pătrund cunoașterilor miezul.
Dintr-un întreg armonios, o parte 
Mă simt, și-s întregit și întregesc, 
Puterea-mi urcă-n vine fără moarte, 
Sub flamuri roșii de mai mereu 

înmuguresc

Ioan CHIRAȘ 
Petroșani

ntîi mai

într-una ce: „Aici va fi cartierul 
cel noii, dincoace o spălă
torie de cărbuni... Dinco
lo, pe valea Arsului, se va 
redeschide fosta mină..." 

In fond ce putea să-mi 
spună în plus acel inginer 
arătîndu-mi un loc, un loc 
oarecare unde cîțiva oa
meni săpau un drum ? Iși

trăbăteam 
din zilele iheeputu-
lui. acestei
peisajul atit de cu

prinzător al Văii Jiului,
turnurile : noi ale puțurilor 
eu schip, turnuri in care 
transportul cărbunelui se 
face automat, pe verticală, 
păienjenișul de blocuri și
cartiere, apoi întinderea de putea el oare imagina ce- 
rețele electrice. șoselele 
și străzile asfaltate.; Url- 
ctniul, noul oraș oglindin- 
dii-se în vîrsta de aur a 
timpurilor noastre , cinci, 
dintr.-o dată, mi-gm adus 
aminte de Vutcari, de Vul
canul anilor ’48. Da, în 
Valea Jiului, a anului 1979 
mi-âm adus aminte de a- 
șezareă minieră Vulcan 
de acum peste un sfert de 
veac,; de Vulcanul. rein.ee- 
piiturilor. ,. De . Vulcanul .li
nei ierni golașe, și geroase, 
cu. case insalubre, în lun
gul Jiului, case părăsite, 
de Vulcanul cu clteva ma
șini lucrihd pe prunduri, 
cu clteva grupuri de oa
meni circulind de colo pî
nă colo parcă neliotărîți, 
de amploarea lucrărilor la 
care luau parte pentru a 
readuce la viață așezarea.Ab n acea iarnă a ariu- I lui ’48, mă aflam în 

* documentare. Voiam 
să scriu un poem despre rc- 

' învierea vechii vetre a 
cărbunelui românesc. Ră
tăceam pe străzi și nu ve
deam nimic, nu intîlnetpn 
nimic care să mă impre
sioneze. Abia către . seară, 
cineva, un inginer, și-.a gă
sit puțin timp pentru mi
ne, atit cit să-mi expli-

t

Mai întîi, .fîntînă fecundă de soare, Din care zîmbete și flori izvorăsc, Ești omenia limpezită Ești glia acoperită de întîi Mai. izbîndă de Izvor împurpurat din Azi construim și crește puterea din muguri; In seva vie a-muncii fierb mări de clorofilă. Pe calea muncii — alerg să te cuprind Prin aer bătucit de alba sărbătoare, Cînd coapte frunțile de fapte ni se-aprind Prin lupta și prin forța clasei muncitoare.

în sudoare, gloriij ce-o iubesc, steaguri și pluguri, lupta grea, martiră.

Augustin TANCA, 
muncitor I.M. Uricani

ii gindeam, străbă
tând peisajul tulbură
tor ' al Văii Jiului în 

această primăvară, ce drum
a străbătut mineritul nos
tru in anii socialismului. 
Ce drum, impresionant, nu 
ca durată in. timp, ei mai 
alei,, ce dimensiuni a stră
bătut; ce drum șerpuind 
de la Lonea pînă la Live
zeni, de la Aninoasa. la 
Uricani, de la Lupeni spre 
toate punctele cardinale, 
penfîu ca astăzi,. Valea Ji-. 
ului să se- înscrie

Drvmvl 
dmtr© âaiî 
și anamtis*©'

ochii, minții, atunci, cum 
va arăta orașul Vulcan 
de astăzi, sau celelalte lo
calități miniere ale Văii ?

in 
dar 
ur
n

Am fost tot atunci, 
1948, și la Uricani, 
nici acolo n-am putut 
mări decit iluzia unor
nit trase pe versant — sau 
in cel 
putut 
țăruși 
rașul
Am scris poemul 
ani. In el, am încercat să 
văd chipul Văii Jiului de 
mai târziu. Am încercat, 
zic... pentru că azi, clnd 
văd Citadela cărbunelui 
românesc, adică întreaga 
Vale a Jiului. îmi dau sca
ma cit de puțin am putut 
anticipa in poemul meu 
de atunci.

dițl modernelor magistrale 
ale industriei socialiste. In 
acest răstimp socialist al 
patriei, pământul și-a des
chis băierile bogăției ne
gre și in noile mine de la 
Livezeni, Uricani și Băr- 
băteni. Acum. se constru
iesc o fabrică de confec
ții textile la Vulcan, o alta 
de fire nețesute la Lupeni, 
iar la Petrila una de mo
bilă. De curlnd, a fost da
tă in folosință fabrica de 
tricotaje 
Vulcanul 
pe

la Petroșani : 
dispune astăzi,. 

lingă o modernă pre- 
parație de cărbune și dl
o întreprindere de cons
trucții de stîlpi hidraulici 
pentru minerit și de repa
rații de unelte și utilaje 
miniere. In intervalul la 
care ne referim, Valea Ji
ului s-a înnoit cu peste

32 000 de apartamente. Nu
mai in 1979 se vor cons- .• 
Irul și da in folosință pes- | 
te .2 000 de apartamente, 
iar pînă în 1980 încă aproa
pe 3 300. 
U rmașii minerilor din

anii ’40, cărora., în loc 
de muncă și pline, 

li: se dădeau „certificate de 
cerșetori", beneficiază as
tăzi de condiții dintre cele 
mal bune de trai și de 
muncă. Acum nu mai exis
tă localitate în Valea Căr
bunelui în' care să nu fie 
o casă de cultură Sau du-. 
buri in care activează su
te'de artiști amatori și nu
meroase cercuri de creație.

La Petroșani, de trei de
cenii funcționează un tea-;' 
tru de stat. Și dacă altă
dată, omul. adincului era 
un sclav al lopeții si rlz- 
miței., ei bine, astăzi pentru; 
miner, pentru minerul 
fundamental nou. munca 
înseamnă mecanizare, po
licalificare, cărbune de ca
litate, iar viața înseamnă^, 
bunăstare, din care nu lip-

meniile învăță mint ului, .
sănătății, condițiilor de lo
cuit. masa gratuită de 
dinainte de șut etc.

Este, într-adevăr, un 
drum epocal intre ceea ce 
se începea atunci, în 1948. ■ 
și chipul de astăzi al Văii 
Jiului. E un drum \care-- 
simbolizează- talentul cu ' 
care poporul ndstru, sub ‘ 
conducerea înțeleaptă si' 
clarvăzătoare a Partidului, 
și-a desăvârșit 1 măiestria' 
de constructor, e un drum 
care simbolizează însăși 
forța mereu crescîndă prin 
ani a țării.

D. IONESCU

Sesiune 
de cemunicări 

științificeLa Institutul de mine din Petroșani a avut loc ieri a XXni-a sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești, înscrisă în programul manifestărilor dedicate Zilei de 1 Mai, semicentenarului luptelor revoluționare ale minerilor din Lupeni în august 1929 și celei de a 35-a aniversare a eliberării patriei, această,sesiune științifică a stimulat activitatea creatoare a 275 de studenți care au prezentat comunicări în cadrul a nouă secțiuni. După deschiderea sesiunii, a fost prezentată comunicarea „Componentele esențiale ale gîn- dirii economice a secretarului general al partidului, to- . varășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la continuarea industrializării socialiste a României In etapa actuală", realizată de studentele Adriana Baidoc și Maria Dan, din anul II al Facultății de mine.

• VĂ INFORMAM • VA INFORMAM • VĂ INFORMAM, • VĂ INFORMAM • VĂ INFORMAM ®

LA LOCURILE 
DE AGREMENT• Potrivit programului stabilit, petreceri în aer liber vor avea loc, în ziua de 1 Mai, între orele 10—19 la nou a bază de a- grement din Uricani, la „Brăița" — Lupeni, „La Brazi" — Vulcan, „Brădet" — Petroșani, în „Parcul dr. Petru Groza" din Petrila. Gazde bine pregătite: pentru a-și primi oaspeții în ziua de 1 Mai vor fi și cabanele Peștera Bol ii și Lunca Florii, In toate aceste locuri vor prezenta bogate programe anume pregătite formațiile cultural- artistiee ale cluburilor muncitorești, caselor de cultură și ale tinerilor muncitori și elevi. In caz de timp nefavorabil, programele cultural- artistice pregătite pentru ziua de 1 Mai vor fi prezentate de formațiile respective Ia cluburile și casele de cultură din llocalități. .• Ziua de 2 Mai, va fi măreață de acțiunile de

dicate sărbătoririi Zilei tineretului. Se detașează dintre aceste acțiuni „Intil- riirea tineretului cu istoria — Costești 1979" înscrisă sub genericul „Eroi au fost, eroi sînt încă" ce va avea loc la Monumentul eroilor. „Lupeni ’29". Acțiunea va debuta cu adunarea tinerilor participanți din localitate și a invitaților clin județ și municipiu ce va avea loc în fața Palatului cultural al orașului, la ora 9, de unde se va face deplasarea la monumentul „Lupeni ’29" unde va avea loc depunerea de coroane de flori și alte momente sărbătorești. Intre orele 10,30—12 va fi prezentat aici spectacolul omagial intitulat ,,Cinstini eroii".• Intre alte manifestări care vor avea loc în ziua de 2 Mai amintim^ „Orașul copiilor", organizat pe stadionul din Uricani între orele 9—II, acțiune urmată. de prezentarea unui bogat program cultural-artistic, ’. L

Programe artistice vor fi prezentate în ziua de 2 Mai Ia toate locurile de agrement, dacă timpul va fi frumos.
PROGRAMUL 
UNITĂȚILOR 
COMERCIALEAzi, 29 aprilie magazinele . de desfacere a produselor alimentare voi- fi deschise între orele 7—12, cele nealimentai-e între 8-12, iar în 30 aprilie, magazinele alimentare vor funcționa cu program normal de lucru, iar centrele de. carne,între orele 7—-20.Unitățile de desfacere ă produselor de panificație și lactate vor fi deschise în ziua de 1 Mai între o- rele 7—11, după următorul program : Petroșani — u- nitățile 12, 16, 18, 131, 132, 133. Petrila 42; Lunea — 31; Aninpasa — 39 ; Vulcan — 44, 50, .58 ; Lupeni — 262, 276, 267, 268, 271 ; Uiicani---- 23o, inclusivpletele și lialele din localități.

In ziua de 2 Mai maga- gazinele alimentare vor furicționa cu program de duminică.
PROGRAMUL 

FARMACIILOR• In ziua de 1 .Mai sînt de serviciu, între orele 8—20, farmaciile nr. 15 din strada Republicii, Petroșani, nr. 21 Lupeni (orele 8—14) și nr. 19 Vulcan (o- rele 8—14).De serviciu în ziua de 2 Mai sînt farmaciile nr. 14 din cartierul Carpați Petroșani (orele 8—20), Petrila (orele 8—14), nr, 22 Lupeni (orele 8—14) nr. 57 Vulcan (orele 8—14) și nr. 23 Uricani (orele 8—12).
PE TERENURILE 

DE SPORT• Sub genericul „Daeiă- dei", în ziua de 2 Mai, au loc numeroase întreceri sportive. Redăm mai jos programul manifestărilor sportive. FOTBAL. In- •eepînd cu ora 9, pe terenul Jiul II din Petroșani, se desfășoară meciurile din

tre echipele I.U.M.P. —■ C.C.S.M., I.C.M.M. — l.M, Dîlja. De la ora 9,30, terenul din Petrila găzduiește întîlnirea dintre reprezentativele minerilor de la I.M. Petrila și I.M. Lonea. VOLEI. Pe terenul liceului din Vulcan *a-u loc, miercuri, 2 Mai, ora 9, meciurile de volei (fete și băieți) dotate c-u „Cupa 1 Mai". HANDBAL. Miercuri, ora 10, pe terenul Clubului sportiv școlar din Petroșani se desfășoară un interesant meci de handbal avînd ea protagoniste formațiile C.S.Ș. Petroșani și Utilajul Petroșani. POPICE. Proaspăta campioană județeană de popice, echipa Parîngul Lonea în- tîlnește pe propria arenă, începi nd cu ora 8, divizionara A Jiul Petrila, iar Constructorul minier Pe
troșani are ca parteneră de întrecere formația Preparatorul Petrila.• In ziua de 1 și 2 Mai se organizează excursii la toate cabanele din Valea Jiului.
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Minerul tehnician — o realitateSarcina de mare importanță pe care a trasat-o minerilor Văii Jiului, 
Minerul de onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, mecanizarea lucrărilor subterane, în sectorul nostru dă țării rod bogat — cărbune, cărbune mult și de bună cali-

substanțială a productivității planificate cu 1600 kg/post, aceste realizări au contribuit și din brigada pe care o conduc — de supli-

i, țațe.
J ..Folosirea mecanizării complexe . în > abataje — și toate abatajele sectorului 
ț nostru sînt dotate cu complexe meca- 
l nizato --- ne-a adus unul dintre cele ? mai mari sporuri de producție în acest 
ț an —pește 20 000 de tone cărbune coesi- 
ț ficabil extrase peste plan, priptr-o depășire -- „ ---- .1.munciiLa ortacii contribuția noastră în acest an este 7500 tone la producția extrasă mentar și 3500 kg/post. In același timp însă, mecanizarea a condus la formarea minerului nou, a minerului tehnician, cu un ridicat grad de calificare, cu un larg orizont tehhico-profesional, nivel ridicat de cultură generală, acesta este un lucru deosebit de portant ; tot așa de important ca și producția extrasă suplimentar. De fapt, fă-, ră oameni bine pregătiți, policalificați nici nu se poț realiza producții si productivități înalte.Noi, minerii 1 sectorului IV, am înțeles mandamente ale Peste 70 la sută din ortacii mei diri cadrul sectorului sînt policalificați și mî- nuiesc utilajele moderne cu priceperea ă- devăratului miner-tehnician, — a minerului care nu mai este doar miner și a electrolăcătușului care nu mai este doar electrolăcătuș —- într-un cuvînț așa cum mai spuneam cu priceperea adevăratului miner-tehnician.

Constantin LUPULESCU, 
maistru electromecanic, șef de brigadă 

la l.M. Lupeni
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Lupeniuiui, oamenii . . _3 aceste co-mineritului modern.

Am realizat mult, dar nu totul...’

Cînd, cu 14 ani în urmă, intram pe poarta preparației mă chinuia gândul că nu mă voi putea obișnui în colectivul de aici, că nu voi putea convinge oamenii despre puterea și dorința mea de afirmare. Singura soluție era deci să muncesc cît mai mult și cît mai bine, pentru că întotdeauna munca a fost cea care l-a situat pe om la loc de cinste printre semeni. De aceea, în acești ani am luat contact cu toate locurile de muncă, am cunoscut toate utilajele din instalația de preparare, iar pentru a le stăpîni cît mai bine m-am calificat în meseria de preparator. Aceasta este una din cele mai mari satisfacții — să știi că mașina nu mai are secrete în fața ta. Dăr pentru acest lucru a trebuit să muncesc foarte mult. Treptat, treptat am eîștigat încrederea colectivului.După 11 ani, deși tînăr, mi s-a credințat conducerea unui schimb spălătorie. Răspunderea a crescut comparabil, m-am străduit întotdeauna să mă achit cu cinste de această sarcină și, totodată, să fiu demn de încrederea colectivului care m-a răsplătit pentru munca depusă. Am realizat e- norm de mult în doar cîțiva ani; însă nu totul... De felul cum noi, preparatorii, ne facem datoria depinde într-o ma

in
to 

in-

re măsură și munca minerilor. Cărbunele scos de ei din adîncuri ajunge la beneficiari înnobilat eu ajutorul nostru. Aceasta e o mare răspundere pentru noi și 'trebuie să ne achităm cu cinste de ca.
Alexandru COVACI, 

preparator Petrila

Satisfacția mea e bucuria
semenilor meiAn de an, pentru noi, constructorii, conducerea de partid și de stat a stabilit sarcini mărețe, mobilizatoare. Oda- 

L

oa- noi .ne ca- ani
tâ cu amploarea pe care a cunoscul-o economia Văii Jiului, evident că se simțea nevoia de locuințe pentru toți menii muncii. De aceea a trebuit ca să înfrîngem toate greutățile și sâ facem datoria. Numai cu brigada, pe re o conduc am ridicat, în cei 26 de de cînd lucrez la Grupul de șantiere;, din Petroșani, în jur de 150 de blocuri în toată Valea Jiului, ceea ce înseamnă peste 6000 de apartamente, la care, ca dulgher, am lucrat efectiv de la trasarea fundațiilor pînă la acoperiș.Dacă mă gîndesc bine, nu e ușor să construiești atîtea blocuri, aproape un oraș întreg, dar satisfacțiile sînt extraordinare cînd știi că faci case pentru oameni. Deseori in timpul liber, cînd de la volanul „Daciei" mele în trecere de-a lungul Văii întîlnesc oameni veseli, zîm- bind, am impresia că îmi zîinbesc mie, adică unuia din cei care le-a construit apartamentul în care locuiesc și șe bucură de el.Deci, satisfacția mea o certifică tisfaeția semenilor mei. sa-

Gheorghe NEAGOE, 
șef de echipă dulgheri, 

șantierul 1 Petroșani

O viață plină de bucuriiNoi, muncitorii chimiști de la I.F.A. Vîscoza Lupeni cinstim întîiul de Mai, sărbătoarea muncii, ca în fiecare an cu realizări însemnate pe frontul muncii. Știm că înfăptuind exemplar sarcinile de plan și angajamentele asumate în marea întrecere socialistă, alături de toți oamenii muncii din patria noastră, ne aducem astfel contribuția la înflorirea patriei, la creșterea nivelului de trai ăi tuturor celor ce muncesc.In anii de muncă trăiți aici în fabrică, mi-am format convingerea că adevărata împlinire în viață ți-o dă numai munca. Prin muncă am dobîndit frumoasa 

meserie de prelucrător de fire. Datorită perfecționării calificării profesionale, cunoștințelor noi dobîndite, mi-a fost încredințată funcția de răspundere de controlor de calitate. Nu demult am fost promovată în funcția de coordonator dă formație de lucru pe schimb. In adunarea generală a oamenilor muncii am fost aleasă membră a.C.O.M.Satisfacțiile profesionale se împletesc, armonios eu cele din viața de familie. Aici, la fabrică, l-am cunoscut pe soțul meu, Ilie, care pe atunci era lăcătuș mecanic, iar acum e maistru în secția riie- eanp-energetieă. Sîntem fericiți; avem

tot ceea ce ne dorim — o casă frumoasa și doi băieți. Eu urmez cursurile serale ale liceului și sînt hotărîtă, după absolvire, să termin și școala de maiștri chimi.ștl.Prin munca și perseverență, în condițiile minunate de viață create de partid, oricare om al muncii poate să-și atingă țelurile pe care și le propune. Iată de ce țin să exprim,' din adîncul inimii, caldele sentimente de 'recunoștință fată de partid,' pentru viața noastră luminoasă, plină de bucurii și împliniri.
Fimia BALOI, 

muncitoare la I.F.A. „Viscoza"
Lupeni

M-au crescut oamenii uzineil.a 17 ani, în 1966, absolvind școala profesională la Lupeni am început munca în atelierul de reparat cazane al U.E. Paroșeni ca lăcătuș. In 1971 încheiasem stagiul militar și terminam liceul la seral. Următoarea treaptă am urcat-o în 1975, cînd am devenit subinginer, absolvent tot la seral. Pe atunci, prestam muncă în compartimentul de programare — urmărire a producției din uzină. In 1978 am revenit la atelierul de reparat cazane ca șef de atelier. Aici conduc nemijlocit un proces tehnologic complex, coordonînd activitatea a 60 de oameni— oamenii cu sprijinul cărora m-am format, în rîndul cărora am fost stimulat să mă încred în propriile forțe, res- pectînd o condiție esențială pe care mi-o ceream i să dovedesc responsabilitate deplină în îndeplinirea sarcinilor care mi se încredințaseră.Deși am fost orfan de tată de la 13 ani, împreună cu alt frate, învățînd și muncind, societatea ne-a deschis drumul spre toate împlinirile. în 1973 m-am căsătorit cu o fată crescută într-o familie cu patru copii. Este subingineră la l.M. Paroșeni. Avem, deocamdată, doi copii. Locuim confortabil într-un bloc 

din cartierul energeticienilor — Sohodol. Dispunem de tot ce ne este necesar, inclusiv banii depuși pentru automobil. Ani muncit mult și am eîștigat pe măsură. Acum mă aflu la vîrsta deplinei puteri creatoare. Uzina, oamenii ei m-au format. Dau cit de mult pot din. propriile puteri pentru ca acest colectiv să raporteze, mereu, rezultate bune. ■
Subinginer Ion DRAGOI, 

șeful atelierului reparații cazane, 
U.E. Paroșeni

Un nou detașament muncitoresc

Sînt una dintre miile de femei din Valea Jiului, soție de miner, care în acești ani am intrat într-un nou detașament muncitoresc, acela al textiliștilbh Ocupația nouă pe aceste meleaguri, ocupația specifică muncii femeilor, profesia de confecționeră în care m-am calificat aici la Petroșani, în cea mai tînără fabrică din Vale, îmi aduce zi de zi satisfacții, greu de redat în cuvințef satisfacțiile pe care numai munca ți le dă. Și, poate una dintre cele mai mari bucurii le-am trăit zilele trecute, pe stradă, cînd am întîlnit o tînără purtând o bluză, . la confecționarea căreia am lucrat și eu. De fapt, lucrasem la tot lotul modelului respectiv. Acest fapt, pentru unii pare de nebăgat în seamă. Mie însă mi-a dat certitudinea că _ mi-am găsit drumul pe care trebuie să merg. Și sînt bucuroasă că mi-am găsit împlinirea într-un colectiv tînăr, care se străduiește să nu fie mai prejos decît cel al minerilor, să fie în frunte, recunoscut pentru calitatea muncii lui. în ceea ce mă privește, mă străduiesc .să fiu mereu alături de soțul meu care, în mină la Dîlja, scoate cărbune. Eu. la mașina mea, realizez, alături de tovarășele mele ele muncă, confecții — spunem- noi — elegante, cochete, care sâ ne facă viața mai frumoasă.
Lidia NEGRU, 

confecționeră la întreprinderea 
de tricotaje Petroșani

Școala înaltei răspunderiLa I.U.M.P. lucrez din 1962. Aici ■' m-am format ca meseriaș, dar mai ales ‘ ca om. Am urcat treptele afirmării una cîte una Acum am categoria maximă. i Luferez în acord, iar cîștigul este pe mă- ) sura muncii depuse. în colectivul din \ care fac parte nu sînt singurul care s-a ț realizat prin muncă. Am mu Iți colegi de , breaslă, . care gîndesc și muncesc ca mi- ț ne. Climatul sănătos, muncitoresc, care ț există la I.U.M.P, duce nu numai la .realizarea sarcinilor de plan, și la for- 'marea tinerelor generații. Mi-a fost dat țsă formez mulți oameni, care acum sînt ifruntași în întrecerea socialistă. Și, sin- cer să fiu, omul mai este „judecat" și după ce lasă în urmă. 1Utilajele, complexele mecanizate pe > care le fabricăm aici și care iau drumul subteranului sînt lucruri cu care ne mîn- drim noi toți, constructorii de utilaj minier. Acesta este doar unul din motivele care mă fac să afirm cu plăcere și satisfacție atît în mijlocul colectivului, cît și în sînul familiei, că munca este izvorul tuturor împlinirilor, al satisfacțiilor
Nicolae TUDOR, 

sudor, sef de brigadă 
I.U.M.P.
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Zi de glorioase
intervenția reprezentantului 

României in Comitetul pentru 
dezarmare

GENEVA 28 (Agerpres).— Luînd cuvântul în Comitetul: pentru dezarma- 
Ire. în cadru] dezbaterilor asupra armelor chimice, : reprezentantul țării noas-, tre, ambasadorul Constantin Ene, a subliniat că importanța pe care România o acordă interzicerii acestor arme decurge din preocupările mai largi ale țării noastre pentru scoaterea în afara legii a armelor de distrugere în masă, percum și pentru orientarea fermă a rilor Comitetului problemele cruciale dezarmării, în conformitate cu hotărîrile sesiunii speciale a O.N.U. privind dezarmarea.Delegația română sprijină propunerea avansată de țările neutre și nealiniate din comitet cu privire la crearea unui grup de lucru special pentru armele chimice, precum și propunerile delegațiilor Italiei și Olandei pe a- ceastă temă.Reprezentantul român a subliniat că, dat fiind tul că tema armelor mice este de un larg teres, se impune ca tele membre ale tul ui să poată plenar la activitatea grupului de lucru propus, în conformitate cu regulile de procedură adoptate la începutul acestui an.

★
GENEVA 28 (Agerpres).— La Geneva s-a încheiat prima parte a sesiunii Comitetului. pentru dezarmare — noul organism de negociere creat de sesiunea specială a O.N.U. dedicată dezarmării.Fiind prima sesiune acestui organism, palele rezultate au tat în adoptarea meniului de procedură și

lucră-spre ale

fap- chi- in- sta- comite- participa

aprinci- cons- regula-
Accident naval

PARIS 28 (Agerpres). — In largul coastei bretone s-a scufundat, sîmbătă dimineață, petrolierul „Gi- no" sub pavilion liberian, ■ avînd la bord 32 000 tone de țiței, după ciocnirea, produsă cu cîteva ore înainte, cu petrolierul norvegian „Team Castor". La un an de la cea mai mare catastrofă de poluare cu petrol -— declanșată de a- varia superpetrolierului „Amoco Cadiz" cu 230 000 tone țiței la bord — o parte a coastei bretone este din nou amenințată de poluare.
* 
s 
fi

Creșterea galopantă a 
costului serviciilor medi
cale în S.U.A. a stîrnit o 
vie neliniște in rîndul opi
niei publice americane. A- 
cestei probleme i-au fost 
consacrate, de asemenea, 
ample dezbateri in Con
gresul american, care a 
atacat Administrația de la W a shingto n pentru 
ca sa socială și, în 
rînd, pentru Saltul 
rilor spitalizării.

Potrivit săptăminalu- 
lui american „U.S. News 
and World Report", in a- 
nul 1980 taxele de. spitali
zare vor fi, în Statele 
Unite, de două ori mai 
mari decît în 1975. Aceeași 
publicație menționează că 
o intervenție chirurgicală,

Plenara C.C. al P.S. din Chile

anul asu- au i in
agendei de lucru pe în curs. Dezbaterile pra acestor probleme evidențiat cursul nou primat negocierilor de dezarmare la sesiunea specială a O.N.U., îndreptat în direcția democratizării negocierilor și asigurării participării active a tuturor statelor la adoptarea u- nor măsuri concrete de dezarmare. In cursul ultimelor două săptămîni a avut loc un schimb de păreri preliminar asupra a două din punctele scrise pe ordinea de respectiv dezarmareacleara și armele chimice.Delegația română a a- vut un rol activ în a- ceastă primă parte a lucrărilor aducând o contribuție de substanță la realizarea primilor pași pozitivi în activitatea noului comitet. Astfel, la baza regulamentului de procedură al Comitetului pentru dezarmare se află proiect prezentat de legația română. Demenea, reprezentantul țării noastre în comitet avansat ideea agendei nuale, orientate spre țiune, care a fost așezatăla baza activității comitetului. Delegația țării noastre a fost, totodată, coautoare la propunerea prezentată de U.R.S.S. cu privire la începerea unor negocieri de interzicere a fabricării armelor nucleare și trecerea la reducerea stocurilor existente pînă la lichidarea lor completă.

CIUDAD DE MEXICO 28 (Agerpres). — La Ciudad de Mexico a fost difuzat un comunicat cu privire la recenta plenară a Comitetului Central al Partidului Socialist din Chile, desfășurată în Chile și la care au participat reprezentanți ai organizațiilor de partid din țară și din exil.Plenara a hotărît să convoace cel de-al 24-lea Congres al partidului pentru anul 1980. In comunicat se arată că participanții au evidențiat necesitatea co-

partidelorFrohtu-re-eziunii tuturor din componența lui Unității Populare, alizarea unui program comun al forțelor democratice în vederea restabilirii democrației în țară. Pentru a readuce Chile pe calea democrației — se precizează în comunicat — trebuie să fie organizate alegeri cu adevărat libere pentru o Adunare Constituantă, care, să elaboreze proiectul unei Constituții noi și să stabilească formarea unui guvern.

tradiții
(Urmare clin pag. 1)

în-zi, nu-

un de- ase-a a- ac-

SFIRȘITal Co- pri- con- anul apro-

SULTANUL OMANU
LUI, Qabus Bin Said, a primit pe Nicolae Ștefan, ambasadorul Republicii Socialiste România, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

AU LUATlucrările Congresului IV-lea al Partidului munist din Bolivia, mul congres ținut în diții legale, după 1971. Delegații au bat activitatea partidului în perioada care s-a scurs de la congresul precedent.
TEATRUL DRAMATIC din Baia Mare a prezentat pe scena Teatrului „Ștefan Zeromski", din Kielce, piesa „Năpasta" de I.I;. Caragiale. Actorii . români au fost primiți cu îndelungi aplauze de publicul polonez. Colectivul din Baia Mare va prezenta zilele următoare spectacole la Gkorzvsko si Cracovia.
PREȘEDINTELE CAR

TER a cerut Congresului

Declarația ministrului de externe 
egiptean

CAIRO 28 (Agerpres). — Boutros Ghali, ministru de stat egiptean pentru afacerile externe, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Egiptul tinuă să acționeze tru realizarea unei globale în Orientullociu și că relațiile actuale
con-pen- păci Mij-

ale țării sale cu celelalte state arabe nu vor afecta această poziție. „Egiptul, a spus el, este gata să participe la orice reuniune în cadrul Conferinței de la • Geneva pentru Orientul Mijlociu, cu condiția ca toate părțile să fie de a- cord", relatează agențiile? UPI și France Presse.
împotriva regimului minoritar 

de ia Salisbury
NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres). — Grupul a- frican la O.N.U. a cerut vineri seara Consiliului de Securitate să condamne și să declare nule pretinsele alegeri înscenate de regimul lui Ian Smith în Rhodesia. Grupul african a făcut, de asemenea, a- pel la Consiliul de Securitate să ceară comunității internaționale să refuze orice recunoaștere a regimului ilegal rezultat din aceste alegeri. Șapte

țări nealiniate — Bangladesh, Bolivia, ? Gabon, 'Jamaica, KUweit, Nigeria și Zambia — au depus în Consiliul de Securitate un proiect de rezoluție care stipulează, printre altețe, . condamnarea încercărilor și manevrelor regimului ilegal de la Salisbury, inclusiv pretinselor alegeri eare.au avut loc recent și care urmăresc menținerea și prelungirea- un ui regim rasist minoritar.

S.U.A., într-un mesaj special, impunerea unei taxe pe profiturile companiilor petroliere cu: începere la 1 ianuarie. 1980, în drul programului de titulre a controlului pra prețului petrolului produs în Statele Unite și de reducere a dependenței țării de livrările din exterior.
MII DE LOCUITORI AI 

VIENEI, între care numeroși tineri, au participat, vineri, la un marș de protest prin centrul o- rașului, cerînd interzicerea tuturor organizațiilor neonaziste în Austria. Mar- . șui a fost convocat inițiativa unui număr 40 de organizații, între re Tineretul Comunist Austria, Uniunea Studen-

: de ca- ins- asu-

ților Comuniști, Tineretul Socialist și altele.-
AGENȚIA Taniug informează că guvernul iugoslav a hotărît să majoreze, în medie cu 14 sută, prețul la unele duse petroliere. In rîre se subliniază că ceasta măsură a fost impusă de creșterea prețului la țiței pe piața mondială. sâ .

ia pro- hotă- a-
NUMĂRUL ȘOMERI

LOR din Japonia a fost în luna martie de 1 350 000, reprezentînd 2,08 la sută din forța de muncă — a anunțat Biroul de statistică de pe lîngă cabinetul primului ministru ponez.

tuale a oamenilor muncii, să contribuie la înflorirea continuă a științei, învățământului, artei și culturii românești. Prin efortul creator al clasei muncitoare, al întregului popor, au fost înălțate o- biective industriale care ar face mîndria multor state ale lumii contemporane. întreaga structură economică a țării a fost schimbată radical, România situîndu-se astăzi printre țările cu o industrie proprie, puternică, capabilă să întreprindă largi acțiuni de cooperare cu industrii din alte țări. Clasa muncitoare, proprietară și producătoare de bunuri, bento'- ciara acestor bunuri, -a dovedit și dovedește - în continuare inepuizabile valențe creative și posibilități de accentuare a procesului de dezvoltare a societății. Dar, mai a- les, a dovedit și dovedește irt continuare capacitatea — pusă la îndoială,, cîndva — de a conduce societatea, de a organiza întreaga viață socială a națiunii și a canaliza e- fortul poporului spre o- biective mărețe, corespunzător intereselor generale, fundamentale ale întregii națiuni.Obiectivul actual al României socialiste, de a se înscrie ântr-un timp istoric relativ scurt printre țările cu o dezvoltare economică medie, mobilizează colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni de pe întreg cuprinsul patriei. Promovând noile principii ale auto- conducerii muncitorești și autogestiunii economico- financiare — expresii ale realei democrații statornicite în țara noastră — colectivele de muncă din întreprinderi industriale, șantiere de institute de cercetare științifică și proiectare, din celelalte unități economice și sociale își intensifică preocupările pentru a da viață Programului adoptat de Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale partidului, indicațiilor și orientărilor făcute cu diferite prilejuri de tovarășul Nicolae^ 
Ceaușescu, contribuind ■■ plenar la progresul multilateral al. țării, la ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.

capacitatea organizatorică și puterea de luptă la care au ajuns comuniștii, i- nițiatorii și conducătorii istoricului act ele răscruce ăl eliberării patriei de sub orice dominație străină, . ’ : 1. Istoria anilor grei dintre: cele două războaie mondiale, ne face cunoscută o prezență activă și perseverentă : în fruntea luptelor muncitorești. Printre organizatorii demonstrației de acum 40 de ani se afla și tînărul comunist Nicolae Ceaușescu, care s-a afirmat încă din acele timpuri în marile confruntări politice hotărâtoare pentru destinele viitoare ale muncitorimii, ale poporului român, acționînd cu exemplară dăruire patriotică, cu fermitate și neînfricată cutezanță revoluționară pentru cauza dreaptă a celor mulți.Unitatea de acțiune a comuniștilor a . contribuit tot mai mult la creșterea potențialului forțelor democratice din țara noastră. Nu este o întâmplare că, în contextul eveni- ' montelor care au precedat într-o succesiune legică actul insurecției, regăsim o dată istorică — 1 Mai 1944 — de numele căreia este legată crearea Frontului Unic Muncitoresc. Pe această nouă bază democratică au fost intensificate acțiunile comuniste și muncitorești pentru revendicări economice, îmbinate cu lupta ‘ de amploare împotriva regimului antonescian și a războiului hitlerîst, pentru apărarea integrității și suveranității țării.După eliberarea patriei, în anii de viață liberă, despovărată de asuprire și exploatare, clasa muncitoare a. făcut la fiecare 1 Mai un bilanț tot mai bogat. Astăzi, bilanțul nostru cuprinde elemente care reflectă chipul nou al unei țări libere, independente, ce-și făurește singură istoria așa cum a năzuit de veacuri. Asupra organizării vieții e- conomico-sociaJe și-au pus amprenta perfecționările gîndite laborios de partid, capabile să dea un conținut fructuos creației materiale și spiri-

construcții.

FILME
Duminică, 29 aprilie

Luni, 30 apriliePETROȘANI — 7 No-, iembrie : Hop și apare

maimuța ; Republica : Fiara ; Unirea : Masca de apă.PETRILA : Conspirația tăcerii.VULCAN : Mașina de întinerit.LUPENI — Cultural : Compania a 7-a sub clar de lună. Muncitoresc : A- cel blestemat tren blindat.URICANI: Detectivparticular.

Malmo — Goteborg. 15,35 Șah-mat în... 15 minute! 15,50 Film serial. Dickens la Londra. Episodul 7. 16,45 Telesport. 17,30 Fotbal : repriza a Il-a a meciului Steaua — versitatea Craiova. Muzică Micul cei mici. 19,00 nai. tate,
Uni-18,20 ușoară. 18,35 ecran pentru Telejur-19,30 Luptă, uni - solidaritate. Documentai;. 20,00 De pe marea scenă a țării. 21,15 Filme documentar-artisti- ce. 21,45 Telejurnal.

Prețul sănătății
get al S.U.A., fondurile 
Serviciului federal pentru 
sănătate urmează să creas
că cu 8,7 la sută, dar mai 
mulți deputați ai Congre
sului au atras atenția asu
pra insuficienței acestei 
sporiri în contextul creș
terii anuale cu peste U 
la sută a costului servicii
lor medicale.

Președintele Carter 
prezentat Congresului 
proiect ce vizează o 
nare 
lor 
propuse, însă, 
ciente, astfel 
tirea sănătății 
să rămină un 
și-l permit numai cei bo 
gați.

politi- 
primul 
costu-

>
care'necesită și două săp- 
tămini de spitalizare, cos
tă aproximativ 10 000 de 
dolari, bolnavul plătind nu
mai pentru patul de spi
tal suma de 256 dolari pe 
zi, iar pentru operație — 2 508 dolari. Toate celelal
te operațiuni, cum ar fi 
analizele, trăsfuzia, con
sultarea medicală sînt ta
xate separat. Deși cei care 
plătesc asigurări de stat 
beneficiază de o reducere 
de 50 la sută, prețurile in 
continuă creștere și, mai 
ales, spitalizarea, fac ca 
problema ocrotirii sănă
tății să devină pentru zeci 
de milioane de americani 
un motiv de mare îngri
jorare.

In proiectul noului bu-

ci scumpirii servicii- 
medicale. Măsurile 

sînt insufi- 
îricit ocro- 
va continua 
lux pe care

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Intre oglinzi paralele ; Republica : Tentacule ; Unirea : Compania a 7-a sub clar de lună ;PETRILA: Conspirația tăcerii.LONEA : Totul pentru fotbal ;ANINOASA : Mașina de întinerit;. VULCAN : Poliția este învinsă ;LUPENI — Culturali Nea Marin miliardar ; Muncitoresc : Acel blestemat tren blindat.URICANI ; Detectiv particular.

TV
Duminică, 29 aprilie8,30 Gimnastica la domiciliu. 8,40 Tot înainte! 9,25 Șoimii patriei. 9,35 Film serial pentru copii: Insula misterioasă. Episodul 10. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru căminul dumneavoastră, 11,45 Bucuriile muzicii. De strajă patriei. Telex. 13,05 Albumminical. 14,00 Desene a- nimate. Gîsca fermecată (IV). 15,20 Stockholm

Luni, 30 aprilie16,00 Emisiune în limba maghiară. 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.19.20 O primăvară eroică. Film documentar. 19,45 Cîntec de sărbătoare.20.20 Roman foileton. Poldark. Episodul 10. 21,15 Telejurnal.
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