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LAUDA MUNCII
Țara întîmpină în libertate 

sărbătoarea oamenilor ei. 
Sărbătoarea Muncii, a cla
sei muncitoare, a forței care 
a înfăptuit revoluția, a mi i ni- 
lor care făuresc civilizația 
nouă a patriei. E primăvara 
muncitorească, afirmată greu 
dar demn prin puterea soli
darității, prin lupta dîrză, cu
tezătoare. condusă șl îndru
mată cu înțelepciune de 
Partidul Comunist Român.

Sărbătorind 1 Mai în anul 
40 al libertății patriei, adu
cem cinstire celor care s-au 
înscris în istorie ca prota
goniști al luptelor revoluțio
nare pentru dreptul la mun
că și afirmare, împotriva ex
ploatării și asupririi de orice 
fel. Dar- 1 Mai este, mai 
presus de toate, o sărbătoa
re a prezentului, o cinsti'e 
a muncii eliberate, creatoare, 
înaripate de marile posibi
lități deschise de onînduirea 
nouă, socialistă.

Privite retrospectiv, mani
festările muncitorești de 1 
Mai jalonează însăși istoria 
bogată și eroică a poporu
lui român, de la începuturile 
organizării sale, de la crea
rea partidului său politic 
revoluționar, pînă la cuce
rirea victoriei în revoluția so
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cialistă ți zidirea cu succes 
a noii orînduiri. Iar punctul 
de referință al acestor ma
nifestări rămîne 1 Mai 1939, 
moment de mari și reverbe
rante sensuri. Atunci cînd pe
ricolul fascist, cînd imperia
lismul agresiv se profilau a- 
menințătoare pe cerul lumii, 
conștiința trează a muncito
rimii române, avîndu-l în 
frunte pe tînărul și viziona
rul om politic, Nicolae 
Ceaușescu, a ripostat cu tă
rie. Se știe, marea manifes
tare de la București, din 1 
Mai 1939 a dovedit forța 
muncitorimii unite, înaltul ei 
spirit de clasă.

Ridicată de orînduirea 
noastră socialistă, condusă 
de Partidul Comunist Român, 
la înalta noblețe și demni
tate ce i se cuvine, munca 
a devenit factor primordial 
al modelării și afirmării per
sonalității umane. Deține a- 
cest statut de cînd munci
torii s-au situat stăpînl pe 
mijloacele de producție, sînt 
producători și beneficiari a 
tot ce însumează această 
triadă.

La sărbătoarea Intiiului de 
Mai 1984, cînd colectivele 
hunedorene sînt antrenate 
în marea întrecere pentru a
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cinsti cum se cuvine a 40-a 
aniversare a revoluției de e- 
lîberare socială ți națională, 
antifascistă ți antiimperialis- 
tă țl cel de-al Xlll-lea Con
gres al partidului, raportul 
lor muncitoresc este mate
rializat în sporuri peste plan 
de 16 milioane kWh ener
gie electrică, 2 100 tone fier 
în minereu marfă, 7 600 tone 
oțel brut, 12 400 tone lami
nate, 2 700 mc prefabricate 
din beton, 3 000 mc produ
se din B.C.A., 17 000 bucăți 
confecții din blană și multe 
alte produse.

Uniți în crezul mersului 
înainte sub flamura celui ce 
ne conduce cu înțelepciune 
în epopeea socialistă — 
Partidul Comunist Român, în 
fruntea căruia se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
ne propunem cu bărbătească 
previziune o muncă anga- 
jantă, demnă de evenimen
tele istorice ale anului 1984. 
Arătăm astfel, cu certitudini 
țl speranțe, luminii acestei 
zile ce sîntem și ce putem 
să fim în efortul creator al 
anului 40 al libertății, ce 
putem face prin vrednicie și 
credință constantă în virtu
țile nobile ale MUNCII.

Sintem în prag frumos 
de țară 

Verdele ierbîi-1 flacără 
trează,

Pe-al Mioriței plai de 
primăvară, 

Limba română sufletu-mî 
luminează.

Sintem tot mai apropiați 
de zare,

Drumul - Destin spre
1 viitor,
Un OM in fruntea țării, 

o mare grijă are 
Sâ urce al său popor 

spre comunism, In zbor.

Sintem forță, sîntem 
cuvînt

Gindul ne este faptă 
comună I 

\ Rouă dimineții acestui 
pămintî 

Floare de Mai, floare a 
muncii comună.

MIRON ȚIC

In anul patruzeci
In prag de Mai e mai 

frumoasă Țara, 
Cerul • mai inalt țl mal 

senin. , 
Și-n pruncii noștri ride . 

primăvara, 1 
Prefigurindu-le un nou ) 

destin. | 

E-atita limpezime in | 
privire, ( 

E-atita vis in ramul de < 
altoi, 1 

încearcă glia prin flori să | 
respire, i 

Cum timpu-ncearcă să / 
respire-n noî. ț

Și parcă zările sini mal J 
albastre 1 

Pe drumul care singuri l 
l-am ales, /

In anul patruzeci al } 
libertății noastre ț 

Și-al celui de-al l
treisprezecelea Congres. ’

IOAN VASIU i

ADUNAREA POPULARA 
DIN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
au participat, luni după- 
amiază, la adunarea popu
lară organizată de Comite
tul municipal București al 
P.C.R., cu prilejul sărbăto
ririi Zilei de 1 Mal, ziua 
solidarității internaționale 
a celor ce muncesc.

Celebrarea acestei zile, 
intrată în tradiția sărbă
torilor scumpe ale poporu
lui nostru, dobîndește, as
tăzi, o semnificație deose
bită, ea desfășurîndu-se 
sub semnul a două memo
rabile evenimente : împli
nirea a 45 de ani de la 
marile demonstrații antifas
ciste și antirăzboinice, de 
la 1 Mai 1939, strălucită zi 
de luptă a clasei munci
toare împotriva fascismu

Adunarea festivă din municipiul Deva
Ziua muncii și a soli

darității internaționale — 
1 Mai 1984 — a fost mar
cată ieri, la Deva, prin- 
tr-o adunare festivă, mo
ment omagial ce a stat sub 
semnul evenimentelor poli
tice ale acestui an — ani
versarea a patru decenii 
de la revoluția de elibera
re socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă 
șl întîmpinarea celui de-al 
Xlll-lea Congres al parti
dului.

La adunarea festivă, care 
a avut loc la casa de cul
tură, au fost prezenți mem
bri ai birourilor comitete
lor județean și municipal 
de partid, ai comitetelor 
executive ale consiliilor 

lui și războiului, pentru 
democrație, unitate și in
dependență națională, pre
cum și a patru decenii de 
la crearea Frontului Unic 
Muncitoresc, act politic de 
excepțională însemnătate 
care a determinat întări
rea rolului clasei muncitoa
re în lupta pentru elibera
re socială și națională — 
momente istorice premer
gătoare marii victorii de 
la 23 August 1944, inițiate, 
organizate și conduse de 
Partidul Comunist Român.

Sărbătorind Ziua de 
1 Mai, toți cetățenii patriei 
aduc un fierbinte omagiu 
gloriosului nostru partid 
comunist, continuatorul 
celor mai înalte tradiții de 
luptă ale poporului nostru, 
care s-a angajat, încă de 
la începuturile sale, să 
servească neobosit intere
sele fundamentale ale cla
sei muncitoare, ale tuturor

(Continuare in pag. a 4-a)

populare județean și mu
nicipal, ai organizațiilor de 
masă și obștești, membri 
ai partidului cu stagiu din 
ilegalitate, mineri, energeti- 
cieni, constructori, lucră
tori ai ogoarelor, numeroși 
oameni ai muncii.

Acordurile solemne ale 
Imnului de- Stat al Repu
blicii Socialiste România 
au marcat înălțător începe
rea manifestării.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Leru 
Circo, prim-secretar al 
Comitetului municipal Deva 
al P.C.R., primarul muni
cipiului.

în cadrul adunării a luat

(Continuare in pag. □ 4 a)

2 Mai - Ziua tineretului
Serbăm în fiecare an, noastre socialiste. Zi în 

în cea de a doua zi de care tinerii patriei își ma- 
mai, Ziua tineretului, nifestă încă o dată, cu 
Este o dată simbol, do- toată forța convingerilor 
vedind grija pe care vîrstei și a romantismului 
partidul comunist, socie- revoluționar de care sînt 
tatea noastră o poartă animați, dragostea și 
generației tinere, care, profundul atașament față 
iată, își are statuată o zi de partid^ de secretarul 
anume dedicată ei. Zi în său general, tovarășul 
care întregul popor, dar Nicolae Ceaușescu, omul 
în primul rînd ei, tinerii, care întruchipează pentru 
participă la sărbătoarea fiecare tînăr modelul 
lor, a celor care sînt vii- --------------------------------
torul patriei, al națiunii (Continuare în pag. a 3-a)
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RAPORT MUNCITORESC
In cinstea Zilei de 1 Mai, oamenii muncii hunedoreni 

au ridicat la cote superioare ștacheta întrecerii socialiste, 
raportînd însemnate realizări în activitatea de pro
ducție.

A FOST PREDATA
POLICLINICA 

DIN DEVA 
w

Constructorii brigăzii 
» complexe nr. 1 a Trus- 
! tului de antrepriză gene- 
J rală pentru construcții- 
I montaj Deva au finalizat 

și predat beneficiarului,

ieri, 30 aprilie — cu șase 
luni mai devreme față 
de plan — moderna po
liclinică din cadrul nou
lui spital ce se înalță în 
centrul municipiului re
ședință de județ.

Tot ieri, același colectiv 
destoinic de constructori 
a predat Ia cheie, în De

va, blocurile J (2 scări 
cu 52 de apartamente), 
de pe bulevardul Lenin 
(colț cu bulevardul Dece- 
bal) și nr. 44, cu 24 de 
apartamente, în care în 
zilele următoare, se vor 
putea muta locatarii. Con
tribuții importante la a- 
ceste frumoase succese, 
dedicate Zilei de 1 Mai, 
au avut și constructorii 
din cadrul antreprizei de 
specialitate- — instalații, 
din cadrul trustului.

I
w

S-A PUS
ÎN FUNCȚIUNE I

PRIMA CAPACITATE ’
DE TERMOFICARE

DE LA C.T.E. MINTIA I w
Printr-o strînsă cola- ' 

borare între constructo- ' 
rii din brigăzile complexe 
Mintia ale Trustului de , 
antrepriză generală „E- I 
nergomontaj“ și „Energo- 
construcția" București și Z

(Continuare in pag. a 2-a)

Simboluri hunedorene. Fotomontaj de NICOLAE GHEORGHIU
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Munca temelia vieții, izvorul împlinirilor noastre socialiste
Este sărbâtoa-e - țarc Să-bătoa-ea 

muncii și a primâve'* Și. co ■ fieco-e on. 
în preajma zilei de 1 Mc7, clasa nccst-c 
muncitoare iși amplifică ene-g *e. oâ să- 
impulsuri competiției in producție, pnogo- 
tește bilanțuri bogate de reefisori. râspon- 
zînd astfel prin fapte -• icc reo- che
mări la munca tot moi rod"-<c sece- 
tarului general ol pc-.du.
Nicolae Ceaușescu.

La acest ceas să bf-.c roe-•»- 
comensurează munca depana până Jo 
iși fac noi planuri „de bătaie*, iși wmpp- 
iesc — pentru că însuși aaoKapad Anpîp- 
denilor este c'-ct-rp.-: iaMMpflor — anga
jamentul pe.nt'U ~ z :
frumos în muncă. veto

Fiind, deci, ziua de T M=. xrozx - 
acest an de evenimente poWee de IomB 
amplitudine și cd;-c: semne cat — a tZ-z 
aniversare a etîberărS pesr-e- s. Ccrgte- 
sul al Xlll-lea al zpartiduiua —. aa pvtat ca 
interlocutorii noștri dicLogu-i pe oce-csic 
temă — a muncii —, care este dtatatdeome 
suportul existenței, izvoru1 oe coc i -e z 
împlinirilor umane. Și ne-ct» c--e-tct. oe 
această dată, la reprezentanți ai colece- 
velor ale căror remarccb e < * zor n 
ducție din onui 1963 cu fost 
înalte distincții acorocte oo 
țuire din partea condueer 
tului

DRUMUL SPRE
100 000 TONE CĂRBUNE 
PESTE PLANUL BRIGĂZII

succesele sint a'e tuturor, după cum toți 
s -tem pă roși la obținerea „Ordinului Mun- 
c . ' clasa o ll-a pentru locul al ll-lea pe 
țară 
anul

Ne 
lele, 
șetă 
timp 
ani, 
dele 
Trans: 
^e echipă, febrilitatea căutărilor, racorda
rea plenară a proiectării și cercetării știin- 
ț:r ce a rețeaua progresului economic „ia 
z^~ pe pa- mondial, înscrierea neabătută 
■n ob eczve 'e jalonate de Congresul al XII- 
®° Și Conferințe Naționa'ă ale partidului.

— Pentru colectivele institutului nostru — 
o'ec zeozâ nterlocutoarec — sarcinile prio- 
:-iore , zează promovarea largă a noilor
— ‘-no-og 'n procesul de exploatare și în- 
'■ob o-e o minereurilor, modernizarea pro- 
:-c: ci, îmbunătățirea calității produselor,
- ~ --'crea pe toate căile a consumurilor, 
05 S- 'O'ea unei eficiențe sporite a intregii 
act-, tați din unitățile Centralei minereuri-
or Deva, cie Ministerului Minelor. Pentru 
loca:e colectiv, pentru ilecore lucrător, 
sensv.'e activității tint b ne definite, în-

ocupat in întrecerea socialistă din 
1983".
lămz .m și stăm de vorbă pe inde- 
i~.:eriocutoorea citește pe o plan- 
mag nară coordonatele devenirii in 

a irutitutuiu:, 'ndeosebi in ultimii 4—5 
direcțiile principale de acțiune, roa- 
preocupărilor și strădaniilor depuse, 

cr em Jder interesante privind munca

nostru.

PRINOS DE BOGAT.. 
LA ZESTREA ȚÂRI!

$

*

— Munca noastră, a geoogiier, 
lor, minerilor, a tuturor celor care 
in cadrul I.P.E.G. Deva se cons: ■_ e 
tr-un continuu prinos de bogat a ze • 
țarii — spune cu mulțumire și mindrie ingtr _ 
geolog NICOLAE BERINDE. Ș esre oșc —c 
intii prin specificul ei, care presupune per
manentă căutare după resurse m'r-e-c'e 
utile, apoi prelucrarea și interpretarea ac
telor cu maximă precizie și responses tote 
și, in fine, programarea activității personz- 
lului de execuție, respectiv a sondorilor și 
minerilor. Dar munca noastră este conțin 
prinos de bogății la zestrea țări. ș- pen:.-, 
că oamenii și-o fac cu pricepe e s dăr
nicie, cu sentimentul neclierat a z~e 
națiunii.

Nicolae Berinde lucrează de 26 oe an 
in domeniul acesta atit de ,ast, de com
plex și de important ai prospectări: geao- 
gice și este de părere că munca -or, a ce
lor de la I.P.E.G. - desfășurată la ait.t-i- 
dine, in zone greu accesibile, in candrii 
de mare dispersie și izolare și pe orice 
stare a vremii —, conține in ea elemente 
de tenacitate, de curaj, de romarrism csa
pe care oamenii și le cuit vă, proles'-d.-e 
Munca făcută cu tragere de mimă. ex'gen 
fele ei i-au învățat pe ocmen să caute ș- 
să găsească soluții, le-a oțetit 
caracterul, i-a făcut mai curați 
mal buni intre ei.

— Oomenii noștri — apreccză inze-.xu 
torul — au mțeles pe deplin cerințe e eco
nomiei naționale de a-i asigura moi t._ te 
resurse minerale utile, d,verse și de z-'z 
calitate și s-au angajat să pună cu "ă- 
dejde umărul la sporirea avuției ță' Așa 
se face că, in ultimii ani, fiecare șa-'te- 
fiecare formație de lucru iși rea zează ș- 
depășește sarcinile de plan. Ș. tot oșc se 
face că meseriași de mare valoare, c-m 
sint Dumitru State, losif Miclea, Tit-- Po
pescu, Ion Dud. Nicolae Brotu. Pet-. Bri- 
ban, Gheorghe Ve'clov, Durr.'tru Popesc-., 
loan Refec, Petru Dușan se s tueazo con
stant în fruntea întrecerii socialiste pe în
treprindere. Iar prin asemenea oome-. 
prin angajarea și dăruirea tuturor colezt - 
velor noastre, I.P.E.G. Deva ocupă de muiți 
ani locuri fruntașe în întrecerea socle: stă 
Pe țară. „Ordinul Muncii" clasa a ll-a ce 
ne-a tost decernat pentru realizările deo
sebite din anul 1983 este o 
nare a muncii abnegante, 
celor ce caută, găsesc și pun 
de an cantități tot mai mari 
tonte de resurse minerale 
țară, in județele Alba, Arad, ____ ,.
Sibiu — adică a oamenilor „Ipegului" Deva.

Raportind, de Ziua Muncii, că planul pe 
patru luni a lost îndeplinit în avans la 
toate rezervele, că înregistrează depășiri 
la toți indicatorii, colectivul I.P.E.G. Deva 
face legămint, in fața steagului de fruntaș 
pe țară, pentru noi realizări pe frontul 
muncii, iar pe un alt plan — pentru noi îm
pliniri umane.

VOrOlQ Șt 
ia

THU de Iruttcș pe Iară dobin- 
dt p-'- ~..~oâ de tinânil colectiv
o LCJ.T.P.LCJ.M. Deva il onorează și îl 
ac -gă in cont -^o-e a mc, b ne, la mai 

c _ Ața considera interlo- 
cuSooreo. așa ar fi menționat, de bună 
seamă, soți ce peste 900 de lucrători ai in- 
dBMului, așa or fi spus, in mod sigur, con- 
a-ce-ea osdtutu/ui. Pentru că și aici, unde 
■ -toruț ncepe azi, munca se dovedește un 
v'g->-os :rvor a! impiinirilor.

(Urmare din pag. 1)

beneficiar — colectivul 
C.T.E. Mintia —, aici au 
fost finalizate, în ultima 
zi a lunii aprilie, lucră
rile de construcții-montaj 
la prima etapă de termo- 
ficare a municipiului De
va. Prin trecerea de pe

nouă încunu- 
stăruitoare a 
in valoare an 
și mai impor- 
utile, pentru 

Hunedoara și

VIITORUL ÎNCEPE AZI
Inginera LIANA VESA pare surp- să e- 

moțională. „De ce tocmai eu să vor
besc despre activrtatea și rea zor e 
I.C.I.T.P.L.C.I.M. Deva ? O poate face ma 
bine decit mine cineva din conducere"— 
„Știți, ați fost recomandată ca unul d -te 
specialiștii de bază ai institutului.,.’. .Mă 
rog, dar în institutul nostru sini sute de 
specialiști, cercetători, proiectanți. Consider 
că oricare ar putea vorbi la tel, pentru că 
toți muncim cu pasiune, cu răspundere, cu 
conștiința deplină a ceea ce facem. Iar

SA POȚI PRIVI
ÎN OCHII OAMENILOR

La C.T.E. Mintia, activitatea productivă 
■-■ ce c'pe de repaus. Se lucrează zi și 
noapte 'a tensiuni și temperaturi inalte, 
pentru ca țara să aibă continuu forță și 
-m'nă. Ș se lucrează din an in an mai 

b.-e, colectivul de aici ocupind de trei ori 
in ultimii patru ani locul al lll-lea in între
cerea socialistă pe țară, fiind distins cu „Or- 
dinul Muncii* clasa a lll-a.

— Sigur, in această dreaptă răsplată a 
munci, energet c'enllor de la Mintia este

înglobată și activitatea și realizările echi
pei pe care o conduceți în cadrul secției 
reparații turbine - am apreciat noi in fata 
tinărului CONSTANTIN IOANA.

— Poate, dar să știți că noi nu lucrăm 
pentru distincții și nici nu ne-am gindit 
dacă vom primi vreun ordin sau vreo me
dalie. Noi știm că trebuie să ne facem da
toria. Și nu oricum. Ci să executăm repa
rații in termene scurte și de cea mai bună 
calitate. Vrem să putem privi in ochii oa
menilor, să nu plecăm capul că agregatele 
reparate de noi nu funcționează la para
metri, se delectează ori necesită remedieri. • 

Cei nouă oameni din formația condusă 
de comunistul Constantin Ioana lucrează 
acum la corpul de medie presiune al tur
binei nr. 5, oprită in reparație capitală. 
Au lucrat și la „RK"-ul turbinelor 1—2—3—4 
și au primit numai aprecieri pentru munca 
lor. „Este o reală emoție pentru fiecare 
dintre noi cind auzim că cm făcut treabă 
bună. Simțim parcă o căldură în suflet, o 
zvicnire a inimii, cind cei din jur ne apre
ciază, iar noi ne putem uita cu demnitate 
direct in ochii lor".

Așa simte muncitorul destoinic al zile
lor rroasțre împlinirea prin muncă. Dar, in 
modestia lui, care-i șade atit de bine, in
terlocutorul ne spune că la ei munca și 
realizările poartă nu o semnătură, ci nouă, 
că toți membrii echipei iși cunosc mese- 
a, se străduiesc să nu infirme încrederea 

■ cu care sint investiți la lucrări atit de corn- 
o exe și de importante pentru buna func
ționare a termocentralei. Și ține să-i amin
tească pe Trandafir Ra-d, Aurel lovan, loa- 
chim Gherman, Gavrilă Mureșan, meseriași 
harnici, cu experiență, cu sentimentul curat 
al datoriei, temeinic plantat in conștiință. 
„Iar in plan spiritual, adaugă interlocuto
rul, mă bucur de o familie unită, de un 
climat caid in apartamentul nostru frumos', 
cu fetița noastră... de două luni".

Sint satisfacții și împliniri prin muncă, 
pe fondul prefacerilor .înnoitoare fără pre
cedent în România socialistă, insăși termo- 
centrala Mintia f ind una din marile și im
pozantele ctitor aie acestor ani, făurite 
'- b ce - celor 40 de ani ai libertății noas- 
tre, sub cirmuirea încercată și cutezătoare 
a partidului comunist.

EXPLICAȚIA UNOR SUCCESE 
IMPORTANTE

Va amintiți ? Simbătă, 21 aprilie 1984, 
zl-arui .Șcinie-o* publica fruntașii pe pri
mul trimestru a! anului. In deschiderea pa- 
gimi scria : „In domeniul extracției și pre- 
pc-ă.-'i minereurilor. Locul I: Exploatarea 
minieră Corandc-Certej, județul Hunedoara, 
cu 1 294 puncte".

Ocuparea primului loc ta panoul de o- 
noare ol țării nu este un succes singular. 
După înche'erea bilanțului, pe anul 1983, 
coectivul E.M. Coranda-Certej s-a situat 
oe treapta a treia a podiumului întrecerii, 
f nd răsplătit cu Steagul roșu și DișOloma. 
de onoare. Ș. in trimestrul al 11-lea 1984, 

z - c mineri și preparatori cu intrat ho- 
■ âriți să-și mențină locul fruntaș, adăugind 
na rezultate de prestigiu. Au încheiat luna 
apdEe cu o depășire de«30 la sută a Pro
ducției fizice, obținînd în plus 5 tone plumb 
in concentrate, 8 tone z'mc și alte metale 
specifice. Productivitatea muncii a crescut 
cu 22 Ic sută. Consumurile de materiale au 
fost mai mici cu 10,2 la sută, iar la ener
gie și combustibil s-au obținut economii 
de 20,3 la sută.

Explicația succeselor obținute he-a dat-o 
comunistul MARTON FERENCZ, miner șef 
de brigadă. EI nu s-a exprimat în fraze, 
ne-a spus totul, foarte clar, cu un singur 
cuvînt : MUNCA. Am aflat de la alții că 
Marton Ferencz este un om călit in focul 
abatajelor. De trei ani consecutiv și-a si
tuat brigada pe primul loc în întrecere, 
in trimestrul I 1984 și-a depășit sarcinile de 
plan cu 16 la sută, iar pe luna aprilie cu 
15 la sută. Prin urmare, este normal ca 
pentru Marton, cit și pentru ceilalți nouă 
ortaci ai săi, dicționarul să nu conțină alt 
cuvînt ma! explicit decit MUNCA. îmboldit 
de Întrebările noastre, interlocutorul a adău
gat: „Sint mindru că tac parte din acest 
colectiv, in care am intrat acum 20 de ani. 
Aici am invățat să scot minereu, să deschid 
galerii, să fac suitori și rostogoale, deci să 
muncesc ca miner. Satislacții ? Sint multe, 
de fapt toată viața îmi este plină de ele...".

Reportaj-anchetă realizat de 
DUMITRU GHEONEA 
și MARIN NEGOIfA
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condensație pe temiofi- 
care a turbogeneratorului 
nr, 1 de 210 MW, se va 
asigura o capacitate de 
termoficare de 50 Gcal/ 
oră, necesară pentru în
călzirea a peste 5 000 de 
apartamente. în acest fel 
se va reduce consumul 
de combustibil convențio

Raport muncitoresc
nal la acest grup cu 
35—40 gr/kW, precum și 
consumul de gaz metan 
și de alți combustibili cu 
care funcționează în pre
zent punctele termice din 
municipiu. în aceste zile

se efectuează probele fi
nale pentru punerea in 
funcțiune în scurt timp 
a primei capacități de 
termoficare.

• Minerii de la l ricani

raportează extragerea pe
ste prevederile de plan 
de la începutul anului a 
1G000 tone cărbune coc- 
sificabil, din care 5 000 
tone numai în luna apri
lie, cu 2 000 tone peste 
angajamentul asumat in 
cinstea zilei de 1 Mai.

• Cu realizări remar
cabile se prezintă la 
Ziua Muncii și siderur- 
giștii liunedoreni. Ei au 
realizat, peste plan, în 
cele 4 luni ale anului,
6 000 tone cocs metalur
gic, 13 400 tone fontă,
7 800 tone oțel, 12 200 to
ne laminate finite.

Timp, 
azi, 1 
se va i 
va fi r 
precipit, 
ploaie, 
și carat 
ales în 
va sufli 
sificări 
Banatul; 
km/oră 
Tern pen 
fi cupri 
grade, i 
tre 15 și

La nu
Jncălzi 
nor os. 
tații sul 
și ajteTS'
sc-^^r 
electrice 
cu inten 
pină la 
sud-est ; 
2 000 m
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45 de ani de la puternica manifestare 
antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 
1939, condusă de Partidul Comunist Român

Manifestațiile muncitorești 
de la 1 Mai 1939 sînt con
semnate în istoria Româ
niei ca O strălucită victorie 
a partidului nostru comu
nist în lupta împotriva pe
ricolului fascist, pentru a- 
părarea democrației, unită
ții și independenței patriei. 
Această zi constituie o do
vadă strălucită a patrio
tismului fierbinte, a spiri
tului revoluționar ce-i însu
flețea pe rrfilitanții Parti
dului • Comunist Român.

în împrejurările grele ale 
ascensiunii hitlerismului în 
Europa, cînd țara noastră 
se vedea amenințată 
politica revizionistă a 
telor fasciste, partidul 
monist a găsit cele mai 
trivite forme și mijloace 
practice de acțiune prin 
care a mobilizat forțele îna
intate, democratice și pro
gresiste ale națiunii în ca
drul unui front larg de 
luptă menit să apere inde
pendența și suveranitatea 
țării,

Desfășurîndu-și activita
tea în condiții de ilegali
tate, comuniștii au reușit 
să transforme întrunirile și 
demonstrațiile de 1 Mai 
1939 în puternice manifes
tații-de protest împotriva 
dictaturii regale, împotriva 
fascismului și războiului. A- 
cest lucru a fost posibil prin 
elaborarea unei tactici de 
colaborare cu socialiștii și 
social-democrații și printr-o 
activitate organizatorică 
prealabilă intensă. Din ini
țiativa conducerii de partid 
s-a constituit o Comisie 
conspirativă de organizare 
a zilei de 1 Mai, avînd în 
rândurile sale comuniști 
încercați ca Nicolae 
Ceaușescu, llie Pintilie, Con
stantin David, Alexand-ru 
Iliescu, O contribuție re
marcabilă Iq mobilizarea 
tineretului revoluționar a

de 
sta- 
co- 
po-

adus-o, alături de alți mi- 
litanți comuniști, tovarășa 
Elena Ceaușescu (Petrescu), 
unul dintre conducătorii co
misiilor de reorganizare a 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Roadele activității orga
nizatorice a partidului co
munist s-au văzut în parti
ciparea amplă și entuzias
tă a muncitorimii, în spiri- • 
tul combativ și dirzenia re
voluționară a demonstran
ților. Pe tot parcursul ma
nifestației a impresionat u- 
nitatea de acțiune a cla
sei muncitoare, ăflîndu-se 
alături comuniști, socialiști, 
social-democrați.

in dimineața zilei de 1 
Mai 1939, în București, 
largi coloane muncitorești 
se revărsau spre centrul 
Capitalei. La sala „Tomis" 
și pe străzile din jur pâr
tiei panții 
ascultau 
torii care îndemnau 
citorimea să-și facă dato
ria față de țară, opărind 
cu prețul vieții frontierele 
amenințate. Cu aceleași 
simțăminte au participat 
muncitorii la marea demon
strație ce s-a desfășurat 
din Piața Romană pină în 
Parcul Libertății de azi. 
De-a lungul traseului, din 
mii de piepturi răsunau lo
zinci antifasciste : Jos fas
cismul I", „Jos Garda de 
Fier I", „Trăiască democra
ția", „Trăiască libertatea I", 
„Trăiască independența na
țională a țării I".

Acțiunile revoluționare, 
luările de cuvînt în favoa
rea revendicărilor eccznomi- 
ce și politice ale maselor 
populare au continuat și 
la serbările cimpenești des
fășurate in alte locuri ale 
Capitalei. Referitor la fes
tivitatea de la Stadionul 
muncitoresc din cartierul 
Filaret un raport al poliției

la demonstrație 
înflăcărați vorbi- 

mun-

arăta că „lliescu Eftimie 
și Nicolae Ceaușescu, ulti
mul fost condamnat la 3 
ani închisoare pentru acti
vitate comunistă, pedeapsa 
executată, au strigat în 
timpul serbării lozinca co
munistă : „Trăiască Frontul 
Popular !".

Evenimentele de la 1 Mai 
1939 din București și din 
alte orașe ale țării au con
stituit o însemnată victo
rie politică a partidului co
munist, a politicii sale de 
alianță cu socialiștii și so
cial-democrații în lupta co
mună a clasei muncitoare 
pentru a stăvili 
nea 
tere. 
tunci 
influenței partidului comu
nist și capacitatea sa po
litică de a mobiliza și con
duce clasa muncitoare in 
cadrul Frontului Unic Mun
citoresc.

„Numărându-se printre 
puținele manifestări din Eu
ropa care au avut loc în 
condițiile cînd fascismul era 
în ofensivă după Munchen 
— sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — 1 Mai 1939 
s-a transformat într-o pu
ternică manifestare împo
triva fascismului și războiu
lui. Poporul român, sub 
conducerea comuniștilor, în 
alianță cu alte forțe demo
crate, și-au exprimat voin
ța de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea 
fascismului, instaurarea dic
taturii fasciste în România. 
A fost o dovadă a matu
rității clasei muncitoare, a 
posibilităților de care dis
punea atunci poporul nos
tru, forțele sale revoluțio
nare și progresiste de a of- 
ganiza cu succes lupta îm
potriva războiului și fascis
mului".

Prof. VASILE IONAȘ, 
Arhivele Statului Deva

ascensiu- 
fascismului spre pu- 

Manifestațiile de a- 
au dovedit sporirea

C.A.P. Ostrov - argument convingător 
al drumului parcurs de agricultura hunedoreană

Agricultura hunedorea- 
nă, drumul pe care l-a 
parcurs ea în anii lumi
noși ai vieții libere, și 
mai ales în perioada de 
cînd în fruntea partidu
lui și statului se află fiul 
cel mai scump al poporu
lui nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pe
rioadă cu mîndrie numi
tă „Epoca Ceaușescu" —

este o ilustrare convingă
toare a procesului profund 
revoluționar ce s-a petre
cut în acest important 
sector al economiei Româ
niei socialiste. Pentru a 
ilustra, acest adevăr fun
damental, apelăm la un 
exemplu concret — Coo
perativa agricolă de pro
ducție din Ostrov, comu
na Rîu de Mori. Cornel

Lcpădătoni, președintele 
unității, își aduce aminte:

— Atunci cînd a luat 
ființă, unitatea noastră 
avea citeva perechi de 
boi și cai, cam o șutit și 
ceva de vaci, citeva zeci

TRAIAN BONDOR

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect de muncă pe șantierul extinderii gospodăriei de 
cărbune cte la C.T.E. Mintia.

Sudori( ele Hortensia Coman și Maria Cherteș, din ca
drul brigăzii complexe „Energoconstrucția", lucrează la asam
blarea unui tronson metalic pentru noua estacadă.

Foto N. GHEORGHIU

-

1

Manifestări 
omagiate

2 Mai-Ziua tineretului
(Urmare din pag. 1)

înalt și luminos al luptă
torului revoluționar, pa
triotului înflăcărat, fiu 
credincios al clasei mun
citoare.

Manifestîndu-și, ca în
totdeauna, încrederea de
plină în tineret, tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
spunea: „Vouă vă revine 
înalta misiune de a duce 
mai departe făclia pro
gresului și civilizației, de 
a urca și de a ajunge la 
înălțiipile luminoase ale 
societății comuniste! Pre
gătiți-vă pentru a fi par
ticipant! demni, activi, 
pentru a asigura viața tot 
mai liberă și mai îmbel
șugată a poporului nostru 
în societatea comunistă".

Răspunzînd acestor în
demnuri, uteciștii, toți 
tinerii din județul nostru, 
urmăresc cu consecvență 
ca faptele lor de muncă 
și învățătură să le înno
bileze mereu calitatea de 
tineri revoluționari pa- 
trfoți, crescuți și educați 
în spiritul muncii harni
ce, abnegației și înaltei 
responsabilități comunis
te, dintotdeauna împă- 
mîntenite pe meleagurile 
hunedorene. Angajîndu-șe __________
eu toate forțele, alături ai partidului — să-și am- 
de comuniști, de ceilalți — *
oameni ai muncii la în
făptuirea importantelor 
sarcini ce revin colecti
velor muncitorești din ju
dețul nostru, din hotărâ
rile Congresului al XII-

intîm- 
an cu 

bune
1 Mai 

ute- 
o-

lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, tine
rii hunedoreni obțin re
zultate mereu mai bune 
în producția materială, în 
industrie și agricultură, 
pe șantierele naționale și 
locale ale tineretului, în 
creația tehnico-științifică, 
la învățătură, punîndu-și 
amprenta pe tot ce se 
construiește în orașele și 
satele județului.

Astfel, dorind să 
pine și în acest 
rezultate cît mai 
sărbătoarea de Ia
și Ziua tineretului, 
ciștii din municipiile, 
rașele și satele hunedo- 
rene au realizat — prin 
acțiuni în sprijinul pro
ducției, prin cele de re
cuperare și reintroducere 
în circuitul economic a 
materiilor prime și ma
terialelor secundare și 
prin muncă patriotică pe 
șantierele din industrie 
și agricultură — planul 
economie al organizației 
județene U.T.C. la acțiuni 
finanțate în proporție de 
51 la sută. Ei sînt hotă- 
rîți ca în cinstea marilor 
evenimente din viața 
partidului și poporului 
nostru — a 40-a aniver
sare a eliberării patriei 
și Congresul al XIIX-lea 

plifice eforturile pe toate 
fronturile muncii, creației 
și învățăturii, pentru a 
contribui cît mai plenar 
la realizarea sarcinilor ce 
stau în fața colectivelor 
din județ în acest an.

Se înalță județul și lo
calitățile sale prin muncă 
și, ca într-o paralelă fi
rească, se inalță oamenii, 
care edifică totul.

Socialismul reprezintă în
țelegerea cea mai umană 
a muncii și omului, evo- 
luînd prin el și pentru el. 
Socialismul realizează cea 
mai largă deschidere spre 
binele omului, scoțîndu-l 
din munca și viața înrobi
toare.

Despre această trecere 
luăm în sprijin două rela
tări. Una, a lui Geo Bogza, 
numită „Tristețea colonii
lor", din volumul „Oameni 
și cărbuni în Valea Jiului", 
lată ce spune scriitorul din
tr-o vreme de mult apusă :

„Ați văzut poate felul 
naiv și expeditiv in care 
copiii de școală primară 
desenează o casa: doua li
nii într-o parte și alta, în
chipuind pereții, acoperișul 
din trei linii, Iar ușa și fe
reastra tot atît de simplu 
rezolvate. O colonie de mi-

Pentru oameni, pentru binele lor
neri e transpunerea in rea
litate a unor asemenea 
desene de copii. Ca și cum 
ar fi fost planurile unor 
arhitecți care trebuiau ai
doma executate, de la un 
capăt la altul al străzii și 
pe toate străzile se înșiră 
zeci de case identice, con
struite după același tipar, 
din linii puține și sărace 
pereții, acoperișul, ușa, fe
reastra. Ceva mai simplu, 
mai puțin, mai redus ia ul
tima expresie, nu s-ar fi 
putut".

Acum cîțiva ani am in
trat intr-o școală din Vul
can, o școală nouă și fru
moasă și am cerut profe
sorului de limba română 
să dea copiilor dintr-o cla
să un extemporal de 10 mi
nute, in care copiii să spu
nă cum își văd orașul — 
căci între timp Vulcanul 
devenise oraș — și cum ar

vrea să fie cînd vor ti ei 
oameni în toată firea.
Melania Czimbalmoș, cla

sa a Vll-a :
„Vulcanul a devenit un 

oraș care se inalță pe zi 
ce trece tot mai mult. Se 
construiesc blocuri moder
ne, magazine, școli; benzi
le asfaltate sînt pline de 
mașini. Știu că se va con
strui un nou cinematograf, 
o casă de cultură moder
nă, grădinițe, o fabrică de 
textile".

Nouă nu ne rămîne de- 
cit să completăm cu citeva 
dale imaginea elevei din 
Vulcan, Intre 1966-1983, 
deci în 17 ani, în orașele 
și comunele județului s-au 
construit aproape 90 000 de 
locuințe care pot găzdui pe 
toți locuitorii Văii Jiului, Hu
nedoarei, Bradului, Orâș- 
tiei, Călanului, Simeriei și 
Hațegului de azi. Nu mai

înglobăm aici și elementele 
de confort ale locuințelor, 
străzii și orașului.

Dar așezările județului 
nu srnt formate doar din 
locuințe, deși acestea re
prezintă un element impor
tant al vieții civilizate. Spa
țiul ocupat de un articol 
de ziar este imposibil să 
reproducă toate dimensiu
nile sociale ale efortului 
orientate spre satisfacerea 
nevoilor oamenilor, chiar 
dacă este vorba doar de 
scara unui județ. In muni
cipiile, orașele și satele ju
dețului au lost date in fo
losință nu mai puțin de 
1 218 săli de clasă și peste 
80 de ateliere și laboratoa
re, în care învață un uriaș 
detașament, de peste 45 000 
de copii.

In același interval, de 17 
ani, oamenii muncii au 
cumpărat prin comerțul de 
stat și cooperatist de 2,2

multe mărfuri decît 
au primit in fo/o- 
cinematografe cu 

de 2 570 de locuri, 
de 1 782 paturi în 
sanitare. Numai 

actualului cincinal

ori mai 
in 1965, 
sință 7 
un total 
un plus 
unitățile 
în anii
in economia , județului s-au 
creat 10 500 noi locuri de 
muncă. Tot in actualul cin
cinal au fost date in fo
losință, la Deva — o fabri
că de preparate din carne, 
una de produse lactate și 
alta de piine, o moară, mo
derna piață agroalimenla- 
ră, un hotel; in Valea Jiu
lui - cantine noi pentru 
minerii din Vulcan, Petrila, 
Lupeni și Petroșani, cite un 
magazin universal la Pe
troșani și Petrila, un abator 
și o fabrică de preparate 
din carne la Petroșani. Dar, 
cit de lungă ar putea fi 
această listă I Și cit de 
departe de a exprima în
tregul conținut al vieții oa
menilor muncii din județul 
nostru I

CORNEL ARMEANU

In toate așezările 
hunedorene, sărbătoarea 
muncii și a solidarității 
internaționale a fost mar
cată de'irsuflețitoare ma
nifestări politico-educati
ve și cultural-artistice, 
prin care s-a adus cinsti
re vredniciei și demnității 
făurarilor bunurilor mate
riale si spirituale.

• ' „ARMINDENI ÎN 
SĂRBĂTOARE" a fost ge
nericul spectacolului fes
tiv, desfășurat la Clubul 
„Siderurgistul" din Hune
doara, la care au parti
cipat sute de metalurgiști, 
mineri, constructori și alți 
oameni ai muncii din mu
nicipiul de pe Cerna. A 
fost un spectacol (libret 
Eugen Evu, regie Aurel 
Busuioc) cu vibrant me
saj patriotic, deschis înăl
țător de fanfara C.S.H. cu 
„Cîntec de 1 Mai", și 
desfășurat, timp de două 
ore, cu participarea coru
lui și orchestrei C.S.H., 
formației de muzică u- 
șoară „Sider-club", dan
surilor tematic și modern 
de la casa de cultură și 
școala generală nr. 1, 
grupurilor „Canon" și vo
cal-instrumental a! școlii 
generale nr. 8, corului 
școlii generale nr, 10 și 
ansamblului artistic „Ar
deleana" al C.S.H.

• „1 MAI, ZIUA MUN
CII, ZIUA PĂCII" s-a in
titulat spectacolul care a 
marcat sărbătoarea la Ha
țeg. Sala festivă a casei 
de cultură a fost neîncă
pătoare pentru numă
rul mare de participanfi 
core du' răsplătit cu en
tuziaste aplauze momen
tele de adevărată artă 
oferite de montajul li'te- 
rar-mueical, grupul vocal 
și soliștii spitalului orășe
nesc, dansatorii școlii ge
nerale nr. 2, corul liceu
lui agroindustrial, recita
torii cosei de cultură și 
solistuF instrumentist Slo- 
vic Wilhelm.

• „LAUDĂ HĂRNICIEI". 
In sălile de apel ale în
treprinderilor miniere Lu
peni, Urlcani, Vulcan, Pa- 
roșeni, Livezerri, Aninoasa, 
Petrila și Lonea, formații
le artistice ale cluburilor 
și caselor de cultură din 
Valea Jiului au susținut, 
ieri, la intrarea și ieșirea 
din schimb a minerilor, 
momente artistice de mu
zică și poezie prin care 
au adus laudă hărniciei 
muncii lor, creîndu-ie cli
pe de reală satisfacție.

• „PATRIA ÎN MAI". 
Formațiile artistice — mu
zicale și coregrafice - ale 
Casei de cultură și Clubu
lui „11 lunîe" din Călan 
s-au reunit intr-un' spec
tacol omagia! — „Patria 
im mai" — oferit siderur- 
giștilor combinatului și lo
cuitorilor orașului, intr-o 
atmosferă de e.;, ; astă

: sărbătoare.
-r
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Adunarea populară din Capitală i
(Urmare din pag. 1)

Oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
ale întregii națiuni.

n același timp, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe 
pămintul României — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
aduc, in această zi aniver
sară, prinosul lor de caldă 
dragoste, stimă și recunoș
tință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care, din 1933, 
a participat eroic la toate 
marile evenimente din în
treaga activitate a parti
dului, a-clasei muncitoare, 
din viața poporului român, 
la lupta pentru eliberare 
socială și națională, pentru 
socialism, afirmîndu-și înal
tele calități de revoluționar 
și înflăcărat patriot

Aceste simțăminte și-au 
găsit o vibrantă expresie 
în primirea entuziastă fă
cută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, la sosirea 
la Palatul Sporturilor și 
Culturii, unde a avut loc 
marea adunare populară 
consacrată Zilei de 1 Mai.

...Ora 17,00. De-a lungul 
frumoasei esplanade a par
cului, precum și pe platoul 
din fața palatului se aflau 
mii de bucureșteni, care au 
aclamat, cu însuflețire, 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră socialistă. Coruri 
reunite interpretau îndră
gitul cîntec „Partidul — 
Ceaușescu — România".

Tineri și tinere, pionieri 
și șoimi ai patriei au oferit 
tovarășului Nicolae 

(Urmare din pag. 1)

cuvîntul tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar al 
Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., pre
ședintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean, care subli
niind însemnătatea istori
că a Zilei Muncii, a 
stăruit asupra unității de 
acțiune a clasei muncitoa
re, pentru formarea Fron
tului Unic Muncitoresc 
și a istoricei demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice 
de la 1 Mai 1939. 
Făcînd retrospectiva dru
mului parcurs de patria

Scenă din spectacolul festiv ce a avut loc la Deva.

„Simfonia muncii’ — 
spectacolul care a împlinit 
înălțător adunarea festivă 
consacrată lntîiului de Mai 
a fost inaugurat cu entu
ziasta chemare la viață 
demnă a lui Ciprian Porum- 
bescu - „Cîntec de 1 Mai". 
Apoi, intr-un sugestiv ca
dru scenografic și un inspi
rat fundal muzical, drumul 
de luptă al clasei munci
toare a fost impresionant 
sugerat de la momente
le de revoltă : „Muncim din 
greu și pe-ntrecut / Să vă 
sporim averea / Căci rind 
pe rind, cum v-a plăcut/ 
Din forța noastră v-ați fă
cut / In contra forței noas-

Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, cu emo
ție, cu cele mai alese sen
timente de dragoste și pre
țuire buchete de flori.

Cu aceeași însuflețire au 
fost intimpinați, la intra
rea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. cri- 
ialțâ tovarăș, din coudure- 
rea partidului și statului 
nostru.

in sală se aflau membri 
ai C.C. al P.C_R„ ai Con
siliului de Stat și ai gu
vernului. membri de partid 
cu stagiu dîn iîegaatate, 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
generali și ofițeri, activiști 
de partid și de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureșlene.

Erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 
creditați la București, 
membri ai corpului diplo
matic, corespondenți ai 
presei străine, invitați de 
peste hotare.

... Sala este împodobită 
sărbătorește.

De o parte și de alta 
a scenei stă scris: „45 de 
ani de la marile demon
strații antifasciste și anti
războinice din România" 
și „40 de ani de la fău
rirea Frontului Unic Mun
citoresc".

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socia
liste România.

Adunarea populară a 
fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C. C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite

Adunarea festivă din municipiul Deva
noastră în construcția noii 
orinduiri, vorbitorul s-a 
referit la marile izbînzi 
cucerite prin munca eroică 
a clasei muncitoare, a în
tregului nostru popor, la 
transformările revoluțio
nare petrecute în anii de 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, de cînd 
la cîrma României socia
liste se află omul politic 
înțelept și vizionar, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Vorbitorul a evidențiat 
succesele obținute de oa

„SIMFONIA
tre scut / Precum avut-ați
vrerea" pînă la istorica de
monstrație din 1 Mai 1939 
— redată de veridice docu
mente — și mai departe, 
pînă in miezul de foc al 
lui 1944. Și tot ce a urmat, 
a fost glasul vremii, intra- 
rea-n biruință, in Cetate, 
sub falduri roșii și tricolore. 
A fost glasul anilor 40 ai 
libertății, sub nimbul lu
minos ai demnității : „Cobor 

. în mină, ori m-aplec pe
strung / Să-mi șletuiesc cu 
fapte poezia / Și iată, trei 
cuvinte îmi ajung / Partidul, 

tului municipal București 
al P.C.R„ primarul general 
al Capitalei.

Despre semnificația Zilei 
de 1 Mai a vorbit tovară
șul Manea Mănesca, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.CJL, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat.

Adunarea populară con
sacrată Zilei de 1 Mai s-a 
încheiat intr-o atmosferă 
de mare sărbătoare, ce ex
primă unitatea de neclintit 
a întregului nostru popor 
in jurul Partidului Comu
nist Român, al secretaru
lui său general. de nu
mele căruia se leagă 
toate marile realizări ob
ținute de România so
cialistă in anii de când 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află in frun
tea partidului și statului 
nostru.

In continuare a avut loc 
un frumos spectacol festiv 
dedicat Zilei de 1 Mai.

După încheierea specta
colului. pionieri și șoimi 
ai patriei au oferit buchete 
de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu.

Din nou întreaga sală 
ovaționează, aclamă înde
lung pentru partid și secre
tarul său general.

în această atmosferă de 
puternic entuziasm, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
părăsesc sala, parcurgir.d 
apoi pe jos aleea princi
pală a Parcului Tineretu
lui.

menii muncii din județ în 
dezvoltarea economiei și 
edificarea socialismului in 
acest ținut. Au fost sub
liniate sarcinile care stau 
in fața colectivelor de 
muncă hunedorene In a- 
cest an. in industrie, agri
cultură, energetică, con
strucții. comerț, eforturile 
ce se impun pentru auto- 
aprovizionarea populației, 
adresîndu-se chemarea tu
turor oamenilor muncii de 
a participa cu abnegație 
la înfăptuirea exemplară a

MUNCIT
Ceaușescu, România’. Un 
spectacol-odă triumfului 
muncii, realizat de presti
gioase forțe artistice : co
rurile reunite ale Sindica
tului invățâmint Deva, Di
recției sanitare județene, 
C.S.V. Călan, I.U.M. Petro
șani, fanfarele E. M. Deva, 
clubului „Bejan", ansam
blurile folclorice „Getusa" 
și „Silvana’, Teatrul de stat 
de estradă Deva, montajul 
Uterar muzical al Școlii ge
nerale nr. 3 Deva, recita
torii și soliștii Casei de cul
tură Deva, grupuri de elevi

Pe întregul traseu, tova- | 
rășul Nicolae Ceaușescu, » 
tovarășa Elena Ceaușescu | 
sint intimpinați de mii de * 
bucureșteni cu sentimente I 
de aleasă stimă și bucurie. J 
Locuitorii Capitalei — băr- i 
bați, femei, tineri și virst- I 
nici — prezenți la această J 
nouă întâlnire cu conducă- | 
torul iubit și stimat al « 
partidului și statului nos- I 
tru, dau expresie sentimen- , 
telor lor de dragoste șl I 
profundă recunoștință pen- ' 
tru tot ce a făcut și face ■ 
tovarășul Nicolae I 
Ceaușescu în scopul pro- ■ 
pășirii necontenite a patriei I 
noastre, al creșterii bună- J 
stării întregii națiuni. i

Ca o încununare a aces- J 
tor momente de intensă | 
bucurie. pe platoul de la • 
ieșirea din pare se formea- I 
ză o mare hori, în care ’ 
sint invitați să se prindă ■ 
tovarășul Nicolae ’ 
Ceaușescu șj tovarășa Z 
Elena Ceaușescu. I

O-agiiad tradiționala ' 
sărbătoare a Zilei de 1 | 
Mai. oamenii muarii din • 
patria noastră si-au expo- I 
mat nc-tărirea de a Ir-făp- , 
tai exemplar, și Ia viitor. I 
politica internă și externă ’ 
a partidului și statului . 
nostru. de a acționa în I 
continuare cu eforturi spo- J 
rite pentru dezvoltarea ecu- î 
nomico-socială a patriei. I 
pentru consolidarea înde- ' 
pendenței și suverani- | 
tății sale naționale, • 
pentru a contribui la rea- I 
lizarea aspirațiilor de li- ’ 
bertate, colaborare și pace | 
ale întregii omeniri.

obiectivelor Congresului al 
Xll-lea al partidului.

în numele Biroulm Co
mitetului județean de 
partid și Comitetului exe
cutiv al Consiliului popu
lar județean. tovarășul 
Radu Bălan a adresat tu
turor cetățenilor județului, 
cu prilejul Zilei de 1 Mai. 
calde felicitări și le-a urat 
noi succese, multă sănăta
te și fericire.

în atmosfera înălțătoare 
a sărbătorii, participanții 
la adunarea festivă au a- 
dresat Comitetului Cen
tral al partidului, secreta
rului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă, in care, printre 
altele, se spune :

„Sărbătorind ziua mun
cii in anul unor mari eve
nimente politice din viața 
poporului nostru — aniver
sarea a patru decenii de la 
revoluția de eliberare so
cială și națională și cel 
de al XIII-lea Congres al 
partidului — vă rugăm să 
primiți asigurarea, legă- 
mîntul fierbinte și solemn 
al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din ju
dețul Hunedoara de a fi 
intotdeauna un detașament 
de nădejde al partidului, 
de a pune întreaga noastră 
capacitate de creație ma
terială și spirituală în 
slujba înălțării unei Româ
nii puternice, suverane și 
demne, cu un mare și stră
lucit viitor".

de la liceele industriale nr. 
3 și 5 Deva și de munci
tori de la I.P.I.C.C.F., I.M. 
Bir cea și I.C.I.T.P.L.C.I.M., 
după un libret de Maria 
Ivan, în regia și coregrafia 
semnată de Mircea Ocoș, 
Titus Burducea, Tied Hanea, 
Gheorghe Munteanu, con
ducerea muzicală — Gheor
ghe Bercea, Elena Bogariu, 
Nicolae Icobescu, Gheorghe 
David, Victorin Bătrîncea, 
Horațiu Alexandrescu, Ovi- 
diu Miheț, Ovidiu Demea, 
losif Kiltzer, Nicolae Lun- 
canu, scenografie Aurel 
Florea, lumini, sonorizare — 
Traian Orb, Petre Ivan.• 

C.A.P. Ostrov - argument 
convingător al drumului parcurs 

de agricultura hunedoreană
(Urmare din pag. a 3-a)

de oi, care făceau o va
loare de circa 139 000 lei.

— Ce avere are astăzi 
cooperativa din Ostrov 7

— La sfîrșitul anului 
trecut am atins 4,2 milioa
ne. Avem o fermă zoo
tehnică cu 704 bovine și 
600 ovine. Pământul îl 
lucrăm cu mașini moder
ne. practic toate muncile 
de pe ogoare se efectu
ează mecanizat. Utilizăm 
pe scară largă știința și 
tehnica agricolă, ingrășă- 
mintele chimice, erbici- 
dele s a.

— Ce s-a petrecut în 
perioada la care vă refe
riți ?

— Agricultura a primit 
mașini și utilaje, specia
liști. sprijin material de 
la bugetul de stat. în ul
tima vreme — în special 
de la Congresul al IX- 
Jea al partidului încoace
— a fost reconsiderat ro
lul ei in progresul patriei, 
fiind socotită, așa cum se 
cuvine, un pilon puternic 
al economiei românești. 
S-a declanșat — din ini
țiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, noua revolu
ție agrară, un proces mo
bilizator ce dă perspec
tive noi, luminoase.

Metamorfozele petrecu
te in agricultură se re
flectă în mod direct în 
producțiile obținute de 
CăP. Ostrov, în contri
buția unității la înfăp
tuirea autoaprovizionării 
teritoriale. în 1983, de 
pildă, unitatea — o mare 
producătoare de cartofi 
de sămînță și de consum
— a obținut o producție 
de peste 23 tone, ceea ce 
înseamnă un salt uriaș, 
de la 10—11000 kg/ha cit 
s-a înregistrat în anii 
1960—1965. Ferma zoo-

* tehnică a livrat la stat 
2 421 hl lapte de vacă și

REZULTATE

■ DIVIZIA A : Univ. 
Craiova — F.C. Olt 1—0; 
Chimia — F.C. Bihor 1—0; 
Dinamo — Sportul stud.
3— 1 ; Jiul — Poli. Iași 
2—0 ; Corvinul — A.S.A.
1— 0; Petrolul — C.S. Tîr- 
goviște 6—1; Steaua — Ra
pid 2—1; F. C. Argeș — 
F.C. Baia Mare 3—0; S.C. 
Bacău — Dunărea C.S.U.
2— 1. • Clasament: 1. Stea
ua 42 p. ; 2. Dinamo 39 p.j 
3. Univ. Craiova 38 p....
9. Corvinul 31 p. ; 10. Jiul 
31 p.... 16. Dunărea
C.S.U. 24 p. ; 17. Petrolul 
23 p. ; 18. C.S. Tîrgoviște 
14 p.

■ DIVIZIA B3: Mine
rul Lupeni — Poli. Timi
șoara 0—0; Rapid Arad — 
Armătura Zalău 1—2 ; 
C.S.M. Reșița — Metalur
gistul Cugir 3—0; „U“
Cluj-N. — Gloria Reșița
4— 0; Someșul S. Mare — 
Steaua C.F.R. 1—0; Mine
rul Cavnic — Olimpia S. 
Mare 2—0; C.F.R. Timișoa
ra — C.F.R. Caransebeș
5— 0; Ind. sîrmei C.T. — 

Următorul număr al ziarului va apare în ziua 
de 3 mai a.c.

de oaie —- o cantitate cu 
321 hl superioară planu
lui — 40 tone carne ș.a. 
Mutațiile în ce privește 
producția s-au repercutat 
în mod direct în viața 
materială și spirituală a 
oamenilor. Muncind cu 
hărnicie, veniturile coo
peratorilor au crescut 
continuu. Familii cum 
sint cele ale lui Justin 
Opric, Paucin Lepădătoni, 
Nelu Vraci, Costică Brăi- 
lă, Marilena Bojin, Viori
ca Ștefoni, Eufimia Moi- 
sescu, Ana Bojin ș.a. tră
iesc o viață demnă, feri
cită, au gospodării boga
te, case mlndre, cu tot ce 
trebuie în ele. Oamenii 
Ostrovului au și o viață 
spirituală bogată în ma
nifestări cultural-educa
tive și artistice. Chipul 
sufletesc al sătenilor se 
relevă în primul rînd în 
muncă, în strădania lor 
de a spori continuu ave
rea obștească, de a obți
ne rezultate tot mai bune 
in munca lor. însuflețiți 
de chemarea secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de a obține în acest an 
producții agricole record, 
cooperatorii și mecaniza
torii din Ostrov au efec
tuat, în toamna trecută 
și în primăvara acestui 
an, lucrări de bună cali
tate, respectînd cu rigu
rozitate epoca optimă și 
normele agrotehnice ale 
fiecărei culturi. Acest fapt 
îndreptățește optimismul 
și hotărârea locuitorilor 
satului de a cinsti cele 
două evenimente istorice 
ale acestui an — a 40-a 
aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. — 
cu noi împliniri, făcînd 
din 1984 o nouă treaptă 
în devenirea socialistă a 
satului, județului și a pa
triei.

U.T.A. 1—0; Aurul Brad 
— Minerul Motru 1—0. • 
Clasament: 1. Poli. Timi
șoara 39 p.; 2. „U“ Cluj-N. 
37 p.; 3. C.S.M. Reșița 33 
p.; 4. Aurul Brad 29 p....
10. Minerul Lupeni 25 p.

■ DIVIZIA C 8 : Mine
rul Certej — Minerul Ora- 
vița 1—1 ; Minerul Paro- 
șeni — U.M.T. 1—0; Meca
nica Orăștie — Metalul 
Bocșa 3—1; Metalul O. 
Roșu — Dacia Orăștie 3—1; 
Victoria Călan — Mureșul 
Explorări Deva 1—1; Con
struct. Timișoara — Mine
rul Aninoasa 2—-1 ; Mine
rul Ghelari — Min. Șt. 
Vulcan 1—0; Min. M. Nouă 
Min. Anina 3—0. • Cla
sament : 1. Mureșul E.
Deva 31 p. ; 2. Min. Paro- 
șeni 24 p.; 3. Vict. Călan 
23; 4. Min. M. Nouă 22; 
5. Constr. Timiș. 21 (34—•
36); 6. Min. Anina 21 (30— 
35); 7. U.M.T. 20 (40—28); 
8. Dacia 20 (42—31); 9. Min. 
Certej 20 (37—33); 10. Me
canica Or. 20 (29—36) ; 11. 
Min. Oravița 20 (25—36) J 
12. Min. Ghelari 20 (21— 
35); 13. Min. Șt. Vulcan 
19; 14. Met. O. Roșu 18 
(29—36); 15. Min. Aninoa
sa 18 (17—30) ; 16. Met.
Bocșa 17.
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