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Planul lunii aprilie a fost 
îndeplinit înainte de termen

• MINA LUPENI. Co
lectivul care a chemat la 
întrecere minerii țării 
s-a întrecut în vrednicie. 
Plusul acumulat cu o zi 
înainte de încheierea lu
nii depășise cifra de 
10 000 TONE DE CĂR
BUNE, CĂRBUNE cou- 
SIFICABIL OBȚINUT 
PE SEAMA SPORI
RII PRODUCTIVITĂȚII 
MUICII IN CĂRBUNE 
CU APROAPE 700 
KG/POST.

• MINA PETRII,A. 
Constanți in realizări,

ARMINDENI
De la strămoșii noștri 

daci, în această fertilă 
vatră, armindeniul ne-a 
rămas ca 0 sărbătoare-' 
corolar a lucrărilor a- 
gricole de primăvară.. 
Fiii de țărani români ca
re au apucat calea fa
bricilor și uzinelor, a 
minelor și furnalelor au 
trăit, după istorica ho- 
tărîre a-primului Con
gres al Internaționalei a 
Il-a. intr-un continuu 
firesc Sărbătoarea mun- 

: ciț, simbolul jertfelor 
malale a luminat lupta 
lor dîrză de cucerire a 

i ~L‘bertățu sociale și na
ționale. Comuniștii au 
înălțat, prin puterea sa
crificiului, cutezanța vi
sului ingeminate cu ro
mantismul revoluționar al 
faptelor, crezul lor lucid 
a devenit crezul unui po
por dornic de fericire și 
prosperitate..

Partidul nostru, matu
rizat in aspra confrun

ți tare cu forțele reacționa
ți re, a condus masele 
ț pe drumul aspru, pre- 
i sărat cu jertfe, al Eli- 
I berării. Flamura armin- 
? deniului, de sărbătoare și 
: luptă s-a întrupat în fla- 
; mură a construcției an- 
i gajante a socialismului. 
• Iată de ce, 1 Mâi 1979, 
ț al 90-lea armindeni m-un- 
; citoresc, este sărbătoarea 
l unui popor, ctitorită din 
i zorii istoriei sale, pecetlu- 
; ită cu secole de jertfe și 
: victorii și înălțată prin 
| luptă și muncă, prin crez 
( comunist, in cerul de 
; aspirații demne ale ne- 
I strămutatei vetre a nea- 
; mulul nostru, lată de ce 
5 fiecare armindeni mun- \ 
: citoresc e o ștafetă a dru- 
î inului mereu ascendent : 
ț de împliniri certe, a vi- ; 
; itorului nostru comunist, i 
; Iată de ce se cuvine să J 
| urăm eternitate româ- 
I nească acestei copleși- 
: toare in semnificații zi- 
5 le de 1 Mai.

Ion VULPE

consecvenți ritmului de 
extracție impus încă de 
la începutul anului, MI
NERII DE LA PETRILA 
AU EXTRAS IN A- 
CEASTA LINA SU
PLIMENTAR PESTE 
6 600 TONE DE CĂR
BUNE. Productivitatea 
muncii în cărbune Ia ni
velul întreprinderii a 
fost, de asemenea depă
șită. SPORUL DE PRO
DUCTIVITATE — 600
KG/POST.

• MINA URICANI 
Primele complexe me

în preajma zilei de 1 Mai 
1930, Comitetul. Central al 
Partidului Comunist Român 
a editat un manifest care 
evidenția consecințele gre
le ale crizei economice a- 
su'pra maselor, pe fundalul 
căreia s-au produs greve 
in Valea Mureșului, Valea 
Jiului și alte localități din 
țară. „In fața acestei situa
ții — se preciza în mani
fest — datoria clasei mun
citoare din întreaga țară es
te de a se solidariza și sus
ține luptele mari ale mi
nerilor din Valea Jiului, Va
lea Prahovei și căile fera
te prin greve politice, de
monstrații,' crearea comite
telor de luptă și de solidari
zare. Acum ca niciodată for
țele organizațiilor revolu
ționare ale clasei muncitoa
re și țărănimii trudite tre
buie să facă un zid de 
fler in jurul partidului co
munist". In principalele cen
tre muncitorești din Valea 
Jiului au fost organizate în
truniri unde muncitorii au 
fost chemați prin manifes
te, prin propaganda de 
la muncitor la ■/'.muncitor ; 
la 1 Mai 1930 au manifestat 
peste 2 000 de mineri la 
Lupeni. La 24 aprilie 1931, 
Inspectoratul regional de 
poliție Cluj semnala Direc

I

canizate introduse în a- 
batajele acestei întreprin
deri au început să dea 
rod bogat. ÎN LUNA A- 
PRILIE, COLECTIVUL 
MINEI A EXTRAS CEA 
MAI MARE PRODUC-
ȚIE SUPLIMENTARA 
DIN ACEST AN 
Peste 3000 tone 
cărbune
CABIL, IAR 
TIVITATEA

DE
COCSIFI- 
PRODUC- 

MUNCII
PLANIFICATA ÎN
CĂRBUNE A FOST DE
PĂȘITĂ CU APROAPE 
700 KG/POST.

ției generale a poliției din 
București răspîndirea în a- 
ceastă zonă a țării, precum 
și la Mediaș și în Valea Ji
ului a patru circulare ale 
P.C.R. cu instrucțiuni pri
vind organizarea și desfă-

Tradiții 
muncitorești

lalea Jiului

șurarea campaniei de 1 Mai.
In Valea Jiului, conform 

unui document al autorită
ților „comuniștii au făcut 
o intensă propaganda și 
pregătiri speciale pentru săr
bătorirea zilei de 1 Mai, in 
afară de cadrul dispozițiuni- 
lor date de guvern" ; orga
nele de poliție au cerut Mi
nisterului de Interne, prin- 
tr-o telegramă cifrată, su
plimentarea efectivelor în

Marea adunare populară 
din Capitală 

consacrată zilei de 1 Mai
Tovarășul Nicolae 

Ceausescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
p.artid și de stat au parti
cipat, luni după-amiază, în 
Capitală, la tradiționala 
adunare populară consa
crată zilei de 1 Mai, săr
bătoare omagiata în acest 
an sub semnul a trei me
morabile evenimente, cu 
profunde rezonanțe în con
știința întregii noastre na
țiuni : 90 de ani de la de
clararea zilei de 1 Mai ca 
Zi internațională a oame
nilor muncii; 40 d§ ani de 
la marile demonstrații an
tifasciste și antirăzboinice 
din țara noastră, la organi
zarea cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus 
o contribuție inestimabilă; 
35 de ani de la realizarea 
Frontului Unic Muncito
resc, act politic care a 
constituit nucleul viguros 
al unității întregului popor 
îrr lupta împotriva dicta
turii militaro-faseiste,
pentru salvgardarea intere, 
selor sale fundamentale, a 
însăși ființei sale naționa
le.

Cu sentimente de ne
țărmurită dragoste, de pro
fundă stimă și prețuire, 
exprimate prin emoționan
te urări, prin cîntec și ioc, 
au întâmpinat numeroși lo

sărcinate cu paza în vede
rea zilei de 1 Mai. De a- 
semenea, Direcția generală 
a societății anonime a te
lefoanelor a dispus, printre 
altele, ca „în special ser
viciul. telefonic să funcționeze 
în bune cdrtdițiuni la Deva 
și in Valea Jiului1-. La Pe
troșani și Lupeni muncito
rii, cu drapele roșii, s-au 
întreptat spre ..Cîmpia Sur- 
duc“, unde s-a desfășurat o 
demonstrație cu caracter re
voluționar.

întrunirile și demonstrați
ile celor peste 3000 de mun
citori din Petroșani, Lu
peni, Lonea și Petrila, cu 
prilejul zilei de 1 Mai 1934, 
s-au desfășurat „în front li
nie", caracterizîndu-se prin- 
tr-o puternică notă antifas
cistă. Ele au fost Conco
mitent, o afirmare pregnan
tă a solidarității de clasă 
cu victimele fascismului pe 
plan mondial. In localitățile 
miniere din Valea- Jiului, ca 
și în alte centre din Tran
silvania și Banat: caracte
ristica sărbătorii zilei de.
1 Mai 1935 a stat s.iîb .Sem
nul luptelor organizațiilor

Prof. Dumitru PELIGRAD 

(Coniiuuare in pag. a 2-a; 

cuitori ai Capitalei pe se
cretarul general al parti
dului, încă dg la sosirea în 
Parcul Tineretului, pînă 
la Palatul Sporturilor și 
Culturii, unde a avut loc 
marea adunare populară, 
organizată de Comitetul 
municipal București al 
P.C.R. Cu aceleași simță
minte de vibrant entuzi
asm, cu aceeași căldură, 
au întîmpinat pe conducă
torul partidului și al sta
tului nostru miile de par
ticipant la adunare. La 
intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea 
partidului și statului șînt 
salutați cu puternice ura
te, Asistența scandează în
delung humele partidului, 
al secretarului său gene
ral, „Ceaușescu — P.C.R,!". 
Acest refren. întipărit ca 
un simbol în conștiința po
porului nostru răsună a- 
poi minute în șir, în ma
rea sală.

Ora 16. împreună cu se
cretarul general al parti
dului tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în tribuna 
oficială iau loc tovarășa 
Elena Ceaușescu. tovarășii 
life Verdeț, Ștefan Voitec. 
Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel

Adunarea festivă 
din Petroșani

I.a Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani 
a avut loc, ieri, aduna
rea festivă consacrată 
sărbătoririi zilei de 1 
Mai. Au participat nume
roși muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cercetători și 
protestanți din întreprin
derile miniere, institute
le de cercetare, întreprin
derile constructoare și 
de reparații a utilajului 
minier și de construcții 
social-industriale, oameni 
ai muncii din transpor
turi, învățămînt, sănăta
te, comerț, din celelalte 
domenii ale vieții econo- 
mico-s xiiale.

La adunare au luat 
parte tovarășii Teodor 
Haș, prim-secretar al Co
mitetului județean Hune
doara al P.C.R., președin
tele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular ju
dețean, Lazăr Filip, Ni
colae Haneș și Teodor Ru- 
su, secretau ai Comitetu

Burtică, Virgil Cazactfe 
Gheorghe Cioară. Lina 
Ciobanii, Constantin.Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Faze- 
kas, Ion loniță, Petre Lu
pii, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Leon te Răutu, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ște
fan Andrei, Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Mihai 
Dalea, Miu Dobrescti, Lu
dovic Fazekas, Mihai Ge
re, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Popa. I- 
lie Rădulescu, Marin Va
sile.

Iau loc. de asemenea, ve
chi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești 
din țara noastră, repre
zentanți ai unor organi
zații de masă, muncitori, 
alți reprezentanți ai oa
menilor muncii din mari 
întreprinderi bucureștene, 
personalități alo vieții ști
ințifice și culturale. .

în sală sînt prezențt 
membri ai C C. al P.C.R.,- 
ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de 
partid cu stagiu din ilega
litate, conducători de ins
tituții centrale, organizații 
de masă și obștești, gene
rali și ofițeri, activiști de 
partid și do stal, oameni 
ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucu- 
reșțene.

Au luat parte delegați 
și reprezentanți ai unor 
partide politice, ai unor 
foruri sindicale internațio
nale. ai unor organizații 
sindicale, de femei și ai 
altor organizații de masă 
din țări socialiste, din sta
te în curs do dezvoltare, 
din alte țări din Europa, 
Asia, Africa, America la
tină, în total din peste 50 
de state ale lumii.

Iau parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai 
corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

(Continuare în pag. a 4-a)

Aspect , din timpul 
desfășurării adunării 
festive din Petroșani.

lui 'municipal de partid, 
Traian Blaj, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului E- 
xecuțiv al Consiliului 
popular municipal. Mar- 
cu Boantă. președintele 
Consiliului municipal al 
sindicatelor. Au fost, de 
asemenea, prezenți acti
viști de partid și de stat, 
ai organizațiilor de ma
să și obștești.

Despre importanța zilei 
de 1 Mai a vorbit tova
rășul Marcu Boantă, care 
a subliniat semnificațiile 
acestui eveniment în con
textul împlinirii a 90 de 
ani de la declararea zi
lei de 1 Mai ca zi a soli
darității internaționale a 
celor ce muncesc, 40 de 
ani de la marea demon
strație muncitorească, 
antifascistă și antirăzboi
nică din București și 35 
de ani de la crearea 
Frântului Unic Muncito
resc în țara noastră. Vor-

,'Connnuare în pag. a 4-a-
■
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Tineretul Văii Jiului
pe coordonatele dezvoltării

Tradiții muncitorești
(Urmare din pag. 1)

mai 
din

muncitorești împotriva în
cercărilor organizațiilor fas
ciste de a dezbina unitatea 
clasei muncitoare. „De 1 
Mai — se putea citi in zia
rul „Scînteia" din 10 
1935 — muncitorimea
întreaga țară a manifestat 
pentru lupta in front unic 
împotriva ofensivei capita
liste. a fascismului și răz
boiului". întrunirile munci
torești, prilejuite de ziua de 
1 Mai 1936. care s-au des
fășurat in Valea Jiului au 
prezentat — sub aspectul 
conținutului — următoarea 
notă caracteristică : lupta,
mai accentuată decît in 
nil trecuți, pentru 
cari economice și 
democratice st.rîns 
nevoia mobilizării

prile- 
1938 

sțrâ-

Călăuzit de istoricele do
cumente ale Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, de 
cuvîntările de excepționa
lă importanță teoretică și 
practică ale secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tineretul Văii Jiului 
tîmpină zilele de 1 
sărbătoarea muncii 
Mai, 
noi și însemnate realizări.

Preocuparea principală a 
organizațiilor de tineret 
din municipiul nostru es
te educarea prin muncă 
și pentrtl muncă a tinerei 
generații, în spiritul bo
gatelor tradiții ale popo
rului nostru. Pentru atin
gerea țelurilor majore, a 
idealurilor nobile pe care 
le are societatea noastră, 
milităm pentru formarea 
la tineri a unei gîndiri î- 
naintate, cutezătoare, 
să determine 
responsabilă la 
rea în viață a 
sarcini trasate

întrecerea 
sub deviza .. ______
factor activ în realizarea 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice" cuprinde 
peste 23 000 de tineri din 
întreprinderile și institu
țiile Văii Jiului, antrenați 
într-o permanentă com
petiție a muncii pentru re
zultate mai bune și 
calitate superioară. : 
lectivele unităților 
re, pe șantierele de 
trucții, în unitățile 
tractoare de

re- 
care 

sl
in

în-
Mai, 

și 2 
Ziua tineretului cii

care 
o angajare 
transpune- 
mărețelor 

de partid, 
desfășurată 

.Tineretul —

i de 
In co- 
minie- 

cons- 
cons- 

mașini, cele

de transport, comerț și 
toate celelalte domenii, bri
găzile de tineret au deve
nit cunoscute datorită 
zultatelor bune pe 
le obțin, fapt care le 
tuează lună de lună
fruntea întrecerii socialis
te. Pe linia transpunerii în 
viață a programului de me
canizare a mineritului a- 
doptat de către conduce
rea partidului și statului 
nostru, organizațiile de

eticii
In- 
că-
con- 
bri-

2 Mal - 
Ziua tineretului

tineret manifestă preocu
pări multiple pentru pre
gătirea tinerilor, a cadre
lor de azi și de mîine ale 
Văii Jiului. In acest an, 
720 de tineri se califică la 
cursurile organizate în în
treprinderi, iar peste 
dobîndesc cea de a 
meserie la cursurile 
policalificare. Sub 
ta „Calitate, 
producție", echipa de 
neri din cadrul unităților 
economice se deplasează în 
diferite puncte de lucru, lo
curi de muncă, depistînd 
căile de risipă a energiei, 
materialelor și combusti
bilului, acționînd pentru 
înlăturarea acestora.

Larga participare a ti
nerilor la viața economică 
și socială a Văii Jiului, 
la conducerea întregii ac-

400 
doua 

de 
ștafe- 

economie, 
ti-

tivități, face necesară pre
gătirea lor multilaterală, 
sporirea conștiinței socia
liste a acestora, educarea 
în spiritul ideilor marxist- 
leniniste, a Codului 
și echității socialiste, 
tîlnirile organizate de 
tre tineri eu cadre de 
ducere din economie,
gadieri fruntași, activiști 
de partid și de stat, mi- 
litanți ai mișcării munci
torești, contribuie la for
marea și educarea comu
nistă a tinerei generații. 
In acest sens au devenit 
tradiționale întîlriirile ti
neretului cu istoria la mo
numentul din Lupeni, la 
Costești și în alte locuri 
istorice din țară. De ase
menea, în cadrul Festiva
lului național „Cîntarea 
României", mii de tineri 
cîntă frumusețea muncii, 
reprezentînd cu cinste ar
ta Văii Jiului.

In întîmpinarea Congre
sului al XII lea al P.C.R., 
a sărbătorim a -35 de ani 
de la Eliberare și come
morarea a 50 de ani de la 
greva de la Lupeni, tine
retul Văii Jiului este an
gajat să pună în valoare 
întregul potențial de care 
dispune pentru afirmarea 
deplină a capacității sale 
creatoare, în scopul tradu
cerii în viață a înaltelor 
idealuri comuniste.

al

Nicolae VI,AD, 
prim-secretar 

Comitetului municipal 
al U.T.C.

de tineret
Te-
III 

în- 
mai

sarcini- 
cinstea 
a Zilei 
succes 

crește- 
in car-

la 
în 

Mat

I

I
i

lor. Aparatul represiv 
primit, în consecință, 
poziții de a acționa 
interzicerea completă 
nifestațiilor în anul 
tor. „Lumea Nouă"

Raport tineresc
• Brigada

■ condusă de Drăgoș 
leagă, de la sectorul 
al I.M. Lonea și-a 
deplinit cu două zile
devreme angajamentul 
de a extrage 1000 tone 
de. cărbune peste 
le de plan în 
zilei de 1 Mai și 
tineretului. Acest 
s-a obținut prin 
rea productivității
bune cu 2,5 tone pe post 
în ultimele două săptă- 
mîni, intr-un abataj do
tat cu complex mecani
zat.

• Din inițiativa comi
tetului U.T.C. de 
preparația Coroești, 
cinstea Zilei de 1
și a Zilei tineretului au 
fost organizate, in ulti
mele zile ale lunii apri
lie, mai multe acțiuni în 
sprijinul producției. Prin
tre acestea se numără e- 
fectuarea reviziei și re
parațiilor — după orele 
de program —• la linia a 
Il-a spălare, repararea și 
punerea în funcțiune a 
trei motoare electrice,

• In ultima zi a lu
nii aprilie, tinerii de la 
I.M. Petrila au raportat 
realizarea a 35 000 
economii finanțate, 
acțiuni de muncă 
triotică. Economiile
alizate vor fi folosite 
pentru organizarea unor 
excursii în țară șt/ alte 
acțiuni cultural-distrac- 
tive de care vor beneficia 
cu prioritate tinerii e-, 
vidențiați în producție și 
acțiuni patriotice.

lei 
din 

pa
ren

Pe loc de frunte
In întîmpinarea Zilei tineretului, între organiza

țiile U.T.C. din municipiul Petroșani s-a declanșat o 
entuziastă întrecere pentru obținerea unor rezultate 
deosebite.

In fruntea acestei întreceri s-au situat tinerii din 
Lupeni care au realizat 130 000 lei economii finanțate 
din acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producți
ei, precum și două milioane lei economii nefinanțate. 
S-au evidențiat, în mod deosebit, uteciștii din orga
nizațiile nr. 4, 13a și 13b de la I.M. Lupeni, nr. 4 și 
nr. 6 de la preparație, I.F.A. „Vîscoza", liceul meca
nic și liceul chimic.

ticipanții — așa cum re
levă documentele de arhivă 
— au strigat în repetate rîn- 
duri „Jos fascismul !“, „Tră
iască Frontul popular anti
fascist !“. In cadrul acțiuni
lor revoluționare conduse 
de P.C.B. în perioada dic
taturii regale se pot des
prinde și momente referi
toare la sărbătorirea zilei de 
1 Mai. -Pentru a împiedica 
întrunirile muncitorești, gu
vernul a- interzis cu 
jul zilei de 1 Mai 
orice demonstrație de
dă, permițind doar sindica
telor afiliate la C.G.M. 
organizeze întruniri 
supravegherea 
Muncitorii din Valea., 
lui n-au avut 
să se întrunească. în 
zi, autoritățile 
acest lucru, în 
rii de asediu. 
Mai 1939 s-a 
într-o mare 
revoluționară : 
ducerea Partidului r 
nlst Român, zeci de 
de oameni ai muncii 
participat la această 
monstrație a forței și coezi
unii clasei muncitoare. A-s 
ceasta zi. de la care se îm
plinesc 40 de ani, a eviden
țiat prestigiul și activitatea 
P.C.R. în rîndurile popo
rului, lupta pentru o Româ
nie liberă și independentă, 
lupta împotriva fascismului.’ 
Și în Valea Jiului s-au 
desfășurat, în săli, întruniri 
muncitorești sub semnul u- 
nității de luptă a clasei 

îȘi muncitoare.

pe

să 
sub 

autorităților.
Im

posibilitatea 
acea 

nepermițind 
virtutea stă- 
Ziua de 1 

transformat 
manifestare 

sub -con-'
1U- 
mii 
au 

de-

a- 
revendi- 
general- 

legate de 
maselor

muncitorești împotriva 
ricolului fascist.

De altfel, în numeroase 
localități din țară au fost 
votate moțiuni în care figu
ra cerința realizării Fron
tului popular antifascist. 
Concluziile trase de 
vernul liberal în urma ac
țiunilor de 1 Mai 1936 
fost nefavorabile muncitori- 

a 
dis-

pentru 
a ma- 
urmă- 

n______ ___ (din
1 mai 1936) informa cititorii 
despre „starea de asediu din 
Valea Jiului", la adăpostul 
căreia „societățile liberale 
„Petroșani" și „Lonea" 
calcă toate angajamentele’ 
In aceste condiții, manifes
tațiile muncitorești prile
juite de 1 Mai 1937 au fost, 
în general, restrinse. Par-

In salba sărbătorilor mun
citorești, 1 Mai a fost și 
rămîne o zi a unității, for
ței și nobleței oamenilor 
muncii de pretutindeni.

Foto : I. UC’IIJUn zîmbet în soare.

•••••••••••••••••••••• «••••••••••••••••••••••••••••••••••
Orașele noastre—tot mai frumoase *
Sărbătorirea zilei de 1 .Mai prilejuiește, firesc, 

evaluarea rezultatelor numeroaselor și rodnicelor ac
țiuni gospodărești și de înfrumusețare desfășurate în 
toate localitățile Văii Jiului sub îndrumarea organi
zațiilor de partid din cartiere, cu sprijinul cetățenilor, 
întreprinderilor, instituțiilor. Prezentăm astăzi spi
cuiri din aceste prime bilanțuri.

PETROȘANI
• Potrivit obiectivelor cu

prinse in programul de a- 
menajări gospodărești al 
Consiliului popular muni
cipal, s-au efectuat lucrări 
de reconditionare a zone
lor verzi existente, care în
sumează peste 50 de hec
tare și s-au creat noi spa
ții verzi cu o suprafață de 
2,5 hectare.

• Cu su ma de 100 000 lei 
prevăzută in buget și spri
jinul larg al cetățenilor, 
s-au procurat și plantat 
ÎS 000 arbori și arbuști or
namentali. S-au săpat și 
sădit flori pe peluzele stră
zilor Republicii, Mihai Vi
teaza, Oituz și Aviatori
lor; colectivele Casei de 
cultură și Oficiului de poș
tă și telecomunicații au a- 
menajat în mod deosebit 
spațiile din jurul institu
țiilor respective-.

• Relevăm receptivitatea 
de care au dat dovadă față 
de solicitările ce le-au fost 
adresate conducerile unor 
unități prestatoare de ser
vicii, de producție și insti

tuții cum sînt cele ale 
E.G.C.L., S.U.T. — I.C.M.M., 
Șantierului din Petrila al

I.V.M.P., ■ Lotului 
Petroșani al T.C.I. Brașov, 
Liceului economic și de 
drept administrativ, Liceu
lui industrial și altele, al 
căror sprijin, coroborat cu 
cel al cetățenilor s-a ma
terializat in numeroase lu
crări gospodărești-edilitare.

• Numărul participanților 
la acțiunile de înfrumuse
țare a municipiului și re
alizările gospodărești ob
ținute, îndeosebi în luna 
aprilie', se ridică la peste 
50 000 de cetățeni.

LUPENI
• S-au transportat 2500 

tone de pămînt vegetal in 
vederea extinderii zonelor 
verzi ale cartierelor noi, e- 
fectuindu-se in același timp 
lucrări de întreținere pe 
circa 25 ha spații verzi e- 
xistente. Cartierele Vîscoza 
nr. 1 și nr. 4, Praia și zo
na Monumentului eroilor 
mineri s-au aflat în centrul 
atenției gospodarilor ora

șului, aici realizindu-se ce
le mai importante lucrări 
de amenajare și înfrumuse
țare. Au fost plantați, 
25 000 arbori și arbuști or
namentali, din care 2 200 de 
trandafiri. In zona centrală 
a orașului și în cartierele 
Vîscoza nr. 1, 3 și 4 s-au 
plantat garduri vii cu o lun
gime de peste 4 km.
• A fost reparat, și vop

sit mobilierul stradal — 
bănci, refugii din stațiile de 
autobuz, o parte din apa
ratele de joacă pentru copii.

VULCAN

• Valoarea lucrărilor gos
podărești realizate pe raza 
orașului prin contribuțiile 
cetățenilor, unităților pres
tatoare de servicii și eco
nomice, în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai, se ridică, du
pă estimările făcute de con
siliul popular din localitate, 
la 4 311000 lei.
• S-au efectuat, între al

tele, plantări masive, ame
najări de zone verzi, re
parații de drumuri și stăzi. 
Zonelor din preajma bule
vardului Victoriei, străzilor 
Republicii și Aleea Viitoru
lui, precum și cartierului 
micro 3 B le-a fost acor
dată o atenție deosebită, 
fapt ilustrat de aspectul lor 
îngrijit.

URICANI
• Bilanțul întocmit de 

primăria orașului Uricani
“Specifică, între altele, exe-, 
cutarea de reparații de dru
muri, curățiri de rigole și 
șanțuri, reamenajarea a do
uă baze sportive, construi
rea a 1,1 km dig, taluzări, 
plantarea a 4200 arbori și 
a 500 ml gard viu, diverse 
alte lucrări gospodărești și 
de înfrumusețare iii valoare 
de 2 500 000 lei.
• Numărul de participant 

la acțiunile gospodărești în
treprinse aici s-a ridicat la 
peste 15 000.
PETRILA
• Amenajarea zonelor 

verzi existente, extinderea 
lor in jurul noilor blocuri, 
reparații de străzi și, mai 
mult ca oricind, plantări de 
arbori și arbuști ornamen
tali prin valorificarea flo
rei locale sînt doar citeva 
din realizările gospodărești 
obținute. Sute de metri de 
gard viu plantat Ungă blo
curile 26, 31, 33, plopi, tran
dafiri și panseluțe împodo
besc cartierele.
ANINOASA
• Din obiectivele gos

podărești preconizate pen
tru acest an au fost reali
zate pină in prezent lu
crări în valoare de 2 100 000 
lei.
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Fotbal, divizia A : F.C. Argeș—Jiul 2-0 (1-0)

Breșe în barajul oaspeților...
Lupte libere

In acest retur infructuos, 
Jiul și-a cîștigat trista fai
mă de a întrona lideri 
(vezi „cazul” Dinamo), de 
a deține recordurile în ma
terie de înfrîngeri la scor, 
de a permite reafirmarea 
unor înaintași prin 
„hat-trick” (Dudu Georges
cu). Duminică, pe gazonul 
din Trivale, Jiul a mai re
ușit performanța de a in
stala un golgeter în per
soana lui Radu II care, 
dăugîndu-și două goluri 
a zestrea de 15, s-a deta- 

. at de Stan. In fine, ală- 
uri de conjudețeana 

Copviniii, are cel mai 
■ real pasiv — cîte 43 
goluri

sa 
în
de 

-, dar formația din 
Vale n-are contracandidați
în ceea ce privește numă
rul golurilor primite în de
plasare.

...Era firesc ca Argeșul 
să atace și chiar să cîștige. 
In duelul cu Dinu, Dobrin 
n-a abandonat ideea împo
dobirii panopliei sale 
trofee cu un nou titlu na
țional. De data aceasta, 
deși au dominat, — Stancu 
și Cîrstea și-au găsit sălaș 
pe linia de centru — gaz
dele au întîlnit un adver
sar incomod, decis să ștear
gă ’amintirea slabei presta-

de

ții din etapa precedentă. 
Incomodați de presing, e- 
ievii lui Halagian și Tică 
Oțet, au avut prima ocazie 
mai clară abia în min. 15, 
cînd Bărbulescu a șutat în 
bară. Au deschis totuși 
scorul în min. 32, într-o 
fază în care Ciupitu s-a 
lăsat driblat de Radu II și 
Moise nu s-a mai putut o- 
pune șutului necruțător ex
pediat de titularul olimpi
cilor. înainte cu .cîteva se
cunde de pauză, Mulțescu, 
a cărui reintrare s-a făcut 
simțită în angrenajul echi
pei, a pătruns 
dreaptă, șutul 
re a întîlnit 
drept.

La reluare, 
partidei a rămas în datele 
cunoscute, s-a detașat prin 
intervenții spectaculoase și 
utile un portar care dobin- 
dește tot mai multă sigu
ranță — Moise. Piteștenii 
au evoluat mai șters, le-a 
„căzut" linia mediană, care 
s-a complăcut în inutile 
complicații, destrămate de 
apărătorii adverși. Cu sase 

' ’ 1'1-
au 

nou

pe aripa 
său centra- 
însă butul

desfășurarea

minute'
nai, 
prins 
pe picior greșit apărarea 
Jiului, Ciupitu l-a „agățat”

înainte de 
învingătorii 
însă, din

Jiul, învinsă la 
Minerul Lupeni a 
Progresul Băilești, 
Vulcan a închinat 
fața Chimistului Rm. 
La Metalul Oțelul 
Știința Petroșani.ia - 
„performanța” de 
terenul invinsă la ; 
4—0, dar culmea, 
trei goluri sînt 
fundașului central 
a ultimului apărător 
gheanu. Cumulat, 
tii divizionari din 
primit duminică 11 
și au marcat doar 
Categoricul insucces 
lectiv, de asemenea propor
ții explică în fapt situația 
de loc onorantă a combatan
telor noastre. Jiul se zbate 
în pragul periferiei clasa
mentului primului eșalon,’ 
fosta divizionară B din Lu-

Pitești, 
capotat la 

Minerul 
steagul in 

Vilcea. 
Roșu, 
reușit 
părăsia

scorul de 
primele 
„opera” 

Truică și 
Bo-

fotbaliș- 
Vale, au 

goluri 
unul, 

co

peni a renunțat la drumul 
spre „înalta societate”, 
nerul Vulcan consideră, 
nou, deplasările doar ca un 
act de pontaj în diviz.a’
iâr Știința, ei bine, orgoliul 
rănit al unei .perpetue e- 

a dezechilibrat-o, 
allă- 
l'.tpta 
a j uns 

ciepîa- 
,.păcii”

Mi-
din

șaloH: III, 
dintr-o formație; cărei 
dată dădea tonul in 
pentru promovare, a 
„ciuca” bătăilor in 
sare și echipă a 
teren propriu.

Ce se întîmplă oare 
fotbalul Văii, tovarăși an
trenori care primiți retri
buție pentru munca dum
neavoastră și manifestați 
public ambiția de a con
tribui la relansarea „balo
nului rotund” între cele do
uă Jiuri ? Aceasta să vă fie 
măsura muncii și pasiunii 
dv. ? (I.F.).

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Poli

Iași — C.S. Tîrgoviște 2—0, 
F.C. Baia Mare — Olimpia 3—1, 
Steaua — U. Craiova 1—0, Chi
mia — Gloria 1-—0, F.C. Bihor—• 
S.C. Bacău 2—0, Poli. Timișoa
ra — Dinamo 0 -1, A.S.A. — 
Corvinul 5—1, U.T.A. — Sp. stu
dențesc 1—0, F.C. Argeș —■
Jiul 2—0.

CLASA M E N T U L

Dinamo 28 14 8 6 40-19 36
F.C. Argeș 28 16 4 8 44-25 36
Steaua 28 14 4 9 48-26 34
C.S. Tîrgoviște 28 13 5 10 32-28 31
U. Craiova 28 11 8 9 32-21 30
F.C. Baia Mare 28 11 2 12 31-31 30
S.C. Bacău 28 11 6 11 32-28 28
Sp studențesc 28 11 6 11 34-35 28
Poli. Iași 28 10 7 11 30-33 27
A. S. A. 28 11 5 12 41-46 27
Poli. Timișoara 28 11 4 13 26-29 26
JIUL 28 11 4 13 31-43 26
Gloria 28 11 3 14 28-39 25
Chimia 28 10 5 13 30-42 25
Olimpia 28 11 3 14 31-44 25
U. T. A. 28 9 6 13 35-38 24
CORVINUL 28 10 4 14 35-43 24
F.C. Bihor 28 7 8 13 27-37 22

ETAPA VIITOARE: F.C. Bi
hor — Poli. Timișoara, U.T.A. 
-— U. Craiova, Poli. Iași — F.C. 
Baia Mare, Sp. studențesc — 
F.C. Argeș, F.C. Corvinul — 
Gloria Buzău, C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Olimpia, Dinamo — Chimia, 
Jiul —. A.S.A., S.C, Bacău — 
Steaua. "■ - ■ .1'

în careu pe Moiceanu. Lo
vitura de pedeapsă a fost 
transformată de Radu II, 
Moise, derutat de fenta 
înaintașului piteștean, a 
plonjat în direcția opusă s 
2—0. Pentru ca amarul în
frângerii să fie „garnisit” 
mai abitir,Sălăgean a dia
logat nesportiv cu cavale
rul fluierului, fiind invitat 
pe tușă. Ar fi putut Jiul 
să contraatace intențiile 
fostului lider? Prin telefon, 
cu multă obiectivitate, 
cronicarul sportiv al zia- 

. rului piteștean „Secera și
Ciocanul”, Traian Ulmea- 
nu, confirmă supoziția 
noastră : „...Iancu a acțio
nat izolat în centrul liniei 
sale de atac, a cîștigat li
nele dueluri cu Cîrstea, 
dar reușitele lui pot fi con
sacrate doar la capitolul 
satisfacții personale, întru- 
cit niciun coechipier nu s-a / 
gîndit să-l ajute sau să be
neficieze de pasele lui”. 
Fără comentarii...

De acum, cînd luptele 
violente nu mai cruță nici 
pe cei care aveau avantaj 
liniștitor de puncte, Jiul 
așteaptă replica formației 
lui Bone, aureolată dumi
nică de o categorică victo
rie în fața Corvinului: 
5—1. Barem dacă balanța 
Jiului s-ar mai înclina spre 
activ, fiindcă actualul deze
chilibru 31—43 sfîrnește 
destule emoții și motive de 
îngrijorare...

Ion VULPE

Trei campioni de
Peste 100 de luptători li- 

beriști din Brașov, Tg. Jiu, 
Tg. Mureș, Pitești, Hune
doara, Deva, Petroșani etc. 
și-au dat intîlnire, la Bra
șov, in cadrul etapei de 
zonă a campionatelor na
ționale individuale, dis- 
putindu-și aprig șansele 
pentru calificarea în faza 
finală. Din garnitura Jiu
lui Petrila, formație an
trenată cu pricepere și pa
siune de profesorul Ghi- 
ță Pop, trei cunoscuți 
sportivi au cucerit laurii 
acestei ediții, ciștigînd ast
fel dreptul de a se pre
zenta. la sfirșitul lunii iu
nie. la Iași, cu reale șanse 
la un loc pe podiumul de 
premiere. Este vorba , de 
loan Corbei (categoria f 48 
kg), Constantin Măndilă 
(52) și Marin Stanciu (82). 
De remarcat că în cadrul 
ultimei categorii, Vasile 
Plugar, mai tînărul lor 
coechipier, s-a clasat pe 
poziția a IV-a.

Așadar, pentru Cei trei 
luptători urmează o lună 
de intense pregătiri, pen
tru a lua un start bun in
compania ciștigătorilor ce
lorlalte cinci zone. „Tablo
ul" categoriilor, studiat 
valoric, oferă pronosticuri 
optimiste pentru Constan
tin Măndilă. Fostul cam

zonă

pion național de juniori, 
campion internațional de 
seniori al României și par
ticipant la Olimpiada de la 
Montreal îi va avea ca ad
versari mai dificili pe Ion 
Arapu (Steaua), Gh. Bir- 
cu și D. Ignat (de la Stea
gul roșu și respectiv Di
namo Brașov), Petre Cear- 
nău (V.M. Timișoara). De 
soarta întîlnirilor cu frun
tașii categoriei sale depin
de poziția ocupată. De alt
fel, într-o scurtă convor
bire avută ieri, Măndilă 
își anunța suporterii că 
țintește o medalie. Cu ace
leași intenții se prezintă la 
categoria 82 kg ți campio
nul național de acum trei 
ani, Marin Stanciu. Din
tre redutabilii săi con-

curenți se detașează Tibe- 
riu Seregeli (Steaua), V, 
Țigănaș (Nicolina Iași) și 
D. Lup (Dunărea Galați). 
Să nu-l uităm însă pe „de- 
vanul" de vîrstă al finaliș- 
tilor noștri. La 25 de ani, 
loan Corbei, cel mai „ușor" 
luptător, aspiră la con
sacrare, are ambiția să de
monstreze că, atunci cînd 
există pasiune și condiții 
de pregătire, sportul de 
performanță se poate a- 
firma și în mediu sătesc 
(se știe, loan Corbei s-a 
născut și locuiește în Ba
nița).

Tuturor, le dorim satis
facții pe măsura pregătirii 
lor.

Andrei APOSTOL

C,

DIVIZIA C 7
REZULTATE TEHNICE: Me

talurgistul Sadu — Dierna Or
șova 3—1, Progresul Băi Ieșt i— 
Minerul Lupeni 2—0, Construc
torul Tg. Jiu — Pandurii rg. 
Jiu 3—7, Unirea Drăgășarii — 
Minerul Motru 2—0, Metalul Ro
vinari — Bistrița Băbeni 0—0, 
Chimistul Rm. Vilcea — Mine
rul Vulcan 3—1, C.F.R. Craiova 
— Constructorul Craiova 2-—0, 
Gloria Drobeta Tr. Severin — 
Lotru Brezoi 4—0.

CLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 23 17 1 5 73-25 35
C.F.R. Craiova 23 13 4 6 39-21 30
Min. Lupeni 23 13 1 9 43-23 27
Dierna Orșova 23 11 3 9 37-34 25
Lotru Brezoi 23 11 2 10 24-31 24
Met. Sadu 23 8 7 8 39-32 23
Chim. Rm. Vil. 23 10 3 10 27-28 23
Constr. Cr. 23 8 7 8 27-30 23
Progr. Băilești 23 9 4 10 39-40 22
Min. Vulcan 23 8 6 9 28-33 22
Gl. Dr. Tr. Sev. 23 9 3 11 33-43 21
Min. Motru 23 8 4 11 39-31 20
Met. Rovinari 23 8 3 12 26-39 19
Bistr. Băbeni 23 8 3 12 23-50 19
Unirea Drăg. 23 8 2 13 29-38 18
Constr. Tg. Jiu 23 8 1 14 29-47 17

ETAPA VIITOARE: Bistrița
Băbeni — Pandurii Tg. Jiu,
Minerul Motru — Minerul Vul-
can, Ghimistul Rm. Vîlcea — 
Metalurgistul Sadu, Minerul Lu
peni — Gloria Drobeta Tr. Se
verin, Dierna Orșova — Cons
tructorul Craiova, C.F.R. Craio
va — Progresul Băilești, Lotru 
Brezoi — Unirea Drăgășani, 
Constructorul Tg. Jiu — Meta
lul Rovinari.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE : Mi

nerul Oravița —■ Unirea Alba 
lulia 3—0, Unirea Tomnatic — 
Metalul Hunedoara 4—0, Vultu
rii Textila Lugoj — Electromo
tor Timișoara 3—1, Metalul Oț. 
Roșu — Știința Petroșani 4—0, 
I.C.R.A.L. Timișoara — Gloria 
Reșița 0—1, Laminorul Nădrag 
— C.I.L. Blaj 3—0, Unirea Sîn- 
nicolau Mare — Metalul Boc
șa 1—0, Minerul Ghelar —
C.F.R. Simeria 2--0.
\ CLASA M E N T U L

Vuit. tx. Lugoj 23 13 3 7 42-23 29
Unirea S.M. 23 13 3 7 33-22 29
U. Tomnatic 23 11 5 7 38-22 27
Unirea A.I. 23 13 1 9 29-20 27
Min. Oravița 23 11 4 8 36-31 26
Lam. Nădrag 23 11 3 9 36-30 25
Știința Petroș. 23 10 5 8 38-35 25
Gloria Reșița 23 10 3 10 41-31 23
Met. Bocșa 23 10 2 11 28-36 22
Min. Ghelar 23 8 5 10 27-27 21
Electrom. Tim. 23 8 5 10 33-36 21
C.F.R. Simeria 23 9 3 11 22-30 21
I.C.R.A.L. Tim. 23 8 4 11 21-35 20
Met. Oț. Roșu 23 8 3 12 27-30 19
Met. Huned. 23 7 4 12 18-39 18
C.I.L. Blaj 23 5 6 12 15-35 16

ETAPA VIITOARE : Știința 
Petroșani — Metalul Hunedoara, 
Gloria Reșița — Minerul Ghe
lar, Metalul Oț. Roșu — 
I.C.R.A.L. Timișoara, Vulturii 
textila Lugoj — Unirea Tomna
tic, Unirea Alba lulia — Meta
lul Bocșa, Electromotor Timi
șoara — Unirea Sînnicolau Ma
re, C.F.R. Simeria — Lamino
rul Nădrag, C.I.L. Blaj — Mine
rul Oravița.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE :

I.G.C.L. Hunedoara — Aurul
Certej 0—1, Parîngul Lonea —
Minerul Aninoasa 2 0, Auto
Hațeg — Minerul Uricani 0 —2,
I.M.C. Bîrcea Preparatorul
Petrila 4—2, Explorări Deva —
Preparatorul Teliuc 6-—0, Mine-
rul Paroșeni — Constructorul
Hunedoara 4—1, C.F.R. Petro-
șani — Dacia 11 Orăștie 1—2,
Metalul Criscior Metalul Si-
meria 0—3.

CLAS A M E N T U L
Expl. Deva 23 17 3 3 68-14 37
Min. Paroșeni 23 14 4 5 58-27 32
Min. Uricani 23 11 6 6 44-35 28
Aurul Certej 23 12 4 7 43-37 28
Constr. Hd. 23 11 5 7 45-21 27
Min. Aninoasa 23 12 3 8 47-35 27
Dacia II Orăștie 23 13 0 10 43-31 26
I.M.C. Bîrcea 23 10 4 9 53-45 24
Prep. Petrila 23 9 3 11 36-45 21
C.F.R. Petroș. 23 8 3 12 42-51 19
Met. Simeria 23 8 2 13 31-47 18
Auto Hațeg 23 8 5 10 32-36 17
I.G.C.L. Hd. 23 9 3 11 33-49 17
Parîngul Lonea 23 7 5 11 32-37 15
Prep. Teliuc 23 4 3 16 26-81 11
Met. Criscior 23 4 1 18 13-52 9

■ ETAPA VIITOARE • Aurul 
Certej — Metalul Criscior, Me
talul Simeria — C.F.R. Petro
șani, Dacia II Orăștie — Mi
nerul Paroșeni, Constructorul 
Hunedoara — Explorări Deva, 
Preparatorul Teliuc — I.M.C. 
Bîrcea, Preparatorul Petrila — 
Auto Hațeg, Minerul Uricani — 
Parîngul Lonea. Minerul Ani
noasa — I.G.C.L. Hunedoara.

In meciul cu Metalul 
Rovinari, Minerul Vul
can a înscris trei go
luri frumoase ca și cel 
din clișeu. Duminică 
însă la Rimnicu Vilcea 
a fost învinsă cu 3—1.

Foto : Vasile IVAN

Breviar
• FOTBAL. Primele re-^

zultate ale ediției de vară a 
„Daciadei”. Sîmbătă și du
minică au avut loc meciu
rile de fotbal preliminare ar 
le etapei municipale, la ca
re sînt angrenate 20 de e- 
chipe din localitățile Petri
la, Petroșani și Aninoasa. 
Iată primele rezultate« 
C.M.V.J. — C.C.S.M: 5—1, 
I.R.I.U.M.P. — Spitalul Pe
troșani 0—1, Comerț — 
Comisariat 0—2, C.F.R’.1 —
I.M.P. 2—7, P.T.T.R. — Co
operativa „Unirea1’ 2—2,
I.M. Petrila — Prepara- 
ția Petriia 6—3. Divizia na
țională de juniori : F C. Ar
geș Jiul 2-rQ ; Campio
natul republican de juniori 9 
C.S. Școlar — C.S.Ș. Hu
nedoara 4—0. Campionatul 
republican al liceelor (faza 
municipală) : G.S.M.' l.upeni 
— Liceul Vulcan 9—0 (ca
tegoria 15—16 ani) și 3—0 
(categoria 17—18 ani). Li
ceul Petrila — Liceul.de ma
tematică și fizică Petroșani 
3—0 (15—16 ani) și 3—» 
(17—18 ani) ; Liceul chi
mic Lupeni — G.S.M. Pe
troșani '0—3 (15—16 ani) și 
0—3 (17—18 ani).

• VOLEI. In cadrul cam
pionatului județean de volei 
rezervat echipelor de se
nioare, echipa asociațiilor 
sportive Parîngul-Știința Pe
troșani a întîlnit în sală 
I.M.P. tinăra echipă C.F.R. 
Simeria în fața căreia a ce
dat cu scorul de 3—1.

Staicu HALO!

Liceul.de
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Sala are un aspect fes
tiv. Deasupra tribunei ofi
ciale se află portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
și înscrisă urarea „Trăias
că Partidul Comunist 
Român în frunte cu secre
tarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu !“. 
Sînt arborate mari steaguri 
roșii și tricolore. In fața 
tribunei oficiale :— o ima
gine t. globului pămînteSc 
pe meridianele căruia, îm
podobite cu ramuri înflo
rite, se poate citi urarea 
„Trăiască 1 Mai !“. Sînt 
înscrise datele festive : „90 
de ani de la declararea 
zilei de 1 Mai ca Zi inter
națională a oamenilor 
muncii“. „40 de ani de la 
marea demonstrație anti
fascistă și antirăzboinică 
din țara noastră’1, „35 de 
ani de la realizarea. Fron
tului .Unic Muncitoresc —■ 
1 Mai 1944“. Pe una din 
laturile sălii este înscrisă 
lozinca „Trăiască și înflo
rească scumpa noastră pa-

trie, Republica Socialistă 
România!11, iar pe cealal
tă se află medalionul cu 
portretele lui Marx, Engels, . 
Lenin, sub care stă scris : 
„Trăiască solidaritatea și 
colaborarea între partidele 
comuniste și muncitorești, 
într<5 toate țările socialis
te, între toate forțele . re
voluționare, progresiste, de
mocratice si anliimperialis- 
tc !“.

Răsună solemn acorduri
le Imnului de stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia..,' :

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al 
CC. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei. , 

Primit cu puternice și 
însuflețite urale, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului 
fost urmărită cu viu

a 
și 

deosebit interes,., cu depli
nă satisfacție si aprobare, 
fiind subliniată în repeta
te rînduri cu îndelungi și 
puternice urate.
mind aprobarea deplina 
față dtî magistrala 
tare a secretarului 
al partidului, participanIii 
la adunai e și-au reafirmat 
sentimentele de dragoste 
fierbinte, și profundă stimă 
față de tovarășul , Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al României socialiste, ca
re reprezintă pen tru: toți, 
cei ce muncesc din pa
tria noastră, un minunat 
exemplu de dăruire, cute
zanță și fermitate revolu
ționară, de slujitor cu cre
dință comunistă a parti
dului, poporului și țării.

Marea adunare populară 
consacrată zilei de 1 Mai 
s-a încheiat într-o atmos
feră înălțătoare, . de vi
brant patriotism, în sală 
răsună necontenit 
Se

Expri

cuvîn- 
gencral

urale.
scandează îndelung

«a
V u u

pentru 
Partid 
pentru

i cu prileji 
de 1 Mai

u„Ceaușescu — P.C.R.“,
„Ceaușescu și poporul11, 
„Ceaușescu -- România - 
pacea și prietenia”! Toți cei 
prozeliți aclamă și ova
ționează cu .însuflețire mi
nute în șir " 
g 1 or i o s u 1 
Comunist Român,
secretarul său general, pen
tru eroica noastră clasa 
muncitoare, pentru întă
rirea coeziunii'de granit a 
întregului nostru popor în 
jurul partidului, al Corni-, 
tetului său Contrai, pentru 
înfăptuirea istoricelor ho- 
tăriri ale Congresului al 
XI-lea, pentru fericirea na
țiunii noastre, pentru con
solidarea și apărarea in
dependenței și suverani
tății naționale, pentru creș
terea cît mai puternică a 

■prestigiului României în 
lume.

. T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu ceilalți condu
cători de partid și de stat 
au -urmărit apoi un fru
mos spectacol cuit'.irâ! -ar
tistic.

Adunarea festivă din Petroșani
(Urmare din pag. 1)

bitorul a evocat paginile 
de nepieritoare glorie în
scrise de clasa muncitoa
re din țara noastră .în 
lupta pentru dreptate și 
o viață mai bună, contri
buția hotărî toare a Parti
dului Comunist Român 
în organizarea și intensi
ficarea procesului 
ționar, încununat 
liberarea patriei 
orice dominație 
preluarea puterii 
de către clasa muncitoa
re -și trecerea la construi
rea societății socialiste. 
Au fost subliniate succe
sele mărețe dobîndite de 
poporul român, de oame
nii muncii din județul 
Hunedoara și din Valea 
Jiului în anii de muncă 
liberă, .sub conducerea 
partidului, în' dezvoltarea 
cconomico-socială și creș
terea nivelului de trai,

r.evol u- 
prin e- 
de sub 
străină, 
politice

perspectivele ce se des
chid, în continuare, în
tregii țări, prin obiecti
vele stabilite de Congre
sul al XI-lea și Conferin
ța Națională ale partidu
lui, din inițiativa secreta
rului general 
lui, tovarășul 
CEAUȘESCU, 
în Programul 
re a . .........
multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României 
spre comunism.

Intîmpinat cu vii 
plauze a luat cuvin tul to
varășul Teodor Has. Voi

obiectivelor din acest 
și din întregul cinci-

al partidu-
NICOEAE 

cuprinse 
de edifica- 

societății socialiste

a-

bitor'.il s-a referit la re
alizările frumoase obți
nute de județul Hunedoa
ra, de Valea Jiului, in 
activitatea productivă 
prin aplicarea noului 
mecanism econom ico-li- 
naneiar, la sarcinile deo
sebite ce stau, în
nuarc, în fața oamenilor 
muncii pentru

conti-

îndeplini-

rea 
an 
nai. Primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid a subliniat necesi
tatea mobilizării plena
re a tuturor forțelor, a 
potențialului productiv al 
municipiului, sub con
ducerea organizațiilor de 
partid în vederea obține
rii unor rezultate canti
tative și calitative supe- 
rioare.

In numele comitetului 
județean de partid și al 
Comitetului F

Adunarea fes
tivă a luat sfîrșit 
cu un reușit program ar
tistic, susținut de forma
ții din municipiu laureate 
ale fazelor județenă și 
națională ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei11. In fața publicului 
au evoluat fanfara mine
rilor din Valea Jiului 
(dirijor Nicolae Drăgan), 
corul „Freamătul adîncu- 
lui“ al.î.M. Retrila și co
rul studențesc al facultă- _ 
ții de mine a I.M.P. (di- 'juurican uv pai nu -- -- : , .

Comitetului Executiv al rijor Vladimir Ureche),
Consiliului popular ansamblul „Mindra1’ (di-
județean tova
rășul Teodor Has a a- 
dresat celor prezenți, tu
turor oamenilor muncii 
din Valea Jiului cu prile
jul zilei de 1 Mai calde 
felicitări pentru rezulta.

le-atele înregistrate 
ti r a t succese tot mai 
mari în activitatea 
viitor, sănătate și ferici
re in viață personală.

de

rijor Vasile Repede), for
mațiile de montaj lite- 
rar-muzicăl, a Școlii ge
nerale, din Anlnoasa, de 
estradă, a Școlii genera- 

Te nr. 6 Petrila, de dansuri 
populare locale, a Școlii 
generale nr. 6 Petroșani, 
grupul folk al Liceului 
industrial Petroșani și un 
grup de recitatori din lo
calitate.

MAGAZIN DE
tFoaie verde...
ț Bere, drob, mici, -cirnă- 
i ciori oltenești sau de alte 
: feluri, cîntece („Dă mamă 
; cu biciu-n mine", „Mama 
■ Leone" și alte șlagăre), Cu 
l alte cuvinte: o zi la iarbă’ 
T" verde.,: :: -
* PELICULA 1 : Popeasca, 
; o femeie intre doua virste, 
i bă tind mai mult spre a db- 
1 ua, cu gabarit guliverian, 
i Cintă: cu 6 voce pițigăiată, 

rotunjinctu-și buzele proas
păt rujate : „Foaie verde 
ananas / Mincărea care-a 
rămas / O-nvelesc intr-o 
hîrtie / Și-o arunc co
lea pe glie". Zis și făcut !

PELICULA 2 : Băiatul cel 
mijlociu al loneștilor, care 
toi timpul rupe dlntr-un 
boschet femurele și le face 
arcuri a la i...... ------ ,,
murmura savurînd ultima 
halviță : „Foaie verde, măr 
mustos / Alvițcle mi le-am 
roș / Ambalajul nu e 
bun / Mai bine-l arunc 
pe drum". Zis și făcut !

PELICULA 3 : La umbră 
deasă, lingă un chioșc un
de se desfăceau mici pe 
cartonașe, care pavoazase
ră,: deja, împrejurimile, stă 
Georgescu, tipul impună
tor, satisfăcut de faptul 
că bătuse recordul la bere.
Băuse 11 sticle, Cite una 
pentru fiecare neinspirat 
jucător al Jiului în re-

i

J

i
5

la iarbă verde
, centul meci eu Dinamo. A- 

runcă de trunchiul unui, 
copac ultima sticlă (cea 
de-a 12-a pe care o bea, 
in’ memoria ex-jiuliȘtUor 
ȘTIM NOI CARE !) și-i 
dă drumul cu un glas ră
gușit, gen Gill Dobrică : 
„Foaie verde bere, .speci
ală bere / Tovarășe vinză- 
1 or garanția ntiți-oi cere/ 
Fiindcă sticlele, se vede / 
Sînt cioburi în iarba ver
de / Și am satisfacția / 
Că las în urină ceva".

PELICULELE 4, 5, 6, și 
URMĂTOARELE... : Tir-

“ ziu, spre telejurnalul de 
noapte, pajiștea,. aleile, tot 
locul de agrement arăta 

■jalnic : cutii de conserve, 
__ hîrtii, pungi de plastic, 

Robin Hood, cartoane, cioburi de 
clă, etc., etc..., ba 
găsit chiar și notițele 
școlar și un text de 
gadă de la clubul...

Codrul rămase făcînd mă
runt din buze și, printre 
sughițuri se auzea pier
dut un glas neștiut, ".a-n 
basmele fraților Grimm : 
„Foaie verde, verde de 
plantație / Auzit-am auzit 
de civilizație..". Asta e 
morala, urmată, fiindcă azi 
e zi de iarbă verde, de 
un sfat pe care vă invită 
să-l subînțelegeți,

sti- 
s-au 
unui 
bri-

Mircea BUJORESCU

n

■. Luni seara, la Palatul 
din Piața Victoriei, a avut 
loc o reuniune tovără
șească organizată de Co
mitetul Central al Parti- 

, slulLii Comunist Român; cu 
prilejul zilei de 1 Mai.

S o s i r e a tovarășu
lui Nicplăe Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre- 

-ședințele Republicii Socia
liste. România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu în 
mijlocul partieipanților la 
reuniune este întjmpinată 
cu vii și îndelungi aplau
ze.

Se intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

La reuniune au luat par
te tovarășii din conducerea 
de partid și de stat, pre
cum și membri ai C C. al 
P.C.R., ai Consiliului de . 
Stat și ai guvernului, mem
bri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, conducători ai 
unor instituții centrale, or-

ganizații de masă și obș
tești, eroi ai muncii socia
liste, reprezentanți ai vie- ■

■ ții economice, științifice și 
culturale.

. T o v a r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

ț Ceaușescu s-au întreținut 
cu .căldură cu veterani ai 
mișcării comuniste și mun- 

: eilor.-ști din , țara noastră, 
cu alți (participanți la reu
niune, care le-au. urat din 
inimă ani mulți, sănătate, 
fericire. Ei au adresat se
cretarului general al parti
dului urări de succese tot 
mai mari în activitatea de 
înaltă răspundere ce, o 
desfășoară în fruntea pFr*- 
dului și statului piMru
înfăptuirea marilor idealuri 
ale socialismului. pentru
prosperitatea poporului 
român, pentru pacea si

• progresul întregii omeniri.
Reuniunea s-a desfăsu- 

rat într-o atmosferă tovă
rășească, deosebit de cal-

FILME
1 Mai

PETROȘANI - 
iembrie : Hop și apare.

1 maimuța ; Republica: Fia-, 
I ra: Unirea: 'Mască de <a- 
:UP^; i;

PEȚRILA : Conspirația
i tăcerii. "

LONEÂ: Așteptarea.
j ,' ANINOASA: Poliția es

te învinsă.
I VULCAN:
I întinerit; t
I . LUPENI

Compania a 
de lună;
Talisman.

2 Mai .
PETROȘANI — 7 No-, 

iembrie : Hop și apare 
maimuța; Republica: Fia
ra; Unirea: Mască de a- 
Pâ.

PETRILA : Joc serios;
LONE A: Așteptarea.
ANINOASA: Poliția es

te învinsă.
VULCAN: Mașina de 

întinerit.
LUPENI -

Compania a 1 
de lună;
Talisman.

URICANI: 
sării în zbor.

ce și jocuri populare. 
12,10 Fruntași în întrece
re — constructorii clu
jeni. Reportaj. 12,30 Efi
gii lirice. 12,45 Partid, i- 
nima țării. Cîntece cora
le, 13.00 Telejurnal. 13,10 
A 1 b u m de m a i. 
17,40 Sufletul pămîntu- 
lui Reportaj. 18,00 Sce
ne celebre din operete. 
18,30 Sub semnul noii- ca

de seri.
lg,30 

al de- , 
Docu- ,

Țdră j 
si a i bucuriei. J

21.05
Mașina de

— Cultural:
i 7-a sub clar

Muncitoresc;

lități. 18,50 1001
19,00 Telejurnal,

. Arcul . de triumf 
venirii noastre. 
mentar TV. 20 00 
a muncii
Spectacol -festiv.
Muzică populară, roman
țe și cîntece de petrecere.

: 21,45 Telejurnit. .

2 Mai

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

10,30 „Azi — pentru 
primăvara țării11. 10,45 
Mugur, mugurel... Cîntece 
și jocuri populare. 11,30 
învățăm muncind — re- | 
portaj. 11,50 Tinerii cîn- 
tă tinerețea. Muzică ușoa
ră românească. 12,15 Sub 
drapel, la datorie — re
portaj. 12,40 Pe aleile 
parcului... muzică. 13,00 
Telejurnal. 13.10 Album 
de primăvară. 17,10 G„ 
la laureaților. 17.40 Noi, 
fiii tăi, partid! — repor
taj. 18,00 Finalele pe ta
ră ale crosului tineretului ! 
și ale complexului apli
cativ „Pentru 
patriei11, 
seri. 19,00

Umbri* pă-

TV.
1 Mai

— Cultural:
7-a sub clar
Munciloresc: •

ARMINDENI

D E

10,00 Cînțec de armin
den. Omagiul înțîiului de 
mai. 10,25 Bună dimi
neața, primăvară! Emi
siune festivă realizată cu 
participarea formațiilor 
artistice , pionierești și 
ale șoimilor patriei. 
11,05 Faptele noastre — 
— patriei socialiste — 
reportaj. 11,30 Românie, 
țara mea de dor. Cînte-

apărarea 
18,50 1001 de 

Telejurnal. 
19.30 învățăm. muncim, 
construim — Spectacol 
festiv. 20,20 Film artistic: 
„Roșcovanul11 — o pro
ducție; a Casei, de film 
„numărul Patru11. 21,50 
Telejurnal.

9

l

ORIZONTAL : 1) 1 Mai
muncitoresc (2 cuv.) ; 2) Con
cludent ; 3) Prefixul jumă
tăților 
începe nituirea ! ; 4) .. 
curilor — La sfîrșit 
drum I ; 5) Rol pe 
gini ! — Ocrotită ; 6) 
drapelele muncii cu 
drie ; 7) Medalii de 
lași în muncă — A. 
angrena, în sfîrșit 1 8) Strun- 
gărițe din... fire ! — Stri
găt entuziast — Capăt de

3) Prefixul
2/3 de șut ' —

..adîn- 
de 

mar-.
Duc 

mîn- 
fruri- 

se

M A I
electrod ! 9) Cum sînt pen- 

.. tru noi eroii care au lup
tat și s-au jertfit pentru 
cauza' celor mulți ; 10) în
rudire a tuturor oamenilor 
muncii din țara/tioastră, in
diferent de naționalitate (pi) 
— A mingîia precum zefirul 
de mai.

VERTICAL : 1)
transmisă nouă din 
generații ca o moștenire de 
preț — Primele 3'."informa--

Munca
vechi

ții 1'2) Munca cinstită, cre
zul nostru — Măsura 
muncitorului forestier ; 3)
A mira — Emblema pa
triei ; 4) Ogoarele în luna 
mai — început de utilare 1 
5) ’ La intrarea în mină ! — . 
Chemări ; 6) Mijloc de 
bucurie ! — Ascuțiți la min
te ; 7) Reînnoită pe luna
mai ; — Coadă de lopată 1 8) 
Acte consonante ! — Ziua de
1 Mai, ca sărbătoare pentru 
toți oamenii muncii — Ode 
nesfîrșice’-i 9) La intrarea în 
ionosferă ! — Veșnic proas-

I
I
I
I

I
I.

I 
I

I 
I 
I

păta forță de muncă; 10) 
A supăra -— A uni în mun
că . Ion SAV.A

:'!A ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


