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La U.E. Paroșeni echipa de lăcătuși condusă de 
Constantin Constantinescu efectua, în dimineața zilei 
marii sărbători a muncii, reparații la injectorul tur
binei de la grupul IV. Foto : O. GEORGIANA

Tradiționa'a sărbătoare 
a muncii și primăverii, 
a frăției și unității mun
citorimii de pretutindeni, 
a prilejuit și în acest an 

o vie manifestare a bucu
riei de viață, a satisfac
ției pentru roadele mun
cii miilor de oameni care 
in abatajele minelor, în 
balele uzinelor, pe schele 
și parchete forestiere fă
uresc bunurile societății. 
Dar, cel mai înalt prinos 
dedicat sărbătorii mun
cii l-au constituit și în 
aceste zile, faptele de 
muncă, de vrednicie. în 
timp ce zeci de mii de 
oameni ai muncii au be
neficiat din plin de bine
meritata odihnă și recre- 
ere la locurile de agre
ment. Sute de mineri 
electrolăcătuși, cadre de 
specialiști,, au fost pre- , 
zenți la datorie, la locu
rile lor de muncă cu foc 
continuu, la execuția u- 
nor lucrări de reparații 
și revizii.

A
In incandescența muncii
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•
întreprinderii miniere „port- 
drapel“ a Văii Jiului — Lu
peni-— tinărul inginer Marin 
Sraarandache e la post. Lin
gă el, maistrul principal 
Dumitru Venczel avea să ne 
declare: „Întregul lot de oa
meni ce-1 am în subordine, 
a răspuns chemării între
prinderii de a fi prezent în 
această zi pentru revizii și 
reparații la căile ferate in
terne. In mină se schimbă 
o linie 
100 m. 
reparat 
ne, iar 
lucrăm 
buncăr.
mele cadre ale complexului 
mecanizat de la sectorul 
III. Facem revizie și repa
rație la principalele puțuri 
de producție: Ștefan, 1 
Est, 12, Centru. Astăzi, poa
te mai mult ca într-o zi 
normală de lucru, au înțeles

dublă în lungime de 
Avem de spălat și 
silozurile de cărbu- 
la unul dintre ele 
la betonarea unui 
Transportăm ulti-

să-și aducă contribuția la 
realizarea acestor obiective 
brigăzile conduse de Dioni- 
sie Andraș, Zian Golan, Ște
fan Molnar, Simion Țicu și 
Gheorghe Toma.

9 La preparăție, însoțit 
de inginerul Adrian Pan- 
galos, ani urmărit cum lă
cătușii, mecanicii, electri
cienii din echipele condu
se de Racz Ștefan, Coropiță 
Stancu, Pascu Aurel, Gabor 
Francisc își făceau datoria 
la revizia, reparația și în
locuirea utilajelor. Oamenii 
lui Kostandt Walter schim
bau o parte din funia 
Ia funicular. Fochiștii 
la centrala termică, 
îndrumarea șefului lor 
echipă Cilic Karol, se : 
duiau ca și colegii lor 
muncă să aibă căldură 
apă caldă la baie. Muncito
rii de la'

din echipa lui Covaci Ale
xandru făceau ultimele re
vizii tehnice la utilaje, pen
tru ca procesul tehnologic 
de preparare a cărbunelui 
să decurgă în cele mai bune 
condițiuni.

• La I.F.A. Viscoza, ing. 
Rodica Tatulici, directoarea

Corvin ALEXE

(Continuare în pag. a 2-a)
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descărcare din
echipa lui Filip Constantin 
cît și cei de la încărcare

La Lupeni, veche vatră a cărbunelui, a avut loc
A . ■■ ■■..... ■.......-Ț——«*■—?—

ÎNTÎLNIREA TINERETULUI CU ISTORIA

® Sărbătoarea în haină de lucru
• Oameni formați la școala muncii
• SPORT

— Atractiv spectacol fotbalistic 
Avancronică

(în pag. a 2-a)
S Programul TV
® Manifestări prilejuite de sărbătorirea 

zilei de 1 Mai
(în pag. a 4-a)
;  —!

În întreaga Vale a Jiului
Serbări cîmpenești în mijlocul naturii

tradiția sărbătoririi zilei de 1 Mai în Valea 
zi a muncii și solidarității internaționale, ser- 
cîmpenești au o statornică continuitate de-a

In 
Jiului, 
bă rile 
lungul anilor. Sînt zile de primăvară, care invita mii 
și mii de oameni ai muncii spre locurile de agre
ment cunoscute, amenajate în locuri pitorești ce oferă 
privirii o împletire armonioasă a peisajelor naturale și 
industriale. De la Lonea pînă la Uricani, în aceste zile 
răsună cîntecele și veselia pe estrade, acolo unde artiș
tii amatori, oameni ai muncii însuflețiți de talent și pa
siune, creează o at moșieră prielnică odihnei și recon
fortăm. Ei, artiștii amatori, cunoscut i pentru felul sen
sibil, spontan și plin de prospețime în care transmit 
valorile culturii și artei noastre noi, stimulează aceste 
atractive serbări cîmpenești atît de îndrăgite și aș
teptate de locuitorii Văii Jiului.
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de azi și de mâine. Cuvîn- 
tul invitaților, spectaco
lul festiv au exprimat ho
tărî rea de angajare ple
nară a tineretului, a tutu
ror oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri la 
măreața operă de înălțare 

României socialiste.
ft apfara minerilor din 
r Lupeni, grupul folk 

„205(1“ de la Liceul 
industrial Vulcan, estrada 
Liceului industrial Petri- 
la, grupul folk de la Li
ceul chimic Lupeni, tara
ful de la Clubul tineretului 
Uricani au înălțat, pe pe 
platoul Monumentului eroi
lor „Lupeni ,’29“ odă victo
riei socialismului, angaja
rea fermă spre mai binele 
națiunii noastre socialiste, 
spre Viitorul de aur al 
omenirii — comunismul.

prim-secre- 
muni- 

a 
secretariatelor 
municipal 
Lupeni 

prezenți' s-au 
simțit în această zi a ti
neretului, implicați pro
fund în istoria nouă pe ca
re o scriem cu brațele și 
rodul gîndirii noastre, cu 
munca noastră cotidiană.

A fost un maiestuos 
XX imn al tinereții în- 

chinat înaintașilor, 
o lecție vie de istorie, un 
pilduitor exemplu ‘de 
patriotism, un omagiu 
fierbinte adus conducerii 
de partid și de stat con
ducătorului iubit, secre
tarul general al partidu
lui. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, omul de 
numele căruia se leagă 
toate realizările noastre

Q emoționantă și ins- răimăneanu, 
tructivă întîinire Iar al Comitetului 
cu istoria, un im- cipal U.T.C. Petroșani, 

presionant pelerinaj al i- membrilor 
nimiior tinere la monu
mentul 'înaintașilor noștri 
în lupta revoluționară îm
potriva exploatării omului 
de către om, a avut loc, 
ieri, la Lupeni, veche va
tră a cărbunelui româ
nesc. Mai mult de 1000 
de tineri din întreprinde
rile miniere, instituții și 
școli din Valea Jiului ajd 
adus omagiul lor r cald 
luptei de veacuri a popo
rului român pentru drep
tate socială, libertate, in
dependență și neatîrnare. 
In prezența tovarășilor 
Petru Barb, prim-secretar 
al Comitetului municipal 
P.C.R. Petroșani, Horia
Toma, prim-secrelar 
Comitetului orășenesc 
partid Lupeni, Ion

comitetelor 
orășenesc 
partid, cel

și; 
de

a

ni 
de 

Că- Mircea BUJORESCU

Optimism și satisfacție
în pitorescul amfiteatru 

natural de la cabana Brădet 
s-au întîlnit, ca în fiecare 
an, mii d.e mineri, prepa
ratori; constructori de ma
șini și utilaje miniere, tri- 
cotoare, alți oameni ai 
cii din Petroșani.

Mulțimea, coloritul 
impresionant sugera 
mism. încrederea 
zent și în viitor 
pe fețele tuturor 
panților împreună 
tisfacția împlinirilor 
muncă și plăcerea de a 
trece clipe minunate 
destindere în mijlocul 
turii. împreună cu famili
ile, grupuri, grupuri, cei 
prezenți au urmărit un pro

mun-

în 
se

ei 
opti- 
pre- 

citea
partici- 
cu sa-

în 
pe- 
de 

na

gram artistic non-stop care 
a cuprins muzică populară 
și ușoară, muzică folk, me
lodii interpretate de fan
fară pe frumoasa estradă a- 
menajată în aer liber. Ca 
în fiecare an, în acest în
ceput de armindeni, la ziua 
celor ce muncesc de pre
tutindeni, casa de cultură 
a fost prezentă în fața mi-

Bujor MIRCESCU

(Conlinuare în pag. a 3-a)
Cîntec pentru țari. 

Foto : I. LICH
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In chiotele reverberate 
ale Armindeniului, semă
nătorul ogorului și-a ca
dențat pulsul muncii, no
bilul salt de eliberare ’de 
sub imperiul întîmplărli cu 
fructe culese și rădăcini 
scormonite și l-a încrus
tat pe blazonul sufletului 
cu însemnele sărbătorii. 
Celulele 
de acum 
prinse cu
mul rotirilor
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De 35 de ani însă, Ar- ț 
mindeniul muncitoresc fiu- i 
tură steagurile roșii ți J 
tricolore spre cerul liber j 
al patriei noastre străbu- ț 
ne; stăpln pe soartă, po- < 
poritl român și-a ctitorit ’ 
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SĂRBĂTOAREA ÎN HAINĂ DE LUCRU
La mina Pelrila, ca de 

altfel și în subteranele ce
lui lalte unități in.iniere din 
Valea Jiului, zilele de re
paus au chemat la datorie 
mai nrulți oameni a căror 
prezență este indispensabi
la pentru viitoarele roade 
pe frontul cărbunelui.

Priceperea și puterea lor 
de dăruire au fost hotărî-

toare pentru execuția unor 
lucrări do anvergură menite 
să creeze condițiile optime ; 
desfășurării fluxului com
plex al extracției. 'Timp de 
două zile, respectiv, ieri și 
alaltăieri, la orizontul 14/B 
a fost montată o bandă 
transportoare de 200 me
tri, menită să îmbunătă
țească evacuarea producției

Prezenți la datorie
Inginerul Victor Apostu, 

ofițer de serviciu în data 
de 2 mai la întreprinderea 
minieră Livezeni, ne trans
mitea telefonic: „Ieri, de 
sărbătoarea muncii', la mina 
noastră echipe de electro- 
lăcătuși și mineri au lucrat 
intens la executarea unor 
lucrări pentru care in al
te zile ar fi trebuit să o- 
prim întregul proces ..teh
nologic, S-au schimbat sta
ții la transportoare TR-3, 
turbine și motoare la alte 
tipuri de transportoare do 
mare capacitate din fluxul 
general al minei, s-au re
vizuit benzile de la orizon
tul 300 și se lucrează intens 
la consolidarea stațiilor de

la aceste benzi, acolo unde 
este nevoie,

O altă lucrare deosebit 
de .importantă care a înce
put în ziua de 1 Mai și con
tinuă și astăzi în schimbul 
I este introducerea . unei 
combine de înaintări. un 
tip nou de combină, la o- 
rizontul 300 în stratul 5, la 
brigada condusă de Ioan 
Secrieru,

Printre conducătorii for
mațiilor de'lucru și cei ca
re au coordonat și au asi
gurat asistența tehnică se 
numără : ing. Petru Irimes- 
cu, sub ing iner Ion Co vaci, 
ing. Ștefan Kuroh, ing. Io
nel Arad și ing. Ștefan 
Czeller".

dintr-un abataj dotat cu 
complex mecanizat din stra
tul v 13 al sectorului II. La 
montarea lui au muncit 30 
dc muncitori, printre care 
David Borotea, Francisc I- 
rinuc, Ludovik. Sink, An
drei Bolohan, Vasiie Cior
nei și loan Bora, muncitori 
ai sectorului II și ai celui- 
electromecanic, care, sub 
conducerea maiștrilor Victor 
Brînzah și sing. Gheorghe 
Grlgor, au lucrat cu dă
ruire și iscusință pentru e- 
xgguția lucrării încredința
te. O importantă lucrare, 
montarea unei guri de si
loz, la orizontul zero pentru 
colectarea producției din 
abatajele sectoarelor I și 
II, au executat și muncitorii 
Teodor Blaj, Ștefan Bolo
van, Iosif Sălindar, Gavrilă; 
Peslerriak și Imling Alfred.

Cu un deceniu în urmă 
Iu Coroești — Vulcan se 
inaugura o nouă activitate 
în istoria mineritului — fa
bricarea de brichete. A fost 
intr-adevăr o victorie pe caro 
pionierii brichetajului ro
mânesc 
scris-o 
re de 
cronica 
lor
statornici 
magistrala car

au în- 
cu I ițe
au r în 

fapte- 
rămînînd 

pe

Pe magistralele de oțel
Feroviarii complexului 

C.F.R. Petroșani au .sărbăto
rit Ziua internațională a 
muncii la datorie. Așteptăm 
în gara Petroșani sosirea 
trenului 2708. Aici, deși e 
noapte, întîlnim oameni ca- 
re-și așteaptă rudele, prie
tenii, să petreacă împreună 
de sărbătoarea muncii.

După gararea trenului 
stăm de vorbă cu mecanicul 
Iosif Ștefan. Mindria dato
riei împlinite îi este împle
tită cu aceea că băiatul lui, 
Victor, ca ostaș și-a depus 
jurămîntul față de țară.

...Orele trec, iar în zori, 
alji feroviari vin la datorie. 
Șeful stației C.F.R. Petro
șani, Octavian Dragolă, ne 
arată că întreg colectivul 
stației a întîmpinat Viua de 
I Mai cu regularitate și si
guranța circulației de sută 
la sulă, cu o reducere de 
10 la șută a staționării în 
tranzit cu manevră, cu o 
sporire de G la sută a to
najului brut pe tren marfă. 
Printre cei care au contri
buit la obținerea acestor 
rezultate și sînt și în aceas
tă zi la i datorie se numără

impiegatul de mișcare șef 
de tură Gheorghe Stamato- 
riu, impiegatul de mișcare 
dispozitor Vasiie Tîrc, șefii 
de manevră Petru Alecu și 
Ion Gabor, manevranții 
Trandafir Manea și Lazăr 
Izvoran.

E miezul zilei de 1 Mai. 
Din lanțul trenurilor ce curg 
neîntrerupt pe magistrala 
electrificată ne-am oprit a- 
supra celui do marfă 23213 
încărcat cu cărbune pentru 
termocentrala Mintia. Pregă
tit de lăcătușii de revizie 
Barbu Crăciunescit și Ilie 
1 drea, lăcătușii de repara
ții Vasiie Popescu și Sigis
mund Lenyar, cu o încărcă
tură de 2432 tone, a fost ga
ta de plecare Ia ora 13,45. 
Șeful de tură Ion Florescu, 
secretarul organizației do 
bază do la Revizia de va
goane nr. 2 C.F.R. Petro
șani, unul din fac lorii care 
determină succesele în mun
că alo aceslei ture și ale 
multor comuniști din revizia 
do vagoane e bucuros că 
în această zi tura lui adau
gă noi succese în muncă,

Ing. Rodica ARDELEANU
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J Dorim să trăim în apar- 
) tamenle de, confort elevat, 
i să no oprim p,ivirile asu- 
/ pra unor peisaje plăcute/ 
ț frumoase. Pentru a bene

ficia de acestea s-au adus 
din. pepi ni ere Și Pl.a ntâț în 
această primăvară — inai 
mult decît în oricare alta

mii de arbori și arbuști 
ornamentali, s-au pregătit 
și în mare parte plantat 
zeci de mii de flori. In zi
lele de sărbătoare am 
cut pe lingă peluzele 
covoare de panseluțe 
cineraria înflorite de 
clubul studențesc, din 
complexului c„„.^, 
„Hermes", de pe străzile 
Mihai Viteazu și 23 Au- Am dedicat astfel o par-

Străzile, cartierele, ora
șele și oamenii pe care ele 
le găzduiesc și-au pus 
veștminte de sărbătoare. 
Ziua de 1 Mai, sărbătoa
rea muncii și solidarității 
muncitorești, a fost pregă
tită cum se cuvine și în- 
tîmpinat.ă de mineri, pre
paratori, chimiști, construc
tori, de toți oamenii mun
cii din Valea noastră cu 
noi dovedi do hărnicie 
rodnică, ățît în producție, 
rit si ui sfera înfrumuse
țării - așezărilor.; ;a ‘ cadru
lui nostru <ie viață 'și mun- 
Eăș.’T- '' ■■ ;-ș. ■ Ș: /

Dorim să trăim în apar-
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tei, Alexandru Makai și 
multi alții fac parte din 
cei card au trăit emoția pri
mului debut și au contribuit 
la formarea unui colectiv 
do excepție format din 
oameni temeinic pregătiri

Oameni formați 
la școala muncii

lectiv omogen care nu ac
cepta niciodată liuringerea 
înJața-unor greutăți pe ca
re le Tntîmpina. Au fost în 
acest deceniu de < ; u>i,<.- 
te multe momente de. cum
păna, nopți albe peLeiute 
_______ de; muncitor ii 

și specialiștii 
de aici Ia lini
ile de b ii ire- 
lure. Dai nu 
au fost zadar
nice. Rezulta-

bunelui. Ast
fel, ing. Frani isc Appel, pe 
atunci constructor, azi șeful 
secției, Petru Rus., secretar 
ui comitetului de partid, 
Paul Gali, Pascu Voicu 
Constantin Voichița, Vasiie 
P. tos, ing, Pavel Irimia- 
constituie un nucleu și mai 
afes o dovadă a statorniciei 
caracterizate prin înalte ca
lități profesionale, ambiție 
și răspundere muncitoreas
că, comunistă. Alături de 
ei Haralambie Opinteau, Ion 
Postelnicii, Stoenică Ilară- 
lambe, Alexandru Buruiană. 
Gheorghe Costea, loan Ma-

profesional, cure au reali
zat in această perioadă pes
te 3 200 01)0 tone do briche
te. l’loiin Brui Autel An- 
dreescu, sini doar cîții a 
tineri formați la „școala fa
bricării brichetelor" care, (a 
început acum zece ani) .con
firmă ceea ce se cheamă a- 
firmare.

Luat fiecare in parte, cei 
de la Coroești au știut să 
se afirme făcind multe ra
ționalizări, adueind îmbună
tățiri ut.lațelor. Toate a- 
cestea născute din concep
ția și priceperea unui co-

• tul: instalata 
a ajuns să funcționeze la 
parametrii proiectați. Pro
ducția. de brichete a cres
cut m acest an tută de 1.970 
de circa' 3 or;. ..Colectivul 
osie hotăritr și in continuare, 
no spunea ing. Nicolae Vîl- 
cea, directorul I.P.C.V.J. cu 
prilejul jubileului să promo
veze și în continuare ele
mentele prin care s-a afir
mat și avem certitudinea că 
acționind in acest mod ne 
vom situa în rindul colec
tivelor fruntașe din Vale".

C. GRAURE

Cu satisfacția datoriei
Zorii zilei de 1 Mai i-au 

găsit pe unii mineri, mese
riași tehnicieni și ingineri 
de la I.M. Uricani în subte
ran. Unii comandați să e- 
fectueze controale și revi
zii, alții să-și pregătească 
locurile de muncă pentru 
ca după zilele de repaus 
să poată reîncepe mai cu 
spor apriga „bătălie" pen
tru mai mult cărbuhe. Du
mitru Bornoiu,' împreună cu 
ortacii, după ce a controlat 
cu minuțiozitate locul de 
muncă, a efectuat aprovi
zionarea cu materialele ne
cesare, dar mai avînd timp 
suficient piua la teimina-

rea șutului au trimis la 
ziuă și 30 tone de cărbune. 
La fel au procedat și. mine
rii : conduși de Gheorghe 
Popescu II, ier Gheorghe 
Șerbu, din sectorul II, îm
preună cu ortacii, a efec
tuat revizia la complexul 
cu care lucrează. Efectuarea 
lucrărilor s-a făcut sub 
îndrumarea inginerilor la- 
cob Stoica, șeful sectorului 
1 și loan Dănilă, șeful secto
rului II, iar meseriașii con
duși de șeful de echipă Au
rel Cristea au efectuat re
vizia la puțurile de extrac
ție. Transportul în subteran 
în acest schimb a fost asi
gurat de Traian Flutur, im-

împlinite
preună cu mecanicii Cons
tantin Bart și Gheorghe Da
mian.

Potrivit înțelegerii cei 
ce au. sărbătorit prima parte 
a zilei de 1 Mai muncind 
cu hărnicie și-au dat întîl- 
nire, după amiaza, pe fru
mosul platou de la Valea 
de Brazi. Au ciocnit un pa
har cu bere felicilîndu-se 
pentru succesele dobîndite 
în întrecerea pentru mai 
mult cărbune, pentru izbîn- 
zile viitoare, pentru sănă
tate și fericire.

Ilie COANDREȘ 
coresp.

Și I.F.A. „Vîscoza" Lupeni a fost una dintre . întreprinderile unde, în ziua 
de 1 Mai, munca s-a desfășurat în foc continuu. In secția finisaj textile, apara
tul fotografic a reținut chi purile fruntașelor în prod ucție Ana Moldovan, Ana 
Corchiș, llonko Dosza și Ioana Roșoiu. Foto; Gh. OLTEANU

In 
incandescenta• ■■ J».

muncii
(Urmare din pagina I)

întreprinderii, ne întîmpină 
din poartă cu zîmbetul ce 
o caracterizează: „La noi, 
tovarășe dragă, focul conti
nuu e ceva obișnuit. Furni
zorii au fost pe „fază", ma* 
teria primă sosită la Timp 
c din belșug, așa că și ziua 
de azi e ca toate celelalte" 
Și, într-adevăr, dăruirea și 
hărnicia bobinatoarelor din 
formația Irinei Ilribal, a 
filatoarelor din formația lui 
Ion Mateescu, precum și a 
fetelor de la mașinile de 
răsucit conduse de Niculi- 
na Pampu, aveau să ne do
vedească veridicitatea ce
lor spuse de directoarea lor. 
Mai mult, în ziua de 
sărbătoare, maistrul mecanic 
Augustin Nagy, împreună 
cu echipa lui, e prezent 
pentru revizia și reparația 
instalației de la baia de 
filare, iar personalul TESA 
tocmai își terminase lucră
rile pentru a putea rapor
ta la centralii realizarea 
planului la toți indicatorii.

• In acest timp, la mtf-_ 
ternitatea din Lupeni, prin 
grija și sub atenta suprave
ghere a medicului Viorel 
Moraru, în familia profeso
rilor Maria și Ion Petrar 
se năștea micuța Maria. Bi- 
ne-ai venit, Maria!

te din inițiativa și acțiunea \ 
văzut noastră satisfacerii :dorin- ■: 

de ței de frumos. Căci, mai 
mesteceni, plopi și mul ți arbori și arbuști or

namentali plantați, mai 
multe flori, mai multă or
dine și curățenie Înseam
nă satisfacerea cerinței 
noastre de frumos. Mai 
mulți tei, plopi, brazi, 
mesteceni, mai multă ve
getație înseamnă.aer--mai- 
curat, măi mult oxigen, 
înseamnă frumos. Și nu 
cred că cineva se gân
dește că ne vom opri 
.aici. Un edificator ’exem
plu in acest; sens’ îl cons
tituie fixarea de glii pes
te arida piatră a taluzului 
de la Dărănești, vom plan-; 
ta și sădi continuu, pentru 
că și cerința noastră de 
frumos este statornică.

Totodată se cuvine însă 
ca față de truda miilor de 
participanți Ia acțiunile de 
înfrumusețare de pipă a- 
cuni și. la cele viitoare și 
mai ales față de rezultate
le ei să dovedim respec
tul și prețuirea cuvenite. 
Numai păștrînd, numai o-, 
crotînd și respectind fru
mosul, vom putea ayea a- 
cum și în vii tor depline

gust, din fața restaurantu
lui „Minerul", am 
viitoarele „păduri" 
brazi, i ' 
alte specii plantate în car
tierele Dărănești, Ilermes, 
Aeroport, de pe multe străzi 
și din multe cartiere ale 
Vulcanului, PerfiJei și U- 
ricaniului. împreună cu

A crea 
și a păstra 

frumosul
sutele și miile de drapele 
roșii și tricolore arborate 
pe frontispiciile noilor 
blocuri și ale clădirilor 
proaspăt; zugrăvite, toate 
acestea alcătuiesc

tre. 
cu ”
Și 
la 

fata;'' . 
comercial Țeștieri

vest
mântul sărbătoresc al lo
calităților noastre.'Așa e 
firesc, așa cum am dorit 
noi, locuitorii Văii Jiului 
— mineri,; preparatori, 
constructori de mașini, 
chimîști, constructori, fo

să fie și am re
alizat ce am dorit.

V
II
I
I
V
V

l ■

emu și in,,vnior aepnne- j 

foloase, depline satisfac- V 
ții- (

Toma ȚAȚARCĂ

Avancronică
• Deși Jiul joacă „a- 

fară“, începem obișnuita 
avancronică sportivă cu 
fotbalul. Lij firesc, deoa
rece la lupeni are loc 
duminică, ora 11, der- 
byul derbyurilor, în ca
re reprezentativa mine
rilor din localitate în- 
tîlnește pe Minerul Mo- 
tru -înlr-un meci hotărî- 
tor pentru promovarea 
uneia dinlre cele două 
echipe in divizia B de 
fotbal. înflăcărății su
porteri ai echipei de fot
bal din Lupeni, se aș
teaptă la un joc frumos, 
dîrz, în limitele sporti
vității și : la victorie. La 
aceeași oră, pe Stadionul 
din Dealul institutului 
are loc meciul dintre 
Știința Petroșani — Mi
nerul Nădrag.

• In zilele de 3 și 4
mai, ora 9, pe stadionul 
Jiul din Petroșani au loc 
întrecerile etapei muni
cipale de tetratlon ale 
elevilor. '

Atractiv spectacol 
fotbalistic

Profitînd de vremea fru
moasă, foarte mulți specta
tori au ținut să fie prezenți 
pe stadionul din Lupeni, 
pentru a urmări un inedit 
cuplaj fotbalistic. „Uvertu
ra" u opus unei selecțio
nate a antrenorilor pe cea 
a arbitrilor, care-și desfă
șoară activitatea în Valea 
Jiului. Ne-a fost dat să șe
deai. spre deliciul tribune
lor, faze, una mai hazlie 
dacii .alta, dar și scheme 
tactice de folbal autentic. 
Șarpe, Buză, Tonca, Basa- 
rab, Stadeli, Cotroază, Be- 
nea, prin jocul lor, au re
amintit spectatorilor că în- 
tr-Un trecut nu prea înde
părtat au fost buni practi
cieni ai fotbalului și că 
n-au uitat jocul combinativ, 
pasele în adîncime, ' ca 
șî pofta de gol. De cealal
tă parte. Cărare, Danciu, 
Suiiii, Cutorinani, Naidin, 
azi arbitri de fotbal, au 
dat o dîrză replică parte

nerilor lor de întrecere, 
fapt ce a făcut ca partida 
să se termine la egalitate, 
5—5. De reținut și arbitra
jul portarului Homan.

în meci . vedetă am ur
mărit pe Minerul Lupeni, 
într-o „repetiție generală" 
avînd în vedere dificila în
tâlnire de mîine cu Minerul 
Motru, surclasînd cu. cate
goricul scor de 6—1, o se
lecționată a jucătorilor din 
Vale, care activează în 
campionatul județean. 
Covaci, Voicu, Popa Petre, 
Dosan s-au dovedit a fi în 
bună formă, ceea ce ne fa
ce încă o dată să privim în
crezători la meciul de mîi
ne- Din selecționata jude
țeană, condusă de pe mar
gine de antrenorul Gheor
ghe Anisie, o bună impresie 
au lăsat spectatorilor Ma
ria, Lăzăroiu (Prep. Petrila), 
Vasian (Min. Uricani), pre
cum și Dosza și Faur (Min 
Aninoasa). (Al. COR.)
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In întreaga Vale a Jiului

Serbări cîmpenești în mijlocul naturii

bună, distracție.plăcută în decorul tonifiant de laVoie Bolii.

Lupenii în sărbătoare!

pri- 
oa- 
îm- 
lor, 

orele

începutul de Armindeni 
a găsit reporterul cu car
netul de însemnări alit în 
locuri unde incandescența 
muncii a fost situată la co
te înalte, cît și acolo în 
minunatul decor natural, 
sub soarele îmbietor al 
măverii, unde mii de 
meni ai muncii au ieșit 
preună cu familiile 
pentru a-și petrece
dc binemeritată odihnă. 
La „Brăița“-n deal răsună,/ 
Cînlec, joc și voie bună !

Din primele ore ale di
mineții, prospețimea primă
verii, cît și razele unui 
soare cald și îmbietor au 
atras mii de oameni ai 
muncii — mineri, prepara
tori, filatori, energeticieni 
—■ către acest minunat loo 
de agrement, Brăița. Por- 

. nind de la jocurile sportive 
de volei, handbal, fotbal, 
de la demonstrația de hal
tere, mult „gustată" de cei 
prezenți (un sincer bravo 
antrenorului Ion Pîrvu pen
tru buna propagandă făcu
tă acestui sport), de la ta
raful condus de Ion Mol
dovan, de la soliștii vocali 
Elena Cîrnaru, Mariana Pol
covnicii, lacob Moldovan, 
de Ia rapsodii! popular 
Ileana Lazăr Podari, de la 
suitele de dansuri populare 
pregătite de Dumitru Vi- 
loaică și terminînd cu pre- . 
zența tradițională a fanfa
rei minerilor, sărbătoarea 
la iarbă verde ce s-a întins 
de-a lungul a peste zece 
ore, a fost pe măsura hăr
niciei acestor oameni, adică 
la înălțime. Demne de sem
nalat în acest sens ni s,-au 
părut și cuvintele a cîtorva

Optimism și
(Urmare din pagina I)

„beneficiari" ai acestei at
mosfere.

-Șeful de brigadă Mihail 
Blaga: „Pentru mine nici 
că se putea mai nimerit un 
asemenea cadru, intr-o ase
menea zi. Astăzi împlinesc 
40 de ani, din care 21 pc- 
trecuți în mină, la sectorul 
VI. Sînt fericit alături de 
familia mea, de ortacii mei 
și de tot cc ne înconjoară 
în țara asta frumoasă!" La 
mulți ani, Mihail Blaga I Pe 
maistrul minier Nicolae 
Aiftincăi, pe șeful de schimb 
Nicolae Blahoianu și pe mi
nerul Alexpdru Zoltan i-arn 
surprins alături de familiile 
lor, cind tocmai se pregă
teau să-și întindă la iarbă 
verde un prînz copios. „Păi 
cum să nu fim fericiți, măi 
tovarășe? Sănătoși sîntem, 
sector fruntaș avem, iar ae
rul ăsta de aici parcă îți. 
dă putere".- Adjunctul, șefu
lui de sector Ambrozie Ber- 
ceanu, împreună cu ener- . 
geticianul Nicolae Moisi de 
la U.E. Paroșeni, înconju
rați de soliile și de copiii 
lor, au adus cuvinte de 
mulțumire și recunoștință 
conducerii statului nostru, 
pentru 
creț'al 
a celor 
toare.

■ Da ! ... ... ...........
Mai-ul lui '80 a început în 
prospețimea primăverii, în 
razele unui soare cald și 
îmbietor, dar și în cînt, 
și-n joc, și-n voie bună.

Cît adevăr spunea solis
tul vocal Iacob Moldovan !

„Mi-ani pus flori la pălă
rie / Și văzduhul țiuie, /

acordarea prin De- 
Consiliului de Stat; 
patru zile nelucră-

Aici, la Brăila

satisfacție
menea, cu familia. Intr-un 
grup tînăr, la propriu și la 
figurat, am stat de vorbă 
cu Marin Gavrilă, șef de 
schimb în brigada lui Ion 
Corobea de la sectorul III 
al I.M. Lonea.

.— Ca în fiecare an și a- 
cum ne limțim minunat la 
iarbă verde. Am găsit de 
toate . aici : mititei, bere, 
grătare, muzică bună care 
ne îndeamnă la distracție. 
Împreună cu cei 12 ortaci 
ai mei am extras în luna 
aprilie un plus de 300 tone 
cărbune.

Ortacii Constantin Gavri
lă și Dumitru Stroe ne-au 
vorbit despre complexul 
mecanizat S.S.P., fabricat în 
Valea Jiului, complex care 
le dă satisfacții

Atmosfera de 
de la Brădet a 
pînă seara, cînd 
un program , muzical 
discotecă pentru 
desfășurat în aer liber. Mii 
de oameni au petrecut, și 
o să petreacă îhcă azi și 
mîine, clipe minunate în 
împrejurimile reconfortante 
ale cabanei de pe dealul 
institutului.

în muncă, 
sărbătoare 
continuat 

a început 
gen 

tineret

Țiuie de bucurie / Că-nflo- 
rește a noastră glie!".

Și ca să întregim minu
nata .atmosferă de. aici de 
la Brăița, trebuie menționa
tă și strădania lucrătorilor 
de la întreprinderea comer
cială, pentru ă putea fi în 
nota plăcutei ambianțe, ca
re a dăinuit în acest fru
mos decor natural.

Cornel ALEXIU

Ortacii, mereu împreună Printre minerii
I

Cabana „Lunca Florii", 
clubul minei Lonea, dar, 
mai ales, parcul „Dr. Petru 
Groza" au constituit princi
palele locuri dc înlilnire a- 
10 minerilor, preparatorilor, 
constructorilor și. celorlalți 
oameni ai muncii din orașul 
Petrila pentru, sărbătorirea

parte
sale,

Zilei de 1 Mai 1980.
Printre sutele de oameni 

ai muncii: prezenți la mo
mentul de bucurie și rela
xare prilejuit de sărbătoa
rea muncii s-au aflat, în 
parcul Potrilei, promotorul 
„brigăzii înaltei productivi
tăți", . minerul Eugen' Voi- 
cu, împreună cu o 
din membrii brigăzii 
minerul șef de schimb Ni
colae Ghiță, din brigada con
dusă de Petru Mezei de la 
sectorul II, formație dis
tinsă recent cu Diploma de 
fruntașă în întrecerea so
cialistă, brigadierul fruntaș 
de la sectorul I al minei 
Petrila, Petru Kineses, mi
nerii Mihai Farcas și Iosif 
Somogy de la mina Dilja, 
sudorul Vasile fepuran de 
la preparaț.ia Petrila și mulți

Treziți de zorii purpurii 
ai zilei de 1 Mai, multi 
s-au întrebat poate: unde 
mergem azi la iarbă verde 
pentru a petrece, potrivit 
tradiției, ziua muncii și a 
primăverii? Mulți-au optat 
pentru, munte,, pentru, miș
care in aerul ozonat. pen
tru desfătare in sanctuarul 
ghioceilor, viorelelor, brîn- 
dușelor, clopoțeilor. Nu pu
țini au ales muntele -- do 
ce nu, cind stratul de ză
padă se menține pe pîrtii ? 
— pentru a schia. Și nu au 
avut ce regreta, alegînd 
Parîngul.

...Poiana Slima, . împrej
muită de pădurea de brazi, 
zmălțuită în albastrul-vio
let al brîndușclor. dominată 
cu semeție de vîrful înză
pezit, lucind în soare. al 
Parîngului Mic a primit 
oaspeții cu un decor miri
fic. Pasionați ai muntelui, 
acest încîntător loc l-au a- 
les pentru petrecere frații 
Nicolae și Constantin Ni- 
coară cu soțiile - primul 
șef de brigadă lăcătuși la 
secția construcții metalice 
I.U.M.P.. iar al doilea lu
crător ■ la C.C.S.M. Alături 
de ei se aflau familiile pri
etenilor.: Titus Munteauu

alții. La clubul I.M. Lonea, 
au sărbătorit ziua de 1 Mai 
împreună șefii de ■ sectoare 
și de brigăzi Ștefan Robu, 
Andrei Loy.- Petru Cenușă, 
Ioan Miclea, losif Clămba, 
Teodor Flutur, Dumitru Cos- 
tinaș și alții.

Către amiază, în atmosfe
ra sărbătorească întreținu- . 

. tă de formația de muzică 
ușoara a sindicatului I.M. 
Petrila — „Intim XX" — în 
parc, în preajma sticlelor cu 
bere; ani avut o scurtă dis
cuție cu preparatorii Dumi
tru Roibu,. Rudolf Ambrus, 
Viorel Costea, Dumitru Paid, 
Lazăr Conțea și Ion Lazăr,

— Am lucrat normal în 
schimbul de dimineața, rc- 
cepționînd mai bine de 500 
de tone de cărbune sosite 
de la minele Lonea și Dilja 
din încheierile de cicluri. 
După muncă, cinstim 
preună 
o bere 
ful de 
bu, al 
pe panoul fruntașilor de la 
preparație.

Pe estrada parcului și-a 
făcut apariția fanfara din’

îm- 
ziua de 1 Mai cu 
— ne-a declarat șe- 
schimb Dumitru Roi- 
cărui portret se află

și Ștefan Tecuși ambii" lu
crători la C.C.SMz - *

Grupul de familii și-a 
ales un loc din poiană, bă
tut de soare, lingă o masi
vă stâncă, în jurul căreia 
copiii zburdau veseli și se 
întreceau în : fulesul flori
lor, Pe o lespede își insta
laseră tranzistorul care, cu 
cascadele melodiilor de mu
zică ușoară și populară 
„concura" măiestrul cor al 
mierlelor și sturzilor. : At
mosferă de inuită voie bu
nă și desfătare. In jurul u- 
nui foc, pe care tocmai" se 
rumeneau grătarele deli
cioase, cu alte bucate gus
toase și sticle de bere aș
ternute din belșug pe pă-, 
furi, cu mic cu mare prie
tenii glumeau, rîdeau, gus
tau din plin bucuria marii 
sărbători.

Toate patru zile libere 
Ie petrecem în Paring; a- 
vem camere luate la baza 
didactică I.E.F S„ ne< spune 
N. Nicoară.

...Aceeași. atmosferă săr
bătorească, de voie bună" și 
bună dispoziție și pe pajiș
tea înverzită din jurul ca
banei Rusu unde sărbăto
reau 1 Mai numeroase gru
puri venite din toate col- 

localitate care a prezentat 
un bogat program de mu
zică de promenadă. Au ur
mat, pe aceeași estradă, an- 
samblul „Măgura" cu spec
tacolul intitulat „Drag mi-e 
cîntecul și jocul" și pionie
rii artiști" amatori dc . la 
Școala generala” nr. 6.

— O parte din posesorii 
de autoturisme, un mare, 
număr de „biciclișli", gru
puri de mineri și muncitori 
împreună cu familiile au 
sărbătorit ziua de 1 Mai în 
cadrul natural plăcut și re
confortant al împrejurimi
lor cabanei „Lunda Florii"

De remă/cal buna aprovi
zionare cu bere la sticlă; 
mici, cîrnăciori, grătare și 
răcoritoare. „Avem de 
pentru toată lumea", 
nea Nicolae Alexa, 
berăriei „Căprioara", 
din unitățile de alimentație 
publică din Petrila care au 
asigurat o diversă și abun
dentă aprovizionare a oa
menilor muncii, din localita
te cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

toate 
spu- 
șeful 
una

T. ȚAȚARCA

(urile Văii Jiului, unii tu
riști sosiți cu autoturismele 
din alte zone ale țării în- 
tr-un grup numeros petre
ceau cu soțiile și copiii șe-' 
ful de echipă .de la I.M. 
Dîlja, Emil Diacoriescu, șe
ful de echipă de la E.G.C.L. 
Petroșani. Carol Matyus, 
iar alături de ei, ca oas
peți veniți la rude. Iacă-- 
tușul mecanic de la I.C.S. 
Hunedoara; Ludovic Pastor 
<u soția și copiii. "
' ’ ...Spre plăcuta surpriză și 
satisfacția tuturor celor ca
re au urcat în Paring’ bufe
tul de la telescaun și-a în- 
tîmpinat oaspeții cu mesele 
frumos aranjate pe terasa 
amenajată doar cu cîteva 
zile în urmă. Bine aprovi
zionat, bufetul a putut o- 
feri consumatorilor o ga- 

produse: 
Și 

dis- 
iar 
aer 

mă variată de 
mititei, grătare, bere 
băuturi răcoritoare la 
creție, dulciuri etc. — 
toate acestea servite în
liber, Ia mese, de ospătari 
detașați de la restaurantul* 1 
Mignon din Petroșani.

ilor de participant cu or
chestra și soliștii ansam
blului „Mindra". Au cîntat 
Sanda Blaj, Măricuța Hoțea, 
loan Agăleariu, au interpre
tat melodii instrumentale 

, Enache Brînze'a, Augușțin 
Moldovan și George Cîlțea. 
2orriiația de muzică ușoară 
de la: mina Dilja a susținut 
un program atractiv;

La iarbă verde am în- 
tjlnit, împreună cu familiile, 
■zeci de mineri. Am stat 
de vorbă cu minerul Cons
tantin Nica de la sectorul
I al minei Livezenicu care 
ne-ăm întreținut cîteva mi
nute, cînd tocmai, aducea, 
împreună cu ortacul său 
Emil Balog, un „transport" 
de bere și mici pentru fa
miliile lor.

Ca o expresie concretă a 
solidarității oamenilor mun- . 
cii, în grupul alăturat pe
treceau la iarbă verde mi
nerii Ioan Andacs, Marton 
Kulcsar și fratele său Mar
ton Gheorghe de la I.M. 
Dilja. împreună cu famili
ile, și Ioan Bartos, de ase-

...A fost o zi de neuitat, 
o zi care a adus voia bună 
pe potecile Parîngului. 
(I. Bălan)

Vulcanului
La frumosul loc de agre

ment „La Brazi" multe fami
lii,: venite cu mic cu mare. 
La mese și pe iarbă verde 
se odihnesc și discută voioși 
oamenii care lucrează în 
subteran, in uzine și fabri
cile Vulcanului. Este impo
sibil să dai numele tuturor. 
De ia I.M Vulcan, printre 
cei prezență șe aflau Petru 
Berciu, loan Ivan, Virgil 
Faghi, Vasile Budeanu, Ge-‘ 
za F.ekele, Gheorghe Gea
mă: :u, . Gheorghe Dămian, 
Ștefan Zamfire, Dumitru ‘ 
Ștefănescu, Nicolae Tăbă- 
caru, Constantin Bădărău și, 
mulți alți mineri. Sînt gru
puri și de la I.M. Paroșeni, 
printre care familiile Mihai 
Ghiorban, miner șef de 
schimb și Costina Toma, 
miner. De la ' I.M. Aninoasa 
i-am întîlnit pe minerii Va
lentin Balogh, din brigada 
lui Mihai Podar și I. Dobre.

Pină după-amiăză lîrziu. 
în. întreaga zonă „La Brazi" 
a dominat voia: bună.

Iuliu POPA, 
corespondent
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Prezente
ATENA 2 (Agerpres). — 

Sub titlul „Nicolae 
C e a uș e s c u promotor al 
păcii și al'progresului", zi
arul grec -«Allaghi» a . pu
blicat o pagină specială în 
care silit prezentate pe larg 
reaPzările obținute de po
porul român iii diferite sec
toare-de activitate sublini
ind concepțiile novatoare, 
activitatea neobosită și gîn- 
direa politică revoluționară 
a conducătorului partidului 
și statului român : „O deo
sebită atenție — scrie zi
arul — a acordat președin
tele Nicolae Ceaușescu dez
voltării democrației, a unei 
democrații care să ofere 
tuturor cetățenilor țării po
sibilitatea de a-și pune în 
valoare capacitățile crea
toare. de a-și manifesta li
ber talentele și personali
tatea". „In centrul politicii 
sale externe România situ
ează dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare 
cu toate țările lumii, fără 
nici o excepție".

Ziarul prezintă poziția ță
rii noastre în principalele 
probleme internaționale, 
subliniind că „președintele 
Nicolae 1 Ceaușescu acțio
nează neobosit pentru ins
taurarea unei păci durabile 
în regiunea balcanică, a 
Mării Mediterane, a Euro
pei și în întreaga lume".

In încheiere ziarul subli
niază : „Poporul român nu
trește o dragoste nețărmu
rită față de președintele 
Ceaușescu. întreaga dragos
te și încredere . cu care oa
menii muncii înconjoară 
partidul se manifestă în 
.modul ce.l mai evident pen
tru cel mai stimat și mai 
iubit fiu al poporului ro
mân, conducătorul încercat 
în focul luptelor grele, ca
re este Nicolae Ceaușescu".

★

KUWEIT 2 (Agerpres). 
Cotidianul kuweltian de 
largă circulație „Al Qabas" 
a publicat un amplu articol 
privind aspecte actuale ale 
politicii externe românești. 
Articolul prezintă poziția 
constructivă și consecventă 
a României față de criza 
din Orientul Mijlociu în 
central căreia se situează 
problema palestiniană, con
tribuția țării noastre la i- 
dentificarea căilor concrete 
de instaurare a unei păci 
juste și durabile în regiune. 
Tn acest cadru, sînt eviden
țiate eforturile și inițiative
le personale ale președin-

românești
lelui Nicolae Ceaușescu, 
frecventele contacte de 
lucru efectuate cu factorii, 
de conducere ai tuturor 
părților interesate. Se fac 
largi referiri la relațiile 
țării noastre cu Organizația 
pentru Eliberarea Palesti
nei, relevîndu-se faptul că 
reprezentanța permanentă 
a OEP la București a fost 
prima de acest gen deschisă 
într-Q țară socialistă.

Ziarul prezintă politica 
României îndreptată spre 
întărirea păcii și securității 
internaționale prin măsuri 
practice de dezangajare mi
litară și sporire a încrede
rii, pentru a se face pași 
în direcția desființării 
blocurilor militare.

Se evidențiază aportul și 
acțiunile României la cauza 
lichidării subdezvoltării și 
instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, pe 
baza concepției, de largă 
audiență mondială, a preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu 
î aceste probleme, colabo
ra reei sțrînsă pe care o pro
movează România cu țările 
„Grupului celor 77", printre 
care Kuweitul și celelalte 
țări arabe. In acest context 
este subliniată dorința 
României de a dezvolta și 
lărgi pe multiple planuri re
lațiile- cu țările din zona 
Golfului, în primul rînd cu 
statul Kuweit.

★

BEIJING 2 (Agerpres). 
In cadrul acțiunilor dedi
cate celei de-a 2050-a ani
versări a constituirii primu
lui stat dac centralizat și 
independent Ambasada țării 
noastre la Beijing, a donat 
Academiei de Științe Socia
le a R.P. Chineze un set de 
cărți românești editate în 
limba română și în limbi 
de circulație internațională.

Setul cuprinde opere ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. lucrări privind 
istoria poporului român din 
epoca lui Burebista și pînă 
în zilele noastre, studii e- 
conomice, volume prezen- 
tînd organizarea și funcțio
narea organelor puterii și 
administrației de stat din 
țara noastră, legislația ro
mânească și altele.

Manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilei de 1 Mai FILME
MOSCOVA 1 —• Trimisul 

Agerpres, M. Chebeleu, 
transmite: în Piața Roșie 
din Moscova a avut loc 
tradiționala demonstrație de 
1 Mai a oamenilor muncii 
din întreprinderile și orga
nizațiile . economice din ca
pitala sovietică. Prin fața 
tribunei centrale a Mauso
leului „V.I. Lenin", unde se 
aflau tovarășii Leonid Brej- 
nev, Aleksei. Kosîghin, alți 
conducători de partid și de 
stat sovietici au trecut a- 
proximațjv 200 000 de re
prezentanți ai colectivelor 
de. muncă din întreprinderi 
și organizații economice, 
instituții de cultură, știință 
și artă, prezentînd în mod 
sugestiv o suită de realizări 
obținute în cinstea acestei 
sărbători.

In tribunele rezervate 
oaspeților de peste hotare 
se aflau și membrii dele
gației Consiliului Central 
al Uniunii generale a sindi
catelor din România, con
dusă de Floarea Bucur, 
membru al Comitetului 
Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Demonstrații ale oameni
lor muncii sovietici au a- 
vut loc în toate capitalele 
republicilor unionale și în 
alte principale orașe ale 
U.R.S.S.

echivalentul unor
CENTRALE ELECTRICE
In Uniunea Sovietică se 

construiesc la ora actuală 
linii pentru transportul e- 
nergiei electrice de 
750 000 și 1 150 000 volți 
(curent alternativ), care 
asigură reducerea consi
derabilă a pierderilor de 
energie. Asemenea punți 
energetice permit, de ase
menea, realizarea unor 
legături sigure între pro
ducătorii și consumatorii 
de electricitate aflați ta 
distanțe de mii de kilo
metri. Totodată, aceste li
nii permit realizarea sis
temului. energetic unic al 
Uniunii Sovietice, prevă
zută prin hotărîrile Con
gresului ar XXV-lea al 
P.C.U.S. Date fiind dife
rențele de fus orar și deci 

'de solicitare a rețelelor, 
unirea sistemelor energe
tice ale Siberiei, Asiei 
centrale sovietice și părții 
europene a U.R.S.S. va e- 
chivala cu construirea u- 
nor noi centrale de mare 
putere.

PENTRU CAPTAREA 
GAZULUI DE TURBARIE

In provincia Hunan din 
zona centrală a Chinei vor

BELGRAD 1 (Agerpres). 
— Sărbătorirea zilei de 1 
Mai în Iugoslavia a foșt 
marcată de proclamația a- 
dresată popoarelor și na
ționalităților iugoslave în 
care se exprimă hotărîrea 
de a „păstra și a avansa pe 
calea societății socialiste de 
autoconducere".

Toate manifestările des
fășurate în Iugoslavia —- 
relevă agenția Taniug — 
au reprezentat o ocazie de 
exprimare a hotărîrii oa
menilor muncii de a 'acțio
na pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării. La 
Belgrad și în alte locali
tăți iugoslave au avut loc 
serbări ale oamenilor 
muncii.

SOFIA 1 (Agerpres). — - 
în piața 9 Septembrie a 
avut loc manifestația oame

nilor muncii din capitala 
Bulgariei consacrată zilei de 
1 Mai. De la tribuna Mau
soleului lui Gheorghe Dimi
trov, manifestanții au fost 
salutați de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consi
liului de Stat, de alți con
ducători de partid și de 
stat. Prin cifrele înscrise 
pe pancartele purtate de 
demonstranți se raportau 
succesele obținute de oa
menii muncii bulgari în re-

fi forate în zonele rurale, 
peste 4Ut)000 puțuri pen
tru captarea gazului de 
turbărie, lucrări care vor 
necesita investiții din par
tea statului de 18 milioa
ne yuani, informează a- 
genția China Nouă.

In felul acesta, numărul 
puțurilor se va dubla, ce-

Agendă 
energetică 

internațională
ea ce va permite economi
sirea altor surse energeti
ce. Provincia Hunân este 
printre cele mai bogate 
în gaze de turbă, care sînt 
utilizate în zonele rurale 
la iluminat, încălzit, la 
punerea în funcțiune a 
unor generatoare' electri
ce și în alte scopuri eco
nomice.

NOI ZĂCĂMINTE DE 
PETROL

In provincia Riau, din

alizarea sarcinilor de plan.
OSLO 1 (Agerpres). — 

„Da destinderii 1“ — ,Nu 
războiului rece !“, „Locuri 
de muncă pentru toți !“ a- 
cestea au fost lozincile sub 
care s-au desfășurat mani
festațiile de 1 Mai din Nor
vegia, la care au participat 
mii de muncitori, reprezen
tanți ai organizațiilor demo
cratice, de femei și de ti
neret.

Demonstranții au subliniat 
necesitatea întăririi păcii și 
destinderii internaționale, a 
extinderii colaborării între 
popoare.

HARARE 2 (Agerpres).— 
Pentru prima oâră în isto
ria sa, poporul Zimbabwe a 
sărbătorit ziua de 1 Mai în 
legalitate. Guvernul celui 
mai tînăr stat independent 
de pe continentul african a 
decretat ziua de 1 Mai, săr
bătoarea internațională , a 
celor ce muncesc de pretu
tindeni, ca sărbătoare popu
lară. La Harare și în prin
cipalele orașe ale țării au 
fost organizate adunări de 
masă ale muncitorilor și 
țăranilor, au fost deschise 
expoziții consacrate luptei 
forțelor patriotice pentru 
libertate și independență. 
Sărbătoarea muncii s-a des
fășurat sub semnul unității 
tuturor patrioților.

Indonezia, au fost desco
perite noi zăcăminte 'de 
petrol, în zona unei ex
ploatări mai vechi, numi
tă Garuk-1. Pungile de 
petrol au fost localizate 
la aproximativ 3 500 me
tri adîncime. Se estimea
ză că producția noilor 
puțuri va fi de aproxima
tiv 1 550 de barili pe zi.

Cercetările au fost efec
tuate de societatea mixtă 
PT Caltex Indonezia.

★
Un important zăcămînt 

de petrol a fost descope
rit în regiunea de sud-vest 
a Sudanului, a anunțat 
la Khartum „Chevron Oil 
Company". Potrivit agen
ției sudaneze de presă, 
SUNA, o sondă forată la 
700 km sud-vest de Khar
tum dă o producție de 
2 900 barili de țiței greu. 
Sonda se află la aproxi
mativ 14 kilometri sud de 
zona în care, în iulie a- 
nul trecut, a fost forat un 
puț cu o producție de 
500 barili de țiței ușor pe 
zi.
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TV

10,00

10,20

11,35

12,00

13,00

17,00

22,00

22,-45

19,35
20,15
20,45

18,35
19,00
19,25

lu ii-

PE I RO.ȘANl -- 7 No
iembrie : Omul care no 
trebuie; Republica: O 
casă sub soarele fierbin
te ; Unirea : Marea 
liniște.

LONEA : Artista, 
larii și ardelenii.

ANJNOASA : Moarte 
pe Nil, seriile I—If.

VULCAN -- Luceafă
rul : Colosul din Rodos, 
seriile I—II.

LUPENI — Cultural : 
Camionul de cursă ___
gă ; Muncitoresc : Lu
mea Atlantide!.

URICANI : Popeye 
rinarul.

I
!
I

Muzică de prome
nadă.
Film artistic : „Se
renadă pentru eta
jul XII". O pro
ducție a Casei de 
Filme Unu. 
Muzică populară 
instrumentală. 
Concert educativ. 
Din cartea de aur 
a muzicii popoare
lor (I).
Mozaic cultural- 
artistic-sportiv.

16,40 Aprilie 1980. Cro
nica evenimentelor 
politice.
Rugby-: Selecționa
ta cluburilor bucu- 
reștene — Leinster 
Branch — (Irlan
da). Transmisiune 
directă.
Copiii din 1980. 
Telejurnal. 
Pe ogoare 
de muncă pentru 
pîinea țării. 
Teleenciclopedia. 
Șlagăre dansate. 
Film artistic : „Un 
om în loden". O 
producție a Casei 
de filme Unu. 
Studioul varietăți
lor.
Telejurnal.

Următorul număr 
ai ziarului nostru 
apare mîine, 4 mai.

DUMINICA l MAI

8,30 Copiii României socia
liste mulțumesc din 
inimă partidului.

- Film serial pentru co
pii — Intîmplări din 
țara curcubeului. Epi
sodul 8.
Pe plai de miorițe.

i Viața satului.
■ Bucuriile muzicii.
| De strajă patriei.
1 Telex. Album dumi
nical.

i Primăvară timișorea
nă.

14.00 Woody, ciocaniloarea 
buclucașă. Desene a- 
nimate.

15,00 Film serial: Război și 
pace. Episodul 2.

16,00 Fotbal: F.C.M. Galați 
— Universitatea Cra
iova în campionatul 
național divizia A. 
Transmisiune directă 
de la Galați.

1 Cutezători spre viitor. 
I Telejurnal
i Cu gîndul, cu inima, 

cu fapta.
) Antena 

României".
2J,00.Film artistic — Melo

diile Broadwayului — 
Premieră TV. Produc-

9,15

9,40
10,00
11,45
12,30
13,00

17,50
19,00
19,15

19,50 Cîntării

ție a studiourilor a- 
mericane.

22,25 Telejurnal.

5 MAILUNI

Tenis :

16,00

20,05
20,25

20,45

21,10

22,00

10,00
11,00

aspecte din 
turneul internațional 
„Cupa Națiunilor" de 
la Dusseldorf (trans
misiune directă).

1 Emisiune în limba 
maghiară.
1001 dc seri.

> Telejurnal.
Forumul tinerei gene
rații.

i Cadran
Arii și 
perete. 
Orizont 
țific.
Roma»
răscruce de vînluri —
Ultimul episod.

1 Telejurnal.

MARȚI 6 MAI

Teleșcoală.
Film serial — Dallas
— Compania petroli
eră Ewing. Reluarea 
episodului 35.
Telex.
Tenis : aspecte din 
turneul internațional 
„Cupa Națiunilor" de

mondial, 
duete din o-

tehnicb-știin-

foileton — La

16,00
16,05
16,25
16,45
17,30

la Dusseldorf (trans
misiune directă). 
Telex.
Teleșcoală.
Din țările socialiste. 
Clubul tineretului.
Finala „Cupei Româ
niei la hochei (repri
za a Iii-a). Transmisi-

„Cupa Națiunilor" 
(transmisiune directă). 

16,05 Seara televiziunii ceho
slovace.

16,55 Fotbal : Steaua — 
Universitatea Craiova 
în semifinalele „Cupei 
României" — transmi
siune directă de la

wsMMW'WAWW/fM.WAWAwsjv.WA

PROGRAMUL Țy

unc de la patinoarul 
„23 August".
Moment folcloric. 
Almanah pionieresc. 
1001 de seri.

18,15
18,25
18,50
19,00 Telejurnal.
19,30 Forumul tinerei gene

rații.
19,45 La zi în agricultură.
19,55 Pagini de balet.
20,10 .. .....................................Eroi au fost, eroi sînt 

încă.
Seară de teatru —
Erau foarte tineri — 
Premieră TV.
Telejurnal.

MIERCURI 7 MAI
15,00 Tenis : aspecte din

turneul internațional

20,35

22,05

Pitești.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Te vom urma Partid 

al biruinței. Specta
col de gală prezentat 
cu prilejul închiderii 
Forumului tinerei ge
nerații.

20,15 La zi în agricultură.
20,35 Seara televiziunii ceho

slovace — Film artis
tic: Solo pentru bătrî- 
na doamnă — Premi
eră pe țară.

22,05 Telejurnal.
JOI 8 MAI

10,00 Teleșcoală.

11,00 Foman foileton -— La 16,30

18,25
răscruce de vînturi — 
Reluarea episodului 4.

11,50 Telex. 18,30
15,00 Tenis : aspecte din 18,50

turneul internațional1 19,00
„Cupa Națiunilor" de 19,20
la Dusseldorf —■ 19,45

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA. Petroșani, str. Republica, ar. 1)0, telefoane 4 10 62 (secretariat), 4 24 64 (sec|ii). TH’ARUL; lipoyrafia petroșani, str, Republicii, ni. oi.

transmisiune directă). 
Telex.
Teleșcoală.
Curs de limbă rusă. 
Reportaj pe glob. 
Viața culturală.
Mult e dulce.
Desene animate —- 
Sindbad marinarul. 
Telejurnal.
Forța vie.
Te cînt, Partid.
Ora tineretului.

19,00
19,25
20,00
20,20
21,10 Tinerețe, ani de aur.
21,40
22,05

Victoria finală. 
Telejurnal.

VINERI 9 MAI

15,00 aspecte din 
internațional 

“ de

16,00
16,05

Tenis :
turneul
„Cupa națiunilor1 
la Dusseldorf (trans
misiune directă). 
Telex.
Teleșcoală. ■

Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto. 
Itinerar cehoslovac.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Pace și. independență. 
Film artistic — Pe 
aici n«t se trece. Pro
ducție a Casei de fil
me 5.

22,20 Telejurnal.

SIMBĂTĂ 10 MAI

limba spa-
. ii

limba fran-

9,30 Curs de 
niolă.

9,50.Curs de 
ceză.

10,10 Film artistic (reluare).
11,45 Teleșcoală.
12,05 ~
13,00

Concert educativ.
Mozaic cultural-artis
tic sportiv.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.

) Dosarul energiei. 
Teleenciclopedia.
Film serial — Dallas
— Compania petroli
eră Ewing. Episodul 
37.

21,20 Flori de mai.
22,30 Telejurnal.


