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Ieri, in Capitală, in prezenfa 
secretarului general 

al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, 

a avut loc

AD1MRIA POPPLARĂ 
Ctffl&ACRAlA

Prețuirea muncii, 
prețuirea omului

1 MAI. Zi de glorie pentru muncitorimea de pre
tutindeni. Cursul istoriei a făcut ca, în țara noastră, 
tot într-o zi de primăvară, lupta proletariatului să 
fie încununată de un alt eveniment, de inegalabilă 
rezonanță politică. 8 MAI, moment crucial în evolu
ția vieții politice a țării. Zi măreață care a imprimat, 
cu șase decenii în urmă, un nou conținut mișcării 
noastre muncitorești, a deschis noi orizonturi luptei 
revoluționare a proletariatului român, prin apariția 
puternicului partid comunist pe scena politică a țării.

Din această privință, pentru noi, sărbătorile pri
măverii îngemănează o unitate de sentimente patri
otice. Cinstim, astăzi, ziua-simbol a solidarității in
ternaționale a omenilor muncii. Cinstim întreaga miș
care muncitorească din România care, de la afirma
rea el, a contribuit la deslușirea sensurilor luptei 
revoluționare a proletariatului, a accentuat aspirațiile 
fundamentale ale celor mulți, ale celor care trudeau 
și duceau greul țării. Gîndul nostru se îndreaptă, fi
resc, spre momentul de referință, de însemnătate co- 
vîrșitoare al făuririi partidului ca rezultat al afirmă
rii conștiinței politice a clasei muncitoare, al ampli
ficării mișcării muncitorești. Asumîndu-și misiunea 
istorică de a conduce lupta revoluționară a proleta
riatului pentru înfăptuirea eliberării sociale și națio
nale, pentru o viață demnă, pentru progresul și pros
peritatea țării, partidul comunist a acționat cu stră
lucită clarviziune Istorică și politică, înscriind în 
cronica anilor cele mai mari și răsunătoare victorii: 
actul de la 23 August 1944, apoi întreaga operă a 
construcției socialiste care a condus la consolidarea 
mărețelor cuceriri revoluționare ale poporului, Ia dez
voltarea fără precedent a societății românești con
temporane.

1 Mai. O zi simbol O zi de prețuire a muncii. In 
apropiere, o altă zi de glorie ce va fi aniversată cu- 
rînd consemnează în societatea noastră prețuirea o- 
mului. Partidul și-a înscris pe stindardul său de 
luptă împlinirea aspirațiilor și năzuințelor omului, de 
libertate, demnitate, bunăstare și fericire. Iată îm
plinirea lor prin tot ceea ce întreprinde partidul nos-
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ZILEI OI 1 mi
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au participat, 
joi, după-amiază, la adu
narea populară din Capita
lă consacrată zilei de 1 
Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce 
muncesc.

Sărbătorim, în acest an, 
ziua frăției. muncitorilor 
de pretutindeni în atmos
fera de puternică eferves
cență creatoare în care 
aniversăm 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comu
nist Român, eveniment de 
însemnătate istorică în

viața clasei noastre munci
toare.

Sub conducerea partidu
lui, strîns uniți în jurul se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din pa
tria noastră — români, 
maghiari; germani și de 
alte naționalități — întîm- 
pină această tradițională 
sărbătoare cu succese de 
seamă în realizarea, în 
condiții de înaltă eficien
ță, a sarcinilor economico- 
sociale pe 1981. primul an 
din actualul cincinal, al 
calității și eficienței. în. 
înfăptuirea hotărîrilor is
torice ale celui de-al 
Xll-lea Congres al parti
dului, care a jalonat cu

(Continuare în pag. a 4-a)

BOGAT RAPORT MUNCITORESC
Măreața sărbătoare a muncii — Ziua de 1 Mai — 

și glorioasa aniversare a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român sînt întîmpinate de către co
lectivele de muncă din economia Văii Jiului cu un 
prinos de fapte ale vredniciei și dăruirii muncitorești.

/Continuare in pag. a 2-a)

NOUA CALITATE A MUNCII

ȘI VIEȚII NOASTRE
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e Minerii, inginerii ș‘ 
tehnicenii celui mai pu
ternic colectiv din eco
nomia Văii Jiului — mina 
Lupenl — au extras pes
te prevederi, de la ..înce
putul anului, .35 000 tone 
de cărbune cocsi'ficabil. 
Aportul formațiilor de lu
cru din abatajele dotate 
cu complexe mecanizate 
ale minei a fost hotărî- 
tor în realizarea unor co
te deosebit de înalte la! 
toți indicatori i tehnico- 
productivi și de eficiență.

+ Angajamentul în 
cinstea aniversării a șase

decenii de la crearea 
partidului, asumat de tî- 
■nărul colectiv al I.M Băr- 
bătenj — 15 500 tone de 
cărbune peste plan a fost 
integral îndeplinit pînă la 
1 Mai. Indicatorul valoa
rea producției nete, pro
ductivitatea muncii pla
nificată au fost, de ase
menea depășiți. acesta 
din urmă cu peste 500 
kg/post „în cărbune".

e Un succes de ultimă 
oră raportat de prepara
torii Văii Jiului in cinstea 
celor două evenimente 
sărbătorești : în săptămî-

na de muncă pe care am 
încheiat-o ieri, a fost în
registrat un record de ex
tracție la producția de 
cărbune special pentru 
cocs, livrîndu-se într-o sin
gură zi — 28 aprilie — 
peste 8 000 de tone. Pre
paratorii secției Lupeni 
s-au situat în fruntea în
trecerii. extrăgînd în plus, 
în aceeași zi. 1173 tone de 
cărbune special pentru 
cocs.

+ Cele patru colective 
de șantiere din Valea 
Jiului ale l.C.M.M. Petro
șani — Petfila, Livezeni, 
Vulcan și Lupeni — au 
realizat integral prevede
rile primelor patru luni 
ale anului Au fost puse 
în funcțiune la termen nu
meroase obiective de dez
voltare la suprafață a 
întreprinderiolr miniere,

de preparare și la carie
ra Cîmpu lui Neag.

e I.R.I.U.M. Petroșani 
— întreprindere nouă a 
Văii Jiului a cărei exis
tență este legată direct de 
saltul calitativ înregistrat 
în industria carboniferă 
prin extinderea pe scară 
largă a tehnologiilor mo
derne de exploatare, de 
mecanizare în grad ridicat 
a proceselor din subterâh, 
încheie primele patru luni 
ale anului cu realizări 
semnificative: valoarea
producției nete planifica
te a fost depășită cu 2 
milioane lei ; principala 
depășire, în expresie fizi
că, a fost obț'nută Ia pie
se de schimb pentru uti
laje miniere — cu 9 mi
lioane Iei. iar la repara
ții de utilaje miniere cu 
3 milioane lei.

O A M E N I DIN LINIA I N T I I

Teodor Boncalo 
brigadier

I.M. Lupeni

Oameni ai demnității, 
ai celei mai nobile îndelet
niciri —- MUNCA — oame
nii din linia întîi. frun
tași ai fruntașilor din Va
lea Jiului sînt prezenți 
pretutindeni în cele • mai 
diverse domenii de acti
vitate. Smulgînd pămîn- 
tuluj forța și lumină dătă
toare de viață și progres 
social, minerii, puterni
cul detașament al clasei 
noastre muncitoare, cons

tructorii confortului și bu
năstării, cei.ce plămădesc 
în mințile fragede de co
pii viitorul de aur al țării, 

oamenii de la planșete, chi- 
miștii, energeticienii, fău
ritorii de utilaje, moder
ne de mare productivita
te. toți cei care dăruiesc 
prin munca de zi cu zi 
din vetrele veșnic aprin
se și clocotitoare ale 
muncii de pe meleagurile 
Văii Jiului bunuri ma

teriale și-au închinat 
prinosul muncii lor neo
bosite. progresului Româ
niei socialiste.

Oamenii din linia întîi 
sînt' buchetul florilor de 
mai al muncitorilor Văii 
Jiului, sînt semenii noș
tri care, prin avîntul nes
tăvilit al imaginației cre
atoare ,al hărniciei .și pri
ceperii, al destoiniciei și 
dîrzeniei au ridicat pe

noi trepte vrednicia oame
nilor dintre Jiuri. Roa
dele muncii lor neobosite 

•— cărbunele, energia, coc
sul, mașinile și utilajele 
miniere, confecțiile și tri-’ 
colajele. apartamentele 
confortabile, le întîlnim 
la tot pasul, Jc vedem, 
le știm, le cunoaștem și 
le apreciem ca pe un iz
vor nesecat al bunăstării 
și progresului.

Constantin Popa 
brigadier

I.M. Lupeni

Nicolae Andrașic 
brigadier 

I.M. Paroșeni

Ion Tobă 
tîmplar
IU H

Carol Simonis 
maistru 

I.R.I.U.M P.

Francisc Temeșvari 
brigadier

I.M. Bărbăteni

Voicu Pascu Gheorghe 
bricheta tor 
I.P.C.V.J,

Maria Bugnariu 
tricotoare

I.T. Petroșani

Mihai Neștian 
brigadier 

I M, Vulcan
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„Vom învăța, vom munci 
în spirit revoluționar 

pentru edificarea prezentului 
și viitorului"

Tradiții revoluționare 
ale muncitorimii din Valea Jiului 

legate de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai

In oricare domeniu de 
activitate din Valea Jiu
lui tinerii sint integrați în 
colectivele de muncă și își 
definesc tinerețea nu doar 
prin frumusețea . vîrstei 
marilor idealuri, ci prin 
faptele lor gravate în cro
nica hărniciei.

Lăcătușii lat iu Mavarie 
Sau Ion Popescu de la mi
nă. Uri câni. inginerul Ion 
Gif-Deac sau Ion Rațec 
de la mina Lupeni, strun
garul Eugen Harady sau 
forjorul loan Florea de la 
întreprinderea de Utilaj 
minier, confecționară Gio- 
vaneta Gheorghian de la 
lntreprindej*a de confecții 
Vulcan și mulți alți ti
neri din întreprinderile, 
instituțiile și școlile mu
nicipiului ne-au vorbit 
eu discreție și modestie 
despre faptele lor, dar cu 
chipul transfigurat de fla-

; In întreprinderile și 
. i instituțiile din. . toate 
| localitățile Văii Jiului 
l au avut loc, în aceste
&
i
i
ii
1 
î.

!

s
F 
c 
f

zile, numeroase mani
festări politice și cul
tural-educative consa
crate zilei de 1 Mai Și 
aniversării partidului. 

La mina Vulcan a 
avut loc un simpozion 
pe tema : . „Mecaniza
rea tăierii și încărcă
rii în abataje, factor 
liotărîtor în creșterea 
producției de cărbune". 
La biblioteca clubului 
din localitate au fost 
organizate expoziții de

Manifestări 
omagiale 

carte social-politică și 
beletristică. Formați
ile artistice de ama- 

ș tori din unitățile eco- 
i notnice ale orașului au 
= prezentat în sălile de 

. ■ de
spectacole 

mărețelor e- 
le

apel și in secțiile 
producție 
dedicate 
venimente pe care 
sărbătorim,

• In orașul Lupeni, 
la cele patru unități e- 
conomice — minele 
Lupeni și Bărbăteni, 
preparație și l.F.A. 

; Vîscoza — au fost pre- 
ț zentate în fața oâmeni- 
: lor muncii expuneri cu 
| privire la 
î țiile și

i

£ 
Ș 
t

i semnific a- 
însemnătatea 

zilelor de 1 și 2 Mai. 
Tot în cinstea acestor 
evenimente. comitete
le de partid si U.T-C. 
din întreprinderile si 
instituțiile localității 

ah organ,zat întreceri la 
; diferite discipline spor- 
i tive (sah, volei tenis 
: de masă fotbal) jar la 
i gazetele de perete au 
î fost m-ezentate. ediții 
: speciale 

căra pasiunii cînd se refe
reau la cei din jurul lor. 
Din felul cum gîndește și 
muncește acum tînăra ge
nerație, care constituie vi
itorul patriei, se desprinde 
însuși angajamentul so
lemn rostit la Forumul ti
nere; generații față de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului : „Vom învăța, vom 
munci, vom acționa în 
spirit revoluționar pentru 
edificarea prezentului și 
viitorului comunist al pa
triei".

Mjine este Ziua tinere
tului, sărbătoare care

2 Mai — 
Ziua tineretului

scoate în relief contribuția 
tinerilor — beneficiari ai 
unor condiții de pregătire, 
de muncă și viață cum 
nici o altă generație n-a 
avut — la opera de cons
truire a societății socialis
te. Evantaiul preocupări
lor tineretului Văii Jiului 
este tot atît de complex și 
tot atît de vast pe.cît este 
viața care pulsează aici, 
în acest important centru 
carbonifer al patriei. In 
școlj și licee elevii se for
mează într-Un contact ne
întrerupt cu munca mine
rilor, autentice lecții pli
ne de învățăminte etice se 
află la întîtnirilc din sălile 
de apel, spiritul creator al 
tinerilor care muncesc în 
întreprinderi ș-a modelat 
treptat, în școală și apoi 
în învățămîntul superior, 
fiind stimulat de activita
tea practică cu care se 

Tineretul — o forță activă în viața economică și 
socială — participă cu responsabilitate și elan carac
teristic vîrsteî la acțiunile de muncă patriotică de pe 
șantierele de construcții industriale șl civile.

<
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î

manifestă, într-un sens ac
tiv. așa cum ne mărturi
seau cîțiva tineri mineri 
din Lupeni, însuși roman
tismul, noul romantism, 
de esență revoluționară, a- 
tît de caracteristic în a- 
cești ani. .

Sărbătorită în a doua zi 
de mai și în apropierea 
glorioasei aniversări a 
creării Partidului Comu
nist Român; Ziua tinere
tului este întîmpinatâ cu 
rezultate remarcabile în 
toate domeniile unde sînt 
integrați tinerii. Dacă ei 
se bucură astăzi de toate 
roadele bogate ale anilor 
luminoși ai socialismului, 
această realitate atît de 
stimulativă pentru creati
vitatea tineretului — în 
muncă, în educație și cul
tură — a fost posibilă prin 
munca neobosită a poporu
lui, străbătută de senti
mentul cald și tonic al 
patriotismului,., sub condu
cerea înțeleaptă a partidu
lui. Din această constantă 
grijă a partidului față 
de tineretul patriei, căru
ia-! sînt larg deschise por
țile afirmării, au pornit 
inițiativele constructive ale 
României pe plan mondial, 
declararea anului 1985 ca 
„An internațional al tine
retului". susținînd multi
lateralitatea activității 
partidului și statului nos
tru.

In aceste zile de primă
vară, munca tinerei gene
rații din Valea Jiului, a 
celor pe care îi întîlnim 
în mine, pe schele, în labo
ratoare, clase și amfiteatre, 
este înnobilată de succese 
în multe activități patrio
tice, pe care le dedică, in
tr-un imens buchet a.l re
cunoștinței. partidului, la 
cea de-a 60-a aniversare,

T. SPĂTARU

O contribuție impor
tantă în lupta împotriva 
exploatării au adus-o mi
nerii. masele muncitoare 
din Valea Jiului. Docu
mentele vremii atestă în 
mod pregnant voința de 
lupta a muncitorimii de 
pe aceste meleaguri, do
rința neînfrîntă pentru 
desăvârșirea eliberării so
ciale și naționale. Sub 
conducerea comuniștilor, 
manifestațiile prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 
Mai în centrele din a- 
ceastă regiune au îmbră
cat diferite forme, care 
au contribuit la îmbogă
țirea mișcării muncito
rești din țara noastră...

Din anul 1923 se păs
trează documente din 
care reiese că au fost tri
miși în judecată mai mulți 
muncitori care au făcut 
propagandă cu ocazia zi
lei de 1 Mai. Ei „...se a- 
cuză de delictul de pro
pagandă prevăzut și pe
depsit de art. 172 al cod. 
pen., fiindcă, cu ocazia 
sărbătoririi zilei de 1 
Mai 1923, muncitorii au 
ținut o întrunire la care 
s-a votat o moțiune și au 
răspîndit printre munci
tori manifeste prin care 
caută să provoace ura cla
sei muncitoare contra cla
sei conducătoare, zicînd 
despre această clasă că 
le face traiul imposibil și 
creează numai legi de în
cătușare a muncitorilor, 
chemînd pe muncitori la 
luptă contra clasei dom
nitoare".

Ziua de 1 Mai 1929 a 
fost aniversată în condi
țiile crizei economice și 
stării de spirit protestata
re a maselor muncitoare. 
In această perioadă sar
cinile de luptă ale prole
tariatului erau tot mai 
complexe. „Pe de o par
te, trebuie să luptăm pen
tru a ne apăra cuceririle 
de pînă acum — scria un 
ziar muncitoresc — iar 
pe de altă parte, pentru 
a cuceri noi reforme și 
pentru înfăptuirea integra
lă a ideii socialiste". In 
1930. masele muncitoa
re de pe aceste meleaguri 
au întîmpinat 1 Mai cu 

hotărirea de a se organiza 
in vederea luptei contra 
încercării capitaliștilor de 
a ieși din criză prin în- 
tețirea exploatării și je
fuirii celor ce muncesc.

Cu toată reprimarea din 
această perioadă, mani
festările de împotrivire 
față de politica antipopu
lară a claselor dominan
te demonstra influența 
mereu crescîndă a parti
dului comunist în rîndul 
muncitorilor din Valea 
Jiului. Roadele acestei ac
tivități nu, au întîrzjat să 
se arate. La 28 aprilie 
1931, chestura de poliție 
din Deva comunica comi-

FILE DE ISTORIE

sariatuluj de poliție din 
Petroșani următoarele: 
„Vă facem cunoscut că cu 
începere de astăzi, comu
niștii vor căuta să răs- 
pîndească manifeste în ve
derea zilei de 1 Maț, 
Luați măsuri pentru îm
piedicarea răspîndirii a- 
cestora și arestarea auto
rilor". Cu țoale măsurile 
luate, minerii din Lu
peni au stabilit.' progra
mul de sărbătorire a zi
lei de I Mai. Dintr-o in
formare a autorităților 
din Lupeni reiese că or
ganizarea programului de 
plecare la Surduc s-a 
transformat într-o ade
vărată demonstrație a 
maselor, conduse de co
muniști, împotriva ex
ploatării. Manifestanții pur
tau drapele roșii și into
nau cîntece revoluționare. 
Organizarea a fost făcută 
în așa fel îneît la Bărbă- 

PREȚUIREA MUNCII
(Vt mare din pag. h

tru, prin măreața și minunata epopee a edificării so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

In cronica anilor de cînd sărbătorim ziua de 1 
Mai, o etapă reiese cu pregnanță în evidență prin 
realizările obținute de oamenii muncii, sub conduce
rea partidului. Strîns legată de activitatea prodigi
oasă, revoluționară a secretarului general al partidu
lui, „EPOCA CEAUȘESCU", cum este numită — în 
țară cu mîndrle, peste hotare cu admirație — este 
etapa cu cel mai bogat conținut revoluționar, prin 
mutațiile petrecute în viața politică și social-econo- 
mică a țării. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a 
societății și crearea unei economii moderne, perfec
ționarea relațiilor de producție și sociale, adîncirea 
democrației socialiste prin promovarea autoconduce- 
rii și autogestiunii, afirmarea personalității umane 
reflectă, prin prisma bilanțului prilejuit de sărbătoa
rea muncii, de aniversarea partidului, adîncile trans
formări înregistrate la scara societății. Ele mai re
flectă, totodată, noul conținut cantitativ și calitativ 
al clasei noastre, muncitoare, forța sa creatoare, rolul 
mereu crescînd ăl exponentului său politic, PARTI
DUL COMUNIST ROMAN, în dezvoltarea socială, 
în accelerarea ritmului de progres și înaintarea ță
rii pe calea luminată de ideile pentru care au luptat 
înaintașii, de aspirațiile fundamentale ale omului.

1 Mai. Zi de prețuire a muncii, a omului — cre
atorul tuturor bunurilor materiale șl spirituale ale so
cietății. Zi de primăvară. Zi de glorie!

/

tenii de Jos s-au întîlnit 
cu alte grupuri de munci
tori din împrejurimi, con- 
tinuindu-și drumul spre 
Surduc. unde la o anumi
tă oră pe platou erau pre
zinți muncitorii de la toa
te minele din Valea Jiu
lui.,;:

Acest lucru a demons
trat că alintul revolu
ționar al muncitorimii de 
aici nu s-a redus, că du
pă sînger oasele evenimen
te de la Lupeni, din 1929, 
Partidul Comunist Român 
a obținut în scurtă vreme 
rezultate însemnate în or
ganizarea șj conducerea" 
luptei maselor muncitoa
re din această regiune.

Roadele bogatei acti
vități de organizare des
fășurate de partid și-au 
găsit deplina concretiza
re în acțiunile revoluțio
nare prilejuite de 1 Mai 
din anii următori. 
In programul zilei 
de 1 Mai 1943, comuniș
tii îndemnau clasa mun
citoare să manifeste prin 
orice formă pentru ieșirea 
țării din războiul impus 
de Germania hitleristă, 
pentru doborîrea regimu
lui dictaturii militaro—fas
ciste.

Lupta clasei muncitoa
re s-a întărit tot mai mult, 
activitatea desfășurată de 
partid în cadrul campa
niilor politice de 1 Mai a 
adus o tot mai însemnată 
contribuție la doborîrea 
dictaturii militaro—fas
ciste, a scoaterii României 
din războiul antisovietic, 
la înfăptuirea actului is
toric de la 23 August 1944, 
care a deschis o nouă eră 
în viața și istoria popo
rului nostru.

Prof. Ion IRÂȚILA '

In dimineața zilei de 1 
. Mai, în toate localitățile 

Văii Jiului sînt progra
mate' întrecerile din ca
drul „Cupei 1 Mai‘‘ la 
handbal, volei, tenis de 
cîmp și de masă, popice 
și fotbal. La Lupeni, fan
fara sindicatului va pre
zenta un program 
muzică de promenadă 
rele 10—11.30).

Incepînd din jurul 
rei 12. stadionul din
ricani, bazele de agre
ment Brăița-Lupeni. La 
Brazi-Vulcan, cabana Bră- 
det-Petroșani,. parcul Di'.

de
(o-

<»-
U-

Unde mergem în zilele de 1-3 Mai ?
Petru Groza și terenul de 
lingă .clubul I.M. Lonea 
din Petrila vor găzdui 
serbările eîmpenesti ale 
oamenilor muncii organi
zate cu prilejul zilei de 
1 Mai.

l’e estradele aflate la 
aceste îndrăgite locuri 
vor fi prezente cu pro
grame de muzică popu
lară. ușoară si folk for
mațiile caselor de cultu
ră și ale cluburilor sin-

dicatelor. Nu 
nici fanfarele.
artistice, dansatorii, re
citatorii. soliștii vocali. 
Serbările eîmpenesti se ‘ 
vor încheia la orele 19— 
19,30. De la ora 20. la 
casele de cultură și clu
burile muncitorești sînt 
programate seri cultural- 
distractive pentru tineret. 
In cadrul acestor seri își 
vor da concursul orches
trele și soliștii de mu-

Vor lipsi 
brigăzile

zică ușoară.
Ziua de 2 mai este do- 

tradițioriala 
manifestare politicb-edu- 
eativă ce se va desfășu
ra la Lupeni sub generi
cul; „lntîlnirea tineretu
lui cu istoria" ajunsă în

toate localitățile Văii Jiu
lui. : .

la ziua de 
cepînd de la 
stadionul din 
la bazele de 
Brăița. La Brazi, Brădet, 
parcul Dr. Petru 

acest an la a IV-a ediție, 
lntîlnirea va avea loc. în- 
cepînd de la ora 9. la
Monumentul minerilor e- 
roi din localitate, cu
participarea tinerilor din

minată de 3 mai, în- 
ora 13, pe 
Uricanl și 
agrement

Groza 
vor fi continuate serbă
rile eîmpenesti in atmos
fera festivă, sărbătoreas
că, întreținută de orches
trele și tarafurile case
lor de cultură si ale clu-

burilor. sindicatelor.
La toate bazele de a- 

grement vor fi prezente 
unități de alimentație pu
blică, tonete cu produse 
de cofetărie, dulciuri, ră
coritoare și alimentare, 
care vor asigura aprovi
zionarea oamenilor mun
cii ieșiți la iarbă verde.

In caz de timp nefavo
rabil. manifestările pro
gramate la bazele de a- 
grement se vor desfășu
ra în așezămintele de 
cultură din fiecare loca
litate..

Toma ȚAȚARCA j
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A A nnca și numai ea 
Awl este oglinda mira- 
“ < " culeasă în apele 
căreia omul își vede pro
priul său chip, spunea u- 
nul dintre prestigioșii 
noștri gînditori coiitem- 
porani. Vrînd să transpu
nem această reflecție axi
omatică în limbaj mine
resc, ne-am adresat u- 
nui om, în temeiul date
lor biografiei lui de mi
ner al Lupeniului. cres
cut la școala fostei bri
găzi de frontaliști a E- 
roului Muncii Socialiste, 
Petre Constantin. Ne-am 
adresat brigadierului 
Constantin Popa, azi con
ducătorul unei formațji 
de elită dintr-un mare 
abataj mecanizat. Ne spu
nea:
— Știți ca
re a fost va
loarea dotă
rii tehnice 
dintr-un a- 
bataj clasic 
pe vremea 
lui Petre ? ——————— 
Vreo două milioane de lei. 
Azi e de peste 60 milioane. 
Atunci, realizam randa
mente de 8—10 tone pe 
post, azi atingem 15—16 
tone, în 6 ore. Dar nu 
aceasta este principalul. . ........... ................... .......
Pe atunci ne speteam cu încă 6 au depus deja ba

nii, iar alții sînt la rînd... 
Eu abia aștept concediul 
să-mi iau familia și să 
cutreier țara. Și așa fac 
mulți. Vor să vadă, să

! Noua calitate a muncii

„Bunăstarea 
o hotărîm noi, 

abataje**

dicător de lanț, împreu
nă cu plăcuța, costă 415 
lei și că într-un an la 
fiecare stație de acționare 
se schimbă cite 5—6 ase
menea piese, este ușor să 
calculăm cîți lei se pot 
economisi la cele 90 de 
stații de TR-3 cite sînt 
în funcțiune la mina Pa- 
roșeni. Nu este singurul 
avantaj. Cel mai mare 
este acela că exclude po
sibilitatea decalibrării 
stațiilor de la transpor
toare, caz în care era ne
cesară aducerea lor, fie 
la atelierul din subteran, 
fie la cel de la suprafa
ță pentru reparații. A- 
vantajele sînt și mai 
mari dacă ne gîndim că 
prin noul sistem se pre-

• întimpină ruperea plăcu-
• ței în urma căreia căr- 
  bunele intra

sub transpor-• wWlIțCI țor. ducînd
1® blocarea a- lien Im cestuia, la ru-

novator
——------- — necesită apoi

ore pentru 
și repunerea

Și noastre

Ioan DUBEK Constantin GRAURE

exemplar 
revin".

nuă, pe firul celor spuse, 
brigadierul. Minerul de 
azi e miner-mecanizator 
care stăpînește utilaje 
moderne. Și desigur, pe 
măsura perfecționării lui, 
a creșterii roadelor mun
cii sale, ș-a schimbat și 
viața lui, condițiile lui 

de trăi sînt 
incompara
bil mai bu
ne. E un a- 
devăr ce 

poate fi ilus
trat din bel
șug cu e- 
xemple. care

sînt retribuțiile și cum 
trăim noi, minerii, copiii 
noștri, ce avem în apar
tamente — sînt lucruri 
știute. Vreau să spun 
doar că posesori de „Da
cii" sîntem 5 în brigadă.

pichamerul și perforato
rul, cu ridicarea stîlpi- 
lor și grinzilor, timp de 
8 ore. Azi făgașul îl ta
ie combina, iar la dirija- .... . _........... .
rea tavanului apăsăm pe cunoască tot mai mult fru- 
butoane și dirijăm secți
ile complexului. încă ce
va: pe frontalul clasic 
lucram cîte 100 de oa
meni, iar azi brigada e 
formată din mineri — e 
adevărat policalificați — 
și electrolăcătuși, în to
tal 50 de oameni.

Tehnica nouă și-a im
pus exigențele ■— conți-

musețile și bogățiile a- 
cestui străvechi pămînt 
românesc. Și îi așteaptă 
stațiunile, orașele renăs
cute. Deci eu așa înțeleg: 
viața, bunăstarea noastră 
le hotărîm noi, in abataje, 
prin munca, prin faptele 
noastre.

Fața nouă a Văii...

împlinire profesională
A
h ntrepI tilaj
.“ «ani

h ntreprinderea de u-
I tilaj minier Petro- 

șani a cunoscut in 
ultimii ani o dezvoltare 
fără precedent. S-au mo
dernizat fluxuri tehnolo
gice. au fost construite 
noi hale și secții de pro
ducție. Dezvoltarea și mo
dernizarea uzinei sînt. de 
fapt, o materializare a 
gîndirii novatoare, 
fund revoluționare a se
cretarului general al
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vizi
tele de lucru întreprinse 
aici de conducătorul parti
dului și statului mar
chează începutul unei noi 
etape, calitativ superioa
re, în industria minieră, 
și anume mecanizarea 
complexă a lucrărilor din 
subteran.

Constructorii de utilai 
minier beneficiază de 
condiții optime de mun
că și viață. Ei sînt cei 
care prin gîndire tehnică 
înaintată, prin forța bra
țelor clădesc o nouă u- 
zină, noua viață. „Uzina 
înseamnă pentru mine — 
ne mărturisea tînărul rec
tificator Constantin Pe- 
trilă — locul unde m-am 
împlinit ca om. ca mese

riaș. Faptul că fac parte 
dintr-un colectiv harnic 
și conștient de responsa
bilitatea misiunii ce i 
s-a încredințat nu este 
pentru mine decit un pri
lej de bucurie si satisfac
ție". „Sîntem hotărîți să 
confecționăm utila ie la 
timp și de bună calitate 
pentru mineri. De fapt, 

pro- calitatea utilajelor reflec
tă calitatea pregătirii 
noastre profesionale și, în 
ultimă instanță, calitatea 
vieții noastre", ne-a măr
turisit recent Nicolae Tu
dor, un cunoscut șef de 
brigadă. „Tot ceea ce s-a 
construit și se constru
iește — afirma la rîndul 
său Ion Predoi, secreta
rul comitetului de partid 
— sînt dovezi ale grijii 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fată 
de munca și viața noas
tră. Conștient de măsuri
le întreprinse în folosul 
nostru, colectivul I.U.M.P. 
este hotărît să-și ampli
fice succesele pe care 
le-a obținut în primul 
trimestru al anului, să-și 
înfăptuiască 
sarcinile ce-i

m cunoscut un om 
jw* la I.M. Paroșcni, 
< * maistru] mecanic 
principal Iosif Șinca. „De 
20 de ani, de cînd lu
crez în minerit, am fost 
mereu preocupat de ideea 
mecanizării operațiilor 
din subteran, a diminuă
rii efortului fizic, de gă
sirea unor so- ' ~
Iutii cu efect |1
direct asupra V |ll V
creșterii ran- 
damentelor. pBllfidi 
ne spunea 
maistrul Șin- SpiFilUI 

ca. De exem--------------------
piu, ultima inovație 
pe care am propus-o a 
fost aceea de modificare 
a stațiilor de acționare a 
transportoarelor TR-3. 
Propunerea constă în în
locuirea sistemului ridi
cător de lanț clasic 
legător) cu un sistem 
priu care a condus 
creșterea siguranței 
funcționarea 
rului și eliminarea unui 
mare consum de piese. 
De asemenea, a fost în
locuită și plăcuta protec
toare de la steaua de ac- nătate pentru 

dere, pentru 
producției de 
pentru noi toți, 
ma bunăstării. -

Gheorghe SPÎNU, 
I.M. Paroșeni

(cu- 
pro- 

la 
în 

transporto-

ționare, care era mobi
lă și nu prezenta sigu
ranță, cu una rigidă.

Care sînt avantajele a- 
cestei invenții ? Dacă ne 
gîndim că un sistem ri

c î t c v a 
deblocarea 
în funcțiune a transpor
torului'*.

Fiind unul din inova
torii reeunoscuți ai mi
nei, l-am întrebat pe măi- 
trul Șinca dacă are și al
te idei menite să contri
buie la perfect iorbirea 
funcționării utilajelor din 
dotarea minei.

— Idei ar fi destule. 
Unele sînt poate îndrăz
nețe. materializarea lor 
poate avea o mare însem- 

întreprin- 
creșterea 
cărbune,

prin pris-

Șansele noastre de
hipul patriei soci- 

ț aliste de azi, ilus- 
trat de orașe în

floritoare, de fabrici și 
uzine, este încununarea 
gîndulul înțelept al u- 
nui arhitect îndrăzneț — 
Partidul Comunist Ro
mân, aflat la vîrsta îm
plinirilor unei lupte de 
șase decenii.

Am întîlnit pe șan
tierele Văii Jiului nenu- 
mărați constructori, oa
meni care, făurind noi
le edificii social-cultura- 
le, ș-au transformat pe 
ei înșiși, oameni care 
prin faptele lor de mun
că au înscris file de cro
nică memorabile în is
toria vieții noastre noi 
și, concomitent, și-au
făurit propriul lor des
tin, „Munca de cons
tructor e însăși viața
mea — ni s-a destăinuit 
zidarul Dumitru Posto-
lache — sînt mîndru că 
fac parte dintre ctitorii 
vieții noi din Valea Jiu
lui. In urmă cu mai bine

de 25 de ani, cînd am 
venit pe aceste melea
guri să-mi caut un rost 
în viață, nu aveam nici 
o calificare. Am trăit 
viața aspră de construc
tor, în condiții grele de 
locuit, în barăci. Pe a- 
tunci nu credeam că voi 
deveni ceea ce sînt, un 
muncitor specialist, șef 
de brigadă, un tată ca
re se mândrește că fiica 
sa este studentă". Un alt 
zidar, Dumitru Roșu, are 
trei băieți, din care doi 
urmează liceul, iar unul se 
pregătește să devină stu
dent. Soția sa este mun
citoare la Întreprinde
rea de tricotaje din Pe
troșani. Mozaicarul
Gheorghe Bețivu care 
conduce o formație de 
16 oameni are doi bă
ieți studenți la I.M. Pe
troșani. Mihai Popescu, 
din constructor necali
ficat in urmă cu două 
decenii, a'ajuns în pre
zent maistru principal 

la șantierul 4 Lupeni.

afirmare
„Șansa mea ' de a 
mă forma ca om și ca 
specialist în construcții, 
ne-a dezvăluit comu
nistul Ștefan l'azakaș, de 
pe șantierul din orașul 
Vulcan — n-ar fi exis
tat dacă nu trăiam acest 
anotimp luminos, cînd, 
indiferent de naționali
tate, avem toți un cadru 
optim de afirmare".

In graiul cifrelor, trep
tele vieții noi, noile va
lențe ale calității mun
cii și vieții se exprimă 
la fel < de semnificativ. 
Vor mai fi construite în 
acest cincinal, în muni
cipiu, aproape 10 000 a- 
partamente, magazine 
universale, unități ale 
industriei ușoare și ali
mentare, școli, policli
nici. și dispensare. Iată, 
este de necuprins acest 
cadru optim de afirmare, 
sînt nelimitate șansele o- 
ferite constructorilor de 
a se forma și afirma în 
viața șantierelor...

' Viorel STRĂUȚ
Răzlețe imagini ale trecutului.
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clarviziune calea dezvoltă
rii viitoare a României so
cialiste. Muncind cu abne
gație și elan revoluționar 
pentru ridicarea țării noas
tre pe noi trepte de pro
gres și civilizație, poporul 
român își aduce, in același 
timp, contribuția sa inter
nationalists la cauza întă
ririi forțelor păcii și pro
gresului, & creșterea și 
afirmarea prestigiului so
cialismului in întreaga Iu
nie, De ziua internațională 
a frăției celor ce muncesc, 
poporul român își manifes
tă hotărîrea de a acționa 
pentru dezvoltarea coope
rării și prieteniei cu toate 
țările socialiste, pentru 
extinderea colaborării cu 
țările în curs de dezvoltare, 
nealiniate, cu - celelalte 
state, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru 
unitatea și solidaritatea 
cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate cele
lalte partide ale clasei 
muncitoare, cu mișcările 
de eliberare, cu forțele 
democratice, progresiste 
și antiimperialiste din în
treaga lume în lupta pen
tru înfăptuirea idealurilor 
de pace, colaborare, dezar
mare, progres și bunăsta
re ale tuturor popoarelor.

Adunarea populară con
sacrată Zilei internaționa
le a muncii a avut loo la 
Palatul sporturilor și cul
turii, împodobit sărbăto
rește.

în sală domnește o at
mosferă sărbătorească, pli
nă de entuziasm și opti
mism. specifică întîiului de 
Mai. Aceeași atmosferă o 
regăsim și în marele parc 
al Palatului sporturilor și 
culturii, unde mii de 
bucureșteni s-au adunat 
pentru a întîmpina pe 
conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, to
varășul Nîcolae Ceaușescu.

Sosirea coloanei oficiale 
este salutată cu vii aclama
ții și aplauze.

La intrarea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului sînt salutați cu a- 
plauze puternice, eu urale 
prelungite.

In prezidiul adunării iau 
loc tovarășul Nîcolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

In sală sînt prezențî 
membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, membri de 

litate, conducători de ins
tituții centrale, organizații 
de masă și obștești, gene
rali și ofițeri, activiști de 
partid ȘÎ de stat, oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituții bucureștene.

La adunare participă, de 
asemenea, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai 
corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străi
ne.

In deschiderea adunării 
s-a intonat Imnul de stat 
al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei.

Despre semnificația zilei 
de 1 Mai, a vorbit tovară
șul Cornel On eseu, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindica
telor.

Adunarea se încheie în- 
tr-o atmosferă de înălțător 
patriotism. Cei prezenți o- 
vaționează îndelung pen
tru partid și secretarul său 
general, pentru harnicul 
popor român constructor 
al socialismului și comu
nismului, pentru patria 
noastră liberă, demnă și- 
independentă. Cei pre- 
zenți dau glas încrederii 
nestrămutate în partid și 
secretarul său general, ho- 
tăririi neclintite a tuturor 
oamenilor muncii din pa
tria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități — de a mun
ci fără preget pentru trans
punerea în viață a lumino
sului Program al partidu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră, 
pentru progresul și înflori
rea continuă a României 
socialiste.

: întreaga adunare se 
constituie intr-o elocventă 
și entuziastă manifestare a 
unității de nezdruncinat a 
întregului nostru popor în 
jurul partidului și al secre- . 
tarului său general, a con
vingerii depline în juste
țea politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului nostru, politică care 
corespunde în cel mai înalt 
grad aspirațiilor de pro

gres și bunăstare ale na
țiunii noastre socialiste.

îm
potrivit tradiției, după 

încheierea adunării consa
crate sărbătoririi Zilei de 
1 Mai, în Palatul Sportu
rilor și Culturii a avut loc 
un spectacol festiv cu con
cursul unor artiști de frun
te ai teatrelor bucureștene, 
al unor reputate formații 
muzicale profesioniste și 
de amatori și cu participa
rea a sute de interpreți din 
întreprinderi, instituții și 
facultăți,

Spectacolul a constituit 
un fierbinte omagiu adus 
Zilei de 1 Mai, străveche 
sărbătoare a poporului ro
mân, și celor ce s-au jert
fit ca ea să figureze la loc 
de cinste în calendarul 
nostru. In același timp el 
s-a constituit într-un imn 
de slavă închinat Partidu
lui Comunist Român, aflat 
în pragul aniversării a 
60 de ani de glorioasă e- 
xistență. secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
iubit, urmat cu nestrămu
tată credință de întreaga 
noastră națiune.

*
In încheierea spectacolu

lui, un grup de pionieri și 
șoimi ai patriei au urcat 
la tribuna oficială, oferind 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți to-

Prezențe românești
TOKlO 30 (Agerpres). In 

capitala Japoniei s-a des
chis Tîrgul Internațional 
— Tokio, la care România 
participă pentru a 14-a 
oară, consecutiv, cu o 
largă gamă de produse ale 
industriei constructoare de 
mașini, metalurgice, chi
mice, ușoare și alimentare,

DELHI 30 (Agerpres). La 
New Delhi a fost semnat 
programul de aplicare a 
acordului de colaborare în 
domeniile științei și teh
nologiei între România și 
India, pe perioada 1981— 
1983.

Programul prevede ac
țiuni concrete de coopera
re între cele două țări în' 
domeniul științei și tehno
logiei, inclusiv în dezvol
tarea explorărilor petro
liere, proiectării și cons
trucției de rafinării, pre-

de I Mai
varăși din conducerea 
partidului și statului, fru
moase buchete de flori. To
varășul Nicolâe Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
i-au îmbrățișat cu dragos
te părintească pe copii.

Adunarea populară și 
spectacolul se încheie cu 
intonarea Internaționalei 
— imnul de luptă al mun
citorilor din toate țările.

întreaga sală, ovaționea
ză din nou pentru condu
cătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nos
tru, pentru patria noastră 
socialistă, pentru eroicul 
nostru popor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu 
căldură manifestărilor de 
dragoste și respect ale ce
lor prezenți

La ieșirea din sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena .Ceaușescu 
sînt întîmpînați cu ace
leași sentimente de mii de 
bucureșteni aflați în Parcul 
tineretului.

Tradiționala sărbătoare 
a zilei de 1 Mai s-a cons
tituit prin întreaga ei des
fășurare, înțr-o elocventă 
mărturie a atașamentului 
clasei noastre muncitoare 
la politica partidului, a 
unității întregului nostru 
popor în jurul partidului 
și al secretarului său gene
ral. a hotărîrii de a face 
totul pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale ce
lui de-al XlI-lea forum al 
comuniștilor români.

hotare
cum și în domeniul .petro
chimiei,

' *
COLOMBO 30 (Ager

pres). La Colombo a avut 
loc deschiderea oficială a 
primului tîrg internațional 
al tehnologiei, organizat în 
Sri Lanka, în perioada 29 
aprilie — 4 mai a.c. Par
ticipă țări dezvoltate și în 
curs de dezvoltare, printre 
care și România. Tîrgul 
a fost inaugurat de A, C. 
S. Hameed, ministrul afa
cerilor externe, Participînd 
la inaugurarea standului 
românesc, ministrul srilan- 
kez a avut cuvinte , elo
gioase privind prezența ță
rii noastre la această ma
nifestare internațională 
din domeniul tehnologiei. 
România participă, de ase
menea, la lucrările Congre
sului tehnologiei, care are 
loc concomitent cu tîrgul.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ancheta; Re
publica : Uimitorul
căpitan Nemo ; Unirea: 
Munții în flăcări.

PETRILA : Un țăran 
pe bicicletă.

LONEA: Vagabon
dul, I-II. ~ .

ANINQASA: Mosco
va nu crede în lacrimi, 
I-II.

VULCAN — Luceafă
rul s Par și impar;

LUPENI — Culturali 
Pruncul, petrolul și ar
delenii; Muncitoresc ț 
Cascadorul' Hooper.

U.RICANI : Vom trăi 
și vom vedea.

2 MAI

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ancheta; Re
publica : Uimitorul că
pitan Nemo; Unirea ; 
Munții în flăcări.

LONEA; Vagabon
dul, I-II.

ANINOASA : Marto
rul știe mai mult.

VULCAN — Luceafă
rul : Par și inipar.

LUPENI — Cultural : 
Pruncul, petrolul șl ar
delenii ; Muncitoresc : 
Cascadorul Hooper.

URICANI : Vom trăi 
și vom vedea,

TV
1 MAI

10,30 1 Mai muncitoresc 
■— program de cîn- 
tece și versuri pa
triotice și revolu
ționare.

10,50 Iți mulțumim, 
partid iubit! Un 
omagiu prin vers, 
eînt Și dans adus 
de purtătorii cra
vatei roșii cu tri
color și șoimii pa
triei', partidului, 
țări;.

11,10 Cîntece de viață 
nouă — program 
muzical-folcloric.

11,35 Pe ogoare — zile 
de muncă pentru 
pîinea țării.

12,00 Concert popular. 
13,00 Telex.
13,05 Album de mai.
15.50 Fapte de eroi din- 

tr-un județ croui 
Cluj.

16,10 Teatru TV: Ta
ke, Ianke și Cadîr.

18,25 Partidului erou — 
cîntul inimilor 
noastre,

18,25 Timp al muncii 
și al creației — 
reportaj.

18.50 1001 de seri, 
19,00 Telejurnal.
19,30 Ideal și acțiune 

revoluționară în 
solidaritate și uni
tate.

20,00 Omagiu muncii 
creatoare. Specta
col festiv închinat 
zilei de 1 Mai.

21,00 Film artistic. Fa
cerea lumii. Pro
ducție a studiouri
lor București.

22,45 Telejurnal, *

2 MAI

10,00 Partid, lumina ti
nereții — emisiu
ne consacrată Zi
lei tineretului din 
Republica Socia
listă Romania.

13,00 Mozaic., cu tine
rețea. Sport: Re
portaj din marea 
competiție «națio
nală „Daciada". La 
ora 16,00, polo — 
Dinamo București 
— Voința Cluj- 
Napoca (transmi
siune directă).

18.30 Aprilie — cronica 
evenimentelor po
litice.

18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Lumina tinereții 

— patriei iubite, 
partidului condu
cător.

21,00 Teleenciclopedia.
21.40 Nocturnă TV,
22,10 Campionatele eu

ropene feminine 
de gimnastică. E-< 
xercițiî liber ale
se. Transmisiune 
de la Madrid.

22.40 Telejurnal.

Duminică, 3 mai

8,30 Tot înainte !
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii : „Roșcovanul".
9,40 Sănătate și umanitate. 
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Desene animate.
15.45 Șah
16,00 Fotbal: Steaua Di

namo în campionatul 
național — Divizia 
A. Transmisiune di
rectă de la Bucu
rești. In pauză: Rezu
matul meciului de 
polo Rapid — Dina- 

. mo.
17.50 Film artistic: Expre

sul de Buftea. Pre
mieră TV — Produc
ție a Casei de filme 
4.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Cântarea României. 

De pe marea scenă 
a țării pe micul e- 
cran. Județul Pra
hova.

20.50 Film artistic: Atunci 
i-am condamnat pe 
toți la moarte. Pro

ducție a studiourilor 
cinematografice Bucu
rești.

22,30 Telejurnal. Sport.

Luni, 4 mai

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 100,1 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică,
19.45 Partidul năzuințelor 

și al împlinirilor so
cialiste.

20,15 Film serial TV. A- 
nul 1848. Episodul V. 
Drumuri.

21,05 Mindră-i tara-n flori 
de mai. Program fol
cloric.

21,20 Cadran, mondial,
21.45 Partidului erou — 

cîntul inimilor noas
tre. Emisiune muzi
ca 1-1 iterară.

22,05 Telejurnal.

Marți, 5 mai

9,00 Teleșcoală.
10.40 Evoluția vieții Pe 

pâmînt. Serial știin
țific,

11.40 Melodii populare ro
mânești.

12,00 Partidul năzuințelor 
și al împlinirilor so
cialiste.

12,30 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17,15 Clubul tineretului,
18,00 Almanah pionieresc.
18,20 Tânărul Karl Marx 

— Film documentar.
18,50 1001 de seri.

PROGRAMUL p/ 21,05
22,05

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Partidul speranțelor 

noastre.
20.25 File de cronică re

voluționară în dra
maturgia româneas
că. Simfonia pateti
că. Premieră TV.

22.25 Telejurnal.

Miercuri, 6 mai

16,00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
16.55 Secvențe israeliene.
17.15 Tragerea pronoexpres.
17.25 Forum cetățenesc.

17.50 Festivalul național 
„Cîntarea României1'

18.25 Omul și sănătatea.
18.50 1001 de seri,
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Partidul luptelor și 

victoriilor noastre.
20.25 Filme inspirate din 

lupta P.C.R.: Clipa. 
Ecranizare a roma-

nulul cu același ti-
•tlu de Dinu Săram.
Producție a Casei de 
filme 5. <

22,25 Telejurnal. ■

Joi, 7 mai

9,00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba rusă.
10,20. Film serial TV — A- 

nul 1848.
11.10 Partidul luptelor și 

victoriilor noastre.
11.50 Telex,
16.00 Telex,
16,05 Teleșcoală.
17.10 Viața culturală.
18.10 P.C.R, — spirit revo-

18,35
19,00
19,30

20.15
20,45

luționar, gândire crea
toare.
Desene animate. 
Telejurnal.
Partidului erou — 
cîntul inimilor noas
tre.
Actualitatea econo
mică.
Ora tineretului.

' Fapte de 
muncii și 
cialis te.
hărniciei.
Spectacol
Telejurnal.

eroi ' ai 
vieții so- 
Distincția

festiv.

Vineri, 8 mai

Trăiască Partidul Comu
nist Român, conducătorul 
încercat al poporului nos
tru pe calea socialismului 
și comunismului !
16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Partidului erou — 

cîntul inimilor noas
tre. Emisiune muzi- 
cal-literară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea economi

că.
19.50 Omagiu partidului — 

Spectacol literar-mu-

zical-coregrafic.
21,00 Filme inspirate din 

lupta P.C.R., Furtu
na. Producție a stu
dioului cinematografic 
București.

22,20 Telejurnal.

Sâmbătă, 9 mai

9.00 — 10,00 Teleșcoală.
9,00 Curs de limbă fran

ceză.
9,20 Curs de limbă spa- 

' niolă.
10,00 File de cronică re

voluționară în dra
maturgia româneas
că. Simfonia pateti
că.

12,00 Concert educativ.
13,00 Mozaic eultural-ar- 

tistic-sportiv.
18,15 R.S. Cehoslovacă. Is

torie și ritmuri con
temporane.

18,35 Săptămîna politică,
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Dosarele" istoriei.
20,00 Popor român, popor 

viteaz. Spectacol ar
tistic.

20.30 Film artistic. Tune
lul. Coproducție ro- 
mâno-sovietică.

22,00 Nocturnă TV.
22,40 Telejurnal. ~ ■
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