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Sub semnul însuflețitor aî 
gloriosului jubileu al făuririi 
Partidului Comunist Român, 
prin hărnicie în muncă și 
entuziaste manifestări ale tra-
diției muncitorești, în Valea

Jiului a avut loc
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SĂRBĂTORIREA ZILEI
La cluburi, locuri de agrement 
CINT, VOIE BUNĂ, DESTINDERE

L U P E N I

Întîlnirea tineretului cu istoria Văii Jiului
La Brazi,

animație,
Conform obiceiului, ca 

în fiecare an, sărbători
rea zilei de 1 Mai a adu
nat la baza de agrement 
„La Brazi" din Vulcan, 
lume multă; Numeroase 
familii de mineri, pre
paratori, energeticieni și 
alți oamenj ai muncii din 
cadrul întreprinderilor 
din oraș s-au întîlniț 
aici în pitorescul cadru 
natural Au fost prezenți 
aici, minerii Viorel Pan- 
duru, Ioan Cadar. Iosif 
Spînu, Levinus Gartner, 
Nicolae Avram. Cristian 
Iacob, preparatorii Ha- 
ralambie Stoienică, Voi- 
cu Pascu Gheorghe, Ște
fan Benea, Aristide Ghin
dă, grupuri de tineri de 
la S.S.1I. atelierul TH 
Păroșeni, fabricai de con
fecții etc.

Cu toții, am putut ur
mări. pe estrada de pe 
întinsul platou dintre 
brazi, programul artistic 
prezentat de formațiile 
de muzică ușoară ale 
clubului Vulcan și S.S.H.,

Pe platoul clubului 
tineretului din Dricani
Platoul de lingă Clubul 

tineretului din Uricani a 
cunoscut în ziua de 1 Mai 
— sărbătoarea muncii —, 
o animație deosebită. 
Depășind ezitările din 
primele ore ale dimine
ții. cînd vremea a fost 
închisă, noroasă, apoi 
bucurîndu-se de soare
căldură, aici au fost pre- (Continuare in pag. a 3-a)

veselie...
precum și fanfara mi
nerilor din localitate. Am 
reținut evoluția deosebi
tă a grupului „Color" ca
re și de această dată ® 
impresionat publicul spec
tator prin multitudinea 
melodiilor de muzică u- 
șoară și interpretarea a 
numeroase dansuri și 
cînțece populare din toa
te zonele țării.

De evidențiat și acti
vitatea deosebită ' a per
sonalului de la I.C,S. 
Mixtă Vulcan, a persona
lului de la restaurantul 
„Perla" și a cabanei de 
la locul de agrement în 
ce privește preocuparea 
pentru desfacerea unui 
impresionant număr de 
mici, grătare și alte 
gustări.

Programul cultural al 
zile; s-a încheiat cu o 
reușită seară de dans în 
sala mică a clubului, în 
compania formației „Ar
monic Grup*.

Ștefan NEMECSEK 

zenți peste 300, de oameni 
ai muncii de la mina Uri
cani și celelalte unități 
de producție de pe raza 
localității. Atmosfera săr
bătorească a fost în
treținută de muzică u- 
șoară și populară trans-

Ilie COANDRAȘ

Intr-o atmosferă de vi
brant patriotism și fier
binte omagiu adus activi
tății revoluționare a mine
rilor Văii Jiului, conduși 
de Partidul Comunist Ro
mân, la Lupeni a avut loc 
ieri dimineață a XIV-a 
ediție a „Intîlnirii tinere
tului cu istoria", manifes
tare cu ecou profund in 
conștiința celor peste 6000 
de tineri din întreprinde
rile și școlile municipiului. 
Organizată de comitetul 
municipal al U.T.C. in 
cadrul activităților care au 
marcat sărbătorirea Zilei 
tineretului, întreaga mani
festare se înscrie în am
plele acțiuni politico-edu
cative și cultural-artistice 
dedicate aniversării a 60 

Instantaneu din timpul desfășurării festivităților dedicate Zilei tineretului, 
în fața monumentului „Lupeni ’29", Foto : N, ȘTEFAN

de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân. La monumentul ero- 
ilor mineri „Lupeni ’29" 
s-a desfășurat festivitatea 
de depunere a coroanelor 
de flori în memoria celor 
care au înscris pagini de 
glorie în marea carte a 
mișcării muncitorești și în 
istoria României. Au par

ticipat tovarășul Florea 
Măciucă, secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, membrii secretari
atului comitetului orășe
nesc de partid, activiști de 
partid și ai U.T.C.

întreaga intîlnire a avut 
semnificația unei manifes
tări a conștiinței patrioti
ce, revoluționare a tinere
tului Văii Jiului, continua

tor al idealurilor pentru 
care au luptat și s-au jert
fit minerii de la Lupeni. 
împreună cu minerii, con
duși de comuniști, tinerii 
au avut o contribuție im
portantă la eroica luptă 
pentru libertate și dreptate 
socială. Eveniment de ma
re semnificație în viața 
politică, făurirea Partidu
lui Comunist Român, la S 
mâi 1921, a ridicat pe o 
treaptă superioară lupta 
revoluționară din țara 
noastră, dînd un puternic 
avint procesului de clarifi
care ideologică și politică, 
de unitate a mișcării mun
citorești, marcind, în ace
lași timp, o cotitură în or
ganizarea mișcării revolu
ționare a tineretului. La 

numai cîțiva ani de la cre
area Partidului Comunist 
Român, a luat ființă, în 
mai 1924, Uniunea Tinere
tului Comunist Român, cu 
secțiuni puternice la Vul
can, Lupeni, Petroșani, Pe- 
trila, Lonea, cu însemnată, 
valoare în educația politi
că a tineretului. întreaga 
manifestare care s-a des
fășurat ieri la Lupeni a 
surprins aceste trăsături 
de educație moral-politică, 
tineretul Văii Jiului for- 
mîndu-se astăzi intr-un 
climat nou, pentru care au 
luptat minerii comuniști.

Ziua tineretului, întrea
ga manifestare politico-e- 
ducativă da la Lupeni a 
evidențiat și activitatea re
voluționară a tinerei ge
nerații care reprezintă, așa 
cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
la Forumul tinerei gene
rații, o puternică forță so
cială, constituind însuși vi
itorul națiunii. însuflețiți 
de conștiința responsabili
tății, tinerii din Valea Jiu
lui, muncesc, învață, trăiesc 
în chip comunist, cu pasi
une, energie și talent, for- 
mîndu-se intr-un contact 
neîntrerupt cu tradițiile 
muncitorești, cu munca.

„întîlnirea tineretului cu 
istoria" s-a încheiat cu 
special- ol u l t ematic 
„Prometei de lumi
nă, partidului putere", 
dedicat Zilei tineretului 
care s-a sărbătorit sub 
semnul importantului eve
niment politic din viața 
națiunii — glorioasa ani
versare a creării partidu
lui. Participanții la întîl
nirea cu istoria au 
urmărit acest specta
col liierar-muzical-core-

(Continuare în pag. a 3-a)

O A M E bl I L A DATORIE
Ample reparații și revizii

Minerii din Lupeni, au 
întîmpinat ziua de 1 Mai 
cy rezultate deosebite. Pe 
cele patru luni ei rapor
tează realizarea angaja
mentului anual de 35 000 
tone cărbune cocsificabil. 
ocupînd astfel un loc frun
taș în întrecerea socialistă 
pe bazin. Succesul remar
cabil obținut este rezulta
tul muncii rodnice din a- 
bataje, al folosirii cu re
zultate din ce în ce mai 
bune a complexelor și uti
lajelor mecanizate din do
tare. In ziua de 1 Mai, 
cînd ortacii lor se odih
neau și se cinsteau cu o 
cupă de șampanie în fami
lie, refăcîndu-și forțele 
pentru o-nouă bătălie pe 
frontul cărbunelui, peste 
200 de electrolăcătuși se a- 
flau la datorie în diferite 
puncte-cheie ale fluxului 
de producție al minei.

Maistrul mecanic Vasile 
Coroi ne spunea: „Pentru 
noi, o zi de repaus - este, uri 
prilej de a ne pune la 
punct cu reparațiile la uti
laje". Timp de două schim
buri. un grup de opt lăcă
tuși — Teodor Vasiliu. Teo
dor Moldovan. Dionisie 
Szasz, Mircea Tomescu. 
Grigore Ciutrea, Sabin 
Neacșu, Gheorghe Otovel 
și loan Dobre —, sub în
drumarea maistrului me
canic Silviu Onițiu. au 
schimbat, în ziua de 1 Mai. 
colivia de la puțul centru, 
puț pe care se extrage cea 
mai mare cantitate de căr
bune a minei. Un alt grup 
de 30 de lăcătuși de la 
sectorul XII transport, în
tre care s-au numărat șe
fii de echipă Gheorghe 
Asproiu. Franeisc Donath. 
Elisei Cioa'ntă. Constantin 
Enache, Eugen Fulga și

lăcătușii Alexandru Ho
țea. loan Erdoși. Vasile Pa- ghe. Chițimia 
laduță. Ștefan Chirca, 
lexandru Simon, Mihai Orz, pele de înaltă presiune. 
Vasile , Olariu, loan Cătă- 
naș, Iosif Bako, Vasile Mol
dovan și Viorel Moceanu 
au înlocuit instalațiile de 
introdus yagonete în coli
vie, au consolidat lanțurile 
elevatoare de la puțurile
centru. Ștefan, 12 si 1 Est, 
au efectuat revizii și re
parații la o serie de utila
je. Toate aceste importan
te lucrări au fost conduse 
de maistrul mecanic Du- 
mitru Timpău. O echipă 
condusă de maistrul meca-
nic Vasile Coroi formată 
din 12 lăcătuși a înlocuit 
cadrele modulare de la 
banda transportoare „A" 
și au schimbat tambura de 
acționare de la banda din 
blocul III A, precum și o 
..gură" de buncăr.

La sectorul I. 14 electro
lăcătuși sub îndrumarea

maistrului mecanic Gheor- 
au efectuat 

A- revizii și reparații la pom-

La sectorul IV, sector 
cu 6 complexe mecanizate. 
32 de meseriași, sub con
ducerea mecanicului de 
sector Virgil Vîlcu, au e- 
fectuaț lucrări de revizii 
și reparații la cadrele de 
la complexul III și monta-

Lucrări de maximă importanță
O lucrare de mare în

semnătate — înlocuirea 
schipurilor la puțul prin-

oameni.
La mina Petrila, zeci de 

îndeosebi munci
tori electrolăcătuși, au con
tribuit în zilele ,de repaus 
la executarea unor lucrări 
de maximă importanță 
pentru funcționarea minei, 
pentru a asigura ca în 
primul schimb productiv 
de mîine, 4 mai, minerii 
să-și reia din plin activi
tatea l<i fronturile de căr
bune. 

rea unui buncăr la banda 
nr. 6.

La sectorul VI, de ase
menea, 23 de electrolăcă
tuși au executat pregătiri 
pentru introducerea unui 
nou complex mecanizat.

Revizii și reparații au 
fost efectuate și în sectoa
rele II, UI. V și VII. 
(Avram MICA) 

cipal — a fost executată 
în zilele de. 1—2 mai de o 
formație complexă consti
tuită din 30 de electro
lăcătuși ai sectorului VIII, 
condusă de maiștrii Ervin 
Fodor și Nicolae Szekely. 
In terminarea la timp și 
executarea în bune con
diții a lucrărilor s-au e

vidențiat în mod deosebit 
lăcătușii Traian Boteanu, 
Abis Kovacs, Viorel Mi- 
clea, Vasile Cliifu, Ștefan 
Crăciun, Iosif Balog și 
Ioan Tărășilă, ajutați de 
electricienii loan Enăches- 
cu, loan Ciorbă. Victor 
Butkovsckj și Adalbert 
Bacher. Lucrările au fost 
coordonate de ing. loan 
Lopsanscki, șeful sectoru
lui și inginerul electro
mecanic Mihai Balazs. Prin 
buna organizare a lucră
rilor, priceperea și dărui
rea în muncă a întregii e- 
chipe. lucrările au fost ter
minate încă de sîmbătă 
diipă-amiază, efectuîndu-se 
și probele tehnologice;

Tot în zilele de 1—2 mai, 
o altă echipă de lăcătuși a 
sectorului general, forma
tă din muncitorii -Va
lentin Blozvo, loan Bar-

(Continuare în pag. a 2-a)
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% SĂRBĂTORIREA
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Lucrări de maximă
importanță

(Urmare din pag. I)

bu, Ion Totor, Dezidor 
Boța și mulți alții au lu
crat la mărirea capacită
ții și remedierea unor de
fecțiuni la stația termică 
a minei.

O altă lucrare, de mare 
însemnătate pentru produc
ția minei, executată în 
ziua de 1 Mai, a constat 
din înlocuirea unui co
vor de bandă de peste 300 
m lungime,, pe galeria ma-

gistrală de transport de la 
orizontul 15o care serveș
te evacuării producției ex
trase de sectoarele I și II. 
Lucrarea a fost terminată 
conform programului pre
văzut, de o ecbipă forma
tă din 25 de lăcătuși ai 
sectorului VII, coordonată 
de maistrul Costache Luca. 
Din rîndul echipei s-au e- 
vidențiat lăcătușii Petru
Lugoja, Gheorghe Cucu,
Cornel Preda, Alexandru 
Vasinca. Vasile Căliman 
alți muncitori (I.D.)

Nl LA DATOR

și

I,M. 
ne- 

produc-

realizează magistrala 
transport „1 Mai“,

★
Numeroși mineri ai 

torului VIII de la

Condiții optime pentru 
creșterea producției

pentru a pregăti minerilor 
condiții optime de lucru 
din primul schimb al lu
nii mal.

Echipa de lăcătuși con
dusă de Ioan Luca, sub 
coordonarea niaistruluj Re
mus Ursu, adjunct șef sec
tor "electromecanic, a par
ticipat în zilele "de 1 și 
2 mai la execuția unor lu
crări deosebit de impor
tante pentru buna func
ționare . a fluxului de ex
tracție — centrarea mole- 
tej puțului Lonea II și 
scurtarea cablului ja pu
țul principal cu schip al 
minei. In timp ce briga
da de mineri condusă de 
Simion Balea și echipa 
„service" a minei, ’con
dusă de Eugen Nagy au 
continuat introducerea u- 
nuî nou complex mecani
zat de abataj, ce va fi pus 
în funcțiune în luna mai, 
pe traseul de evacuare a 
acestei mari capacități de 
extracție, brigăzile con
duse de Costache Bîgu și 
Ioan Dima au p'articipat 
la amenajarea suitorilor.

de

La l.M, Lonea, pretu
tindeni în subteran unde 
instalațiile și traseele mi
niere trebuiau recondițio
nate sau revizuite, activita
tea s-a desfășurat la înal
te cote ale dăruirii, com
petenței și vredniciei. Pe 
galeria principală
.ransport a orizontului 400, 
brigăzile sectorului de in
vestiții conduse de Ghera- 
sim Futo, Dumitru Costi- 
naș și Gheorghe Halaszi au 
(jfectuat r.econdiționarea 
vetrei pe zeci de me

tri. La sectorul IV ieri, -la 
ora 13, au fost încheiate lu
crările de schimbare a 550 
ml covor de cauciuc pe 
banda colectoare a sec
torului. Aurel Negru, ad
junct șef sector, inginerul 
Victor Cazacu, 
Dumitru Marin, 
de mineri condusă de Cor
nel Rad. numeroși alți 
muncitori din sector au 
depus o muncă energică

maistrul 
brigada

In timp record
Și. la l.M. Bărbăteni, în 

prima zi de mai au fost 
.prezente la datorie cî- 
teva echipe de mecanici, 
eleetrolăcătuși și electri
cieni care au efectuat în
tr-un timp record lucrări 
de mare importanță pen- 

. tru asigurarea continuită- . 
ții ritmurilor înalte de lu
cru în abataje. Lăcătușii 
Nicolae Lăzărean, Ludo- 

’ vie Nagy, Kurka Francisc 
și Leopold Țuker au fă
cut revizii șj alte lucrări 
de întreținere la compre- 
soare și conductele de aer 
comprimat. La galeria de 
coastă, în jurul orei 10. 
a fost raportată execuția 
unei- importante lucrări la. 
rețeaua de alimentare cu 
energie electrică — mo
dificarea- tensiunii -de ă- 
limentare. Executarea in 
scurt tinip a lucrării S-a 
datorat bunei organizări 
asigurate de cadrele teh
nice de specialitate, ing. 
Dumitru Mihai și maiștrii 
loan 
ran..

La 
zența 
Ion Spătaru, eleclrolăcă- 
tușii loan Popa II și Vasi
le Strama au schimbat 
ventilatoarele. Alte lucrări 
de întreținere au fost con
tinuate și în schimburile 
II șl III. Sînt fapte de 
muncă prin care întregul 
colectiv își ex primă ho- 
tărîrea de ă continua și
rul succeselor concretiza
te, în primele patru luni 
ale anului, prin cele 16 600 
tone de cărbune extrase 
suplimentar (V.S.)

Pe magistrala de la ori
zontul 420 de la mina Vul
can, au fost la datorie zeci 
de oameni. „Executăm O ; 
lucrare de mare importan
ță pentru producția secto
rului III, ne mărturisea șe
ful sectorului ing. Andrei 
Fodor. Cei 45 de muncitori 
angrenați în zilele de 1, 2 
și 3 mai la această lucrare 
pentru modernizarea trans
portului de cărbune din a- 
batajele frontale și abata
je cameră din blocul III. 
montează trei benzi trans
portoare cu o lungime de 
450 metri și trapsportoare 
cu raelete, cu modificările 
de deversare la gurile de 
încărcare. Cele patru bri- 

complexe condu- 
de Ilie Boghea- 

. Nicolae Stoica, Paul 
Călugăreanu și Petru 
Matei,, au acționat sub în- 
druniarea maiștrilor Con
stantin Bașmatără, Mihai 
Kiss și Emil Rîpa. Prin 
realizarea acestei magistra
le. pe care am denumit-o 
„1 Mai“ vom descongestio
na transportarea cărbune
lui ce se făcea cu vagone- 
te la puțul IV, care pro
ducea mari greutăți în re
alizarea planului'1.

încă din prima zi, oame
nii din cele patru brigăzi 
complexe au ținut să-și o- 
noreze cum se cuvine ma
rea răspundere asumată 
realizîncl mai mult de o 
treime din volumul total 
al lucrării. Printre cei mai 
destoinici, artificierul Teo
dor Moldovăn. minerul 
Constantin Mironică, elec- 
trolăcătușii Grigore Fești
lă, Constantin Ciulavu, 
loan Spulber, Ilie Delescu, 
Grigore Qroitoru, Ștefan 
Fesner, Ion Pavel și cei
lalți muncitori veniți de 
la alte sectoare de produc
ție pentru a forma grupul 
de elită al celor 45 care

găzi 
se 
nu,

Vulcan, conștienți de 
cesitatea sporirii 
ției de cărbune au îmbră
cat hainele de lucru în zi
lele de sărbătoare și au 
lucrat la străpungerea pu
țului nr, 8 Procop, la ori
zontul 360. Prin aceasta, 
minerii Gheorghe Buță, șef 
brigadă, LeUcă Petru, Cos- 
tache Buță, Dionisie Mo- 
zes, Gheorghe Grosu și Di- 
mitrie Drîglă, cit și echipa 
de întreținere formată din 
Nicolae Bojincă, loan Cior

bariu,, Ioan Toma și alții au 
contribuit la grăbirea adîn- 
cirii și modernizării puțu
lui Procop în centrul cî ni- 
pului minier, fiind de o 
importanță covîrșitoare pen
tru aprovizionarea minei, 
și îmbunătățirea transpor
tului de persoanl. .

Cu satisfacția muncii îm
plinite, la ieșirea din mi
nă șeful echipei de între
ținere, electricianul Nieo- 
lae Bojincă afirmă.:' „Ceea . 
ce am făcut astăzi era 
foarte necesar. Am făcut o 
treabă bună și vom avea 
toți de cîștigat prin spori
rea producției de cărbune" 
(Teodor ARVINTE)

Echipa condusă de lăcătușul Constantin Cimpoic- 
șu, definitivează lucrările de schimbare a rolelor și 
benzii de cauciuc, la puțul cu schip al minei Paro- 
șeni. Foto : Ștefan NEMECSEK

IN SCHIMBURI 
CONSECUTIVE

Pentru echipele, de lă 
câtuși conduse de Mar
tin Domokos și Constan
tin Cimpoieșu ce răspund 
de întreținerea și repara
țiile de la puțul princi
pal și cel auxiliar al mi
nei Paroșeni, zilele de
I și 2 mai au fost zile rod
nice de muncă.

Datorită unei funcțio
nări .de. lungă durată, coli
via din secția dreaptă a 
puțului auxiliar fa-ebuia 
schimbată cu alta nouă. O- 
perăția trebuia executată 
rapid, precis și cu mare 
exactitate. In schimburile-
II și 111 din data de 1 mai 
șeful rfe echipă Martin Do- 
mokos; alături de lăcătușii 
Aurei Zarea, Andrei Mi- 
kloș, Gheorghe Pîșleag, Ti- 
beriu Haidamac, Nicolae 
Oargă. loan Vierii, Nicolăe 
Gali și Iosif Fazakas au 
demontat și au scos coli
via veche din secția dreap
tă a puțului. Lucrarea a 
fost preluată și continua
tă de echipa condusă . de 
Constantin Cimpoieșu îm
preună cu ortacii: Ilie Al
bu, Petru Măhăiasă, Cons
tantin Bilă. Nicolae Tudor, 
Ioan Szedlak. Ioan Szasz, 
Ilie Gaspar, Emanoil Hîr- 
za, Ionel Drăghici. In 
schimbul IV, ei au trans
portat din rampa puțului 
colivia veche, au adus co
livia 
pentru montare, 
ce a fost definitivată în 
dimineața zilei de 2 mai, 
de echipa condusă de Mar
tin Domokos. Intre timp 
echipa lui Constantin Cim
poieșu a executat încă o 
lucrare deosebit de impor-

..tantă — schimbarea su- 
porților de role mari și 
mici, la covorul de cau
ciuc de la banda nr. 1 
a dozatorului din subte
ran. La buna desfășurare a 
lucrărilor o contribuție 
deosebită au mai adus și e- 
lectricianur Ioan Cardos și 
vulcanizatorul Constantin 
Kocsis. (Șt. NEMECSEK)

nouă, pregățind-o 
lucrare

Lai și Vasile Gu-

sectorul II. în pre- 
șefului de brigadă

G
]

Dimineaț 
Mai, La pr 
peni, form. 
Ion Turcilă 
ile de goli 
Intr-o altă 
rii din ecll 
tin Corop 
conducta <1 
pompei ,,L< 
Berea evac 
dustriale d 
tot domneș 
tivitate.

— De c; 
ilor șl repj 
executăm i 
preluarea î 
a activități;

r
I

ca și Octavian Vrăjitoru.
Și în stația C.F.R. Lu

peni activitatea s-a desfă
șurat într-un ritm intens 
în ziua de 1 Mai. De la pre-

Regulatorul de circulație 
feroviară Petroșani. Ope
ratorul șef prezent la locul 
de muncă în dimineața zi
lei de 2 mai (ea și în zile
le de 1 și 3 mai.-de altfel), parația ; Lupeni a sosit un 

convoi cu 16 vagoane pen
tru Mintia. La bordul " lo
comotivei s-au aflat me
canicii Vaier Macea și loan 
Rusu III, însoțiți de mane- 
vranții Alexandru Paul, 
Ion Bumb și Vasile Uz- 
mezan. In tura a III-a la 
locurile de muncă s-au a- 
flat tehnicianul Ioan Su- 
ciu, impiegatul de mișcare

Gheorghe Luțaș, ne-a aju
tat să aflăm în primul rînd 
numele cîtorVa colegi. A- 
ceștia sînt operatorii Ion 
Rahotă și Ion Neagu. Ei 
au coordonat. în ziua de 
1 Mai circulația trenurilor 
pe secțiunea de cale ferată 
Petroșani — Livezeni și / 
Petroșani — Subcetate. Re- .

a

din Activitate

Traian Oprean, acarii Bcate- 
riria Deiu, Elena Toscă, Ion 
Stoica, Petru Jianu, casie
rul Nicolae Straja, maga
zionerul Andrei Bîrsari.

La ora 11,10, cu puțin 
înaintea plecării noastre, 
am putut să consemnăm 
terminarea reviziei de că
tre lăcătușii Adrian Boto- 
mei și Constantin Chelu 
la trenul direct de marfă 
23213 cu 30 de vagoane 
pentru Mintia, cți o încăr
cătură totală de 2500 tone 
cărbune. (Toma ȚAȚARCA, 
Al. TĂTARI)

4900 kg fire 
I.F.A. „Visco;

Prezența celor de la 
I.F.A. Vîscoza la locurile 
de muncă în ziua de 1 
Mai, era firească-. Aici se 
lucrează în flux continuu. 
Dacă la cumpăna dintre 
ani i-am surprins la da
torie pe cei de la filatură, 
acum a fost rîndul celor de 
la răsucit. Le-am găsit la 
locurile de fiecare zi pe 
harnicele muncitoare Nas- 
tasia Moldovan. Ana 
tlelea, 
Maria

Ne-
Domnica Naș,
Ptvnă X, Ma-gularitatea circulației 

fost de lU'i la. sută.
In ziua de 1 Mai, 

Valea-Jiului, cu destinația
Mintia, au plecat urmă
toarele trenuri : 23225 cu 
2800 tone de cărbune, re
morcat de locomotiva con
dusă de mecanicul Radu 
Rusu, 23231 cu 2700 tone 
de cărbune. 23213 cu 2500 
tone de cărbune și 23233 
cu 2550 tone de cărbune 
remorcate de mecanicii A- 
lexandru Abrudean, Ion 
Vasile, respectiv, Alexan
dru Colțan. împreună cu 
ei, dar pe locomotive care 
au remorcat trenuri de 
persoane, au fost la locu
rile de muncă mecanicii E- 
mil, Stanei u. Alexandru 
Băltărete, Ion Szekeres, Ion 
Oprea și alții. Mișcarea 
tuturor . trenurilor în stația 
Petroșani a fost coordona
tă dc impiegații Ravel Don-

Numeroși constructori 
și montori de pe șantierele 
din Valea Jiului ale 
I.C.M.M. au fost prezenți 
pe schele, în zilele de 1 și 
2 mai, impulsionînd astfel 
ritmul de execuție a unor 
obiective de mare însemnă
tate pentru dezvoltarea 
social-economică a muni
cipiului. La noua prepara- 
ție din Petrila. secția sor- 
tare-flotare, turnarea be- 
toanelor în structurile de 
rezistență de la cota -f-25 
m s-a efectuat fără 
rupere, echipele de 
niști, de dulgheri, 
betorfiști si montori
duse de Vasile Boboc. Ion 
Dobre, Aristică Boian și

îritre-
beto- 

fierar- 
con-

neîntreruptă pe schele

ria Pană II, Gina
Mihaela Guțui, Eugenia 
Munteanu, Angela Ciuchi, 
Cornelia Puia, Ileana Ta- 
maș. Florica Popa, Iu- 
liana Baba, Maria Măhes- 
cu, Vasilica Botez și Feli
cia Grădinaru. însoțiți de 
ofițerul de serviciu, ing, 
Gheorghe Tzvein și de 
maistrul coordonator Fimia 
Băloi, nm întîlnit atmos
fera de muncă intensă ce 
caracterizează acest renu
mit colectiv care în ziua 
de l Mai a asigurat reali
zarea sarcinilor de plan, 
respectiv, a cantității de 
4900 kg fire vîscoză. (Al. 
TATAR)

Popa,

Marea să 
citorească < 
fost întînip 
fapt, deoseb 
se,‘ ui II 
Ajv., din li 
declanșată 
acțiune — 
subteran, Ir 
100 ml pe 
a unui mo 
mecanizat, 
comun iștiloj 
tinua trans 
tarea comp 
zat și în zii 
mai, a răsp 
lectiv., Au 
pe toate sq) 
pe sub con 
cadre tehnii 
In primul s

Petru Albu afjîndjj-se la 
datorie. La noua cantină a 
minerilor din Petrila. e- 
chipele de constructori 
conduse de Viorel Irimie, 
Nicolae Burlan și Gheor- 
ghe Gîrban au continuat 
să lucreze la operațiile de 
finisare a obiectivului. Nu
meroși mecanizatori — cu 
buldozere, excavatoare și 
mijloace de transport, ală
turi de echipele de zidari, 
dulgheri și lăcătuși ale 
șantierului din Livezeni al 
I.C.M.M., conduse.de Fran- 
cisc Nistor, Gheorghe Do
c-a și Dumitru Balea, pre- 
zenți pe șantierul noului 
stadion municipal, au cîș- 
tigat timpi prcțioși în gră
birea finalizării obiectivu-

lui. La stația de pompe și 
, stocul de cărbuni spălati 
de la preparația Coroești 
au fost „urcate'* noi cote 
din grafice, iar la Lupeni, 
la noua cantină și, îndeo
sebi, la viitorul puț 
eipal cu schip, unde 
turnat mari cantităli 
beton, au lucrat 120
constructori —- formațiile 
conduse de Petre Ailenei, 
Constantin Anofie, 
tantin Năstase,

prin- 
s-au 

de 
de

Cons- 
___Stelian 

Pantazie, Ion Rîpa, Iosif 
Borșodi și Ștefan Pavala- 
ehe. Activitatea în depozi
tul Vulcan al I.C.M.M. s-a 
desfășurat continuu, asi- 
gurîndu-se la fiecare punct 
de lucru al șantierefor o 
aprovizionare neîntreruptă.

O echipă formată din 8 
lăcătuși ai l.M, Dîlja au 
acționat cu promptitudine 
și competență, ca un sin
gur om,- reușind să execu
te în zilele de repaus, o 
lucrare de importanță de
osebită pentru activitatea 
minei: înlocuirea unui
schip de 10 tone/ la puțul 
principal,

Pregătind cu minuțiozi
tate principalele operații 
respectiv,
lui sting, a cablurilor de 
tracțiune și de compensa-

fixarea schipu-

„Tui
...Așa a 

muncitoresc 
schimbului ; 
Mai. transm 
de serviciu 
tralei Păroși 
dulesou, cat 
național Cb 
produs enei 
mai mult o 
kWh de ja 
lui, în zileii 
re a devanș. 
funcțiune a

un $
ție, lucrării 
scoaterea scii 
vechi — din 
țului, introd 
nou, precum 
blurilor de 
compensație 
s-au realizat 
mînd ca ast, 
se efectueze i 
nologice. Est 
echipei eoțtdi 
Boyte. form; 
tușii Emil L 
rilă, Victor 
sile Rădici. ; 
cu, Mihai La

conduse.de
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cu istoria
clubului

tineretului
din Uricani

(Urmare din pag. I)

Manifestări omagiale

5e montează conducta de refulare a pompei „Lotru 2 I.C.S,

A

Intîlnirea
(Urmare din pag. I)

ZILEI DE 1 MAI

1 -1E ' -1

ranții ale unui start bun 
i prepararea cărbunelui

spunea maistrul Tiberiuntîiului de
irația din Lu- Szilagyi, coordonatorul lu- 
i condusă de 
cepe operați- 
a separației.

;ție, muncito-
lui Constan- 

. montează 
a 

ve- 
in-

■eîulare
i 2". în
•ii apei 
jomp. Peste

o febrilă ac-

atea
.iilor 
m
oune
reductive, ne

revlzi- 
ce le 
depinde 
condiții

crărilor:
De la inginerul electro

mecanic Adrian Pangaloș 
aflăm că lucrările de acest 
gen vor continua și în 
schimbul II — Comunistu
lui Andrei Drotzinger și 
echipei sale îi este încre
dințată executarea lucrării 
de căptușire a bazei ele
vatorului 151, revizia ins
talației de zețaj va fi fă
cută de echipa lui Ștefan 
Ratz, iar cea de înlocuire 
a ghearelor deșcărcătoru- 
lui — de comunistul Ion 
Medrea și oamenii din e-

chipa sa 
formația 
executat tot o operație im
portantă, ~
mentului benzii transpor
toare nr. 173. <

■— Faptul că lucrările de 
revizii și reparații au fost 
încredințate unor mese
riași competenți ne dă ga
ranția că ele vor fi finali
zate cu bine, iar în ziua 

a- 
vor

; a 
in-

; Ion Mureșan cu 
ce o conduce, a

mărirea . randa-

zate cu bine, iar în 
de 4 mai instalația șl 
gregatele de preparare 
funcționa ireproșabil.- 
precizat. în încheiere. : 
ginerul electromecanic.
(Gheorghe OLTEANU)

si zile avans la montarea

mun- 
a 

un

îtoare
1 Mai 

,tă cu 
de muncă la
I.M. Ur: țni. 
iprilie a test 

importantă 
reducerea în 
un abataj de 
ațele 17—18, 
In complex 

chemarea 
le a se con
sul și mon- 
iului mecani
ce 1, 12 și 3 
întregul co

lt organizate, 
iburile, echi- 
șerea unor 

competente.
mb. în di-

ina nr. 1
iaț raportul

Ia sfîrșitui 
in ziua de 1 
de inginerul 

termocen-
Ștefan Ră- 
dispecerul 

tivul care a 
I electrică 
5,6 milioane 
ieputul anu
le sărbătoa- 
punerea în 
rbinei 1 cu

[»gur
Șpropriu-zise, 
ilui drept — 
icțiunea pu- 
îrea • celui 
I legarea ca- 
acțiune și 
schipul nou 
termen, ur- 

, 3 mai, să 
:> robele teh- 
> reușită a 
. de* Mihai 
: din lăcă- 
și, Ion Chi- 
șbenel, Va- 
■ Dumitres- 
o și Traian

complex mecanizat
Mai, e- 

electrolăcătuși 
Felix Csavlo- 
suprăvegherea 
Iile 

a reușit să 
cel de-al

mineața zilei de 1 
chipa de 
condusă de 
vics, sub 
maistrului 
ței, 
teze 
cadru de susținere al com
plexului mecanizat. Trans
portul la puțul 4 și pe o- 
rizontală s-a desfășurat 
sub conducerea maistrului 
Traian Nan. In schimbul 
II au fost prezenți la da
torie lăcătușii din echipa 
condusă de Nicolae 'Lică, 
minerii Gavrjlă Nagy și 
Gheorghe Drănău. iar în 
schimbul III a continuat 
activitatea de transport 
și montaj sub coordonarea 
maistrului Petru Mandriș,

Amari- 
mon- 

44-lea

funcționează,./1
o capacitate de 50 MW. 
S-au evidențiat turele con
duse de Ioniță Drăghici de 
la turbine șt Reis Bella de 
la cazane. „Turbina 1 fur
nizează in sistemul ener
getic național 1 200 000 
kWh energie electrică, în 
24 de ore — iată de ce am 
ținut să devansăm repa
rațiile la această capaci
tate" — ne-a mărturisit șe
ful de echipă Țfaiăn Albu.

om

misă de stația de radio
amplificare, iar aprovizi
onarea cu bere, mici, dul
ciuri a celor prezenți la 
sărbătorirea zilei de 1 
Mai în acest loc a fost 
asigurată de unitățile a- 
limcntare și de alimenta
ție publică ale '
Mixtă Lupeni.

între minerii 
în număr mare 
toul clubului

prezenți 
pe pla- 

tîneretului 
l-am întîlnit pe șeful de 
brigadă Traian Pop, cu 
care am legat o scurtă 
discuție. «Sectorul III, 
îmi spunea el, a lucrat 
foarte bine în luna apri
lie. Dovadă sînt ‘ cele 
10P0 de țone de cărbune 
extrase peste sarcinile de 
plan. în acest plus este 
încorporată și contribuția 
brigăzii pe care o con
duc". Cît privește bilan
țul cu care întregul co
lectiv al minei Uricani a 
întîmpinat ziua de 1 Mai, 
acesta este exprimat de 
cele 8000 de tone de căr
bune exțras suplimentar 
sarcinilor de plan, ca și 
de hotărîrea de a majo
ra acest spor de produc
ție în cinstea celei de a 
60-a aniversări a P.C.R. 

Același optimism l-am 
putut desluși în privirile 
și discuțiile purtate cu 
minerii șefi de brigadă 
Nicolae Ion, Radu Anto
nie. Andrei Tokeș, maiș
trii Coloman Gocsard, 
Vențel Kacso. Petru Cin- 
gă. Marcu Popescu, cu 
minerii llje Băltaru. Mi- 
haj Bercș, Cezar Iluțu- 
țuc, Mihaj Mirbneac. Du
mitru Coruga și multi al
ții. prezenți la 
rea zilei de 1 
platoul de la 
neretului

Alte grupuri 
și alți oameni ai mun
cii din orașul Uricani au 
petrecut ziua de 1 Mai 
la complexul turistic 
„Valea de Pești" și la 
cabana de la Cîmpu lui 
Neag.

grafic (realizat de ac
torul Florin Plaur de la 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului") în care tinerii de 
la întreprinderile miniere 
Lupeni, Aninoasa, Liceul 
industrial Vulcan, și-au 
pus talentul și pasiunea 
artistică atît de expresiv 
cuprinsă în festivalul mun
cii și creației „Cîntarea 
Românii".

In cinstea mărețelor e- 
venimente politice •— 1 
Mai, ziua internațională a 
muncii, 2 mai, Ziua tine
retului și 8 mai, aniversa
rea a 6 decenii de la crea
rea Partidului Comunist 
Român — tinerii din în
treaga Vale a Jiului, în
drumați și sprijiniți de co
mitetul municipal U.T.C. 
au desfășurat o gamă va
riată de acțiuni politico-e
ducative și cultural-artis- 
tice. Timp de două zile. în 
majoritatea școlilor din 
localitățile Văii Jiului au 
avut loc concursuri la di-

tineretului
Cunoașterea istoriei, prin 

astfel de manifestări, este 
o permanentă sursă de e- 
ducație moral-politică a ti
neretului în spiritul patri
otismului socialist, stimu- 
lindu-i energia și elanul 
creator în muncă, în în
trecerea socialistă din Va
lea Jiului. Realizările din 
primele trei luni ale a- 
cestui an ~ 850 000 lei e- 
cenomii finanțate și aproa
pe 13 000 000 lei economii 
nefinanțate — demonstrea-

ză hărnicia, capacitatea 
creatoare a tineretului din 
municipiu, puntndu-ți în 
valoare prin muncă, edu
cație și artă, talentul și 
pasiunea creatoare,

Intîlnirea tineretului din 
Valea Jiului cu istoria a 
deschis „Luna educației 
politice și culturii socialis
te a tineretului din jude
țul Hunedoara", manifes- . 
tare ajunsă la a XIII-a 
ediție.

ferite discipline sportive 
(șah, volei, -handbal, tenis 
de masă. box). La clubu
rile tineretului din Lupeni, 
Uricani. Vulcan, Petrila/ 
la Casa de cultură din Pe
troșani au fost organizate 
seri distractive pentru ti
neret.

Multiple manifestări po
litico-educative și cultural- 
artistice, au marcat aceas
tă zi, culminînd Prin îri- 
tîlnirea tineretului cu is
toria de la Lupeni, o lecție 
vie de istorie, și de educa
ție patriotică a tinerei 
generații, un fierbinte o-

magiu adus călăuzitorului 
destinelor naționale. Parti
dul Comunist Român. Ti
neretul Văii Jiului își ma
nifestă astfel deplina ade
ziune și Conștiință partici
pativă cu 
vîrstei și 
luționar, 
mărețelor

•revim din
Congresului al XII-lea 
programul partidului, 
înălțarea continuă a Româ
niei pe noi culmi de civili
zație și progres.

elan caracteristic 
romantism revo- 
la înfăptuirea 

obiective ce le 
documentele 

și 
la

Cu toată vremea nefa
vorabilă dimeneața, de la 
orele 10, fanfara mineri
lor de la mina Lonea 
condusă de Gheorghe Ke- 
rekeș a prezentat muzică 
de promenadă în parcul e- 
roilor pentru oamenii 
muncii din localitate.

Locul de agrement din- 
I.M.

de 
de

țre clădirea clubului 
Lonea și cea a sălii 
spectacole, a răsunat 
muzica transmisă la 
ția de amplificre de 
Petru. Sfidînd vremea .în
chisă și răcoroasă, au 
ieșit pe străzile orașului, 
s-atl întîlnit și s-au fe
licitat cu ocazia Zilei 
muncii, minerii loan Mi-

S-a asigurat astfel trans
portul și montajul în flux 
continuu. La sfîrșitui 
schimbului 1 l-am întîlnit 
pe ing. Iacob Stoica, șeful 
sectorului II, care tocmai 
ieșise din mină și preda 
„ștafeta" adjunctului său. 
Constantin Cărăvan. pen
tru schimbul II. ..Bilanțul 
primului schimb este - îm
bucurător — ne-a declarat 
șeful de sector.. Avem oa
meni de nădejde. In aceste 
trei zile obținem un im
portant avans la transpor
tul și menținerea secțiilor 
în abataj. Fiecare zi cîști- 
gată înseamnă sute de tone 
de cărbune. Vom face totul 
pentru punerea în funcțiu
ne a noului complex înain
te de termen".

Prezenți la datorie. - oa
menii sectorului II, dînd 
dovadă de o înaltă conști
ință muncitorească, au 
cinstit prin fapte demne de 
laudă sărbătoarea muncii. 
Colectivul sectorului II, 
care în cinstea zilei de 1 
Mai a raportat 2500 tone 
de cărbune peste plan. își 
exprimă astfel hotărîrea 
de a spori și mai mult pro
ducția de cărbune cocsifi- 
cabil. (V. STRAUT)

'“■* > a a**» a. Mm a aa—t a

GÎNDURI ÎNCHINATE PATRI

pentru tinerii mineri
clea. Iosif Clamba, Dumi- luj George Cîlțea.

z-.,.. . . .. Spre seară, un mare 
număr de tineri mineri 
au ocupat majoritatea 
sălile clubului în că
utarea de distracții și, 
bineînțeles, sala restau
rantului din 
unde ambele 
conduse de 
Boncan au desfăcut 
1000 mici, 
bere

„Ehei, dac-ar- fi fost 
vreme frumoasă, să fi ie
șit la iarbă verde" — 
ziceau cu toții și la fel 
gmdim și noi. Poate 
înîine... (Ioan Dan BALAN)

tru Costinaș, Gherasim 
. Futo, Ștefan Zatrok și 

alții împreună cu fami
liile.

Aurel IIlușcu, directo
rul clubului, fiind mereu 
ou un ochi spre cerul 
acoperit și cu celălalt 
înspre locul de agrement, 
a „prins" momentul șl, 
spre satisfacția unui nu
măr destul de mare de 
spectatori, a prezentat 
ansamblul de cînteee și 
dansuri „Măgura". Și-au 
dat concursul Dumitru 
Pîșu, Alexandru Surd, 
Ion Lazăr. Nicolae Bo
boc, Constantin Donde- 

I ra. sub bagheta dirijoru-

apropiere, 
schimburi 

Constantin 
cca 

100 lăzi ds

Doboczi, lucrările fiind co- • 
ordonate de maistrul me
canic Mihai Chirilă și teh
nicianul Reinhold Knebel, 
sub îndrumarea ingineru
lui șef mecanic Nicolae 
Maszni.

Un mănunchi de oameni . 
care au sărbătorit ziua 
muncii prin muncă, con- 
știenți că prin contribuția 
lor au asigurat condiții 
optime reluării producției, 
înfăptuirii sarcinilor ce re
vin brigăzilor de mineri în 
creșterea producției de 
cărbune.

sărbători- 
Mai pe 

clubul ti-

de mineri

PARTIDULUI
Iubire

Lupeni, în fața Pala
tului cultural, dansato
rii evoluează în ritmul 
plăcutelor melodii de 
joc interpretate de ta
raful clubului.

a A ■ ' â”

■ Numele tâu, partid
Pămîntul aburind a ploaie și doț.
Plugul mușcă felii aromate de pline 
ciocîrlia zboară cu o floare de gîn< 
spre soare
cerul ne ninge cu miresme de mai 
Palma e aspră — gîndul curat 
pămîntul ne-nvăluie pașii încărcați de 

semințe 
la capătul holdei iarba pieptănată de 

vînt

un ștergar cu luciri albe de sufle 
și-o pîine senină și caldă 
cu mirosul ei sfînt.
Astăzi flutură roșii flamuri 
și-un steag tricolor de pace avid 
cu inimi în care s-a scris prin fapte 
cel mai de preț și unic cuvînt 
de șaizeci de ani incoace — partid.

h ian POPA

Ne înfășoară 
iubirea de țară 
iubirea de neam 
e ca și cum un mugur 
își are sublima 
existență 
pe ram.
Ne bîntuie
uneori 
răni nesfîrșite 
ne doare trecut 
brazda de plug 
ce scrîșnește prin pal 
Cu mîinile noastre 
cu faptele noastre 
facem pămîntul

de țară
să fie mai bun 
și florile 
umezite cu rouă 
mult mai frumoase. 
Ne-mbată 
potire de gînduri 
și ninge din nou 
zăpada
unei aduceri amint 
Zidire de țară 
înălțare de neam 
călăuziți-mi pașii 
pe drumul 
de noi împliniri 
ale erei de aur.

Mircea ANDRAȘ
-
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(Agerpres).MOSCOVA 2 (Agerpres). 
In Piața Roșie din Mosco
va a avut loc țradiționala 
demonstrație de 1 .Mai a 
oamenilor muncii din capi
tala Uniunii Sovietice. La 
tribuna centrală a Mauso
leului „V. I. Lenin“ se a- 
flau Leonid Brej nev. secre
tar general al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 

conducă- 
de

al U.R.S.S., alți 
tori' de partid și 
sovietici.

In tribunele 
oaspeților de peste hotare 
se aflau și membrii dele
gației sindicale din țara 
noastră, condusă de Petre 
Frone, membru al Comite
tului Executiv 
Iui Central al

o
BEIJING 2 .

Aproximativ 15 000 de oa
meni ai muncii din capi
tala Republicii Populare 
Chineze au participat la 
festivități organizate în 
marele Palat al Poporului 
din Beijing pentru sărbă
torirea zilei de 1 Mai, Au 
asistat conducătorii de 
partid și de stat chinezi 
Hua Guofeng, Li Xiannian. 
Ku Xiangqian. Nie Ron- 
gzhen, Peng Zhen, Deng 
Yinghao și Zhao Ziyang, 
alte persoane oficiale din 
R.P, Chineză.

O
SOFIA 2 (Agerpres). In 

întreaga Bulgarie s-au des
fășurat manifestări sărbă
torești dedicate zilei de 
1 Mai. Demonstrația oa
menilor muncii din Sofia 
a avut loc în Piața „1 Sep
tembrie", în prezența lui 
Todor Jivkov, secretar 
general ~ al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a altor conducă
tori de partid și de stat.

O

stat

rezervate

al Consiliu- 
U.G.S.R.

(Agerpres).

din capitala ungară, 
tribuna centrală s-au aflat 
Janos Kadar, prirri-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., 
alți conducători de partid 
și de stat ai R.P. Ungare,

o
VARȘOVIA 2 (Ager

pres). Ziua de 1 Mai a 
fost sărbătorită în R.P. 
Polonă prin demonstrații 
și mitinguri ale oamenilor 
muncii, prin variate ma
nifestări culturale.

La demonstrația sărbăto
rească din Varșovia au 
participat muncitori și 
funcționari ai întreprinde
rilor și .instituțiilor din 
capitală, veterani ai mișcă
rii muncitorești, 
alți locuitori ai 
Au luat parte _____
Kania, alti conducători de 
partid și de stat polonezi.

O
BERLIN 2 (Agerpres). 

în capitala R.D. Germane, 
Berlin, ziua de 1 Mai a 
fost marcată printr-o am
plă demonstrație, în cursul 
căreia participanții au dat 
glas voinței oamenilor 
muncii <le a înfăptui ho- 
tărîrile Congresului al 
X-lea al P.S.U.G. Au fost 
prezenți Erich Honecker, 
secretar general al C.C, al

TIRANA 2
Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
la Tirana s-a 
demonstrația 
muncii din capitala Alba
niei Au fost prezenți En
ver Hodja, alți conducători 
de partid și de stat.

o
LUANDA 2 (Agerpres). 

Ziua de 1 Mai a fost mar
cată la Luanda printr-o 
demonstrație urmată de 
un miting la care a luat 
cuvîntul Jose Eduardo 
dos Sântos, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele 'iR.P. An
gola.

desfășurat 
oamenilor

o
VIENTIANE 2 (Ager

pres). In capitala R.D.P. 
Laos, ziua de 1 Mai a fost 
marcată printr-un miting 
de ma^ă, la care a luat 
cuvîntul Sisavat Keobu- 
nephân, secretar al C.C. 
al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian.

O
DAMASC 2 (Agerpres). 

La Damasc a avut loc, cu 
. prilejul zilei de 1 Mai, o 

demonstrație populară la 
care au participat oameni 
ai muncii din capitala si- 

_________  ___ ___ riană și din alte localități 
P.s’.ÎJ.G.,’președintele Con- ț_ării, ,A Prezent 
sili ului de Stat al R.D. 
Germane, alți conducători 
de partid și de

O
HAVANA 2 

La Havana, cu 
zilei de 1 Mai. a avut loc 
o mare demonstrație a oa
menilor muncii cubanezi.

Au fost prezenți Fidel 
Castro, prim secretar al 
C.C. ăl P.C. din Cuba, 
președintele Cansiliului de 
Stat și Consiliului de 
niștri ale Cubei, alți 
ducători 
stat.

studenți. 
orașului. 

Stanislaw

stat.

(Agerpres). 
prilejul

de partid și

Mi- 
can- 

de

Hafez ÂI-Assad, președin
tele Republicii Arabe Si
riene.

PRAGA .2 (Agerpres), Cu 
prilejul zilei de 1 Mai,- la 
Praga a avut loc o demons
trație a oamenilor muncii. 
In tribuna oficială se 
flau Gustav Ilusak. 
cretar general al C.C.

Cehoslovacia. 
R.S. Celio- 
conducători 

de stat.

O

O

O
RABAT 2 (Agerpres). 

Intr-un discurs televizat, 
rostit cu prilejul zilei de 
1 Mai, ministrul muncii și 
pregătirii profesionale al 
Marocului, Arsalane Al 
Jadidi, a evidențiat contri
buția oamenilor muncii 
marocani la dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării. 

■El a reamintit eforturile 
depuse de guvernul maro
can pentru crearea de noi 
locuri de muncă și a for
mării de cadre specializate 
proprii

a- 
se
al

P.C. din 
președintele 
slovace, alți 
de partid si

BUDAPESTA 2 (Ager
pres). La Budapesta s-a 
desfășurat demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii«

S-A DESCHIS cea de-a 
29-a ediție a Tirgului in
ternațional de la Casablan
ca, manifestare prestigioa
să la care participă peste 
30 de țări și peste 1000 de 
societăți marocane și 
străine România este pre
zentă cu o gamă largă de 
produse din industria cons
trucțiilor de mașini, indus
tria chimică, industria u- 
șoară și a Imnurilor de 
larg consum.

REFERIND U SE la a- 
cordul japono-american 
privind limitarea importu
rilor de automobile nipone 
în Statele Unite, oficiali
tăți ale Pieței comune, ci
tate de agenția Reuter, 6- 

' pinează că acesta poate fi 
.Urmat' de realizarea unui 
consens
Japonia 
Reuter 
context, 
mercial 
țiile cu 
finele anului trecut, de 11 
miliarde dolari și că nume- 
roas guverne ale țărilor 
jmembre ale Pieței comune

asemănător între 
și C.E.E. Agenția 
menționează, în 
că deficitul co
al C.E.E. în rela- 
Japonia a fost, la

tație și un miting consa- 
. erate zilei de 1 Mai, în 

cuvîntul ' rostit cu acest 
prilej, Samora 
președintele 
FRELIMO,
R.P. Mozambic. a sublini
at necesitatea luptei îm
potriva rasismului și im
perialismului, a tuturor ce
lor care încearcă să afec
teze munca pașnică a po
porului niozambcian.

©
ADDIS ABEBA 2 (Ager

pres). In capitala Etiopiei, 
Addis Abeba, a avut loc 
un miting consacrat zilei 
de 1 Mai. In cuvîntul ros
tit cu acest Prilej, Lemma 
Gutema, membru al C.C. 
al Comisiei de organizare 
a Partidului celor ce mun
cesc din Etiopia, a lansat 
un apel la intensificarea e- 
forturilor poporului etiopi
an pentru accelerarea dez
voltării social-economice a 
țării

Machel, 
Partidului 

președintele

O
BATOR 2 (Ager- 
Piața „Suhe Ba

din capitala R.P.
_ . : cu

prilejul zilei de 1 Mai, un 
miting de masă. Au fost 
prezenți Jumjaaghiin Țe- 
denbal. . prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M,, președin
tele Prezidiului Marelui 
Hural Popular al R.P.M., 
alți conducători de partid 
și de stat.

o
TOKIO 2 (Agerpres). 

Peste 7 milioane de japo
nezi au participat la mi
tingurile și demonstrațiile 
organizate în cinstea zilei

ulan
preș). In
tor“ . . . ...
Mongole a avut loc

de 1 Mai, în capitală și în 
alte orașe din Japonia. Ma
nifestațiile s-au desfășurat 
sub lozinci chemînd la 
lupta împotriva pericolului 
reînvierii militarismului și 
fascismului, împotriva po
liticii marilor monopoluri 
și pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale 
tuturor oamenilor muncii 
japonezi.

O
BERLINUL OCCIDEN

TAL 2 (Agerpres). Zeci de 
mii de cetățeni vest-berli- 
nezi au participat la o 
amplă manifestație organi
zată cu prilejul zilei de 1 
Mai. Demonstranții purtau 
pancarte pe care erau în
scrise lozinci împotriva in
tensificării înarmărilor nu
cleare a statelor N.A.T.O. 
și împotriva bombei cu 
neutroni, pentru, dezarma
re, în favoarea asigurării 
drepturilor democratice și 
sociale.

O ”
SALISBURY 2 (Ager

pres). Luînd cuvîntul la un 
miting organizat cu oca
zia zilei de 1 Mai, primul 
ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe 
a declarat că pasul urmă
tor realizării independen
ței politice a țării trebuie 
să-l constituie cucerirea 
independenței economice. 
Vorbitorul a subliniat că 
bogățiile, naționale ale ță
rii trebuie să fie ale po
porului și a relevat hotărî- 
rea guvernului de a asigu
ra participarea directă a 
statului la conducerea ra
murilor cheie ale economi
ei naționale.

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

PETRILA : Uimitorul 
căpitan Nemo.

LONEA t Vagabon
dul, I-II.

ANINOASA : Marto
rul știe mai mult.

VULCAN — Luceafă
rul : Par și impar ;
Muncitoresc : Moara- cu 
noroc.

LUPENI — Culturali 
Pruncul, petrolul și ar
delenii ; Muncitoresc I 
Muntele ascuns.

URICANI; Vizită la 
domiciliu.

TV
DUMINICA, 3 MAI

8,30 Toț înainte 1
9,05 Șoimii patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii: „Roșcova
nul1.

9,40 Sănătate Și umani
tate.
Viața satului.
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical.
Desene animate,

,Ex-

10,00
11,45
12,30 
13,00 
13,05 
14,00
14.40 .Film artistic. 

preșul de Buftea' 
— Premieră TV. 
Producția a Casei 
de filme 4.

16,00 Fotbal; Steaua — 
Dinam-o în campi
onatul'1 național — 
Divizia A — 
Transmisiune di
rectă de la Bucu
rești. In pauză: 
Rezumatul meciu
lui de polo Ra
pid — Dinamo.

17,50 Aripi de safir. Pi- 
loți români — a- 
viatori sportivi de 
clasă.

18,15 Cînd văd plaiul 
înflorit — program 
folcloric.

18.40 Micul ecran pen-’ 
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,20 ' - -

I
I*
IX
Is
Is
I
I 
I*
Iw
I

» -4 I*
I
«I

I*
I■*î
I*
I
IA
I*
I

UlCLclLOl UI ue ici ovili, |.

Chun Du Hwan, a efec- | 
t 1...4 „purificare" * 

aparatului de stat I

o greutate variind între î 
15 kg și 2,5 t. Specialiștii 
le testează din punct de 
vedere al purității tonu
rilor pe care le realizea
ză. Toațe cele 60 de clo
pote au fost destinate 
instalării în turnul muni
cipalității din Erfurt. Cel 
mai mare clopot produs 
la Apolda cîntărește nouă 
tone și a fost instalat în 
turnul memorial ridicat 
pe locul fostului lagăr 
concentrare nazist de 
Buchenwald.

CORRIDA IN 
LUMEA NOUA

Lupta cu tauri este 
tradiție a spaniolilor, 
și de cealaltă parte 
Atlanticului corrida 
poate compara doar 
febra fotbalului.

Corrida a fost adusă . 
Lumea Nouă de conchis
tadorii spanioli. După ce 
a cucerit Tenochtitlanul, 
în 1521, capitala imperiu
lui aztec, Cortez a cons
truit, în locul lui, 
de Mexico. După un an, 
vărul viceregelui 
cerea din Spania 
transport de lauri, 
ma luptă cu tauri în Lu
mea Nouă a avut Joc la 
24 iunie 1526, la Ciudad 
de Mexico, în cinstea îm
plinirii a 5 ani de la că
derea Tcnochtitlanuluj. 
De acum încolo, corride- 
le se vor ține in fiecare 
duminică în piețele ora
șelor. prima arenă pen
tru corrida a fost cons
truită în centrul orașu
lui Ciudad de Mexico, în 
1793, acolo uțide se află 
acum ’ Muzeul de artă. 
Actuala arenă din Ciu
dad de Mexico, unde vi. 
sează 
puști mexican, a 
construită în 1888 
toreadorul spaniol

O
KAMPALA 2 (Agerpres). 

într-o cuvîntare rostită cu 
prilejul zilei de 1 Mai, 
președintele Ugandei, Mil
ton Obote, a arătat că gu
vernul are în vedere o se
rie de măsuri de urgență 
pentru redresarea econo
miei țării.

O
MAPUTO 2 (Agerpres), 

La Maputo, capitala Re
publicii Populare Mozaru- 
bic, au avut loc o maniles-

La 
zilei

2 (Agerpres). 
consacrat

Linia, a luat cu- 
Eduardo Costillo. 
general al Confe- 
generale a oame-

LIMA
mitingul
de 1 Mai. care s-a desfă
șurat la 
vîntul 
secretar 
derației
nilor muncii din Peru. El 
a lansat un apel pentru 
intensificarea luptei îm
potriva marilor monopoluri 
a căror activitate contra
vine intereselor poporului 
peruan de dezvoltare in
dependentă a țării.

și-au exprimat îngrijorarea 
față de importurile cres- 
cinde de produse japoneze, 
în special de automobile.

INTR-UN COMUNICAT 
dat publicității la sediul 
Națiunilor Unite din New 
York, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim,

lansează un apel solemn 
către părțile implicate în 
conflictul din. Liban, pen
tru „salvgardarea și con
solidarea" încetării focului 
în această țară.

AFLAT ÎN VIZITA ofi
cială de patru zile în Ecu
ador, Florencio Maye Ela, 
prim-vicepreședinte și mi
nistru de externe al Repu
blicii Guineea-Ecuatorială, 
a fosț primit de șeful sța- 
tului-gazdă, Jaime Roldos 
Aguilera, cu care a exami
nat posibilitățile de extin-

dere a colaborării pe mul
tiple planuri dintre cele 
două țări.

REPUBLICA FEDERALĂ 
GERMANIA a înregistrat 
în martie un deficit co
mercial de 124 milioane 
mărci vest-germane, a a- 
nunțat Oficiul federal de 
statistică din Wiesbaden. 
Deteriorarea schimburilor 
comerciale — s-a precizat 
la Wiesbaden — a contri
buit la agravarea defici
tului balanțe; de plăți cu- 

. rente a țării, care a atins 
în martie 2,8 miliarde 
mărci

RECOLTA MONDIALĂ 
DE GRIU ar putea tota
liza, în acest an, 470 mili
oane de tone, ceea ce ar 
reprezenta o creștere cu 
23 milioane tone (respec
tiv de 5 la sută) față de 
nivelul din 1980, se arată 
în ultimul buletin dat pu
blicității la Londra de 
Consiliul internațional al 
griului, citat de agenția 
France Presse.

o
Dar 

a 
se 
cu

de 
la

în
CAMUFLAJ

Dictatorul de la Seul,
21,00
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Ciudad

Atenco 
primul

Pri-

să ajungă fiecare 
mexican, a fost 

de 
Ber-

ORCIIESTRA

{linLa o întreprindere 
localitatea Apolda 
R.D.G., au fost turnate 
nici mai mult, nici mai 
puțin decît 60 de clopote 
pentru o veritabilă „or
chestră".* Neobișnuitele 
instrumente muzicale au

tuat prima „purificare" 
a
înainte chiar de a deve- ' 
ni președintele țării. Du- I 
pă Ce «i-a rlovprlit «niri- * 
tul de 
cis să 
și eu 
în care a recurs la 
metodă ceva mai rafina
tă. El a anunțat că 
32 500 de. funcționari su
periori. profesori, juriști, 
administratori de între
prinderi sînt invitați să 
asiste la un curs de 
„educație socială" de trei 
zile, pentru a deveni ce
ea ce in limbajul autori
tăților dictatoriale se nu
mește un „cetățean rene- » 

. Elevii vor trăi în I 
' ri zi zsA-rrif i m o.-- VOj1 3Ș"* *

vor 
participa la dezbateri. In 
acest -fel se scon
tează demascarea ad
versarilor regimului.

- Trebuie, însă, să mențio
năm că centrul pentru 
cursuri de „educație so
cială" din orășelul sud- 
coreean Suwon a fost 
fondat de fostul dictator 
Pak Ci.jan Hi. Așadar, 
metoda a dăinuit, s-a 
schimbat numai... dictato
rul !

și-a dovedit spiri- ; 
prevedere, el a de- s 
termine definitiv I 
nemulțumiții, scop ?

O I

vat‘V
cămine comune, 
culta conferințe și

jr

22,15
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Cîntarea României 
De pe marea sce
nă a țării pe mi
cul ecran. Județul 
Prahova.
Film
„Furtuna"
ducție a 
lui cinematografic 
București.
Telejurnal.
? Sport: 
natele 
feminine 
nastică. 
siune de la Ma
drid.

artistic :
— Pro- 
studiou-

Campio- 
europene 
de gim- 

Transmi-

LUNI, 4 MAI
Emisiune în lim
ba maghiară. ' 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.

19,45 Partidul năzuințe
lor și al împliniri
lor socialiste.

20,15 Film serial TV : 
„Anul 1848“. Epi
sodul V 
muri.

21,05 Mîndră-i 
flori de 
Program

16,00

țara-n 
maj •— 

folcloric, 
21,20 Cadran mondial,
21,45 Partidului erou — 

emisiune muzical- 
. literară.

22,05 Telejurnal.

Dru-
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