
KiMletwui M. Hmm IfeÂ.
SAU LiCTURA

TRĂIASCĂ 1 MAI, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII I
PRO HET ARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VAl

teagul roșu il

----------------------------- ——-- ---------------

In prezenfa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

în București a avut loc
MAREA ADUNARE POPULARA

oroanizatA ÎN CINSTEA

ANUL XXXVIII, NR. 9221

ce

ci-

IJomân, președintele Repu
blicii Socialiste România,

giu partidului, sub a că
rei înțeleaptă qîrtjiuire tț4 
împlinesc cele mai înalte 
aspirații, și-au îndreptat

muncesc, simbol al spirita- 
lui revoluționar și al nă
zuințelor de pace și proț- 
gres social. Miile- de buc»- 
reșteni prezenți la adunare

Simboluri scumpe
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MIHAI DUDESCl 
șef brigadă, 
I.M. Vulcan

Colectivul I.R.LU.M. Petroșani, raportează în 
zZilei de 1 Mai depășirea sarcinilor planifi- 
toți indicatorii, realizarea in întregime a an—

ION JINA, 
lăcătuș, 

I.R.I.U.M.P.
PETRU BELBE, 

șef brigadă, 
I.M. Lupeni

De peste nouă decenii 
— de cînd proletariatul 
a ieșit învingător din lup
ta revoluționară pentru 
cîștigarea dreptului la zi
ua de muncă, de 8 ore, 
pentru libertăți sociale și 
o viață demnă, lipsită de 
exploatare — neîntrerupt, 
an de an, sosește în de
corul mirific al primăverii, 
o sărbătoare scumpă tutu
ror celor ce muncesc de 
pretutindeni - 1 Mai, ziua 
muncii. Luminoasă săr
bătoare muncitorească de 
azi vine. nu numai să ne 
încălzească tuturor sufletul, 
să ne însuflețească dra
gostea de viață și liber
tate, speranța de mai bi-, 
ne și încrederea • în viitor, 
ci să ne reîmprospăteze 
încă o dată în memorie bo
gatele ei simboluri.

Toți oamenii muncii 
bărbați șj femei, tineri 
vîrstnîa — din vechea
tadelă a mișcării muncito- 
rești-revoluți ona re,, Va lea

jiului, deslușind dip.tre sim
bolurile măreței sărbători 

pe cel al MUNCII, ii ies 
în întîmpinare Intîiului de 
Mai cu brațele încărcate 
de rodul muncii. Este pri
nosul faptelor de vrednicie 
cu care minerii .Văii Jiului, 
în frunte cu comuniștii, răs
pund chemării partidului, 
orientărilor și îndemnurilor

muncesc
secretarului general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de 
a spori producția abatajelor 
și a da economiei naționa
le tot mai mult cărbune, de 
a-și crește contribuția la 
dezvoltarea bazei energeti
ce a țării, Fâcînd bilanțul 
faptelor de bărbătească is
cusință și vrednicie profe
sională, minerii de la Uri- 
cdnî dedică Zilei muncii 
succese de prestigiu, ra- 
portînd cu opt zile mai de
vreme realizarea sarcinilor 
de producție pe primele 4 
luni extrăgînd în plus în 
luna* aceasta 4000 de to
ne, iar de la începutul a- 
nului .o producție suplimen
tară de peste 19 000 tone 
de cărbune cocsificabil. La 
rîndul lor, minerii Vulcanu
lui raportează îndeplinirea 
cu patru zile mai devreme 

“ a planului pe cele patru 
luni dînd economiei națio
nale, suplimentar sarcini
lor, peste 20 000 tone de 
cărbune. Minerii și mecani

zatorii din cariera Cîmpu 
lui Neag dedică zilei de 1 
Mai un succes notabil - 
extragerea a 30 000 tone 
de cărbune și realizarea mai 
devreme cu 4 zile a planu
lui pe cele patru luni tre-

(Continuare in pag. a 3-1)

ION P1NTECAN, 
șef brigadă,

I.M. Bărbăteni
• In ultimii ani, Ion Pintecan, șef de brigadă

la I.M. Bărbăteni s-a impus prin rezultatele de pres 
tigiu obținute în extracția cărbunelui. A cîștigat an 
de an locuri fruntașe ale întrecerii și obține și in 
acest an, împreună cu ortacii,- plusuri substanțiale 
de cărbune.

• Intre numele cu rezonanță ale brigadierilor 
minei Lupeni, un loc de prestigiu îl ocupă și "Petru 
Belbe, care a cîștigat în anul 1981 locul II al între
cerii brigăzilor de înaintări. In acest an brigada și-a 
depășit sarcinile proprii cu peste 250 mc excavați, 
realizînd avansări lunare de peste 100 ml utilizînd 
la parametrii ridicați combina din dotare.

• Minerii din Vulcan au încheiat trimestrul I 
al anului pe primul loc al întrecerii pe ramură. Ei 
întîmpină ziua muncii prin depășirea sarcinilor -la 
producția fizică de cărbune de la începutul anului 
cu peste 20 000 de tone Intre fruntașii întreprinde
rii se numără și șeful de brigadă- Mihai Dudescu.

irr
a ir

Simt o eră nouă in semnul cer 
o conștiință mare, ca un legământ 
ziua muncii noastre, zi de Unu Mai, 
și-i aiîta pace, minunat pămînt! . 
Simt dorința. vie răzbat în d din noi

•inima în clipe de lumină bate 
brațele dezgroapă din adine comori

' flori se zbat în aer adiind a fapte. 
Sînt al îl ea vise și sinț nouă toate
lăcrimând de rouă ochi-s plini de soare 
flori se zbat în aer, aer plin de fapte. 
String cărbuni la suflet cu parfum de floare 
sfărîmînd zăgazul ce oprea lumina 
știu'bă viitorul din sudori se face 
cîntăresc în palme, scumpă neodihna, 
și-e .tot pământul pentru Pace

Mircea. ANDRAȘ

ELENA HADA, GHEORGHE 
confecționer, zidar,
I.C. Vulcan T. C. II.

• Colectiv tînăr in economi v municipiului, în
treprinderea de confecții din Vulcan s-a afirmat 
deja ca un colectiv de prestigiu. în acest an, harni
cele confecționere au realizat un înseninat salt ca-

- litativ al producției. 'îndeosebi Ia produsele desti
nate beneficiarilor externi, unde livrările s-au du-: 
blat față de. primele patru luni ale anului trecut. 
Dintre cele mai destoinice muncitoare ale întreprin
derii face parte și Elena Hada. ,

• Constructorii șantierului nr. 1 din Petroșani 
al Grupului din Valea Jiului al T.C.H. raportează

.de "Ziua muncii importante succese. Planul’ de in
vestiții al șantierului a fost depășit cu 120 000 lei. 
Constructorii și-rău concentrat eforturile în ultima 
vreme la lucrările noului magazin universal din 
centrul municipiului, unde realizările s-au dublat în 
ultima lună. In imagine', Gheorghe Neagoe, șef de 
formație fruntașă, a șantierului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidtțlui Comunist 
IJoriiân, presțediîitele Repu
blicii Socialiste România, ....... _..______
tovarășa Elena Ceaușescu, și prin ei toți cetățenii p»- 
qellrlțr tovarăși din condu- trîei — români, maghiari, 
cerea partidului și statului germani și de alte naționa- 
au participat, vineri după- lități — au adus, în acean- 
aniiază, la Palatul sportu- tă zi de tradițională .săr* 
rilor și culturii la ma- bătoare un fierbinte oroa
rea adunare populară or
ganizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. 
în cinstea zilei de 1 Măi, 
sărbătoarea primăverii și a 
muncii, ziua solidarității 
internaționale a celor ce (Cpntinuare in pag. a 4-t)

Solara aspirație spre 
fericire a muncitorului 
cu brațul sau mintea 
desemnat primăvara 
purtătoare simbolică
Stgagului său de luptă. în 
prima zi de mai, de a- 
proape, un secol, se praz- 
nuiește ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni, 
armindertiul . muncitoresc 
continuă, la români, o bo
găție de semnificații ale 
tradiției sale de luptă. 
Tot munca șl : înaltele ei 
valori etice, cinstea. în 
prima zi de mai, semănă
torul ogoarelor, dezidei a- 
tele sociale s-au aflat în
totdeauna, la români, ' in
tr-o firească simbioză
Cele naționale. Iată de ce, 
cînd, „rozele înfloresc", 
poporul romgn are broda
te, cu roșul jertfei. în ca
lendar sărbătorile ființei 
sale ■— dobândirea inde
pendenței naționale, vic
toria împotriva fascis-

mului, Ziua de naștere a 
partidului comunist, Ziua 
tineretului și multe altele. 
Și nu e o intîmplare că 
atunci cînd sevele gene- ș 
rosului pămînt se petrec, . 
prin floare, in fruct, se '. 
desfășoară: , evenimente 
memorabile pentru crd- 

_rtica patriei. Cu fiecare ' 
primăvară mai tînăr; nea
mul vetrei carpatine isi 
toarnă, cu mai multă nă
dejde, visurile și aspira
țiile în tiparul realității, : 
nici o altă; vrere sau for- ' 
ță nu-l împiedică. Astăzi, 
sub flamurile : tricolore și 
roșii, cu comuniștii in 
frunte, acest popor e măi 
decis ca niciodată, să pri
vească cerul vetrei stră
moșești, demn, fericit, a» 
pietate față de arborele 
genealogiei sale de eroi, 
cu încredere pentru ur
mașii urmașilor săi.

Ion FIASTRUL

GHEORGHE BARNA 
maistru, 

I.U.M. Petroșani
Petroșani, raportează în

cinstea 
cate la . .
gajamentelor asumate in întrecere. La producția ne
tă valprică, prevederile sînt depășite cu peste 2 la 
sută, realizindu-se o producție marfă suplimentară 
de peste 2 milioane lei. Planul fizic, la sortimentul 
de bază — utilaje tehnologice — a fost depășit- eu 
10 . tone. Evidențiat în întrecere este și lăcătușul, 
Ion Jina. .

• Colectivul’ Î.U.M. Petroșani — unitate devenită 
în ultimii ani reprezentativă pentru industria cons
tructoare de mașini miniere a țării — a înregistrai ■ 
în prima parte a anului substanțiale economii la 
cheltuielile materiale, realizînd planul producției 
marfă în proporție de peste 100 la sută. Pe această 
bază. în primul trimestru al anului valoarea pro
ducției nete a fost depășită cu 20 la sută. Gheorghe 
Barna, maistru, este unul dintre fruntașii construc
torilor de mașini miniere.
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VALEA JIULUI ÎN SÂRB

Autorii succesului 
de prestigiu al minei

Prin muncă Vrednicul dt

Minerii de lă Bărbă- 
tehl se mlnd resc pe bună 
dreptate cu Un Sutees de 
pfCstighi Ci Sînt cei 
cafe au cîștigat drape
lul ■ " ■
tas 
în' 
pe 
tot . ;
tuftt în dfesteâ Sitei 
1 Mai» i'apoi'teăr.6 că 
la începutul anului au 
realizat o producție : su
plimentară față de sarci
nile de plan cu 1 000 tone 
■de 'cărbune. Lună de lu
nă,. și în ăcest an, mina 
Bărb.ăteni și-a indnpll- 
sait și depășit, planul la 
producția de cărbune, în 
condiții de •eficietiță e- 
cohomică'Sporită, 
de la Zaharia 
fn:eșe<iintele ' i
Iui sindicatului 
pri'n-ierU. <•'< îh

de . „Colectiv 
pe ramura 
întrecerea 
țață" din iStfl. 
ei sînt cei care,

ftun-
tninieră 

socialistă
Și 
ci“ 
de 
de

Aflăm
Parascn, 

ooitatetu
Intre-:
l'OÎ'-l r)

trimestru pe primul loc 
în’ întrecerea socialistă 
se află colectivul de la 
Cîtnpu lui Neag, iar la 
individual minerul Carol 
Marton, din sectorul II.

cu
pe 
lui

Din dorința de a 
noaste îndeaproape 
minerii din brigada 
Marton, intrăm în 
nâ la sectorul ÎL 
drumul subteran îl 
tîlnim pe irig, Ioan Po
pescu, șeful sectorului. 
Ne informează <ă Mar
ton e în concediu. Dar 
un alt colectiv din sec
tor, la fel de harnic este 
cel condus de ' Nfebiae 
Oprea, In luna martie 
minerii din . brigada . lui 
Oprea au fost cei care au 
câștigat locul I pe între
prindere ta întrecerea

; socialistă; ‘La locul de ... 
muncă al brigadierului 
OnrM iiwwr.

in-

4e

La I.U.M.P., puternic
■ colectiv muncitoresc, al 

constructorilor de utilaj 
minier, ne sînt interlocu
tori în dialogul despite 
seminifi cal, file zile: de <1 
Măi, despre faptele fer 
de muncă eu care cins
tesc această mare sărbă
toare, câțiva .oameni 
.bază aș ’uzinei :
. CONSTASÎWu ®0VEN- 
ȚA, Hteăteș șef de echi
pă. secția cwnstr ucții me- 
iaitoe: „Trebuie ta 
început -să spun nă rezul
tatele bune pe care le-a 

’ /obținut secția noastră, în 
: realizarea complexelor, 

conta-ibuind la imecaniza- 
‘ rea muncii minerilor, 

sînt rodul gîndirii crea
toare. a întregului Colec
tiv de .aici. La aceste ti
puri de utilaje, noi am a-, 
■dus însemnate îmbună
tățiri «constructive - cum 
ar fi rigldizauea tălpilor, 
a scdtulai îngrăditor, / 
lagărului sferic eta. A- 
vem preocupări în cec- 
ee privește economisire' 
de metal. Prin soluții! 
tehnice aplicate, noi au 
reușit să economisim 5< 
tone de metal pe fieear 
pomplex mecanizat. .1: 
prezent ne. preoeupărr 
de asimilarea complexe 
.fer SMA-P1 și SMA-P 
unde avem deja unele r.e 
zuitate bune". * ' ,

ANDREI PETI, strun 
gar, secția prelucrări laț

.________________ ___ ____

la

rece : „Ca tinăr munci
tor am «găsit în uzina 
climatul propice de afir
mare a personalității u- 
mane. Avem condiții deo- 
sebrte de muncă, - condiții 
care s- im bună lățesc v< în
tinau. Lucrez în acord 
global, execut • diferite 
piese • pentru complex», 
combine, foreze, iar cîș- 
tigul este pe măsura ca
lității muncii. împreună 
eu c<și -douăzeci de, tineri 
utecrști din secție, ir.tim- 
iprnăm ziua de 1, Mai eu 
satisfai. ția datoriei ii.:- 
•pliriite. Ne-am nealiziit; 
planul în proporție

care. nați de ordinea 
domnește peste tot. Ga
leria pe care *0 sapă, di
recțională de bază, cu 
profil dublu în stratul 
3, panoul 1 va pune în 
valoare un nou abataj. 
Șeful de schimb Vaier 
Condescu, prezintă ra
portul. In curînd se pot 
încărca cele 24 găuri per
forate în front La timpul 
stabilit, artificierul Au
rel Roman sosește și 
el. Stăm de vorbă cu șe
ful de brigadă. Nu prea 
are timp. E mereu gră
bit. Explicația? Pro- . 
blemele, pentru toate 
celelalte trei schimburi, 
„trebuie rezolvate in 
schimbul I". Și'sînt pro
blem® cu .duiumul. Mate-’ 
rialele trebufe temșpor- 
tata de la pulul 13 pînă la 
locul de muncă ai brigă
zii pe un traseu lung și 
dificil. Tocmai de aceea 
lucrul este organizat pe ’ 
schimburi 
mele trei 
se pușcă, 
cărbunele 
iar schimbul IV face a- 
provizionarea cu mate
rialele necesare. Astfel 
s-a reușit să se obțină o 
adevărată performanță. 
Cu efective mai mici 
deeit cele prevăzute ta 
normative, în condițiile 
unui loc do muncă în- ! 
depărtat, planul a fost ’ 
nu numai realizat, ci și 
depășit. Brigada rapor
tează și în cinstea zilei 
de 1 Mi ii depășirea cu ?I> 
de tone de cărbune’ ă . 
propriului angajament ia 
întrecerea socialistă,

Viorel STRAL’Ț

astfel; pe pri- . 
se bat găuri, . 
se evacuează 

și se ariiK-ază, ■

110 la sută; am colectat 
peste 40 tone de fier 
vechi, - am participat la 
acțiunea de 'înfrumuse
țare a incintei uzinei".
' G AVRILA H.AN, mais
tru, secretar ai ' ergaiB- 
zației th- bază
„Eforturile ' .oanaemlor 
muncii de la turnătorie 
sînt îndreptate spre «se-, 
cutarea unor piese 
șubansambie de 
superioară, șpne 
tarea p unerii in 
ne a noii hale.

și 
.lealitate 

urgen- 
funefiu- 
Oamenii

obținem bunăstarea
a operațiilor din abataje, 
ei au- devenit, prin poli
calificare, tot atrt de prt- 
cepuți în operații minie
re ca și în cele electro
mecanice. , Pavel Perd'Un 
și Vasile Beran, mineri, 
șf-au însușit întru totul 
exigențele activității cu 
«tilaje compiexe. Pe 
ungă hărnicia care-i ca
racterizează, stat mun- 
ditorl cu școli profesio- 

cu mare dragoste 
și învățătură. 

La fel șî ceilalți oameni 
de nădejde din brigadă 
— Vasile Enache, Cons
tantin Chițu, Vlad Cucoș, 
Tralăp Cerna. Dumitru 
Netofea, Mihai Podara—, 
ca toți ceilalți. Ne reme
diem -.singuri deficiențe
le în abataj, chiar dacă, 
uneori, aceasta înseam
nă .că urgențele trebuie 
rezolvate <de -oamenii dîn 
mai multe schimburi.

Lucrez de peste 2Ș de 
ani in mină, din ’ primii 
ani de viață în care 
m-a'rn simțit în stare să 
mă conduc singur. Am 
ales mina și ■ trăiesc con
vingerea că n-am greșit 
alegînd-o. Am trăit aici, 
între mineri, adevăratele 
satisfacții. Mi le-a aduc 
munca. Sînt de mult timp 
șef de brigadă — întîi 
la pregătiri, apoi la in- 
trodig'ffl'ea complexelor, 
iar acum la exploatarea 
tehnologiilor de vîrf. .

Am extras împreună cu 
brigada, ta primul tri
mestru al anului, pesta 

. plan, aproape 7 -OpO tone 
de cărbune.'In aprilie de
pășim sai'cinile eu *2 0® 

■ de tone, tete pfttlh de to
ne nu sînt decît jumă- 
late din plusul secto- 

“ rului nostru — -sectorul 
I al I.M. Aninoasa. cane 
a lansat în acest an che- 
marea la întrecere cătne.. Cred că faptele spun ele 
toate sectoarele 
live din Valea
Ne-am ridicat în 
an la’nivele ale 
tivității cu care 
sta . alături 
tehnicieni 
'sau Lupani. Am 
lună de tonă ... ... _„... .. .
vități de 10 și 12 tone pe post, iar Vîrfurfle au fost 

. ■ ppsț. Cum ? .Prin 
nicia și priceperea orta
cilor -mei — 49 la nu-măr. 
Șefii de schimb Vasile 
l'loreă și ’Nicolae lAdămuț 
sînt foștii ‘eîecfi’placătuși

, în sector, Acum, în con- 
dițiije nieaanizăi'ii în 
pnoporție de sută Ju sută

nale. 
de mină

dc 
din

produc- 
.Jiului.

acest 
produc- 

putem 
minerii- 
Paroșeni 
realizat 

prpducti-

însele lea reușim acest 
lucru. ,

Ne place să muaeim.și 
de >ce să h-o spunem, 
culegem r.oadele. acestei 
munci prin retribuțiile 
pe oare le obținem. N-am 
realizat în acest an cîș- 
ffiguri sub 220 de lei pe

har-, je <230 c;e ,pe
Munca ne aduce satisfac
ții, -ce ne ajută să ne îm
plinim dorințele vidții ■' 
materiale și spiri’tuate. 1

post.

Pavel DEDIU, 
miner, șef de brigadă, 

sectorul I, I.M. Aninoasa

Pe șantiere., constructo
rii obiectivelor de inves
tiții au de.pus strădanii- 
pentru a-și onora anga
jamentele asumate în în
trecerea socialistă în cins
tea măreței sărbători a 
muncii. Ca urmare ei’ 
prezintă uri frumos raport 

. muncitoresc. Toate șan
tierele Jataepriailerfi 'de 
construcțU și montaje mi
niere și-au îndeplinit și 
depășii plasata jaroduc- 
ție. Pe primul I;.4frîn
trecere' se. situează șan
tierul 4 Lupenj; cu .o de
pășire de plan de 14 pro
cente pe primele, patru 
lWi din acest an. Pentru 
aeitivitâtea desfășurată ș” 
depășirea ăngajamente- 
losr asumate în .întrecer-.. 
meri® cuvinte de laudă, 
constructorii din forma 
țijle: «mduse de Gheorglu 
Mănărăzan și Ludovic 'Fa 
za-fcas ^monturi'), ■ Icsi 
Borșo di. ffierar b efcn-iști; 
Efemitru Mihai și Dumi
tru Dumi'trașcu (betoniști 
La Lupeh'i a fost -pusă 
;îh funcțiune instalația te 
lescaunului, care de la 1 
Mai este autorizat și pus- 
la dispoziția minerilor. 
Importante obiective dir 
domeniul investițiilor .mi 
nfere au foist puse în func
țiune-și la Pștrila ; insta
lația de extracție Petrila- 
Sud și » stație Ide -vanti- 
latoare. Pentru tinerii r.c- 
familiști, în perioada î- 
mediat următoare .din 10-

- na mai vor fi predate 105 
garsoniere la Aninoașa ș'i 
alte 105 "ia Vulcan. Prin
tre fruntașii șantierelor 
de investițiii miniere din 
Valea Jiului se numără 

-constriuctorii Vasile Boboc;, 
'Petru Albu, Francișc Nis- 
tor, Aurel C'hițu, Dumi-

Hm Ut 
Baloa, 
tantin ' 
Vasile, 
Sănino 
Erwin 
Balan, 
Bel gun 
sIndeț 
plan , 
prinv&ț 
lui ra 
itructO) 
■tieruli 
T.C.H. 
ieondiț 
■timp ui 
nieroa

obții,a- 
înnoirii 

capa-
Innoiri 

și-au 
întnea-

pers®- 
Nioalae

căreia 
de ' ma-

muncă, re.zțîlta’te 
te din „niersul" 
și dezvoltării 
cității turnătoriei, 
și modernizări ce 
pus amprenta pe
ga uzină, prin grija parii. 
dtilui și statului, 
na’l a tovarășului 
Ceaușescu, grijă 
noi c. ins truc viril
șini. miniere îi răspundem 
prin fapte de muncă la 
înălțimea sarcinilor și 
orientărilor, vizind noua 
calitate a muncii, t-asate 
de partid".

muncii de la turnătorie 
întîmptaă ziua de 1 Mai 
cu rezultate notabile in

Se consolidează prestigiul 
tricotoarelor

■ Prim continuitatea ispi
titului eteator, îimoKor, 
hărnicia și priceperea tri- 

snoteanefer 
•retor din 
bîndit în 
vară ukh 
teiave, eu 
țanțiale la 
prestigiului Intreprmderii 
de tricotaje...............
leciivillui «de 
..șpunea ing. Văctor 
inginer-șef al întreprinde
rii, «sie acum îndreptată 
spre eroarea și realizarea 
articolelar noi pentru ex
port și pentru piața in- 
ternă. Acest fapt este con
firmat de indicatorul e- 
conomic export care a
fost depășit, în luna a-
prilie, cu peste 40 la .sută. 
Modelele, create și fabri
cate la Petroșani «înt so
licitate acum în Uniunea 

iSovletică, Cehoslovacia, 
Republica Pemoerătă Ger
mania, Austria, R.F. Ger
mania ’ și S.U.A. Este o e- 
locventă- expresie a cali
tății muncii din între-, ■ Cheîaru, Sica. .Iosif, Mana 

Qaiotescu, Elena Sava, 
confecționo rele Magdale
na Simon, Nicuiina Ră-
dean, Maria INeagu, Ana
Cozma, Nicuiina 'Hoancă 
și a'lteie, care întîmpină 

Mai cu succese 
gîndu-fi ăg per- 
a muncii,

și confecțione- 
Pm r/.'Ș «mi a -do- 
această primă
ri imenși uni cali- 
cantribuții «ubs- 

cansalidarea

la sută) a 
îndeplinit, 
în această 

pregăti ndu-se

„Atenția co- 
■mimcu, ®e 

i;r>a.

prindere".
.Ziua internațională a 

.celor ce muncesc., .1 Măi, 
este întîmpinată de oa
menii .muncii de la între
prinderea de . .
Petroșani cu rezultate fru- 
țno'asu ca și 
mai. Gradul 
producției 
50,7 .ia sută4 dar realiza-

.....  ■

tricotaje din

florile lunii 
de Înnoire a 

(planificată ~

tă — 5J,5 
nu numai 
și depășit, 
rioadă 
le.e±iâie pentru -gemestrul 
JL Iu a<iest ian. ; a u iosi _ta- 
troduae 5n ipruee&tii de fa
bricate ,4d: de moi - arti
cole, multe mociei-f (pulo
vere, jachete, fuste, ÎAuze, 
ipentru copii, femei «1 ibăr- 

. sta® srețn’ezentînd încă 
«o noutate pren imaterialul 
folosit (pna cu in, de pil
dă), contox-turi sau eulfflâ- 
;fe. iți.?ț ții’.’Si.;

Astăzi, tradiției 
Jiului, care se leagă 
mod nemijlocit de .cărbu
ne și mineri, i .se adau
gă o prafesiui’lS noua a 
cărei existență este închi
nată .omului, sațisfacerii- 
exigențelor sale: fabrica
rea tricotajelor de calita
te. Iar această tradiție, 
formată în mai puțin de 
5 /ani, se .sprijină pe hăr
nicia soțiilor și 
minerilor cum sînt munei- 
toareie tricotoare 

Sica llosif,

îiicelor

Elena

ziua de 1 
-.și eu noi 
Secționare

T. JSPATARU



JOARE, ț Viața politica a țării a cere a luptelor sale, alături lalte domenii ale vieții so- potențialului tinerilor, in- 
de ciale, tinerii patriei meattfe tensîfică mer-eu .activktățilei fost marcată în acest an de de clasa muncitoare, .. ......................  ,>H,,,,1țW.s.wc

’ ura eveniment .major, ale toate forțele progresiste *ac mereu dovada năspwn- cultural-artistice, pun î® Iu-
V cărui semnificații dețin o din România. In această pe- derii înaintate, a inițiativei mină'talente^ 
l bogată încărcătură istorică;

aniversarea a 60 de ani de 
la- crearea Uniunii Tinere
tului Comunist, 
revoluționară q tineretului 
din România.

Creată prin

stimulează
pasiuni 'confirmînd vastele 
resurse creatoare ale fiecă-

rioadă de grele încercări, creatoare, specifică entu- 
avînd adeziunea și atașa- ziasmului revoluționar ce 
mental tot mai «wWltori tfi« 
neri din țara noastră - 
muncitori, țărani, intelec- 
Ituăfi, studenți și ele-vi - 
o,rgan.îzpția ■ revoluționară

o
po-

organizație

Grupului Petroșani al 
T.C.H., și-au îndeplinit cu 
cinste angajamentele a- 
s-umate în întrecerea <so- 
piaȚislă in cinstea zilei de

JNCITOREȘTI

Simboluri scumpe
mîndrieJljrmcirț cTui pag. 1) intensei activități creatoare, 

al exigențelor și răspund®-

rec-sarcinilor de dezvolte

al uriașei angajări muncito

1 Mai“ in

lament al constructorilor
Constantin 

izacu, Cons- 
;, -Gheorghe 
,e Viziru, Ion 
j Gheorghiu, 
țmeyer, Ion 1 Mai. .‘Printre i echipele 
juca, Nijolae 
|ți alții.
‘ sarcinilor cte 
‘.a: ner. te pe
;așu al ,anu- 
ă.și- cons- 
cadrul șan- 

etrosani 
ofida tunor 
I generate de 
>rabil, nu- 
izi de cons- 
o efsrt 4-ir»v/s1©

și -brigăzile' fruntașe , se 
numără .?e!e conduse dc 
Todop Sandu, Ion ‘Tobă, 
Ghoorgbe Neagoc, Dumi
tru Pastolache, Ștefan Fa- 
zakaș, Nieolae Avi-ani, 
Atnwl Pălivan, Gtoeorghe 

ton Dnaeopiu, Be- 
nor Roman, IMoroșan Ha-

ralambîe, Frincu Paras- 
chiv și mulți alții.

Ea Lupe.ni au dost pre-

mele 24 de apartamente 
din planul pe i$B2. în o- 
rașul Vulcan în cursul lu
nii mai vor fi predate în
că 48 de apartamente în 
blocurile 8 și 62, La Uri
nării se află în -stadiu a- 
vansat față -de grafici, lu
crările -de construcție a 
noii școli cu 24 săli de 
clasă. ♦

.Prin strădaniile pe care
le depun, constructorii se 
află lă înălțimea sardini- 
tor, ei îșî exprimă hoțgrî- 

de a face totul pen- 
înftorirea local ități- 
din Valea Jiului.

« FENE«<VTT

#ș®

n L-

tradițiile sărbătoririi zilei 
e 1 Mai în Valea Jiului
greșul Inter- 1 Mai“ Jn Vale : ....rai
1 II-a,— înce- ocaziunea -serbării zilei 
90, mișcarea 
că din Româ- 
în permanență 
nașele popu-

.......... ,,..... unificarea t,.,y....
organizațiilor .de tineret din . a tineretului a dpbind.it 
întreaga țorft, Uniunea Ti- pronunțată maturitate 
aeretulu-i CoMUftișț a fost Uitică și experiență în prac- 
creotă cu spdi'wl ,ji- sub t-ica luptei de plasă, 
conducerea -Partidului ,jȘ®.............—î-..,-----------------
munist Ramfin -ca organiza- .
ți.e unică, avînri ,1a baza, ■- .. ‘ If| j
.activității ideologia ‘ parti
dului de pwangardp a cjpsel 
noastre muncitoare., încă de

caracterizează în mod șiră- rei generații de'tineri, pur- 
lucit Uniunea Tineretului "■
Comunist, Este, de aseme
nea, afirmată prin fapte a- 
dezi-unea deplină a 'tineri- 
ior față de partid, riotâ-nî- 
rea.-de a înfăptui pafftica 
s-d, o poîfeă pe deplin co
respunzătoare intereselor și

„ ZIUA TINERETULUI 
voluționoră a tineretului s-.a 
afumat prin qcf upi de sea-' 
mă, orientate în lumina tra. 
di.ț.rijjor mișcării muncitorești 
și comuniste dju "țara noas
tră, mii ițind împotriva ex
ploatării jșj asupririi, a ne
dreptăților sociale, puwM," —5>—v !“■■■•
cucerirea drepturilor și ,|i- rate succesele obținute de la cretweo Așixanțilpf Stu- 
bertăților democratice, cons- țineri, sub conducerea pqrti- dențiior Comuniști din Ramâ- 
tituționale. Evocăm de pildă dului, în opera edificării nicț organizație studen- 
în -pce&t context, rplul im> 
portant .al U.T.C. In organi, 
zarea marii manifestații ca
re -a ayut loc ,în Capitală, 
Ta 1'Mai 1939, desfășurată 
.sub semnul .intensificări) 
luptelor qnți-fasciste. din ța
ra noastră, pentru libertăți 
democratice, pea&,u apăra
rea independenței, țării.

Jn perioada dn-ilar 1924 
-1.944, aflată jn IJegalitata, 
asemenea, partidului comu- 
nist, Uniunea Tinerelului , ocțwitatea direct. ni firw-vn »ii rrsrt ic-Fîî-
Comunist o desfășurat o in
tensă activitate de organi
zare a tineretului, de co.ndu-

După Eliberarea patriei, 
fineretji’l, înrolat in organi- 
«ații le ‘U.T.C., a militat cu 
ardoare și pasiune revolu- 

_ __ țipnară pe frontul recons- 
pe.ntru, "trucției .-țării. Sini nenumă-

aspirațiilor, tinerilor tte pe 
întreg cuprinsul patriei.

■Tot în .acest «m, rin alt 
jubileu a fost marcat în ma
rea cronică a ’ țări» : 
aniversa.reia a 25 de ani de

noii societăți, în dezvolta- țească revoluționară, larg 
nea terțelor -de producție a- cuprinzătoare, care însttfle- 
le țării și întărirea econo- 'țește viața naiverjitonă 
miei naționale. S-a afirmat imprinriradu-l .trăsături Jnajn-

1 cu tărie rolul educativ al tete, comuniste.
U.T.'C. care prin întreaga sa Tinerii din Valea Jiului, 
activitate a promovat prin- cuprinși în vasta activitate 
cip’iîle educației cpmunis- desfășurată de Jorganișați- 
'te, q militat și continuă cu 
o.v'.nt revoluționar să se 
preocupe de formarea tine.
r.ilpr In .spiritul glorioaselor 
tradiții ale partidului, ale 
clasei noastre muncitoare.

t pro
ductivă, în cea științifică, 
de cercetare, proiectare, ki 
invățămîntul general și su
perior- ca și în tpate cele-

tătoare de progres, care 
participă efectiv la îmbogă
țirea valorilor materiale și 
spi.ritea.le ale societății 
noastre socialiste.

Ca o recunoa-ștere de
plină ,a roiului și cpntribu- 
țtei sporite, aduse In opera 
construcției socialiste,' prin 
Decret prezadențial oraann 
zațîei Uniunii ‘Tineșdtu’lui Co
munist i s-a conferit înal
tul tfflu de „Erou al Munții 
Socialiste-, jur UniunH A- 
s.o.ciațiilor Stadenț’i’loT Co
muniști din România -i-a 
fost acordat ordinul „23 Au
gust1' -clasp 1. In acest ecm- 
text, consemnăm că nume-

■ roase organizații de tineret 
Și 'studențești efin Valea Jiu
lui ou fost distinse, 4n p- 
cea-stă primăvară, cu diplo
me de -o-noare -ale U.T.C. și 
U.A.S.C.R., ca o confirmare 
a «mgajășli tinerilor 'nji cp», 
ptexa -activitate a municipiu
lui, a ampte-ter preocupări 
pșBțrp accelerarea prpgre* 
suite -economico-socia! olsoldi -economics-social 
Wii lliutoi.

■Prin ziceapts prismă, 
Mai - Ziua tinareMui 
psttejute-Ște Și <w aoest an 
satisTadțți multiple pentru 
participarea cu nare -tinerii 
din Valea U.italurf se lînșcrip 
în marele efort de p.ipgres

2
n-e

ite U.T;C. Și ate U.-A.Ș;C.R-, 
contribuie .cu succes lp în
deplinirea sarcinilor ce le 
revin -în cadrul . ■murricrpiu- 
Itai. Șub. conduoer-ea , orga
nizațiilor de partid, organ,!- dl -întregii țări, penjru con- 
zațiile U.T.C. și ale Asocia- trifatete Igr la înfăpțwea 

mine se preocupă de valo- Congresului al Xll-lea c. 
rificarea • corespunzătoare a partidului.

înalta

al

ență, PACEA .ne apare tu
turor <s<5 un uriaș și de -na- 
prețuit bun al miliardelor 

rea- sarcinilor de -dezvolte- de loauitori ăi planetei. De 
r« .economico-soctelă a țăiii, aceea, -situînd pe prim plan 
al uriașei angajări mimcito- eforturile indreptq.te spre 
reșii .impulsionată 4® cu- înfăptuirea obiectivelor Con' 
wntereq șecreiorului geneml qresului al Xll-lga al parti- 

*«**
nara C.C. a1 P.C.W. efin 3R1 ;mtop-spwlâ p -patrteî și 
martie aic. — mobilteatar ți creștere p ibunăstfidi pepo- 
PBtoofr rtMtemp peșrtru im- TOîtro) e.(asn

•isssn.Ts&s.'s:
nomiei românești la noi cofe mânq, atepU> fi ațite sal
cie dezvoltare și progres d«iră cu oapwii munai de 
prefigurate pentru gincinalpi ^r^tinderii, eu Mele 
’vn1-, ■ j 7- i-1 j- voii -Ș< ‘tocialismiuilui d'm în-Satoatonnd Ziua sohdajr- .t,e -sărbătorește
tațn rntemațțonale șr fr» de Mui 'A2, unmdi-d
ției munțitonllor de pretu
tindeni, desprindem din siiji* 
boturile însuffețitogre ale iui 
Iutii de Mai — pe cdl gl 
FACII. Ferttru că în cwodi- 
țtîle actusde <3e tensiune și 
înrăutățire

- cute din cm. Cu fapte Ae j®
hărnicie au înfîmpi.nat mă- 
roata 'Sărbătoare toți oa- 
menti imuncii din jumități ple 
construcției de mașini, rde 
pe șantiere, -din itnonspor- 
■twi, cercatare și" proiec
tare.

îFăcind bogatul bilanț al 
’4optelc«r .de iruuaaă, rapor- 
itînd -sucaesE în Bsmn 4e 
cinstire și vibrantă omagip. 
re a măreței, sărbători de 
azi, minerii, și alături de 
ei preparatorii, .eoergeticie- 
n,i;, GpnstructorȘii, 'toți aci ce 
muncesc și trăiesc în Va
lea Țiului., nutrind giișduri 
și aspirași comune, alături 
de toți oamenii muncii de 
ta -orașe și sala, de întregul 
-wstas ipropor, de toți qei ce 
muncesc de pe meridianele 

. Temei, -deslușesc totodată, 
dirvtipe -luminoasele sJrnfjdluTj 
ale

<0.1 J

patriotica
Oamenii t ota îz 

■lea Ji teui eu
îaalto mindiif peirlptipă 
ubțj«er.ea cailficatfvului 
ROARTE B.1NE 1? cțtnftp-

. Iul 4e fopd ișfcc,t-uat tele 
,. Statul M^-jer pe -itote de f 

gRrai {wtriwUcg ei de pre-
, gltire h tinereurhu ppn- 

tpu apărarea pafrW. Cu 
această -oțtozkt 5-0 ' 4e- 
uipnstrat. o ejaiă *a plu-s, 
«ă afunri rind se acțio- 
neațj in .depliuă cttessi»- 
ne, etad «fiorforite toteuror 
rtrrt u(he, oamenii moa
ra i cjiprtnțî î» gărzile pa- 
ulotlce .pot să obțină pe^ 
zujfcate deosebite în pro
ducție și pregătirea ,poli- 
ikâ. și Ânștaâr.ea ^acfiieă. 
Eforturile luptătorilor și 
tinerilor au iosț jujari. .In 
cadrul programelor .de 
.pnegăfire suiljitara au tee* 
cut cu bine probele tacti
ce, Obstacolele și grnată- 
țgte. Obținerea -acestor re
zultate, pp cai’e ne rain- 
rttira, a demonstrat disci
plină fermă pe cimpul de 

. insti-ucție; concentrarea 
maximă* Ite trageri tei 4a 
alte acțiuni. Tineretul, cu 
elanul care îl caracteri
zează, dornic de afirmț- 
ne, Pa -s-alășz&maiprejqs. 
Cu acest prilej s-a tsccp 
în evidență forța dinami
zatoare a organizațiilor <|e 
partid, ■ înalta pregătire ,a 

„ comandanților, a statelor 
majore — cere au ști te 
să acționeze cu toată ener-

- gia, în toate momentele. 
'Sarcinile -mclbilrzatoare, 
trasate in urma controlu
lui efectuat va face aa 
flecare luptător, -fiecare 
tînăr să se arrgajere 

toată e .n e r g i .a
atât pentru indeplinE- 
rea exemplară a sarcini
lor de pian cit și pentru 
pregătire în vederea apă- ț. 
rării sewmpei noastre pa
trii — Republica Socialis
tă ’Bomânia.

clasă cu victimele 
cisrnului pe plan 
dial.

Comuniștii; pe 
calaberărli cu socialiștii, 
uu reușit să 
întrunirile :și demoijstra- 
țiile dill -ziua -de 1 Mai 
J939 tin pnergice acțiuni de 
protest împotriva . fas
cismului și războiu
lui, pe»t»u apăr ar «a iri- 
depe-ndejițel, suveranității 
,na,Vtanaie și integrității 
teritoriale a patriei, 
tr u ni ri munci to reș ti, 
asemenea caracter 
avut ioc și in Valea ăla
iul, în ciuda interdfcți- 
ilor impuse de. autorități. 

Ca unu! din princțpai 
lli organizatori ai gran
dioasei deinonștrații ați- 
tifasciste dp lâ 1 Jfcfa-i 
din București, tovaț^șul 

pz-epia un ziar al vremii Njcutae peaușeșcu, evoca 
>■—0 zi d® luptă, în careri 11 e,l. ev^alkneritul: 

'„Marea -demon&tratie de 
la 1 Mai 1939, desfășu
rată sub semnul unității 
al Frontului Unic din
tre comuniști și socialiști, 
a evidențiat cu putere 
hotărîr®a eroicei noas
tre clase muncitoare ’ de 
a șș opune 
ni :politjoii -de război 
a -apăra ipterefole 
ționâie supreme 
României11.

In sewgerea vreunii, 
Caracterul Zilei iriterija- 
ționale a celor ee mun
cesc , avea să evoliueze, 
sensibil în cotlsoiuamță 
cu dezvoltarea ui’șpăft'ii 
muncitorești, 4 Mai de
venind o zi de afirijnșre 
-a conștiinței de «lasă a 
■proletai'iafcului intemați- 
on-al, a unității și năzu
ințelor sale fireștii și Ile
gitime de pace ș'i pro
gres, ppntru o «rtnddire. 
nouă, sppialiștă.

». PELRiatAI)

de .1 Mai sindicatele au 
ateuit -o _ atitudine dirză 
față de măsurile luate 
de guvern ,de a nu li se 
permite a .scoate drape
le roșii. Muiiciterli...

. ’sînt foarte nemulțumiți 
activă de a contra patronilor , pen- 

triva exploa- tru intenția ce au de a 
de către arq^jnai -face noi ccmcedîeri 

i capitaliste 
ependețiță na- 
fogres social. 
Intext sar
dei de 1 Mai 
■aracterizat, în 
miniere, prin- 
iti’vitate deo- 
:ele din Valea 
' Hunedoara) 
tai multe zile.
mineri ari fost șelor rounditoare. 1 Mai 
ăniți de către devenea — așa cum a- 
I Manifestații 
-I ocazionate
zi au avut loc 
ani,' unde 
au reușit 
{coloanele

ntreaga- lume, 
l cu ocazia 
Mai hotărirea

onj^inai faee ,no-i conccdirai 
isun^Bi lucru'1. Nuaaărul jpsu-- 
na- ticipanțîlpr prezenți la 

manifestația de i Mai 
1929 din Petroșani a fost 
estimat la 35.00. Această 
zi a fost aalwrsatfi -în 
Vakra Jiului, -ca și î-n 
pite regiuni ale țării, în 
conifițiile crizei ccono- 
mice și a stării de spi
rit protestatare a npi-

au-, 
să 

>de

B.U-
bi-

moți.

baza

transforme

In- 
cțt 
an

i

ț

i

I

I

ale rilei .de -1 Moi — pe oțl. înrăutățire a -sittițrtiei io- 
,GI SOLtDAJUTÂJH IMTBRNA- țernțrtîonale determrnațâ (ie 
JlONALE Și fRAJJEI munci- ori za economică -mondială, 
torești de pretutindeni, Săr- de fricțiunile politic® șî ten- 
bătorim anul acesta 1 Moi diflțele imperialiste de iei|fi'. 
- Ziua mun-oii, sub -semnul pățșrp a sferelor de infta-

...........  •I .,., „m-...,. ....... ................

fntîîuf tie Mai '‘St. unmdu-și ■ 
««pirațiile legitime cu cete, 
•ale tuturor tortelor «odaie 
•revoluționare, ridldnău-și 
glasul in apărarea dreptului 
sacru la viată și libertate al 
popoarelor lumii, imiWnd și 
acționînd pentru .mrplmiwts 
-mȘrețdter năzuințe scumpe 
omenlfti de colaborare, în- 
.țetegere și pace.

J

de 
că-1

r

I

IîMs wju’iwsa. m
de 1 Mai, ‘la. -clubul

T»vț3 .®^rr*<3 -Irvz-* 1
I

I
1 cel© 
i| mpt 
iretuiui,

Anin’oasa, 
Balăl mir

I
vei isiuLic .

| Dapă-amiază, între orei® 
i 17—21, -la Casa de cuitu-

1
I Luptai
I-'program
I educativ 
tale finet

Manifestări cultural-educativemuneiterrimea „î«i 
mără rîndur.ite, face 
lanțul rezultatelor ab- 

. ținute și _își -strânge noi 
puteri pentru luptele vi
itoare*1.

Sărbătorită în condi
țiile u-iiei îadîrjite „în- 

,în-

ea ... primului 
greve si de- 

ample, evi
tată -crește- claștări de rfaaă“ - 

socialiști- ta -anii 1930^1933
ample, eri-

,ei
mișcării mtm-
I Valea Jiu- 
ritățile și pa
Iu recunoscut, — —.......— — —-
-iistefiț-a , orga- muncitoare, prin . împo- 

profesionale tnivirea faîță de regimul 
i în regiunea -de exploatare instaurat 

de .clasele douarinante. Ia -
8 a însemnat 
latoare 'in Va- 
-liile de -mun- 

adunat ui. 
ducului", ma- 
intru ințîia 
iguri roșii.

in-
nar“, -p^ibli- 
1929, găsim 

c rîndu-ri ■ des- timp, o afirmare puter
ea zilei de nică - a solidarității -de

ziua de .1 Alai s-a carac
terizat prin manifestații 

ritățile și pa- combative, prin spiritul 
Iu recunoscut. fermitate al clasei

dle cedar peste 3 000. de 
.muffiicitai-i mineri din 
Petroșani, Petrila,' topea,, 
eu prilejul zilei de i 
Mai 1-9.34 s-.au desfășurat 
,fn front unîc“, căraetc- 
rizfrtdu-se prtntr-o preg
nantă ao-tă antifascistă. 
Ele au fost, in același

.fascismului
, ide 

pa- 
®le

LA CLUBURI SI CASE 
UE CULTURA. In ziua 

dfat 
Vn-lean v-a avea loc, între 
-orel-e B&-22, o seacă cultu- 
ral-distractivă pentru ti
neret. In Petrila. Jla clu
bul Sindicatelor, între a- 
celeași ©re, ps.te progra- 

t un -car,naval al tine- 
rețului; iar la clubul dim 

. , va a -ci loc 
Balul minerilor, începînd 

.țu nra 2fl,0£)..
Li ziua de 2 .mai, la Lu

pan.5 începând de la ora 
"9, va avea loc „Întâlnirea. 
ttneretulHi ou istoriă".

ră a sindicatelor din Pe
troșani și la •cluburile 
muncitorești din Petrii®, 
Lupani -și Aninoasa suit 

-'programate seri cultural- 
educative și carnavaluri 

. ale tineretului.

șj sportive
DUMINICA, au, loc 

competiții -sportive dotate 
cu „Cupa 1 ’Mail'. întrece
rile ele popice wr avea 
loc pe arena -din Lupeni, 
începind cu ora S>. cu 
partic-iparea unor -echipe 
din -municipiul -rțostru. La 
aceeași ora,- in sate ,‘C.S.Ș. 
Petroșani., -se desfășoară 
•întrecerile'-de tenis de 

ia clubul 
la ora 9,30, 

. individuale -Petrila — Minerul Teliuc 
și derbiul ■’dinti'q Perîn- 
gui Lonea — Minerul Uri- 

j@ FOTBAL. ‘Bucuria, câni;
î-ntcjarcpru de iă Șatu 
Mare cu -două puncte a 
fost de scurtă durată de
oarece a pierdut 'la „masa 
verde" pe ce’le cîștigate a- 
casă cu CIF.K. Cluj-Napo- 
ca. Deci, duminică, ‘2 mai; 
ora 11, se anunță -un -meci 
de urare jnî?ă pentru gazr 
de, care au in C.F.R. Ti- Șuiarul Baia Sprîe.

rii, asă, îair
I.C.M.M., <te 
concursuri, 
■ere șah,

mișoara un hop greu 
trecut, «iar .credem 
va .depăși eu tbine. Ia a- 
rseeașl zi -și oră -se desfă
șoară și mecă-urile dintre 
diviaianarele <C Mtapiiul 
Vulcan —- Viteonietan
Mediaș, Minerul Baroșani 
— Minerul Cerțeg, pre
cum și cele din .eantipio- 
natul județean dintre 
C.F.R. Petroșani — Avțn- 
tul Hațeg, Preparatorul

• HANDBAL. -Dumi
nică, ora 11,15, terenul 
Clubului sportiv școlar 
din Petroșani găzduiește 
meciul dintre diviziona
rele B (tjnereț) .Utilajul 
Știința din -localitate și

I
111

y

cu

Lt Gheorghe OLTEAMJ

dpbind.it
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Marea adunare populară organizată
în cinstea de 1 Mai

Urmară din pag. ti

gindurile pline de dragos
te și recunoștință spre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
patriot înflăcărat, re
voluționarul neînfricat ca
re din fragedă tinerețe s-a 
ridicat cu hotărîre la lup
tă împotriva fascismului, 
asupririi și nedreptăților 
sociale, pentru libertatea, 
independența și suveranita* 
tea țării, pentru propășirea 
ei.

Ora 17. împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în prezidiul adunării 
luat loc tovarășa 
Ceaușescu, tovarășul 
Verdeț, alți tovarăși 
conducerea de partid 
stat.

Din prezidiu au 
parte, de. asemenea, 
militanți ai mișcării
munlste și muncitorești dip 
țara noastră, reprezentanți 
ai unor organizații de masă 
și obștești, ai unor mâri în
treprinderi din Capitală, 
muncitori, presonalități ale 
vieții noastre științifice și 
culturale.

în sală erau prezenți 
membri ai C.C. al P.CJi.,

au
Elena 

Ilie 
din 

și de

făcut 
vechi

CO-

•'••••••••••••••••a

R.P. POLONIA

Ședința Consiliului Militar 
pentru Salvare Națională

NU UIT ATI STAREA 
TEHNICA A 

AUTOTURISMELOR

I

și ai 
de

ai Consiliului de Stat 
guvernului, membri 
partid cu stagiu în ilegali
tate, conducători de insti
tuții centrale, organizații de 
masă și obștești, generali 
și ofițeri, activiști de partid 
și de stat, oameni ai mun
cii din întreprinderi și ins
tituții bucureștene.

Au participat reprezen
tanți ai Federației Sindica
le Mondiale și ai Confede
rației Internaționale a Sin
dicatelor Arabe, precum și 
reprezentanți ai unor cen
trale sindicale din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslovacă, 
Cuba, R.D. Germană, R.P. 
Mongola, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară, U.R.S.S., Angola, 
Franța, Irak și Siria, !

La adunare au partici
pat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acre
ditați la București, membri 
ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei stră
ine.

Sala a îmbrăcat un as
pect festiv, sărbătoresc.

în atmosfera de vibrant 
patriotism, au răsunat so
lemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii So-' 
cialiste România.

dini publice și de organi- . 
zare a lor.

Potrivit indicațiilor pre
ședintelui Consiliului , Mi
lita? pentru Salvare Națio
nală, Ministerul Afacerilor. 
Interne a dispus să fie ifc- 
liberate 800 pefsoâhe. in- 
teriiate, iar alte 200 să fiei 
eliberate condiționat.

S-au agiulat, totodată, 
restricțiile de cjrculație pe 
teritoriul întregii țări, obli
gativitatea obținerii de au
torizații privind convoca
rea și organizarea de adu
nări de către comitetele ce
tățenești pentru renaștere 
națională și comitetele de 
locatari, de conferințe și 
curs 1 >, lin itarea c ii cula 
ției în unele puncte <J« 
li- ntieră

Iricepînd cu data de 10 
mai 1982, se vor restabili 
comunicațiile telefonice în
tre voievodate p’e teritoriul 
întregii țări........  • ■" ■

Se intre u ; isemenea 
o serii de fa illtăți j ei vru 
străinii care vizitează ,Po- 
1 inia.

dire ții?, toatt (<.'•< să - 
func ți mez ■ irep oșab î 
Intrucît vremea nu se a- 
nunță a se stabili, insta
lația ' pentru curățirea 
parbrizelor trebuie să fie 
în perfectă stare de func
ționare pentru a avea tot 
timpul o vizibilitate cît. 
mai bună.
ATENȚIE LA DEPĂȘIRI!

Ținind cont că în tra
ficul. rutier din aceste zi
le se vor afla mul^e auto
turisme care rulează cu 
viteze apropiate se re
comandă o' mare atenție 
la depășiri. Orice depăși
re trebuie efectuată nu
mai după o temeinică asi
gurare, după o semnali
zare prealabilă și asigu

rarea că nu deranjăm pe

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal 
București al P.C.R., -prima
rul general al Capitalei.

Despre semnificația zilei 
de 1 Mai a vorbit tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-piinistru al guver
nului.

Adunarea populară con- 
. sacrată Zilei internaționale 
a celor ce muncesc s-a în-, 
cheiat intr-o 
înălțătoare, de 
î sufleț e.

In continuare, a avut loc

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tova
rășei Elena Ceaușescu, a ce- 
1 rlalți > ar G din con 
d cerea de partid și de’ 
-■< t, up ■ . ic eie ?a idu 
nării consacrate s.ărbițtori- 
’. hl de 1 Mal 1 t ija~ 
tul ip tur k r și ulturii a 
ivut lo un pect »1 fes
tiv.
, In încheierea spectacolu-

Spectacol festiv
întreaga asistență in- 

;,Interriațîohala“. '

Blocada aeriană și navală 
din jurul insulelor Mal$ne

LONDRA 30 (Agerpres).
— Ministerul britanic - al 
Apărării a anunțat că înce- 
pind de vineri, ora 11 
GMT, a intrat în vigoare 
blocada aeriană și jiavală 
instituită pe o rază de .200 
mile maring în jurul Insu
lelor Malvine (Falkland) 
pentru ti izola trupele ar
gon tiniene aliate în arhi-

CANBERRA ■ 30 (Ager
pres). — Primul ministru 
al Australiei, . Malcolm 
Fraser,' a ’ avut' o întîlnire ” 
cu vicepreședintele S.U. A', < 
George Bush'j ' sosit joi_ la * * * 1 
Canberra, trțrișmlțe -ageif^Ț' 
țfa U.P.I, Vizita lui .' Bușii[î 
la .Canberra, precizează ■ 
U P 1 oin ' • cu ce de- 
30-a aniversare «i ĂNZU.Ș,' 
tratat' de alianță: militară ® 
semnat de Australia,' Noua . 
Zeeîandă șf Statele Unite.

VARȘOVIA 39 (Agerpres)’, 
— După cum informează 
agenția P.A.P., la Varșovia 
a avut loc ședință Consi
liului Militar pentru Sal
vară Națională, prezidată
de generalul de armată W. 
Jaruzelski, care a făcut o 
apreciere a situației din ța
ră, a relevat progresul în
registrat în domeniul nor
malizării vieții Sociale. In 
legătură cu aceasta, Consi
liul Militar pentru Salvare 
Națională a aprobat pro
punerile de atenuare in 
continuare sau de anulare, 
cu începere de la 2 mai 
1982, a unor restricții lega
te de starea de asediu.

în același timp, consi
liul a însărcinat organele 
de stat corespunzătoare să 
acționeze cu hotărîre îm- 
potri a î eloi per oane ca 
re abuzează de încrederea 
autorităților și nu respectă 
prevederile stării de ase
diu și, de asemenea, să re
introducă restricțiile stării 
de asediu, în cazuri de ins
tigare la excese și dezor-

In zilele de 1 și 2 Mai 
este permisă circulația 
tuturor. autoturismelor 
proprietate personală, in
diferent de numărul de 
înmatriculare. Aceasta a- 
trage după sine un nu- 

I măr mare de participanți 
la traficul rutier. De a- 
ceeă este bine - să nu ui
tăm înainte de plecare în 
cursă să verificăm starea 
tehnică a autoturismelor, 
Sistemele de iluminat și 
semnauzare, de.frînare și

IN "PETROȘANI, în zile
le de 1 și 2 Mai, între o- 
rele 8—20 
lației vor 
farmacia 
Carpați.

AUTOSERVICE. In zile
le de 1 și 2 Mai, secția au- 
toservice din Petroșani a 
Cooperativei meșteșugărești 
,,Unirea“ este la dispoziția 
celor interesați între orele 
8—12. Stația de întreține
re A.C.R. va funcționa în
tre orele 9—17. Membrii 
A.C.R. sînt invitați în a- 
ccste zile să efectueze și 
reviziile tehnice anuale, _ 
preîntîmpinînd astfel agio- * 
merațiile din zilele —„pu
ține la număr — rămase pî- 
nă la scadența acestei o* 
bligații. 4

ceilalți participanți. . la 
trafic. Este bine ’ săse 
conducă preventiv și să 
șe circule cu viteză le
gală, în localități să se 
respecte indicatoarele de 
circulație și să se acorde 
prioritate de trecere pie
tonilor care traversează 
regulamentar strada. Res
pectați regulile de mers 
iii coloană ! '

BINE DE REȚINUT !
In traseul pe care îl ve

ți parcurge este posibil șă 
întîlniți porțiuni de drum 
umede sau în lucru- și de 
aceea este bine, să folosiți 
viteza adecvată pentru 
starea ..părții carosabile ă 
drumului pe care îl par
curgem. De asemenea, da
că veți circula pe timp de

j.t.g ul .ot« SIMBAtA. 1 MAI 1982

FILME
16,50Sîiribătă," 1 maispectacolul. festiv consacrat 

zilei de 1 Mai.
La ieșirea din Palatul 

sporturilor și culturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întimpinați cu aceleași 
sentimente de dragoste, 
stimă și respect, cu înde
lungi ovații, participanții 
reăfirmîndu-și cu tărie an
gajamentul ’de a înfăptui 
neabătut politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru. .
• Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu răypup^ cu pri-. 
etenie entuziastei manifes-

care .de dră^os.țe cu 
înconjurați. ’.Ț

atm >șfe . 
puternică

lui, 
toneăză'

Din partea conducerii de 
partid și' _dg stat, ^artiștilor, 
tuturor'ce’lor^ce. aîr’contri
buit* la. realizarea spectaco
lului, feștivȚdgdj^S^ilei de 
1 Mai'îe-â. Țoștmferit' un 
frumos coș cu flori.

■ i pelag ,— informează agen- . 
.. -ția Reuter. ț l '

Pe de altărpșrte,! un pur
tător de cuvinti.al Foreign 
Olfice-ului, citat' de agen- 

.:Ș^a*Efahce??®șs<^a1 decla- . 
. fat, v.ineâ,' .după^Ji^frarea în '■ 

■' vigoare a b^jțgd^fădbiec-
'‘tfyiiî'tMarii^r^^ii „

' căjitarea 
diplomatice-aJcrizef Maivi- 

—nelor“.

Atentai terorist 
înltalla

ROMA 30 (Agerpres). — 
După ciuli inform^a i i 
genț France Pres în I- 
talia'a fost co ș vineri un' 
nou atentat-.țerârisț,’ căruia 
i-a căzut yi^timă^-.Pio La 
Torre, secretar',regional al 

‘ț^artiduilii1 ÎCmhWist Ita- 
lian pentru .Sicilia'’țâre a 
fost. împușcat, -^mortal la

■ Palermo, De'ra'semenea, a 
' fost' rănit g?ay>Țșoferul vic

timei. ' '*
' Teroriștii au’ reușit să' 
dispară de la Jocul faptei.

noapteptrebuie^Olp^ite co- 
'rect Iti&nil^de’’drum și 
de întîlnire peiițru. a nu 

, stînjeni* pârteherii dt-’tra
fic.
SA NU UITAM OMENIA!

Dacă pe traseul pe care 
îl parcurgeți' veți ’ întîlni 
autoturisme rămase în 
pană, nu ezitați să dați o 
mînă de ajutor pentru 
scoaterea for de pe par
tea carosabilă a drumului 
și pentru remedierea de
fecțiunii, dacă vă stă în 
putință. Poate altădată 
veți avea și dumneavoas- 
tă nevoie de ajutorul al
tuia, așa că, să nu uităm 
că sîntem oameni 1

i

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Liniștea din a- 
dîncuri ; Unirea : Ora fi
icelor.

LONEA ; Polițist sau 
delincvent.
• ANINOASA : Yankeii, 

I-II.
VULCAN — Luceafă

rul ; Întoarcerea la dra
gostea dinții.

LUPENI — Cultural: 
Toată lumea este a mea, 
I-11 ; Muncitoresc : Cline
le.

URICANI: Numele meu 
e iubire, I-II.

Duminică) 2 mai
PETROȘANI — 7 No- , 

iembrie: Liniștea din a- 
dîncuri ; Unirea : Ora fi
icelor.

PETR1LA : Mondo U- 
mano.

LONEA : Polițist sau 
delincvent.

ANINOASA : Yankeii, 
I-IIr

VULCAN — Luceafă
rul : întoarcerea la dra
gostea dinții.

LUPENI — Cultural : 
Toată lumea este- a mea, 
I-II ; Muncitoresc : Cline
le.

. URICANI: Numele meu 
e iubire, I-II.

Luni, 3 mai
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Destine roman
tice: Unirea : Soțul ideal.

PETRI LA : Mondo U- 
mano.

LONEA : Lupii mări
lor.

VULCAN — Luceafă
rul : Apus la amiază.
- LUPENI — Cultural : 
înainte zbor ; Muncito
resc : Un iepure pentru 
vocat.
\ URICANI : Nicky.

a-

TV
Sîmbătă, 1 maiî

i
i A venit întîi de10,00

10,20

11,00

mai 
— emisiune de cîn- 
tece patriotice și re
voluționare.
Prinos de dragoste 

și bucurie — emi
siune pentru tine
ret. • '
Rîde iarăși primăva
ra — program mu- 
zical-folcloric.

Programul de lucru 
al magazinelor alimentare 

pentru zilele
In ziua de 1 Mai, maga

zinele care desfac piine și 
lapte vor fi deschise între 
orele 7—10.

In ziua de 2 mai vor fi- 
deschise, între orele 7-10, 
unitățile care desfac pîi- 
ne și lapte, magazinele a- 
linientare cu autoservire 
care au program de lucru 
obișnuit pe două schimburi, 
precum și măcelăriile.
' Unitățile de alimentație 

publică voi’ lucra în zilele 
de 1 și 2 mai cu programe 
obișnuite. ,

Farmaciile de serviciu 
zilețe de 1 și 2 Mai.

în

în
Vil

URICANI — numai 
ziua de 2 Mai, farmacia 
fi deschisă între orele 8-14.

de 
în-

iar

LUPENI — în ziua 
1 Mai, va fi deschisă, 
tre orele 8-14, farmacia nr, 
21 din centrul vechi, 
în ziua de 2 Mai, tot între 
orele 8-14, farmacia nr. 22 
din cartierul Braia.

• VULCAN — în ziua de I 
Mai va fi deschisă, între

V. 11,35 Arc peste timp la 
' Băleni — reportaj. 
12,00 l’elex.
12,05

17,10
19,00
19,30

20,00

21,00

21,50
21,10

Flori de mâi. Ediție 
specială a emisiunii 
„La sfîrșit de săp- 
tămînă".
Aprilie — cronica 

evenimentelor poli
tice.
Telesport., 
Telejurnal.
Omagiu clasei mun

citoare.
1 1 Mai sărbătoresc.
Spectacol muzical-li- 
terar-coregrafic. 
Film serial : „Lu
mini și umbre”. E- 
pisodul 9. 
Telejurnal.
Melodii îndrăgite.

Duminică, 2 mai
8,30

18,20

18,40

19,00
19,30

9,00
9,30

10,00
11,45
13,00
13,05
14,00’ Desene

Partid, lumina tine
reții. Program mu- 
zical-literar dedicat 
Zilei tineretului. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satuliȘ^y 
Lumea cof£ „ 
Telex. jfl"*
Album duminical, 

animate :
Tom și Jerry.
Itinerar elen — re
portaj.
Micul ecran pentru 
cei mici. 
Telejurnal.
Trăim a vîrstei 
noastre primăvară. 
Program dedicat Zi
lei tineretului.
Film artistic : „Mi
reasa din tren*'. Pi-o- 
ducție a Casei de 
filme Cinci.

22,10 Telejurnal.
22,30 “ "

20,50

Studioul muzicii u- 
șoare.

Luni, 3 mai
15,00

17.50
20,00
20,25
20.50

21,20
21,45

22,25
22,35

Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri.
Telejurnal. ' 
Cincinal ’81—85.
Semnături în cartea 
muncii — Ziditorii 
de lumină.
Sub. . flamuri . de 
partid. Cîntece pa
triotice și revoluțio
nare.
Cadran mondial. 
Roman foileton: „La 
Baracca" — episo
dul 8. '
Telejurnal.
Studioul muzical.

Uimi <1 II I! f

de 1 și 2 Mai
orele 8—14, farmacia din. 
cartierul Coroești, iar îri 
2 Mai cea din centrul ora
șului)

PETRILA — Farmacia va 
fi deschisă numai în ziua 
de 2 Mai între orele 8—14.

solicitările popir- 
fi satisfăcute de 

din cartierul

* S' AOMiNlSIRATIA t Petiojani, itr. Nicolae Bâlcascu > 2, telefoane 416 52 (secretariat), 415 S3 | 4 24 54 (secții). TIPARUL j tipografia PetrcjanL str ri Bar«scu • 2,


