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Sărbătoarea luminoaselor tradiții 
revoluționare de luptă ale muncitorimii
Glorioase și perene tradiții revoluțio

nare aduc, an de an, în mirificul decor 
al primăverii, o sărbătoare scumpă tu
turor celor ce muncesc de pretutindeni 
— 1 Mai. Intrată în conștiința truditori
lor cu brațele și mintea ca sărbătoare a 
primăverii, a Armindeniului, ziua de 1 
Mai este asociată de oamenii muncii din 
țara noastră, din toate țările mapamon
dului, cu Ziua muncii, a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, cu un 
însufletitor simbol al forțelor democra
tice, progresiste și antiimperialiste care 
luptă pentru o lume mai bună, pentru 
triumful idealului muncii pașnice, al 
păcii și înțelegerii între toate popoarele.

Cu toții nutrim astăzi legitime senti
mente de mîndrie și admirație față de 
gloriosul trecut de luptă revoluționară 
al clasei muncitoare din România, față 
de pilduitorul exemplu de organizare a 
rîndunlor «ale în acea imbatabilă forță 
politică, ce și-a demonstrat cu prisosință

capacitatea de a-și îndeplini misiunea 
istorică în transformările revoluționare 
fără precedent ce au avut loc pe pămîn- 
tul străbun, în societatea noastră. Re- 
memorînd în această măreață zi drumul 
de biruinți străbătute de proletariat sub 
conducerea partidului comunist în lupta 
împotriva vechii ocîrmuiri, a exploatării, 
pentru o viață mai bună, pentru împli
nirea aspirațiilor de libertate și dreptate 
socială ale maselor — oamenii muncii 
din țara noastră sărbătoresc ziua de 1 
Mai sub semnul înaltei răspunderi pa
triotice cu care acționează pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Congresul 
al XI!-lea și Conferința Națională ale 
partidului, penti u realizarea neabătută 
a programelor de dezvoltare socialistă 
multilaterală și de ridicare a patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație.

(Continuare in pag. a 3-a)

Raport muncitoresc
Zilei muncii îi este în

chinat în Valea Jiului un 
bogat raport muncitoresc :

• Combinatul minier Va
lea Jiului, prin aportul mi
nerilor și preparatorilor, a 
livrat suplimentar benefi
ciarilor din țară, siderur- 

iei și energeticii româ- 
.ești, peste 20 000 tone de 

cărbune net • Minerii și 
mecanizatorii din cariera 
Cimpu lui Neag au produs 
de la începutul anului pes
te plan 30 000 tone de căr
bune • Cel mai puternic 
colectiv al Văii Jiului, mi
nerii de la Lupeni, au ex

tras peste plan 22 000 tone 
de cărbune. • Minerii de 
la Petrila, raportează la 
rîndul lor 13 500 tone de 
cărbune suplimentar la 
producția fizică. • Colecti
vele de oameni ai muncii 
de la I.C. Vulcan și I.T. 
Petroșani au livrat la ex
port mărfuri în valoare de 
peste 13 milioane lei. • E- 
nergeticienii de la Paroșeni 
au furnizat sistemului e- 
nergetic național 8 milioa
ne kWh peste plan. • Cons
tructorii de utilaje miniere 
au produs în primele 4 
luni din acest an 194 tone 
de utilaje peste sarcinile 
de plan.

120 NOI
APARTAMENTE
Constructorii din ca

drul șantierului 1 Pe
troșani al Grupului 
T.C.H. întîmpînâ ziua de 
1 Mai cu un frumos ra
port muncitoresc. Hăr
nicia cu care au muncit 
ei pe șantierele din Pe
troșani și Petrila se ma
terializează în 120 noi 
apartamente. Merită să 
fie evidențiate formați
ile de constructori din 
subordinea maiștrilor 
Petru Cosma, Ion Trân
tea, Hie Catilina, Viorel 
Cimpoia. Au fost ataca
te pe un front larg toa
te apartamentele cu 
termen de predare în 
trimestrul II. (V.S.)
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În prezența tovarășului NICOLAE CEAUSESCU, a avut loc
Marea adunare populară 

din Capitală organizată în 
cinstea Zilei de 1 Mai

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mâne, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu,* 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului, 
au participat, sîmbătă după- 
amiază, la marea adunare 
populară organizată de Co
mitetul municipal Bucu
rești al P.C.R. în cinstea 
Zilei de l Mai.

Sărbătorirea tradiționalei 
zi de 1 Mai, zi a primăve
rii și a muncii, a solidari
tății internaționale a celor

ce muncesc, a constituit 
pentru toți cetățenii pa
triei, români, maghiari-, ger
mani și de alte naționalități, 
un nou moment deosebit, 
prilej de a aduce un fier
binte omagiu Partidului 
Comunist Român, continua
torul celor mai înalte tra
diții revoluționare din 
țara noastră, care a făcut 
din împlinirea aspirațiilor 
fundamentale ale poporu
lui român, suprema rațiune 
a existenței sale, călăuzind 
destinele națiunii pe dru
mul glorios și luminos, al

Senină zi de Mai, îmbietoare, 
ne bate în fereastră și-n privire 
de parc-ar vrea prin noi toți să respire 
această nesecată sărbătoare.

în jurul nostru-i pace și rămîne 
atîta bucurie-n prunci și-n case, 
cînd rîde-amiaza-n holdele mănoase 
drept garanție-a roadelor de inline.

Senină zi de Mai. Peste cîmpie
> lumina împlinirii se coboară,
t și-nibracă tot pămîntu-n primăvară,

aici în scumpa noastră Românie !

Ioan VASIU

libertății, demnității și 
progresului, al edificării 
noii orînduiri, socialiste, 
în același timp, ea a prile
juit reafirmarea vibrantă 
a dragostei, stimei și re
cunoștinței nutrite de toți 
fiii pămîntului românesc 
față de revoluționarul și 
conducătorul iubit, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care 
și-a dedicat întreaga viață, 
încă din fragedă tinerețe,

(Continuare în pag. a 4-a)
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E sărbătoare, sărbătoa
rea celor care muncesc, 
a celor muhi. Valea Jiu
lui, cu bogatele sale tra
diții muncitorești din 
țara noastră, se prezintă 
cu oamenii săi, ca un 
simbolic meleag al vred
niciei și judecății mature, 
cinstite, al oamenilor ce-și 
propun ca prin puterea 
brațelor și iscusința min
ții să-și împlinească do
rința de bine. Sînt foarte 
numeroși oamenii demni 
ce poartă' cu demnitate 
stindardul hărniciei
Valea cărbunelui —

în
mi.

Oameni din linia întîi
ener-

preparatori, fe- 
citadele

i î.
ani,

Ș>
,an-
vie-

în
o r e ș t 

ultimii 
tineri

puternic

neri, constructori, 
geticieni, 
mei din noile 
muncit 
nălțate
intelectuali, 
vîrstnici — 
grenați în propășirea 
ții. Am consemnat zilnic
fapte din munca și crea
ția acestor minunați zidi
tori de vremi noi și 
minoase, in încercarea 
a-i face cunoscuți

lu
de 
pe

oa-
pe

sutele, pe miile de 
meni din linia întîi 
care-i are Valea. Prezen
tăm și azi în zi de sărbă
toare un „buchet" din a- 
cești vrednici făurari de 
prezent și viitor, simboli- 
zînd miile de oameni 
harnici ai Văii cărbune
lui ce-și pun priceperea 
și dragostea de muncă în 
slujba înfloririi patriei 
socialiste.

Anton HOFFMAN
I'oto : Șt. NEMECSEK

IOAN BUMB, 
preparator, 

Lupeni

IOAN MARA,
- strungar,

I.U.M.P.

IOSIF
DEMETER, 

maestru cofetar, 
Petrila

ADELA iftATEI, 
confecționeră, 
I.C, Vulcan

ȘTEFAN ALBA, 
șef de brigadă, 

Petrila

MIHAI BLAGA, 
șef de brigadă, 

Lupeni

DUMITRU 
POSTOLACHE, 

șef de brigadă, T.C.II.

VICTOR ROMEGHEA, AUREL LEORINȚ, 
șef de brigadă, operator principal
I.M. Paroșeni cazane, U.E. Paroșeni
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Armindeni
Anotimpul inceputu- ; 

lui de viafa a fost din- i 
totdeauna celebrat de i 
oameni, plugarul plaiuri- i 
lor carpatine, implîntind ț 
sămînța in brazda fer- i 
tilă, prăznuia de Ar- ; 
mindeni Ziua muncii qe- i 
neroase in roade. Ma- i 
ialurile muncitorești, ’■ 
simbol al luptei revolu- ț 
ționare pentru o viață i 
mai bună, pentru dem- i 
nitatea întregii spețe u- i 
mane. au îmbogățit tra- ț 
diția sărbătorilor de pri- i 
văvară; sub flamurile i 
roșii și tricolore, clasa i 
muncitoare s-a inregi- i 
mentat împotriva e.r- j 
ploatării sociale și na-J 
ționale, înmulțind al- ! 
tarele eroilor jertfiți i 
pentru idealurile scum- i 
pe ale poporului.

La Armindeniul vre- i 
murilor noi socialiste i 
participă un popor in- i 
treg. bilanțul muncii en- i 
tuziaste este întregit cu ț 
noi realizări, care asi- i 
gură patriei drumul as- ț 
cendent al bunăstării și i 
fericirii. „In Mai, cînd ț 
rozele înfloresc", na- ț 
țiunea română, sub con- î 
ducerea partidului co- ț 
munist, își afirmă răs- | 
picat voința de 'a-și ros- i 
tui liberă viitorul lumi- ș 
nos, în pace și colabora- î 
re cu celelalte națiuni ; 
ale lumii. In consens cu 1 
țara, Valea Jiului, cu i 
minerii, preparatorii, 1 
constructorii, toți oa- ; 
menii acestor locuri de î 
istorie, își exprimă ast- i 
fel generoasa prețuire î 
față de purtătorul de ș 
stindard al fericirii po- l 
porului român, Partidul î 
Comunist Român.

5
Ion VULPE î



XU U N C -A.
o chestiune de onoare

' l Mai. Sărbătoare revoluționară cu vechi tradiții, 
ț întîinpinată în fiecare început de primăvară de oame- 
i nii muncii din țara noastră, purtînd flamuri roșii și 
' tricolore, cu brațele încărcate de flori și bogatul bu- 
ț chet al faptelor de vrednicie în activitatea economi- 
> co-socială. prilejuiește fiecăruia dintre noi satisfacția 
? bilanțului împlinirilor prin muncă, al implicării res- 
1 ponsabile in eroica operă a construcției socialiste, al 

contribuției noastre la înflorirea multilaterală a 
i patriei. Intimi de Mai, Ziua muncii, de fapt ne tre- 
J zește odată mai mult conștiința adevărului despre vir- 
I tuțile muncii, a marelui adevăr că MUNCA este o 
’ chestiune de onoare. Aceasta iși propun să sublinieze 
\ reportajele, convorbirile avute de reporterii ziarului, 
t cu oameni ai muncii din diverse sectoare de activitate 
; ale Văii Jiului.

j Cuvîntul
! colectivului,
J îndeplinit cu cinste

de
supli-

*

*

Luminoasei prâznuiri 
a Ziiei muncii, minerii 
Lupeniului ii aduc drept 
ofrandă, în acest al trei
lea an al cincinalului, un 
buchet de succese de ex
cepție ; 22 000 tone 
cărbune extrase 
mentar in 4 luni.

...Un bilanț al muncii 
tenace, un exemplu de răs
pundere și probitate mun
citorească a minerilor de 
la Lupeni față de cuvîn- 
tul de onoare al colecti
vului — angajamentul de 
întrecere pe 
a extrage 
20 060 tone 
cocsificabil. 
și receptivitatea

acest an de 
peste plan 
de cărbune 

Patriotismul 
mine

rească în fața cerințelor 
imperioase ale industriei 
socialiste în plină dezvol
tare — Țara are nevoie 
de mai mult cărbune coc- 

pe 
m-

sificabil ! — au fost 
măsură ; timpul -și-a 
primat dimensiunile 
angajamentul anual

fost realizat în numai 4 
luni I

— Sărbătoarea lui 1 
Mai este un prilej pentru 
trecerea în revistă a suc
ceselor deosebite ale fie
cărui colectiv de muncă, 
de a arăta cum își înde
plinește principala înda- 
tori re patriotică — mun
ca, nc spunea brigadierul 
Aurel Manda. Brigada 
noastră raportează un 
plus de 12 000 tone de 
cărbune. Deci ne-am rea
lizat angajamentul. Și 
brigada, și sectorul, și 
mina. Cuvin tul nostru 
mineresc respectat, so
cotesc că nu poate fi un 
dar mai frumos partidu
lui și țării de Ziua mun
cii. Este un succes dar 
in același timp, un anga
jament de a extrage în 
continuare tot mai mult 
cărbune.

Făuritori deDe la lumina zilei 
pentru lumina țării

Ceas de sărbătorile a 
eelei mai nobile virtuți 
omenești — munca. Și 
aici, la poalele Retezatu
lui, străvechea vatră de 
istorie și legendă Cîmpu 
lui Neag, satul oierilor 
de altădată trăiește at
mosfera înnoirilor socia
liste. Cărbunele de Cîm- 
pu lui Neag 
o noutate ci 
palpabilă, o 
mareabilă a 
Văii Jiului, 
ani, din 
cerii de 
personal 
Nicolae 
s-a deschis o acțiune de 
amploare, „Huilă — Cimpu 
lui Neag", apoi s-a cons
tituit cariera, iar acum

nu mai este 
o realitate 
realizare re- 

mineritu’.ui 
Acum doi

inițiativa condu- 
partid și de stat, 
a tovarășului 

Ceaușescu. aici

♦

ființează o întreprindere, 
cu pondere in producția 
de cărbune a Combina
tului minier Valea Jiului, 
Colectivul de mineri și 
mecanizatori de la Cimpu 
lui Neag se situează an 
de an, lună de lună, îd 
fruntea întrecerii pentru 
mai mult cărbune. De la 
începutul acestui an în
treprinderea a extras mai 
mult de 30 000 tone de 
cărbune peste sarcinile 
planificate. Acum, în zi 
de sărbătoare să consem
năm gîndurile a doi mun- 

lacitorî destoinici de 
Cîmpu lui Neag :

MIHAI CHISTOL, 
echipă foreze : „Este 
muncii, deci a

șef
ziua 

noastră

a muncitorilor. Sărbăto
rirea ei este de fapt săr
bătorirea noastră și noi 
simțim aceasta. De aceea 
ne mobilizăm toate efor
turile, toată capacitatea 
de gîndire și acțiune pen- 
ru a extrage tot mai mult 
cărbune, alîl de necesar 
economiei naționale".

VICTOR PATRAȘCU, 
excavatorist : „Am venit 
aici încă de cind s-a scos 
prima cupă de steril în 
acțiunea „Huilă — Cîm- 
pui lui Neag". întreprin
derea a crescut sub o- 
chii mei, iar eu odată cu 
ea. De ziua muncii anga
jamentul meu și al orta
cilor este, in mod firesc, 
să muncim mai mult și 
mai bine, pentru a conlri. 
bui mai mult la dezvol
tarea bazei energetice și 
de materii prune a țării.

Mircea BUJORESCU

împliniri 
și recunoștință

în această zi de sârbă-' 
luare muncitorească, este 
firesc ca și muncitoarele 
ae ia Întreprinderea de 
confecții Vulcan să-și facă 
bilanțul pr tpriilor împli
niri prin muncă :

ADELA MATEI, con
fecționară : „Lucrez la 
I.C. Vulcan, una din cele 
mai noi unități economi
ce din oraș și din V alea 
.ului. In pre/e.ii forma

ția 1 A din care fac par
te lucrează numai pentru 
export. Este o m'.ndrie 
pentru mine acest fapt, o 
mare satisfacție că aici 
m-am împlinit profesio
nal iar produsele realiza
te de miinile noastre trec 
peste hotarele țării, 
preună cu colegele 
depunem eforturi

Ioan DU BEK

Colectivul în
treprinderii de tri
cotaje Petroșani, 
s-a remarcat în 
cinstea zilei de 1 
Mai prin realiza
rea pianului Ia 
export.

0 stea din
energeticii

Im- 
mele 

susți
nute pentru a ridica pe o 
treaptă superioară cali
tatea muncii, prestigiul 
întreprinderii noastre".

OLIVIA INȚA, confec
ționară. vicepreședinte al 
c.o.m.: „Confecționerele de 
la I.C. Vulcan raportează 
in cinstea Zilei internațio
nale a muncii depășirea 
tuturor indicatorilor de 
plan. Acest lucru- este 
pentru întregul colectiv 
un prilej de bucurie și 
satisfacție, o expresie con
cretă a recunoștinței noas
tre față de secretarul ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru minunatele con
diții dc muncă și viață 
create soțiilor și fiicelor 
de mineri din Valea Jiu
lui". (C. GRAURE)

Cot Ja cot, preparatorii 
și constructorii mineri

1 Mai din acest an 
pentru preparatorii 
constructorii mineri 
Petrila o încărcătură 
semnificații aparte, ; 
'83 fiind anul punerii în 
funcțiune a primei linii 
modernizate de înnobila
re a prețiosului diamant 
negru, extras la ziuă de 
mineri. Intiiul Mai 
azi e situat, practic, 
ajunul acestui important 
eveniment care „absoar- 
be“ plenar energiile crea
toare și munca vrednici
lor constructori și mon- 
tori ai șantierului nr. 1 al 

deopotrivă cu a 
preparatorilor. Acum, prin- 
munca lor comună se pro-

i are 
și 

din 
de 

anul

de 
în

duce acea simbioză armo
nioasă, acea transforma
re calitativă de la vechi 
la nou. în noua prepara- 
ție din Petrila, sînt vizi
bile la fiecare pas tradi
țiile de pricepere și hăr
nicie ale oamenilor prin 
a căror activitate se dă 
viață noilor, modernelor 
utilaje. Alături de cons
tructorii din echipele con- 
dușe de Aristică Boian, 
Vasile Aurel, loan Dobre, 
Nicolae Gheorghe, 
montorii lui Mihai 
truț, Mihai Raez, 
Albu sau Remus 
sînt prezenți deja 
ratorii, cei ce vor 
ta noile utilaje. loan Ciur.

de 
Pă- 

Petre 
Bâeilă, 
prepa- 

exploa-

împreună cu echipa Pe 
care o conduce, execută 
la această oră joncțiunea 
între stocul de cărbune 
brut cu prima linie de 
spălare, formațiile con
duse de maistrul Cons
tantin Ioniță învață, mun
cind direct la montaj, să 
mînuiască 
complexe, iar 
Nicolae Vîjdca, cu 
echipe, efectuează i 
remedieri la mașini, 
fortul lor
nobil țel : noua prepara- 
ție sâ producă de două 
ori mai mult cărbune 
pentru siderurgie ca pînă 
acum

instalațiile 
maistrul 

alte 
unele 
. E- 

coinun are un

Din ’56, cind a intrat 
iu funcțiune primul grup 
energetic la U.E. 
șeni, hărnicia și < 
tenta au dobîndit 
statut de tradiție, 
dintre cei care a1-1 
„piatră de temelie" 
din primele „stele“ 
constelației energeticii 
românești se mai află în 
uzină doar vreo cincizeci,

Și 
opera- 

cazane,
— ope- 
turbine,
— lăcă- 
ceilalți,

de 
ce

Paro- 
compe- 

aici 
Azi, 
pus 

uneia 
ale

intre care loan Itu 
Aurel Leorinț — 
tori principali 
loan Merișoreanu 
rator principal 
Dragomir Lucaci 
tuș. Ei, ca toți 
împreună cu sutele 
tineri energeticieni 
i-au urmat asigură pulsa
ția neîntreruptă a inimii 
acestei „stele", a agrega
telor la înalta tensiune 
— dovadă, în ciuda „vîrs- 
tci“, a „sănătății" uzinei. 
Ca să cunoaștem cum se 
menține tinerețea acestor 
agregate, maistrul loan 
Salteliehi, secretarul co
mitetului de partid pe u- 
zină, care coordonează 
tocmai această activitate, 
ne vorbești1 despre im-

Cu fiecare bena -de be
ton turnat în fundațiile 
noilor blocuri din Petrila, 
Petroșani, Vulcan, Lupeni 
sau Uricani, cu 
cofrag montat 
înălțarea obiectivelor 
investiții industriale 
social-culturale, 
torii de pe șantierele Văii 
Jiului făuresc prin truda 
lor zilnică o parte din 
istoria vieții noastre noi. 
Zeci și sute de constructori 
harnici, merită cu pri
sosință stima noastră, cu
vinte de laudă și prețui
re. Nu putem însă să nu 
con-cmnăm citeva nume 
de constructori care și-au 
.'știgat prin hărnicia lor 
un adevărat renume. în 
cele 120 de obiective de 
investiții realizate 
constructorii de la între
prinderea de construcții 
și montaje din Petroșani, 
în perioada care a trecut 
din acest cincinal, se a- 
flă materializată munca 
constructorilor din cadrul 
șantierului 4 Lupeni, care 
se mențin în mod cons
tant în fruntea întrecerii 
socialiste pe întreprindere. 
Dintre fruntașii fruntași
lor se cuvine să mențio-

fiecare 
pentru 

de 
sau 

construe-

se de 
Paul 
cieni), 
(zidari 
(beton iș 
(dulghe 
ristului 
V orbint 
despre 
rit apa 
labile i 
le cârti 
municîi 
să mi-i 
trueiori 
conduse 
tolache, 
Gheorg: 
Sandu, 
și mult

de înălțimi

constelația 
românești»

portanta reparațiilor 
pilalc, idee subliniată 
de recenta ședință a 
mitetului Politic 
tiv al C.C. al P.C.R. 
flăm că graficele dc i 
rații sint „la zi", 
ca, incepînd cu 15 
tembrie, uzina să 
prelua fără probleme sar
cinile din „virful de iar
nă"...

Pînă atunci, energeti- 
cienii se mîndresc cu rea
lizările de la începutul 
anului: peste 8 milioane 
kW.r pulsați în plus în 
rețelele sistemului energe
tic național ; a fost depă
șită și producția de ener
gie electrică realizată pe 
bază de cărbune; grafi
cul de putere s-a menți
nut la peste 102,5 la sulă. 
Și încă un element, cali
tativ nou, în munca rod
nică a energetieienilor t 
în luna aprilie, compara
tiv cu primul trimestru 
al anului, consumul spe
cific a fost redus cu 39 
de grame c.c. pentru fie
care kilowattoră produs,

ca- 
și 

Co- 
Execu- 

. A- 
repa- 
astfel 

sep- 
poată

Anton HOFFMAN
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500 pl 
sensibi 
infanti 
aclivilt 
tară d 
cordari 
tor, ia 
frele ș 
live pi 
nostru 
iar le 
tea zii 
trare c 
lui cui 
munici 
tru îi 
mentei 
chemai 
cialistt 
spitale: 
orășeni 
totodat 
despre 
pusă c 
re în 
de prt 
sănăta1

Preț 
le-a fi 
tea, vi 
cu calc 
medici 
ortopei 
ziolog, 
cardio! 
șeful 
Elena
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La I.U.M.P., în această 
citadelă a muncii și crea
ției tehnice, supusă uno> 
permanente mutații pe 
scara progresului tehnic, 
am abordat opiniile citor- 
va oameni care ne-au 
vorbit, eu nostalgie des
pre ceea ce a fost „ieri", 
uzina și cu îndreptățită 
satisfacție despre ce este 
ea azi. ION PREDO1, se
cretar al comitetului de 
partid pe întreprindere : 
„l.U.M.P. este astăzi o 
uzină în plină dezvoltare. 
De la micuțele ateliere 
de odinioară la moderne
le hale de astăzi este un 
salt uriaș. Marile prefa
ceri de aici le datorăm 
partidului. secretarului 
său general, tovarășului 
Nlcclae Ceaușescu, care, 
cu ocazia repetatelor vi
zite de lucru in Valea 
Jiului în uzina noastră 
ne-a dat indicații prețioa
se cu privire ’a mecaniza. 
rea complexă a lucrărilor

„Uzina crește 
prin oamenii săi“

din subteran. Colectivul 
nostru raportează în cins
tea marii sărbători a 
muncii, îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan și sintem ferm hotă- 
rîți să ne autodepășim, 
să ne ridicăm realizările 
la o cotă superioară.

AUREL LABAN, lăcă
tuș : „Lucrez la l.U.M.P. 
de peste două decenii și 
trebuie să spun că uzina 
trăiește și crește prin oa
menii săi. Ei sînt cei care 
pun umărul atît la cons
trucția uzinei, cit și rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Astăzi, uzina nu mai su
portă nici o comparație 
ou vechile ateliere de a- 
cufn 30 de ani. Lucrăm 
in hale moderne și lumi
noase, cu o bog-.tă zestre

tehnică, iar tos te acestea ■ 
constituie pentru noi un ț 
prilej de mîndrie pen- i 
tru că realizările de azi din ? 
uzină nici măcar nu au ț 
fost visate de muncitorii ( 
înaintași". <

IOAN COLDA, inginer: ’ 
„Desigur, ca tânăr, trebuie 
să spun că cei peste 1400 r 
de tineri de aici benefi- ’ 
ciază de minunate condi- ) 
ții de muncă, de viață, I 
în prezent colectivul nos- < 
tru se preocupă de îmbu- 1 
nătățlrea continuă a caii- | 
tații utilajelor. Construe- i 
torii de utilaje depun e- ' 
forturi stăruitoare pentru ț 
a face tot mai cunoscută i 
marca uzinei noastre .’ 
Complexele mecanizate ' 
dau randamente superioa- \ 
re în abatajele mecaniza- / 
te. Tocmai de aceea sîn- > 
tem hotărîți să muncim și 
mai mult, mai bine, . să t 
făurim utilaje miniere ca- ’ 
pabile de performanțe ' 
tehnice din cele mai î- i 
nalte" (C.Gr.) [

ZIUA
2 MAI, tradiționala ZI 

A TINERETULUI din 
patria noastră, ne . oferă 
din nou prilejul să con
semnăm contribuția deo
sebită a tinerei generații 
la edificarea societății so
cialiste multilateral dez
voltate, măreață operă 
a poporului român, înfăp
tuită sub conducerea 
partidului comuDist.

Potențialul creator în 
continuă afirmare al ti
nerei generații își trage 
seva din condițiile tot 
mai bune de muncă și 
viață, de învățătură, asi
gurate tuturor tinerilor. 
Condițiile de pregătire in 
cadrul unui sistem de în- 
vățămînt modern și ge
neros, accesul larg la va. 
lorile științei, artei și 
culturii, climatul optim 
de afirmare pe care ti-

TINERE
r.erii îl întâlnesc, încă de 
la primii pași, în colecti
vele de muncă, toSte 
acestea contribuie la îm
plinirea înaltelor aspira
ții și idealuri ale tinerilor, 
dornici să restituie socie
tății investiția făcută pen
tru formarea lor, să facă 
dovada sentimentelor de 
înalt patriotism ce-i ani
mă, a dragostei lor față 
de partid și popor..

în Valea Jiului, tinerii 
depun eforturi susținute 
în activitatea productivă, 
in școli și licee, în fa
cultățile Institutului de 
mine. O activitate rodni
că este depusă în întrece
rea utecistă „Tineretul 
— factor activ în realiza
rea obiectivelor deceniu
lui științei, tehnicii, cali
tății și eficienței", ca și 
pentru realizarea indica-

TU LUI
torilor planului dc mun
că patriotică.

De curînd, peniru ac
tivitatea rodnică, desfășu
rată și rezultatele obținu
te în anul 1982, Organi
zației județene Hunedoa
ra a U.T.C. i-au fost con
ferite Diploma de Onoare 
a C.C. al U.T.C. pentru lo
cul 1 în întrecerea socia
listă desfășurată în școli, 
Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.C. pentru re
zultatele obținute în rea
lizarea planului pe locali
tăți și Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.C. pen
tru rezultatele bune ob
ținute în recuperarea ma
terialelor refolosibile. Și 
tinerii din Valea Jiului 
iși regăsesc, în aceste 
distincții, contribuția pro. 
prie.

? noua
coif ctori- 

îațiilc eondu- 
opa (lăcătuși), 
tu (electri- 
tisc Nistor 
sile Boboc 
kurel Vasile 
1 excavato- 
alin Kamerth.

asemenea, 
e ne-au fău- 
ntele confor- 
s locuim, noi- 
in localitățile 
v- nu putem 
ținu. pe cons- 
lin formațiile 
Juinitru Pos- 
îrghe Savin, 
:agole, Tudor 
rghe Radeș 
cuceritori ai 

rbane.

I STRAIȚ

Mineritul din această 
parte a țării a determinat 
înființarea și dezvoltarea 
unor instituții a căror ac
tivitate se răsfrânge sti
mulativ în procesul mun
cii din abatajele Văii Jiu. 
lui. Astfel, Institutul de 
mine din Petroșani este 
indisolubil legat de în
treaga evoluție a mineri
tului, deoarece cei peste 
6000 de absolvenți sînt in
tegrați astăzi in amplul 
proces de modernizare, de 
sporire a producției de 
cărbune. în Institut se 
desfășoară o permanentă 
muncă de cercetare a ca
drelor didactice,-' cu con
secințe ample în forma
rea viitorilor specialiști, 
receptivi la nou, ei înșiși 
cercetători. în cele peste 
60 de contracte încheiate 
de institut cu unități e- 
conomice se analizează 
posibilitatea introducerii 
în circuitul economic a 
unor noi rezerve de sub
stanțe minerale utile, 
metode și tehnologii a- 
decvate de exploatare, se 
realizează noi mașini, u-

tilaje și echipamente.
In amfiteatre și labora

toare, în timpul practicii, 
cot la cot cu minerii, s-au 
format cercetători cu vo
cație științifică, așa cum 
sînt cei din colectivul 
C.C.S.M. din Petroșani, 
multi dintre ei absolvenți 
ai Institutului de mine. 
Ziua dc 1 Mai este în
tâmpinată în această ins
tituție, care veghează la 
condițiile de deplină si
guranță a muncii mine
rilor, cu rezultate deose
bite : în trimestrul I al 
acestui an s-au finalizat 
10 terne de cercetare, pre. 
date la termenul prevă
zut în contract, obtinîn- 
du-se în această perioadă 
6 800 000 Iei, aproape de 
trei ori cit a fost plani
ficat. Printre cercetăto
rii care și-au încheiat te
mele în primul trimestru 
sînt inginerii Doru Stan, 
Constantin Cioată, chi
mistul Bardocz Vasile, 
psihologul Edelhauser 
Viorica.

Un reper . 
al eroismului
Cu siguranță unul din ț 

cele mai dificile posturi i 
ale ramurii „circulație fe- * 
roviară" este acela de ) 
mecanic, de locomotivă. O i 
cunoaștere perfectă a în- i 
tregii aparaturi și insta- ' 
lății de pe locomotivă, c- ț 
disciplină de muncă de i 
fier și viață ireproșabilă ‘ 
o conștiință înaintată, i 
nițiativă, operativitate ș; i 
hotărîre — iată principa- ? 
lele însușiri pc care o- 1 
mul aflat la timona gi- ( 
ganților ce „săgetează" i 
drumurile de fier trebuie * 
să le posetje din plin.

Emilian Stanciu, moca- i 
nic de locomotivă la de- / 
poul Petroșani are tocmai ț 
aceste calități. Cu modes- i 
tie el recunoaște că „la . 
noi la calea ferată, mai 1 
mult ca oriunde, munca 
trebuie ridicată la rang i 
de pasiune de-o viață...". ’ 
Un minunat exemplu - dc ) 
a face din muncă (și con- l 
ținutul ci), un portdrapel ’ 
al voinței tale de a fi fo- I 
lositor semenilor tăi, so- l 
cietății. .

Al. TATAR ’
_________________________

Rememorări

ăUr// sănătății
și spre oficianții Gheor- 
ghe Maieu și Gheorghe 
Grasu de la Spitalul mu
nicipal Petroșani și spre 
alte cadre medico-sani- 
tare ce veghează zi de 
zi la sănătatea minerilor 
și a întregii populații a 
Văii Jiului. Devotamen
tul profesional al oame
nilor în alb, completat de 
o bază materială continuu 
îmbogățită prin grija deo
sebită a partidului și sta
tului nostru, garantează 
Sănătatea și vigoarea po
porului nostru.

punerea în 
intru colec- 
leni ai mun- 
AS.R.U.E.E.M. 
dispensar, a 

stomatolo- 
levii de la 
dă nr. 7, rea- 

diferite 
ța de 1600 
,i a 756 re- 
nge (față dc 
te), scăderea 

mortalității 
o susținută 
iducativ-sani- 
ă pentru a- 
mului aju- 
va dintre ci
le senini fica- 
competentul 
medlco-sani- 

ează în cins- 
I Mai. llus- 
întă a modu- 
ilul nostru 
litează pen- 
.ea angaja- 
itau la baza 
întrecere so
ațe tuturor 
nicipale și 
1 țară. Sînt, 
; și fapte 
ică nobilă, 
ne și dărui- 
celui mai 

,i omului —

slor care 
i'ulîi sunătâ* 

îndreaptă 
îoștință spre 
îail Bănacu, 
ii Filip, f ti
ll V. Radu, 
i Samoilă, 

reanimare, 
pediatru, ca

T. SPATARU

Centrul civic al municipiului, în zi de sărbăloare 
muncitorească.

Ca simbol al reînvierii 
naturii, întâiul de Mai s-a 
înrădăcinat și perpetuat 
în folclorul autohton sub 
numele dc ARMINDEN. Ca 
sărbătoare a muncii. 1 Mai 
a izvorî! din viitoarea 
luptelor cu caracter social- 
economic ale clasei mun
citoare, desfășurate în ulti
mele decenii ale veacului 
al XIX-lea.

Sărbătorirea zilei de 1 
Mai 1890, cea dintâi mani
festare din salba Armin
denilor, s-a caracterizat în 
regiunile miniere printr-o 
combativitate remarcabilă. 
Autoritățile din Petroșani 
n-au reușit să stăvilească 
coloanele de manifeslanți 
care se îndreptau spre 
cîmpul Surd acului.

1 Mai 1914 a fost sărbă
torit în Vale într-un mod 
deosebit. Autoritățile — 
potrivit documentelor de 
atunci — s-au alarmat, ins
tituind starea de asediu 
în toate centrele miniere. 
Toate gările au fost „ocu
pate militărește", zvonin- 
du-sc că „se va porni răs
coală in lot ținutul". „în
trunirea" preconizată nu 
s-a putut ține, dar „în 
munți grupuri-grupuri de 
muncitori s-au întrunit la 
iarbă verde".

Intr-un „Buletin infor

mativ..." publicat în mai 
1929 găsim următoarele 
rînduri semnificative refe
ritoare la „serbarea zilei 
de 1 Mai" : „...Cu ocazia 
serbării zilei de 1 Mai sin
dicatele au avut o atitudi
ne dîrză față de măsurile 
luate de guvern dc a nu Ii 
se permite a scoate drape
le roșii. Muncitorii... sînt 
foarte nemulțumiți contra 
patronilor pentru intenția 
ce au dc a mai face noi 
concedieri... Numărul par- 
licipanților prezențl la 
manifestația de 1 Mai 1929 
din Petroșani s-a cifrat la 
3500".

întrunirile muncitorești 
ocazionate de 1 Mai 1936, 
desfășurate în Valea Jiu
lui, au prezentat ca notă
caracteristica 
tuată pentru 
economice, 
string legată 
mobilizării n

lupta accen- 
rcvcndicări 

democratice, 
le necesitatea 
iselor mun

citorești împotriva perico
lului fascist. La fel, întru
nirile și demonstrațiile din 
ziua de I Mai 1939 au avut 
caracterul unor viguroase 
acțiuni de protest împotri
va fascismului și războiu
lui, pentru apărarea inde
pendenței, suveranității na
ționale și integrității terî-
toriale a . patriei.

Expresii ale calității vieții
carbsi nelui■11 Valea

în ultimii ani, odată cu 
marile transformări ur
banistice din Valea Jiu
lui, s-a dezvoltat și co
merțul, domeniu aflat în 
nemijlocită legătură cu 
calitatea vieții minerilor, 
a tuturor oamenilor mun. 
cii. Concomitent cu mo
dernizarea rețelei comer
ciale (aproape 280 mp. la 
1000 locuitori), a crescut 
nu numai volumul 
facerilor, ci și 
litatea moral-profesiona- 
lă a lucrătorilor. Apro
vizionarea corespunzătoa
re.^ minerilor, a popu
lației din Valea Jiului re
prezintă o preocupare 
permanentă d partidului

următoare 
comerțului 
vor avea 

calitative 
spa-

des-
ca-

și statului nostru, a tova
rășului N i c o 1 a e 
Ceaușeseu, secretarul ge
neral ai partidului. In pe
rioada imediat 
în domeniul 
din municipiu 
loc schimbări
în ceea ce privește 
țiile de desfacere și cele 
de depozitare sau însilo- 
zare. Realizarea obiecti
velor de investiții prevă
zute pentru acest an (can
tină-restaurant la 
șani, magazine 
la Petrila, Uricani, 
noasa, complexe de 
mentație publică la 
peni și Vulcan etc.) 
însemna încă 17 400 
de spații comerciale

Petro, 
generale 

Ani- 
ali- 
Lu- 
vor 
mp.
care

vor contribui la sporirea 
gradului de civilizație și 
confort social, al bunăstă
rii în Valea Jiului.

Astăzi este 1 Mai, o în
drăgită sărbătoare mun
citorească, zi cînd avem 
răgazul să vedem ce 
schimbări structurale s-au 
petrecut în Valea Jiului. 
Și toate aceste schimbări 
din Petroșani, Lupeni, 
Vulcan sau în oricare altă 
localitate, pun in valoare 
și o nouă calitate a co
merțului nostru, eviden
țiată în vitrinele spațioa
se, amenajate cu gusturi 
i-afinate. Este un indica
tor expresiv al calității
muncii și vieții oameni- ( 
lor Văii Jiului (T.S.)

Ca unul din principalii 
organizatori ai grandioasei 
demonstrații antifasciste 
de la 1 Mai din București, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușeseu evoca astfel 
evenimentul : „Marea de
monstrație de la 1 Mai 
1939, desfășurată sub sem
nul unității, al Frontului 
Unic dintre comuniști ți 
socialiști, a evidențiat eii 
putere hotărîrca eroicei 
noastre clase muncitoare 
de a se opune fascismului 
și politicii de război, de a 
apăra interesele naționale 
supreme ale României".

In scurgerea vremii, ca
racterul zilei de 1 Mai a- 
vea să evolueze în sensi
bilă concordanță cu dez
voltarea mișcării muncito
rești, devenind o zi de a- 
firmare plenară a conștiin
ței clasei muncitoare de 
pretutindeni. Oamenii mun
cii din vechea citadelă n 
cărbunelui, Valea Jiulnv 
deslușesc astăzî, dintre 
valențele tradiționalului! 
ARMINDEN, pe aceea a 
muncii pline de pasiune' 
și dăruire în bătălia pen
tru independența energeti
că a patriei.

D. FELIGRAD

Sărbătoarea kmmoeselcr tradiții
(Urmare din pag. 1)

Sub semnul acestor înal
te comandamente ale mun
cii și angajării fără pre
get, pentru ctitorirea mă
rețului edificiu al prezen
tului socialist și al viito
rului comunist pe pămîn- 
tul României, sărbătoresc 
ziua de 1 Mai și oamenii 
muncii din Valea Jiului. Cu 
toții, oamenii acestor 
locuri, din această străve
che vatră de cărbune, au 
întâmpinat întâiul de Mai 
’83 cu brațele încărcate de 
rodul muncii creatoare. In 
marele raport muncito
resc închinat luminoasei 
sărbători revoluționare de 
azi, minerii Văii Jiului 
și-au înscris, ca de fiecare 
dată, prinosul faptelor de 
bărbăție, abnegație și vred
nicie^ cu care ei răspund 
chemării partidului de 
a-și crește contribuția la 
dezvoltarea bazei energeti
ce a țării. Acțîonînd fără 
preget în spiritul însufle- 
țitoarclor orientări date 
în acest sens de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușeseu, al 
programului stabilit la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. din 28— 
29 ianuarie a.c. cu cadre 
de conducere, specialiști și 
muncitori din industria mi
nieră și geologie, dînd via

ță în subteran măsurilor 
adoptate odată cu trecerea 
la noul program de lucru 
de 8 ore, minerii bazinului 
nostru carbonifer au îmbo
gățit roadele întrecerii so
cialiste desfășurate în în
tâmpinarea zilei de 1 Mai 
prin sporurile suplimen
tare de cărbune realizate 
dc colectivele fruntașe. în 
bilanțul faptelor de vred
nicie se detașează în frun
te realizările minerilor de 
la Lupeni (22 000 tone de 
cărbune depășire în cele 4 
luni trecute din acest an), 
de la Petrila (13 500 tone), 
precum și succesele mine
rilor, mecanizatorilor și 
tehnicienilor din cariera 
Cimpu lui Neag care au 
dat peste plan economiei 
naționale 30 000 tone de 
cărbune.

Prin aportul minerilor 
și preparatorilor. Combina
tul minier Valea Jiului în
chină Zilei muncii succe
sul remarcabil de a fi de
pășit planul și a da supli
mentar țării 20 000 tone de 
cărbune net. Realizări de 
prestigiu în îndeplinirea 
sarcinilor fizice de plan, 
reducerea costurilor de pro
ducție și creșterea eficien
ței economice au înmănun- 
chiat în buchetul faptelor 
de muncă închinat întâiului 
de Mai si colectivele 
I.U.M.P., I.P.C.V.J., U.E. Pa-

roșeni, întreprinderii de 
confecții Vulcan, întreprin
derii de tricotaje Petro-, 
șani și multor, 
altele. Făcînd bogatul bi- 
lanț al faptelor de muncă, 
raportând succese în semn 
de înaltă cinstire și oma
giere a măreței sărbători 
revoluționare de azi — mi
nerii, preparatorii, cner- 
geticienîi, constructorii, 
lucrătorii din transporturi, 
din prestările de servicii, 
sănătate, învățămînt, co
merț, din toate domeniile 
de activitate dau totodată 
expresie gîndului și voinței 
lor unanime de a desfășu
ra în continuare, la cote 
superioare, munca pașnică, 
de a apăra bunul cel mai 
de preț al omenirii — 
PACEA — ridieîndu-se cu • 
toată energia împotriva pe-ț 
ricolului unui război dis-3 
trugător ce amenință ome-l 
nirea. Cu aceste nobilei 
aspirații în cuget, în a-j 
ceasță luminoasă zi a în-1 
tîiului de Mai '83, facemț 
cu toții legămînt solemni 
dc a ne îndeplini cu înal-| 
tă responsabilitate datorii] 
față de țară, crescîndu-ne! 
necontenit contribuția în; 
eroica operă a poporului 
nostru de edificare a sojg 
cietății socialiste rpultilâ- 
teral dezvoltate și a comu
nismului pe pămîntul stric- 
moși se.
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Marea adunare populară i 
din Capitală organizată 

in cinstea Zilei de 1 Mai

în zilele de 1 și 2 Mai, în întreaga Vale a JiuIui
Ample acțiuni cultural-artistice

1 (Urmare din pag. I)

cauzei nobile a partidului, 
patriei și pbporului, lup
tînd cu abnegație șl neîn
fricare împotriva exploată- 
rii și asupririi, pentru 
dreptate socială și națio
nală, pentru independența, 
suveranitatea și înflorirea 
țării, pentru bunăstarea 
și fericirea națiunii, pentru 
triumful socialismului și 
comunismului în România, 
pentru făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune — 
o lume fără arme și fără 
războaie, o lume a păcii, 
înțelegerii și colaborării 
între popoare.

Desfășurîndu-se sub sem
nul acestor sentimente pro
funde, într-o atmosferă de 
intensă satisfacție și mîn. 
di-ie pentru mărețele îm
pliniri din viața țării, cins
tirea Zilei de 1 Mai a pus 
pregnant în lumină hotărî- 
rea tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de na
ționalitate, de a urma, 
strîns uniți, cu devotament 

f’și încredere, eroicul nos- 
i tru partid comunist, pe se
cretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de numele și activitatea că
ruia se leagă cea mai stră
lucită și rodnică perioadă 
din istoria României, ac- 
ționînd fără preget pen
tru înfăptuirea grandioa

selor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea 
Conferința Națională 

‘partidului.
Toate aceste gînduri 

simțăminte, cu care 
Omenii muncii, 

K

Și 
ale

LUI’ENI. în 1 Mai, la 
locul de agrement Brăița, 
spectacole de muzică popu
lară, ușoară, folk. în ziua 
de 2 Mai la Monumentul 
eroilor mineri are 
cepînd cu ora 9, 
nala manifestare 
rea tineretului cu 
între orele 11—13, 
renurile de sport ale șco- 
Iilor vor avea loc întreceri 
sportive.

LUNEA. In parcul de 
lingă club vor putea fi ur
mărite in zilele de 1 și 2 
Mai, între orele 10—20,
spectacole susținute de fan
fară, taraful, soliștii șl or
chestra de muzică ușoară.

PETRILA. La zona de a- 
grement a orașului, se vor 
desfășura programe artis
tice, prezentate de fanfară 
și grupul vocal-instrumen- 
tal, precum și audiții mu
zicale prin stația de am
plificare. De asemenea, în
tre orele 14—16, sub gene
ricul „Hunedoară, mîndră 
floare", taraful și soliștii 
clubului vor prezenta un 
spectacol de muzică popu
lară din toate zonele țării.

URICANI. La stadion, in 
ziua de 1 Mai, orele 10—11,

Armindeni. Primăvara și-a pus generoasă am
prenta pe tot ce ne înconjoară. Cele două zile libere 
pot fi petrecute in mod plăcut, răspunzînd invitați
ilor adresate de cluburile și casele de 
Valea Jiului, la locurile de

cultură din
agrement. loc, în- 

tradițio- 
„întîlni- 
istoria". 
pe te-

rășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu deosebită 
căldură de numeroși bucu- 
reșteni. Șoimi ai patriei, 
pionieri, tineri șl tinere 
le oferă cu multă dragos
te buchete de flori. Se 
scandează neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R.". Co
ruri reunite intonează cîn- 
tecul atît de scump tutu
ror „Partidul — Ceaușescu 
— România".

în ovațiile 
în prezidiul adunării 
loc tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți 
răși din 
partid și 
militanți 
muniste 
din țara

Erau de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic.

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

Despre 
Iei de 1 
varășul Emil Bobu, 
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

După încheierea adu
nării consacrate sărbăto
ririi zilei de 1 Mai a avut 
loo un spectacol festiv la 
care și-au dat concursul 
artiști de frunte al teatre
lor din Capitală, formații 
și ansambluri muzicale și 
coregrafice, artiști ama
tori din întreprinderi și 
instituții, pionieri și șoimi 
ai patriei.

Din partea conducerii de 
partid și de stat, artiștilor, 
tuturor celor care au con
tribuit la realizarea spec
tacolului festiv dedicat 
sărbătoririi zilei de 1 Mai 
le-a fost oferit un frumos 
coș cu flori.

au loc întreceri sportive 
dotate cu „Cupa 1 Mai" la 
fotbal. La orele 11—12 la 
popicărie vor avea loc alte 
întreceri. De la ora 14, o 
serbare cîmpenească. în 
ziua de 2 Mai, la stadion, 
orele 10—12 crosul tinere
tului, iar seara, la Casa de 
cultură, Carnavalul tinere
tului.

grupul satiric

asistenței, 
iau 

Nicolae 
i Elena 

tova- 
i de 

vechi, 
co- 

muncitorești

conducerea 
de stat, 
ai mișcării 
Și 
noastră.

P.C.R.,
general al Capi-

semnificația Zi-
Mai a vorbit to- 

mem-

PETROȘANI. De la ora 
9 la 18. pe platoul de lingă 
cabana Brădet, spectacole 
susținute de orchestra

„Parîngul“,
„Trio veselia", fanfara mi
nei Dîlja. Azi și mîine, de 
la ora 18, la Casa de 
tură, serile tineretului 
troșănean.

VULCAN. Zona de 
grement „La Brazi" va 
atmosfera zilelor de 
bătoare. Fanfară, 
populară, muzică 
cu formația „Astral". în 2 
Mai, pe stadion, vor avea 
loc dimineața la orele 10— 
12. întreceri de fotbal.

cul- 
pe-

a- 
trăi 
săr- 

muzică 
ușoară

Așadar, astăzi și mîine, 
cu toții la iarbă verd^ !

Și la ANINOASA în zo-
na „Poligonului de tir cu
arcul" 6e va desfășura 0
serbare cîmpenească Și în-
treceri sportive.

Mircea BUJORESCU

Rebus B Rebus Rebus memento
ORIZONTAL : 1) Cons

tituie fundamentul ape
lului „Proletari din toate 
țările, uniți-vă 1“ (pl.) ; 2) 
întîi Mai, Ziua oameni
lor muncii (pl.) ; 3) A mi
lita pentru condiții mai 
bune de muncă și viață 
— Muncit pînă la epui
zare I 4) Bama Sorina — 
Cel mai bun e pus la 
urmă ! — Omul munților 
(reg.); 5) Remediu pentru 
oase frînte — Trei loca
lități în India ; 6) întîi
Mai I — îngroașă rînduri- 
le proletariatului I — Fos
tă colonie portugheză ; 
7) Luptînd pentru o cau
ză comună, încetau orice 
activitate în vederea re
vendicării unor condiții

1 MAI!
mai bune de muncă (sing, 
fem.) ; 8) Nu sînt dese — 
Măsură de capacitate (pl.) 
— Pronume posesiv... 9) 
...și unul reflexiv — Re
zultat final al muncii pe 
ogoare (pl.); 10) Poet con
temporan, semnatarul poe
ziei „Zi de Mai" — ...Iu
reș, prenumele unui poet 
contemporan din care dis
tingem volumul

11) Harnicii 
ai

„Fructe

Cunoscut poet clui 
re semnează o „Poc/.,, 
mai" (Emil).

VERTICAL : 1) întii
Mai, ziua celor ce mun
cesc (pl.) — înțelegere în 
economie 1 2) Le caracte
rizează, cinstea și corecti
tudinea — A munci (fig.); 
3) Livadă pe jumătate !
— Distinși în 
(fig.) ; 4) Apariție
— Merge cu Baba ;
Compactă — Petre 
graru ; 6) A da foc —
„...al muncii socialiste" 
nobil titlul acordat pen
tru merite deosebite în 
muncă (pl.) — Victorie 
finală 1 7) Regulamentul
serviciului interior (abr.)

!

FILME

muncă 
(rar) 

5.
Ne- Cultural :

de mai" ; 
gospodari 
(sing.) — La războiul de 
țesut; 12) încheie orice 
muncă ! — îi aparține 
poezia „1- Mai" (Ion) — . ______  v___ ,

— Tînără revoluționară ; 8) Bivoli tibe- 
tani — A se manifesta cu înflăcărare 
(fig.); 9) A discuta la nivel înalt — Azi, 
mîine... 10) Ana Ipătescu — Arma la 
care recurgeau guvernanții pentru a 
stopa acțiunile revoluționare ale clasei 
muncitoare — Utilizat cu cap ; 11) Marx, 
Engels, Lenin, mari, filozofi revoluționari 
care și-au dedicat întreaga lor activitate 
intereselor clasei muncitoare (sing, fem.);

a 
(2

orașelor

j '0 li li

Liviu BOT 
student

12) Ziua solidarității internaționale 
oamenilor muncii din întreaga lume 
cuv.) — Furnir pentru mobile.
Dicționar: IȚANI, ARVI, EAM.

2 3 i 5 b ) g

Mica
publicitate

Și 
oa- 

^..„...i muncii, întreaga 
'națiune întîmpină Ziua de 
1 Mai, și-au găsit o sem- 

’nificativă expresie în pri- 
.mirea entuziastă făcută 
^conducătorului partidului 
și statului nostru încă din 

. primele momente ale sosi- 
-rii la Palatul Sporturilor 
și Culturii din Capitală, 
unde a avut loc adunarea 
populară.

Ora 17. Pe platoul din 
fața Palatului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tova-

)RT° SPORT0 SPORT0 SPORT0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT
- ■ . - . ■ ... ........ . .

AVANCRONICA
1OTBAL. In Valea 

Jiuiui se dispută luni, 2 
Mai, două meciuri deosebit 
de importante pentru con
figurația clasamentului se
riei a 9-a a diviziei C. 
nerui" Lupeni, lidera 
samentului întîlnește 
„Explorări" Deva, iar 
nerui" Paroșeni pe , 
rea • Alba, o altă 

,dentă la primul loc.
campionatul județean, se
ria Valea Jiului, dumini
că (ora 11) se întîlnesc: 

:„Minerul“ Uricani — „Pre
paratorul" Petrila, „Parin- 
’gul" Lonea — „Autobuzul" 
Petroșani, C.F.R. Petroșani 

„Măgura" Pui, „Sănă
tatea" Vulcan — „Hidro- 
min" Petroșani.

Fotbal, divizia A

Rezultatele celei de-a XXVII-a etape
SCH1MB două aparta

mente a două camere cu 
un apartament cu 4 came
re. Informații 4Î883. (467)

„Mi. 
cla

pe 
„Mi- 
,Uni- 

preten- 
în

Meciurile disputate în e- 
tapa a 27-a a campionatu
lui diviziei A la fotbal 
s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : F.C. Ar
geș Pitești — C.S. Tîrgo- 
viște 2—0 (0—0), golurile 
au fost marcate de lovă- 
nescu și Ni ca ; F.C. pit — 
Steaua 2—1 (1—0) — punc
tele au fost înscrise de 
Marian Popescu și Iaman- 
di, respectiv, Cîmpeanu ; 
Politehnica Iași — A.S.A. 
Tg. Mureș 0—1 (0—1) —
unicul gol a fost marcat 
de Ilie Costel ; Dinamo

— Jiul Petroșani 1—0 (0—
0) — golul a fost realizat 
de Văetuș; S.C. Bacău — 
Corvinul Hunedoara 0—0; 
F.C.M. Brașov — Sportul 
studențesc 1—1 (0—0) —
au marcat i Bența și, res
pectiv, M. Sandu ; F.C. 
Bihor Oradea — Politeh
nica Timișoara 1—1 (0—1)
— oaspeții au deschis sco
rul prin Giuchici, golul 
egalizator fiind marcat 
de Nedelcu ; F.C. Constan
ța — Chimia Rm. Vîlcea 
0—0 ; Petrolul Ploiești — 
Universitatea Craiova 0—1

(0—1) — golul a fost în
scris de Cîrțu.

în clasament continuă 
să conducă echipa Dina
mo, cu 38 puncte, urmată 
de formațiile Sportul stu
dențesc — 36 puncte. Uni
versitatea Craiova — 33 
puncte (trei meciuri mai 
puțin disputate), F.C. Ar
geș Pitești — 33 puncte, 
Steaua — 30 puncte.

(AGERPRES)
a a q

Elita navomodelismului românesc concurează la Petroșani
Cei mai buni navomo- 

deliști din țară și-au dat 
întîlnire, in aceste zile, la 
Petroșani, în vederea u- 
nui antrenament 
care va 
național pentru clasele 
glisoare și teleghidate. La 
cele 26 de probe vor lua 
startul, în zilele de 1 și 2 
Mai, Leontin Ciortan, Frie- 
derich Csaszar, Petru A-

vederea 
colectiv, 

definitiva lotul 
de

braham de la Jiul Petro
șani, Marian Ungureanu 
(1CEPRONAV Galați), Hans 
Greger (Voința 
Helmuth Orban 
Timișoara), Aurel 
(Portul Constanța), 
campioni și performeri ai 
modelismului românesc, ca
re speră să reprezinte cu 
cinste tricolorul la viitoa
rele întreceri internațio
nale. Federația română de

Reghin),
(Mecanica 

Lazăr 
alți

specialitate a ales baza na- 
vomodeliștilor 
șani, întrucît 
condiții ideale 
trenamente și 
șadar, începînd din 
de 1 Mai, ora 9, iubitorii 
navomodelismului pot 
sista la demonstrațiile de 
virtuozitate și viteză 
glisoarelor și teleghidatelor.
(IV.)

din Petro- 
întruneșie 

pentru an- 
concurs. A- 

ziua

a-

ale

CU ocazia ieșirii la pen
sie, colectivul cantinei 1 
al Institutului de mine 
Petroșani urează colegei 
lor Fiilop Margareta mul
tă sănătate și „La mulți 
ani !“. (469)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Cos- 
tache Iosif, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (466)
S b a a o a u a

Cooperativa „Straja" lupeni
ÎNCAJDREAZA DE URGENȚA :
un magazioner pentru magazia centrală 
a cooperativei.

Condiții : absolvenți ai învățământului me
diu — fără vechime în muncă ; absolvenți ai 
școlii generale — 2 ani în funcții administrative.

Concursul va avea loc în data de 3 mai 
1983, ora 13, la sediul cooperativei.

1 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Comoara ; Unirea: 
Alexandra și infernul.

LONEA : Secvențe. 
ANINOASA : Pădurea ne

bună. '
VULCAN — Luceafărul : 

Năpasta.
LUPENI

Năpasta.
URICANI : în spațiu.

2 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Marea evadare, 
I-II ; Unirea : Slujbă tem
porară.

LONEA — Minerul ; Ca
seta Măriei de Medicis.

VULCAN — Luceafărul:
Salutări profesorului.

LUPENI — Cultural : 
Mephisto, I-II.

URICANI : între două 
curente de apă.

TV.
1 MAI

8,30 1 Mai muncitoresc 
— cîntece, versuri și mar
șuri patriotice. 9,00 De stra
jă patriei. 9,45 Promenada 
fanfarelor.
tului. 11,00 
citoresc — 
Estrada în 
ușoară. 11,45 Lumea copi
ilor. 12,15 Telefilmoteca 
de ghiozdan : Maria Mi- 
rabela. 13,30 Telex. 13,35 
Album de mai — ediție 
specială de arminden. 18,45 
1001 de seri. 19,00 Telejur- 

Inal. Sport. 19,30 Uniți sub 
flamurile muncii. Tradiții 
de eroică luptă revoluțio
nară a clasei muncitoare 
(II) — reportaj documen
tar. Spectacol artistic or- 

t cu prilejul Adună
rii populare consacrate zi
lei de 1 Mai. 20,50 Ritmuri 
muzicale cu 
kouri. 21,10 
Post-restant.
Studioului 
„București", 
muzicală cu 
Drăgoi.
23,00 Poate cinți și tu ace
eași melodie. 23,30 Cîntece 
de voie bună.

2 MAI
10,00 Tineri in țara tine

reții. 12,00 Flori de cînte<. 
flori de mai — cîntece și 
dansuri populare. 13,00 Te
lex. 13,05 Album de pri
măvară. 18.45 1001 de seri 
19,00 Telejurnal. 19,20 Pa
triei și partidului. Omagiu 
tinereții revoluționare — 
reportaj. Imn din tinere 
inimi — Spectacol dedicat 
Zilei tineretului. 20,20 Film 
artistic : Casa neterminată 
21,40 Ritm, tinerețe. danc 
22,30 Telejurnal.

I

I

I
Itar. £>p 

ganizat 
rii r»r»n

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

10,00 Viața sa- 
Raport mun- 

reportaj. 11,15 
Mai — muzică

Nana Mous- 
Film artistic 
Producție a 
cinematografic 
22,35 întîlnire 
formația Ion 

22,50 Telejurnal.
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