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inimi, 
gînd,

UNU MAI
E
e
la ceasul demnității, 
din nou, EI, muncitorii, 

stau bravi, în primul 
rînd.

Prin ei stă ctitorirea 
vieții noastre noi, 
cu ei e primăvara, 
cu ei e toată țara,

poporul sintem not.

Cu brațele de aur 
și cu conștiința vie, 
poporul nostru faur 
a înălțat, prin veacuri, 

o nouă ROMÂNIE.

Din nou, în primul rînd, 
pe-acest picior de plai 

1 sînt muncitorii, > ■
sînt eu și tu și noi, 
și-n fiecare gînd

e-o zi de UNU MAI.

Rahelo BARCAN
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întregul nostru popor sărbătorește as
tăzi, Ziua de 1 Mai, zi simbol al lupte
lor revoluționare, al solidarității inter
naționale a celor ce muncesc, a tuturor 
forțelor democratice și progresiste din 
întreaga lume. In țara noastră, tradițio
nala sărbătoare a muncii are loc, în a- 
cest an, în atmosfera de efervescentă 
angajare a întregului popor prilejuită ■ întregului popor, la creșterea 
de întîmpinarea mărețelor evenimente 
ale acestui an, cea de-a 40-a aniversa- 

.^-e a Revoluției de eliberare națională și 
și anthmperialistă 

de la 23 August 1944 și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân. In acest context de împrejurări po
litice de mare însemnătate pentru partid 
și popor, pentru întreaga națiune, co
lectivele de muncă acționează cu răs- S-au aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pundere muncitorească pentru înfăptu- S* tovarășa Elena Ceaușescu, mîlitanți 
irea obiectivelor luminoase înscrise în neobosiți, pentru idealurile supreme ale 
Programul partidului de edificare 
societății socialiste multilateral 
voltate și înaintare a României

a nevuiuyiei ue s 
r ysocială, antifascistă

comunism. Urmînd neabătut pilda de 
înaltă abnegație și dăruire patriotică, de 
cutezanță revoluționară a secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii din patria 
noastră dau măsura capacității mereu 
crescînde de a contribui la întărirea e- 
conomică a țării și ridicarea bunăstării 

neîntre
ruptă a prestigiului României socialiste 
în întreaga lume.

In acest an, sărbătoarea muncii con
semnează împlinirea a 45 de ani de la 
istorica manifestație muncitorească de 
de la 1 Mai 1939, care a demonstrat u- 
nitatea de acțiune și uriașa forță a pro
letariatului nostru, în fruntea căruia

a
dez-
spre
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Adunarea populară din Capitală 
organizată cu prilejul 

sărbătoririi Zilei de 1 Mai
Tovarășul Nicol a e 

Ceaușescu, secretar general 
"ăl Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceausescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui au participat, luni du_ 
pă-amiază, la adunarea 
populară organizată de 
Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., cu prilejul 
sărbătoririi Zilei de 1 Mai, 
Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

Celebrarea acestei zile,' 
intrată în tradiția sărbăto
rilor scumpe ale poporului 
nostru, dobîndește, astăzi, 
o semnificație deosebită, ea 
desfășurîndu-se sub semnul 
a două memorabile eveni
mente: împlinirea a 45 de

ani de la marile demons
trații antifasciste și anti
războinice, de la 1 Mai 
1939, strălucită zi de lup
tă a clasei muncitoare îm
potriva fascismului și răz
boiului, pentru democrație, 
unitate și independență na
țională, precum și a patru 
decenii de la crearea Fron
tului Unic Muncitoresc, act 
politic de excepțională în
semnătate, care a determi
nat întărirea rolului clasei 
muncitoare în lupta pen
tru eliberarea socială și 
națională — momente- îs- 
torice premergătoare ma
rii victorii de la 23 August 
1944, inițiate, organizate și 
conduse de Partidul Co
munist Român.

Sărbătorind Ziua de 1 
Mai, toți cetățenii patriei

aduc un fierbinte omagiu 
gloriosului nostru partid 
comunist, continuatorul ce
lor mai înalte tradiții de 
luptă ale poporului nostru, 
care s-a angajat, încă de 
la începuturile sale, să ser
vească neobosit interesele 
fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale tuturor oa
menilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, ale 
întregii națiuni.

In același timp, toți cei 
ce trăiesc și muncesc pe 
pămîntul României — ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
aduc, în această zi aniver
sară, prinosul lor de caldă 
dragoste, stimă și recunoș-

(Continuare în pag. a 4-a)

Bogat raport
Marea sărbătoare a mun

cii — Ziua de 1 Mai — 
este întîmpinată de colec
tivele de muncă din Va
lea Jiului cu un prinos de 
fapte ale vredniciei și dă
ruirii muncitorești.

■ Minerii, inginerii și 
tehnicienii de la I.M. U- 
ricani au extras, peste 
prevederi, de la începutul 
anului 24 000 tone de căr
bune cocsificabil. Aportul

formațiilor de lucru din 
abatajele dotate cu com
plexe mecanizate de mare 
înălțime a fost hotărîtor în 
realizarea unor cote i 
rite la toți indicatorii 
conomico-financiari.

■ Ziua muncii este 
tîmpinată de minerii 
la Petrila cu rezultate 
osebit de fructuoase în 
trecerea socialistă, 23 000
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OAMENI

(Continuare in pag. a 3-a)

PETRU MANDR1Ș, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Uricani

MIHAI RACZ, 
lăcătuș, 

I.A.C.M.M.

DUMITRU POSTOLACHE, 
constructor, 

T.C.H.

ANA MUCENIC, 
tricotoare, 

I.T. Petroșani

E sărbătoare, sărbătoa
rea muncii, a celor ce 
muncesc. In Valea Jiului, 
vatră cu vechi ți bogate 
tradiții muncitorești, mun- 

'Tesc laolaltă mineri, cons
tructori, energeticieni, cons
tructori de mașini ți utila
je miniere, preparatori ți 
muncitori din citadelele in
dustriei ușoare, ale căror 
realizări obținute cu prino
sul faptelor lor de muncă 
ie intilnim la orice pas in 
localitățile municipiului 
nostru.

Am consemnat zilnic in 
coloanele ziarului fapte 
din munca ți creația aces-

tor minunați oameni, zidi
tori ai celor mai frumoși 
ani ai construcției socia
liste. Vă prezentăm și as
tăzi, in zi de sărbătoare, 
cînd cinstim Ziua interna
țională a celor ce mun
cesc, un „buchet” din a- 
cețti vrednici făuritori de 
prezent ți viitor.

OAMENI DIN LINIA iN- 
TII, FRUNTAȘI INTRE FRUN
TAȘII VĂII JIULUI, care iși 
pun priceperea ți dărui
rea în slujba înfloririi pa
triei și ridicării ei pe cele 
mai înalte culmi ale civi
lizației socialiste.

Armindeni
Curcubeul floral în

scrie Maialul ca me
ridian între germinație 
și fruct, primăvara na
turii șe împletește în 
aureola visului. De mi
lenii, în Armindeni, ță
ranul plaiurilor carpa
tine, fie el moșul dac, 
fie bunicul român, du
pă semănat, singura 
lui victorie dorită, fă
cea din plug car ale
goric, înălțînd imnuri 
de recunoștință gene
rosului pămînt — al 
strămoșilor săi. Primă
vara a foșt anotimpul 
continuu al luptelor re
voluționare, al păcii, 
simbolul primei zile de 
mai unind, de mai bi
ne de un veac, sub fal

N S C R I P Ț I I

MIHAI BLAGA 
miner șef de brigadă, 

I.M. Lupeni

ȘTEFAN ALBA, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Petrila

ALEXANDRU LASZLO, 
miner șef de brigadă, 

I.M. Paroseni

CONSTANTINA SALLAK 
confecționeră, 

I.C. Vulcan

durile roșului steag, pro
letariatul de pe întrea
ga planetă, Șl, fiindtăț 
tinerețea este cuib del 
prezent pentru viitor, i 
tot la început de mai 
se prăznuiește certitu
dinea zborului 
pendent, al 
maturizate.

„Veniți 
rea ciută / 
înflorit", 
tul. Veniți să vă bucu
rați de primăvara psr- 
petuă a țării, să semasi 
nați binele și viitorul ei 
fericit, apoi 
geți roadele, 
rile voastre 
să le treceți 
re de suflet 
în crez comunist, în as
pirația de pace și înțe
legere cu întreaga ome
nire. Fiindcă Arminde- 
niul- este un îndemn la, 
rcalinierea firească cui 
armoniile și rațiunea 
naturii, un simbol drag, 
poporului român, 
s-a vrut, cu secole 
jertfe, și a ajuns stă-S 
pin în vatra sa, prinși 
destin socialist.

_______________________
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Mineri, ingineri, constructori de mașini și edificii 
industriale, social-cultural^, chimiști, intelectuali, energeti- 
cieni, preparatori, muncitori din industria ușoarâ, toți 
oamenii muncii din Valea Jiului, întîmpinâ marea sărbă

toare a muncii, zi 
rapoiiînd, într-o 
partidului, al sec 
NICOLAE CEAU<

noastră

poate avea altă 
noi

înves- 
peste 

— or- 
partid, 

oamenilor

Dragostea noastră de țară nu 
expresie, decit munca, faptele, cărbunele pe care 
îl extragem pentru a da țării lumină ți putere. Azi, in 
zi de sărbătoare, facem bilanțul faptelor noastre de 
muncă din primele patru luni din acest an, cind am 
extras peste sarcinile de plan din abatajul dotat cu 
complex mecanizat din sectorul IV 8 000 tone de căr
bune cocsificabil, productivitatea muncii a fost depăși- 

- tă în medie cu 1,2 tone pe post.
Rezultatele pe care le-am obținut in acest an ți in 

anii trecuți sint rodul mecanizării, folosirii in abataj a 
unor utilaje de mare valoare ți de mari randamente. La 
grija pe care ne-o poartă nouă minerilor conducerea 
de partid ți de stat, personal tovarășul N i c o I a e 
Ceauțescu, noi răspundem prin fapte de 
muncă ți prin întreținerea in bună stare a utilajelor din 
dotare. Complexul pe care îl folosim în abataj este 
reciclat acum a treia oară. Ațadar noi dăm căr
bune mult in condiții de eficiență sporită. In numele 
minerilor pe care ii conduc mă angajez ca in acest an 
să extragem 12 000 tone de cărbune cocsificabil peste 
sarcinile de plan.

Constantin POPA,
Erou al Muncii Socialiste, miner șef de brigadă,

. . 5.;--sectorul IV, I.M. Lupeni

ane
form 
nare 

Petroșani va în a<

Instantaneu dintr-u- 
nul din abatajele me
canizate ale celei mai 
mari întreprinderi mi
niere producătoare de 
cărbune cocsificabil 
din țară - I.M. Lu- 
peni.

Foto: Șt. NEMECSEK

Rezultate pe măsura dotării moderne, 
hărniciei minerești

antifascistă și 
perialistă și 
al XIH-lea al 
lui. ='s

Trebuie să 
' însă că succesele 

găzii noastre nu ar 
putut să fie atît de 
mari dacă nu am avea 
în dotare mijloace teh
nice moderne, care asi
gură viteze mari de 
înaintare în galerii- Prin 
înfăptuirea , programu
lui de mecanizare, iz- 
vorît din inițiativa și 
din indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu," 
secretarul general al 
partidului, minerul nos- 

. tru de onoare, și I.M.
Uricani a fost dotată 
cu complexe moderne 
de susținere și tăiere 
în abataje, cu combine 
de avansare în steril. 
Fiind dotată cu o astfel 
de combină modernă, 
brigada noastră a reușit 
să realizeze un adevă-

a
Minerii din brigada 

pe care o conduc se 
-mîndresc cu faptul că 
în anul trecut au cîști- 
gat un loc de frunte în 
întrecerea socialistă ta 
nivelul sectoarelor de 
investiții de la între
prinderile miniere din 
Valea Jiului. Acest suc
ces este rodul hărnici
ei întregului nostru co
lectiv. Printr-o muncă 
tenace, prin spirit in
ventiv, colectivele ce
lor patru schimburi ale 
brigăzii noastre au reu
șit și în primul tri
mestru al anului 1984 
să se mențină pe loc 
de frunte în întrecerea 
socialistă, 
du-și astfel 
prin fapte, hotărîrea de 
a întîmpinâ cum se cu
vine ziua de 1 Mai, cea 
de a 40-a aniversare a 
Revoluției de elibera
re socială și națională,

exprimîn- 
mmerește,

Aspect de muncă 
de la I.F.A. „Viscoza" 
Lupeni. Din cuptorul 
de uscare a bobine
lor se extrage o nouă 
șarjă.

Foto: STEFAN C.

an ti im-
Congresul 

partidu-

spunem 
bri- 

fi

rat record de înaintare . 
în steril, ■ 200 ml într-0 
singură lună, într-o ga
lerie cu profil mărie. ...

Conștienți de îndato- ' 
ririle ce He revii! în ac
celerarea ritmului lu_ :

■ crăcilor de deschidere 
-și pregătire pentru a 
ajunge în scurt timp*, 
la noi zăcăminte - de 
cărbune, pentru: înfăp- ; 
tuirea programului - de 

.valorificare a resurse
lor energetice proprii și 
dobîndire a indepen
denței energetice a ță
rii, minerii din briga
da noastră sînt hotărîți 
să muncească și în vi
itor cu abnegație și dă
ruire, să realizeze vite
ze sporite de avansare 
pe măsura dotării teh
nice de care dispunem.

Andrei TOKES, 
miner, șef de brigadă, 
sectorul investiții al I.M.

Uricani

Noile cartiere 
mîndria

Pentru noi, cons
tructorii, ziua de 1 Mai 
este o zi cu semnifica
ții deosebite.- Acest 1 
Mai se sărbătorește în 
anul în care și conșțruc- 

. ;torii au .prilejul să fa
că bil an țuî celor 40 de 
primăveri ce s-au îm
plinit de la victoria Re
voluției- de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimpe- 

j riălistă. In toți , acești 
< ani luminoși, pe pămîn- 
> tul străbun al. patriei 
'■stau petrecut schimbări 
fără precedent, s-au 
construit și s-au moder
nizat mii de localități. 
Toate orășele și muni
cipiile țării • și-au dez
voltat considerabil pa- 

( trimoniul urbanistic.

tru ani — a apărut un 
nou și modern cartier, 
s-au construit mii de 
apartarpente, o nouă 
școală cu 24 săli de cla
să, o modernă cantină- 
restaurant, un complex 
de alimentație publică/ 
un nou sediu pentru o- 
ficiul orășenesc de poș
tă și telecomunicații. 
Pentru anul viitor se -
prevăd noi lucrări de
investiții care totali
zează numai în orașul 
Lupeni peste 990 mili
oane; lei. Sîntem mîri- 
dri că prin munca 
npastră ne aducem mo
desta contribuție la în
făptuirea politicii parti
dului de creștere a bu
năstării tuturor oâme- 

.. ... . 'nilor muncii. Sîntem
;S_au construit mii de mîndri că trăim în epo- 
. noi cartiere, numeroase 
'edificii rripderne de cui- 
: tură, pentru ocrotirea 
: sănătății,’ creșe și grădi- 
inițe. Construcțiile . ridi
cate prin truda' noastră 
de zi cu zi pot fi , pe 
drept cuvînt, numite 
mîndria noastră.

In prezent, echipa 
pe care o conduc execu
tă lucrări de finisare 
la blocurile din noul 
centru civic al orașu
lui Lupeni. Aici, în- 
tr-un răstimp destul de 
scurt -* doar de pa

in acest 
de oameni 
la I.U.M. ......................
marca 75 de ani de a- eficic 
testare documentară a 
uzinei, eveniment care 
ne permite să efectuăm 
o comparație între ce a 
fost, nu cu prea mulțr 
ani în urmă, și ce este azi 
întreprinderea' noastră. 
Odată cu dezvoltarea 
uzinei — acum ne a- 
flăm în etapa a doua, 
în care valoarea 
tițiilor este de 
700 milioane lei 
ganizațiile de 
consiliul 
muncii au manifestat o 
continuă atenție față 
de pregătirea' profesi
onală și diversificarea

an colectivul 
ai muncii de

DRAGOSTEA
MAMĂ

Tricotoarele și.. con- 
fecționerele din . în
treprinderea : 1 noastră 
au întîmpinat , ■ ziua 
de 1 M a i, sărbă
toarea solidarității ce
lor ce muncesc, cu ho
tă rîr ea de' a-și ." 
în valoare întreg 
tențialul creator 
tru creșterea 
lui produselor

că unor - înfăptuiri 
ră precedent care, 
drept cuvînt, a fost 
numită „E p o

fă- 
pe 

de- 
c a

Ceaușescu". Vom face 
totul pentru a munci 
mai bine, mai cu spor, 
pentru înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin, în 
condiții de calitate 
eficiență sporită.

Sandu TUDOR, 
șef echipă zidari, brigada 
5 Lupeni a întreprinderii 
de

Și

construcții-antrepriză 
Valea Jiului

pune 
po

ți en- 
prestigiu- 

.. . - noastre.
In acest an, cînd întreg 
poporul îșj sporește
rodnicia m u n c i l,
întreprinderea noasi râ
împlinește șase ani de 
cîrid. prin grija secre
tarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru fe
meile din Valea jiu
lui, a intrat lil circui
tul economic. Este un 
eveniment cu valoare 
stimulativă pentru conș
tiința oamenilor mun
cii din întreprindere, 
85 la sută fiind femei. 
In fiecare produs 
integrată dragostea 
mamă, gingășie și 
nicie.

Elena ANTAL, 
secretar al organizației de 
partid, întreprinderea de 

tricotaje Petroșani
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In buchetul realiză
rilor pe care oamenii 
muncii le raportează în 
cinstea zilei de 1 Mai, 
a aniversării a 40 de 
ani de la înfăptuirea 
Revoluției de eliberare 
socială și națională, an
tifascistă și antiimpe- 
rialistă si a Congresu
lui al Xllî-Iea al parti
dului, o contribuție de 
seamă o au femeile. 
Mame, soții și . fiice de 
mineri participă activ 
Ia înfăptuirea politicii 
Si programului parti- „Viscoza" se mîndresc 
dulut, muncind în în- cu faptul că au 
treprinderi gi instituții, 
in diverse sectoare 
ale activității 
culturale din 
Jiului. I.a noi la I.F.A. 
„Vîscoza" Lupeni 
te 80 la sută din efec
tiv, îl constituim 
femeile. . Colectivul nos
tru de prelucrătoare de 
fire depune strădanii

pentru 
depăși 
ducție. 
nii au 
de un

parai 
vățîn 
desto 
rea 
noasi 

■plus
cărbi 
semi, 
căldi 
triei 
apro. 
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lui < 
reali 
tivit; 
lor 
nega 
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pării 
duin 
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visu 
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Diploma tinereții socialiste
întrebat .care ar fi aijiintirile cele mai de preț, 

nostalgice chiar, ale vieții mele, aș răspunde fără 
a clipi — anii tinereții, mai precis anul 1948, cind, 
la Craiova, licean fiind, am format prima brigadă 
de elevi revoluționari (brigada I V.A.E.R.), care și-a 
ales ca loc de muncă Șantierul național al tinere
tului de la Salva-Vișeu. .

Specificul șantierului Salva-Vișeu a determinat 
formarea mea profesională ca om. In anul următor 
am dat examen de admitere la Institutul de mine, 
Ca activist al organizației de tineret, 
am visat și am luptat pentru îndeplinirea dezide
ratelor luptei revoluționare a partidului.

Lăsînd in urmă treptele ierarhiei universitare, 
de la asistent la profesor universitar, raportez in fa
ța acelor ani de eroică angajare a poporului nostru 
pe drumul socialismului că nu mi-am făcut decit 
datoria. 30 de ani de activitate universitară, for
marea a zeci de generații de specialiști ai mineritu
lui românesc, peste 70 de cărți si articole publica
te, brevete de invenție. Intre atestatele meritelor 
mele profesionale păstrez însă cu sfințenie carnetul 
roșu de brigadier, pe care-l numesc cu duioșie di
ploma tinereții socialiste a patriei noastre, a mea 
personală. Salva-Vișeu a constituit pentru mine 
înălțarea steagului roșu in conștiință, crezul comu
nist și dragostea față de țară și popor.

Prof, univ. dr. irig. Ion MARIAN, 
prodecan al Facultății de mașini și instalații ^' 
'/ ■'iriinierer.— I.M.P.-

cest an, în cadrul în
treprinderii noastre se 
prevede punerea în 

i noii 
deosebit lății de producere a fi- 

' relor artificiale, a u_ 
riei noi secții de pro
ducție. Ne revin înda
toriri mari pentru- ca
lificarea și policalifi
carea noilor încadrate 
în muncă, pentru rea
lizarea exemplară a sar
cinilor de plan. Cu sen
timentul mîndriei pa
triotice de a participa 
activ la înflorirea e- 
conbmică și socială a 
patriei socialiste, nu ne 
vom precupeți efortu
rile și ne exprimăm 
hotărîrea de _a munci 
mai bine, mai cu spor.

Irma DESZY, 
prelucrătoare f’îe Io

I.F.A. „Viscoza" Lupeni

a-și realiza și 
sarcinile de pro- 
Aceste străda- 
fost încununate funcțiune a 

Succes ■ ț'J ,.,- . .........
— cîștigarea locului I 
pe anul trecut și pe tri
mestrul I al acestui an 
în întrecerea socialistă 
din cadrul întreprinde
rii. Alături de celelal
te formații fruntașe din 
întreprindere, cum este 
bunăoară cea condusă 
de Ecaterina Cochină, 
femeile de lâ I.F.A, 
„Vîscoza"

prevede
insta-

a

reali
zat o producție de fire 
de 1479 tone în con di- 

social- '' țiile reducerii cheltuie- 
Valea

pes-

noi,

Iilor materiale față de • 
normativele prevăzute, 
Sîntem ferm hotărîte 
să facem totul și pen
tru îmbunătățirea ne
contenită a calității fi
relor. Iricepînd din a-

S®cr<
l
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1 Mai, cu succese de prestigiu
nezdruncinat în

■i

4

ca-

lității și eficienței se afirma în viața e- 
conomică și social-politică, 
tinerii sînt prezenți în 
sfera creației tehnice, în

te de
ii sau general, tovarășul 

împlinirile primăverii noastre

fecțio- ‘ muncitori, tehnicieni și 
turnai ingineri ă asimilat și a 
prelua 
iacită-

noi
uzină.
lună,
Șarjă

a, o-
acti-

a creșterii cantității de 
cărbune extras din a- 
dincurile Văii , jiului.

Acestea sînt ideile, 
gîndurile și. preocupă
rile noastre, ale comu
niștilor, ale tuturor oa

la

livrat Întreprinderii mi
niere Livezeni, prima 
garnitură din comple
xul SMA-PH 2.

Mai avem în exe
cuție, tot pentru Dive- menilor muncii de 
zeni un SMA-PH 1. I.U.M. Petroșani, prin
' In uzina noastră mun- 1 care întîmpinăm ziua de 
cesc oameni cu înaltă 1 Mai, zi în care se 

mo- conștiință morală și împlinesc 95 de ani de 
tesului - - - - ■ ‘ ■ - ■
■deter-
nece- 

1 Văii
noas-
acum 

turilor
In

scop

tesului profesională, cum sînt cînd se aniversează ziua 
Viorel Ionică, .Ștefan muncii și 45 de ani de
Marin, Svoboda Adal- ‘a marea demonstrație

din 1939. In uzina noas
tră muncesc oameni 
cu mare experiență în 
producție, capabili să-și 
realizeze, în cinstea 
marilor evenimente po
litice din viața națiunii

bert, Marin Florescu, 
Martin Ambruș și mulți, 
mulți alții, conștienți 
de efectul realizării u_ 
nor utilaje de calita
te asupra mineritului,

Foto: Șt. NELEANU

țările Europei și 
mericii de Nord.

noastre socialiste, sar
cinile de a produce u- 
tilaje de calitate, care 
să contribuie la spori
rea rodniciei muncii mi
nerilor.

loan PREDOI, 
secretarul Comitetului de 
partid, I.U.M. Petroșani

Dotorită diversită
ții . și calității deosebi
te a tricotajelor reali
zate la I.T. Petroșani, 
numele acestei tinere 
întreprinderi a Văii 
Jiului a devenit bine 
cunoscut și apreciat de 
diverșii beneficiari din 

A-

Am învățat muncind
< oamenii în mijlocul că

rora îmi desfășor actU

2 MAI, sub semnul angajării plenare a tineretului 
pentru progresul și infiorirea patriei

întregul nostru popor 
. sărbătorește în . 1 fiecare 

primăvară, în ziua de 2 
Mai, Ziua tineretului din 
Republica Socialistă Ro
mânia., •

Intîmpinată de mili
oane de tineri ai țării cu 
rezultate tot mai bune în 
procesul creației de bu
nuri materiale și spiri
tuale, în formarea și pre
gătirea pentru , muncă jși

’ viață,* sărbătoarea' din ă- 
cest ăn se desfășoară sub 

; semnul angajării plena
re a tineretului nostru în 
opera construcției soci
aliste, pentru înfăptui
rea luminoaselor obiec- 

’ tive înscrise în Progra
mul partidului,' de edi- 

: ficare pe pămîntul stră
bun al patriei a socie
tății socialiste multila- 

’ țeral dezvoltate și îna
intarea fermă a Români
ei spre comunism. Ac
tivitatea rodnică des
fășurată în producție, 
preocupările pentru con
tinua îmbogățire a cu
noștințelor politico-ide- 
ologice și practic-apli- 
cative dobîndesc în acest 
an un conținut deosebit 
de bogat, marcat de 
răspunderea și elanul cu 
care tinerii se pregătesc 
să cinstească a 40-a ani- 
verare a Eliberării pa- 

V' : ;

triei și cel.de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

In Valea Jiului, mobi
lizați de organizațiile 
U.T.C., tinerii răspund 
cu abnegație chemării 
partidului de a acționa 
pentru creșterea contri
buției municipiului nos
tru la întărirea economi
că a țării. In domeniul 
extracți^.J,.,/f^i preparării 
Cărbunelui, activitatea ti
nerilor este subordona
tă sarcinii trasate 
secretarul general 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu.

tierele de construcții, în 
numeroase alte unități 
ale industriei ușoare și 
alimentare, de transport, 
comerț și prestări de ser
vicii, tineri și tinere des
fășoară o activitate rod-

firmării valorilor 
toare ale tinerei 
rații. Sub un 
sugestiv, „Luna 
(iei politice și 
socialiste pentru 
va cuprinde <

crea-
gene-. 

generic 
ecluca- 
culturii 
tineret"

■ .- ° diversi-
nică, cu îndethînarea și tate de manifestări, care 
hărnicia ce le sînt 
racteristice și, totodată, 
cu răspunderea însușită 
de la comuniști, de la 
muncitorii vîrstnici. A- 
nimați de dorința de a 

de se afirma în viața ; e- 
al 

tovarășul
cu ... . . ..

privire la creșterea pro- fața planșetelor din la
boratoarele de proiecta
re; pe șantierele muncii 
patriotice și în fruntea

’ acțiunilor de recuperare 
a materialelor ; refplosi- nistă. 
bile. Iri timpul liber, 
care este' pentru tineri

vor culmina cu tradițio
nala „întâlnire a tinere
tului cu istoria" de la 
Costești. Asemenea ac- 
țiuni cu un profund con
ținut educativ vor consti
tui prilej de manifesta
re a creativității ' tineri
lor, a talentelor formate 
într-un susținut efort 
laborios, prilej de afir
mare a personalității vi
itorilor constructori ; ai 
celei mai avansate orîn- 
duiriy orînduirea comu-

ducției de cărbune, în 
Vederea dezvoltării ba
zei, de materii prime și 
energetice și dobîndi- 
rii într-un timp mai 
scurt a independenței e- 
nergetice a țării. Nu- ------  ——  -----_ -- 7 ... . .
meroși tineri cuprinși tot un timp al creației, tierele muncii patriotice,
în activitatea de extrac- îi întîlnim pe scenele a- în săli de clasă și âm-
ție — mineri, mecanici, șezămintelor de cultură fiteatre, pe scene sau
electrolăcătuși, hidrauli- 
cieni, electroniști, sau 
avînd alte calificări spe
cifice tehnologiilor mi
neritului modern — fac 
zi de zi dovada dăruirii 
patriotice, a elanului 
tineresc și gîndirii îna
intate, constituind un 
real suport al succese
lor colectivelor de mun- _ .
că. In unitățile construe- ra începutul unor am. 
toare de mașini, pe șan- ple acțiuni consacrate a.

In procesul creației de 
bunuri materiale, pe șan-

îi întîlnim pe scenele a- în săli de clasă și am

și pe stadioane, unde 
dau consistență acțiuni
lor cultural-educative și răni trăiesc sentimente 
sportive, contribuind în 
mare măsură la îmbogă
țirea vieții noastre.

In acest an, Ziua ti
neretului marchează pen
tru viața politică, eco
nomică și social-cultura- 
lă a județului Hunedoa-

!

pe stadioane tinerii cu 
care sîntem contempo-

înălțătoare, din adîncul 
cărora izvorăște dorința 
lor de a contribui Ia ac
celerarea ritmului de pro
gres al patriei, 
înaintarea țării

pentru 
noastre 

pe noi culmi ale bună
stării și civilizației soci
aliste.

Sărbătoarea revoluționară a celor ce muncesc
(Urmare din pag. I)

pu pre- 
în- 

joameni 
erniza- 
unității 
E.

tic și 
| pentru
!a pa- 

celor
I tineri
I noas- 
în bu- 

lobținu- 
lul anu- 
colectiv, 
produc- 
iare ce- 
Cu ab- 
aturitate 
drumul

, stra
ti demni 

socia- 
patria 

isigurăm 
in viitor 
șl înțe- 
popoa- 

sta fiind 
. umani-

Pentru mine, născut 
în anul Eliberării pa
triei, în acești ani plini yitatea, mi-au adus sa

tisfacții și împliniri, 
îndeosebi atunci cînd 
meseriașii secției mun
cesc astfel ca minerii 
să se declare mulțu
miți de utilajele, de 
complexele pe care noi le 

’ reparăm, le acordăm a- 
sistență tehnică în a- 
bataje. Astfel produc
ția de cărbune va fi cu 
mai mult spor. Pentru 
rezultatele muncii noas
tre, colectivul secției a.

de profunde prefaceri 
și împliniri au fost 
create minunate condi
ții de a mă forma ca 
om, comunist de folos 
generației scialiste. La 
vîrsta de 17 ani m-atn 
încadrat în muncă la 
I.G.C.L.. apoi am lucrat 
ca electrician la 

‘ I.C.M.M., maistru la 
mina Dîlja și de 5 ani, 
în calitate de șef sec
ție „service" la noua , ., .
unitate I.P.S.R.U.E.E.M., fost, în repetate rînduri, 
creată din inițiativa 
conducătorului partidu
lui și statului — în
treprindere care ' spri
jină activitatea .mine
rilor de a da țării cît 
mai mult cărbune.

Cu ajutorul colecti
velor în care am mun
cit și muncesc, am reu
șit să-mi perfecționez 
pregătirea politică, 
cultură generală

in 
:aru, 
jămzație.i 
jarația 4

inițiativa declarat fruntaș în în
trecerea socialistă pe 
întreprindere, evidenți- 
indu-se brigăzile con
duse de destoinicii me
seriași Vasile Voicules- 
cu, Ion Gherghey, Ovi- 
diu Borca, , Adalbert 
Verșanschi.

La sărbătoarea mun
cii, în cinstea zilei E- 
liberării patriei și Con
gresului al XlII-lea al 
partidului, ne angajăm 
să răspundem cu com
petență profesională so
licitărilor întreprinde
rilor miniere pentru în
treținerea și buna func- 
ținare a utilajelor și 
instalațiilor din dotare.

Sing, Aurel BERINDEA, 
șef secție „service",

de 
și 

profesională. Din cei 23 
de ani munciți, îv 
din ei am 
munca 
urmind și 
seral, liceul, școala de 
maiștri șl facultatea de 
mașini și instalații mi
niere — secția subin- 
gineri.

Munca și învățătura, I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

11
îmbinat 

cu învățătura, 
terminînd la

poporului, de apărare a independenței 
și integrității teritoriale a țării.

A intrat în tradiția noastră ca la săr
bătoarea celor ce muncesc să facem bi
lanțul înfăptuirilor socialiste obținute 
de popor, sub conducerea partidului. 
Victoria revoluției de la 23 August 1944, 
izbînda deplină a forțelor progresiste 
conduse de partid au deschis calea ope
rei pașnice a construcției socialiste, în 
bâza noilor relații sociale statornicite 
in țara noastră. Stăpîni pe soarta lor, 
oamenii muncii, avînd în frunte comu
niștii, și-au fixat de la un an la altul, 
de la o etapă la alta obiective tot mai 
cutezătoare, dînd contur unei economii 
naționale noi, asigurind adîncirea defno- 
crației socialiste, contribuind îâ pro
gresul tuturor ramurilor de activitate.

Succesele poporului român în opera 
construcției socialiste au dobîndiț cele 
mai mari dimensiuni în anii care au 
trecut de la Congresul al IX-Iea al par
tidului. Noua strategie a dezvoltării pa
triei, elaborată de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a stat la baza modernizării economiei 
naționale, perfecționării structurilor po
litice, a organizării și conducerii ad- 
ministrativ-teritoriale, adîncirii - demo
cratismului socialist, dezvoltării con
științei socialiste și creșterii continue a 
rolului istoric al oamenilor muncii, în 
calitate de constructori activi ai socia
lismului și comunismului. Noile ele
mente ale organizării și conducerii po
litice,. economice, și sociale — mecanis
mul economicO-financiar, autoconduce- 
rea muncitorească. autogestiunea și 
autoaprovizionarea — programele cu
rente și de perspectivă elaborate pen
tru dezvoltarea rapidă a bazei de mate
rii prime și energetice, și a . ramurilor 
„de yîrf“ ale economiei, pentru creș
terea productivității muncii sociale și a 
competitivității produselor, ca și pen
tru sporirea aportului cercetării ști
ințifice românești în modernizarea in- 

. dustriei, agriculturii și celorlalte ra
muri ale economiei naționale — poartă 

: amprenta gîndirii înaintate a conducă
torului nostru, de numele și activitatea 
căruia sînt legate cele mai mărețe în
făptuiri socialiste, care . au schimbat 
structural înfățișarea economică a țării, 
au dat un puternic impuls activității. 

, creatoare a poporului.
In Valea .Jiului sărbătoarea muncii 

ne oferă o trecere în revistă a unor re
alizări
construcției socialiste, îndeosebi în pe
rioada inaugurată de Congresul al
IX-lea al partidului. Din inițiativa și la 
indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au fost înfăptuite ăriiple dotări tehnice 

. și s-au executat lucrări deosebit de im
portante pentru modernizarea' 'extrac

remarcabile, înregiștate in

ției ■ și mecanizarea principalelor ope- 
rații lâ fronturile de cărbune. S_a acți
onat pentru îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă și reducerea efor- 
tului fizic al minerilor, au fpst create > 

. posibilități pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a cadrelor, de mi
neri, corespunzător mutațiilor petrecu
te în conținutul muncii. Orașele Văii 
Jiului cunosc, de asemenea, transformări 
înnoitoare, tinzînd să devină așezări cu 
un înalt grad de confort social. Ău fost a- 
locate fonduri însemnate pentru dezvolta-

- rea bazei materiale â învățămîntului și 
ocrotirii sănătății, a cercetării științifice, 

“ transportului, comerțului și prestărilor 
de servicii. Viața spirituală a înregis
trat, în aceeași măsură, mutații de am- . 
ploare prin întărirea bazei materiale a 
culturii și creșterea participării nume
rice și calitative a oamenilor muncii în 
cadrul generos al Festivalului național 
„Cîntarea României". " ’ -

Sărbătoarea muncii ne oferă satisfac
ția unui bilanț deosebit de bogat în 
împliniri socialiste. Stimulați de aceste 
minunate realizări, oarnertii muncii din 
Valea'Jiului, altăuri de Întregul popor, 
strîns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, acționează fără preget pen
tru creșterea producției de cărbune și 
întărirea economică a țării, contribuind 
pe această cale, la accelerarea progresu
lui multilateral și înflorirea patriei noas- 

°tre socialiste.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I
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I
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Bogat raport 
muncitoresc
(Urmare din pag. I)

tone de cărbune ex
trase peste 7 prevederi 
în cele patru luni'.

■ Peste 19 000 tone
de cărbune raportează 
suplimentar sarcinilor 
de plan și minerii din 
abatajele mecanizate de 
la Livezeni. ‘ ■’

■ Minerii de la Vul
can, Paroșeni, Dîlja’ și 
Lonea au extras, îm
preună, peste sarcinile 
de plan 33 000 torte de 
cărbune. ri

- ■ Colectivele de oa
meni ăi muncii de la 
I.C. Vulcan și I.T. Pe
troșani au livrat la ex
port în primele patru 

. luni din acest an măr
furi în valoare de 
proape 15 milioane

■ Energeticienii
■ la U.E. Paroșeni 

pulsat în sistemul

a-
lei.

de
au
c-

nergetic național 602 00 ■ 
kWh energie elect ri :ă

peste sarcinile de pl ;n.



Steagul roșu MARȚI, 1 MAI 1984

Adunarea populară din Capitală 
organizată cu prilejul 

sărbătoririi Zilei de 1 Mai
p , (Urmare din pag. 1)

tință tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care, din 1933, 
a participat eroic la toate 

' marile evenimente din în- 
i treaga activitate a partidu- 
■ lui a, clasei muncitoare, din 
i viața poporului român, la 

lupta pentru eliberare so
cială și națională, pentru 
socialism, afirmîndu-și 
înaltele calități de revolu- 
ționar și înflăcărat patriot.

Aceste simțăminte și-au 
găsit o vibrantă expresie 

I în primirea entuziastă fă- 
1 cută tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei 
| Elena Ceaușescu, la sosirea 
' la Palatul Sporturilor și 
t Culturii, unde a avut loc 

marea adunare populară 
! consacrată Zilei de 1 Mai.

...Ora 17,00. De-a lungul 
i frumoasei esplanade a 

parcului, precum și pe
î platoul din fața palatului 

se aflau mii de bucureșteni, 
care au aclamat, cu însu
flețire, pentru partid și 
secretarul său general, pen- 

i. tru patria noastră socialis
tă; Coruri reunite inter
pretau îndrăgitul cîntec 
„Partidul — Ceaușescu *— 

i România11.
I Tineri și tinere, pionieri 
i și șoimi ai patriei au oferit 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și tovarășei Elena 
: Ceaușescu, cu emoție, cu 
cele mai alese sentimente 
de dragoste și prețuire, 
buchete de flori.

Cu aceeași însuflețire au 
fost întîmpinați, la intra
rea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și to

varășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
nostru.

In uralele și ovațiile ce
lor prezenți, în prezidiul 
adunării au luat loc tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs_ 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și 
de ștat.

In sală se aflau, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai gu
vernului, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, 
reprezentanți ai organiza
țiilor de masă și obștești, 
generali și ofițeri, activiști 
de partid și de stat, oa-; 
meni ai muncii din în
treprinderi și instituții 
bucureștene.

Erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice a- 

:creditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, 
corespondenți ai presei 
străine, invitați de peste 
hotare.

...Sala estfe împodobită 
sărbătorește.

De o parte și de alta a 
scenei stă scris: „45 de ani 
de la marile demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice 
din România" și „40 de 
ani de la făurirea Frontului 
Unic Muncitoresc11.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

Adunarea populară a fost' 
deschisă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R„ prirn-

secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
primarul general al Capi
talei.

Despre semnificația Zilei 
de 1 Mai a vorbit tovarășul 
Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al CC. al P;C.R., vi- 
președinte al Consiliului 
de Stat.

Adunarea populară con
sacrată Zilei de 1 Mai s-a 
încheiat într-o atmosferă 
de mare sărbătoare, ce 
exprimă unitatea de ne
clintit a întregului nostru 
popor în jurul Partidului 
Comunist Român, al secre
tarului său general, de 
numele căruia se leagă 
toate marile realizări ob
ținute de România socia
listă în anii de cînd tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
află în fruntea partidului 
și statului nostru.

In continuare a avut loc 
un frumos spectacol fes
tiv dedicat Zilei de 1 Mai.

După încheierea specta
colului, pionieri și șoimi ai 
patriei au ofert buchete de 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Din nou întreaga sală 
ovaționează, aclamă înde
lung pentru partid și se
cretarul său general.

In această atmosferă de 
puternic entuziasm, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elenă Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
părăsesc sala, parcurgînd 
apoi pe jos aleea principală 
a parcului Tineretului.

Pe întregul traseu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpinați de mii de 
bucureșteni cu sentimente 
de aleasă stimă și bucurie. 
Locuitorii Capitalei — băr
bați, femei, tineri și vîrst- 
nici — prezenți ia această 
nouă întîlnire cu conducă
torul iubit și ... stimat al 
partidului și statului nos
tru, dau expresie sentimen
telor lor de dragoste și 
profundă recunoștință pen
tru tot ce a făcut și face 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în scopul propă
șirii necontenite a patriei 
noastre, al creșterii bună
stării întregii națiuni.

Ca o încununare a aces
tor momente de intensă 
bucurie, pe platoul de la 
ieșirea din parc se for
mează o mare horă, în ca
re sînt invitați să se prin
dă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

' Omagiind tradiționala 
sărbătoare a zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii din patria 
noastră și-au exprimat ho_ 
tărîrea de a înfăptui e- 
xemplar, și în viitor, po
litica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, de a acționa în conti
nuare cu eforturi sporite 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei, pen
tru consolidarea indepen
denței și suveranității sale 
naționale, pentru a contri
bui la realizarea ’ aspirați
ilor de libertate, colaborare 
și pace ale întregii ome
niri.

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT

Fotbal, divizia A ,
Oaspeții au rămas fără replică

JIUL PETROȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 
(0—0). Așa cum se profila, 
la pauză, jocul părea lip
sit de clarviziune, cu o 
dominare insistentă. dar 
insuficientă, în care jucă
torii Jiului, deși au dove
dit că doresc victoria, nu 
găseau nicicum drumul 
spre gol. A venit însă re
priza a II-a care, ca de 
atîtea ori, a demonstrat că 
Jiul rămîne aceeași echi
pă greu de învins pe te
ren propriu și că victoria 
nu-i poate scăpa.

De la început, lipsa de 
concentrare în joc a gaz- 

L delor a permis studenți- 
f lor din dealul Copoului să 
; arate la Petroșani cu ce 
[ arme au reușit să facă 
I surpriza turului (vă mai 

amintiți de victoria lor 
la Craiova ?). Neatenția 
lui M. Popa (în min. 29), 
ocaziile ratate de Cioacă 
în minutele 17 și 33 pu
teau duce partida spre un 

' alt deznodămînt, mâi ales 
că singura ocazie verita
bilă a gazdelor a irosit-o 
nepermis de ușor Stoines- 
cu in min. 38 (la excelen
ta pasă a lui Lasconi). Par
tida nu a avut în prima 
sa parte prea multe vir
tuți tehnice, dar a impre
sionat (neplăcut) prin cî- 
teva intrări dure, oaspe
ții „conducted" în această 
perioadă cu 19—8 la... faul
turi, Concluzia, după 45 
de minute: un scor alb și 
un meci... fără culoare !

Nu trec prea multe mi
nute din repriza secundă 
și spectatorii au prilejul 
să aplaude primele faze 
reușite ale băieților lui 
Tonca. Mai întîi în min. 55 
cînd șutul puternic al lui 
Lasconi (din nou foarte 
bun!) este scos de pe li
nia porții de Ciocîrlan. A- 
poî în minutele 68 și 69 
cînd M. Popa și respectiv, 
Stoinescu trec de puțin 
pe lingă deschiderea sco
rului. Două faze care a- 
nunțau, parcă, momentul 
decisiv din min. 75: la o 
centrare de pe partea stin
gă M. Popa tentează cu 
capul în fața lui Bucu, 
acesta, surprinzător, sca
pă mingea înainte și Las
coni, pe fază, înscrie, pro- 
ducînd bucurie în tribune. 
Dar abia repusă mingea 
la centru, după atacul ie
șean irosit, gazdele reu
șesc în min. 77 detașarea, 
ca urmare a unei acțiuni 
personale a lui Stoinescu, 
care, după ce l-a driblat^ și 
pe portarul Bucu, a în
scris în poarta goală. Un 
gol venit parcă tocmai 
pentru a sublinia finișul 
foarte bun al gazdelor 
hotărîte ca în acest final 
de sezon să demonstreze 
suporterilor lor că merită 
mult mai multă dragoste 
și înțelegere pentru a fi 
ajutați astfel să urce in 
clasament.

Rocada făcută după mar
carea golului (Szekely re
tras din linia de mijloc

în locul fundașului Stana 
și invers) credem că se 
putea, face mai repede, cei 
doi jucători dînd parcă 
mai mult randament toc
mai pe posturile pe care 
au încheiat partida.

A arbitrat foarte bine 
o brigadă formată din 
Ion Crăciunescu. (centru) 
și Gheorghe Constantin 
— ambii din Rm. Vîlcea

și Doru Buciuman (din 
Timișoara). La tineret re
zerve, victorie a... oaspeți
lor: Jiul — „Poli" Iași 
2—3.

Formația utilizată de 
Jiul: Cavai — P. Grigore, 
Vizitiu, M. Popa, Stana — 
Szekely, Dosan, Găman — 
Stoinescu, Lasconi, Bălu-

Al. TĂTAR

REZULTATE TEHNICE: Univ. Craiova - F.C. Olt 1-0T 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Bihor 1-0, Dinamo — Sportul 
studențesc 3-1, Jiul Petroșani — Politehnica lași 2-0, 
Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș 1—0, Petrolul Ploiești —
C.S. Tîrgoviște 6—1, F.C. Argeș — F.C. Baia Mare 3-0.

CLASAMENTUL
1. Steaua 30 19 4 7 54-21 42
.2, Dinamo : 27 15 9 3 52-26 39
3. Univ. Craiova . 31 16 6 9 51-26 38
4, F.C. Argeș 30 17 3 10 39—26 37
5. Sportul studențesc 31 15 6 10 47-37 36
6, S.C. Bacău 31 15 4 12 33-39 34
7. F.C. Bihor 31 >3 6 12 45-38 32
8. Chimia Rm. Vîlcea 31 13 6 12 38-45 32
9. Corvinul Hunedoara 31 12 7 12 43—38 31

10. Jiul Petroșani 31 12 7 12 28-35 31
11. Poli lași 31 10 10 11 28-33 30
12. F.C. Olt 30 9 11 10 31-22 29
13. Rapid București 31 9 ’ 9 13 27-32 27
14. F.C. Baia Mare 31 10 6 15 34-56 26
15. A.S.A. Tg. Mureș . 30 10 5 15 27-40 25
16. Dunărea C.S.U. Galati 31 7 10 14 26-36 24
17. Petrolul Ploiești 31 8 7 16 31-46 23
18. C.S. Tîrgoviște 31 4 6 20 23-61 14

ETAPA A XXXII-a: Dinamo — Jiul Petroșani, F.C.
Baia Mare - Steaua, A.S.A. Tg. Mureș - S.C. Bacău,
Rapid — Univ. Craiova, Petrolul Ploiești — Chimia Rm.
Vîlcea, Dunărea C.S.U. — Corvi inul, Politehnica laș i r-
F.C. Argeș, C.S. Tîrgoviște — Sportul studențesc, F.C. 
Olt —’ F.C. Bihor.

COLEGIUL DE REDACȚIE: losil BALAN, loan DUB EK, Dorin GHEȚA Ion 
MUSTAȚA, Simion POP - redactor șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct, 

Țama ȚAȚă^CA. '

1-6 V 1984

MARȚI, 1 MAI

— „Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc* 
(se sărbătorește de la 1 V 1890),

MIERCURI, 2 MAI

— Al XX-lea Congres al Partidului Socialist Democratic 
Italian (Roma, 2—4).

— Vizita președintelui Ciprului, Spyros Kyprianou, în Gre
cia (2-4).

— Vizita în Japonia a secretarului de stat al S.U.A., Geor-
ge Shultz. .. ■

JOI, 3 MAI

— La Lisabona începe Conferința internațională de soli
daritate cu Nicaragua și pentru pace in America Cen
trală (3-6).

— Reuniunea experților Parlamentului latino-american și
ai Sistemului Economic latino-american (SELA) (Ca
racas).,./ :' r

VINERI, 4 MAI

— La. Paris au loc convorbiri între președintele Francois 
Mitterrand și primul ministru al Marii Britanii, Mar
garet Thatcher. '

DUMINICA, 6 MAI

— Reuniunea Comitetului de supraveghere al O.P.E.C. 
(Viena).

(Agerpres)

FILME
MARȚI, 1 MAI

PETROȘANI — 
iembrie: S-a întîmplat 
lingă Rostov; Unirea: Vii
toarea tinereții; Parîngul: 
Albinuța.

LONEA: Concertul.

VULCAN — Luceafă' 
rul: Casa visurilor.

LUPENI 
Elvis.

Cultural: 
•' \ ..

URICANI: Incendii 
locuri pîrjolite.

MIERCURI, 2 MAI

Și

PETROȘANI — 7 
îembrie: S-a întîmplat la 
Rostov; Unirea: Viitoarea 
tinereții; Parîngul: Albi- 
nuța.

LONE A: Speranță și 
sprijin.

VULCAN — Luceai ă- 
rul: Casa visurilor.

LUPENI
Elvis.

No-

Cultural :

URICANI: Copiii 
ningradului.

Le-

TV
MARȚI, 1 MAI

10,00 1 Mai muncito
resc. Cîntece și versuri 
patriotice și revoluționa
re dedicate muncii, pa
triei socialiste, partidului,
10.30 Laureați ai muncii.
Reportaj. 10,45 Omagiu al 
pionierilor și 
dedicat zilei muncii. 11,00 
Desene animate. 11,15 
Cîntece și dansuri popu
lare. 12,20 Cîntec de mai. 
12,35 Pagini din comedia 
cinematografică româ
nească. 13,00 Telex. 13,05 
Album sărbătoresc, (p.c.) 
18,10 Film: „București". 
(c.) 18,40 Desene animate. 
19,00 ' Telejurnal. (p.c.)
19.30 Simfonia eroică a 
muncii — documentar. 
19,50 Imn muncii sub

școlarilor

flamurile tricolore. Spec- i 
tacol omagial cultural-ar- I 
tistic dedicat Zilei Inter- I 
naționale a Muncii orga- 1 
nizat la Palatul Sporturi- | 
lor și Culturii. 21,10 Din 
toată inima— spectacol 
muzicai-distractiv. (c.). |
22,00 Telejurnal, (p.c.) i 
22,30 Melodii îndrăgite, 
(c.)

MIERCURI, 2 MAI

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

10,00 Tineri în primă- | 
vara țării. Program spe- i 
cial dedicat Zilfei tinere
tului. 12,30 Telefilmoteca , 
de ghiozdan. „Arabcla". I 
(c.) 13,00 Telex. 13,05 Al- I 
bum de mai. (p.c.) Din su- I 
mar: Parada orchestrelor. I 
Umor și muzică. Muzică 
ușoară. Sub cupola circu
lui. Melodii populare. 
Cascadorii rîsului. Ritm 
și melodie. Desene anima
te. Varietăți muzical-co- 
regrafice. Comoara de la 
Telna •— reportaj. Varie
tăți folclorice. Aplauze 
pentru tinere talente. Mo
ment folcloric. Secvența 
telespectatorului. 17,30 
Fotbal: Rapid — Univer
sitatea Craiova — In pau
ză — desene animate. 
19,15 Telejurnal, (p.c.) 
19,35 Cu tinerețea noastră, 
îți mulțumim partid! Do
cumentar. Imn tineresc 
patriei, partidului. Spec
tacol dedicat Zilei tine
retului din Republica So
cialistă România 20,35 
Film artistic: „Riul care 
urcă muntele". (c.) Pro
ducție a Casei de filme 
Unu. 22,15 ’ Telejurnal. 
(P.c.) ,

I 
I 
i 
I 
i

JOI, 3 MAI

I 
I
I

cincinalului.
Studioul tineretului. 

Desene animate. 
Telejurnal, (p.c.) 

Actualitatea în e_

15,00 Telex. 15,05 Pro
fesiunile 
15,25 
16,20 
20,00 
20,20
conomie. 20,35 A patriei 
cinstire. Cîntece și ver
suri. 20,50 Reportaj ’84. 
21,10 Film. ,•Tovarășii". 
Ultima parte. 21,55 
rea României, (e.) 
cursul cîntecului 
pentru tineret. 
1984. (seleețiuni). 
Telejurnal, (p.c.)

Cînta- , 
Con- 

politic 
Ediția |
22,15 .
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