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" Adunarea festivă 
consacrată Zilei de 1 Mai

Sărbătoare muncitorească 
păstrătoare de glorioase 

tradiții revoluționare
Astăzi, fabricile, minele, 

uzinele ?i șantierele patriei, 
ca de pe toate meridia
nele globului, arborează 
drapelele purpurii de lup
tă ale proletariatului pen
tru triumful ideilor socia
lismului, a idealurilor u- 
nei lumi fără exploatare, 

a libertății sociale și na
ționale, a independenței, 
suveranității, progresului și 
păcii. E 1 Mai, Ziua soli
darității internaționale a 
celor ce muncesc.

De aproape un secol, an 
de an, în miez de primă
vară, marea sărbătoare 
muncitorească încărcată de 
simboluri și glorioase tra
diții revoluționare sosește 
însuflețind cugetul oameni
lor de a j intîmpina cu 
gînd de aleasă omagiere 
și cinstire, cu prinosul fap
telor de muncă, de noi și 
frumoase împliniri pe pla
nul dezvoltării sociale. 1 
Mai — Ziua muncii — a 
fost întimpinată rn acest an 
de poporul nostru într-o at
mosferă de puternică efer
vescență creatoare, de an
gajare și elan creator în 
toate domeniile de activi
tate, generate de eveni
mentele politice cu înălță
toare semnificații istorice 
trăite la începutul acestei 
primăveri, cînd cel mai 
strălucit fiu al națiunii ro

mâne, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, a fost 
reînvestit în funcția supremă 
de președinte al Republicii 
Socialiste România. Puter
nic mobilizați de evenimen
tele de importanță hotări- 
toare pentru destinul co
munist al poporului nostru, 
pentru prezentul și viitorul 
patriei, oamenii muncii din 
Valea jiului, ca de pe în
treg cuprinsul țării, s-au a- 
vîntat cu entuziasm și mîn- 
drie patriotică în întrecerea 
socialistă pentru înfăptui
rea sarcinilor economico- 
sociale ale acestui ultim an 
al cincinalului, al mărețe
lor obiective de dezvoltare 
multilaterală și progres ale 
României socialiste stabili
te de Congresul al Xlll-lea 
al partidului.

Intîiul Mai sărbătoresc 
din acest an prilejuiește 
minerilor, tuturor oamenilor 
muncii din Valea jiului — 
zi de însuflețitor bilanț. In 
această zi de măreață săr
bătoare muncitorească și de 
bilanț, oamenii acestor stră
vechi meleaguri bogate în 
cărbune omagiază cu atît 
mai mult, cu profundă sa
tisfacție și legitimă mîndrie 
patriotică, cu aleasă pre-
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ÎN MAI
In Mai, în miez de primăvară 
Urmînd partidul - pildă vie - 
Sub flamurile tricolore 
Se-nalță-o nouă Românie. 
Uniți, muncim în libertate, 
Curați ca florile de măr, 
Scrutăm în viitor, departe, 
De veghe stînd la adevăr... 
In Mai, în mîndra Românie 
Conduși de Ceaușescu, fiul 

țării, 
Spre comunism pășim cu 

bucurie
Și-n ochi purtăm senini, 

albastrul zării

Irimie STRĂUJ

Minerii, preparatorii, cons
tructorii de mașini, energe. 
ticienii, muncitorii din in
dustria ușoară, alte ca
tegorii de oameni ai mun
cii din municipiul Petroșani, 
puternic angajați în între
cerea socialistă, se prezin
tă la marea sărbătoare a 
muncii de la 1 Mai cu re
zultate deosebite, exprimîn- 
du-și astfel bucuria și sa-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
au participat, marți după-a. 
miază, la adunarea festivă 
consacrată zilei de 1 Mai, 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

Intr-o impresionantă u- 
nitate și vibrantă trăire pa. 
triotică, toți fiii țării au a- 
dus — în această zi de 
scumpă sărbătoare, de stră. 
lucit bilanț al marilor îm
pliniri, al istoricelor izbînzi 
în edificarea noii orînduiri 
— prinosul lor de caldă re
cunoștință eroicului nos
tru partid comunist, conti
nuatorul celor mai înaintate 
tradiții ale luptei revoluțio. 
nare duse de poporul ro
mân, forța politică condu
cătoare a societății, inima 
puternică, veșnic tînără a 
națiunii. In același timp, 
ei și-au îndreptat gîndurile 
pline de dragoste și stimă

spre conducătorul iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care și-a dedicat întreaga 
viață, gîndirea și fapta re
voluționară cauzei nobile a 
partidului, patriei și popo
rului, binelui și fericirii na
țiunii, înfloririi continue a 
României, în deplină liber
tate și independență, trium. 
fului idealurilor socialismu. 
lui și păcii.

Aceste înalte gînduri și 
simțăminte și-au g*ăsit o 
vie și pregnantă expresie 
în primirea însuflețită fă
cută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu de 
miile de bucureșteni pre- 
zenți în Parcul Tineretului, 
care au aclamat îndelung 
pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria 
noastră socialistă, pentru 
minunatul ei popor, cons
tructor victorios al socialis. 
mului. Coruri reunite au 
intonat atît de îndrăgitul 
cîntec „Partidul — 
Ceaușescu —■ România".

Cu adîncă emoție, pionieri 
și șoimi ai patriei, tineri și

tinere s-au apropiat de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le cu 
afecțiune buchete de flori.

Aceeași atmosferă entu. 
ziastă domnea și în Pala
tul Sporturilor și Culturii, 
care a găzduit adunarea 
festivă.

In aclamațiile celor pre. 
zenți în sală, împreună cu 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezi
diu au luat loc membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, mem. 
bri de partid cu stagiu din 
ilegalitate, conducători ai 
unor întreprinderi și insti
tute de cercetări, ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești, personalități ale vie. 
ții științifice și culturale, 
muncitori, specialiști, alțl
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ogat raport muncitoresc
tisfacția deplină pentru 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea partidului și statului 
nostru.

Cu cele aproape 
23 000 tone de cărbune ex
trase peste sarcinile de 
plan de la începutul anu
lui, minerii de la I.M. Pa- 
roșeni se află pe primul loc 
în întrecerea socialistă pe 
Combinatul minier Valea 
Jiului. Folosind din plin 
marile capacități de pro
ducție echipate cu susține
re și tăiere mecanizată 
productivitatea muncii pla
nificată în cărbune a fost 
depășită în medie cu 850 
kg pe post. Rezultate deo
sebite în muncă au obți
nut minerii sectoarelor I, 

III și IV, care înregistrea

ză, la zi, plusuri de 13 000 
tone, 7 500 tone și, respec
tiv, 3000 tone de cărbune. 
Printre brigăzile cu însem
nate depășiri la producția 
fizică de cărbune se numă
ră cele conduse de Gavrilă 
Mesaroș, Francisc Fazakaș, 
Mihai Șchiopu, Nicolae An- 
drașic și Constantin Cio- 
bănoiu.

4^ Un alt colectiv de mi
neri care și-a realizat cons
tant sarcinile de plan în 
acest an și care înregistrea
ză, la zi, un plus de peste 
5 700 tone de cărbune la 
Droducția fizică este cel de 
la mina Lonea. Din cadrul 
ace'stui colectiv s-au re
marcat minerii sectoarelor 
III și IV. Cu rezultate deo-
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Oameni din linia întîi
Sărbătoare, sărbătoare a muncii. In mu. 

nicipiul nostru — loc cu vechi și boga
te tradiții muncitorești — trăiesc și mun
cesc împreună mineri, constructori, ener_ 
geticieni, constructori de mașini și utilaje 
miniere, preparatori și muncitori ai uni
tăților economice aparținînd industriei 
ușoare. Realizările lor, faptele lor pot fi 
regăsite peste tot în Valea Jiului.

Ziarul nostru a consemnat faptele de 
muncă, realizările, succesele acestor oa
meni, succese repurtate în acești ani mi. 
nunați pe care, cu mîndrie, îi numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu". Și astăzi, în 
prima zi de armindeni, cînd cu toții cins

tim Ziua internațională a color ce mun- i 
cesc, a intrat în tradiție publicarea, în i 
cadrul rubricii „Oameni din linia întîi", i 
a celor mai destoinici dintre vrednicii i 
făuritori ai prezentului și viitorului.

Ei sînt, deci, „Oamenii din linia întîi", 
cei care, prin eroismul cotidian în mun. 
că, pun cărămidă lîngă cărămidă la te
melia continuei înfloriri și prosperități a 
patriei noastre socialiste. Ei sînt cei 
care își consacră munca lor unui singur 
țel: chipul de mîine al țării, întruchipat 
în viitorul său comunist. (Gh. O.)

1. Constantin Popa, miner șef de brigadă, sectorul IV, I.M. Lupeni. Erou al 
Muncii Socialiste. 2. Ștefan Alba, miner șef de brigadă, sectorul IV I.M. I’etrila. 
3. Dumitru Agache, preparator, secția Coroești a I.P.C.V.J. 4. Adela Matei, confec- 
ționeră, I.C. Vulcan. 5. Nicolae Borbely, strungar, S.S.H. Vulcan. 6. Gheorghe Sa. 
vin, șef de echipă dulgheri, brigada 10 A.C.M. Petroșani. 7. loan Saltelichi, mais
tru U.F. Paroșeni. 8. Constantin Pîrjol, sudor, I.U.M. Petroșani. 9. Viorica lluță, 
confect -msviî, I.T. Petroșani.

3
Ieri, în sala de spec- s . 

tacol a Teatrului de stat •; 
„Valea Jiului" din Pe- | 
troșani a avut loc un ț 
spectacol festiv dedicat ș 
zilei de 1 Mai, sărbătoa- 3 
rea oamenilor muncii de 
pretutindeni. Spectacolul, 
regizat de George Ne- i 
graru s-a constituit ca 
un vibrant omagiu adus 
oamenilor — făuritori de î 
bunuri materiale și spiri- 3 
tuale, adevărată colum- : 
nă ridicată celor ce, ;

!■! UMIIII l «II Mill» III___ «III------«■_.LI ■ I-
________________________ _ «

Spectacol j 
festiv

1
■ • — i

prin munca lor înfrățită, 
în pace și prietenie, ri- ; 
dică zi de zi societatea ; 
pe noi trepte de lumină, i

A fost relevată dorin- i 
ța fierbinte a noastră, a j 
oamenilor României de i 
azi, ca pacea să triumfe î 

- f in lume, ca fiecare sa ne ; 
putem bucura în liniște : 
de roadele muncii noas- • 
tre.

Versurile rostite de |. 
Monica Boghiu .și |i 
Gheorghe Stoica, dan.su. fj 
rile modern și tematic il 
realizate cu talent și dă- fj 
ruire de grupul de
dansatori ai Casei de î,
cultură, coregrafia Nico- j 
lae Zăblău, cîntecele și î 
dansurile populare pline î 
de viață (momentul fol- | 
doric a fost susținut de ; 
ansamblul „Parîngul", i 
solist Valentin; 
Baboe), prezența plină |i 
de tinerețe a corului șj 
„Armonii tinere" al Co
mitetului U.T.C. din în
treprinderea de utilaj 
minier și a corului de 
cameră al Liceului de 
matematică-fizică din Pe
troșani, dirijate de Hora.

H. DOBROGEANU

lonucifii
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MUNCA NOAST,
ÎNCHINATA ÎNFLORIRII MULTI

In mai puțin de un 
deceniu, mineri
tul la Lupeni, ca 

și cel din întreaga Vale, 
a cunoscut mutații fun
damentale; îndemnul se
cretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a 
s" trece la mecanizarea 
lucrărilor din subteran, 
cu consecința firească 
— formarea minerului- 
tehnician —. a fost ma
terializat mai întîi la 
sectorul IV, prin intro
ducerea complexelor me. 
canizate, apoi cea mai 
mare mină din țară a 
devenit un adevărat „la
borator" al mecanizării, 
deziderat realizat cu a- 
jutorul utilajelor cons
truite la I.U.M. Petro
șani.

— Brigada lui Laszio 
Matyus are in dotare un 
complex românesc SMA- 
2, cu care a exploa
tat felia a Il-a din 
stratul 3, bloc III A. 
Pentru a intra în felia 
următoare, a treia, se 
impunea demontarea 
completă a cadrelor și 
trecerea lor prin came, 
ra de reparații și mon
taj

„Impactul" cu mecani
zarea, departe de a fi 
stresant, cum susțin u- 
nii politologi de pe alte 
meridiane, s-a dovedit, 
pentru ortacii lui 
Matyus, fertil. Oamenii, 
ne explică în continuare 
ing. Gheorghe Cotor-

mam, șeful de sector, 
au deprins repede tai
nele utilajelor, mai 
mult chiar, în acest răs
timp 
să le 
performanțele, 
ducă 
nice, 
feliei 
tyus, 
că și

record, au reușit 
îmbunătățească 

să le a- 
îmbunătățiri teh- 
După exploatarea 
menționate, Ma- 

frații Emil, Costi- 
Titi Lemnaru, pri

nc, capacitatea zilnică a 
complexului, aduce o 
cantitate suplimentară de 
cărbune extras. O altă 
noutate — reciclarea se 
face de oamenii brigă
zii,

Mcanizarea cons
tituie de fapt a- 
tuul întregului 
sector, mulțumită ei, 

dar și priceperii oame-

Revoluția
în gîndire și fapte

rhii doi șefi de schimb, 
Francisc Kardos, tot șef 
de schimb și ceilalți au 
observat ca, întreținut 
bine, complexul arată 
ca nou.

oua tehnologie de 
reciclare, inițiată 
la începutul lu_ 
p r i 1 i e, a- 
avantaje sub-

bl 
nii a 
duce 
stanț'ale — dispariția e- 
tapelor intermediare de 
demontare, reparații și 
montare, se cîștigă deci 
timp, transportul se 
desfășoară concomitent 
cu săparea suitorului. 
Astfel in loc de un ca
dru pe zi reparat, trans
portat și asamblat, a. 
cum se transportă trei. 
Timpul de reciclare s-a 
redus cu o lună, timp 
care înmulțit cu 000 to-

nilor, de la începutul a- 
nului s-au extras peste 
plan aproape 15 0U0 to
ne de cărbune. Mihai 
Blaga și ortacii săi mun
cesc cu complexul SMA. 
2 in panourile zero și 
unu, cu productivități 
constante de 14,5 tone 
pe post. Creșterea pro
ducției și a productivi
tății (0,5 tone/post) se 
conjugă cu preocuparea 
pentru extinderea me
canizării; în perioada i- 
mediat următoare se va 
trece la echiparea unui 
frontal lung de 140 m 
în panourile 5—6, stra
tul 4, cu complexul cel 
mai prețuit de mineri, 
SMA-2.

— Acest complex, su
bliniază ing. Cotormani, 
are calități deosebite,

fapt pentru care mulțu. 
mim constructorilor de 
utilaje din Petroșani.

șadar, Blaga și or
tacii săi trag a- 
cum din plin, în 

lupta cu timpul. Briga
da lui Matșus reciclea
ză cadrele complexului 
lor. In această acțiune, 
șeful de brigadă ne-a 
mărturisit că se rriîn- 
drește cu Roman Stan, 
Teodor Puf, Mihai Ke- 
lemen, Gheorghe Voicu, 
Gheorghe Leahu, Victor 
Oană, Dumitru Epure, 
mineri-tehnicieni cu ex
periență, dar și cu mai 
tinerii lor colegi Vasile 
Chele, Radu Ștefan, Cos. 
tel Nicolai, Ladislau Ma
te, Ilie Candide, Ion Si- 
mion.

...Cu ani în urmă l-am 
întîlnit pe Matyus în 
fruntea unei brigăzi de 
pregătiri. Cu uneltele 
tradiționale, pichamere, 
lopeți, securi. Acum, in 
fața complexelor utilaje, 
el și ortacii săi se des
curcă admirabil, A tre
cut doar un deceniu, 
care insă a schimbat ra
dical „fața" mineritului 
la Lupeni, în Vale. Me
tamorfoză inițiată de 
Minerul de onoare al lâ. 
rii și realizată de co
lective de nădejde, de 
oameni entuziaști din 
subteranul centenarei ci
tadele a mineritului ro
mânesc.

Ion VULPE

Mecanizarea mineri
tului din întreaga Vale 
a Jiului poartă astăzi 
însemnele noului, ale ce
lor mai moderne cuce
riri ale tehnicii mondia
le. Complexe mecanizate, 
combine cu randamente 
înalte, utilaje și instala
ții moderne ușurează as- 
tăzi munca minerilor din 
toate unitățile de profil 
din municipiul nostru.

Constructorii de mașini 
și utilaje miniere din 
cadrul I.U.M. Petroșani 
se încadrează in efortul 
colectiv al oamenilor 
muncii din această parte 
a țării, făcînd din rodul 
muncii lor creatoare o 
dovadă a inteligenței și 

; abnegației, puse in sluj
ba activității extractive.

Profunde mutații
calitative

Unitate veche, de 
peste 50 ani, pre- 
parația Petrila a 

cunoscut o dezvoltare 
fără precedent in ultima 
perioadă. Este de ajuns 
să amintim că vechea 
prepa rație, veche șî ca 
existență și ca tehnolo
gii de preparare, cu zi
durile marcate de tre
cerea anilor, asigura, 
prin prelucrarea masei 
totale de cărbune extras 
la minele Lonca, Petrila 
și Dilja, doar 25 la sută 
cărbune pentru semicocs. 
S-a trecut la un amplu 
proces de extindere și 
modernizare, în urma 
căruia, la ora actuală, se 
prelucrează 70 la sută 
cărbune pentru semi
cocs, din cantitatea to
tală extrasa la cele trei 
întreprinderi miniere. 
Utilajele moderne, noile 
tehnologii de lucru, ina. 
jpritatea dintre ele de 
concepție și 
românească, au determi. 
nat mutații 
nizarea forței de 
că, in pregătirea

ele
fabricație

ducția netă globală a 
fost depășită cu peste 
4000 tone de cărbune, 
recuperarea în cărbunele 
special a fost cu 2 punc
te mai mare decît sar
cina planificată, ceea ce 
reprezintă o depășire de 
6,3 la .sută. Acestea sînt 
doar niște cifre. Fiecare 
dintre ele sint insă bo
gate în semnificații, re
flectă valori ale mun
cii unor colective de 
preparatori a căror me
nire și vocație este în
nobilarea bogăției ener
getice extrase din adîn- 
curile pămintului. Pre
ședintele comitetului 
sindicatului, ing. Mag
dalena Knebel ne-a \ or
bit cu emoție și căldură 
despre succesele obținu
te de formațiile conduse 
de Ion Toacă și 
«ru Probaje, din 
rul de preparare, 
tantin Bodescu,
Ciur, Gheorghe Arșoi și 
Gheorghe Barbu, din 
atelierul electromecanic. 
La panoul fruntașilor 
pot fi găsite și regăsite, 
lună de lună, numele 
lui Dumitru Truca, Lit iu 
Sîrbu, 
culina 
Serea, 
mitru 
rica

Dumi- 
atelie- 
Cons- 

loan

Înfăptuit la indica
ția secretarului 
general al parti- 

cu 
în

in omoge
ni un-

în pregătirea supe
rioara a oamenilor mun
cii, in calificarea, poli ca. 
lificarea 
rea preparatorilor, 
firesc, toate acestea 
determinat salturi 
tative în conștiința 
în formarea unui 
nou.

eful secției, 
Nicolae Tăia 
re cu ce se 

dri. De la începutul 
lui 1985 indicatorii 
tetici de bază au 
realizați și depășiți.

și perfecționa
și, 
au 

cali- 
lor, 
om

ing. 
ir a- 
min- 
anu- 
sin- 
fost 

Pro.

George Buza, Ni- 
Bîrsan, Panait 
loan Babeu, Du.

Cojocaru sau Vio- 
Pretterebner. Și ei,

alături de toți muncito
rii țării, întîmpină ziua 
de 1 Mai cu satisfacția 
datoriei împlinite, cu 
hotărîrea de a înfăptui 
neabătut sarcinile trasa, 
te de Congresul al XIII, 
lea al partidului.
Mircea BUJORESCU

dului" — sintagmă 
valoare de simbol, 
acești 20 de ani, pentru 
orice colț de pămînt ro
mânesc, care și aici, la 
Vulcan, se regăsește ma
terializată într-un 
dern 
triei 
derea

La 
luni, 
mai, se vor împlini șap
te ani de la tăierea 
panglicii inaugurale. Mo. 
meni care a marcat nu 
numai darea în folosin
ță a noii unități, ci și 
începutul unui drum al 
devenirii. Un drum pe 
care colectivul, tînăr și 
el, l-a străbătut dornic 
de afirmare. Că efortul 
a fost răsplătit ni-1 do- 
vește dinamica indicato
rilor de plan. De la 19,4 
milioane lei — cit în
registra producția mar-' 
fă în 1979 — s-a ajuns, 
în prezent, ca în drep
tul acestui indicator e- 
conomic să fie înscrisă 
cifra de 180 milioane. 
Exportul reprezintă, in 
1985, peste 50 la sută 
din producția fabricii, 
produsele pUrtind mar
ca întreprinderii din 
Vulcan bucurîndu-se de 
aprecieri pe multe piețe 
externe.

n moment de sea
mă în viața co

lectivului l-a cons
tituit vizita tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
la numai două luni du-

mo- 
obiectiv al indus- 
ușoare: întreprin
de confecții.

sfîrșitul acestei 
mai precis in 30
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^*4 i obișnuită de 
J muncă la Intre- 

prinderea de u- 
tilaj minier din Petro
șani. Și totuși, acum, in 
prag de „Armindeni" ci
tesc în ochii oamenilor 
din secția „construcții 
metalice" a citadelei u- 
lilajului minier roma
nesc, o bucurie aparte; 
este bucuria de a munci 
liber, in pace, pentru ca 
tovarășii lor — prome- 
teii ce scot din adîncuri 
cărbune pentru lumina 
țării, să aibă condiții tot 
mai bune de muncă, 
pentru ca producția de 
cărbune obținută să fie 
tot mai mare, pentru ca 
productivitatea muncii 
fiecărui miner să creas
că. Utilajele miniere fa
bricate aici, pe locul un

de Brâncuși a făurit „Co
loana fără sfîrșit a e. 
roilor", pot fi găsite as
tăzi în abataje și gale

's___________________________

O mare familie muncitoreasca
rii, adueind'u-și din plin 
contribuția la sporirea 
cantitativă și Calitativă 
a producției de cărbu
ne, la ușurarea muncii 
minerilor.

Aici, la I.U.M.P. mun. 
cește un 
muncitoresc 
nur, afirmat in viața e- 
eonomică a ..............
ca un colectiv de oameni 
vrednici și cinstiți care 
traduc zi de zi in fapte 
indicațiile secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da in
dustriei miniere utilaje. 
Ic necesare, contribuind 
astfel la modernizarea 
mineritului românesc.

„In aprilie, în cinstea 
zilei de 1 Mai, am li
vrat minei Lupeni un 
complex „SMA-2", și un

detașament 
puternic, ti-

Văii Jiului

„Tll-7". La acestea se 
adaugă grinzile articu
late livrate .altor benefi. 

ciari, întreprinderilor mi. 
niere Dilja, Lonea, Vul
can, Paroșeni, Lupeni" 
— ne spunea Ion Predoi, 
maistru, secretarul comi
tetului de partid. „Aici, 
în secția „construcții me
talice" condusă de ingi
nerul loan Daraban pu
teți vedea la lucru sub- 
ansamble ale unui com
plex SMA-PH 2 ce ur
mează a fi livrat în pri
ma decadă a lunii mai 
întreprinderii miniere 
Uricani" — adaugă in
ginerul Victor Scotodeț. 
„Dealtfel, trăim și mun
cim într-un colectiv ca

re îmbină fericit tine
rețea cu experiența. Din
tre cei care lucrează in 
„monobloc", cum ne pla
ce să spunem, ne-ain o. 
pri la cîțiva: sudorii Ion 
Dobre, Viorel Munteanu, 
Vasile Stăncioiu, Hlighe- 
ria Artenie, lăcătușii 
loan Lupșanic, Constan
tin Rovența, Nicolae 
Pieptăn, Emilian Zamo
ra, îndrumați de Gheor. 
ghe Ionică, Gheorghe 
Cioarcă — maiștrii, sau 
de inginerii loan Corhan, 
Marian Martinescu".

Despre tinerețea u- 
tilajului minier 
românesc se poa

te scrie mult. Este, poa
te, unul din exemplele 
cele mai grăitoare ale 
tinereții patriei. In sec.

ția „const 
ce" peste 
muncitori 
nere; Uzii 
numai in 
tineri-absc 
ceului indi 
trilâ, liceu 
I.U.M.P., 
de noile c. 
nea secret; 
„Muncitor; 
crești, așă 
toți comu 
jă de ce 
au pășit 
mai astfel 
veșnic tin

pul 
bucuria di 
munci în i 
Aici am î 
familie mi

H. ALEX
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ia- Margareta Zeides, di-
lu- rectoarea întreprinderii,
a- Dovada: diversificarea
în gamei de confecții pro-
ită duse de colectivul nos-
de tru și ieșirea pe piața
im externă, planul la export
in în acest an fiind de 57
ă milioane lei.

— Calificarea forței 
a de muncă este o altă

coordonată a activității 
= noastre, intervine în dis.

cuție Victoria Roșea, se
cretara comitetului de 
partid. In februarie, 23 
de muncitoare au absol
vit școala profesională 
de la Sibiu, iar altele 50 
cursurile de calificare 
organizate aici, în fa
brică. Și aceasta nu es
te totul: în iunie încă 

_ 35 de persoane vor in-
“ tra în posesia certifica
ta tului care le atestă în- 

sușirea meseriei de con- 
n fecționeră.

ntreprinderea de 
confecții Vulcan. 
O unitate ale

l" cărei produse sint bine- 
cunoscute și apreciate in 

fi țară și peste hotare. Pro. 
- duse de calitate de care 
•e se leagă și numele con- 

fccționerelor din forma
țiile conduse de Victo- 

J> ria Ene, Carolina Hâzi,
i. Elena Mandia, Aurica
,a Fornadi, Catalina Bloc,
a Elena Sîrbulescu, Vati-

ca Dogaru, Maria Dull, 
Elena Muscar și Giocon- 

ît da Ciureanu. Nume care
sint cuprinse într-o con. 
tinuă simbioză a deve
nirii și afirmării.

i-
?. Gheorghe OLTEANU

Complexul blocuri, 
lor Hermes, noul 
magazin univer

sal, teatrul municipal, 
înfloritoarele centre ci
vice ale orașelor Pe
troșani, Lupeni,. Vul
can, Petrila și Uricani 
— iată tot atîtea măr
turii impresionante ale 
faptelor de muncă ale 
constructorilor^ mărturii 
care se constituie acum, 
în ajunul marii sărbă
tori a muncii intr-o 
semnificativă expresie a 
împlinirilor noastre pe 
calea edificării vieții 
noi, demne 
și libere. Via
ța nouă, isto
ria nouă o
trăiesc și o
scriu zi de zi, 
alături de cei
lalți oameni 
ai muncii și 
constructorii.

II întrebam pe zidarul 
Tudor Sandu, construc
tor, declarat la începu
tul anului 1985, pentru 
al cincilea an consecu
tiv, fruntaș în întrece
rea socialistă pe Trustul 
de antrepriză construc
ții și montaje Hunedoa
ra Deva: „Cu ce gînduri 
întîmpinați ziua de 1 
Mai?“ „Gînduri de mun
că. Fiindcă în muncă se 
află izvorul tuturor îm
plinirilor noastre. Noile 
construcții sînt mîndria 
noastră. In prezent, Im. 
preună cu oamenii din 
echipa pe care o conduc, 
dintre care îi menționez 
în mod deosebit pe Ion 
Dîngă și Gavrilă Pro
dan, lucrăm la finisarea 
blocului nr. 2 din zona 
noului centru civic al 
orașului Lupeni și vrem 
să respectăm termenul 
de predare la beneficiar 
— 30 mai. Cu fiecare 
nou bloc vedem cum 
crește orașul și îi sporeș
te frumusețea urbanisti
că, fapt care ne umple 
inimile de mîndrie“.

e șantierul noului 
cartier Petroșani 
Nord i-am întîl- 

nit în aceste zile pe Mi
hai Asavei, Dumitru

Mărturii ale 
împlinirilor 

noastre

Noile ansambluri de locuințe, moderne și spațioase, inglobînd priceperea și 
munca arhitecților, au schimbat radical Înfățișarea orașelor din municipiul nostru. 
Cartierul Petroșani-Nord, prin liniile sale arhitectonice purtînd amprenta noului, 
constituie dovada cea mai grăitoare a schimbărilor ce s-au petrecut în ultimii 

ani pe harta social-edilitară a Văii Jiului.

Postolache, Gheorghe
Savin, Marin Dragu, 
Gheorghe Neagoie,
Constantin Tutilă, Dumi. 
tru Negoiță, Ion Milita- 
ru, Victor Pîrvu care au 
vorbit cu mîndrie des
pre munca lor de zi cu 
zi, despre realizările și 
dificultățile cu care se 
confruntă, despre satis
facția de a vedea cum 
an de an prin munca 
lor prind viață ideile 
îndrăznețe ale arhitecți- 
lor. Majoritatea acestor 
„meșteri de elită" cum 

ni i-a reco
mandat tova
rășul Dumi
tru Bălan, se. 
cretarul co
mitetului de 
partid al An
treprizei de 
construcții și 
montaje 

Petroșani, locuiesc îm
preună cu familiile lor 
în apartamente confor
tabile, în noile cartiere 
care au prins contur în 
anii marilor înfăptuiri 
socialiste, în anii „Epo
cii Nicolae Ceaușescu". 
In ultimele zile ale aces
tei capricioase luni de 
aprilie, în cel mai tînăr 
cartier al reședinței de 
municipiu s-au consem
nat noi evenimente sem. 
nificative. In blocul 61 
B au fost predate la 

„cheie" 30 de apartamen
te, iar la parterul blo
cului 121 s-a amenajat 
și dat în folosință cel 
mai mare magazin ali
mentar cu autoservire 
din Petroșani. Intr-un 
stadiu avansat de exe
cuție se află blocul 76, 
ale cărui apartamente 
de pe primul tronson 
sînt aproape de momen
tul recepției. Fiecare lu
nă, fiecare trimestru ca. 
re trece, îmbogățește 
harta urbanistică a mu
nicipiului nostru cu noi 
dotări.

Viorel STRAUȚ

2 MAI
I

In fiecare an, la 2 mai, 
i tinăra generație a țării, 
i întregul nostru popor săi - 
j bătoresc, potrivit unei 
i frumoase tradiții. Ziua ti- 
: neretului. EAc > zi in 
i care se face un rodnic bi- 
| lanț al implicării entuzias. 
i te și revoluționare a tine, 
i retului în înfăptuirea ho- 
i tărîrilor partidului, în 
i participarea la măreața 
i operă de edificare a so- 
i cietății socialiste rriultila- 
i teral dezvoltate în patria 
i noastră. Această sărbătoa- 
i re a tinereții, întîmpina- 
i tă cu nenumărate fapte 
1 de muncă înscrise în am. 
; pla întrecere utecistă a- 
i flată sub genericul „Tine- 
i rettil — factor activ în 
1 realizarea obiectivelor de- 
i ceniulni științei, tehnicii, 
i calității și eficienței", do- 
1 bîndește în acest an, cînd 
i se desfășoară Anul In- 
: ternațional al Tineretului 
i sub deviza „Participare, 
î dezvoltare, pace", semni- 
i ficații complexe, punînd 
i în evidență înseși dispo- 
i nibilitățile creatoare ale 
ș tinerei generații și voin- 
| ța unanimă de a trăi, în

Sărbătoarea muncitorească 
păstrătoare de glorioase 

tradiții revoluționare
(Urmare din pag. 1)

țuire, împlinirea a celor 
doua decenii de cind, prin 
voința unanima a comuniș
tilor, a întregului popor, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a fost ales în fruntea parti
dului. Iar dacă la acest 1 
Mai țara se prezintă mai 
bogată in împliniri ale 
construcției socialiste și 
mai înfloritoare ca oricînd, 
dacă in Valea Jiului mi
neritul a făcut progresele 
cele mai spectaculoase în 
dezvoltarea lui modernă pe 
baza mecanizării complexe 
introduse în subteran, iar 
așezările minerești trăiesc 
in acești ani profunde în
noiri pe plan urbanistic a- 
ducind cu sine creșterea 
calității vieți - este pentru 
că aceste meleaguri, ca șî 
întreaga țară, străbat cu 
pași uriași drumul de am
ple transformări in toate 
domeniile vieții ce caracte.

Bogat raport
(Urmare din pag. 1)

gie electrică s-au făcut e- 
conomii de 8 907 tone și, 
respectiv, 1 200 MWh, față 

secții pentru un complex me- aceeașj perioadă a anu. 
canizat SMA-PH2, 2 combine . lui trecut.

- ZIUA TINERETULUI
văța și munci intr-o lume 
a păcii și colaborării.

In întreprinderile mi
niere din Valea Jiului, în 
fabrici, șantiere și în 
școli se află mii și mii 
le Vneri care muncesc și 

învață, punindu-și în va
lone forța creatoare, în
suflețiți de dorința de a 
obține noi și superioare 
realizări în întîmpinarea 
Congresului al XII-lea al 
Uniunii Tineretului Co
munist. Tineri mineri, 
muncitori, elevi și stu- 
denți din municipiul nos
tru alături de tineretul 
patriei, au învățat să 
construiască, să lase 
în urmă lucruri 
bine făcute. Dar, 
mai ales, s-au „construit" 
pe ei înșiși ca oameni, la 
școala muncii și a spiri
tului revoluționar. In fie
care tonă de cărbune ex
tras din Valea Jiului, în 
toate marile înfăptuiri e- 
dilitare care au schimbat 
înfățișarea localităților se 
află încorporate munca și 
conștiința tinerilor al că
ror spirit creator este o 
continuă și pregnantă pre
zență cotidiană.

Prin faptele de muncă,

rizează aceste două dece
nii pe care cu mindrie pa
triotică le numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu". lată 
de ce, mîndri de prezentul 
luminos pe care îl trăiesc 
și însuflețiți de perspective
le minunate ce li se des
chid in față, minerii și 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului sînt ferm ho- 
tărîți de a-l urma cu ne
țărmurită încredere pe stră. 
lucitul conducător al parti
dului și statului în mărea
ța operă de edificare a o- 
rînduirii socialiste și comu
niste pe pămintul Româ
niei, de a sprijini cu toată 
ființa înfăptuirea înțeleptei 
politici externe a țării noas
tre de pace, colaborare și 
înțelegere în întreaga lu
me al cărei neobosit pro
motor este tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - revoluționarul 
înflăcărat ce-și consacră 
întreaga muncă și viață 
împlinirii marilor aspirații

muncitoresc
de abataj CA. 1 și 8 353 
grinzi articulate, iar cei de 
la LP.S.R.U.E.E.M, Petro
șani au livrat, peste sarci
nile de plan, 48 tone de 
utilaj tehnologic și 2 338 
stîlpi hidraulici.

+ Confecționerele de 
la I.C. Vxrlcan și-au depă
șit sarcinile de plan la 
producția marfă cu peste 
700 000 lei, la confecții tex
tile cu peste un milion lei, 
iar planul la producția 
destinată exportului a fost 
depășit cu 800 000 lei.

+ Energeticienii de la 
U.E. Pciroșeni au pulsat în 
sistemul energetic național 
in luna’ aprilie peste sarci
nile de plan 9 milioane 
kWh, cu 22 milioane kWh 
mai mult decît în aceeași 
perioadă a anului trecut. 
Energia electrică a fost pro
dusă in condiții de eficien
ță sporită, încadrîndu-se în 
consumurile specifice, iar 
la consumurile de combus- " 
tibil convențional și ener

prin felul cum s-a format 
și se formează prin inte
grarea energică în toate 
domeniile de activitate, lî- 
năra generație își mani
festă patriotismul, pregă
tirea moral-politieă și 
conștiința, răspunzînd în
demnurilor rostite do to
varășul Nicolae CeaUșescu, 
secretar general al parti
dului, de a fi neobosiți si 
cutezători căutători ai 
noului, receptivi la valo
rile științei, tehnicii, cul
turii, ale cunoașterii u- 
mane.

Ințelegînd și însușin- 
du-și noile exigențe ale 
acestei epoci mărețe, i- 
naugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, cu 
mîndrie numită „Epoca 
Ceaușescu", tinerii Văii 
Jiului vor acționa neabă
tut, sub conducerea or
ganelor și organizațiilor 
de partid, pentru a parti
cipa, cu elan și abnegație 
revoluționară, la realiza
rea exemplară, la un 
înalt nivel calitativ, a 
tuturor saroinilor ce le 
revin în acest ultim an 
al actualului cincinal.

contemporane ale popoa
relor.

Minerii Văii Jiului, la fel 
ca toți oamenii muncii din 
patria noastră, sărbătoresc 
ziua de 1 Mai cu însufle
țire și încredere în viitor. 
Sentimentele ce-i animă 
deopotrivă, in această zi 
sărbătorească, pe toți cei 
ce scot cărbunele drn a- 
dîncuri sint gîndurile an- 
gajante de a munci fără 
preget pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție din 
acest an, de a urma nea
bătut cîrmaciul încercat din 
fruntea partidului și sta
tului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în tot ce între
prinde cu marea sa clar
viziune revoluționară, pentru 
mersul înainte al societății 
noastre pe drumul progre
sului și bunăstării prefi
gurat de istoricele hotărîri 
ale Congresului al Xlll-lea 
al partidului.

(Urmare din pag. I)

țiu Alexandrescu au dat 
farmee și prospețime 
spectacolului.

O sărbătoare a muncii, 
o sărbătoare a cîntecului 
și poeziei, o sinceră și

Spectacol 
festiv

sebite in muncă inscriindu- 
se minerii din brigăzile 
conduse de losif Bucur, Ca
rol Repaș, Grigore Fatol, 
Anton Florea, Grigore Mm- 
druț, Ion Boteanu și Gheor
ghe Lipșa.

Cei care înnobilează 
cărbunele, prepara.orii de 
la I.P.C.V.J. au obținut rea. 
lizări de prestigiu. Indice
le de recuperare a cărbu
nelui a fost îmbunătățit cu 
peste 5 puncte, iar planul 
la producția netă a fost 
depășit cu 11 861 de tone. 
In luna aprilie au fost li
vrate peste sarcinile de 
plan 6267 tone de briche
te. La aceste realizări au 
participat în egală măsură 
colective de preparatori 
de la Petrila, Lupeni și 
Coroești.

Constructorii de ma
șini de la I.U.M. Petroșani 
au livrat minerilor din Va
lea Jiului și din țară în ce
le patru luni 67 de secții 
pentru un complex mecani
zat de tipul SMA-2, 132

i caldă omagiere a puterii ; 
\ creatoare a omului, a j 
ș fiecăruia dintre cei ce I 
I făuresc prin munca ior, 
• sub conducerea ințeleap- 
; tă a partidului, a secre-
i tarului său genera), to- I
i varășul Nicolae
1 Ceaușescu, societatea so.
: eialistă multilateral ,
i dezvoltată pe
i pămintul românesc, a
i celor care, zi de zi, prin !
ț eroice fapte de muncă, i 
: asigură înaintarea fer- ș* * 1 
ț mă, neabătută a Romă- >
; nici pe calea luminoasă I 
I a comunismului.
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Adunarea festivă consacrată 
Zilei de 1 Mai

Întîlnirea tineretului 
cu istoria

(Urmare din pag I) 

oameni ai muncii din Ca
pitală.

In sală se aflau membri 
ai Comitetului Central al 
partidului, miniștri, repre
zentanți ai unor instituții 
centrale, unități economice 
șl social-culturale, activiști 
de partid și de stat, gene
rali și ofițeri, oameni ai 
muncii din întreprinderi 
bucureștene.

Erau prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, mem
bri ai corpului diplomatic, 

corespondenți ai presei stră
ine. Au fost de față dele
gații sindicale din diferite 
țări.

Imensa sală era împodo
bită sărbătorește. Deasu
pra tribunei oficiale se afla 
portretul tovarășului
Nicolae Ceaușescu, încadrat 
de drapelele partidului și 
Statului. Era înscrisă ura
rea atît de dragă, nouă, tu
turor „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte 
eu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Puteau fi citi- 
.te, de asemenea, caldele u. 
tări „Trăiască și înfloreas
că scumpa noastră patrie, 
Republica Socialistă Româ
nia, liberă, independentă și 
demnă în rîndul tuturor 
națiunilor", „Trăiască uni
tatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor în 
jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu!".

Pe mari pancarte erau 
înscrise cuvintele cu va
loare de simbol: „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu și 
poporul!", „România — 
Ceaușescu — Pace!", cu
vinte care exprimă în cel

■ QaHaaaflEBisBiEsssBsilEBaaflaaBaaHaaesHiRiaisaHaQiin  ass

Pentru normalizarea relațiilor dintre 
Sudan și EtiopiaAcțiuni în favoarea păcii, 

pentru dezarmare nucleară
STOCKHOLM 30 (Ager

pres). La încheierea reu
niunii miniștrilor de exter. 
ne ai celor nouă țări neu
tre și nealiniate din Euro
pa, participante la confe
rință general-europeană, ca
re s-a desfășurat timp de 
două zile la Stockholm, a 
fost dat publicității un co
municat comun în care se 
subliniază, între altele, că 
toate cele 35 de state sem
natare ale Actului final de 
la Helsinki trebuie să con
tribuie la extinderea co
operării și întărirea securi
tății în Europa și să depună 
eforturi perseverente în a- 
ceastă direcție.

In încheiere se relevă ne

mai înalt grad coeziunea 
indestructibilă a întregii 
națiuni în jurul partidului, 
al secretarului sau general.

Erau adresate înflăcăraU'le 
urări „Trăiască eroica noas
tră clasă muncitoare!", 
„Trăiască țărănimea patriei 
noastre!", „Trăiască intelec
tualitatea patriei noastre!".

De cealaltă parte a sălii, 
pe fundalul scenei, se afla 
urarea „Trăiască 1 Mai, 
Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de 
pretutindeni!".

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

Adunarea festivă consa
crată zilei de 1 Mai a fost 
deschisă de tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. prim-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei.

Despre semnificația zilei 
de 1 Mai a vorbit tovarășul 
Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim vi- 
ceprim-ministru al guver
nului.

Marea adunare a luat 
sfîrșit într-o atmosferă de 
vibrant și înălțător patrio
tism.

Sînt momente care expri. 
mă, totodată, profunda bu
curie și satisfacție pe care 
le trăiesc toți cetățenii ță
rii pentru remarcabilele în
făptuiri dobîndite sub con
ducerea partidului și a se
cretarului său general, le
gitima mîndrie de a se ști 
făuritori ai propriei lor is. 
torii, încrederea nestrămu
tată în viitorul luminos al 
patriei.

In această zi de înaltă 
cinstire a muncii, a tuturor 

cesitatea ca lucrările Con
ferinței de la Stockholm să 
conducă la adoptarea unor 
măsuri practice de sporire 
a încrederii, de realizare a 
dezarmării și de consolida
re a securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

☆
NEW YORK 30 (Ager

pres). Intr-un interviu a- 
cordat cotidianului „New 
York Times", regele Hus
sein al Iordaniei a arătat 
că va acționa în continuare 
pentru convocarea unei con
ferințe internaționale de 
pace în problema Orientu
lui Mijlociu — transmite 
agenția Associated Press. 

creatorilor de bunuri ma
teriale și spirituale, ce au 
făurit, eu forța brațelor și 
mterea minții lor, chipul nou 
al României de astăzi, în
tregul popor se angajează, 
cu solemn legămînt, să 
acționeze cu abnegație și 
dăruire revoluționară pen
tru realizarea mărețelor o- 
bieetive stabilite de Con- 

.gresul al Xlll-lea al parti
dului, pentru ridicarea ță
rii pe noi culmi de progres 
și civilizație, pentru înfăp
tuirea visului de aur al na
țiunii — edificarea comu
nismului pe pămîntul pa
triei.

In continuare, a avut loc 
un frumos spectacol festiv 
dedicat Zilei de 1 Mai.

După încheierea specta
colului, un grup de pionieri 
și șoimi ai patriei au ur
cat la prezidiu, oferind bu
chete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

întreaga sală a ovaționat 
și aclamat îndelung pentru 
partid, pentru secretarul 
său general.

La ieșirea din sala Pala
tului sporturilor și culturii, 
mii de bucureșteni au în- 
tîmpinat din nou pe secre
tarul general al partidului 
cu aceleași sentimente de 
dragoste și prețuire. Urale- 
le și ovațiile care nu con
tenesc, atmosfera de pu
ternic entuziasm sînt o 
nouă și elocventă mărturie 
a hotărîrii tuturor oameni
lor muncii bucureșteni a 
tuturor fiilor patriei de a 
acționa, strîns uniți în ju
rul partidului, al secreta
rului său general, pentru 
realizarea mărețelor sarcini 
ale actualului plan cincinal, 
a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al 
P.C.R~de a înfăptui neabă
tut politica internă și ex

KHARTUM 30 (Agerpres). 
Sudanul și Etiopia au ho- 
târit normalizarea relațiilor 
între cele două țări și îm
bunătățirea legăturilor bi
laterale — a anunțat postul 
de radio Omdurman, citat 
de agenția KUNA.

Acordul în acest sens a 
intervenit în cursul convorbi
rilor avute la Addis Abeba 
de Mengistu Haile Mariam,

ABUZUL DE ALCOOL

GENEVA 30 (Agerpres). 
Abuzul de alcool ca
re a înregistrat o creștere a 
consumului mondial cu 124 
la sută la bere, 50 la sută 
la băuturile spirtoase și 20 
la sută la vin în ultimii 20 
de ani, continuă să se afle 

ternă a partidului și statu
lui nostru. '

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat, parcurg pe jos a- 
leea centrală a Parcului ti
neretului, străjuită de mii 
și mii de oameni ai muncii. 
Cetățenii Capitalei și-au 
manifestat din nou senti
mentele de adîneă dragoste 
și stimă pe care le nutresc 
față de secretarul general 
al partidului, cel mai iubit 
fiu al națiunii, înflăcărat 
patriot care și-a închinat 
întreaga viață propășirii 
scumpei noastre patrii, ri
dicării ei pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și pro
gres.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căl
dură și prietenie acestor 
emoționante manifestări cu 
care sint înconjurați de mi
ile de bucureșteni. La ieșirea 
din parc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați să 
se prindă într-o horă ală
turi de dansatori în fru
moase costume naționale.

In aplauzele și uralele 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau. apoi, un 
călduros rămas bun de la 
cetățenii prezenți ia aceas
tă emoționantă manifesta
re prilejuită de sărbători
rea zilei de 1 Mai, care 
s-a constituit într-o vibran
tă expresie a dragostei și 
recunoștinței nețărmurite a 
națiunii față de Partidul 
Comunist Român, față de 
conducătorul încercat al 
partidului și statului, ini
țiatorul tuturor izbînzilor 
dobîndite de poporul ro
mân pe calea luminoasă a 
socialismului și comunis
mului.

președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu 
al Etiopiei Socialiste, cu o 
delegație sudaneză purtătoa
re a unui mesaj din partea 
președintelui Consiliului mi
litar de tranziție din Sudan, 
generalul Abdul Rahman 
Mohamed Hassan Swar El 
Dahab, comandantul-șef al 
forțelor armate ale poporu
lui.

la originea ratei anormal de 
ridicate a absenteismului, a 
creșterii numărului accidente
lor de muncă și a scăderii 
producției în întreprinderi, 
relevă un studiu al Biroului 
Internațional al Muncii 
(B.I.T.), dat publicității la 
Geneva.

Mîine, începînd cu ora 
10, la Lupeni va avea loc 
tradiționala intîlnire a ti
neretului Văii Jiului cu is
toria, vibrantă manifesta
re patriotică dedicată zi
lei de 2 Mai, ziua tinere
tului din România. Parti
cipă tineri din întregul 
municipiu. In acest an 
vor fi prezenți la întîlni- 
re și -membrii cenaclului 
„Flacăra" al Comitetului

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astăzi, meciul dintre selecționatele de fotbal 
ale României și Angliei

Pe stadionul „23 August" 
din Capitală se va desfășu
ra astăzi meciul dintre se
lecționatele României și 
Angliei, contînd pentru 

preliminariile campionatului 
mondial de fotbal (grupa a 
3-a europeană).

Partida va începe la ora 
18,00 și va fi condusă de 
arbitrul spaniol Emilio Gu. 
ruceta.

Cei doi antrenori au a- 
nunțat că vor începe jocul

Campionatul județean de fotbal

Prestație
PARÎNGUL LONEA — 

MINERUL ANINOASA 
1—0 (0—0). Prestația celor 
două combatante a fost me
diocră, chiar foarte slabă 
în unele momente. Ambele 
echipe păreau timorate, de- 
sincronizate, parcă lipsite 
de forța fizică cu care ne 
obișnuiseră cîțiva jucători, 
precum Dulcu, Poza, Ghi- 
țan și Genți, care a primit 
și cartonaș roșu. Din echi

FILME
1 mai

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Zonă periculoasă; 
Unirea: Micul mare ho- 
cheist; Parîngul: Zbor pe. 
riculos.

PETRILA: Fără panică, 
vă rog.

LONEA; Baladă pentru 
Măriuca.

ANINOASA: Locotenent 
Cristina.

VULCAN: Legenda sta
tuetelor Chang.

LLTPEN1: In așteptarea 
lui Filip.

AUTOBAZA BRAD 
din cadrul I.T.A. Hunîdoara

ÎNCADREAZĂ

— conducători auto pentru ACȚIUNEA 
CĂRBUNE Cîmpu lui Neag.

Informații se pot lua de la biroul perso
nal din Autobaza Petroșani.

Central al U.T.C. și re
vistei „Flacăra", condus 
de poetul Adrian Păunes- 
cU, care va susține în du- 
pă-amiaza zilei de 2 Mai 
un nou recital.

Spectacolul va avea loc 
pe stadionul din Lupeni, 
începînd cu ora 14- Ace
lași spectacol va avea loc 
în Vulcan, în ziua de 3 
mai. (Al. H.)

cu următoarele formații 
probabile; România; Lung, 
— Negrilă, Iovan, Ștefănes- 
cu, UngureanU, Rednîc, 
Boloni, Irimescu, Ilagl, Co
ras, Cămătaru; Anglia: Shil. 
ton, — Anderson, Butcher, 
Wright, Sansom, Steven, 
Wilkins, Robson, Barnes, 
Francis, Mariner,

(Agerpres)

mediocră
pa gazdă, la fel în formă 
slabă, au corespuns doar 
trei jucători: Cic, Preda și 
Mareș. In afară de golul 
gazdelor înscris imparabil 
în min. 60 de Cic, mai no
tăm încă patru faze mai 
periculoase, trei ale gaz
delor, prin Kalay și Preda 
și una a oaspeților, autor 
Dulcu.

La juniori: 1—2.
Vasile BELDIE

URICANI: Cu tine via- ■ 
ța e frumoasă.

2 mai
PETROȘANI — 7 No- I 

iembrie: Zonă periculoasă; I 
Unirea: Trandafirul gal- | 
ben; Parîngul: Zbor peri- | 
culos.

PETRILA: Fără panică, | 
vă rog.

LONEA: Baladă pentru I 
Măriuca.

VULCAN: Vraciul, I-II. I 
LUPENI: Glissando, I-II.
URICANI: Cu tine via

ța e frumoasă.

N.R. Eventualele modifi
cări survenite în progra
marea filmelor aparțin în
treprinderii cinematogra
fice județene.

• MOSCOVA. C.C. a!
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adoptat 
o hotărîre cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea pe 
mai departe a industriei lo
cale în anii 1936—1990 și pî- 
nă în anul 2000 — anunță 
agenția T.A.S.S. Hotărirea 
prevede ca producția de bu
nuri de, larg consum reali

zată de întreprinderile in
dustriei locale să fie, în a- 
nul 1990, de cel puțin 1,3 
ori mai mare decit în 1985, 
iar în anul 2000 — de 1,8 
ori.

• ADDIS ABEBA. La Addis 
Abeba s-au încheiat lucrări
le celei de-a XVII-a sesiuni 
a Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Africa — C.E.A., 
la care au participat mi
niștri din 50 de țări mem
bre.

Participanții au adoptat o 
rezoluție care recomandă, 

între altele, statelor conti
nentului african să consacre 
25 la sută din bugetele na
ționale investițiilor în agri
cultură, in vederea depășirii 
gravelor dificultăți cu care 
sînt confruntate acestea pe 
plan alimentar.

• WELLINGTON. Guver
nul Noii Zeelande consideră 
„absolut inacceptabil pentru 
țările din regiunea Pacificu
lui de sud" proiectul guver
nului francez cu privire Ia 
întărirea dispozitivului său 
militar strategic în Noua Ca. 

ledonie — a declarat primul 
ministru al acestei țări, Da
vid Lange, citat de agenția 
France Presse.

• ANKARA. Iranul a eli
berat 42 de prizonieri de 
război irakieni — invalizi, su
ferinzi de boli cronice sau 
răniți — informează agenți
ile IRNA, Associated Press și 
France Presse. Ei au fost 
transportați la Ankara, iar 
ulterior au plecat spre Bag
dad. Operațiunea a avut loc 
sub egida societății de Se
milună Roșie din Turcia.

Programul unităților comerciale |
ASTĂZI, 1 MAI
• Toate unitățile corner, 

ciale sînt închise, cu ex
cepția celor de difuzare 
a presei (deschise de la 
ora 8 pînă la 12) și unită, 
ților de alimentație publi
că (program normal).

2 MAI
• Vor fi deschise, între 

orele 7—11, unitățile co- i 
me'rciale alimentare, ale i 
C.P.V.I.L.F., și tutungeri

ile. Difuzarea presei: 8—12.
• Unitățile comerciale 

nealimentare vor fi închi- i 
se.

• Program normal de 
funcționare vor avea uni
tățile de alimentație pu
blică.

I
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