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ZIUA TINERETULUI Sărbătorirea Zilei de 1 Mai în Valea Jiuliri
sărbâtoarea 

împlinirii
Cu adînci sentimente 

patriotice, revoluționare, 
tînăra noastră generație 
a sărbătorit Ziua tinere
tului din Republica So
cialistă România. Ute- 
ciștii, toți tinerii din Va
lea Jiului trăiesc cu vi
brația întregii ființe sem
nificațiile acestei sărbă
tori.

Asemeni întregului ti. 
neret din patria noastră, 
care trăiește și-și împli
nește personalitatea în a- 
nii de. glorie ai Români
ei din „Epoca Ceaușeșcu", 
organizația U.T.C. din 
Valea Jiului cinstește 
prin fapte demne de 
muncă marile evenimen
te politice ale anului. Sînt 
evenimente ce constituie 
pentru tînăra generație 
a țării minunate prile
juri de a—și demonstra 
energia și capacitatea cre
atoare. Pentru noi, tine
rii care trăim și muncim 
în marele bazin carboni-
fer al Văii Jiului, aceas-fContinuare în pag. a 2-a)

Întîlnirea tineretului cu istoria
Ieri, la monumentul 

„Lupeni ’29“ a avut loc 
tradiționala întîlnire a 
tineretului cu istoria — 
vibrant omagiu adus e- 
roilor mineri căzuți la 
datorie în 1929, prilej 
pentru toți tinerii din 
Valea Jiului de a da ex
presie vie înălțătoarelor 
sentimente de patriotism, 
de atașament față de po
litica internă și externă a 
partidului, față de secre
tarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușeșcu.

Așa cum relevau în cu- 
vîntul lor tovarășii loan 
Toacă, prim-secretar al 
Comitetului municipal

muncii și 
noastre

tă perioadă în care între, 
gul popor acționează cu 
neobosită energie pentru 
transpunerea neabătută 
în viață a hotărîrilor ce
lui de-al XIII-lca Con
gres al partidului, a indi
cațiilor și orientărilor de 
inestimabilă valoare ale 
tovarășului Nicolae
Ceaușeșcu, secretar gene
ral al partidului, coinci
de cu derularea unor e- 
venimente politice de im
portanță covârșitoare 
pentru destinele organi
zației de tineret. Nomi
nalizăm în acest sens ma
rele forum al uteciștilor, 
Congresul al XII-lea al 
U.T.C., Ziua tineretului 
din Republica Socialistă 
România, iar la nivel

loan Alexandru TOACĂ, 
prim-secretar al 

Comitetului municipal 
Petroșani, al U.T.C.

U.T.C. și Petru Vlaicu, 
secretar adjunct al Comi
tetului U.T.C. de la mina 
Lupeni, tinerii din Va
lea Jiului — muncitori, 
intelectuali, elevi — o- 
magiază, atit prin florile 
depuse cu recunoștință 
pe treptele monumentu
lui, cit mai ales prin fap
tele de muncă — dovezi 
grăitoare ale elanului re
voluționar al acestei 
nerații, pe drept 
numită
Ceaușeșcu" 
fundului 
al tuturor 
municipiu de a contribui

ge- 
cuvînt

„generația
— ale pro- 

anga.iament 
tinerilor din

Oameni la datorie
La I.M. Livezeni, I.M. I’aroșeni și I.M. Lupeni, la alte mine și preparații 

din bazinul carbonifer al Văii Jiului —, zilele de 1 și 2 Mai au constituit un bun 
prilej pentru executarea lucrărilor de revizii și reparații la utilajele din dotare 
în vederea desfășurării normale a procesului de extracție a cărbunelui.

Vulcanizatorii 
în primele 

rînduri
Cele mai mari lucrări 

s-au executat pe fluxurile 
principale de transport în 
special, la cele prevăzute 
cu benzi de cauciuc. Astfel 

la cea mai mare producătoa
re de cărbune pentru cocs 
din țară, mina Lupeni, la 
orizonturile 400 și 440 o 
echipă condusă de maistrul 
principal Iulian Scafe.ș a 
executat lucrări de vulca
nizare la aproape toate 
benzile transportoare dînd 
posibilitatea unui tran-

Gh. SPÎNU
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activ 
viață

în
Con- 

al 
întîmpinînd 

noi succese

la traducerea 
a hotărîrilor 

greșului al XIII-lea 
partidului, 
prin noi și 
în muncă Forumul tinerei 
generații.

Manifestarea patriotică 
a tineretului de la Lu
peni marchează deschi
derea „Lunii educației 
politice și culturii pen
tru tineret'*, în care sînt 
cuprinse acțiuni politico- 
educative, culturale, ar
tistice, sportive, dedicate

H. ALEXANDRESCU

în punctele cheie de preparare 
a cărbunelui

Și în aceste zile sărbă
torești de 1 și 2 Mai, har
nicului colectiv al Uzinei 
de preparare a cărbunelui 
Lupeni a acționat pentru 
a realiza un amplu pro- 
gram de revizii și repara
ții pentru ca zilele urmă
toare de muncă să se 
desfășoare în condiții cit 
mai bune.

Au fost prezente la da
torie echipele de lăcătuși 
conduse de loan Medrea, 
Carol Hențiu, Andrei Drot, 
zinger, Ștefan Ratz, Viorel 
Mocanu, Nicolae Cruceru, 
Albert Tamaș, Iosif Gaș- 
par, Traian Munteanu, Ni
colae Ivanciu, Andrei Tă- 
năsucă, Ecaterina Polgar, 
Ilona Braicu, Stancu Co- T. ALEXANDRU

Astăzi, la Petroșani 

SIMPOZION ȘTIINȚIFIC
.,40 de ani de la victoria asupra fascismului, realizări și perspective 

in dezvoltarea societății românești**
Astăzi, începînd cu ora 

10,00, în sala Teatrului de 
stat „Valea Jiului" din 
Petroșani va avea loc un 
simpozion științific orga
nizat de către Comitetul 
județean de partid Hu
nedoara și Institutul cen. 
trai de cercetări econo
mice din București, dedi
cat sărbătoririi a 40 de 
ani de la victoria asu
pra fascismului.

Comunicările ce vor fi 
prezentate își propun să 
reliefeze realizările mă
rețe obținute de întregul 
popor sub conducerea în. 
țeleaptă a partidului, 
a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, perspectivele 
în dezvoltarea societății 
românești pe drumul 
ferm al edificării socie
tății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Vor prezenta lucrări 
tovarășii: Radu Bălan,
prim-secretar al Comite
tului județean de partid 

ropiță, Viorel Bîrlean, Cor
nel MUreșan, Mihai A- 
vram, Gheorghe Radules
cu, Alexandru Fodor. Sub 
îndrumarea ing. Grigore 
Bălăceanu, a maiștrilor 
Vasile Maioga, Tiberiu 
Szilaghi, Iuliu Antal, Kos- 
tel Walter, Pantelimon Tur- 
cilâ și Cazimir Becsuk au 
fost efectuate lucrări la 
spălare, flotație, sortare, 
încărcare, funicular și in 
punctele „cheie" ale uzinei 
Au paiticipat totodată 
preparatori din echipele 
conduse de Vasile Răcă.șan, 
Oprea Iacob, Emil Wilk, 
Alexandru Kovacs și Nis- 
tor Moldovan.

Hunedoara, dr. Gheor- 
ghe Zaharia, director ad. 
junct al Institutului de 
studii istorice al C.C. 
al P.C.R. — București, 
prof. dr. Gheorghe Ioni- 
ță, Universitatea Bucu
rești, prof. dr. Barbu Pe
trescu, director general 
al Institutului central de 
cercetări economice — 
București, dr. ing. Cor- 
neliu Russu, director al 
Institutului de economie 
industrială, Grigore Cor- 
lan, șef sector la Institu
tul de economie socialis
tă, Gheorghe Zaman, Ca
melia Cămășoiu și dr. 
Gheorghe Dobre, cer
cetători științifici la Insti. 
tutui de economie soci
alistă, Iulian Costescu, 
director general al Com
binatului minier „Valea 
Jiului", Iulian Dănescu, 
director științific al Ins
titutului de economie 
mondială.

La iarbă 
verde

Zona de agrement a 
orașului Uricani a cu
noscut din plin, în ziua 
de 1 Mai, animația ca
racteristică tradiționalei 
sărbători muncitorești. 
Mineri, constructori, 
muncitori forestieri și 
alți oameni ai muncii 
și-au dat întîlnire pen
tru a petrece împreună 
cu familiile lor, clipe
le de sărbătoare ale In- 
tîiului de Mai în deco
rul înverzit. De la pri
mele ore ale dimineții 
pînă seara formația de 
muzică ușoară „Melo
dic", tataful și soliștii 
de muzică populară și 
ușoară au prezentat un 
bogat program artistic. 
„Printre cei ce își dau 
concursul la realizarea 
programului artistic
— re-a informat tova
rășul Viorel Jude, direc
torul clubului sindica
tului minier din Uricani
— se află frații Nicolae 
și Gheorghe Calotă, u- 
nul maistru, iar celă
lalt muncitor, Iosif Mi- 
șek, lăcătuș, loan Ar- 
vinte și Nicolae Hol
man, maiștri minieri, 
precum și alți oameni 
ai muncii care în timpul 
liber își exprimă talen
tul de-interpreți, instru
mentiști sau soliști de

(Cont. în pag. a 2-a)

Preparația Lupeni. Lă
cătușii conduși de 
Carol Hențiu, lucrîn’d la 
decantorul principal.

Vor fi prezentate ur
mătoarele teme: „Jude
țul Hunedoara la a 40-a 
aniversare a victoriei a_ 
supra fascismului", „A- 
portul României la zdro
birea Germaniei hitleris. 
te", „Vocația de pace a 
poporului român, a se
cretarului general al 
Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu", „Concepția 
președintelui Nicolae
Ceaușeșcu privind dez
voltarea economico-soci- 
ală a României", „Trăsă
turi esențiale ale dezvol- 
-tării industriei românești 
în ultimele patru dece
nii", „Știința — forță de 
producție a dezvoltării 
societății românești", 
„Sporirea eficienței eco
nomice — cerință prin
cipală a dezvoltării inten. 
sive a economiei româ
nești", „Schimbări cali
tative în dezvoltarea ba- 

(Continuare în pag. a 2_a)
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Mineri
arți, 30 aprilie, Ia 
orizontul 400 al 
cîmpului minier din 

partea estică a I.M. Uri- 
cani, cei 42 de ortaci din 
brigada condusă de An
drei Tbkeș din sectorul 
de investiții, așteptau în. 
cărcați de emoție săparea 
ultimilor metri. La ora 
18 și 15 minute prima 
rolă își face apariția în 
camera de demontare a 
combinei. După 15 minu
te întregul corp de tăie
re al combinei pătrunde 
cu întreaga sa circumfe
rință (4,8 m) exact în 
centrul camerei de de
montare, care fusese pre
gătită cu multă migală 
de minerii sectorului. Dar 
despre ce este vorba?

n urmă cu mai bi
ne de cine ani, mi
nerii de la Uricani

au pus în funcțiune o 
modernă combină de îna.

deschide- 
din 

par- 
Pen-

acestui 
peste

i

ț

I

l

I
intare pentru 
rea orizontului 400 
cîmpul minier din 
tea estică a minei.
tru deschiderea 
orizont, care nu 
mult timp va deveni un 
orizont de bază trebuiau 
săpați peste 7000 ml de 
galerie cu profil mare. 
Pentru o asemenea lucra
re, un utilaj pe măsură. 
O adevărată uzină sub
terană, cu o greutate de

■artiști in
peste 1200 tone și o lun
gime de 137 m. Mînuirea 
modernului utilaj a fost 
încredințată unei brigăzi 
condusă de un vete
ran al mecanizării lucră
rilor de înaintări, Andrei 
Tokeș. miner cu 
experiență care i 
dit și de această 
multă pricepere și înd°- 
mînare. Lui i s-au ală
turat operatorii Gheorghe 
și Nicolae Dobîrceanu 
(simplă coincidență de 
nume), Gheorghe Heți, 
Ianoș Tbkeș, Remus Cră- 
ciunescu, minerii Adal
bert și Laszlo Islay, Var
ga Ianoș, electrolăcătușii 
Ionică Stoi, Ion Pufulete, 
Grigore Colceru, Ion Bu- 
dașcă, Nicolae . Capriș, 
coordonați de 
electromecanici
Csitninga, loan Jocea, Ia
noș Szabo și ceilalți pî_ 
nă la 42. Ei sînt cei care 
au introdus, au montat, 
au întreținut și reparat 
complexul de înaintare 
în cei peste cinci ani de 
funcționare. Zeci și sute 
de role de tăiere au fost 
asamblate 
de-a lungul 
zultatele 
Au fost 
avansări .
peste 130 m, 
de pînă la 200 de metri.

meserie

multă 
a dove- 

i dată

maiștrii 
loan

și schimbate 
timpului. Re- 

obțiriute ? 
realizate 

medii de 
cu vîrfuri

ra să ajungi după 
7 km de galerie fix 
în punctul stabilit 

erau necesare măsurători 
și calcule de mare preci
zie. Traseul stabilit 
hartă de 
grafi Ion 
Vintilescu 
terializat 
subteran.
lipsă a lucrării presupu
nea o urmărire 
direcția trebuia 
proape în fiecare 
obosiți topografii 
borau aparatele de pre
cizie în subteran, urmă
reau și corectau, trasau 
viitorul drum al combi
nei. Laserul materializa, 
cu perfecțiune, printr-un 
fir de lumină, direcția 
stabilită, indica organu
lui de tăiere unde să ac
ționeze. Și astfel una din
tre cele mai mari lucrări 
miniere efectuate în sub. 
teranul Văii Jiului cu 
combină 
s-a t 
cu bine.
avut loc, 
minerii, ștos în ștos, adi
că armătură în armătură. 
Așa se întîmplă cînd 
munca e considerată artă. 
De ce n-am avea și mi
neri artiști în minerit ?!

Pe 
inginerii topo- 
Maier și 

trebuia 
întocmai 

Forma de

Ion 
ma

in 
e-

atentă, 
dată a- 
zi. Ne- 
își co-

o 
de înaintare, 

e r m i n a t 
Străpungerea a 
așa cum spun

Gheorghe BOȚEA

I
*

I)
I
I
I
I

*

ț

I

O A ME N I L A DATORIE
Vulcanizatorii 

în primele 
rînduri

(Urmare din pag. 1)

sport fluent a cărbunelui 
din cadrul sectoarelor III, 
IV, V și VII spre puțul cu 
schip.

Orizontul 360 al minei 
Paroșeni este orizontul 
principal de transport un
de, aproape întreaga pro
ducție de cărbune a minei 
este trimisă spre ]<• zul de 
la puțul cu schip. Și, aici 
benzile transpo,nr. 
33 34, 35 și 38 nn fost su
puse lu< rărilor de vulcani
zare. A lucrat zi și noapte 
o echipă condusă de sing. 
Dumitru Viere.'cu.

Și la orizontul 300 al 
minei Livezeni lăcătușii 
Petru Anton, Radu Cim- 
poae, Grigore Cuțan si 
Arpad Șink, coordonați de 
sing. Vasile Ispas au exe
cutat vulcanizări la benzi
le transportoare elimi- 
nînd astfel toate agrafările 
care existau pe acest flux 
de transport.

Ample lucrări 
de transport

Odată cu executarea lu
crărilor de revizii și repa
rații la utilajele de tran
sport pe orizontală, au a- 
vut loc ample lucrări și 
la utilajele de transport pe 
verticală. La mina Lupeni 
au fost supuse lucrărilor 
de revizii instalațiile de Ia 
puțul nr. 12, puțul centru 
și puțul cu schip. A fost 
schimbat dozatorul de la 
puțul cu schip la mina 
Paroșeni. lucrare con
dusă direct de către șeful 
<eci<.rului, ing. Dumitru 
Mi tu că.

la capacitățile 
pe verticală

£ea mai mare lucrare 
ca ■•* s-a executat la mina 
1 ' tzem a fost cea de 
schimbare a cablurilor la 
mașina de extracție de la 
puțul principal unde lăcă
tușii Constantin Dumitri- 
că, Grigore Papuc și Du
mitru Stoica, mineri de 
puț Constantin Ciucheanu 
și Alexandru Kovacs, con
duși de maistrul principal 
Iuliu Urlic au lucrat con
tinuu, timp de cinci schim. 
buri.

Revizii fără pierderi de energie
Termocentrala de la Pa

roșeni j funcționat în zi
lele de 1 și 2 Mai cu o 
putere medie orară de 170 
MWh și, respectiv, 130
MWh în condițiile cînd u- 
tilajele din dotare au 
fost supuse lucrărilor de 
revizii și reparații.

La turbina nr. 1 o echi
pă de lăcătuși condusă de 
Traian Albu a revizuit 
jocurile, strîngerile si as
pectul general al turbinei. 
Echipa condusă de Drago- 
mir Lucaci a schimbat re- 
ductorul de la moara cu 
bile nr. 2 A, iar cea con

dusă de lăcătușul Ghțjoi - 
ghe Călugăru a înlocuit 
buloanele rupte de la fi
xarea penelor de consoli
dare a blindajelor de Ia 
moara nr. 5 B (Gh. Spinii)

Simpozion 
științific> > >
(Urmare din pag. 1)

zei tehnico-materiale în 
mineritul Văii Jiului in 
Epoca Ceaușescu". „Par
ticiparea României la 
circuitul economic mon-

(Uiinare din pag. 1)

Și 
meserii, 

desfă- 
intense

mondial, marcarea Anu
lui Internațional al Tine
retului — înscris sub ge
neroasa deviză „Partici
pare — Dezvoltare — Pa
ce". Aceste mari eveni
mente ce se înscriu în 
conștiința tinerei gene
rații a țării, ca momente 
cu o semnificație deose
bită. ne animă 
activitate, ne 
eforturile de a 
și mai mult la 
nirea sarcinilor 
lui cincinal, la 
producției de cărbune, u- 
biectiv care pentru noi 
cei din Valea Jiului re
prezintă direcția priori
tară de acțiune. Pornind 
de la necesitatea impli
cării tot mai largi, mai 
responsabile a tineretu
lui în activitatea de pro
ducție, întreaga 
muncă, 
vede 
a d o p 
ferința

întreaga 
amplifică 
contribui

îndepli- 
actualu- 

cre.șterea

noastră 
așa cum pre- 

și hotărîrea
tată de Con- 

municipală 
organizației, este 
zată în direcția 
prin muncă și 
muncă a tinerei 
ții, a formării omului nou 
cu înaltă ținută etică și 
morală, capabil să înțe
leagă și să acționeze In 
orice situație cu exigență 
și maturitate. In acest 
sens, întrecerea utecistă 
„Tineretul — factor ac
tiv în realizarea obiecti
velor deceniului științei, 
tehnicii, calității și efici
enței-, a creat pentru cei 
peste 16 000 de tineri din 
municipiul Petroșani,

a 
canali. 

educării 
pentru 

genera-

cuprinși in întrecere, 
cadru optim de manifes
tare și materializare a i- 
deilor și inițiativelor va
loroase, înscriind întrea
ga activitate a organiza
ției pe coordonatele cali
tății și eficienței în toa
te domeniile specifice. 
Astfel, au fost generali
zate inițiative uteciste în 
sprijinul producției, s-a 
acordat o atenție deose
bită desfășurării fazei de 
masă a concursurilor 
olimpiadelor pe 
concomitent cu 
șurarea unei 
munci de propagandă.

In acest context tinere
tul Văii Jiului, a întîmpi- 
nat Ziua tineretului pu
ternic animat de dorința 
de pace, de prietenie, co
laborare și solidaritate 
cu tinerii de pretutin
deni convins că tînăra 
generație a lumii este cea 
care construiește, deplin 
conștientă, viitorul ome
nirii. Cei peste 29 000 
tineri din 
se alătură 
nerilor de 
de a-și face auzite glasul 
și dorința lor fierbinte de 
pace, prietenie și colabo
rare, marcarea Anului 
Internațional al Tinere
tului fiind pentru noi mi
nunatul prilej de a răs
punde prin fapte gene
roase- devize „Participa
re — Dezvoltare — Pa
ce" sub care milioanele 
de tineri din întreaga lu
me 'și adună gindurile 
idealurile, eforturile cre
atoare.

La iarba verde
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

celui de-al Xll-lea Con-
greș al U.T.C. și Anului
Internațional al Tinere-
tului.

Tovarășul loan Resiga,
prim-secretar al Corni-
tetului orășenesc Lupeni
al P.C.R. a vorbit tineri
lor prezenți despre tradi
țiile revoluționare ale ti
neretului din Valea Jiu
lui, despre importanța zi
lei de 2 Mai în viața tu
turor tinerilor țării, des
pre rolul pe care tînăra 
generație îl are în mate-

de
Valea Jiului 
eforturilor ti- 

pretutindeni

muzică ușoră
Iară".

Minerii șefi 
dă Gheorghe 
Simion Budescu, 
tași în întrecerea socia
listă, oameni din linia 
întîi pe frontul cărbu
nelui, au venit la iarbă 
verde Împreună cu or
tacii, cu soțiile și copiii. 
Printre cei prezenți 
i-am recunoscui pe mi
nerii Mihai Blaj și Gri
gore Lovin din sectorul 
IV, pe minerul 
schimb Victor 
ru și pe maiștrii Cons
tantin Răgan, loan Jo. 
cea. „Ne bucurăm de 
faptul că an de an zona 
noastră de agrement de
vine tot mai frumoasă 
și mai atractivă — ne-a 
declarat maistrul prin-

și popu-

de briga- 
Nistor și 

frun-

șef de 
•Jugăna-

cipal electromecanic 
Vintilă Florescu. Să nu 
uitați însă să amintiți 
de ortacii noștri care 
astăzi, în zi de sărbă
toare au fost prezenți 
în mină, la datorie, pen
tru a asigura reviziile și 
teperațiile. La banda 
transportoare nr. 5 
sub coordonarea mais
trului Marin Săndula- 
che, o echipă condusă 
de Ion Vulpe are de 
făcut o vulcanizare. 
Teodor Spîrleanu, 
Gheorghe Stăncioiu, Ște
fan Roșu, Constantin 
Jianu sînt în aceste mo
mente prezenți la dato
rie pentru a efectua di
verse lucrări de întreți
nere de-a lungul fluxu
lui principal de pro
ducție". (VjS.)

i

i

i

Întîlnirea tineretului
cu istoria

rializarea în fapte a mă
rețului program de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
in România și intentarea 
fermă a patriei pe dru
mul luminos al comunis
mului.

A fost pus in lumină 
atașamentul întregului 
tineret, al întregului po
por, față de politica de 
pace, de bunăstare, de

încredere în forța crea
toare a omului, de civi
lizație și progres, pentru 
înlăturarea oricărei ine
galități între oamenii de 
pe tot globul, promova
tă ele partidul nostru, de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, marele pri
eten al tinerei generații 
chemată a făuri România 
de miine.

In sunetele „Imnului 
minerilor" intonat de . 
fanfara Liceului indus
trial nr. 1 din Lupeni, de
legați din toate oraș-, le 
Văii Jiului, pionieri, e- 
levi, muncitori, au depus 
coroane și jerbe de floi i 
la Monumentul „Lupeni 
’29", omagiu fierbinte a- 
dus tuturor acelor ce 
s-au jertfit în anii grei, 
pentru ca noi, cei de 
astăzi, să trăim liberi, in
dependenți, în pace și 
bunăstare.

In zilele de sărbătoa
re membrii 
lui artistic 
au susținut 
dedicate 
muncii.

ansamblu- 
„Parîngul*4 
spectacole 
oamenilor

dial".
Lucrările simpozionu

lui vor contihua în ziua 
de 4 mai la Deva, înseri- 
indu-se ca una dintre 
manifestările politico- 
educative majore în via
ța științifică a județului 
nostru, prilej deosebit de 
a evidenția marile reali
zări ale oamenilor mun
cii din România socia
listă obținute în cele pa
tru decenii de la victoria 
asupra fascismu
lui. Vor fi reliefate cu 
precădere realizările *co- 
nomice, culturale, știin
țifice, sociale obținute de 
întreaga 
cei douăzeci 
cînd se află 
rea patriei 
cel mai iubit 
nici, Eroul între eroii de 
frunte ai neamului, Mine
rul nostru de onoare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
strategul desăvîrșit al 
consru.cției comunismului 
pe pămîntul românesc.

națiune în 
de ani de 
la conduce- 
și partidului 
fiu al Româ-

SPORT • SPORT • SPORT * SPORT

Udele s-au jucat cu ocaziile
MINERUL

— METALUL 
Așteptată cu 
luția liderului 
nat. Deși 
luat inițiativă încă de 
primele schimburi 
tomgi și au continuat 
atace fără întrerupere timp

70 de minute p >arta 
cu mult curaj de 
ocaziile de gol au 
una după alta, iar 
— multe incredi- 
s-au repetat dato- 

supranume-

PAROȘEN1 
Al UD 0—0. 
interes, evd- 
a deziluzio- 

mincrii au pre
ia 
de 
să

de
apărată 
Chirilă, 
abundat 
ratările 
bile — 
rită apărării 
rice a oaspeților. Rînd pe 
rînd, Matula, Bolo.ș, Ior- 
dache, Sălăgean, Leleșan, 
Păuna, Bîrsan și Ișpir au 
irosit cu seninătate ocazii 

. clare de gol. Pripeala și 
mai ales stereotipia acți
unilor echipei minerilor 
au ușurat în mare măsură 
misiunea echipei oaspete, 
venită să obțină 
tat de egalitate.

Atît la pauză 
'terminarea partidei 
de marcaj arăta un 
alb, ca urmare a unui joc 
încîlcit, fără orizont, fără 
valoare prestat de ambele

un

cit și la 
tabela 

scor

formații. După pauză, mi
nerii încep cu o vigoare 
sporită, as; ltîr.d pînă . la 
sfîrșitu) paitidei poarta 
lui Chirilă, Apărarea 
oaspeților se clatină și 
vin în ajutor mijlocașii și 
chiar centralul Nâsăleaii. 
care dublează linia de a- 
părare, După o suită de 
șuturi slabe spre poarta 
oaspeților boxate sau reți
nute cu ușurință de portar, 
am asistat la o scenă dc-a 
dreptul penibilă. Iordaehe 
primește o minge de la Iș. 
pir pe aripa dreaptă, 
trunde
careul de 16 m, 
loc să șuteze 
centrează spre 
reului și reține portarul fă. 
ră dificultate. Și Leleșan 
șutează în min. 80 o lovi
tură liberă, de la 19 m, 
cu mult pe lingă poarta 
adversă.

In ansamblu, o partidă 
de mare luptă în care e- 
chipa minerilor a avut po
sibilități multe de a mar
ea (24), dar a ratat copi
lărește toate ocaziile.

Marius DAN

pă- 
în viteză pînă în 

unde in 
spre poartă, 

centrul ca-
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„Epoca Ceaușescu“ — epoca împlinirii 
idealurilor și aspirațiilor noastre
EDITH, I.M.

„Sîntem generația 
de 

României, în care 
împlinit și ne-am 
ca oameni, bene- 
de cele mai bune

ca 
să 

nă-
a- 

care

Cu ce gînduri, cu ce sentimente și aspirații de 
noi împliniri întîmpină și cinstesc tinerii Văii Jiu
lui marele eveniment politic al anului — împlinirea 
a două decenii de cînd în fruntea partidului se află 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU? La această între, 
bare și-au exprimat opiniile încărcate de calde sim
țăminte patriotice, tineri care prin vîrstă și împli
nire a personalității, prin viața senină ce o trăiesc, 
prin viitorul ce Ie este asigurat se 
ca de aur a României numită cu 
mă recunoștință de către 
Ceaușescu".

poporul

identifică cu epo- 
mîndrie și lcgiti- 

nostru „Epoca

ADAM 
Lupeni: 
de-o vîrstă cu epoca 
aur a 
ne-am 
format 
ficiind
condiții de viață, de pre
gătire, de tot ceea ce 
partidul și statul nostru 
ne-au creat pentru 
i.oi. tinerii României 
devenim oameni de 
dejde n țării. In toți 
cești 20 de ani în
România a prosperat în- 
tr-un ritm fără prece
dent sub conducerea în
țeleaptă a ctitorului ei, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, viața noastră 
a cunoscut transformări 
radicale. De exemplu, o- 
rașul Lupeni, orașul în 
care trăim și în care 
ne-am pregătit pentru 

i muncă și viață, s-a mu- 
i tat. devenind astăzi un 
i oraș modern, elegant, în 
i care viața pulsează în 
I condiții de dotare econo- 
i mică și socială de primă 
i mărime. Asemeni 
; niujui, 
i rii au

nizărî 
treaga 
înscrise mai mult ca ori- 
cînd însemnele' 
noastre comuniste, 
un viitor luminos, 
itor ferice 
construim 
noastră sub 
partidului, 
frunte pe cel mai luminos 
dintre înțelepții strategi 
ai țării, pe tovarășul

■
I

i

<

5i

\
i t

Lupe-
toate orașele ță- 
cunoscut moder- 
fundamentale, în- 

țară avînd astăzi

devenirii
Avem 

un vi_ 
care-1 

munca
pe 

prin 
conducerea 

avînd în

Nicolae Ceaușescu, secre. 
tarul general al partidu
lui, căruia noi, tînăra ge. 
nerație a țării, sîntem 
profund recunoscătoare 
și îi mulțumim din tot 
sufletul".

ADRIAN APOSTU, e- 
lev. Liceul industrial Pe
troșani: „Nicicînd tine
retul României nu a avut 
atîtea posibilități de afir. 
maie ca în acești 20 de 
ani de cînd destinele ță
rii sînt conduse 
inai clarvăzător și 
cutezător dintre 
ționarii 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului. Avem în școala ■ 
noastră, asemenea mili
oanelor de elevi ce se 
pregătesc pentru viață și 
muncă, cele mai bune 
condiții. Avem o bază 
materială excelentă, ca
binete de specialitate, la
boratoare, ateliere școală, 
sală de sport, cantină, 
cămin, toate dotate după 
cerințele moderne. Avem 
cadre de cea mai bună

oe cel
• mai 

revolu- 
săi, tovarășul

pregătire, ceea ce ne a- 
sigură posibilitatea însu
șirii unor temeinice cu
noștințe de specialitate. 
Dorința noastră, a tutu
ror elevilor din liceu este 
de a confirma aceste mi
nunate condiții la viitoa
rele noastre locuri de 
muncă, unde va trebui să 
pun» rn în practică tot 
ceea ce am învățat aici, 
în școală, ca elevi, b°ne- 
ficiari ai minunatelor 
condiții materiale st so
ciale pe care partidul și 
statul nostru, personal 
tovarășul Nicola- 
Ceaușescu, ni le-au creat 
pentru împlinirea perso
nalității noastre".

DOREL IIOTEA, I.M. 
Vulcan: „Sîntem mulți 
cei care, tineri fiind, ne 
desfășurăm activitatea 
in cadrul minei Vulcan, 
in această întreprindere 
care a cunoscut din plin 
binefacerile epocii 
perpetuă înflorire
României pe care între
gul popor cu justificată

de
a

satisfacție și mîndrie 
tnolică a denumit-o 
gertiv „Epoca Ceaușescu"

Întreprinderea noastră 
și-a înscris întreaga ac- 
r-vitate pe coordonatele 
modernizării procesului 
de extragere a cărbune
lui, mecanizarea fiind 
nu numai simbolul do
rinței noastre de mai 
mult, mai bine, mai de 
calitate, ci însăși motiva
ția existenței noastre so
cialiste în condițiile în 
care ctitorul României 
moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidu
lui, s-a preocupat direct, 
cutezător și eficient de 
destinele noastre, a celor 
care trăim și muncim în 
orașul Vulcan. Conside- 
rînd faptele noastre de 
muncă drept expresia 
simbolică a recunoștinței 
și atașamentului nostru 
deplin pentru extraordi
nara putere de muncă și 
cutezătoărea viziune re
voluționară a strategu
lui poporului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Noi, miile de tineri 
Vulcan ne angajăm 
tr-o deplină unitate 
facem tot ceea ce 
de noi pentru 
producției de 
pentru creșterea 
stării materiale și spiritu. 
ale a celor ce muncesc 
și trăiesc pe meleagurile 
Văii Jiului.

Reușită acțiune culturală

Ceea ce ii caracterizează pe tinerii meseriași Ion 
Sulinam și Dumitru Prodan, ca dealtfel pe toți ti
nerii din formația de frezori djn brigada condusă de 
loan Raicu (Mecanică II — I.U.M.P.) este calitatea 
lucrărilor executate, la timp.

din 
în
să 

depinde 
sporirea 
cărbune, 

bună-

t 
ț

0 mare voință 
încrederea

de a confirma 
acordată

...............      7
Cresc rîndurile organizațiilor U.T.C. I

Intre
Cosmin 
distinge 
parte. De fapt nici nu 
avea cum, căci - toți orta
cii săi din grupa de în
treținere de la puțul de 
extracție nr. 10 al minei 
Vulcan sint la fel de ti
neri. Și Viorel Bistraia, și 
Petre Stoicuța se disting 
printr-o singură trăsătu
ră: SIMȚUL DATORIEI: 
Un deosebit simț al da
toriei pe care tinerețea 
lor îl conjugă adesea cu 
o constantă măiestrie și 
competență profesională. 
Doar dacă îl știi dinain
te, îl poți distinge 
Cosmin Tătărcan, secre. 
tarul adjunct al comite
tului U.T.C. pe întreprin
dere. Un' tînăr obișnuit, 
deschis, cu care discuția

i se înfiripă de la sine pe 
problemele vieții de or
ganizație și nu numai a- 
tît. Căci Cosmin Tătăr
can este unul dintre ti
nerii care este cel mai 
mult prezent în mijlocul 
oamenilor. Nu este de 
mult secretar al comite
tului pe întreprindere. 
Doar din această primă, 
vară, dar după cum a 
preluat problemele or
ganizației, se cunoaște că 
este un bun meseriaș. De 
fapt meseriaș este și a- 
cum, numai că acum pro
blemele organizației, ale

ceilalți ortaci, 
Tătărcan nu se 
prin trăsături a- 

ar

oamenilor ii dau mult de 
lucru. Asta insă nu-i 
creează dificultăți nici la 
locul de muncă, la grupa 
de întreținere, nici la se
diul organizației, unde 
mărturisea cu sincerita
te că „i 
descurcă 
sigur va răzbi, 
cepuu dar știe 
început e greu, 
e mai greu cu 
obișnuiește
Ke,
fost greu la început? A 
fost, dar a trecut peste 
toate greutățile. Va trece 
și peste cele ce le imjjli- 

pe ' că funcția de secretar'al 
pe 

ales

,deocamdată se 
mai greu, dar 

E la în
că orice 
Și cu lît 
atît se 

mai repede, 
parcă în meserie n-a

comitetului U.T.C, 
întreprindere. Mai _ _ 
avînd în vedere sprijinul 
primit din partea con
ducerii întreprinderii. Un 
singur gind îl frămîntă 
acum. Să confirme, 
confirme încrederea 
menilor care l-au 
„Să nu-i facă pe ei 
rîs" — cum spune

Și pentru

Să 
oa- 

ales.
de 

ade
sea. Și pentru asta se 
zbate, muncește, aleargă, 
este prezent peste tot. 
Știe că el nu poate să 
infirme încrederea tine
rilor. O simte el. Și o va 
demonstra. Ambiția și pa
siunea nu l-au 
țit niciodată. 
Promite că va 
Așa cum a făcut-o și 
meseria de electrician 1

dezmin-
Promite. 

confirma.
în

In preajma Zilei- tinere
tului, 31 de elevi ai Școlii 
generale nr. 1 din Vulcan 
au trăit emoțiile prilejui
te de primirea în rîndul 
organizației U.T.C. Dintre 
cei cărora le-a fost înmî- 
nat, la împlinirea vîrstei 
de 14 ani, carnetul roșu de 
utecist ii amintim pe Lu
minița Kadar, Dcmnica 
Ladislau, Daniel Sanda, 
Rozalia Uricariu, George, 
ta Bădescu, Daniel Petri,

Daniela Zaițuc și Nicolae 
Saru.

După cum aflăm de la 
Comitetul orășenesc U.T.C. 
Vulcan, această acțiune, 
organizată în cinstea a- 
propiatului forum al tine
retului, va continua și la 
școlile generale nr. 4, 5 și 
6. pînă la jumătatea lunii 
mai, urmînd să fie primiți 
în organizația de tineret 
peste 100 de elevi.

„E necesar ca. organiza
țiile de tineret să se preo
cupe mai intens și de 
dui în care uteciștii 
petrec timpul liber", 
sublinia, acum o lună 
ceva, la conferința de 
re de scamă și alegeri 
ia mina Paroșeni.

Și ca dovadă că propu
nerea n-a rămas uitată pe 
una din filele procesului- 
verbal întocmit cu acea 
ocazie, în 30 aprilie comi
tetul U.T.C. al I.M. Paro
șeni, în colaborare cu co
mitetul de partid și cel al 
sindicatului, beneficiind și 
de sprijinul comitetului 
orășenesc Vulcan al U.T.C., 
a organizat, la casa de o- 
dihnă și agrement „Căpri- 
șoara", o reușită seară cul- 
tural-distractivă dedicată 
tinerilor fruntași în pro
ducție. La acțiune au fost 
invitați tineri de la toate 
întreprinderile de pe 
orașului Vulcan. l-am 
cunoscut printre cei 
dansau în acordurile 
lodiilor interpretate 
formația „Bendis" pe

mo- 
își 
se 
și 

da
de

raza 
re- 
care 
me
de 

Ni-
colae Suciu, Ion Tivdă, și 
Vasile Diaconu de la mina 
Paroșeni, pe confecțione-

Angajament susținut

Vul- 
îl 

pla- 
p<r- 

pro-

reu_ 
planu- 

de peste 
in 

în- 
a

a peste 
și a pes.

Unul dintre obiectivele 
prioritare pe care comite
tul U.T.C. al minei 
can și le-a propus 
constituie realizarea 
nului anual la muncă 
trjotică finanțată în
porție de 80 la sută, pînă 
la Congresul al XII-lea al 
U.T.C. Angajamentul ti
nerilor uteciști, mai mare 
cu 20 la sută decît cel luat 
de organizația județeană 
Hunedoara a U.T.C., se 
concretizează zi de zi în

noi acțiuni de muncă pa
triotică, pînă acum 
șindu-se realizarea 
lui în proporție 
60 la sută Dacă avem
vedere noile acțiuni 
treprinse — colectarea 
10 tone fier vechi.
100 kg aluminiu 
te 500 kg cupru, precum și 
cele pi’iyind aproviziona
rea brigăzilor din subteran, 
descongestionarea căilor de 
acces sau răpirile de stllpi 
întreprinse la sectorul Ill 
— procentul de 80 la sută 
din planul anual se pare

Pen- 
a- 
cît 

ute- 
s-au 
gos_ 
elec-

ra Clara Mozeș, pe prepa
ratorii Vaier Rusu, Simina 
Asandei, Maria Cornel, 
Nicolae Gagichievici, Cris. 
tina Horacek, pe electrici
enii Alexandru Chirilă și 
Nicolae Stoica, toți tineri
cu care colectivele unde
muncesc se mîndresc. „Am 
dori să amintiți — ne spu
ne Eugen Deutsch, secre
tarul comitetului U.T.C. al 
I.M. Paroșeni, că tinerii de 
la întreprinderea noastră 
au prestat pînă acum cîte- 
va sute bune de ore de 
muncă patriotică în spri
jinul producției. Planul 
la economii finanțate l-am 
realizat deja în proporție 
de 50 la sută, pînă 
Congresul al XH-lea 
U.T.C. dorim ca 
acesta să fie de 
tă“.

Cîțțva tineri cu 
stat de vorbă ne-au mărtu
risit că inițiativa colegilor 
de la Paroșeni i-a bucurat. 
„De fapt, acesta este doar 
începutul — precizează Mi
hai Angliei, 
tar al Comitetului 
nesc U.T.C. Vulcan, 
avea în vedere 
continuare să 
asemenea seri 
distractive cu 
rea organizațiilor 
din unitățile economice ale 
orașului". Subscriem 
cestei opinii și dorim 
ziarul să consemneze 
de curînd astfel de nani.- . 
festări tinerești.

la 
al 

procentul 
80 la su-

care am

prim-secre- 
orășe- 

Vom 
ca și în 

organizăm 
cultural- 

participa- • 
U.T.C.

a-
ca
cîi

Gh. CHIRVASA,

Gh. OLTEANU,

Foto. AI. TĂTAR
<

1

prin fapte
că este și îndeplinit, 
tru ca rezultatele în 
ceasta direcție s.ă fie 
mai eficiente tinerii 
ciști ai minei Vulcan 
oferit să contribuie la 
podărirea atelierului
trie și la încărcarea în va
goane a așchiilor de metal, 
rezultate în urma | 
crărilor. Trebuie să 
noa.ștem că acționind 
convingere nu numai 
își vor realiza angajamen
tul asumat, dar chiar și-l 
vor depăși!

LA l KICANI

Cenaclul „Flacăra"

prelu-
recu- 

l eu 
i că

Implicare în 
actul artistic

Preocuparea constantă a 
membrilor organizației 
U.T.C. de la mina Uricani, 
pentru actul artistic de ea. 
litate,
înființarea 
de muzică 
denumită 
Membrii foimației, 

mine i.
primele

s-a

Astăzi, în orașul Vulcan, începîiid eu ora 17, va 
avea loc o nouă întîlnire a tinerilor cu membrii ce
naclului „Flacăra" al C.Cr al U.T.C. și revistei „Fla
căra", condus de poetul Adrian Păunescu.

Intîlnirea tinerilor cu muzica și poezia se va des
fășura pe stadionul orașului Vulcan.

concretizat in 
unei formații 

ușoără, sugestiv 
„Subterana", 

lucră
tori ai minei, au susținut 
deja primele spectacole, 
dovedind o reală înclinație 
spre muzica de bună cali
tate, cu un repertoriu 
decvat vîrstei celor pe 
ce-i reprezintă

a-
ca.
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Aniversarea Zilei de 1 Mai peste hotare
£

MOSCOVA 2 (Agerpres).
— In Piața Roșie din Mos
cova s-a desfășurat tradi
ționala demonstrație de 1 
Mai a oamenilor muncii 
din capitala Uniunii Sovie
tice. In tribuna centrală a 
Mausoleului „V. I. Lenin" 
se aflau Mihail Gorbaciov, 
secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., alți conducă
tori de partid și de stat 
sovietici.

Demonstrații consacrate 
zilei de 1 Mai au avut loc, 
de asemenea, în capitalele 
republicilor unionale și 
in alte centre urbane ale 
U R.S.S.

★

BEIJING 2 (Agerpres).
— Oamenii muncii din 
capitala R.P. Chineze au 
sărbătorit ziua de 1 Mai 
participînd la activități 
cultural-artistice organiza
te în parcurile orașului
— relatează agenția China 
Nouă. Manifestările s~au 
desfășurat sub lozincile 
întăririi unității și solida
rității cu muncitorii din 
toate țările, sporirii efor
turilor pentru moderni
zarea socialistă a Chinei.

*
VARȘOVIA 2 (Agerpres)

— Milioane de oameni ai
muncii din R.P. Polonă au 
sărbătorit ziua de 1 Mai 
prin demonstrații organi
zate în toate marile orașe 
ale țării — transmite a- 
genția PAP. La demons
trația oamenilor muncii 
din Varșovia, în tribuna o- 
ficială au luat loc Woj
ciech Jaruzelski, prim se
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, 
alți conducători de
partid și de stat.

Wojciech Jaruzelski a 
adresat cu acest prilej 
un cuvînt de salut către

Duminică, 5 mai

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

Telefilmotcca de
ghiozdan:
Micul zburător, 
(color).

12,40 Din cununa eînte- 
cului românesc. 
Muzică populară, 
(color).

13,00 Album duminical.
— Surîs de primăvară — 

Moment muzical.
— Tabletă de scriitor,
— La zi în 600 de se

cunde.
— Pagini cinematogra

fice vesele.
— Pe urmele eroilor la 

Oarba de Mureș.
•— Telesport.
— Din istoria filmului 

mut.
— Meridiane muzicale.
— Rostirea florilor de 

mai.
— Secvența telespecta

torului.
14,50 Perenitatea teoriei 

revoluționare a cla
sei muncitoare — 
167 de ani de la naș
terea lui Karl Marx 
(cfocumentar).

19,00 Telejurnal.
19,15 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei".

— 23 August 1944 — mo
ment de cotitură în 
evoluția celui dc-al
Il-lea război mon
dial.

toți cei ce muncesc, către 
întreg poporul polonez.

★
BUDAPESTA 2 (Age.r. 

pres). — Cu prilejul zilei 
de 1 Mai, în capitala R.P. 
Ungare a avut loc demons- 
strația oamenilor muncii 
din unitățile economice și 
cultural-științifice ale 
Budapestei. Agenția MTI 
relatează că în tribuna o- 
ficială au fost prezenți Ja
nos Kadar, secretar gene
ral al P.M.S.U., alți con
ducători de partid și de 
stat.

Demonstrații de 1 Mai 
au avut loc și în alto ora
șe ale țării.

★

CAIRO 2 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul 
unei adunări organizate cu 
prilejul zilei de 1 Mai, 
președintele Egiptului 
Hosni Mubarak, a subliniat 
că ridicarea nivelului de 
trai al populației este le
gată de sporirea produc
ției. El a evidențiat, toto
dată, necesitatea reduce
rii importurilor și cana
lizării potențialului țării

Instituirea de către S.U.A. a embargoului 
împotriva Republicii Nicaragua

BONN 2 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe a anunțat ofi
cial la Bonn, după sosirea 
președintelui Ronald Rea
gan în R.F.G., impunerea 
de către Statele Unite a u- 
nui „embargou comercial 
total" împotriva Republi. 
cii Nicaragua — informea
ză agențiile Associated 
Press și United Press In
ternational. El a adăugat 
că Tratatul de prietenie 
dintre cele două țări va 
fi abrogat.

19,35 Cîntarea României.
20,15 Film artistic 

Ultima frontieră.
Producție a Casei de 
filme „Patru", 
(color).

21,40 Mondovision,
21,50 Telejurnal.

Luni, 6 mai
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea în eco

nomie.
20,25 Tezaur folcloric 

(color).
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20,45 Aniversarea a 40 de 
ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei"

21,05 Roman foileton
Verdi
(color).

21,50 Telejurnal.

Marți, 7 mai

20,00 Telejurnal.
20,20 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei".

20,35 Teatru TV.
Misiune specială
Premieră pe țară.

21,50 Telejurnal. 

pentru extinderea produc
ției proprii, care să ducă 
la- creșterea exporturilor.

★

ULAN BATOR 2 (Ager
pres). — La Ulan Bator 
a avut loc demonstrația 
o. ionilor muncii din ca
pitala R.P. Mongole cu 
prilejul zilei de 1 Mai. In 
tribuna centrală s-au aflat 
Jambîn Batmunh, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole alți condu
cători de partid și de stat.

★

PRETORIA 2 (Agerpres). 
— In numeroase localități 
sud-africane au avut loc 
manifestații ale populați
ei de culoare cu prilejul 
zilei de 1 Mai, cea mai 
mare dintre ele desfășu- 
rîndu-se la sediul din Jo
hannesburg al Ligii împo
triva apartheidului.

Forțele de poliție trimi
se de guvernanții de la 
Pretoria au folosit șl de 
data aceasta metode din 
arsenalul represiv, lansînd 
grenade cu gaze lacrimo

Agențiile internaționale 
de presă amintesc că mă
surile Administrației S.U.A. 
intervin după respingerea 
de către Congresul ame
rican a unui proiect de 
lege care preconiza acor
darea de ajutoare contra
revoluționarilor antisan- 
diniști din Nicaragua.

’«•
MANAGUA 2 (Ager

pres). — La o conferință 
de presă desfășurată la 
Managua, vicepreședinte

Miercuri, 8 mai

20,00 Telejurnal.
20,15 Partidul — arhitect 

al înfloririi patriei 
noastre socialiste.

20,35 Partidul frumuseții 
tale, țară. 
Spectacol literar 
muzical - coregrafic, 
(color).

20,55 Film serial.
Războiul independen
ței.
Episodul 2.

Trecerea Dunării, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Joi, 9 mai

20,00 Telejurnal.
20,30 Aniversarea a 40 de 

ani de la victoria a- 
supra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei 
independenței Româ
niei".
Primăvara victoriei
— comentariu.

21,90 Odă vitejiei româ
nești — spectacol 
literar - muzical - co. 
regrafic. (Color).

21,40 Telejurnal.
Vineri, 10 mai

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco- 

, nomie. 

gene pentru a-i dispersa pe 
manifestanți și asmuțind 
împotriva acestora cîini 
special dresați, relatează 
agenția Reuter.

Manifestația din Johan, 
nesburg reprezintă cea 
mai amplă acțiune de 1 
Mai a populației africane 
din această țară începînd 
din 1950, relevă agenția 
citată.

★

OSLO 2 (Agerpres). — 
Manifestațiile consacrate 
marcării zilei de 1 Mai în 
Norvegia s-au desfășurat 
sub chemarea Ia intensifi
carea acțiunilor în favoa
rea păcii, eliberării conți- 
nentului european de spec
trul distrugerii nucleare și 
creării de zone denucleari- 
zate în Europa.

★
QUITO 2 (Agerpres). — 

Marșuri și mitinguri ale 
muncitorilor au avut loc, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, 
la Quito și în alte orașe e- 
cuatoriene. In cuvîntările 
rostite de lideri sindicali 
s-a exprimat dorința clasei 
muncitoare ecuadoriene 
de a acționa pentru dez
voltarea economică a țării.

le Republicii Nicaragua, 
Sergio Ramirez Mercado, 
a declarat că embargoul 
comercial impus de Sta
tele Unite împotriva țării 
sale este ilegal și arbitrar, 
contravenind principiilor 
dreptului international si 
Cartei O.N.U. El a subli
niat că nici un embargo 
economic sau comercial, 
oricît de sever ar fi, nu 
va putea pune în pericol 
programul politic, econo
mic și social al revoluției 
sandiniste.

20.35 Cadran mondial.
20.50 Steaua fără nume.

Concurs pentru tineri 
soliști de muzică u- 
șoară (etapa I).

21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 11 mai

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
— Melodii populare.
■— Gala desenului ani

mat.
— Micile povești ale 

marelui ecran: 
„Cenușăreasa”.

— Moment poetic.
— Melodia săptămînii — 

primă audiție.
— Univers românesc.
— Reportaj.
— Atlas muzical.
— Tot ce are țara mai 

frumos — reportaj.
— Telesport.
— Autograf muzical.

14,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal.
19,15 Teleenciclopodia.
19.35 Antologia umorului 

românesc.
Episodul V — 
„Umorul fantastic” 
(color).

20.30 Film artistic.
Zbor de luptă.
(prima parte).

21.30 Mie îmi place a 
cînta.

21,50 Telejurnal.

C. I. P. R. BRAȘOV 
Fabrica de produse 

refractare Baru
INCADREAZA DE URGENȚA;

■ 1 excavatorist
■ 12 electricieni
■ 25 lăcătuși
■ 4 electroniști
■ 3 A.M.C.-iști
■ 3 instalatori A
■ 5 instalatori instalații ardere
■ 5 strungari
■ 4 rabotori
■ 4 frezori
■ 3 sudori
■ 2 rectificatori
■ 2 tratamentiști
■ 3 compresoriști
■ 9 mecanici mașini și utilaje pentru 

produse refractare
■ 10 cocători produse refractare
■ 8 zidari șamotori
■ 15 muncitori necalificați.
Condiții de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul F.P.R. 

Baru.

AUTOBAZA BRAD
din cadrul I.T.A. Hunedoara

INCADREAZA
— conducători auto pentru ACȚIUNEA 

CĂRBUNE Cîmpu lui Neag.
Informații se pot lua de Ia biroul perso

nal din Autobaza Petroșani.

Mica publicitate
VIND casă. Strada Mi

nerilor, nr. 8 Lupeni. (3611)
VIND casă două came

re, grădină. Petroșani stra. 
da Gheorghe Barițiu nr. 
20. (3617)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Soldan 
Maria, eliberată de I.T. 
Petroșani. O declar nulă. 
(3619)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚL\ Mărioara, copiii Uțu și Olișor anunță cu 
profundă durere încetarea fulgerătoare din viață a 
scumpului lor soț si tată

M1NZAT OLIVER
(42 ani)

Ii vom păstra o veșnică amintire.
Inmormîntarea va avea loc sîmbătă, ora 14,00, 

de la domiciliu, Petrila.

Locatarii bl. 31, sc. III, Petrila, sîntem alături de 
soția și copiii celui care a fost

MlNZAT OLIVER
Sincere condoleanțe.

SOȚIA Aurica, fiicele Ionela și Mihaela, mama, 
anunță încetarea din viață a scumpului lor soț, tată, 
fiu

CRASUC EUGEN
Inmormîntarea are loc azi, ora 15, de la domi

ciliu. (3622j

SURORILE Camelia, Dorica, cumnații, nepoții și 
socrul sînt profund îndurerați de decesul scumpului 
lor

CRASUC EUGEN
Nu-1 vom uita niciodată. (3623)

FAMILIILE Buia, Șchiopu, Becze, Bud, Cristea, 
Tomulescu și Pancu sînt adînc îndurerate de pier
derea celui care a tost un bun vecin și prieten 

CRASUC EUGEN
Sincere condoleanțe. (3624)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ma- 
chedon Ion, eliberată de~ 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (3618)

PIERDUT certificat de 
naștere seria N 1 nr. 044631 
pe numele Simonfi Kata- 
lin Ildiko, eliberat de Sîn- 
giorgiul de Pădure, la 13 
aprilie 1954. II declar nul. 
(3620)
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