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În prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Steagul rosuss
în Capitală a avut loc

Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi
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Sărbătoarea munciilor care s-au jertfit pentru apărarea țării și întărirea unității naționale, înscriindu-și pe stindardul de luptă cele mai înalte idealuri și aspirații ale poporului, partidul comunist a desfășurat o amplă și glorioasă activitate politică, organizatorică, de conducere a societății noastre socialiste asigurînd an de an înaintarea țării pe noi trepte de progres și bunăstare.Astăzi. în zi de sărbătoare a muncii, gîndurile noastre se îndreaptă pline de recunoștința spre partid, spre strălucitul său conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de numele și activitatea căruia sînt legate cele mai răsunătoare prefaceri înscrise în croflica edificării noii orînduiri. In anii care au urmat după Congresul al IX-lea, întreaga strategie politică a dezvoltării țării — rod al gîndirii înaintate și cutezanței revoluționare ale secretarului -general

întregul nostru popor cinstește astăzi cu cele mai înălțătoare sentimente patriotice ziua de 1 Mai — zi simbol a clasei muncitoare, zi de amplă solidaritate în lupta pentru împlinirea mărețelor idealuri de pace și progres, de libertate națională și socială ale celor ce muncesc de pretutindeni.In țara noastră, Sărbătoarea muncii are loc în- tr-un context politic’’ cu profunde semnificații. Ne aflăm în preajma gloriosului jubileu de la 8 mai, cînd poporul nostru va da o puternică expresie sentimentelor de nețărmurită dragoste și devotament față de Partidul Comunist Român, organizatorul și conducătorul neînfricatelor bătălii revoluționare încununate de istoricul act al Eliberării din August ’44, act care a deschis calea trecerii la înfăptuirea operei de construcție socialistă pe pămîntul străbun al patriei. Urmînd tradițiile re-_ voluționare ale înaintași-(Continuare în pag. a 2-a >

Bogat raport• MINERII DE LA PA- ROȘENI întîmpină Ziua de i Mai cu rezultate meritorii. Peste 20 000 tone de 
cărbune extras suplimen
tar de la începutul anului. Productivitatea planificată a fost depășită în toate cele cinci abataje mecanizate cu 3000 kg pe post. Merite deosebite revin minerilor sectoarelor I și III, care au livrat suplimentar economiei naționale 13 000 tone de cărbune și, respectiv, 9000 de tone.

muncitoresc• LANSIND CHEMA-, REA LA ÎNTRECERE,, pe anul 1986. către toate întreprinderile miniere din ramura carboniferă a țării, minerii de la Lonea, mobi- lizîndu-se exemplar, au reușit în primele patru luni din acest an să extragă, pe^’e prevederile de plan, -17 000 tone de cărbune, situîndu-se printre fruntașii Văii Jiului. In-

Ștefan ALBA, 
miner, șef de brigada, 

l.M, PetrilaI

I
1

Ieri, în sala Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani, a avut loc spectacolul omagial dedicat mărețelor sărbători ale poporului, împlinirea a 65 de ani de la crearea partidului și ziua de 1 Mai. Spectacolul s-a constituit într-o nouă , și vibrantă manifestare a dragostei fierbinți a oamenilor muncii din Valea Jiului față de patrie și partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comunistul neînfricat-sub a cărui înțeleaptă conducere, țara noastră pășește ferm

Tovarășul N i. c O 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, au participat, miercuri du- pă-amiază, la adunarea festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R,, cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a. celor ce muncesc.Cinstirea Intîiului

patriei în .demnitate șî măreție.In semn de profundă recunoștință, pentru ■ viața liberăpși fericită ce o tră- această zi a muncii, zi de sărbătoare a tuturor celot» ce muncesc, un fierbinte omagiu gloriosului nostru partid comunist, care s-a afirmat de la ceput ca exponentul. mai înaintat,al națiunii ro- " 'mâne, forța politică în sta-

■ mai a dobîndit; în această primăvară, o semnificație deosebită, avînd loc in preaima aniversării . unui eveniment de -Însemnătate crucială în istoria țării, iese, toti fiii,.țării aduc, cu largi rezonanțe în conștiința națiunii noastre ; crearea în urmă cu șase decenii și jumătate a Partidului Comunist Român, or- ganizătprUl ș.i conducătorul luptelor politice și sociale desfășurate de masele largi populare pentru libertate și progres, pentru de\. socialism, pentru înălțarea
IN PAGINA A 3-A :

Omagiu patriei 
socialiste

în- '• cel
(Continuare in pag. a 4-a)

47 de ani de la marile idemonstrații antifasciste

si antirăzboinice de la 1 Mai 1939

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Ștafeta cravatelorCu ocazia încheierii „Ștafetei cravatelor roșii cu acțiune dedica-

Un moment memorabil 
în istoria bătăliilor de clasa 

revoluționare, conduse de partid 
EVOCĂRIIstoria patriei a înscris în analele ei, -data, de 1 Mai 1939 ca pe un moment excepțional al luptei antifasciste și antihitleriste, pentru unitatea și propășirea' țării, pentru libertate socială și națională, pentru pace.Erau timpuri de grele încercări pentru, națiunile Europei. In martie același an, Germania hitleris- tă invadase Cehoslovacia. Se crease un grav pericol, ale cărui proporții luau contur de catastrofă, am-

plificîndu-se și mai mult în anii celui de-al doilea război mondial.Pentru 1 Mai 1939 ău fost preconizate de regimul , dictaturii regale din țara, în București,. manifestații ale „breslelor", drept o „sărbătoare a muncii naționale”. In pofida încercării autorităților de ° a denatura astfel caracterul și semnificațiile istorice ale
D. PEI.IGRAI)

(Continuare in pag. a 2. a)

tricolor", amplii polițico-educativă tă celor .două mari sărbători ale poporului, aniversării a 65 de ani de - la crearea P.C.R. și zilei de 1 Mai, la Teatrul de stat „Valea Jiului", reprezentanții pionierilor din municipiu s-au întîlnit cu tovarășul Viorel f'aur, plini

roșii cu tricolor secretar al Comitetului municipal de partid. Cu a- cest prilej, micilor purtători ai Cravatei roșii cu tricolor le-au fost prezentate realizările oamenilor muncii din Valea Jiului, sub conducerea înțeleaptă a comuniștilor, în anii construcției: Socialiste a patriei, mărețelor perspective ale dezvoltării municipiului.
I

OAMENI DIN LINIA INTÎ1

Alexandru BURUIANĂ, 
maistru. Uzina de 
preparare Coroești

Vasile FLORE.A. 
miner, șef de brigadă, 

l.M. Aninoasa

Grigore MINDRUȚ, 
miner șef de brigadă, 

l.M. Lonea
Dumitru BEȚIVU, 

mozaicar,' A.C.M. Petroșani

Nicolae BORDEL Y. 
strungar, IPSRUEEM 

S.S.II. Vulcan

Mariana PĂTULEA, confectioner, 
I.C. Vulcan

Nicolae ANDRAȘIC. 
miner, șef' de brigadă, 

l.M. Paroșeni

1 Mai. Sărbătoare a muncii, a celor ce muncesc. In Valea Jiului, vatră cu vechi și bogate tradiții muncitorești. își ‘ desfășoară activitatea. împreună, mineri, constructori, energeticieni, con- • structori de mașini și u- •tilaje, preparatori și muncitori din întreprinderile ■

de industrie ușoară. Realizările -lor, obținute cu prinosul faptelor do muncă, pot fi întilnite, la orice pas,. în localitățile municipiului.Paginile ziarului nostru au consemnat zi de zi fapte din munca și creația acestor minunați oameni, ziditori ai celor

mai frumoși ani ai con-, strucției socialiste pe care — cu mîndrie — întregul nostru popor îi numește „Epoca Nicolae Ceaușescu", epoca celor mai mărețe împliniri.Vă prezentăm astăzi, în zi de sărbătoare, cînd cinstim Ziua internațională a celor ce muncesc,

pe cîțiva dintre acești făurari ai prezentului și viitorului.Ei si'nt oameni din linia întîi, fruntași intre fruntașii Văii Jiuluiz Ei își pun priceperea și dăruirea. în slujba înfloririi patriei și ridicării ei pe cele mâi înalte culmi de progres și civilizație.



Cînt de slavă Patriei, Partidului
IubimLUMINA La ceas

de sărbătoare

Ziua de 2 Mai ^constituie, an de an, pentru tinerii din întreaga țară - moment de sărbătoare, prilej de a raporta împlinirile din toate domeniile de activitate și, în același timp, un moment de angajare politica a tinerei generații pentru realizarea mărețelor sarcini ce îi revin în procesul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Conduși de comuniști, astăzi făurim o lume, nouă, o țară așa cum înaintașii nu visat-o. întregul .popor, sub conducerea partidului comunist de la ețearea căruia se vor împlini,’în a- cest început de mai sărbătoresc, 65 de ani. construiește societatea socialistă multilateral dezvoltată. In acest amplu proces de transformare revoluționară a patriei, utediștii din Valea Jiului, mineri, constructori de mașini miniere, muncitoare din industria ușoară, constructori, ’ studenți și elevi sîntem pe deplin angajați pentru ca întreaga noastră muncă să fie răsplătită de bucuria succesului.Locul unde tinerii își afirmă inițiativele izvorîte din romantismul revoluționar specific vîrstei este organizația U.T.C,.; Aici șe formează, într-o adevărată școală a muncii, conștiința noastră comunistă. Aici, în organizația U.T.C. își găsește o armonioasă împlinire dorința de a munci, de a învăța, de a crea. Și. tot în organizația U.T.C.. se formează trăsăturile omului nou, ale celui care inline va ridica societatea pe noi culmi de civilizație și progres: patriotismul socialist, cutezanța revoluționară, respectul pentru tradițiile de luptă ale poporului, alo clasei muncitoare, dragostea de

patrie și partid, iubirea și atașamentul fierbinte față de secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu.Purtăm <’i niîndrie patriotică numele de generația „Nicolae Ceaușesdu". De aceea noi, tinerii Văii Jiului, sîntem hotărîți să depunem tot efortul pentru ca la locurile de muncă, în abataje, în halele de producție, în laboratoare, amfiteatre, ateliere-școală și- săli de clasă, obțihînd noi si noi succese, să fim demni de încrederea • cu care ne înconjoară secretarul general a! partidului,1 n zilele de comunistă 
aniversarea a 65 de ani de 
la crearea partidului, a zi
lei de 1 Mai și a Zilei ti
neretului din Republica 
Socialistă România —-noi, toți cei ce muncim în Valea Jiului pentru a crea noi și noi bunuri materiale și spirituale, pentru a învăța. însu.șindu-ne cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii, raportăm realizarea a peste 60 000 orc de muncă patriotică în sprijinul producției. îndeplinirea în proporție de aproape 40 la sută a planului economic pe 1986. Raportăm, de. asemenea, îndeplinirea sarcinilor ; privind activitatea organizației de tineret în sprijinul producției, sarcini pe care ni le-am asumat în • recentele adunări de dare de seamă și alegeri de Ia nivelul organizațiilor. Sîntem hotărîți să aducem omagiul nostru partidului și-poporului prin fapte de muncă rodnică pentru ea, prin ele, să facem tot ceea ce depinde de noi ca ( Otria noastră să înainteze ferm pe drumul luminos al comunismului.

loan TOACA, 
prim-secretar al Comitetu

lui municipal al U.T.C.

sărbătoare a țării —

niTntîia zi de mai, cumpănă solară de belșug intre truda semănătorului și zvon de clopoței,' încununează primăvara cu aureola muncii; ar- mindcniul sau maialul, care se sărbătorește pe , plaiurile carpatine din vremuri imemoriale, e un imn întru cinstirea sudoarei, care fertili
INSCRIPȚII

(Urmare din pag D

zi-

înin re* că* folo-zează brazda, un închinat bucuriei creării dirijate, de tre om, a naturii sitoare lui.In calendarul românilor, într-o fericită simbioză a visurilor „și luptei tuturor truditorilor, prima zi de mai a devenit, în aproape ultima sută de ani, de cînd s-a afirmat, prin sine și pentrti sine, în istorie, proletariatul, simbolul înfrățirii celor care susțin pe u- merii lor viguroși, moliile societății, i care, prin victoria voluției socialiste, iese, liberi, demni, brațele și mintea temeiurile itorului comunist, tă de ce Intîi Mai în anii noștri, sărbătoarea unui întreg popor, un tradițional prilej de bilanț și angajare pentru mai binele și fericirea națiunii noastre socialiste.

te- celor re- cro- cu lor, vila* este,

manifestărilor dedicate lei muncii, comuniștii, co- laborînd cu socialiștii și social-democrații au reușit să le transforme în puternice acțiuni protestatare, împotriva regimului de dictatură regală și, cu deosebire, împotriva priihejdiei fasciste.Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, numărîndu-se a- tunci printre cadrele de bază ale P.C.R., și-a adus o contribuție de seamă în organizarea și conducerea acțiunilor revoluționare de la 1 Ma,i 1939, în realizarea unității de acțiune a comuniștilor și socialiștilor, pentru concentrarea tuturor forțelor muncitorești, țărănești și intelectuale în lupta antifascistă și antirăzboinică. “ varășului Ceaușescu în calitate membru al Comitetului național antifascist, de conducător al Comisiei centrale de refacere a U.T.C., de participant lupta pentru Frontului Uniciese, și-a pus pregnant pecetea asupra acțiunilor memorabile desfășurate la

Experiența to-Nicolae de
neobosit la, înfăptuireaMunci to*
Spec

(Urmare din pag. I)

Iun VULPE

L—

pe noi culmi de civilizație și progres.In sala teatrului, ca o nouă și măreață columnă închinată muncii pline de rodnice înjpliniri. a mine-

Pendulele luminii în rădăcini lovesc,Cînd trunchiuri explodează azi cu fîntîni de muguri. Cu frunțile de sevă la față codrii cresc,Și friiele zăpezii s-au rupt fecund, în pluguri.Ca un sărut fierbinte semințele erupȘi ramurile curg, în aripi se nuntescE mai, e sărbătoare, e țara în armindeniIar din adînc de munte, luminile țîșnesc.In anul 65 al comunistei erePort limpede în gînd noi fapte și dorințe, Ascult un freamăt nou ce vine din adîncuriȘi sorb în ochi lumina rodirii din semințe.
*
II Zi de mai, de sărbătoare, împlinirea e un dor . țâra astăzi e în floare faptele au prins să zboare Către mîndrul Viitor.Zi de mai, de primăvară Se înalță blind pe plai Cu un dar ce ne-nfioară

Bujori

i
j

ț Senin al dragostei;1 de țară —jj 65 bujori de mai.
I-, Carmen SAUC1UC

(Urmare din pag l)semnale plusuri raportează minerii sectoarelor I, IV, V și de la microcariera Jieț.1 • PESTE 5 600 TONE DE CĂRBUNE au extras suplimentar în primele patru luni din acest an și'minerii sectorului IV, de la I.M. Lupeni, cel mai mecanizat sector din Valea Jiului, care a avut în permanență în funcțiune cinci abataje frontale echipate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată. La rîndul lor, minerii de la Dilja și
1 Mai 1939 în România, sub semnul apărării independenței și suveranității naționale, împotriva fascismului și războiului.Un rol important în desfășurarea manifestațiilor de la 1 Mai 1939 l-au a- vut tinerii comuniști care activau în interiorul „breslelor", le ale în cercțirile. cultura- acestora. Dintre a- ceștia s-a detașat cu deosebire tovarășa Elena Ceaușescu (Petrescu), stimată și prețuită de colectivul fabricii unde își des
fășura activitatea.„Din piepturile celor 20 000 de demonstranți —- preciza „Scînteia" (nr. 20 (110) din iunie 1939) — răsună „Jos fascismul". La rîndul lor, rapoartele oficiale arătau că s-a strigat i „Vrem România liberă și independentă !“, „Trăiască frontul păcii !“.; întruniri muncitorești nu avut loc în acel an, în majoritatea orașelor și centrelor muncitorești din țară — printre care: Timișoara, Arad, Deva, Alba Iulia, Reșița, Valea Jiului — desfășurate sub semnul unității de luptă a clasei mun-

Augustin ȚANCA, 
miner, Uricani

Cu viers de doină- carpatinăDedic un gînd pentru copiii lumii, l-au dăruit străbunii pace-n lume și lumină, ochi atîta puritatePrin noi renaște-n oameni tot ce-i drag. Și mîngîierea maniei

Pe care niCu dor dePurtînd în

Iubim cu sete aprinsă Lumina, primăvara !Dar mai presus de toate Iubim Partidul, Țara ! ♦ E vatră caldă țara. Partidul — far nestins — Și cit vom crede-n ele Vom fi de neînvins !Uream pe creste-nălte Potecile de „glorii,Partidul, călăuză,Ne poartă spre victorii, Iubim cu Sete aprinsă Lumina, primăvara I Dar mai presus de toate Iubim Partidul, Țara !
Mirela AILENEI, 

Vulcan

înseamnă libertate îi întindem brațele din prag. Copilărie, vis și împlinire, Sădești speranțeși i urzești lumină. Peste întreg pămîntul și în orice limbă Copilul este mugurde lumină.

Cînd

lonela DINUȚI,
Petroșani

ogat raport 
muncitorescUricani acumulează de Ia începutul anului 2 400 și, respectiv, 2 300 tone în plus la producția fizică de - cărbune,CONSTRUCTORII DE MAȘINI de la 1PSRUEEM au livrat suplimentar de ia începutul anului, întreprinderilor miniere din bazinul nostru carbonifer și din țară, 25 tone utilaje pentru lucrări miniere, 240 tone armături de mină și

cițoare în apărarea libertății și independenței naționale, a păcii. 'Evenimentele de la 1 Mai 1939 din România, de la care ani, au peste Franța, doyada se raliază la mișcarea antifascistă din Europa și că voința sa este de a lupta în mod real împotriva a- gresorului și fascismului“•Memorabilul 1 Mai 1939 a constituit o dovadă în plus a maturității clasei muncitoare, a posibilităților de care dispunea a- tunci poporul nostru, forțele sale revoluționare și progresiste, de a organiza cu succes lupta împotriva fascismului și a războiului.Iii acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu subii- nia; „Creșterea avîntului mișcării antifasciste din România se oglindește în valul acțiunilor de luptă care au avut loc în această perioadă, în marile demonstrații antifasciste organizate la 1 Mai 1939 sub semnul împotrivirii poporului nostru Germaniei fasciste, pentru libertăți democratice, pentru apărarea independenței țării".

aniversăm 47 de avut un larg ecou hotare (U.R.S.S., Anglia etc), făcînd că poporul român

tacol omagialrilor Văii Jiului pentru a da patriei cit mai mult cărbune, versurile pline de vibrant patriotism, cîntecele au răsunat viu, avîntat, semn al dorinței unanime a artiștilor amatori și profesioniști, a tuturor oameni-

lor muncii din municipiu, de a aduce, prin arta lor, în aceste clipe sărbătorești pentru întreaga țară, o nouă dovadă a atașamentului profund față de patrie, de partid, față de secretarul general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (A. Horațiu)

Oa-

La ceas înalt, de mare sărbătoare,Cinstim solemnpe ctitorul de țară.Care-a durat oEră-nflaritoareDin 20 <le anide primăvară.Partidul, țara sînt * a sa ființă, ț Poporul liber, ■ |nrai presus de toate | Spre comunism - ' (prin ani de biruință ? Urcînd cu tricoloru-n J demnitate. J Erou între eroi, 1prin noi victorii ț El duce faima țării ț
i 

I

noasfre-n lume! I.Cu nimb de ' aur, pe un drum de gloriiIstoria va scrie al săunume.
Cristina ȘERBAN, 

Petroșani

susținute, sarcinile de plan la producția netă cu 25 000 tone de cărbune. Au fost livrate cu 13 000 tone mai mult cărbune pentru cocs, iar sarcinile de plan la brichete și cărbune energetic au fost depășite cu 6 000 și, respectiv, 142 000 tone.* ENERGETIC1ENII DE
210. stîlpi hidraulici.menii muncii de la LU.M. Petroșani <m pus la dispoziția minerilor în acest început de an trei complexe ..._____ | ._______
mecanizate SMA 2 care în- LA PAROȘENI au pulsat în sistemul energetic național. de la începutul anului, 300 milioane kWh, iar pentru rețeauâ' de termofica- s re a Văii Jiului au fost produse peste 200 000 gî- gacalorii.
sumează 153 secții, trei combine de abataj și peste 1500 grinzi articulate.• PREPARATORII DE LA LUPENI, COROESTI ȘI PETRILA 'prin eforturi

Sărbătoarea muncii

au depășit și strădanii
(Urmare din pag. I)al partidului — a condus la consolidarea și îmbogățirea cuceririlor revoluționare ale poporului, la modernizarea societății noastre, în ansamblul tuturor structurilor sale politice, economice și sociale, la perfecționarea continuă și adîncirea de- nloci atismului socialist. Pe această bază, poporul nostru, avînd în frunte un conducător cutezător și clarvăzător a acționat cu fermitate pentru înfăptuirea o* Liectivelor fiecărei etape de dezvoltare că și socială, s-a prefigurat în mentele adoptate de înaltele forumuri ale partidului.Bilanțul realizărilor obținute de popor în Epoca de aur a României socialiste este grandios. In prim plan s-au aliat și continuă să se situeze ramurile de bază ale economiei naționale, care a- sigură resursele de materii prime și energetice ale țării. Sînt semnificative, în acest context, realizările obținute în Valea Jiului prin dezvoltarea și modernizarea extracției de cărbune, domeniu prioritar aflat în centrul atenției conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Aflat de mai multe ori în cadrul unor rodnice vizite de lucru în municipiul nostru, secretarul general al partidului a indicat să se acționeze cu 

l____ _____

economi- 
așa ciiiti 

docu-
bu- 

âl 
în*sau a'

înaltă abnegație muncitorească și dăruire patriotică pentru ca mineritul să dobîndească un conținut nou, modern, pe baza promovării celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane.In lumina indicațiilor și orientărilor trasate cu plivire la creșterea gradului de mecanizare în subteran și perfecționare a forței de muncă, minerii Văii Jiului au obținut tele mai de seamă creștet i ale producției fizice, în condiții de eficiență economică sporită. Rodnicia din abataje, la rîndul ei, a condus Ia creșteiea continuă a năstăiii, țelul suprem politicii partidului scris pe stindardul de luptă.Hotărîți să amplifice tot mai mult realizările, minerii, preparatorii, constructorii, energeticienii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, strîns uniți în jurul partidului, al conducerii sale înțelepte își reînnoiesc angajamentul de a acționa fără preget pentru înfăptuirea o- biectivelor prefigurate de Congresul al XIII-lea ăl partidului, a sarcinilor ,și indicațiilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiind cu toții animați de convingerea că fiecare nou succes pe frontul muncii, fiecare realizare economică de prestigiu contribuie la accelerarea ritmului de progres multilateral al țării, la înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă.
J
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Fapt e I e

Omagiu patriei socialiste
Potrivit unei vechi tradiții. minerii, preparatorii, constructorii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, cinstesc marile sărbători scumpe poporului cu cea mai autentică și nobilă expresie a angajării patriotice pentru idealurile de progres și civilizație, de prosperitate și bunăstare în spațiul dintre Carpați și Dunăre — faptele de muncă, de vrednicie. Despre acest etalon peren al valorii umane, al contribuției colective și individuale la înflorirea patriei, ne-au vorbit în preajma Zilei Muncii, interlocutori din diferite unități ale municipiului.

Debut în noul 
cincinal ‘

CONSTANTIN POPA, 
miner șef de brigadă. Erou 
al Muncii Socialiste, 
Lupeni : Apropierea riosului jubileu al partidului și sărbătoarea 
ne prilejuiesc : unor realizări Vorbesc despre ortacilor din brigada care o conduc, ale întregului sector. In ele se materializează atît eforturile și competența noastră minerească, dar și eficiența bogatei noastre zestre tehnice, a celor cinci uzine subterane care nu sînt altceva decît abatajele noastre mecanizate. Din minerii-tehnicieni, lificați, stăpîni pe 
de vîrf cu care am'fost dotați în acești ani de glorioase înfăptuiri ai „Epocii Nicolae Ceaușescu11, realizează randamente de cîte 
14—16 tone pe post, cu cîte 2 tone pe post superioare planului — calea miilor de tone de cărbune livrat suplimentar. Contribuția brigăzii pe care o conduc la succesele sectorului constă într-o producție suplimentară de 5000 tone de cărbune. In aceste zile, în cinstea sărbătorii muncii am dat în funcțiune un nou complex de mare capacitate. Muncind cu dăruire si pricepere sîntem hotărîți ca pină la finele lui ’86 să dublăm producția suplimentară extrasă pînă a- cum. Acesta va fi debutul sectorului nostru in actualul cincinal.

I.M.
glo-i muncii satisfacția deosebite, succeselepe

. ele, polica- tehnica

Mecanizarea 
îșî spune 
cuvîntul

Sing. DOREL TAMAȘ, 
șef sector III, I.M. Paroșeni: Mina noastră a fost deschisă și pusă în funcțiune în ultimii 20 de ani, anii cei mai luminoși ai socialismului și de aceea încă de la începu* am beneficiat de cele mai noi și moderne u- tilajc. De fapt, mina noastră este cea mai mecanizată mină din bazinul nostru carbonifer și ca urmare peste 95 la sută din producție se extrage din abataje echipate cu complexe 
de susținere mecanizată și combină de tăiere. Este o mare cinste pentru colectivul nostru că l-a avut ca oaspete de onoare pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu care ne-a indicat la fața locului, în subteran, direcțiile în care trebuie să acționăm pentru meșterea continuă a producției de cărbune. Minerii

noștri au reușit în ultimii ani să obțină rezultate meritorii. Și în acest an în- tîinpinăm sărbătoarea muncii cu rezultate remarcabile: peste 20 000 tone în plus la producția fizică de cărbune. La acest plus colectivul sectorului nostru a contribuit cu 9 000 tone cărbune.de
Pentru

punerea în 
valoare de noi 

zăcăminte

ceade

PETRE FUSU, tehnician, 
I.A.C.M.M.: Bilanțul activității noastre din perioada care a trecut de la începutul acestui an se materializează într-o producție valorică măi mure cu peste 4 000 000 lei decît planificată la lucrărileconstrucții și montaje miniere. Colectivul nostru se înîndrește cu faptul că in întreg cincinalul 1981 —1985 s-a situat an de an pe loc de frunte în întrecere in cadrul IACMM. l’rin faptele noastre de mumă de la acest început de nou cincinal, noi constructorii, ne exprimăm hotărîrea fermă de a contribui la realizarea exemplară a obiectivelor de investiții miniere, de a ne mobiliza mai bine forțele pentru ridicarea întregii activități de pe șantiere la un nivel calitativ superior, pentru a contribui la punerea în valoare a zăcămintelor de cărbune cocsificabil de la Lu- peni Sud, Valea de Brazi si Cîmpu lui Neag.

muncitorească

de vrednicie

Mereu 
în frunte

amintesc ca recuperarea in cărbunele special pentru cocs a fost depășită cu 1,8 puncte, iar cea globală cu 2,3 puncte.Pe aceleași coordonate — producții ritmice și calitate superioară — am continuat și în cea de-a patra lună a anului. Prin creșterea recuperării în cocs cu 3 puncte, a fost posibilă realizarea unei producții " de 72 000 tone de cărbune, iar cărbunele energetic a fost și el menținut la indicii de calitate prevăzuți, respec-

ANTON FLORE 5, șef bri
gadă, I.M. Lonea : Noi, minerii Lonei, ne-am respectat .și depășit angajamentele în cinstea zilei de Mai; concret peste sarcinile de 3000 de tone pe luna a- prilie, plusul acumulat de la începutul anului însu- mînd peste 17 000 tone de cărbune. Intîmpinăm jubileul partidului cu dăruire și tiv 2750 kcal pe kg, respon sa bi 1 i ta te m u nci to-rească. Mîndria de a fi fruntași în întrecerea socialistă izvorăște din hotărârea de a răspunde prin1 fapte demne de laudă grijii și atenției de care se bucură breasla mineritului din partea conducerii de partid și de stat, personal a tovarășului NicolaeCeaușescu, secretar general al partidului. Minerul de onoare al țării.

pieselor milioanedezvoltării este și ea însemnând.1am extras plan

Ritmic și de 
calitate

DUMITRU AGACHE, 
muncitor preparator. Uzi
na de preparare a cărbune
lui Corcești: In primultrimestru, din instalațiile de preparare au fost livrate, suplimentar, industriei siderurgice peste 6900 tone de cărbune pentru cocs, iar termocentralelor cu aproape 20 000 tone de mixte energetice peste cît o atenție constantă — după ctiin a indicat tuturor colectivelor de muncă, de nenumărate ori, tovarășul Nicolae Ceaușescu — am acordat calității produselor livrate. In acest context.
era prevăzut. Desigur,

Drumul 
ascendent al 

devenirii

prindere, a producției marfă cu patru milioane de lei, a utilajului minier eu 155 de tone, a schimb cu 6,5 lei.Perspectiva secției noastre semnificativă,în acest an, darea în folosință a noi capacități, în așa fel îneît să se ajungă la parametrii proiectați — de 8 200 tone de piese din oțel turnate și de 1 800 de tone piese din fontă anual. O creștere care ilustrează drumul ascendent al devenirii...

că alcătuim o familie nerească unită, ale căror deziderate și interese corespund cu ale întregului popor.
Răspundere 
comunistă

Nouă cale 
de afirmare

SERGHEI VOICA, șef de 
manevră, stația C.F.R. Pe
troșani: Acest început de mai este deosebit în viața și activitatea poporului nostru, a comuniștilor: aniversarea a 65 de ani de la crearea partidului.Acestor două evenimente, ceferiștii din Petroșani, le închină rezultatele muncii lor, rodul străduințelor puse în «slujba dezvoltării economice. Sîntem» conști- enți că de modul în care acționăm noi, ceferiștii, de climatul de disciplină și hotărîre depinde bunul mers al tuturor sectoarelor, economiei naționale.Am reușit în primele patru luni ale acestui an să depășim tonajul brut pe tren marfă c'u 10 la sută, să reducem staționarea vagoanelor la încărcare-des- cărcare £U 8 la sută și să desfășurăm întregul proces, de muncă în condiții de deplină siguranță a circulației.

RODICA BODESCU, in
giner șef, întreprinderea de 
tricotaje, Petroșani : Unitatea noastră este una din creațiile acestei epoci înfloritoare, unică în. istoria . țării, epocă pe care, cu mîndrie o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu11. Șîn- tem o întreprindere tînără, un colectiv tînăr. Fiecare nou succes în producție înseamnă o nouă cale deschisă spre afirmare. Iată ce, omagiul nostru însăși munca noastră care o dorim cît mai boga-

Sing. VASILE MAGIIIA- 
RU, șeful secției turnătorie 
și forjă, I.U.M.P- : Sărbătoarea muncii, în acest an al gloriosului jubileu al partidului, înseamnă, pentru colectivul secției noastre, un prilej de bilanț fructuos și de semnificativă perspectivă a dezvoltării, la noi cote. De bilanț fructuos, pentru că, cele patru cuptoare oțel și fontă au pornit, schimb de schimb, zi de zi, șuvoaiele de metal topit, pentru a „alimenta1* tă in împliniri. Stau măr- formele în care prind contur piesele turnate necesare întreprinderilor miniere sau secțiilor do pt-oduc- ție ale întreprinderii, unde. prin prelucrare, se materializează în instalații și mașini de înalt randament, destinate creșterii producției și productivității muncii în minerit. Munca noastră, a oțelarilor de la I.U.M.P., se regăsește în depășirea, de către între-

din . de de estepeturie, livrarea la export a noi sortimente de tricotaje în valoare de peste un milion de lei. iar pentruo de lei. în-
piața internă am livrat producție în valoare peste cinci milioane ■Hint realizări cu caretimpinăm mărețele sărbători

Pe seama 
productivității 

muncii

ale lunii mai.
O mare 
familie 

minerească
IOSII PRISECAN. șef 

brigadă. I.M. Aninoasa : Nu spun un lucru neobișnuit — în mină munca e grea, vremelnic muntele ține în loc ambiția minerilor, dar forța colectivului e capabilă să reînnoade firul realizărilor de prestigiu. In acest an sectorul I a! minei noastre a demarat tu slingul, dar omogenizarea brigăzilor, întărirea riniiu: ilor lor cu ortaci tineri, mulți dintre ei rude sau consăteni ai minerilor cu experiență, au avut darul să contribuie la reviriment. Astfel, în luna aprilie, raportăm pe lingă plusul de 2500 tone de cărbune, recuperarea restanțelor și o cantitate suplimentară de- la începutul a- ni’Jui, tio 800 tone, sectorul I redobîndindu-și și renu- inele numărului prim în întrecerea socialistă. Aceste succese se. datoresc faptului

rea- pea—
GHEORGHE VASÎI, mi

ner, șef de brigadă, secto
rul I, I.M. Uricani :Sectorul nostru și-a Uzat sarcinile de plan patru luni cu trei zile nainte de termen. Inceasta perioadă, ăm extras, peste sarcinile planificate, . O cantitate de cărbune ce se ridică la 3447 tone. La baza acestei creșteri a stat atenția pe> manentă acordată ridicării productivității muncii. Pe sector, acest indicator a fost suplimentat cu 611 kg de cărbune pe post,, iar în abataje cu 451 • kg de cărbune pe post.Punînd accent, așa cum ne îndeamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, pe necesitatea crește' o productivității muncii, vederea obținerii de ruri de producție, amJizat, suplimentar sarcinilor planificate, peste 24110 tone, de cărbune, printr-un spor de productivitate de 620 kg de cărbune pe post. La acest ceas aniversar, împreună cu Ortacii din brigadă, ne angajăm să extragem, și în continuare, alte sute de țo.ne de cărbune ivește nivelele planificate, pentru a spori " continuu cantitatea de cărbune trims supl mental p st iiei

in spo- rca-
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(Urmare din pag. 1)re să conducă la victorie lupta clasei' muncitoare, a întregului popor, împotriva exploatării și asupririi, pentru transformarea revoluționară, a societății, pentru creșterea bunăstării celor ce muncesc, pentru edificarea socialismului și comunismului pe pă- mîntul patriei.Intr-o impresionantă unitate de cuget și simțire, întregul popor reafirmă și în acest moment sărbătoresc nețărmurita dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescifț conducătorul iubit, barej de peste o jumătate de sec'pl, și-a legat numele,de jrnaț-i- le bătălii și momente hotă- rîtoare din existența eroică a partidului nostru comunist, acționînd cu e- xempkiră fermitate revoluționară și strălucită dăruire patriotică împotriva a- supririi, nedreptății și exploatării, a pericolului fascist, pentru consolidarea unității și independenței României, pentru triumful revoluției socialiste și împlinirea aspirațiilor fundamentale, de libertate, progres și pace, ale poporului român.Aceste simțăminte și-au găsit o pregnantă expresie în atmosfera entuziastă ce domnea în marea sală, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost salutați, ia intrare, de participanții la adunare cu vii și îndelungi aplauze, urale și o- vații. Cei prezenți au aclamat cu înflăcărare pentru eroicul nostru partid comunist, pentru secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care călăuzește cu înțelepciune și cutezanță revoluționară țara și poporul spre orizonturi tot mai luminoase de progres și prosperitate.In această ambianță sărbătorească, însuflețită, în prezidiul adunării, alături de tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au luat Ioc membri și membrii su- pleanți ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilega
Manifestări organizate în întîmpinarea 

gloriosului jubileu al partiduluiIn cadrul amplei suite de manifestări organizate în întreaga țară în întîmpinarea jubileului partidului, miercuri, au avut ldc în Capitală două evenimente culturale semnificative.La Muzeul de istorie ăl Republicii Socialiste România, a avut loc vernisajul expoziției jubiliare „65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român". Sub același generic, la M(i- zeul de artă al Republicii Socialiste România s-a deschis o expoziție omagială de artă -plastică.Prin intermediul a ...numeroase documente și fdtb- ,grafii, expoziția de la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, e- vocă bogatele tradiții de luptă ale poporului român pentru libertate socială și independență națională, momentele importante ale evoluției mișcării muncitorești și democratice din țara noastră, care au condus în mod firesc la crea

litate. conducători ai organizațiilor de masă și obștești, ai unor întreprinderi și institute de cercetări, reprezentanți ai‘vieții noastre științifice și culturale, muncitori și specialiști, alți oameni ai muncii din Capitală.In sală erau prezenți membri ai Comitetului Central al partidului, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai u- nor instituții centrale, unități economice și social-cul- turale, activiști de partid și de stat, generali și ofițeri, numeroși oameni ai i muncii din întreprinderi' bucu- reștene.Ea festivitate au participat, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic, corespondenți ai presei străine, oaspeți de peste hotare.Sala avea un aspect sărbătoresc. Fundalul tribunei oficiale era dominat de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de drapele tricolore și roșii. Cu litere mari se st
ila înscrisă vibranta urare „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". Se puteau citi, de asemenea, caldele urări adresate oamenilor muncii din țară și din străinătate cu prilejul Zilei, solidarității internaționale a celor ce muncesc.Pe mari eșarfe..erau înscrise cuvintele scumpe nouă, tuturor, aflate într-o alăturare firească, cu valoare de simbol : „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu si poporul !“, „România — Ceaușescu — PaceDeasupra scenei, se afla urarea : „Trăiască 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, ziua frăției muncitorilor de pretutindeni".A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Con- stantin Olteanu. membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. primarul general al Capitalei.Despre semnificația zilei 

rea, cu 65 de ani în urmă, a Partidului Comunist Român.Un loc deosebit este rezervat exponatelor ce prezintă momente de referință ale luptei comuniștilor — cum este procesul din 1936 de la Brașov, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfruntat cu bărbăție șideosebită tărie revoluționară autoritățile burgheze, devenind din acuzat un vehement acuzator al societății bazate pe inegalitate socială și exploatare.Deosebit de’ sugestiv este evocată marea demonstrație antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, ce a situat țara noastră în a- vangarda frontului european antifascist, amplă acțiune politică la desfășurarea căreia un rol de mare însemnătate au avut tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu.Bogatul mesaj al expoziției este sublimat de prezentarea unor iniagini-docu- ment referitoare la Con

de .1 Mai a vorbit Miu Do- brescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului' Central de Partid.Adunarea populară s-a încheiat îiitr-o atmosferă înălțătoare, de puternică vibrație patriotică. In vasta sală au răsunat din nou îndelungi aplauze; male și ovații. Participanții, în pi-> cioare, au aclamat cu însuflețire pentru gloriosul nostru partid comunist și încercatul său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru minunatul popor român, constructor victorios al socialismului, pentru patria noastră, liberă, demnă și înfloritoare. In a- ceste momente solemne, a fost reafirmată unitatea strînsă, indisolubilă, a națiunii în jurul partidului, al secretarului său general, unitate ce dă forță și trăinicie orînduirii noastre socialiste, reprezintă garanția sigură a înaintării țării pe culmi tot mai înalte de progres și civilizație. Participanții la adunare au exprimat voința fermă a tuturor cetățenilor țării, a întregului popor, de a acționa, cu dăruire și abnegație revoluționară, pentru realizarea exemplară a o- biectivelor actualului cincinal, înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului, transpunerea neabătută în viață a mărețului program de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul patriei, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune, fără; arme și fără războaie, o luine a păcii, înțelegerii și colaborării rodnice între națiuni.In continuare, a avut loc spectacolul festiv consacrat zilei de .1 Mai.La ieșirea din Palatul Sporturilor și Culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au parcurs pe jos aleea centrală a Parcului Tineretului, trecînd printr-un adevărat culoar viu, format din muncitori, intelectuali, studenți și elevi,- cetățeni de toate vîrstele și profesiile. Mii de oameni ai muncii din întreprinde, rile și instituțiile Capitalei au scandat cu însuflețire 

gresul al IX-lea al P.C.R., eveniment epocal al istoriei românești contemporane ce inaugurează, prin alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de conducere a partidului, perioada cea mai rodnică, cea mai bogata în împliniri din întreaga existență a României, epoca 'de aur a patriei.Relevînd aportul substanțial al cercetării științifice la dezvoltarea întregii vieți economico-sociale, numeroase exponate subliniază contribuția deosebită a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, la elaborarea și înfăptuirea programelor - de dezvoltare economică și socială a patriei, la a- vîntul fără precedent al științei, învățămîntului și culturii in patria noastră.
★Expoziția de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, reprezintă un fierbinte omagiu pe care artiștii plastici, crea- „ 

„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîn- dria, Ceaușescu — România !“, dînd din riou expresie sentimentelor de dragoste și prețuire, pe care întreaga noastră națiune. le poartă față de secretarul general al partidului.Participanții la această •emoționantă manifestare purtau drapele ale statului și partidului, portrete ale tovarășului Ni c o 1 a e Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte pe care se puteau citi urări la a. dresa partidului, a secretarului său general, . chemări la muncă pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al partidului. Era de asemenea, înscris: „P.C.R. — 65“ — însemnul gloriosului jubileu al Partidului Comunist Român. Tineri și tinere în costume naționale, reprezentînd diferite zone folclorice ale țării, formații artistice, ansambluri muzicale, grupuri de sportivi, pionieri, șoimi ai patriei au întregit prin cîntec și joc această atmosferă sărbătorească. S-au desfășurat tablouri coregrafice pe teme de muncă, diferite exerciții . sportive, suite de dansuri și cîntece.Pe întreg traseul străbătut, șoimi ai patriei, pionieri, uteciști, oameni ai muncii au oferit flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, le-au urat multă sănătate și viață lungă, spre binele, fericirea și prosperitatea poporului român.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură acestor manifestări de respectuoasă dragoste și prietenie.Miile de bucureșteni a- flați în această zi de primăvară în Parcul Tineretului, au ținut, totodată, să dea glas voinței lor asemeni tuturor cetățenilor patriei, ca strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, să-și consacre toată energia creatoare înfăptuirii neabătute a obiecțivelor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral .dezvoltate și înaintare a României spre comunism. , . .

torii din țara noastră, îl aduc Partidului Comunist Român, secretarului său . general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul aniversării a 65 de ani de glorioasă și eroică existență a partidului nostru comunist, ca o expresie a înaltei gratitudini pentru grija pe care o poartă dezvoltării artei și culturii, înfloririi necontenite a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Operele prezentate evocă marile momente din istoria poporului român, lupta sa pentru afirmarea ființei naționale, pentru unitate, libertate și independență, tradițiile mișcării muncitorești și revoluționare din România, precum și transformările care au avut loc în viața țării, sub conducerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu in anii socialismului.

memento
FILME
1 MAIPETROȘANI — 7 

ienibrie: Spectacol Miraj; Unirea: Am Nula fost șaisprezece; Parîngul: Marele premiu.PETRILA: Zonă peri- culoasă. .;.LONEA: Doi sub umbrelă.VULCAN — Luceafă
rul: Racolarea.LUPENI — Cultural: Marele premiu.URICANI: Letargie.

2 MAI

5

PETROȘANI — 7 
ienibrie: Spectacol la raj; Unirea: Am fost sprezece; Parîngul: rele premiu.LONE A: Probă de microfon.VULCAN — Luceafă
rul: Racolarea.LUPENI — Cultural: Marele premiu.

No-Mi- sai- Ma-

ș

5 N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.

1 MAI11,00 Sărbătoarea muncii — editorial.11,10. Uniți sub tricolor, sub roșu cîntece și patriotice, steag —- versuri ,________revoluționare (color).11.30 Primăvara t— balet, (color).12,00 Muzică de promenadă (color).12,20 Muzică populară (color).1,3.00 Telex.13,05 Album de sărbătoare (p.c.)— Cîntec în Zi de Mai,— Versuri.— Coruri muncitorești.— Cîntece și jocuri populare.— Tot ce are țara mai frumos.— Moment muzical-co- regrafic.— Pagini muzicale de mare popularitate.— Film documentar.—■ Muzică ușoară,16.30 Opereta cîntă dansează (color).17,05 Partidul — inspirator și făuritor al civilizației socialiste românești: Arta monumentală — o artă pe măsura epocii noastre.Tineri laureați ai festivalului național „Cîntarea României" și ai unor concursuri internaționale (color).Țară scumpă, Românie. Muzică populară (color).Țara mea azi (color). Program de cîntece și versuri pionierești (color).18.45 1001 de seri (color). 19,00 Telejurnal.

și

17,45
MEMENTO

18,0518,25
21,30 Ani frumoși ai tinereții noastre (color).— Muzică Ușoară.21,50 Telejurnal.

17,20

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

*

— 3 muncitori calificați (lăcătuși me
canici)

pentru lucrări de întreținere utilaje în sub
teran, pe perioada 1 mai — 31 august1 1986.

2.3,00

19,15 Odă partidului, patriei și muncii (co- ■■■ lor). , ; <;■■■— Spectacol organizat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., Comitetul Central al U.T.C., U.A.S.C.R.,Consiliul Național al Organizației Pionierilor, Ministerul Apărării Naționale, Radioteleviziune, împreună cu Comitetul municipal București al P.C.R.20.30 Film artistic. Ci- 
prian Porumbescu. (color).22,20 Telejurnal.22.30 Sub cer senin, fn nopți de mai — Romanțe și cîntece îndrăgite (color), închiderea programului.

E

= -

2 MAI11,3011,35

19,30

Telex.Tineri în primăvara țării (color).— Ziua tineretului sub semnul de flacără și > împliniri al partidu- 
lui.— Cîntece revoluționare, patriotice. ’

— in linia întîi a bătăliei pentru o nouă calitate a muncii — reportaj.— Versuri.— Faptele — măsura implicării revoluționare —- reportaj.— Melodiile tinereții dedicate păcii.13,00 Album de primă- va.ă (p.c.).Moment muzical. ,— Versuri.— Concert de promenadă. .— Vino pe aleea tinereții. »— Azi, în anul 65 al partidului — ferestre spre lumină. Reportaj.— Mic concert de prînz. .—■ Telesport.— Muzică populară.— Sub cupola circului.— Muzică ușoară românească.Telejurnal.A fi tînăr în anul 65 al partidului (color). Documentar,Cu tinerețea noastră îți mulțumim, partid!' (color). .— Spectacol literar-mu- zical-coregrafic realizat cu prilejul Zilei Tineretului din Republica Socialistă România.20,10 Tinerețea noastră ■— tinerețea Epocii Nicolae Ceaușescu. (color).— Emisiune-concurs — Participă reprezentativele județelor'Buzău, Harghita, Hunedoara și Satu Mare.

19,0019,15
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