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In ziua de 1 Mai 1986, la 
Comitetul Central al Parti
dului Comunist 
sub președinția 
lui Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, s-a analizat 
tuațla creată ca urmare 
accidentului produs * 
Centrala atomoele.etrțcă

Român, 
tovarășu- 

se-

I
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In întîmpinarea

si
ți 

ia 
de 

la Cernobîl, din zona Kiev.
Comandamentul central 

de supraveghere și. control 
al calității mediului încon
jurător a raportat că, din 
măsurătorile efectuate pe 
teritoriul țării noastre, S-a 
constatat că, în noaptea de 
30 aprilie spre 1 mai a.c., 
au apărut unele creșteri ale

radioactivității in nord-es- 
tul- țării.

Pentru coordonarea tu
turor măsurilor necesare 
a fi luate, în raport cu si
tuația creată, s-a instituit 
o comisie de partid și de " 
sfat, condusă de tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv ăl C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-minisiru al gu
vernului, președintele Con
siliului Național al Științei 
și invătâmintului. ,

EedTiua națională de sta
ții și laboratoare urmăreș
te, în Continuare, conform 
programului stabilit, radio
activitatea mediului încon
jurător. ■ ' r

„lecție deschisă"
bărbăției

„Lecție deschisă
•A

la școala bărbăției

Cuvîntul de ordine al minerilor Văii Jiului
Mobilizare de excepție pentru 

creșterea producției de cărbune

Rod bogat 
în abatajele 

minei Lonea

• ÎNTREPRINDERILE MINIERE LO- 
NEA, ANINOASA, PAROSENI, URI- 
CANI ȘI CARIERA CIMPU LUI NEAG 
AU OBȚINUT IN LUNA APRILIE CE
LE MAI MARI DEPĂȘIRI ALE PREVE
DERILOR DE PLAN INSUMIND UN 

DE 
de

DERILOR DE PLAN INSUMIND
PLUS DE APROAPE 10 500 TONE
CĂRBUNE. • Colectivele miniere

, la Paroșeni, Lonea, Uricani, prin plusul

înregistrat în luna aprilie, au raportat 
o producție extrasă suplimentar, de 
la începutul anului, de-peste 40 000 tone 
de cărbune. • Cele mai mări depășiri, de 
la începutul anului le înregistrează mi
nerii celei mai moderne unități a Văii 
Jiului — Paroșeni 20 000 tone de 
cărbune.

In întîmpinarea glorioa
sei aniversări a partidului, 
minerii Văii Jiului s-au 
mobilizat în acest început 
de an, mai mult ca oricînd, , .........
obținînd, lună de lună, pro- țațe cu complexe de tăiere 
ducții tot mai mari, înre- 
gistrînd noi și importante 
succese în marea acțiune, 
cu un profund caracter pa
triotic, dea da țării tot mai 
mult cărbune.

Mină modernă, . creație 
a ,,E p o c i i Nicolae 
Geaușescu", Paroșeniul, u- 
nitate care obține întreaga 
producție din abataje do

și susținere mecanizată, 
s-a remarcat și în acest 
an prin constanța realizări
lor și ritmicitatea depăși- 
1 ilor.

Minerii de la Lonea, co-

lectiv care a chemat la 
întrecere toată întreprin
derile- miniere din indus
tria carboniferă a țării, au 
obținut la rîndul lor, 
zultatc de prestigiu în 
cest an — 18 000 tone
cărbune extras suplimen-

Dorin GHEȚA

re-
a-
de

(Continuare în pag. a 3-a)

Întreprindere sitbată 
printre fruntașele Văii 
Jiului, mina Lonea, în pri
ma zi de Mai a acestui an, 
a obținut din nou produc
ții superioare sarcinilor 
planificate. Aplicînd cu 
consecvență și mai ales e- 
ficient tehnologia de lucru 
cu tavan de rezistență, ei. 
minerii de Ia Lonea și-au 
depășit preliminarul zilei 
cu aproape 50 tone de căr
bune. Cele mai bune re
zultate le-au obținut mine
rii sectoarelor : IV (con
dus de maistrul principal 
Aurel Nelepcu) și V (con
dus de sing. Aurel Moruș). 
O activitate rodnică desfă
șurată sub însemnul unei 
mobilizări deosebite, al u- 
nei angajări depline pen
tru creșterea continuă a 
producției de cărbune ex
tras.

Directorul minei Aninoa- 
sa, ing. Ton Dăbuleanu, a- 
ducea în sprijinul afirma
țiilor sale faptele. „Acțiu
nea redresare" a reușit la 
sectorul I, revirimentul a 
asigurat din nou acestui 
sector locul I în întrecerea 
socialistă. Plusul de 2500 
tone de cărbune, realizat 
în luna aprilie, a contribuit 
nu numai la recuperarea 
restanțelor ci și la un „ex
cedent" de 800 tone pe pri
mele patru luni ale anului. 
Intre fruntași se numără 
formațiile lui Vasile Flo- 
rea și Iosif Prisecan. dar 
alături de frontaliști se re
marcă brigăzile ele pregă
tiri ale lui Constantin Niță 

• și Alexandru Vereș., . < are 
au asigurat pornirea unui 
frontal în felia a 8-a a blo
cului. 2, în cinstea zilei de 
1 Mai.

— Am 
mul rînd, 
de front, 
ciplina și

cuvîn- 
mun- 

Vasile 
cu 

a a- 
juns la 15,600 tone pe post, 
3,300 tone mai mult decît 
era planificată. Tot astfel, 
au săltat de la 7,150 la 
8,320 tone pe post fronta- 
liștii lui Prisccan, ne pune 
în temă șeful sectorului, 
ing. Zianu Ilodor.

Că brigada lui Florea a 
reușit performanțe spec
taculoase nu ne-a mirat, 
liste doar formația cele-

Ion VULPE

a muncii și-au spus 
tui Productivitatea 
cii în abatajul luq 
Florea, abataj- dotat 
complex mecanizat,

(Continuare in pag. a 3-a)

FAPTELE DE MUNCA

1 și

1 Mai. Marea sărbătoare a muncii i-a găsit, pe 
o bună parte din oamenii Văii Jiului, la datorie, în- 
chinînd faptele de muncă, prinosul rodniciei activi
tății lor întîmpinării glorioasei aniversări a partidu
lui. Minerii, preparatorii, energeticienii. constructo
rii de utilaje miniere, lucrătorii de la CER, persona
lul medical, din prestările de servicii și mulți alți 
oameni ai muncii au fost prezenți în zilele de
2 Mai la locurile de muncă, unde, printr-o mobili
zare la înălțimea zilelor cu o bogată semnificație' 
pentru cei ce muncesc, și-au adus o contribuție deo
sebită la creșterea producției de cărbune extras, 
la pregătirea fronturilor de lucru, la repararea și 
revizuirea utilajelor, la crearea condițiilor necesare 
unei activități rodnice, au stat de veghe la sănăta
tea semenilor lor, le-au asigurat serviciile solicitat. 
Faptele lor le prezentăm în cele ce urmează.

rezolvat, în pri- 
problema liniei 
In cărbune, dis- 
buna organizare

Omagiul celor prezenți la datorie 
lei producție marfă 
evidențiat muncitorii din 
echipele conduse de Nico
lae Spațiu și Nicolae 
Borbely.

Au fost continuate și lu
crările de montaj la noua 
instalație de sortare a căr
bunelui extras din cariera 
Cînipu lui Neag, sub co
ordonarea sing. Ștefan Fur- 
dui. După cum ne-a infor
mat. ieri, dr. ing. Anton 
Bacu, directorul întreprin
derii, în prima zi de Mai. 
colectivul 1PSRUEEMP a 
realizat o producție marfă, 
în valoare de circa 2,5 mi
lioane lei- (V.S.). :

Alte relatări privind 
activitatea colectivelor 
de muncă aflate la da
torie — în pagina a 3-a.

I.P.S.R.U.E.EM. Petroșani: 2,5 milioane
Cu un bogat raport mun

citoresc au încheiat prima 
zi de Mai lucrătorii din 
cadrul ? întreprinderii de 
piese de schimb, reparații 
utilaje și echipamente e- 
lectrotelinice miniere din 
Petroșani. In secția de re
parații. electrice, formațiile 
conduse de Viorica Păstră- 
veanu. Ion Vîrlan și Ludo
vic Bicskey au redat mo
toare -electrice circuitului 
producției din- subteran. Au 
fost prezenți la datorie și gregațe și piese de schimb,
meseriașii de înaltă califi- armături TEI și plasă . de
care din componența acti- sirma. 
vitătii de service. Sub cu- Din cadrul secției

ordonarea sing. Ovidiu 
Borca și a maistrului Ni
colae Szabo, echipele ser
vice au rezolvat cu opera
tivitate cîteva comenzi 
urgente pentru instalați
ile de monorai ș:i de foreze 
și .au recondiționat reduc- 
toare. Colectivul secției de 
stîfpi hidraulici și-a reali-, 
zat și depășit, de asemenea, 
producția zilnică planifi
cată, livrînd suplimentar 
întreprinderilor miniere a-

sfîrșit 
de sâptămînâ

• In sala de spectacole a
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" este programat du
minică, la ora 19, un spec- | 
tacol cu piesa „Valiza cu 
fluturi" de tosif Naghiu. 
Din distribuție fac parte 
actorii Paulina Codreănu, 
Mihai Clita și Nicolae. Vîr- 
tan. Regia spectacolului 
este semnată ele Marcel 
Șoma, iar scenografia,, de 
Aurel Florea. ,

• Mîine, la locurile de 
agrement și la sediile , a- 
șezămirțtclor de cultură din 
Valea Jiului sînt progra
mate spectacole- de diver
tisment. Vor fi prezenți pe 
scenele municipiului inter
pret, amatori, soliști de mu
zică ușoară și populară, 
precum, și formațiile de 
fanfa

■K. H. DOBROGEANU

Brigada condusă de Constantin Ene face parte dintre formațiile cu bune rezultate în cadrul sectorului
III al I.M. Lupeni. In imagine, șeful de brigadă, alături de cîtiva ortaci, după ieșirea din abataj. , 

Foto : Șt. NEMECSEK

• Cînt.dc slavă Patriei, Partidului.
• Bucuria de a fi prețuit.
• Manifestări cultural-artisticc,
• Sport. • Stop.

• 'fot duminică, în ca
drul cluburilor . sindicate- ■ 
lor și la casa de cultură .din j 
Petroșani, vor avea loc seri

(Continuare in pag a 2 a)

ÎN ZIARUL DE AZI y
n ■

(In pag. a 2-a)
• Toate eforturile preparatorilor concentrate 

pentru onorarea angajamentelor asumate.
• Cale liberă pe drumul cărbunelui.
• Serviciile pentru populație — prompte și efi

ciente.
(In pag. a 3-a) 

• Programul IA pentru săptămîna viitoare.
(In pag. a 4-a)
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La iarbă verde Hucurja a fi prețuit Cînt de slavă Patriei, Partidului

IÎNCREZĂTORI
Tradiționala sărbătoare 

a muncii a adunat în spa
țiul de agrement din Pe- 
trila sute de oameni ai 
muncii, mineri, prepara
tori, forestieri etc, cu fa
miliile lor. Deși vremea a 
fost capricioasă, ei au fost 
martorii spectacolelor sus
ținute de artiștii amatori 

' ai celor două așezăminte 
culturale: fanfara și tara
ful — reunite, formațiile de 
Biuzieă ușoară etc. In at
mosfera de bucurie, la „o 
bere", un grup de ortaci 
«le ia I.M. Lonea, din bri
gada lui Andrei Antal.

— Am 22 de ani, dintre 
care â de minerit, ni se 
«lestăinuie Mihai Cimpo- 
ieșu. Sînt de acum șef de 
schimb. Deși tînăr, am par
ticipat la tradiționalizarea 
tavanului de rezistență, teh
nologie născută în 
Jiblui, care ne asigură lu
nar o medie a depășirilor 
de 300 tone de. cărbune. 
Sînt mîndru că, alături de 
ortaci. îmi fac datoria 
prisosință.

Valea

Alături, utecistul Alexan
dru Bodă, mai mic cu un 

' an.
— Am fost trei ani și 

trei luni mortezor la lUMP. 
Tata mi-a zis că 
trebuie să rămînă 
iui la mină. Am 
trei ani împreună, 
trei luni pînă la

cineva 
în locul 
muncit 

mai are 
pensie. 

Bucuria lui de. a-și fi făcut 
datoria în mod exemplar 
se continuă firesc cu bucu
ria mea de a prelua șta
feta.

In zi liberă, maistrul 
minier Carol Repaș și arti
ficierul Aurei Tiriplică tot 
de Ia mina Lonea, aflați 
la „iarbă verile" cu famili
ile, așteaptă ortacii din 
schimbul I.

— Am întîmpinat ziua de 
1 Mai, mărturisește cu mîn- 
dric Carol Repaș, secreta
rul biroului organizației 
de bază III C. cu succese 
de prestigiu. Mina noastră 
a extras peste prevederi, 
de la începutul anului, 
18 000 tone de cărbune. La 
noi, în sectorul III, au fost

o seric de greutăți, dar am 
reușit să le depășim. Din 
ziua de 29 aprilie, produc 
alte două frontale, prelua
te de ortacii lui , Grigore 
Fatol și Nicolae Rusu. In 
cinstea Jubileului partidu- 
llii ne vom strădui să ex
tragem suplimentar alte 
cantități. de cărbune, ono- 
rînd astfel grija și atenția 
de care ne bucurăm din 
partea conducerii superioa
re de partid și de stat, a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, Mine
rul de onoare al țării.

...Un scurtcircuit „para
lizează" vremelnic stațiile 
artiștilor amatori. Nu și 
veselia, bucuria oamenilor 
vrednici, oameni ai mun
cii, care sînt mereu prin
tre fruntașii în producție, 
dar știu să se și bucure de 
viață, de condițiile deose
bite create pentru afirma
rea plenară a personalită
ții umane in anii sociali s-, 
inw.ui.

Noi am plătit cu sînge al libertății drum 
îmbogățind rodirea pămîntului bogat, 
Peste, trecuta noapte și negura de fum 
Am ridicat orașe cum nimeni n-a visat.

Noi am urmat partidul din ceasul cel dinții,
51 f ind, ne-a chemat de-ndată pornirăm la atac, 

In, fiecare faptă punînd la capătu
; de veacuri și inima de dac.

. Urrnîndu-ne partidul, Urcăm încrezători, 
Rostind cuvîntul țară acum și-n viitor

; Știm că din jertfa noastră cresc miile de flori 
Și stăm la datorie, apărătorii lor.

Aurel D. CIMPEANU

k.
1 Și jertfele

.. . ' TTt’vts.Îh zl VT—«
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*
*

înfrățiți în lutul gliei 
Rrintr-un tainic legămînt, 
Țtes blazoane de luceferi 
Feste chipul țării, sfînt. 
Fiii soarelui și-ai țării, 
Plugăresc liniștea stîncii 
Și prin palma for 

măiastră 
Curge viu șuvoiul muncii. 
Lor, în zi de sărbătoare, 
însetați de primăveri 
Le urăm prin versul nostru 
Noroc bun, ortaci —.

mineri I
Sever C. RADUICA. 
lăcătuș, I.M. Uricani

răsare

Stejarul acesta, Parti
dul Comunist Ro

mân, iată simbolul 
cei mai i«att csiMua pc

ea secera și «âecaaai și 
tricolorul idealurilor noas
tre de luptă, stejarul- 
sir/ibo) care-și adaugă, în 
acest început de Florar, 
al 65-lea cerc al existen
ței sale.

Vultur însetat de dorul 
înălțimilor, izvor de apă 
Vie, limpede, de înțelep
ciune și energii, stejar cu 
65 de cercuri în inima și 
hotarul României socia
liste, stejar cu 22 milioa
ne de rădăcini în pămîn- 
tul. cu istorie1 multimile
nară în inima unui popor 
cii vocație de ctitor al 
prezentului și viitorului 
comunist...

Și din stejar, stejar ră
sare I . ■ ■■■, ■ ■ '

Prof. Doina HANNA, 
Petroșani

Dîn stejar, stejar 
dui omului și înălțînd ne
contenit aspirația omu
lui.

Dar este și izvor lim
pede românesc, șitmm po- 
tc.rnic de putere primeni
toare între marile șuvoa
ie ale omenirii munci
toare.

Și este, mai ales, stejar- 
stejar — în inimă și în 
hotar de țară, cu ramuri
le viguroase și neînfrxnte 
de nici unul din vuiturile 
pustiitoare care au bătut 
pe aici — cu trunchiul tî
năr și fără moarte. Pen
tru că, douăzeci și două 
de milioane de rădăcini 
pornite din pămîntul ță
rii îi aduc seva, tăria 
demnității și a înțelepciu
nii, farmecul frumuseții 
și al rieînd.uplecării, cu
rajul și puterea, ' genero
zitatea și omenia.

■Vv e-ar fi fost vultur, 
g în cele 260 de ano- 

timpuri ar fi în
drăznit pînă dincolo de 
miracolele constelațiilor, 
pînă Ia piscurile gindirii 
umane, totdeauna nă
zuind spre flacăra vie a 
purității și perfecțiunii.

De-ar fi fost izvor, in 
cele aproape 23 740 zile 
de existență ar fi lăsat 
în urmă o uriașă operă: 
munți străpunși de tena
citatea picăturii, obstaco
le învinse cu energia me
reu proaspătă țîșnită din 
adîncuriJe pămîntului mu
mă. Ar fi lăsat în urmă 
drumul lung și greu, în 
care s-au topit atîtea dru- 
muri-destine. De care 
s-au legat atîtea drUinuri- 
d est ine.

De-ar fi fost stejar... 
ar este și -vultur, cu 
zborul cel mai î- 
nalt, mînat de gîn-

i

Andrei APOSTOL

Cupa tineretului

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL
Moment din spectacolul omagial închinat zilei de 1 Mai, desfășurat în sala 

Teatrului de stat „Valea Jiului" Petroșani, miercuri, 30 aprilie. In imagine, for
mația de dansuri populare a ansamblului artistic „Paringul", al Casei de 
cultură. Foto : Al. TATAR

'S'-- ■■

In ziua de 1 Mai, Ia Brădet, in compania ansamblului folcloric „Paringul". 
Foto : C. AMARIEI

In multe întreprinderi 
mmfore și de alt profil din 
Valea Jiului s-au disputat, 
în aceste zile, competiții 
sportive de masă, care au 
omagiat „Ziua tineretului". 
Intre acestea, de un real 
interes s-a bucurat intre-' 
cerea fotbalistică, ce a an
gajat șapte reprezentative 
ale sectoarelor și comparti-

meritelor do lucru de 
nivelul minei Livezeni. In 
finală, desfășurată marți, 
s-au întîlnit sectorul elec- 
ti oniecănic și sectorul I 
producție, victoria revenind, 
după o dispută aprigă, e- 
loctromecănicilor, cu scorul 
de 3—2 (2—2); pentru în
vingători au punctat Le
bădă, lacob și Gheorghiu.

VICTORIE
PARINGUL LONEA — 

METALUL CRIȘCIOR 4—1 
<1—0). De la începutul par
tidei localnicii se instalea
ză la cîrma jocului, con
struind nu mai puțin de 
opt ocazii clare, dintre ca
re una a fost materializată 
în gol, de către Mare.ș, în 
min. 20.

După pauză, minerii din 
Lonea reușesc să înscrie

MERITATĂ
din nou în min. 50, prin 
Crișan, dar, abia repusă 
mingea la centru, și oas
peții reduc din handicap, 
prin Nistor. In continuare, 
inițiativa revine echipei 
gazdă, care majorează sco
rul/ în minutele 70 și 89, 
prin. Irode, din lovitură de 
la 11 m, și Ghișari.

La juniori: 1—0.
Vasile BELDIE

Din nou entuziastă prezență a tinerilor la
acțiunile de gospodărire

de înfrumusețareȘi ultima duminică din acțiunile 
aprilie, lună a curățeniei, a urbei în care trăiesc și 
a fost, pentru 
gospodari — tineri și vîrst- 
nici — din orașul Vulcan, 
un prilej de a continua

numeroși

e O
Elevii

Manifestări cultural-artistice

care, 
s-au 

agre- 
așeză-

In întreaga Vale a Jiu
lui au avut loc joi specta
cole de divertisment pen
tru oamenii muncii, 
în zi de sărbătoare, 
aflat Ia locurile de 
ment sau în sălile 
mintelor de cultură.

• La Uricani, deși tim
pul a fost nefavorabil, în 
cursul zilei de 1 Mai, a 
avut loc un atractiv spec
tacol cu caracter de diVer- - 
tisrpent. 'Pe scena: clubului 
sindicatelor din oraș au e- 
voluat, în fața unui public 
numeros, formațiile artis- 

, tice de amatori din oraș.
Dintre interpreți amintim 
formația de muzică ușoară 
„Melodic", pe Iosif Mișele, 
Mariana Iacobescu, Ma- 
rioarji .jPop, .Vioțel Jude,

soliști de muzică populară 
și taraful clubului, Ion Ți- 
găntele și Aligustin Țarica, 
membri ai cenaclului lite
rar „Flori de mină", Mir
cea Calu și - Emil Horvath, 

' soliști de muzică folk. "In 
sala de spectacole au fost 
prezepți numeroși oameni 
ai muncii care au răsplătit, 
cu vii aplauze efortul ar
tiștilor amatori. In ac eeași 
zi- i .■ ’ ...
care a clubului, a '*,'fost 
transmis un program muzi
cal folcloric în zona centra
lă a orașului.

I.a Lupeni și Uricani, ieri 
au avut loc seri cultural- 
distractive pentru tineret.

• La Petroșani, în zona 
Brădetș ansamblul folclo
ric „Paringul" al Casei de

acultură a sindicatelor 
susținut, pentru oamenii 
muncii prezenți, un atrac
tiv program muzical. Din
tre interpreți amintim pe 
Valentin Baboie, Mariana 
Beleiu, Elena Lazăr, 
genia Malvast, soliști 
caii, și Enache Brînzea, Au
gustin Moldovan, 
Brînzea, George 
Constantin Brînzea, 

prin stația de ax^iift- -Hrirtrumentiști. Printre 
.. care. în pofida tin®

Nicolae 
Câlțea, 
soliști 
* cei 

care. în pofida titxmUlui 
nefavorabil au fost ifeye- 
zenți la „Brădet", s-atfAiu- 
mărat mineri de la între
prinderea minieră Dîljă, 
constructori de mașini de 
la JUMP și IPSRUEEMP. 
Aplauzele au însoțit pre
zența pe scenă a artiștilor 
amatori din . Petroșani.

»■■r

Ceea ce afirmăm, nu 
simplă figură de stil, 
clasei a IX-a F a liceului, 
în frunte cu dirigintele lor, 
jug. Alexandru Dalea, s-au 
deplasat la cabana Pasul 
Vîican. Acolo,' în cîteva 
ore de muncă, au greblat 
spațiile verzi din jurul 
banei, au strîns hîrtiile 
resturile de alimente 
runcate la întîmplare,
tr-un cuvînt, au făcut trea
bă bună, contribuind Ia 
sporirea ambianței acestei 
zone. După care, desigur, 
au urmat jocurile distrac
tive -specifice vîrstei. (O. 
GEORGESCU)

muncesc, <
încă de la orele 8 ale di

mineții, bulevardul Victo
riei, strada Republicii și 
celelalte artere de circula
ție ale localității au cunos
cut animația specifică ac
țiunilor gospodărești. Elevi 
de la liceul industrial și 
școlile generale au curățat 
aleile și trotuarele, au re
făcut spațiile verzi pe unde 
unii cetățeni, din comodi
tate, și-au „croit" poteci.

In aceste însorite zile de 
primăvară, elevii au fost 
intr-adevăr, la înălțime.

La sfîrșit de săptămînă
(Urmare din pag I)

ca-
și 
a- 

în-

A?

• La Teatrul de stat, în- 
eepînd cu ora îl, duminică, 
va avea loc serbarea șco
lară a elevilor Liceului de 
matematică-fizică din Pe-

culturale pentru tineret. 
Muzică, dans, glume, sur
prize. Așadar, pentru ti
neri și nu numai pentru troșani. Vor participa for- | 
ei, o zi plină de momente niațiile artistice ale elevi- l 
agreabile. lor din liceu. I

I
I depășiri HAZARDANTE 
! Patru conducători auto 
i(scor, profesioniști — ama

tori : 2—2) au ignorat pre- 
I vederile regulamentului, 
Iefectuînd depășiri’ neregu

lamentare. Intre aceștia 
| s-au „remarcat" Stefan Sza

bo (31 HD 6338, AUTL Pe 
troșani). care a efectuat o 
depășire pe... trecerea de 
pietoni, Ioan Bilad (UMTCF 

-Iscroni), care nu a acordat 
prioritate în fața indicato- 

| rului... cedează trecerea și 
Constantin Răgan (2 GJ 
2499), care nu a văzut... tre
cerea pentru pietoni pre
văzută cu marcaj și indica
tor. Ioan Cocotă (3 HD 
6040) a demonstrat că e... 
depășit de prevederile re
gulamentului tocmai la ca
pitolul.., depășiri. ■ ■

TOT, ALCOOLUL...
In această săptămînă au 

fost reținute șase 
de conducere în 
suspendării pe o 
de I—3 luni, 
conducerea .Sub ____
băuturilor alcoolice. Cei 
șase „magnifici", care s-au 
aflat la volan, cu o porție 
considerabilă de „curaj" 
sînt Nicolae Bulbucan 
(2 HD 9790), Vasile Buculei 
(2 HD 4388), Ion Trancău 
(1 GJ 6790), 
ciumaru (1 
Vrii Oprean 
Mihai Guță 
Sancțiunile 
nale au darul să-i averti
zeze pe conducătorii auto 
amatori amintiți și pe alții 
să nu devină „profesioniști" 
în nerespectarea regula-, 
mentului de circulație.

☆
Duminică, 4 mai a.c„ ău 

dreptul de circulație âuto- 
jier- 
nu- 

înmatriculare

permise 
vedere^.

perioadă 
Motivul —- 

influența

Gheorghe Cîr- 
HD 7222), Ga
li HD 5976) și 

(2 HD 3695). 
contravențio-

I

I turismele proprietate 
sonată cu terminația

I mărului de
FARA SOȚ.

(Rubrică realizată eu 
sprijinul Biroului circulație

(al Miliției municipiului 
. Petroșani ■
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OMAGIUL CELORPREZENȚI LA DATORIE

* LA LUPENI Toate eforturile preparatorilor 
pentru onorarea angajamentelor

concentrate 
asumate

Serviciile pentru populație 
prompte și eficiente

Din nou în primele rîn- 
duri ale oamenilor muncii, 
eu abnegația și hotărirea 
fermă de ’a-și onora anga
jamentele asumate, colec
tivul Uzinei de preparare 
din Lupeni raportează cu 
mândrie că în zilele de 1 

prezenti 
Ast- 

de 
pre- 
con- 
Ion

recepționa- 
a 10 000 
brut.
activita- 
prepara- 

elec- 
asigurat 

ample
și 2 mai au fost 
la locurile de muncă, 
fel, în cele două zile 
sărbătoare a muncii, 
părătorii din echipele 
duse de David Iocșa,

Hatfaludi,
-1*; 

sub îndru-
Dumitru

Baba, lands
Viorel Petrușe, Ioan Pop, 
Ioan Florea 
tnarea maiștrilor
Făgaș și Iacob Cătineanu, 
din ‘chimbul maistrului 
principal Mircea Dănlițiu

— au asigurat 
rea și prepararea 
tone de cărbune

Concomitent cu 
tea productivă a 
toni or, echipele de 
tromecaniei au 
desfășurarea unoF 
lucrări de revizii și repara
ții. Sub îndrumarea mais
trului lori Medrea, echipa 
condusă de Viorel Mocanu 
(formată din Ion Goia, Va- 
sile Luca, Augustin Pește- 
șan, Nicolae Dumitrică) a 
asigurai revizia pompelor, 

ci pa cor du să de Rei îus 
Hici (Marius Mic, Grigore 
Cătană și Ion Bocaj a lu
crat la mesele de dozare 
din separare. Revizia con-

drumul cărbunelai
Mereu prezenți în priine- 

rînduri ale focului 
nestins al muncii, ceferiștii 
din municipiul nostru 
raportează că, în zilele de 
1 și 2 mai activitatea lor 
s-a situat la cote ridicate. 
In cadrul RCM Petroșani, 
turele conduse de Ion Su
cală și Gheorghe Andrei, 
compuse din Ștefan Ker- 
tesz, Mihai Florescu, Iu
lian Geamănu, Ion Don, 
Iacob Ungur, Teofil Spînu, 
Petru Botezata, Gheorghe 
Popescu,. Vasile Strehăia- 
nu •— operatori, loan Bor- 
ca ■— Lupeni, Vergică Va- 
silescu — Vulcan, Eugen 
Coroianu — Iscroni, Teo
dora Grosu și Gheorghe 
Silion — Livezeni, Aurel 
Crețu, Tiberiu Polhak, Con
stantin Dănilă, Dumitru Ie
pure și Lazăr Uruț — Pe
troșani, impiegați de miș
care, au raportat în

prean, impiegați de miș
care, Spiridon Pălălugă, 
Marin Leștaru și Vasile 
Urziceanu, șefi de manevră, 
Constantin Nanu și Mihai 
Puraveti, manevranți, E- 
lena Ionel, Elena Vencze, 
Maria Acamenițioaie, Iri
na Oprean, Paraschiva 
Cambrea și Viorica Mihai, 
acari, Irina Cățănaș, maga
ziner.

Cifrele, care atestă hăr
nicia lucrătorilor stației 
în cele două zile, sînt re
marcabile : cărbune expe
diat — 15 000 tone, vagoane 
goale introduse în Uzina 
de preparare — 600, 17 tre
nuri compuse si descompu
se. (Claudiu BURILEANU)

căsoaielor și ciururilor a 
fost asigurată de echipa 
formată din Nicolae Ivan- 
ciu — șef echipă, Alexan
dru Szabo, Ion Matei și 
Martin Horvath. Echipei 
condusă de Gligor Crainic 
(Mărius Egyed, Octavian 
Coadă și Costică Palan), i-a 
fost rezervată lucrarea de 
la flotalie. In fine, în timp 
ce echipa de revizii cînta- 
re (Aurel Pascu, Ion Pârău 
și Ceraselă Boca) a efec
tuat revizia instalațiilor 
de metrologie, o altă echi
pă, cea coordonată de An
drei Tănăsucă (formată din 
Ionel Ular, Gheorghe Za- 
haria, Ecateriha Polgâr, Si
mona Dănuțiu, Vasile For- 
nade. Cornel Barb,

: Bîrleanu, Hăna 
Maria Dospineanu 
rica Ștefănicâ), a 
confecționarea și 
rea șpalturilor pentru ciu
rurile OM și OSO. Să mai 
amintim că în acest timp 
au mai contribuit la buna- 
desfășurare a lucrărilor 
strungarii Petru Dobeș- 
teanu. Ștefan și Dorian 
Cozma, Aurora Bologa 
Ludovic Cozak, precum 
electricienii îndrumați 
maiștrii Francisc Gabor 
luliu Antal — adică Gheor
ghe Petcu, Ladislau Lengy
el, Romulus Regeny, Fane. 
Careman, Ioan Bolonduț, 
Comei Mureșan, Ianos 
Genczi, Ana Postelnicu și 
Cornel Fornade — ei ra

, Maria 
Branciu, 
și Vio- 

asigurat 
pregăti

ți 
Și 

de
Și

portînd pregătirea și mon
tarea tabloului și instalației 
de forță Ia atelierul depou 
și revizia instalațiilor 
forță și comandă din 
treaga uzină.

In încheiere, 
că îh aceste zile 
de preparare s-a 
și ' prii persoi [ului 
de la stația de epurare a 
apelor (ing. Octavian To- 
deasă), evidențiinclu-se e- 
ehipa condusă de Nicolae 
Floroiu (Ioan Chișu, Ioana 
Ch ’ Vi< ica r dapin Mi 
hai Otvos și Ștefan Cojo
carii). Tot aici, de remar
cat aportul echipei meca
nice, formată din fon Co- 
rppiță — maistru, Nicolae 
CartjB, Ioan Vîrian, Ci- 
prian Vîrian, Rodica Dîn- 
gă, Florin Coropițâ. Victor 
Hu .șoveanu, Gheorghe U- 
drițoiu și Liviu Zegrean, 
care a raportat revizia de
cantorului nr. 5, a filtrului 
presă nr. 3 si a pompei 
PRA-4.

In contextul acestor ac
țiuni notăm activitatea pre
paratorilor de la Corcești 
și Petrilă, unde s-au efec
tuat revizii la concasoare- 
le 8-S1 și 8-S3, înlocuirea 
benzii 13-B brichetaj și, 
respectiv, înlocuirea role
lor la banda metalică — 
Lonea, revizii la blocuri din 
separare (Petrila) și înlo
cuirea bateriilor 
de la intrarea în 
nicularului.

de 
în-

subliniem 
activitatea 
desfășurat

de role 
stația fu-

Al. TĂTAR

In zilele de sărbătoare, 
oamenii din sfera servici
ilor pentru populație s-au 
aflat, de asemenea, la da- 
tone. desfășurînd o activi
tate promptă și eficientă.

PÎINEA DE PE MESELE 
NOASTRE. La Fabrica de 
pîine Livezeni, s-a lucrat 
„din plin“ în aceste zile. 
După cum ne informează 
tovarășul Ștefan Mîrza, șe
ful fabricii, activitatea s-a 
desfășurat cu tot efectivul, 
în zilele de ți și 2 mai. 
Schimburile conduse de 
maiștrii Ligia Botezatu, 
Elisabeta Gruber șî Florea 
Cristescu au expediat în 
cele două zile magazinelor 
de desfacere, peste 70000 
pîini. In primele rînduri, 
muncitori ea Ana Goneiu- 
lea, Lucica Rache, 
Buca, loan Dinu și 
Plinea de pe mesele noas
tre este rodul muncii 
pline de dăruire, acolo 
temperatura 
gă cuptoare.

Ema 
alții.

înaltă de

lor 
la 

lîn-

Cu vocile 
întîmpinat pe 

fir telefonistele de la Oii- 
ciul municipal de poștă și 
telecomunicații. Doina 
Floarea, Viorica Șink, Ca
rolina Miron, Elena Tăna- 
sie, Viorica Schwartz, Ma
ria Nylas, Georgeta Gră
dinarei și Georgeta Frun
tea au petrecut ziua de 1 
Mai cu căștile pe urechi. 
In ziua de 2 Mai, sub su
pravegherea Ioanei Svichiu, 
nc-au făcut legături tele
fonice Rozalia Nistor, Ge-

ALO, 09 ? 
calde, ne-au

lor

noveva Răducu, Paraschiva 
Dinea, Gabrida
Felicia Chirca,

Șchiopu, 
Cornelia 

Florea și Florentina Pobo- 
rena.

TRANSPORTUL IN CO
MUN... a funcționat pe . 11 
trasee în zilele de sărbătoa
re, cu 21 autobuze. Ne-au 
fost recomandați pentru o- 
perativitatea ^transportului 
de călători conducătorii au
to Sotirache Mititelu, Iosif 
Ban vai, Ioan Gherman, Au- 
rel Varga, Nicolae Petres
cu, Nicolae Marineșcu și 
alții, iar dintre taxatoare, 
Angela Iacob, Irina Bitu, 
Varvara Vulpeș și Rozalia 
Kovacs. De asemenea, tot 
Ia AUTL, pentru orice de
fecțiune. a fost la datorie 
o echipă de mecanica con
dusă de maistrul Nicolae 
Mitu.

DE VEGÎ1E LA SĂNĂ
TATEA OAMENILOR. In 
cele două zile de sărbătoa
re, de veghe la sănătatea 
oamenilor, la Spitalul mu
nicipal Petroșani au fost 
oamenii în alb din echipele 
conduse de medicii Vale- 
riu Jura, Filomela Hog- 
man, Sorin Brătilă, Gheor- 
ghe Urdea, Sanda Popa, 
Gabriel Ivănescu și Ar- 
ghir Florea. Și ieri, gărzile 
coordonate de medicii Va
sile Goga, Petru Turcu, Ion 
Cîora, Elena Suc.iu, Nicolae 
Scărlătoiu, Emilia Rogo- 
jan și Petronela Șodolescu 
au fost gata să intervină la 
nevoie.

Mircea BUJORESCU

cele 
24 de ore ale zilei de 1 Mai 
expedierea . a 5 navete (cu 
cite 2800 tone) spre termo
centrala Mintia, două na
vete spre Combinatul si
derurgic Galați (cîte 3600 
tone), o navetă spre Ter
mocentrală Doicești (3800 
tone) precum și descompu
nerea a 12 trenuri de goale.

De remarcat activitatea 
deosebită a oamenilor mun
cii din stația CFR 
care în zilele de î și 
au raportat realizări 
excepție. Astfel, au 
expediate trenuri de 
bune spre Mintia 
trenuri cu un total de 56 
vagoane — 4500 tone), Doi
cești (un tren — 32 vagoa
ne — 2560 tone), Cătușa — 
Galați (două trenuri — 
vagoane — 3000 tone) 
Petroșani (două trenuri 
67 vagoane — 5000 toi 
Șub îndrumarea șefi 
de stație Alexandru O! 
au acționat Ion Sîrbu, A 
xandru Feher și Traian O-

Lupeni
2 mai 

de 
fost 
căr- 

(două

35 
si

99 Lecție deschisă“ la școala barbăfiei
A ■

(Urmare din pag I)

brului Pa vel Dediu, care 
a ieșit nu demult la pen
sie, nucleul brigăzii este 
constituit din mineri cu 
multă experiență, precum 
Gheorghe Cioică, Pavel 
Perdun, Mihai Podaru și 
Traian Cerna. Lucru re
marcabil, mai tinerii Jenei 
.Tăbîrcea, Constantin Ciocan 
și alții s-au integrat rapid, 
urmînd exemplul de 
ponsabilitate al șefilor 
schimb și minerilor eu 
periență, majoritatea ’ 
muniști. Deunăzi, 1
Konsz, un alt tînăr care a 
depășit „stagiul de acli
matizare", afirma :

— Nu spun că e 
Florea, dimpotrivă, 
din greu. Aș minți, 
aș spune că banii nu. con
tează, mîndria de a fi 
primul loc e însă o

res- 
r de 
: ex- 

co- 
losif

ușor la 
tragi 
dacă

mă specială", care declan
șează ambiția noastră.

Brigada lui Prisecan, o 
altă formație de frontâliști 
a Aninoasei. Concret — în 
luna martie producția pla
nificată a fost realizată în 
20 de zile, în cele 10 ră
mase s au extras suplimen
tar griOO de tone. Mîndria 
brigăzii sînt șefii de schimb 

, Ion Sularea, Vasile Jurcău, 
Gheoighe Irinlei și Con
stantin Cazacu, al căror 
cuvînt de ordine este 
care cu hotarul său“, 
minteri nu ai loc în 
gadă.

— La 
găzi, ni 
crctarul 
partid pe mină, Petru 
șoi, impresionează forța 
lectivului,. modul respon
sabil al comuniștilor, al 
celorlalți ortaci de a privi 
sarcinile de plan și anga
jamentele asumate. Fieca-

bri-

nivelul acestei 
se destăinuie 
comitetului

bri- 
se- 
de

Șo-
co-

Data nașterii
1 Mai 1986întotdeau- 

Munea 
conjugă 

sincer, 
tînăra

re membru al formației 
este interesat de rezolva
rea unor- probleme privind 
forța de muncă, organiza
rea locurilor de muncă, a- 
provizionarea etc.

Un alt exemplu elocvent. 
Cu puțină vreme în urmă 
efectivul brigăzii era „sub
țire". Trepuia completat cu 
tineri cu dragoste de mun
că, care să fie apoi stabili
zați. Vasile Mușat a avut 
o discuție în familie. A do
ua zi, în brigadă a 
Vasile 
I.azăr 
la cot 
Lazâr. 
într-o 
zerve de forță de muncă", 
pe la el, prin Brăila. A ce
rut cîteva zile de concediu 
și a venit cu doi cumnați 
și doi verișori. Acum, în 
brigadă, nu-1 fac de rușine 
Anton și Vasile Lemnaru, 
Marin Sărac și Carol Ciu- 
raru. La Florea în brigadă 
tot astfel s-au integrat Au
rel Nicoraș, care a primit 
și .casă, Dumitru Șerpe, Pe
tru Prinți, Jenei Tăbîrcea 
și alții.

— In educarea oameni
lor, remarcă ing. Zianu Ho
dor, un rol deosebit îl au 
comuniștii cu experiență, 
mă refer la excelentul nos
tru coip de maiștri ; la

constituie 
de urmat

cu mult 
maiștrii 

sdere- 
organizației de 
Clement Crăciun,

apărut 
Mușat II; Alexandru 
muncește ■ acum cot 
cu fiul său Cezar 
Făffîfâ Moroș a zis, 
zi, că are niște „re

Aspect din ampla mobilizare a oamenilor muncii de la Uzina de preparare 
din Lupeni. Se lucrează intens lă revizia decantorului nr. 5 (SEA).

Foto : T. ALEXANDRU

locul de muncă, 
na unde este gi’eu. 
de coordonare se 
fertil cu dialogul 
deschis, purtat cu
generație. Exemplul lor ele 
muncă și viață 
un_ modei demn 
pentru tineri.

Ni se vorbește 
respect despre
Gheorghe Bogohat, 
tar al 
partid, 
Vasile Butnaru, Liviu Stan, 
despre tînărul maistru Jan 
Partenie, pînă nu 
șef de schimb în 
iui Mihai Grijuc, 
Gheorghe Vișan 
Borca. Astfel se 
faptul că defecțiunile flu
xului de producție, în pri
mele patru luni, se pot nu
măra pe degetele unei 
singure mîini, că timpul a 
devenit aliat prețios al oa
menilor în abataje și 
galerii. Cam același 
tiv de oameni, dar 
mulți tineri ca altădată, ra
portează, în pragul glorio
sului jubileu al partidului, 
nu numai îndeplinirea sar
cinilor, ci și depășirea pro- ’ 
priilor angajamente, aba
tajul și galeria fiind deci 
„sălile de curs" ale înaltei 
școli de vrednicie din 
subteran.

demult 
brigada 
despre 

și Ion 
explică

pe 
efec
tuai

in ziua de 1 Mai, la Ma
ternitatea din Petroșani s-au 
născut 4 copii. Frumoși și 
sănătoși, ei au văzut lumi
na zilei la început de mai, 
în cea.de-â 65-a primăvară 
a'partidului.

Daniela Cristica, în vîi s- 
. tă de 20 ani, din Petrila 
a dat naștere la cel. de-al 
doilea copil al familiei, un 
băiat în greutate de 3 kg. 
O altă tînără, Li via Arde
lean, în vîrstă țle 21 ani, 
din comuna Banița, a năs
cut o fetiță. U n băiat de 4 
kg a născut Marioăra Dru- 
iă din Petroșani, primul co
pil al familiei. Tot în ziua 
de 1 Mai, Anica Uveges din 
Petroșani a născut un bă
iat, al doilea copil. Naște
rile au fost asistate de 
moașele Angela Mihăilea- 
nu și Aurora Todea și me
dicul Sanda Popa. Primi
lor copii din această lună 
mai le dorini sănătate, să 
crească mari și frumoși. 
(B. MIRCESCU)

; *

Mobilizare de excepție
ll'rmare din pag 1)

tai'. Plusul acumulat este 
rodul aplicării eficiente a 
unei tehnologii de lucru a- 
daptată condițiilor specifi
ce de zăcămînt ale imnci 
l.onea — tavanul de rezis
tență.

Evidențiem și cu acest 
prilej puterea de mobiliza
re a colectivului de la U- 
ricani. care, în lunile fe
bruarie, martie și aprilie, 
prin eforturi stăruitoare, 
au recuperat integral mi
nusul lunii ianuarie. înre- 
gistrînd, la zi, un plus de 
aproape 250(1 tone de Cât -

bune pentru cocs. Și la 
această unitate minieră un 
cuvînt greu, de spus, în ob
ținerea unor rezultate su
perioare sarcinilor plani
ficate, l-a avut mecaniza
rea complexă.

Revirimentul lunii apri
lie l-au constituit realiză
rile obținute de minerii 
de la Aninoasa, întreprin
dere care in prima lună a 
celui de-al doilea trimes
tru ăl anului și-a îndeplinit 
și depășit prevederile tje 
pian, pășind cu fermitate 
pe calea redresării produc
ției de cărbune extras.

Cuvinte <lc laudă merită

pentru rezultatele obținute 
în această lună — plus 2705 
tone de cărbune — cel mai 
mare plus de Ia începutul 
anului — și colectivul ca
rierei Cîmpu lui Neag.

Succesele- înregistrate de 
oamenii muncii din între
prinderile amintite consti
tuie un mobilizator exem
plu și pentru celelalte co
lective miniere care trebuie 
să țină cont că, acum, cu- 
vîntul de ordine al mineri
lor Van Jiului ii constituie 
mobilizarea de excepție 
pentru creșterea producției 

. de. cărbune;, pentru îndepli
nirea integrală și ritntieă 
a sareinilor de plan.



Sărbătorirea zilei de 1 Mai pe meridianele lumii
MOSCOVA ,1 (Agerpres). 

M. Chebeleu transmite: In 
Piața Roșie din Moscova 
s-a desfășurat tradiționala 
demonstrație de 1 Mai a 
oamenilor muncii din capi
tala Uniunii Sovietice. In 
tribuna centrală a mauso
leului „V.I. Lenin“ se aflau 
Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S.. 
alți conducători de partid 
și de stat sovietici, veterani 
ai partidului și ai muncii, 
participant la Marea Revo
luție Socialistă din Octom
brie și la Marele Rățboi 
pentru Apărarea Patriei, 
fruntași în muncă și ino
vatori, cunoscuți oameni 
reprezentanți ai organizați
ilor. de partid, de stat și 
obștești, de știință, oameni 
de cultură, . cosmonauți, 
membri ai corpului diplo
matic. Erau, de asemenea, 
prezenți oaspeți străini, 
între care și o delegație a 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

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

?:';'/ ‘ ? * ' ■ •

: VARȘOVIA 1 (Agerpres). 
Marile orașe din Republica 
Populară Polonă au sărbă
torit prin ample manifesta
ții ziua de 1 Mai. In tri
buna oficială din capitala 
țării — Varșovia — au luat 
loc Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc U- 
.nit Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, alți conducători de 
partid și de stat polonezi. 
W. Jaruzelski a adresat un 
salut clasei muncitoare, 
întregului popor polonez,

Demisia guvernului norvegian
OSLO 2 (Agerpres). Pre

mierul norvegian, Kaare 
Willoch, a prezentat, vi
neri, în mod oficial, demi
sia’ guvernului său regelui 
Olav al V-lea — anunță a- 
genția Associated Press, 
citînd un comunicat ofi
cial dat publicității la Oslo. 

precum și oamenilor mun
cii din țările socialiste și 
din întreaga lume, luptăto
rilor pentru pace, libertate 
șl progres social de pe toa
te continentele.

■- A- ’ '■: ■■■

BEIJING 1 (Agerpres). In 
cinstea zilei de 1 Mai, la 
Beijing a fost organizată o 
adunare festivă, la care au 
luat parte Hu Yaobang, se
cretar general al C.C. . al 
P.C. Chinez, precum și alți 
conducători de partid și de 
stat chinezi. A luat cuvîn- 
tul Hu Qili, secretar al 
C.C. al P.C. Chinez, mem
bru al Biroului .Politic. .

Oameni ai muncii, din 
Beijing au participat la 
Palatul Culturii și în Par
cul Zhongshan, ca și în 
alte locuri de agrement, la 
o serie de activități cultu- 
ral-artisțice.

ft
MAPUTO 1 (Agerpres). 

Ziua de 1 Mai a fost mar
cată în Republica Populară 
Mozambic prin marșuri săr
bătorești ce au fost orga
nizate în capitala țării ■ 
Maputp — și în alte loca
lități mozambicane. Parti- 
cipanții — reprezentanți ai 
muncitorimii și intelectua
lității —' și-au reafirmat 
hotărîrea de a acționa pen
tru înfăptuirea sarcinilor 
de dezvoltare economică și 
socială a țării.

☆
BONN 1 (Agerpres). Zeci 

de mii de oameni ai muncii 
din R.F. Germania au luat 
parte în diferite localități 
ale țării la marșuri, și a- 
dunări în cinstea zilei de 1 
Mai. Lideri ai unor Uniuni 
sindicale s-au pronunțat 
pentru abordarea cu efi
ciență și seriozitate a pro-

Demisia cabinetului 'mino
ritar al lui Kaare Willoch, 
instalat în septembrie anul 
trecut, intervine după res
pingerea de către Storting 
(parlamentul norvegian) a 
programului său de mă
suri economice. 

blemei șomajului care a- 
fectează peste trei milioane 
de oameni..

HARARE 1 (Agerpres). 
Sub chemarea de a accele
ră progresul economic și 
social al țării, de a întări 
unitatea națională și de a 
crea o bază trainică pen
tru trecerea spre edificarea 
unei societăți socialiste au 
întîmpinat locuitorii Repu
blicii Zimbabwe ziua de 1 
Mai, In întreaga țară au 
fost organizate mitinguri 
și manifestații? de masă în 
sprijinul partidului' de gu
vern ămînt — Uniunea Na
țională Africană Zimba-" 
bwe țZ.WU), de solidarita
te cu lupta forțelor progre
siste de pe întreaga planetă 
pentru întărirea păcii în 
întreaga lume.

&
BUDAPESTA 2 (Ager

pres). Cu prilejul zilei de 
1 Mai, în capitala R.P. Un
gare a avut loc demonstra
ția oamenilor muncii • din 
unitățile economice și cul- 
tural-științifice ale Buda
pestei. In tribuna oficială 
au fost prezenți Janos Ra
dar, secretar general al 
P.M.S.U., alți conducători 
de partid și de stat. Parti- 
cipanții ia demonstrație 
purtau pancarte cu lozinci 
chemînd la transpunerea 
în viață a hotărîrilor celui 
de-al XlII-lea Congres al 
partidului, la obținerea 
de noi succese în construc
ția socialistă.

☆
, PARIS 1 (Agerpres). . La 

apelul Partidului Comunist 
Francez și Confederației 
Generale a Muncii, la Pa
ris a avut loc o amplă ma
nifestație de masă cu pri
lejul zilei de 1 Mai. Coloa
nele de manifestanți au 
străbătut principalele arte
re ale capitalei franceze, 
demonstrînd hotărîrea cla
sei muncitoare de a acțio
na în apărarea drepturilor 
sale, pentru întărirea prie
teniei și păcii între popoare.

☆
HAVANA 2. (Agerpres). 

Zeci de mii de oameni ai 
muncii au participat la de
monstrația sărbătorească de 

1 Mai care s-a desfășurat 
la Havana. In primele rîn- 
duri ale coloanelor de ma
nifestanți s-au aflat Fidel 
Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C.C., președintele 
Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba, alți 
conducători de partid și de 
stat - cubanezi. Au fost, de 
asemenea, prezenți repre
zentanți din toate provinci
ile țării.

Cu acest prilej, Fidel 
Castro a rostit o cuvîntare.

-' = ■■■■ &
; LA PAZ 2 (Agerpres). 
Peste 30 Q00 de oameni, ai., 
muncii din Bolivia.au par
ticipat in Piața Sari Fran
cisco din La Paz, la mani
festația organizată pentru"' 
sărbătorirea Zilei de 1 Mai, 
ziua solidarității internațio
nale a celor ce. muncesc — 
transmite agenția Prensa 
Latina. In cadrul mitingu
lui s-a cerut adoptarea u- 
nor măsuri care să conducă 
la îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și de viață 
ale populației țării.

BERLIN 2 (Agerpres). Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la 
Berlin a avut loc demons-’ 
trația oamenilor muncii. In 
tribuna oficială se aflau 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alți 
conducători de partid și de 
stat din R.D.G.

PRAGA 2 (Agerpres). 
Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
s-a desfășurat în Ceho
slovacia sub semnul hotă- 
rîrii de a transpune în 
viață obiectivele stabilite 
de Congresul al XVII-lea 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. . La demon
strația oamenilor muncii din 
capitala țării au fost pre
zenți Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele Repu7 
blicii Socialiste Ceho
slovace, alți conducători de 
partid și de stat.

Din partea Comisiei de partid 
și de stat pentru 

supravegherea și controlul 
calității mediului înconjurător

Din măsurătorile efec
tuate pe întregul teritoriu 
al țării, potrivit programu-- 
lui stabilit,, a rezultat că 
în noaptea de 1 spre 2 mai 
s-a înregistrat o creștere 
a radioactivității mult pes
te limitele normale, în spe
cial în județele Iași, Su
ceava, Mureș, Cluj și în 
municipiul București.

Această creștere a radio
activității este determinată 
de direcția vîntului din 
nord-est spre sud-vest, din
spre zona sursei de emana
ție a radioactivității.

Față de situația creată, 
se recomandă populației 
următoarele :

Să folosească apa po
tabilă numai din rețeaua 
urbană, din puțurile de 
adîncime sau apa minerală;

— Să asigure spălarea 
riguroasă cu apă potabilă 

• Măsurătorile. efectuate pe 
întreg teritoriul țării, în 
conformitate cu programul 
stabilit, indică că, în cursul 
după-amiezii zilei de 2 mai, 
în unele zone afectate, in
clusiv municipiul Bucu
rești, s-a înregistrat o anu-r 
mită scădere a radioactivi
tății, care se menține încă, 
la un nivel ridicat, peste 
normele admise.

inumana
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Spectacol la Mi
raj; Unirea: Am fost 
șaisprezece; Parîngul: Ma
rele premiu.

LONEA: Probă de mi
crofon.

VULCAN — Luceafărul: 
Racolarea.

LUPENI — Cultural : 
Marele premiu.

URICANI : Actorul și 
sălbaticii, I-II. 

â legumelor si fructelor î- 
nainte de consum ;

— Copiii să evite ieșirile 
îndelungate în spații des
chise ;

— Unitățile agricole și 
gospodăriile individuale să 
asigure adăparea animale
lor din puțurile de adînci
me și să protejeze, prin a- 
coperire, fîntînile și fura
jele.

Ministerul Sănătății a 
luat măsuri pentru admi
nistrarea, acolo unde este 
necesar, în scop profilactic, 
prin rețeaua sanitară a 
iodurii de potasiu pentru 
populația pînă la 18 ani.

Stațiile și laboratoarele 
de specialitate urmăresc 
permanent evoluția radio
activității în aer și la sol.

Populația va fi informa
tă în continuare în legătu
ră cu evoluția acestei si
tuații.

Se recomandă populației, 
unităților agricole și gos
podăriilor individuale ca, 
în scop profilactic, să apli
ce în continuare măsurile 
stabilite anterior.

Stațiile și laboratoarele 
de specialitate urmăresc, 
permanent evoluția radio
activității în aer și la sol.

Populația va fi informa
tă în continuare cu- privire 
la evoluția acestei situații.

TV.
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșij» de săptă- 

mînă (color).
14,40 Aprilie — cronica 

evenimentelor poli
tice. ; .

19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia. (co

lor).
19.50 Primăvara șlagăru

lui românesc :
— Concert-spectacol (co

lor).
20,25 Film artistic: Cu

mîinile curate (co
lor).

21.50 Telejurnal.
22,00 Romanțe și melodii 

de neuitat (color). ;

Duminică, 4 mai

11,30 Telex.'
11,35 Lumea copiilor (co- 19,25 

lor).
Telefilnioteca de ghioz
dan.
Fiul munților.
(color).
Din cununa cîntecului 
românesc.
Muzică populară.
(color).
Album duminical 

(parțial color). 
Din sumar:
Partid și țară, unică 
voință. Muzică și poe
zie.
Azi. în anul 65 
partidului.
Sunetul viorilor 
mânești.
Telesport.
Țara cîntecelor mele. 
Melodii populare. 
Cotidianul în 600 de 
secunde.
Iubirea mea, păm in
tui românesc. Muzi
că ușoară.
Lumea minunată 
filmului.
Secvența telespecta
torului.
însemne ale unui

19,45

20,25
12,40

13,00

al

ro-

a

14,45
.. timp eroic (color).

19,00 Telejurnal.

21,50

In întîmpinarea glo
riosului jubileu al 
partidului. > 
Țara mea de azi. 
Epoca Ceausescu, 
(color).
Cîntarea României, 
(color).
Film artistic:
...Am fost șaispreze
ce.
(color).
Telejurnal.

Marți, 6 mai

20,00 Telejurnal.
A 65-a aniversare a 
făuririi P.C.R.
In întîmpinarea 
ripsului jubileu 
partidului.

20,20 Actualitatea în 
nomie.

20*30 Teatru TV

glo-
al

21,10

20,00

Luni, 5 mai

eco-

Selecțiuni din con
certul festiv al Con
cursului de creație 
dedicat aniversării 
partidului.
Vremuri de lupte 
mari biruinți (II). 
(color).
Telejurnal.
Închiderea progra
mului.

Șl
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Telejurnal.
In întîmpinarea 
riosului jubileu al 
partidului.
Partid al marilor 
victorii.
A 65-a aniversare a ; 
făuririi P.C.R. (color).

21,05 Partid viteaz, birui
toare țară. .....

— Cîntece și versuri pa
triotice, revoluționa
re .color).

21,20 Tiibuna experienței.
21,40 Flacâla vie a teoriei 

. revoluționare. ‘ :
. — Documentar consacrat

Mm sării a 168 de 
î-hi. oe la nașterea lui 

?;??.'.'•.■'.Kărli'-Marx. ? 1 
21,50 Telejurnal? 
22,00 Im ludei ea piogra- 

rn u iui.

20,25

glo-

PROGRAMUL Țy
ozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzzzzzz»

Înaintea furtunii. Joi, 8 mai
Scenariu TV de Paul 
loachim.
Telejurnal.
închiderea

mului.

21,50
22,00

20,00

X;40

Miercuri, 7 mai

Vineri, 9

Telejurnal. 
Partidul

Telejui nai.
In întîmpinarea 
riosului jubileu 
partidului.
Partidul Comunist 
R.i-.oân — 65 de ani 
de ■ Ujire devotată a 
popa ului (coloi).
U-uți in jurul parti
dului (color).

20,00 Telejurnal.
20,30 Partidul 

Român — 
de slujire 
a poporului. 
O flacără prin ani. 
(color).

20.50 Glorie ție, partid 
victorios I

Spectacol literar - mu
zical - coregrafic. 
Telejurnal, 
închiderea 
mului.

Comunist
65 de ani 

devotată

programu-

mai

Comunist

Român — 65 de ani 
, de slujire devotată a 

popprului.
20,25 Independența și li

bertatea patriei — 
idealuri permanente 
și împliniri istorice. 
Documentar.

20,40 Independență, victo
rie, unitate.
Spectacol literar - mu
zical - coregrafic, 
(color).
Imagini din Ceho
slovacia.
Documentar (color). 
Cadran mondial.
România — Ceaușescu 
— Pace, (color). 
Documentar. 
Telejurnal, 
închiderea progra
mului.

21,35

21,50
22,00

1.3,00
1.3,05

Si mbătă, 10 mai

Telex.
La sfîrșit de săptămî- 
nă (parțial color).
Dm sumar:

— Românie,' plai de dor. 
Melodii populare.

— Gala desenului ani
mat.

— Umanitate — pace. Re
portaj.

— O melodie în primă 
audiție.

— Azi, în anul 65 al»

partidului.
— Popor eroic, glorios

■ partid. Moment poe
tic. X' .

— Marile momente ale 
baletului. .

— Un tablou din Galeria 
Națională: „Atacul
de la Smîfdan" de 
Nicolae Grigorescu. ■ 
Un vals nemuritor: 
„Valurile Dunării*'. 
Telesport.
Autograf muzical: 
Dan Spătaru.
Săptămîna evenimen
telor politice.
Închiderea programu
lui.
Telejurnal. 
Partidul
Român — 65 de 
de slujire 
a poporului. 
Teleenciclopedia. 
(parțial color).

19,50 Floarea din grădină. 
Emisiune - concurs 
pentru, tineri soliști 
de muzică populară, 
(color).
Film artistic (color). 
Umbrele verii fier
binți.
Premieră TV. 
Producție a studiou
rilor cehoslovace. 
Telejurnal, 
închiderea progra

mului.

14.45

15,00

19,00
Comunist 

ani 
devotată

19,25

20,50

22 20
22,30
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