
TRAIASCA 1 MAI,
celor ce muncesc

ziua frăției muncitorilor de pretutindeni !
PROLETARI DIN TOATE JARlLE. UNlJl-VĂ 1

ziua solidarității internaționale a

Duminică, 30 aprilie

muncii.

pruncii

omenie

să vie.

izvoare

ne are

Munca, izvor de bunăstare
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33 de ani. Virsta de- 
maturități. Minerul,

făptuirea înțelepte? politici 
du'ui.

lata de ce, cu gîndul la 
simbol al bătrînului nostru 
insigna minerească pe care-

Uniți prin dorul firii 
la dace 

lumina noastră doar 
pe noi 

lacrima luminii
tot aici ne doare 

puterea noastră 
de aici răsare.

și națională, 
au 

en- 
so-
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Brigada lui Francisc 
Fazakaș de la I.M. Paro- 
șeni, fruntașă în întrecerea 
socialistă în cinstea săr
bătorii de 1 Mai.
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Sărbătoarea muncii
In atmosfera de angajare 

plenară consacrată realizării 
obiectivelor actualului cinci
nal, poporul nostru întîmpi
nă tradiționala sărbătoare a 
muncii cu sentimentul stenic 
al încrederii în forța, în ca
pacitatea sa creatoare de a 
clădi, sub înțeleaptă condu
cere a partidului, viitorul lu
minos al României socialiste, 
de a da viață istoricelor ho- 
tărîri adoptate de Congresul 
al Xl-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Bogată în înfăptuiri, etapa 
pe care o parcurgem se dis
tinge prin trăsături superioa
re. Sub semnul unor exigențe 
noi, cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice a declanșat o 
largă participare a oameni
lor muncii - în dubla lor ca
litate de proprietari și pro
ducători ai tuturor bunurilor 
materiale și spirituale ale 
societății - la desfășurarea 
unei activități rodnice, la a- 
firmarea spiritului de creati
vitate, a gîndirii și inițiativei 
înaintate, al căror izvor îl 
aflăm în conștiința unui po
por liber și suveran, conștient 
că tot ceea ce înfăptuiește 
slujește împlinirii idealurilor 
sale de pace, de bunăstare 
și progres.

re plan intern, munca rod
nică a poporului nostru se 
înscrie, în acest an, pe coor
donatele de exigență ale u- 
nei legi dialectice - necesita
tea transformării acumulări
lor cantitative și calitative în- 
tr-o nouă calitate. Măsurile 
adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22-23 martie a.c., 
a căror finalitate constă toc
mai în dobîndirea unor creș
teri calitative, pun în concor
danță deplină cadrul organi
zatoric democratic creat, cu 
mecanismul economico-finan- 
ciar, avînd menirea să dea 
un nou avînt participării 
creatoare a oamenilor muncii 
la dezvoltarea și perfecțio
narea activității economîco- 
sociale.

Pe planul relațiilor externe, 
această primăvară a adus o 
nouă confirmare - și recu
noaștere - a politicii de pace, 
de bună înțelegere și colabo
rare între toate țările lumii, 
promovată cu exemplară 
statornicie de partidul și statul 
nostru. Avem în vedere eve
nimentul de rezonanță inter
națională al vizitei întreprin
se de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Sta
tele Unite ale Americii - e- 
veniment urmărit cu interes 
crescînd de întreaga opinie 
publică mondială, atentă la 
fiecare pas realizat pe calea 
destinderii relațiilor interna
ționale, la fiecare propunere 
menită să contribuie la solu
ționarea pe cale pașnică a 
problemelor cu care se con
fruntă omenirea.

încrezător în forțele sale, 
strîns unit în jurul conducerii 
de partid și de stat, al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
poporul nostru înscrie noi iz- 
bînzi în opera construcției so
cialiste, afirteîrrdu-se neabă
tut prin bogatele sale resurse 
creatoare, prin activitatea sa 
rodnică, închinată împlinirii 
idealurilor de bunăstare și 
libertate, idealuri scumpe tu
turor celor ce muncesc pe în
tinsele meridiane ale lumii.

primavcra
Istoria trăiește-n noi, 

oameni ai 
noi construim ca 

să ne creștem 
și limpezim 

cuvîntu-n 
să fim măsura zilei 

ce-o

Prin forța limpezimii 
ce o are 

partidul clasei 
noastre muncitoare 

sîntem aici desferecați 
de noapte, 

iar drumul nostru-acum 
înseamnă FAPTE.
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Lupeniul, mina 
recordurilor 
acestei luni

In ultimele zile ale a- 
cestei luni colectivul în
treprinderii miniere Lupeni 
a doborît record după re
cord la producția extrasă. 
In două zile, consecutiv, 
în 27 și 28 aprilie, pro
ducția realizată s-a ridicat 
la peste 6 460 de tone, 
constituind recorduri ab
solute la producția extra
să pînă acum în bazinul 
nostru ; pe un singur 
schimb de 6 ore, oamenii 
sectorului de transport au 
evacuat din subteran la 
ziuă 2160 de tone de 
cărbune ceea ce reprezin
tă un alt record.

nește 
plinei 
oțelarul și țesătoarea, ingi
nerul care concepe și apli
că tehnică modernă, ori 
tractoristul cu plugul in 
brazda pămîntului fertil, 
s-au definit in cincinale ro
ditoare drept-- personalități 
distincte, integrate genera
țiilor atlate în luptă conti
nuă pentru mai bine și mai 
frumos.

Om nou în țară nouă.
1 Mai se mai numește la 

noi și Arminden. Denumire 
venită din cronologii nescri
se, plămădită poate in anul 
2050, odată cu formarea 
statului dac, sau izvorîtă 
din însăși ființa multimile
nară a dacilor. 1890, Intîiul

Augustin TANCA, 
muncitor, I.M. Uricani

Intr-o primăvară, înainte de ar
mindeni, a intrat pe ușa redacției 
noastre un bătrîn nins de ani, care 
ne-a rugat să primim din partea lui 
un dar - o insignă minerească pe 
care o purtase intr-ascuns, cîndva, î- 
nainte de război, sub reverul hai
nei. Insigna de tablă subțire, colo
rată în roșu, avea matrițate două 
ciocane minerești, două mîim strînse 
vînjos în tradiționalul salut mine
resc și data - 1 Mai 1939. Intîlni- 
rea noastră cu acel bătrîn a căpă
tat, de-a lungul anilor, proporții de 
simbol. Ne amintește de străvechiul 
armindeni românesc, de anii de jert
fă ai muncitorimii române, condusă 
de partidul comunist, în luptele pen

tru libertate socială
„în mai cînd rozele înfloresc'" 
sărbătorit succesele muncii lor 
tuziaste, de ctitori ai societății 
cialiste, părinții noștri ; chiar dacă 
începutul a fost greu, ei înălțau te
meliile noului ev mar mult cu bra
țele.

Acum, spre sfîrșitul deceniului Opt, 
prima zi de mai, încununată de a- 
tîtea simboluri de luptă. și succese 
pe frontul muncii, cheamă la sărbă
toare toți oamenii muncii din cetă
țile socialismului românesc. Ală
turi de ei, minerii, preparatorii, 
constructorii, energeticienii, forestie
rii, ceilalți -oameni ai muncii din 
Valea Jiului își dăruiesc buchetul de 
împliniri iubirii față de partid în-

crederii în viitorul socialist și co
munist al patriei noastre, hotărîrea 
de a fi ca întotdeauna în primele 
rînefuri ale vredniciei. Fiindcă de- 

. tașamentuf minerilor din Valea
Jiului a fost oricînd la datorie, tra
dițiile sale revoluționare constitu
ind un imbold în lupta pentru în
făptuirea înțelepte? politici a _parti-

darul - 
oaspete, 
o purta 

sub reverul hainei, cu aproape o 
jumătate de veac în urmă, am pornit 
să consemnăm faptele de entuziasm 
și vrednicie cu care întîmpină Valea 
Jiului cea de a 34-a liberă sărbă
toare a muncii, 1 MAI 1978.

nou in 
țară nouă

Mai al muncii și al solida
rității muncitorești interna
ționale, n-a făcut decît să 
adauge noi sensuri unei Zile 
care la noi își avea de 
mult sensurile ei adinei, tra
diția unui popor iubitor de 
muncă și de liberatae, de 
soare și de iarbă, de drep
tate socială și nestingheritâ 
propășire.

Om nou în țară nouă.
La 1 Mai, sosit din veacuri 

Arminden, porțile, u- 
șite și ferestrele siht împo
dobite de crengile renăscute 
în primăvară ale păcii, iar 
în Arminden, sub semnul In- 
tiiufui de Mai al hnuncitori- 
lor, flutură steaguri roșii și 
tricolore la gură de mină 
și-n prag de uzină, simboli- 
zînd un anotimp in urcuș 
vertical, o coloană infinită 
a viselor și năzuințelor de
venite faptă.

Om nou în țară nouă.
Solidaritatea muncii rn 

marea: de generații unite in 
jurul partidului, cel care 
conduce înțelept și ferm 
lupta revoluționară, dăruin- 
du-ne un August eliberator 
și o Naționalizare victorioa
să, pe care o vom sărbători 
în 11 Iunie pentru a 30-a 
oară, trăiește viu sub sem
nul viitorului de lumină a! 
rodnicelor cincinale, in care 
se definește o societate cum 
n-a mai fost pe acest pă- 
mînt românesc, socialismul 
și comunismul, idealul visat 
dintotdeauna de străbuni.

Om nou în tară nouă. 
.Ștefan GHEORGHIU
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Buchet de succese 
în întîmpinarea 
zilei de 1 Mai

1. M. URICANI

Ca urmare a realizării 
și depășirii în fiecare lună 
din acest an a sarcinilor de 

-p'nn, minerii de la Uricani 
întîmpină ziua de 1 Mai cu 
mai mult de 10000 tone de 
căroune extrase peste sar
cinile de plan pe 4 luni. La 
acest succes au contribuit 
îndeosebi colectivele sectoa
relor III, cu 7 913 tone și II, 
cu 7 642 tone. Dintre brigăzi 
s-au remarcat cele conduse 
de. Ion Cistelican, Dumitru 
Bornoiu de la sectorul I, 
Aurel Șosoi, Constantin So- 
rescu, Laurențiu Kelemen de 
la II, Gheorghe Scorpie, Si- 
mion Budescu, Gheorghe 
Durlă și Traian Pop, de la 
III. Demn de subliniat este 
faptul că minerii din Uricani 
au depășit productivitatea 
p.anificată în abataje. (Ilie 
COANDRÂȘ, Uricani)

VULCAN
în primele 4 

Juni din acest 
an, I.M. PARO- 
ȘENI a extras 
peste sarcinile 
de plan, 1 593 
tone de cărbu
ne. Colectivul
I.M. VULCAN și-a depășit 
în perioada 1-27 aprilie sar
cinile de plan cu 1 958 tone 
de cărbune. SECȚIA DE PRE
PARARE A CĂRBUNELUI ..din 
Coroești întîmpină sărbătoa
rea muncii cu o depășire a 
planului la cărbune special 
- cocs și semicocs - de 1,4 
puncte, iar la brichete de 
3 592 tone. (Tudor MUCUȚÂ, 
Vulcan)

LUPENI

proporție de 105 Ia 
depășirea volumului de 
gătiri cu 168 ml și a 
ductivității valorice cu 1 373 
lei/om ol muncii. De aseme
nea, a fost depășit indicato
rul vaioric la investiții cu 
700 000 lei. (Aurelia APOS- 
TU, Petrila)

I.M. LONEA a realizdt in
dicatorul de productivitate a 
muncii pe trimestrul I în pro
porție de 104,19 la sută, iar 
plusurile de producție reali
zate de sectoarele fruntașe 
ale minei în ordine următoa
rele : I - 2 629 tone, V - 
1813 tone, II - 404 tone. 
(Aurel NEGRU, Lonea). CO
LECTIVUL PREPARATIEL " 
TRILA r , ■ ’ '
tea zilei de 1 Mai 
motoarele realizări : 
șirea procentului de recupe
rare planificat cu 3,2 puncte, 
ceea ce 
spor de 
tone ; a 
chete cu

sută, 
pre- 
pro-

PE-
raportează în cins- 

ur- 
depă-

începînd cu 19 aprilie, co
lectivul I.M. LUPENI a extras 
în fiecare zi importante can
tități de cărbune peste sar
cinile de plan. în 8 zile au 
fost recuperate 1 660 tone 
de cărbune. Locul de frunte 
în întrecere este ocupat de 
colectivul sectorului V. PRE
PARATORII DIN LUPENI au 
depășit cu 2,7 la sută pro
ducția globală planificată. 
Secția s-a încadrat în chel
tuielile de preparare, reali- 
zînd economii de 1,1 la su
tă la cheltuielile pe 1 000 lei 
producție marfă. îmbunătăți
rea indicatorului de recupe-

echivalează cu un 
producție de 20 921 
producț:ei de bri- 
6 059 tone, a indi- 

. cotor u,ui căr
bune spălat nor-, 
mal cu 6 664 

ț tone și a pro- 
' ducției nete cu

4 475 tone. (Gh. 
ARȘOI, Petrila).

PETROȘANI

încheind trimestrul I cu un 
spor de productivitate de 
94 kg post, iar pe luna apri
lie de 550 kg/post, niinerii din 
sectorul III dl I.M. DÎLJA ra
portează depășirea sarcini
lor de plan pe lunile ianua
rie - aprilie a.c. cu 4 790 to
ne de cărbune, in obține
rea de randamente s-au re
marcat brigăzile de. mineri 
conduse de Gheorghe Ghi- 
țoiu, Valerian Maxim, Mihai 
Stefan,' Constantin Tomescu. 
(Ion VA1ILESCU, Dîlja). CO
LECTIVUL ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ MINIER raportea
ză realizarea planului 
ducției industriale pe 
mele 4 luni ale anului 
proporție de 103 la

pro- 
pri- 

în 
, , . ... . sută.
Dintre succesele rrietalurgiș- 
tilor sînt de menționat tu
nelul de încercări pentru 
C.C.S.M., elementele de au
tomatizare și mecanizare, 
precum și volumul însemnat 
de piese de schimb necesa
re minelor din Valea Jiului. 
(CHudia KILYEN, Petroșani)

I.M ANINOASA
rare cu 0,3 puncte s-a făcut 
cu respectarea întocmai a 
calității cărbunelui cocsifica- 
bil. CONSTRUCTORII- au dat 
In folosi ță în acest an 56 
de apartamente, iai în a- 
ceste zile termină un alt 
bloc, cu 20 apartamente. 
(Avram MICA, Lupenh

PETRiLA

Bilanțul I.M. PETRILA con
semnează realizarea produc
ției globale planificate în

Sectorul V de la I.M. Ani- 
noasa, conducătorul constant 
al întrecerii socialiste dintre 
sectoarele întreprinderii pe 
parcursul primelor 4 luni din 
acest an, înscrie în palmare- 
sul.său de. succese extrage
rea a 3 300 tone de cărbu
ne, din care în Juna aprilie 
oeste 1700 de tone. Cu bune 
rezultate în producție se si-

< si sectorul II, cu 
1 705 tone de cărbune extra
se peste plan. (Iosif GURAN, 
Aninoasa) ;

Pentru om, pentru omul 
muncii din Valea Jiului - 
miner, constructor, fila
toare, forestier, cercetă
tor, proiectant - se înfăp
tuiește de la o zi la alta 
mai mult. Munca fiind cea 
care l-a înălțat pe om, tot 
prin munca de zi cu zi 
oamenii Văii Jiului își 
făuresc noi condiții me
reu sporite de v ață. Suc
cint, prin date semnifica
tive, redăm cîțiva din pa
șii: tăcuți pentru bunăsta
rea omului și fericirea sa.

TOTUL
învAțAmînt

eiocven-
acor-

LOCUINȚE

Expresia cea rna. 
tă a permanentei griji 
date școlii de către parti- 
dul: și ‘statul nostru este 
faptul că în unitățile de îri- 
vățămîht din Valea Jiului 
se pregătesc acum peste 
30 000 de copii și tineri. Prin 
noile construcții destinate a- 
cestui principal sector de e- 
ducație și formare a omu
lui - numai în anul trecut 
s-du construit o grădiniță 
cu 240 locuri (Petroșani) și

Gradul de urbanizare al 
localităților Văii Jiului, re
flectă fidel grija partidului 
față de condițiile de viață rea spațiului didactic, mu-
ale minerilor, ale oamenilor nicipiul nostru q devenit și
muncii de pe aceste melea- un puternic, centru de în-
guri. în ultimele trei de- vățămînt, oferind posibilități
cenii, în Valea Jiului s-au largi de formare tuturor co-
construit peste 26 000 apar- piilor și tinerilor. De la în-
tamente în blocuri, al că- vățămîntul preșcolar și gim-
ror confort sporit oferă Io- nazial, pînă la cel liceal,
cuitorilor condiții civiliza
te de trai. Numai cartierul

PENTRU OM
timul an, pentru crearea u- 
nor condiții optime de lu
cru, întreprinderile din mu
nicipiul Petroșani au pus la 
dispoziția personalului mun
citor, printre altele, 12 380 
salopete, 4 300 cojocele,
12 640 căști de protecție,
20 000 măști de auîosalvare, 
74 000 perechi de mănuși de 
protecție. Valoarea totală a 

■ ’ - • de
din

acestor cheltuieli este 
peste 50 milioane lei, 
care 46 de milioane lei au 
fost destinate minerilor.

Pentru servirea hranei 
calde înainte de intrarea în 
mină a fiecărui schimb, au 

. . , . fost alocate de la bugetul
o nouă școală cu 16 săli de stat 3,5 milioane lei
de clasă (Vulcan) - și prin fonduri suplimentare si se

pe zi, existînd o preocupa
re permanentă de diversifi
care a meniurilor, de asigu
rare a unor produse proas
pete. (V.S.).

de clasă (Vulcan) - și
reamenajarea și moderniza- cheltuiesc circa 60 000 lei
rea spațiului didactic,

. tehnic-profesional (care are 
tradiții și prestigiu unanim 

Aeroport din Petroșani găz- recunoscut) și universitar,
duiește aproape 20 000 Io- copiii minerilor, preparato-
cuitori, majoritatea familii rilor, constructorilor și e-
de mineri. Cartierele ..Coro- nergeticienilor- au un cîmp
ești" din Vulcan, „Vîscoza" vast de pregătire. în care-și
si ..Braid" din Lupeni, „Bu- manifestă, într-o permanen-
cura“ din Uricani, „8 Mar- tă legățură cu viața social
tie" din. Petrila se dezvoltă economică și culturală, dis-
an de an, în preajma spa- ponibilitățile creatoare,. în-
țiilor de locuit construindu-se clinâți le și aptitudinile.,
armonios dotări dintre cele 
mai moderne privind cultu
ra, comerțul, sportul. în a 
cest an, ca o reflectare a 
ritmurilor impetuoase în 
care se înalță noile edificii 
de locuit - pe întreaga Va
le se. vor realiza peste 1500 
apartamente noi - numai în 
centrul Petroșaniului s-au 
predat în primul trimestru, 
sau se vor preda în conti
nuare peste 350 apartamen
te cu 2, 3 și 4 camere, toa
te de o impresionantă fru
musețe arhitectonică, reali
zate conform unor judicioase 
soluții de sistematizare ur
bană.

CONDIȚII
DE MUNCA

O expresie elocventă a 
grijii partidului și statului 
pentru asigurarea unor con
diții mereu măi bune de 
muncă tuturor categoriilor 
de personal muncitor o 
constituie volumul sporit al 
cheltuielilor destinate pro
tecției muncii, procurării de 
echipament de protecție și 
de lucru în condiții deosebi
te, servirii hranei calde î- 
naintea intrării în subteran.

Semnificativ în acest
sens este făptui că în ul-

SĂNĂTATE

La scara Văii Jiului, con
dițiile materiale pentru men
ținerea și apărarea stării 
de sănătate a minerilor în
seamnă un spital cu 700 de 
paturi dat în folosință 
anul trecut la Petroșani, 
rețea, cuprinzătoare pe

în 
o 

cir
cumscripții sanitare pentru 
copii și adulți în centrele ur
bane, dispensare teritoria
le la Uricani, Aninoasa și 
Banița, policlinici în Petrila, 
Petroșani, Vulcan și Lupeni, 
zece dispensare de între
prindere, din care, opt la în
treprinderile miniere ■ și cî- 
te unul la I.U.M.P. și. Vîs- 
coza Lupeni. înseamnă, tot
odată, spitale . lă Petrila, 
Vulcan și Lupeni, servicii și 
cabinete stomatologice 
Petroșani, Petrila, * ' 
sa, Vulcan, Lupeni 
câni, 17 secții de 
tate și 17 servicii 
liclinică, iar prin 
schemei unice de organiza
re, asigurarea integrării ac-

la
Aninoa- 

și Uri- 
speciali- 
de po- 
aplicarea

tivității desfășurate de po
liclinici și spitale. De ase
menea, îq slujba sănătății 
minerilor, a întregii popu
lații se află 1890 de pa
turi, 238 de medici - ceea 
ce reprezintă un medic ia 
760 locuitori - Un corp de 
cadre medii sanitare numă- 
rînd 772 persoane.

în anul 1978, pe baza 
investițiilor prevăzute, 
sectorul sanitar se
realiza un complex stoma
tologic nou la Petroșani, o 
stație de salvare dotată cu 
mijloace moderne de inter
venție, secția de recuperare 
a capacității de muncă, pre- ' 
cum și complexul de balneo- 
fizioterapie.

in
vor

APROVIZIONARE
ABUNDENTA

Ridicarea nivelului de trai 
al minerilor, al tuturor lo
cuitorilor Văii Jiului cunoaș
te un ritm tot măi dezvol
tat. Abundența de mărfuri 
este reflectată prin desfq.-' 

^cerea către populație, în 
primul trimestru din acest 
an, de mărfuri în valoare de 
287 257 ' ' '
prezintă 
sută în 
ceeăși 
trecut.
a bunăstării celor ce 
cesc este reflectată și de 
depășirile cu 16 |a sută a 
planului de vînzări la frigi
dere, cu 18 la sută la con
fecții și multe alte produse 
de folosință îndelungată.

Expresie a modernizării 
permanente a rețelei comer
ciale o constituie investițiile 

Se 
încă 
co

plus 
din

Vul- 
se 

mo

mii lei, ceea ce re- 
un plus de 13,62 la 
comparație tu 
perioadă 
Creșterea

a-
a anului 
continuă 

niuri-

alocate în acest scop, 
vor da în folosința 
2 100 mp suprafață 
mercială în Petroșani, 
2 900 mp la blocurile 
centrul civic al orașului 
can. La toate acestea 
adaugă dotarea cu 
bilier nou, modernizarea u- 
nor unități mai vechi și 
multe altele.
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• în zilele de 1 și 2 Mai se 
vor desfășura serbări cîmpenești la 
locurile de agrement din Uricani 
(stadionul „Minerul"), Lupeni (Bră
ila), Vulcan (Brazi), Petroșani (ca
bana „Brădet"), Petrila (parcul o- 
rașuiui), Aninoasa (la Poligon), Lo
nea (parcul clubului) și la Peștera 
Bolii. Aceste serbări, tradiționale 
în Valea Jiului, sînt programate în
tre orele 11-20, fiind deschise de 
fanfarele muncitorești.

Din programul zilelor următoare 
tom reținut.- întreceri sportive 
și jocuri distractive (orele 12-14) 
și ample spectacole cultural-artis- 
tîce pregătite și susținute de for
mații ale elevilor și artiștilor a- 
matori (orele 14-20). Pe scenele a- 
menajate în împrejurimile pito
rești ale orașelor municipiului, vor 
evolua orchestre și soliști vocali 
Ae muzică populară, grupuri vo- 
ial-folclorice, formații de fluie
rași, dansuri pgpulare, vor fi pre- 
Zfentate montaje literar-muzicale

(„Acesta-i locul nostru pe pămînt" 
- Vulcan), rapsozi populari, mu
zică ușoară și folk, formații de sa
tiră și umor.
• La Vulcan vor mai prezenta 

programe artistice și formațiile de 
amatori de la spital și preparația 
Coroești, iar la Petroșani - forma
țiile de la întreprinderea de u- 
tilaj minier, I.M. Dîlja, cooperativa 
meșteșugărească „Unirea".
• în ziua de 2 Mai (ora 10), 

la Vulcan vor fi organizate con
cursuri artistice (desene pe asfalt) 
și sportive (triciclete, biciclete, 
trotinete) ale copiilor din grădi
nițele orașului.

A în zilele de 1 și 2 Mai la 
cluburile sindicatelor și caselor de 
cultură din municipiu se vor or
ganiza (de la ora 20) seri cultural- 
distractive pentru tineret.
•în ziua de 2 Mai (ora 9,30), 

Zi a tineretului din patria noas
tră, ia Lupeni se va desfășura „în- 
tîlnirea Tineretului cu istoria", ma

ni restore de educație patriotică 
și revoluționară organizată de Co
mitetul municipal U.T.C. la monu
mentul „Lupeni '29".

★
• Iubitorii atletismului au prile

jul, în ziua de I Mai, începînd cu 
ora 9, să vadă întrecerile pe lo
calitate ale „Crosului claselor" (l-X) 
dedicat sărbătoririi Zilei internațio
nale a celor ce muncesc. în con
tinuare are loc „Crosul 1 Mai“ la 
care participă tineri de 19 ani. în
cepînd cu ora 9, amatorii de vo
lei pot urmări pe terenul Dinamo 
(pompieri) meciurile dotate cu „Cu
pa 1 Mai".

în ziua de 2 Mai, tot de la ora 
9, terenul C.S.Ș. Petroșani va găz
dui partidele de handbal dotate 
cu „Cupa U.T.C." cu participarea 
formațiilor de fete și băieți ale li
ceelor din Valea Jiului.

Bazele de agrement amenajate 
în cadrul natural din preajma lo-

lalităților vor deveni și în acest 
an, în zilele de 1 și 2 mai, gazde 
primitoare ale petrecerilor mi
nerești la iarbă verde. Amintim 
cîteva: La brazi - Vulcan, parcul 
de agrement al orașului Petroșani, 
cabana Peștera Bolii, parcul din 
Petrila, Gambrlqus. Lo toate aces
te locuri tradiționale de petre
ceri cîmpenești, I.C.S.A. și A.P., 
întreprinderile comerciale mixte 
din Vulcan și Lupeni amplasează 
numeroase puncte și tonete, iar 
chioșcurile C.L.F. vor oferi ro
șii și castraveți de seră, salată ver
de și alte trufandale.

I.C.S.A. și A.P. Petroșani ne-a 
furnizat cîteva cifre care ne scu
tesc de comentarii referitor la a- 
provizionarea abundentă asigu
rată pentru zilele de 1 și 2 mai : 
peste 100 000 sticle de bere, 68 000 
sticle de apă minerală, 5 200 litri 
de vin, 35 000 mici, 5 000 cîrnă- 
ciori, 4 000 grătare.

Astăzi, 30 aprilie, magazinele a-

limentare, de carne, pline și lap
te, precum și piețele agroalimen- 
tare lucrează cu program de du
minică.

Luni, 1 Mai a.c., magazinele de 
pîine, lapte, carne și piețele a- 
groalimentare vor fi deschise pî
nă la ora 9, iar în ziua de 2 mai 
aceleași unități vor lucra cu pro
gram de dum i n ică.

Pentru zilele de 1 și 2 Mai, cetă
țenilor care doresc să iasă în îm
prejurimile Văii Jiului le sînt puse 
la dispoziție curse speciale. Pro
gramul acestor curse este următo
rul : Petroșani - Valea de Pești și 
Petroșani - Lunca Florii din 2 în 2 
ore; Petroșani - telescaun, Lupeni 
- Cîmpu lui Neag, Petroșani - Peș
tera Bolii, din oră în oră.

Spre cabana Voievodu vor circu
la, în prelungire, cursele de Cim- 
pa. Celelalte curse locale, circulă 
după orarul obișnuit.
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Tovarășul Manea Mănescu
s-a

din vizita oficială efectuată 
în Turcia, la invitația pri
mului ministru al acestei țări, 
Bulent Ecevit.

(Agerpres)

7 Primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Manea 
Mănescu, s-a înapoiat, sîm- 
bătă la amiază, în Capitală

Declarația 
președintelui 

Columbiei

Prezente românești» •
r în cadrul acțiunilor 
legate de marcarea în Repu
blica San ..Marino a celei 
de-a 60-a aniversări a forrnă- 
eji statului național unitar 
român, secretarul de stat 
pentru afacerile externe a 
organizat, la Palatul Con
greselor din San Marino, o 
conferință dedicată acestui 
eveniment. Manifestarea s-a 
desfășurat în prezența căpi
tanilor regenți ai Republicii 
San Marino, Francesco Valii 
și Enrico Andreoli.

★
Tn cadrul manifestărilor 

'organizate cu prilejul celei 
■ de-a 60-a aniversări'a for
mării statului național unitar ? 
român, în orașul Karachi, cel 
mai mare centru comercial

»

și industrial din Pakistan, 
avut loc. o gală a filmului 
românesc.

A fost prezentat filmul ar
tistic „Cu mîinile curate", 
precum și un- documentar.

★
în sala „marilor conferin

țe" și întîlniri diplomatice' 
din Bruxelles a avut 
seară a prieteniei 
române".

. Cu acest prilej au 
vocate importantele 
sări ale poporului român 
împlinirea a 60 de ani de la 
formarea statului național 
român unitar și 2050 de ani 
de la formarea primului stat 
dac centralizat și indepen
dent.

a

loc „o 
belgo-

fost e- 
aniver-

BOGOTA 29 (Agerpres). - 
într-un interviu acordat re
vistei columbiene „Estrate- 
gia“, președintele Columbiei, 
Alfonso Lopez Michelsen, a 
subliniat necesitatea constitu
irii în țară a unei centrale 
sindicale unice și autorizate 
„cu care guvernul să poată 
purta un dialog permanent". 
El a arătat că, în ultima pe
rioadă de timp, în Colum
bia a avut loc un proces de 
întărire a clasei muncitoa
re, numărul organizațiilor 
sindicale s-a dublat, remar- 
cîndu-se, totodată, un pro
ces de unificare a lor. Este 
esențial pentru, dezvoltarea 
armonioasă a economiei na
ționale - a spus el - să fi
xiste o forță muncitorească 
unificată.

ZIARUL „APELANTE'' AL 
P.C. PARAGUAYAN editat 
în condiții de ilegalitate, in
formează despre punerea în 
libertate - după o detenție 
de aproape 20 de ani a lui 
Ananias Maidana Palacios 
și Ignacio Chamorro, vete
rani ai partidului, împreună 
cu un grup de alți 60 de 
deținuți politici paraguayeni 
- transmite agenția TASS din 
Buenos Aires.

L\ DAKAR S-AU ÎNCHE
IAT LUCRĂRILE reuniunii mi
nisteriale a țărilor islamice 
prin adoptarea mai multor 
rezoluții privind modalitățile 
de extindere a relațiilor re- I

DUMINICĂ

FILME
PETROȘANI 

brie : Urgia ; 
Omul I iniștit, 
Unirea : f 
Malaeziei; PETRILA : Pro
fetul, aurul și ardelenii ; 
LONEA: Acțiunea auto
buzul ; ANINOASA : Zi
ua gloriei ; VULCAN : Di
amantele negre, seriile 
l-ll ; LUPENI - Cultural : 
■Cîntecul lebedei ; Munci
toresc : Un gentlemen în 
vestul sălbatic ; URICAN1: 
Împușcături sub clar 
lună.

După lovitura 
de stat din 
Afganistan

Africa de Sud S.W.Ă.P.O
dispusă cu Încetarea focului

, KABUL 29 (Agerpres). 
'Agențiile internaționale 
i presă informează că,

de 
, , după

fiovitura de stat militară din 
i Afganistan, în capitala ță
rii, Kabul, în noaptea de vi
neri spre simbătă a domnit 
calmul și că situația se nor
malizează treptat.

Consiliul Militar Revoluțio
nar a cerut, prin intermediul 
postului de radio, lucrătorilor 
din instituțiile guvernamenta
le, cadrelor didactice, stu
denților și muncitorilor din 
domeniul transporturilor să-și 
desfășoare activitatea nor
mal.

Radio Kabul a peclzat că 
miniștrii ai fostului regim, 
generali și ofițeri superiori 
au început să se prezinte la 
Mi nisterul Apărării, confor- 
mîndu-se unei ordonanțe di
fuzate vineri de Consiliul 
Militar Revoluționar.

La Kabul forțele militare 
ocupă în continuare puncte
le strategice, iar restricțiile 
de circulație pe timpul nop
ții au rămas în vigoare. Co
municațiile cu capitala afga
nă rămîn întrerupte, iar ae
roportul este în continuare 
închis.

NAȚIUNILE UNITE 29 
gerpres). - Organizata

(A- 
. Po

porului din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.) a acceptat pla
nul celor cinci țări occidenta
le membre ale Consiliului de 
securitate de soluționare po
litică a problemei namibiene, 
dar a cerut modificarea u- 
nora din prevederile acestuia 
- informează agențiile France 
Presse, U.P.i. și Reuter. în 
acest sens, în răspunsul ofi
cial dat publicității la sediul 
din New York al Națiunilor 
Unite, se menționează că 
„SWAPO este 
încheie un acord de încetare 
a focului cu Africa de Sud", 
care administrează ilegal te
ritoriul namibian (n.r.), în 
măsura în care „toate con
dițiile pentru organizarea u- 
nor alegeri libere, echitabile 
și democratice în Namibia 
vor fi îndeplinite".

în același timp, documen
tul reafirmă necesitatea 
păstrării „integrității terito
riale a Namibiei, inclusiv 
Walvis Bay" zonă revendi
cată de regimul minoritar ra
sist de la Pretoria), precizînd

că această integritate „este 
inviolabilă și inegociabilă".

în altă ordine de idei, se 
arată că Organizația Po
porului din Africa de sud- 
vest acceptă alcătuirea unui 
grup de asistență al O.N.U. 
care să acționeze în perioa
da de tranziție pînă la pro
clamarea unei independențe 
reale a Namibiei, grup alcă
tuit din cel puțin o mie 
de civili și ale cărui efective 
militare să fie de minimum 
5 000 persoane. SWAPO, 

dispusă să menționează necesitatea ca 
toți deținuți} politici din Na
mibia să fie eliberați într-un 
termen de 15 zile.

Pe plan militar, SWAPO 
acceptă principiul subordo
nării trupelor sale forțelor 
O.N.U. din Namibia, cu con
diția ca în Namibia să ră- 
mînă numai 1 500 militari 
sud-africani pînă la autenti
ficarea rezultatelor alegerilor. 
SWAPO cere, de aseme
nea, dizolvarea autorităților 
tribunale aie bantustanelor 
și a tuturor forțelor de se
curitate ale acestora.

ciproce în diferite domenii 
de activitate. Totodată, 
participant au adoptat o 
rezoluție privind situația din 
Orientul Apropiat.

PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Valery Giscard d'Estaing a 
inaugurat, vineri, metroul 
construit în orașul Lyon. Es
te cel de-al treilea oraș fran
cez, după Paris și Marsilia, 
care dispune de metrou.

CERCETĂTORI! DE LA OB
SERVATORUL ASTRONOMIC 
Boulder (Colorado) al Admi
nistrației naționale a S.U.A. 
pentru oceane și atmosferă 
(N.O.A.A.) au anunțat că 
vineri s-a produs cea mai 
im portantă erupție solară 

ultimii patru ani. Feno
menul, deosebit de intens, ca 
luminozitate, nu a determi
nat însă o sporire a emi- . 
siunilor de raze X în com
parație cu cele din 1974, au 
precizat specialiștii.

SÎMBĂTÂ A CONTINUAT 
GREVA declarată de medicii 
italieni, în sprijinul unor re
vendicări cu caracter eco
nomic și social. Pe toată 
perioada grevei, asistența 
medicală a fost asigurată 
pentru cazurile de urgență.

Un angajament 
ferm al guvernului 

italian
ROMA 29 (Agerpres). - 

într-o declarație făcută la 
posturile de televiziune, pri
mul ministru al Italiei, Giulio 
Andreotti, q afirmat că refu
zul guvernului privind anga
jarea unor negocieri cu or- . 
ganizația autointitulată „Bri
găzile Roșii" este definitiv. 
Acest refuz, a precizat Giulio 
Andreotti, este un angaja
ment politic și moral asupra 
căruia nu este posibilă nici 
un fel de discuție.

Oamenii muncii in
NUMĂRUL ȘOMERILOR a 

'crescut în țările C.E.E. com
parativ cu anul trecut, 
atingînd în februarie a.c. 
5,6 la șută din totalul for
ței de muncă. O creștere a 
șomajului s-a înregistrat în
deosebi în R.F.G., Italia și 
Danemarca, paralel cu o u- 
șoară reducere, în februarie, . 
în Marea Britanie și Olanda.

ÎN LUNA MARUE în
Țrairja au fost declarate în 
sfere de faliment un rȘt-
fețir de T 609 de firme din
jfiferite domenii de activi
tate economică. Cifra re
prezintă o creștere cu 28 la 

tksută față de luna preceden
tă, constituind, de aseme-' 
[nea cel mai ridicat număr 
Lai falimentelor începînd din 
f Iunie 1975.
/ PESTE DOUĂ MILIOANE 

4>E CHILIENI nu au loc de 
(fnuncă - a declarat directorul 
^Departamentului național
Țfie planificare, Roberto
■Kelly. Aceasta reprezintă cir
ca o cincime din populația 

'Țării.
CREȘTEREA COSTULUI VIE- 

O și inflația afectează grav 
Situația persoanelor în
vîrstă din Canada. Potrivit

l

liste. 17,45 Emisiune mu- 
zical-coregrafică. 18,35 Ra
port muncitoresc. 19,00, Din 
cîntecele revoluționare ale 
popoarelor. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 

7 Noîem 1 Mai 1978. 20,15 Omagiu
Republica : J"tîiului . d,e ,.MaL 
seriile l-ll • Spectacol dedicat sarba- 

' k- ■’•'-i solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesc. 21,25 Roman-foi- 

| leton : „Familia Palliser" - 
episodul 11. 22,15 Stele
le cîntecului și dansului. 
23,00. Telejurnal. Sport.

RADIO
6,00 Ziua muncii - sărbă

toarea primăverii. Radio
program consacrat zi
lei de 1 Mai. 7,00 Radio
jurnal ; 10,00 Floarea
prieteniei - program muzi
cal ; 10,15 Raport muncito
resc în ziua întîiului de 
armindeni; 11,00 Emisiune 
de versuri ; 12,00 Mo
zaic de armindeni ; 13,00 
Radiojurnal; 15,00 
Clubul tinereții ; 16,00 Ra
diojurnal ; 16,15 Concert 
în luncă. 16,40 Interpreți 
de muzică ușoară ; 17,00
Revista literară radio. 17,35 
Noutăți pop și folk; 18,00 
Seară de mai. Consem
nări . 22,00 Radiojurnal ;
22,30 Perpetuum muzical ; 
24,00 Buletin de știri ; 0,05- 
5,00 Non stop muzical noc
turn.

iistir, senile i-n ; .
Sandokan - tigrul tor)ru . Zl1®' . —r-r-.,. . Ar f arrtrif lAriZiiC

de

I
I
I

toți.
Șoi- 
se-

I TV

18,00 Sportul pentru 
8,15 Tot înainte I 9,05 
mii patriei. 9,15 Film 

s rial pentru copii : „Comoa-
I ra din insulă" - episodul
| 10. 9,45 Pentru căminul dv.

10,00 Viața satului. 11,30 
Bucuriile muzicii. 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Te-

I lex. 13,05 Album dumini-
| cal. 15,40 Film se

rial : „Linia maritimă O- 
nedin" - episodul 36. 16,30 
Fotbal : F.C. Baia-Mare - 
Universitatea Cluj-Napoca 
(derbiul diviziei B - seria a 
lll-a). 18,20 Ecouri 
de mai muncitoresc. 18,40 
Micul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 19,20 
Țara în ajun de 1 Mai. 
19,30 File de istorie: 1 Mai 
muncitoresc. 19,50 Antena 
vă aparține I Spectacol 
prezentat de județul Brașov. 
21,00 Film artistic : „Arbo
rele cunoașterii". 22,40 Te
lejurnal. Sport.

RADIO
6,00 Buletin de 

7,00 Radiojurnal. 
Radioprogramul satelor. 
10,00 Antologia li
rică. Partidului, inima și 
versul. 10,10 Te apăr și te 
cînt, patria mea ; 10,45 Pu
blicitate. 11,00 Radioma- 
gazinul femeilor; 1T,3O Mu< 
zică populară. 12,00 De 
toate pentru toți. 13,00 
Radiojurnal. 13,15 Sec
vențe folk. 13,30 Unda ve
selă. 14,00 RecitaT de o- 
peră. 14,20 Muzică ușoară. 
15,00 Divertis-club. 16,00 
Sonorități în alternanță. 
20,00 Radiojurnal. 20,15 
Dans pe meridiane. 22,00 
Radiojurnal. 22,10 Panora
mic sportiv. 22,30 Estra
da duminicală. 24,00 Bu
letin de știri. 0,05-6,00 
Non stop muzical nocturn.

MARȚI

, știri.
8,30

FILME
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Sonata pe malul la
cului ; Republica : Hercule 
în centrul pămîntului ; U- 
nirea : Melodiile Broadwa- 
iului ; PETRILA : Profetul, 
aurul și ardelenii ; LONEA: 
Taburetul prințesei ; ANI
NOASA 
trandafirul, 
VULCAN Piesă 
nată pentru pianină 
canică ; LUPENI - Cultural: 
Danka ; Muncitoresc : 
ripi frînte.

TV.
10,00 Emisiune de 

suri. 10,20 Telecronica 
tru pionieri. 10,50 Emisiu
ne 
11,45 
toare 
12,00 
12,25

Condurul 
seriile

si 
l-ll'; 

netermi- 
me-

A-

ver- 
pen-

muzical-coregrafică.
Originalitate crea-
- spirit inventiv

Emisiune de versuri. 
Patriei - tinerețea 

noastră. 13,00 Telejurnal. 
Țara în sărbătoare. 13,10. 
Album de primăvară. 16,00 
Magazin sportiv. 17,30 Con- 
du-ne, drag partid, înain
te I 17,45 împliniri în în
trecerea socialistă. 18,00 
Primăvara baladelor. 19,00 
Demnitatea unei generații. 
19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 Sub sem
nul sărbătorii muncii și a 
solidarității internaționale. 
20,00 Emisiune-spectacol 
realizată în colaborare cu 
CC. al U.T.C. 20,50 Sea
ră de teatru 
D.R. Popescu, 
jurnal.

TV.

șomerii în așteptarea unei

a? F.A.O.,

Tntr-un cartier muncitoresc, 
porții de mîncare caldă.

datelor publicate de sin
dicatele canadiene, circa 
57 la sută din locuitorii ță
rii în vîrstă între 65 și 69 
de ani trăiesc din venituri 
sub nivelul oficiol recunoscut 
al sărăciei.

APROXIMATIV 112 000 
PERSOANE, reprezentînd 10 
la sută din populația acti
vă a țării sînt șomeri to
tali în Republica Irlanda.

GUVERNUL NORVEGIAN 
a avertizat fără menajamen-

umea capitalului
unei greve generale' 
rînd Parlamentului 
pună o soluție pe plan 
țional în problema salariilor.

PESTE 11 000 000 DE 
Pil din America Latină 
feră de mal nutriție, iar 

tre aceștia, aproape un 
lion se află într-o stare 
vă de subnutriție, 
tă într-un studiu 
publicat în presa mexicană. 
Din 100 de copii latino-ame- 
ricani, 40 Sînt subponderali, 
din cauza proastei alimen
tații. Din 10 copii, trei mor 
înainte de a împlini vîrstă 
de cinci ani.

ÎN BULETINUL OFICIAL 
AL TURCIEI a fost publicat 
programul economic ai țării 
pe anul 1978. Acesta preve
de ca ritmul de creștere 
conomică a Turciei pe 
nul 
la 
ți a 
că, 
că i 
țere_ ,
lipsei resurselor 
în devize străine, 
șomajului și reducerii inves
tițiilor în sectoarele pro
ductive.

te cetățenii țării că urmă
torii patru ani nu vor a- 
duce o îmbunătățire reală a 
nivelului lor de viață 'din 
cauza înrăutățirii situației e- 
conomiei naționale. în a- 
celași timp, cabinetul a re
vizuit în sens negativ 
mările privind producția 
țiței și gaze naturale a 
itorilor trei ani și a 
nat formal pentru

esti- 
de 
vi- 

acțio-
evitarea

e- 
a- 
6,1în curs să atingă 

sută - informează agen- 
Anatolia. Se precizează 
în 1977, economia tur- 

a atins un ritm de creș- 
i de 5 la sută din cauza 

financiare 
creșterii

RtDACȚiA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani, str. Republicii, nr, 90, telefon 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții).

FILME
PETROȘANI - 7 Noiem

brie : Sonată pe malul la
cului ; Republica: Hercu
le în centrul pămîntului ;
Unirea : Melodiile Broad- 
waiului ; PETRILA: Profe
tul, auru) și ardelenii ; LO
NEA : Taburetul prințesei'; 
VULCAN : Piesă netermi
nată pentru pianină me
canică ; LUPENI - Cultu
ral : Danka ; Muncitoresc : 
Un gentlemen în vestul 
sălbatic; URICANI : îm
pușcături sub clor de lu-

10,00 Cîntece patriotice 
și revoluționare. -10,15 Mu
guri în soare. 11,10 Gene
rația muncii - generația 
țării. 11,30 Cîntece și dan
suri populare. 12,10 Bi
lanț rodnic în întrecerea 
socialistă. 12,30 Versuri în 
lectura autorilor. 12,45 Pro
gram de cîntece. 13,00 Te
lejurnal. Sărbătorirea Zi
lei muncii și a solidarității. 
13,10 Album de mai. 15,45 

—-Magazin sportiv. 16,50 La
ureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". 17,25 Semnături în 
carted înfăptuirilor socid-

„Muntele" de
22,35 Tele-

RADIO
5,00 Buletin de știri ; 5,05 

Răsuna cîntec tînăr peste 
țară ; 7,00 - Radiojurnal ;
7,15. Tineri... în țara tinere
ții ; 9,00 Creația tehnico- 
știinfifică românească; 9,15 
Autori de șlagăre ; 
10,20 Mesageri ai cîntecu- 
lui pe scenele României ; 
10,40 Miorița; 11,00 
Muzică i 
De toate pentru 
13,00 Radiojurnal • 
Partid, popor, o 
voință - cîntece,- 13,30 Glu
me cu parfum de mai ; 
14,00 Cîntăreți ai dorului1; 
14,30 Toți tinerii lumii cîn- 
tă; 15,00 Clubul invîtaților. 
16,00 Laureați ai Festivalu
lui „Cîntarea României"; 
17,00 Memoria pămîntului 
românesc ; 17,25 Țara în
treagă în cînt și joc; 18,00 
Sesiune de... satiră și u- 
mor ! ; 20,00 Carnavalul ti
nereții ; 22,00 Radiojurnal.

u ș -o a r ă; 12,00 
t o t i ;

13,15 
singură
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