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1 Mai 1979, 
Împrejurul puțului 
schip al minei Paroșeni > 
animație deosebită pen
tru o zi de 
Tânărul 
Voind (din cei 31 
ani ai 
ruit mineritului), ca șef 
al sectorului 
energetic mă lămurește 
că oamenii aceștia 
salopete de lucru, 
fapt jumătate din 
pa lui Gheorghe 
șină și Constantin 
poieșu înlocuiește 
rile de extracție.

— Cum . adică, i 
lui Gheorghe Butușină și 
Constantin Cimpoieșu ?

La datorie, in mină, în uzine
sărbătoare, 

inginer Petru 
de 

.săi, opt i-a dă-

mecano-
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ILE DE PREPARARE A CĂRBUNELUI DIN VALEA 
JIULUI s-au desfășurat în zilele de 1 și 2 mai, intense 
activități de revizii și reparații, de verificare a insta
lațiilor și utilajelor de bază, de punere la punct în 
cele mai mici amănunte a fluxurilor de transport, ca 
în prima zi lucrătoare a lunii mai, producția să se 
desfășoare normal.

La mina Livezeni o mențiune aparte merită oa
menii sectorului I care au introdus în abatajul de la 
panoul 2 din stratul 3 o nouă combină. Printre cei 
care au luat parte la această operațiune îi amintim 
pe minerul Gheorghe Parizek. lăcătușul Ion Mălăia- 
nu și electricianul Ion Sibișan. •

ai muncii care prin- 
au 

săr- 
pîi- 

pe

partidului și statului nos
tru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față 
de tînăra generație a pa
triei.

Aniversarea an de an a 
Zilei tineretului, alături de 
Ziua copilului — a spus 
el — vădește preocuparea 
statornică a conducătoru
lui stimat și iubit al parti
dului nostru, al întregului 
popor de a înconjura cu 
dragoste și grijă părin
tească vlăstarele tinere ale 
patriei, chemate să consti
tuie viitorul națiunii nu 
numai în perspectivă, ci 
și prin ceea ce fac astăzi, 
situîndu-se în primele rîn- 
duri ale înfăptuirii nea
bătute a Programului Par
tidului Comunist Român.

Primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a arătat în con
tinuare că perioada pre
mergătoare zilelor de 1 și 
2 Mai a fost marcată prin 
noi și deosebite fapte de 
muncă ale tinerilor —

Stadionul Republicii din 
Capitală a găzduit, 
miercuri dimineață, princi
pala manifestare cultural- 
sportivă a tradiționalei zi
le a tineretului din Repu
blica Socialistă România. 
/ Peste 30 000 de tineri — 
muncitori, intelectuali, stu- 
denți, pionieri, șoimi ai 
patriei — au avut un nou 
prilej de afirmare plena
ră a profundului lor devo
tament față de partid, pa
trie și popor, de exprima
re a hotărîrii nestrămuta
te de a-și consacra toate, 
puterile pentru înflorirea 
României, pentru triumful 
socialismului și comunis
mului în patria noastră.

La manifestare au fost 
de față tovarășii Emil Bo
bu, Constantin Dăs.căles- 
cu, Gheorghe Pană, Ion 
Coman, Uie Rădutescu. se
cretar al C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți 
Consiliului National 
Femeilor, 
țional pentru Educație Fi
zică și Sport, membri ai 
secretariatului C.C. al 
U.T.C., ai Biroului Comi
tetului Executiv al Con
siliului U.A.S.C.R. și ai 
Biroului Consiliului Na
țional al Organizației pio
nierilor.

în deschiderea manifes
tării, tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinere
tului, a relevat semnifica
ția majoră a Zilei tinere
tului •— eveniment care i- 
lustrează grija deosebită a

ai 
al

Consliului Na- . . - . . . . .romani, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 

k în unități economică, pe 
ogoare, în instituții de în- 
vățămînt, pe șantierele de 
muncă patriotică, ce au 
deschis în aceste zile noi 
fronturi de lucru, în în
treaga activitate politieo- 
-educativă. i '

Participanții la manifes
tare au adresat, într-o at
mosferă de puternic 
entuziasm, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care exprimă

meni 
tr-o muncă neobosită 
asigurat în zielele de 
bătoare semenilor lor 
nea, laptele copiilor,
cei care la volanul auto
buzelor au asigurat trans
portul spre punctele de 
agrement, evidențiem fe- 
r-iarii, lucrătorii poștei 
și telefoanelor, pe cei din 
comerț. Ii evidențiem fără 
nume pentru că numărul 
lor, deși mic în compara
ție cu al celor care s-au 
odihnit și au petrecut în 
zilele de sărbătoare, totuși 
este mare, mult prea ma
re pentru spațiul pe care 
îl avem.

rățată și verificată de A- 
dolf Tereni. Lăcătușii din 
echipa Iui Marcel Duma- 
chin și electricienii din 
echipa condusă de loan 
Kovacs verificau macara
lele și instalațiile de ridi
cat; la mașinile-unelte re
viziile și reparațiile erau 
asigurate de oamenii con
duși de șefii de echipă 
Ioan Telegredean, Ferdi
nand Imling și loan 
ner. De asemenea, 
ționăm activitatea 
pei care descărca 
nele cu utilaje 
la Galați. Datele 
furnizat maistrul
cian Vladislav Galic.

• UZINA ELECTRICA 
PAROȘENI. Ziua muncii 
era sărbătorită de ener- 
geticieni printr-o activita
te productivă neobosită. 
„Prezenți la datorie în 
această zi, ne spunea ofi
țerul de serviciu, maistrul 
Nicolae Bendea, 
oamenii de la exploatare, 
dintre

sînt toți

I
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• I.U.M.P. Activitate in
tensă de revizii și repara
ții. Stația de 6 kV era cu-
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• Evidențiem în mod 
deosebit colectivele de oa-
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a miț de 
mineri 

succesele.

panți la aceste 
cîmpeneșli.

Însăși prezența 
participant — 
cunoscuți pentru

în pagina a 3-a —re
latările reporterilor noș
tri de la serbările câm
penești.

I

— Schimbarea cablu- 
rilor trebuia efectuată la 
1 august. Dar pentru ca 
mina să nu stea în zi
lele de lucru, pentru o 
mai deplină siguranță a 
transportului pe vertica
lă, am hotarît împreună, 
am obținut și avizul con
ducerii minei, devansa
rea termenului. Mâine la 
ora 22 sperăm să în
cheiem lucrarea. După 
probele de rigoare, in 
dimineața zilei de 3 mai, 
la ora 6, schipurile vor 
funcționa normal. Echi
pa lui Gheorghe Butu
șină, pentru că aceasta 
este ultima lucrare 
șefului de echipă 
inte de a intra in 
sie. Echipa lui Constan
tin Cimpoieșu, pentru 
că lui i s-a încredințat 
sarcina de a prelua 
feta, tocmai acum 
Ziua muncii.

...Butușină nu-și 
revendică originea de ol
tean, a plecat demult din 
Craiova, arată a arde
lean așezat, cu moși și 
strămoși in Valea Jiu
lui.

mai

Ion VULPE
•_______ • f

(Cont. în pag. a 2-a)

care amintim pe 
subîng. Dinu Șoptereanu, 
dispecer șef de tură, Do
rin Medrea, tablotar, Mir
cea Șerban, șef de tură la 
cazane și Viorel Rad de Ia 
turbine". In ziua de 1 Mai 
energeticienii au livrat ță
rii 50 MW energie electri
că.

De Ziua tineretului

Ieri, la Lupeni, a avut loc 
întîinirea tineretului cu istoria

II vibrantă
manifestare patriotică

Reportajul nostru în pa gina a 2-a

muzicii, dansului si veseliei

De zeci de ani, in Valea 
Jiului s-a format lumi
noasa tradiție de a se pe
trece prima zi a lunii mai
— zi a muncii și a soli
darității celor ce muncesc
— prin serbări câmpenești 
desfășurate in mijlocul li
nei naturi pitorești și în 
plină înflorire. In conți
nutul ei, această tradiție 
capătă, de la un an la al
tul, noi elemente de 
loare, stimulate cu 
rozitate de marea 
festare a culturii și 
cației socialiste, a perma
nenței spiritului creator și 
hărniciei — Festivalul na
țional „Cîntarea Români
ei".

In asemenea zile, lo
curile de agrement din 
Valea Jiului, cabanele, sau 
înălțimile munților au sen
sul unor insistente che
mări. Șiruri de locuitori, 
mari și. mici, și-au îndrep
tat pașii spre aceste locuri 
frumoase, bucur'mdu-se, în

egală măsură, de expresia 
talentului formațiilor ar
tistice de amatori de la 
casele, de cultură, cluburi
le muncitorești sau cămi
nelor culturale. I.a sărbă
torirea zilei de 1 Mai, 
pretutindeni in Valea Jiu
lui s-a creat o atmosferă 
autentic sărbătorașcă, de 
voioasă petrecere, prin 
cîntec, joc și voie bună.

Pe estrade amenajate 
pentru asemenea serbări — 
săptămânale de acum așa 
cum ne-am obișnuit din 
anii trecuți ■— s-au des
fășurat spectacole muzi
cale, ale 
de largă diversitate 
găsit o interpretare 
decvată in formații de 
ferite genuri, menite 
satisfacă preferințele 
gusturile miilor de partici- 
pănți la aceste reuniuni

căror repertorii 
și-au 

a- 
ăi- 
să 
și

lor în abataje sau atți 
oameni din întreprinderi și 
instituții — la locurile de 
agrement sau pe cărările 
munților a fost un spec
tacol pitoresc, viu colorat 
de veselie și bine întreți
nut de o aprovizionare co
mercială corespunzătoare.

Reprezentații asemă
nătoare s-au desfășurat și 
ieri la toate locurile
agrement, participarea for
mațiilor artistice de 
matori remarcindu-se prin 
varietate și expresivitate. 
Cele două zile petrecute 
sărbătorește în tovărășia 
muzicii, dansului și feri
cirii. au fost odihnitoare și 
stimulative pentru vi- ’■
floarea activitate creatoa
re a oamenilor muncii din 
Valea Jiului.
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0 vibrantă manifestare

Fapte tinerești
ÎN SPRIJINUL 

PRODUCȚIEI
Răspunzînd chemării 

lansate de comitetul 
U.T.C. al minei Vulcan, 
peste 50 de tineri de la 
sectoarele III, V și elec
tromecanic au participat 
la finele lunii, aprilie la 
ample acțiuni de muncă 
voluntar-patriotică în 
sprijinul producției. Cu a- 
cesț prilej, ei au încărcat 
15 vagonete cu bolțari și 
10 vagonete cu bandaje, 
au descongestionat 150 
metri de galerie și au 
colectat 1 500 leg cupru.
„MUNCĂ, TINEREȚE, 

FRUMUSEȚE**
Tînăra Maria Bașa, lă

cătuș la sectorul VIII al 
minei Petrila, a ocupat 
locul I la faza municipală 
a concursului destinat ti
nerelor fete : „Muncă, ti
nerețe, frumusețe**. Aceas
ta îi oferă prilejul de a 
participa la faza jude
țeană a concursului.

CRESC RÎNDURILE 
ORGANIZAȚIEI

De la începutul acestui 
an, organizațiile U.T.C. 
din orașul Vulcăn și-au 
lărgit rîndurile cu peste 
100 de tineri. Majorita
tea acestora sînt munci
tori — mineri, prepara
tori, constructori — de la 
minele Vulcan și Paro
șeni, S.S.H., preparatia 
Cor.oești, care s-au afir
mat printr-o atitudine 
înaintată în procesul 
muncii și o comportare

corespunzătoare în fami
lie si societate.

LA MUNCĂ 
PATRIOTICA ȘI ÎN 

EXCURSII
Periodic, tinerii de la 

sectorul IV al minei Lu
peni organizează acțiuni 
patriotice pentru îndepli
nirea angajamentului eco
nomic. In acest an, ei au 
scos din mină o cantita
te însemnată de fier ve
chi și alte materiale care 
nu mai erau necesare 
activității din subteran, 
adueîndu-și o contribuție 
importantă la totalul de 
73 000 lei economii fi
nanțate, realizate pînă în 
prezent de tinerii minei, 
în urma acestor acțiuni, 
uteciștii de la sectorul. 
IV au par Icipat la o se
rie de excursii în județ 
si în țară,
ZILE DE PRODUCȚIE 

RECORD
în perioada 19—28 a- 

prilie a.c., comitetul 
U.T.C. de la mina Petri
la a organizat,. în întîm- 
pinarea Zilei tineretului, 
zile de producție record. 
Cu acest prilej au fost 
organizate numeroase ac
țiuni patriotice în spri
jinul producției și pentru 
colectarea de fier vechi. 
Au fost colectate peste 
50 tone metale vechi iar 
la locurile de muncă a 
fost obținută o depășire 
a sarcinilor de plan de 
peste 1 000 tonP cărbune.

Valeriu COANDRĂȘ

Printre cei care s-au 
aflat la datorie în ziua 
de 1 Mai, am reținut pe 
peliculă pe lăcătușii Ni
colae Dumitrică, Ion 
Tențu, Florian Petcu- 
lescu, Ioana Dumitrică, 
Ion Berce» care, con
duși de maistrul Ion 
Cârste», efectuau lu
crări de revizie și re
parații la U.E. Paroșeni.

Foto: Gh. OLTEANU

Peste 3500 de tineri din 
Valea Jiului au participat 
ieri la Lupeni la o vi
brantă manifestare patri
otică închinată patriei și 
partidului, cu prilejul Zi
lei tineretului din Româ
nia.

In amfiteatrul natural al 
monumentului „Lupeni ’29", 
in prezența tovarășilor La- 
zir Filip, Nicolae Haneș 
și Florea Măciucă, mem
bri ai secretariatului co
mitetului municipal de 
partid, a membrilor birou
lui comitetului7, orășenesc 
de partid Lupeni, a fost 
evocată una dintre cele 
mai glorioase pagini din 
luptă minerilor din Valea 
Jiului pentru dreptate și 
libertate, pentru o viață 
mai bună.

Ora 10. După imnul mi
nerilor, intonat de fanfa
ra minerilor din Lupeni, 
tovarășul Nicolae Vlad, 
prim-secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C., a 
rostit cuvintul de deschi
dere. subliniind semnifica
ția Zilei tineretului. Vorbi
torul a evocat munca tine
retului din Valea Jiului, 
desfășurată in producție și 
în activitatea obștească. 
Mobilizați de importantele 
documente ale Congresu
lui al XI-lea și Conferin
ței naționale ale partidului, 
sub deviza „Tineretul, fac
tor activ in îndeplinirea 
cincinalului revoluției teh

nico-științifice", tinerii
Văii Jiului iși aduc o con
tribuție de seamă la în
făptuirea programului de 
dezvoltare a Văii Jiu
lui, stabilit cu prilejul vi- 
zitei de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
municipiul Petroșani. Prin 
organizarea a numeroase 
acțiuni, de muncă volun
tar-patriotică, in sprijinul 
activității din subteran, in- 

' tîlniri, excursii tematice 
etc., tinerii. Văii Jiului 
cinstesc prin fapte de 
muncă tradiția înaintașilor 
noștri. In acordul fanfarei 
la monumentul minerilor 
s-au depus coroane și jer
be de flori.

A luat apoi cuvintul to
varășul Horia Toma, prim- 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc de partid Lu
peni, care a subliniat gri
ja organizațiilor de partid 
pentru creșterea tinerei ge
nerații.

Glorioasele lupte mun
citorești din 1929, de la 
care- se împlinesc în a- 
ceastă vară 50 de ani, au 
fost evoctate de către to
varășul Wiliam Szuder, 
gen era!-maior in rezervă, 
vechi militant al mișcării 
muncitorești din Valea 
Jiului.

In încheierea întâlnirii, in 
fața monumentului „Lu
peni ’29", 'străjuit de o 
gardă de tineri mineri,

patriotică
constructori și elevi, a fost ; 
prezentat spectacolul mu- \ 
zical-coregrafic „Eroi au ■ 
fost, eroi sînt încă", pre- ' 
gătit cu concursul regizo
rului Florin Fătulescu de 
la Teatrul de stat din 
Petroșani. Fiind un oma
giu adresat muncii și vie
ții minerilor, la reușita 
spectacolului și-au adus 
contribuția elevii de la 
Școala generală nr. 3 din 
Lupeni și Liceul industrial 
din Vulcan, Liceului in
dustrial din Petrila,, grupul 
folk ăl Liceului industrial 
din Vulcan, corul tinere
tului de la I.U.M. Petro
șani, taraful de muzică 
populară și soliști vocali 
din Uricani, precum și forL-,-ș 
maț ia vocal-instrumenthlă,^.,^ 
„Acustic", aparținînd Co
mitetului municipal U.T.C. 
Petroșani.

Organizată cu prilejul 
Zilei tineretului, în anul 
în care vor avea loc im
portante evenimente po
litice — Congresul al 
XII-lea al partidului, săr
bătorirea a 35 de ani de 
la eliberarea patriei fi * 
50 -a comemorare a lup
telor muncitorești de la 
Lupeni — întîlnirea ti
neretului cu istoria, cons
tituie o manifestare cu 
profunde semnificații pa
triotice in viața și activi
tatea tineretului din Valea 
Jiului. . .

(Urmare din pag. 1)

Prognoza vremii pe luna mai
Luna mai, potrivit prog

nozei Institutului meteo
rologic, va fi normal de 
oaldă, Cantitățile de pre
cipitații ce vor cădea vor 
fi apropiate de valorile 
normale, exceptîțid veș- 
tul țării, unde vor fi ceva 
mai mari. Frecvența mare 
a averselor de ploaie, în
soțite de descărcări e- 
•lecțrice, va imprima vre
mii un caracter, în gene
ral, instabil, cu deosebi
re în a doua parte a lunii.

Șntre 1 și 5 mai, vremea 
va fi ușor instabilă. Lo
cal vor cădea ploi, care 
vor avea și caracter de a- 
vereă Și vor fi însoțite de 
descărcări electrice. Vin- 
tul va sufla moderat, cu 
intensificări de pînă la 80 
km pe oră. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre 5 și 15 grade, iar cele 
maxime între 15 și 25 gran
de.

Intre 6 și 10 mai vremea 
va l'i în general instabilă 
ți vor cădea averse de ploa
ie, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente ; în 
vestul țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 .grade, iar ma
ximele între 18 și 28 grade.

Intre 11 și 15 mai, Vre
mea va deveni în general 
frumoasă. In zona de mun
te vor cădea averse lo
gale de ploaie, însoțite de

descărcări electrice și de 
grindină. Temperaturile 
minime vor oscila între 5 
și 15 grade, izolat mai co- 
borîte în depresiuni, iar 
cele maxime între 20 și 30 
grade. ■.;

Intre 16 și 25 mai vre- 
mea va ți instabilă în cea 
mai mare parte a țării. 
Cerul va prezenta în- 
nourări mai accentuate în 
a doua parte a intervalu
lui, eind vor cădea ploi 
temporare, mai ales sub 
forma de averse. Tempe
ratura va fi în scădere u- 
șoară, minima fiind cu
prinsă între 6 și 16 grade, 
iar maxima între 16 .și 26 
grade.

In ultima parte a lunii, 
vremea va fi instabilă, cu 
cerul mai mult noros. Vor 
cădea ploi temporare, în
deosebi sub t'ormă de a- 
verse, însoțite de descăr
cări electrice și izolat de 
grindină. Ele vor fi mai 
frecvente și mai abunden
te în zona de munte, pre
cum Și în sudul țării, unde 
izolat vor totaliza 25 litri 
pe mp îți. 24 de. ore. Vîn- 
tul va prezenta intensifi
cări de scurtă durată, de 
pînă: la 50 km pe oră. 
Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Litre 7 și 17 
grade, iar cele maxime în
tre 16 și 26 grade.
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— Aici am rămas, aici 
îmi las urmași, pe toți or
tacii mai tineri, oricare 
dintre ei ar putea fi șef 
de echipă. Obolul casei me
le „fata și ginerele meu 
așteaptă diplomele de ingi
neri mineri și musai să lu
creze în Vale.

Băieții lui Butușină și 
Cimpoieșu șînt tineri. Ast
fel șe poate explica omo
genitatea deosebită a for
mației de lucru. Cimpoieșu 
îmi vorbește cu multă căl
duri despre lăcătușii loșif 
Biro, Ștefan, Sirbu, Viorel 
Păliți. Maistrul Vasile Bar- 
zol ii aduce aminte moldo
veanului de Gheorghe Că
lin, de Ion Szedțak, de Ma
rin Hiriiașu, de ceilalți. 
Toți au în jur de 30 de ani.

—, Specificul muncii 
noastre, mărturisește mais
trul energețician Pintilie 
Iancu, aflat la șut împreu
nă cu soția sa Mgrița, ta- 
blbrisță la 
he cheamă 
minica și 
sărbători, 
chemare care 
luată în seamă de băieți.-

Aflu că acești -băieți au 
lucrat cu Gheorghe Butu- 
șină de la montarea schi- 
purilo’r, Cimpoieșu are 
scrisă data inaugurării în 
inimă 15 septembrie
1975. Aceasta este- prima 
schimbare a cablurilor. E- 
chipa s-a împărțit iși două 
șuturi prelungite, adică fie-

care om muncește înconti
nuu 12 ore, pentru a se evita 
pierderile, de timp. De ma
re ajutor le sînt și cei 
patru ortaci ai șefului de 
echipă Dumitru Stanca, 
între care Ene Tolea Și Ion 
Cardoș au parte de mai 
multe cuvinte de laudă.

Schipul sting e ancorat

vorba lui — „norocul 
cum ți-l faci". Cu 
destie exemplară, 
nă acestor vrednici 
meni, îmi vorbește 
ceilalți ortaci.

-- Dacă în 
schimb se petrece 
avarie, schimbul I
cu următoarele pînă se re
zolvă situația.

e
o mo- 
comu- 

oa- 
despre

primul 
vreo 

rămâne

lui Teancerico 
o r e sc u. Di- 

minei, aflat la 
mă întreabă da- 
găsit un subiect 

reportaj. Ii răs-

Definiția practică 
a abnegației
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stația de 6 KV, 
de acasă și du- 
noaptea și de
Nu a existat 

să nu fie

la cota 0, celălalt la ori
zontul 425. Dumitru Stan
ca îmi explică faptul că 
nu duce lipsă de timp, 
deși, ca seralisf. in ulti
mul an la l.M.P. trebuie 
si nu se facă de rușine 
m fața ortacilor. Așadar, 
prima schimbare a cablu
rilor de la puțul amintit, 
petrecută la vîrsta de 27 
de ani a lui Dumitru Stan
ca il găsește pentru ul
tima dată pe șeful de 
chipă ca electrician.
următoarea, inginerul ’ Du
mitru Stanca va purta cas
că albă in șut, să se vadă 
pînă spre Vilcea lui na
tală că un oltean ambițios 

, iși. poate croi drum în 
viată prin muncă,-’ așa cifm 
și-l dorește, De unde și

e- 
La

— Păi, oamenii nu se gră
besc și ei pe-acasă, la 
familii, la odihnă ?

— Nu le stă in »’ 
ter" să-și lase ortacii 
lucreze singurh

Butușină le face cu 
chiul, bucurîndu-se. 
ultimele lui zile de mun
că, știe c-a lăsat oameni 
de nădejde.

— Cei care sînt azi și 
mâine la iarbă verde nu 
fac ice facem noi. Pe 3 di
mineața noi o să facem ce 
fac ei azi și miine.

„139 de ortaci dm 
fectivul sectarului meca- 
no-energetic, adică din cei 
320 de subalterni ai in
ginerului Voina, sînt as
tăzi la datorie : la puțul 
cu schip, în panourile

,carac- 
să

o-
Sint

brigăzilor 
sau S 
rectorul 
datorie, 
că am 
bun de 
pund acestui încă tinăr in
giner Gheorghe Marchiș 
că nu știu dacă mi va a- 
juta condeiul să explic ce 
simt despre acești minu
nați oameni, că alături de 
ei trăiesc o semnificație 
deosebită a celui de al 
90-lea armindeni muncito
resc. In această zi de săr
bătoare a muncii, șeful, de 
brigadă Gheorghe Butuși- 
nă dă ultimul onor me
seriei sale, ștafeta e pre
luată de mai tînărul Cons
tantin Cimpoieșu. in vre
me ce Dumitru Stanca va 
purta în curind o 
albă, care-i 
ca și setea 
depășire.

— Să nu
roagă la despărțire direc
torul, să amintești că dacă 
mina Paroșeni a dat de 
la începutul cincinalului 
revoluției științei și teh
nicii un pluș de 69 488 to
ne de cărbune, dintre ca
re 3 293 tone în primele 
luni ale acestui an, fap
tul se datorește/ deși nu e 
vizibil la prima vedere, 
abnegației cu care acești 
oameni ■minunați Iși jac 
datoria.

Nu uit, dimpotrivă, a- 
cesfa e argumentul care 
mă face să scriu cu mul
tă dragoste despre ei.

cască 
cinstește mitu
lui de auto-

uiți. Ioane, mă

C
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5 de destindere
liziera Brădet

vel Mărgineanu, Maria 
Cerna, Tăchiță Ionașeu, Li- 
via Rișipitu, Guști- Mol- 

. dovan și Brînzea Enache, 
au îneîntat numerosul pu
blic prin bogăția și fru
musețea repertoriului. Spre 
seară, pentru mai tinerii 
participant, formația „So
nor" a Casei de cultură, 
a interpretat șlagăre româ
nești și din repertoriul in
ternațional.

— Cu fiecare an ce tre- 
..........  . /,*'* , locurile de agrement 
Adochiței. * i/JSX-in mai primitoare, mai 
in 3; de la 
și Toader 
icolae Po
ri la,......pe
nitru Pro- 
1 Nicolae 
icrează la 
preparații

- maistrul 
de la fa-

e, 
‘ună 
la 

ins 
rii 
ai 
Și 

nea. Dis
onant dat, 
, despre 
meeaniza- 
tot mai 

aje ușu- 
•rilor, spo-

De pe 
acorduri-

.P. diri- 
desan, a- 
„Mîndra"; 
Hoțea, Pa-

ile splen- 
in deco- 
aturii, se 
>chii celor 
le ar mi n- 
„Brădet". 

iună, ca- 
îenajat eu 
mă, iată 
care pes- 

ii ai mun- 
i familiile 
e de des- 
îă bine- 
itîlnit aici

care 
cu 

iarbă 
o dis- 

șefi 
Grijuc 
Marin

atrăgătoare, ne oferă alte 
și alte satisfacții nouă 
celor care, în subteranele 
Văii Jiului, muncim pen
tru a da țării cărbune mai 
mult, mai ieftin și 
bun, ne spunea 
Vasile Coșoreanu 
I.M. Dîlja.

Voia, parcă, să 
prin cuvintele sale su
gestia unui final de re
portaj. (Mircea Bujorescu)

mai 
minerul 
de

ne

la

a- sal
in

Primele ore ale săr
bătorii la cabana Peș
tera Bolii.

Foto : Ion LICIU

însă au rămas și 
doua zi. Au pe
scari splendidă, 

tabără al salva-

ds 
ale Parîngului. Era ■ 
ca iubitorii schiu- 
excursiilor monta- 
pornească spre î-

Atracția înălțimilor

La cabana Peștera Bolii

!5

Poiana din preajma ca
banei Peștera Bolii a fost 
ieri neîncăpătoare. Aproa
pe 5000 de oameni din Va
lea Jiului și turiști sosiți
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La „Brăița Lupeni“— 
reușit spectacol în aer liber
1 Mai. Zi însorită 

primăvară. Lupeniul 
împodobit de 
Oamenii 
la
„Brăița**
re. Aici,
cadru ..natural au avut loc 
manifestări cultural-artisti- 
ee- susținute de formațiile

cu autoturisme din județ 
și din țară, din care ma
rea majoritate familii cu 
copii, foarte multi mineri, 
au petrecut aici, într-un 
cadru natural pur, ziua de 
1 Mai. Iată doar cîțiva 
dintre oaspeții de la 1 Mai 
ai acestei cabane :
Cacoveanu, miner șef 
brigadă, Mihai Gal, 
șinist, Ion. Doană, 
tru electromecanic,
Prelipceanu, artificier, toți 
de la I.M. Dîlja, Nicolae 
Tutunaru, buldozerist la 
S.U.T. — I.C.M.M. Au pe
trecut cu toții o zi 
moașă

Intîiul de Mai și-a 
nunțat sosirea cu cer azu
riu, iar razele soarelui po- 
leiau in aur cușmele 
omăt 
firesc 
lui și 
ne să 
nălțimi.

La ora S, primele două 
autobuze, tixite de excur
sioniști, au și pornit pe 
frumoasa vale a Mate». La 
telescaun, lume multă. 
Alții, mai grăbiți, au luat 
pieptiș muntele. N-au a- 
vut ce regreta. In poiană 
covorul de brîndușe al
terna cu oazele de zăpadă. 
Schiorii insă au pornit-o 
mai departe spre pirtia B 
și mai sus, spre virf pen
tru a schia ți face pla
jă pe zăpadă. N-au lipsit 
Carol Lauran, Dumitru

Birlida și nici ceilalți 
vamontiști deși doar 
noaptea dintre ultima zi de 
aprilie și prima zi de 
mai s-au întors dintr-o 
misiune de salvare din Re
tezat.

Mineri, constructori, e- 
nergeticieni, schiori, fot
baliști, cu toții, au pe
trecut intr-o atmosferă de 
feerie, și voie bună schi- 
ind sau drumețind in ziua 
de 1 Mai. Cînd soarele a 
scăpătat spre asfințit au 
început să coboare în Va
le. Mulți 
pentru a 
trecut o 
focul de
montiștilor, muzica, dind o 
notă aparte pitorescului 
înălțimilor. (D. Crișan).
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baza de agrement 
ziua de sărbătoa- 
într-un splendid

Mihai 
de 

ma-
mais- 

Ștefan

Au 
au 

Dan 
sectorul 

Moldovan,

La Brazi“— 
idihnă și recreere
iu uman, 
■el a ur- 
locul de 
lanului — 
icitorii a- 
istructori, 
ergeticieni
-un fru-
'al Ziua
în inimi

mine-
și Vul-
La Brazi"
)uă zile

Acumu- 
energie 

de des- 
ună, mi- 
idă Cons- 
■ea Petri- 
ilcan, a- 
lor plă- 
rndf-gin-

vfctorii 
nelui. A- 
nesfîrși- 

e om și 
unor me- 
tîlnit mi- 
oraș, An- 
eparatorii 
Ihiorgh

lăcătușul șef de schimb 
Stancu Statuate, sudorul 
Carol Amza și mulți al
ții. Aici, formații artistice 
ale clubului sindicatelor 
din Vulcan au prezentat, 
pe scena amenajată în aer 
liber, un frumos specta
col. Dintre cei care au cîn- 
tat pentru mineri, amintim 
pe Ileana Gheorghe, cîș-

■ tigătoarea locului I la fa
za județeană a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României'', Elena Cornea, 
Victor Alstanei, Firan 
Gheorghe, și formația de 
muzică ușoară „Color". La 
clubul din Vulcan a fost 
organizată o seară distrac
tivă. Au mal avut loc, de 
asemenea, întreceri spor
tive la volei, tenis de 
masă, fotbal, șah, handbal, 
care au întregit chipul 
sărbătoresc al acestei zile. 
Ieri s-au desfășurat fina
lele acestor întreceri spor
tive, iar formațiile artis
tice au evoluat pe scenele 
de „La Brazi**. (Gheorghe 
Popescu).

de artiști amatori ale clu
bului sindicatelor. Progra
mul manifestărilor artisti
ce a fost deschis de fan
fara minerilor condusă de 
Alexandru Drăgan. 
cîntat pentru cei care 
venit la iarbă verde 
Fora, miner la

, IV, și lacob
mecanic la sectorul XII al 

■ minei Lupeni, Maria Ze- 
greanu, eievă la liceul in
dustrial și Mariana Polcov- 
nicu. De un deosebit suc
ces s-a bucurat . cintărea- 
ța Ileana I.aza Podari, ca
lificată pentru faza inter
județeană a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei". In această atmosfe
ră de destindere și voie 
bună, i-am întîlnit la iar
bă verde, împreună eu fa
miliile, pe mineri care în 
cinstea Zilei muncii au 
înscris însemnate succese 
în producție, Mihai Nis- 
tor și Constantin Nichita, 
șefi de brigadă la secto
rul IV, Eftimie Nicoară de 
la sectorul XI, Ion 
dovan și Constantin 
nolache, mecanici de 
coniotivă la mină, prepa
ratorii Lauran Moldovan, 
Valică Macovei, Ilie Kalo- 
maș. (C. Graure).

Ineă din primele ore ale 
dimineții de Intîi Mai, ce
tățenii Uricaniului, cu mic, 
cu mare, s-au îndreptat în 
grupuri spre pitoreștile zo
ne de agrement din îm
prejurimi. In splendidul 
cadru natural de la poa
lele masivului Retezat, a- 
ureolat de o zi senină de 
primăvară, și-au dat 
tîlnire zeci de familii
mineri. La cabana Cîmpu 
lui Neag au fost prezenți 
împreună cu familiile lor 
mineri, electrolăeătuși

în
de

Pe scena amenajată 
„La Brazi** — Vulcan, e- 
voluează formația „Co
lor".

Mol-

canid de combină veniți 
ro o seară înainte. In par
tea de sus a oglinzii de 
apă de la barajul Valea 
de Pești, spațiosul loc de 
parcare din fața motelu
lui cu același nume deve
nise neîncăpător. Zeci de 
autoturisme, de diferite 
mărci și culori au popo
sit aici. In jurul motelu
lui, la iarbă verde, s-au 
aprins focuri. Nici lucră
torii serviciilor publice 
nu și-au uitat îndatoriri
le. Au fost la înălțime — 
adevărate gazde primitoa
re. Tonete cu răcoritoare, 
grătare, bere și mititei au 
stat la dispoziția tuturor 
celor care le-au solicitat. 
Dar cea mai mare animație 
a cunoscut-o frumoasa zo
nă de agrement Valea 
Brazi. Aici, pe malul 
lui de Vest, fanfara 
nerilor, orchestra de 
zică populară, soliștii
caii și instrumentiști, pre
cum și alte formații artis
tice de amatori gu prezen
tat programe variate, dis
tractive. Au ciocnit un 
pahar de bere, la iarbă 
verde, aici la Brazi, Gheor- 
ghe Scorpie, Nicolae 
Sultan, Laurențiu Kele- 
men, Simion Budescu, Tra- 

Naghi, 
Gheorghe Drănău, Stelian 
Amuntencii, Aurel Soșoi 
și mulți alții, ale căror 

pa

de 
Jiu- 
mi- 
mu- 
vo-

ian Pop, Iuliu

Foto : Șt. NEMKCSEK

Momente
de destindere

Freamătul sărbătoririi 
zilei de 1 Mai a cuprins 
și minerii de la Aninoasa. 
Aici, pe scena amenajată 
în frumosul peisaj s-au 
desfășurat manifestări cul
turale. Elevii școlii din 
localitate au prezentat in 
fața părinților un frumos 
program artistic. Fanfara 
și formațiile de artiști a- 
matori ale clubului sin
dicatelor au prezentat, de 
asemenea, o suită de dan
suri și jocuri populare. In 
2 Mai, a doua zi de repaus 
a minerilor, a continuat 
programul manifestărilor 
culturale la care și-a adus 
o însemnată
Școala generală din 
croni. Această 
sărbătorească a prilejuit 
pentru oamenii muncii 
din Aninoasa momente de 
recreere și destindere. „

I

I
I
I

contribuție
Is-

atmosferă

I

Brigadierii Mihai Nis- 
tor și Eftimie Nicoară 
(I.M. Lupeni) au pe
trecut clipe plăcute la 
„Brăița" — Lupeni.

și mulți alții, ale 
poze pot fi văzute pe 
noul de onoare al frunta
șilor, la răscrucea spre 
noul cartier Bucura.

înfrățiți în muncă, 
spiritul tradițiilor 
eitorești și minerești 
petrecut o zi de odihnă de 
neuitat în pitorescul 
dru natural al primei 
de mai. (V. Străuț).

, în
mun-

au

ca
zi

în munca 
șl la sărbătoare 
„Parcul di. Giy™.

și incinta clubului sindi
catului I.M. Lonea au fost 
locurile de întîlnire în aer 
liber și soare a miilor de 
mineri și preparatori din. 
orașul Petrila. In ambian-* 
ța plăcută a unei zile în- 
sorite și atmosfera sărbă
torească întreținută, la o- 
rele amiezii, de acordurile 
fanfarei, i-am întîlnit 
printre alții pe brigadierul 
Ion Cojocaru, minerii Ion 
Miclea, Ion Dugaciu, Ion 
Belea, Gheorghe 
artificierul Eugen 
su, maiștrii Carol 
Teodor Corianu, Vasile U- 
drea, electricienii Andrei 
Faur, Teodor Condrin, A- 
lexandru David, Mihai 
Benceat și alții, cu famili
ile. După programul fan
farei, a urmat cel prezen
tat de taraful și soliștii de 
muzică populară, iar mlițe 
orele 18—22, seara distrac
tivă pentru tineret.

In preajma estradei pp 
care s-au perindat lanfat 
ra, formația de dansuri 
populare a preparației și 
formația de muzică ușoară 
a minei, a grătarelor cu 
mici și a berei, în parcul 
Petrilei au petrecut ziua 
de 1 Mai mii de mineri și 
preparatori cu familiile 
lor. Cu greu i-am putuj 
distinge din mulțimea de 
oameni prezenți la sărbă
toarea muncii pe minierii 
șefi de brigadă 
Bartha, Francise 
și Titu Vlad,

dr. Petru Groza'*

Răducu, 
Frumo-
Repaș,

Francise
Kovacs 

pe o parte 
din ortacii lui Eugen Voiri 
cu, pe maistrul minier 
Mircea Leliaci și alți oa
meni ai muncii de la mina 
și preparația Petrii». 
(T. Țâțărcă).

„Bravo“ lucrătorilor din comerț!
O impresie plăcută, de 

„zile mari", ne-au făcut la 
toate punctele de agre
ment vizitate lucrătorii co
merciali. Ținînd să se ri
dice la înălțimea așteptări
lor, sub o bună coordo
nare, ei au fost, în înțele
sul strict al expresiei, 
dispoziția oamenilor 
di veniți să petreacă 
plăcută.

— Nu e deloc ușor 
desfaci, intr-o singură 
peste 13 000 de sticle 
bere și 3 000 de mici, 
mărturisea, pe bună drep
tate, Nicolae Alexa, res
ponsabilul unității Căpri
oara — Petrila.

Și la „Brădet", punct de

co
in- 
oa- 
Du-din comerț.

ne informa (șter- 
fruntea de su- 
Ghiță Cojocaru,

la 
mun

ci zi

sa 
zi, 
de 
ne

agrement cu un vad 
mercial mai mare, am 
tilnit aceeași dăruire a 
menilor 
pă cum 
gîndu-și 
doare),
responsabilul unității „gaz
dă", aici s-au desfăcut prin 
patru puncte 35 000 de sti
cle de bere, 12 000 răcori
toare, 25 000 de mici, cir- 
năciori și grătare, produse 
de cofetărie

Unitățile 
(responsabil 
gan), 315 — 
Minerul, 
Peștera Bolii, Braița

și patiserie...
319 Parîngul 
Dumitru Dră- 
Mignon, 317 — 

ca și cabana 
sau 

„La Brazi", au fost exce
lent aprovizionate, desfă-

V ’ 
șwrindu-și activitatea „ca 
la carte". O mențiune spe
cială pentru lucrătorii u- 
nităfii C.L.F. nr. 54 (res
ponsabil Marin Dinescu), 
care prin standuri de mar
fă frumos amenajate au 
desfăcut în ziua de 1 Mai 
sute de kilograme de cas
traveți, roșii, ceapă verde, 
salată ele. Remarcabilă i- 
deea ca fiecare punct 
desfacere să aibă o 
de prețuri afișată 
vizibil, 
dinea 
servirii 
muncii, 
lucrătorilor din comerț, 
întreaga Vale a 
(Bujor Mircescu)

de 
listă 

ia ioc 
Pentru prornptitu-
și corectitudinea 

miilor de oameni ai 
un „bravo" sincer 

din 
Jiului !
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Ziua tineretului
(Urmare din pag. 1) a

sentimentele de deosebită 
dragoste și prețuire pe ca
re întregul tineret al țării 
le poartă secretarului ge
neral al partidului, își 
reafirmă profundul atașa
ment și deplina adeziune 
față de 
externă 
statului, 
în făptui 
p retină

.muncii, sarcinile de mare 
răspundere încredințate de 
partid tinerei generații.

în continuare, s-au des
fășurat finalele pe țară ale 
„Crosului tineretului" și

politica internă și 
a partidului 
hotărîrea de 
exemplar.

cu toți

și
a 

îrn- 
oamenii

celei de-a Vl-a ediții 
„Complexului aplicativ 
Pentru Apărarea Patriei", 
demonstrații de gimnastică 
artistică. în încheiere a 
fost urmărită cu interes c - 
voluția membrilor Cena
clului „Flacăra" al tinere
tului revoluționar.

De asemenea, cu prilejul 
Zilei tineretului, la Sala 
Palatului Republicii Socia
liste România a avut loc 
un bogat program artistic 
la .care și-au dat con
cursul valoroase formații 
corale, de dans tematic, 
apreciațț. interpreți de mu
zică ușoară.

(Agerpres)

Pe scurt ® Pe scurt T- Pe scurt
O DELEGAȚIE a Con

siliului Național al Femei
lor din țara noastră’, for
mată din Maria Groza, vi
cepreședintă, și Maria Cio
can, secretară a Consiliu
lui a făcut o vizită de 
prietenie și schimb de 
experiență în U.R.S.S., la 
invitația Comitetului Fe
meilor Sovietice.

LA VESOUL, centrul 
administrativ al Departa
mentului .Ilaute-Saone, s-au 
desfășurat Zilele prieteniei 
roniâno-fr anceze.

NOUL SEF AL STATU
LUI CIADIAN, Lol ,.Ma- 
hamat Choua, a depus ju- 
rămîntui în calitate de 
președinte al țării și al 
„guvernului de uniune 
națională de tranziție".

POTRIVIT DATELOR 
OFICIALE publicate la 
Tirana, populația R.P.S. 
Albania era, la 16 ianua
rie 1979, de 2 594 600 lo
cuitori.

LA CASA ALBA au 
început miercuri convorbi
rile dintre președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și 
primul ministru- al Japo
niei, Masayoshi Ohira. ca
re efectuează o vizită ofi
cială în Statele Unite.

CANCELARUL FEDE
RAL AL R.F. GERMANIA. 
Helmut Schmidt, a sosit 
miercuri-la Sofia, într-o vi- 
zită oficială-, la invitația : 
lui Todor Jivkov. președin
tele Consiliului de stat: 
al R.P. Bulgaria.
. MIERCURI. în . Italia a 
fost . declanșată oficial 
campania electorală pentru 
alegerile legislative ce, ur
mează să aibă loc la 3 iu
nie. în urma dizolvării

parlamentului la data de 
2 aprilie 1979.

ÎN CONTINUAREA 
TURNEULUI SAU prin 
unele state din Asia, secre
tarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a sosit 
miercuri la Phenian, ve
nind de la Beijing.

POTRIVIT DATELOR 
PRELIMINARE publicate 
de autorități, în urma e- 
rupției vulcanului Marapi 
din Sumatra 
de persoane 
viața.

POSTUL
TEHERAN, citat de agen
țiile internaționale de pre- ' 
să, a anunțat că în capi
tala Iranului a fost asasi
nat ayatolahul Morteza 
Motaharî. în memoria aya
tolahului a fost proclama
tă o zi de doliu național.

ÎN REPUBLICA POPU
LARA CONGO a început 
campania pentru pregăti
rea alegerilor în organele 
locale ale puterii de stat, 
oare au fost fixate .pentru 
data de 8 iulie 1979.

MAPUTO au luat

de Vest 80 
și-au pierdut

DE RADIO

la
sfîrșit lucrările unei reu
niuni 
state 
linie", 
pat

la nivel înalt a unor 
africane „din prima 

Ia care au partiei- 
președinții Samora 

Machel (Mozambic), Ken - 
eth- Kaunda (Zambia) și 
Julius Nyerere (Tanzania). 
Au fost examinate proble
me privind situația din su
dul Africii, îndeosebi si
tuația apărută în urma a- 
șa-numitelor alegeri care 
au avut loc în Rhodesiă. 
puse la cale de regimul ra
sist minoritar.

SPRE POLUL NORII
j
i

ex-
■ care

1

‘ Grupul de tineri 
ploratori sovietici 
se îndreaptă pe schiuri 
spre Polul Nord a par
curs peste jumătate din 
traseu. Viteza medie zil
nică realizată de schiori 
este în prezent de 15—16 
mile.'

URAGAN

ș, Metz . cel de-al doilea/ ti
tlu consecutiv al campio
natelor fumătorilor de 
pipă, la care au pârtiei-

: pat 204 . concurenți din 
! .mai multe țări. Campio

nul a reușit să „pufăie" 
cele trei grame de tutun., 
în cel mai mare interval 
de timp : două ore și 
șâse m'nfite. I?e> locurile 
următoare s-a plasat un

i

5 
e
î

Asupra statului Biiiar 
(nord-estul Indiei) s-a 
abătut, duminică, un ura
gan de o neobișnuită in
tensitate. Potrivit a îeri- 
ției United News of In
dia, în urma acestei ca
lamități, naturale cel pu
țin 13 pei'soane și-au 
pierdut viața.

| BALENE SINUCIGAȘE 
5 
8
1 

£ 
a 
5 
î

FAPTUL DIVERS

sărbătoririi zilei
LISABONA 2 (Ager

pres). — în întreaga Portu- 
galie, la chemarea sindica
lelor, au avut loc manifes
tări consacrate zilei de 1 
Mai. Acțiunile s-au desfă
șurat sub semnul luptei 

• pentru unitatea sindicală, 
pentru libertate și detiio- 
crație. .

BONN 2 (Agerpres). —- 
La Bonn și în alte orașe 
vest-germane au avut loc 
mari demonstrații și adu
nări populare cu prilejul 
zilei de 1 Mai, în cadrul 
cărora participanții s-au 
pronunțat pentru luarea în 
considerare a unor reven
dicări ale oamenilor mun
cii Vizînd ameliorarea con
dițiilor lor de muncă și 
viață, îndeosebi pentru re
ducerea șomajului.

BELGRAD 2 (Agerpres). 
— Adunarea centrală pen
tru marcarea Zilei de 1 
Mai în Iugoslavia a avut 
loc anul acesta, la Bohins- 

zka Bistrița. De asemenea, 
și în alte localități iugosla
ve au avut loc adunări în 
care au fost evocate eve
nimente de importanță ma
joră din istoria luptei re
voluționare în Iugoslavia. 
Au fost depuse jerbe de 
flori la monumentele eroi
lor luptei 
țională.

CAIRO 
în orașul 
toralul Mării Roșii a avut 
loc o mare adunare popu-

de eliberare na-

2 (Agerpres). — 
Safaga de pe li-

125 de balene s-au „si
nucis", aruneîndu-se pe 
malurile golfului Win- 
hond, din Insula Navari
no (Chile). Cetaceele — 
lungi de. 2—6 metri și a- 
vînd o greutate între do
uă și trei tone — și-au 
pierdut simțul de orien
tare 
ladii 
cum 
tii.

grup de cinci elvețieni, 
consolați în'r-un fel de 
faptul că la proba femi
nină a ciștigat o com
patrioată de-a lor.

VAL DE FRIG

în urma unei ma- 
parazitare, după 

au apreciat specîaliș-

CAMPION...
Francezul Roland For1- 

la, a cucerit recent la

Un val de frig, neo
bișnuit pentru această pe
rioadă a anului, s-a a- 
bătut la începutul săp- 
tămînii asupra vestului 
Franței, în special asupra 
Bretaniei. Miercuri dimi
neața, în această parte a 
țării a nins, meteorologii 
prevăzînd chiar îngheț 
la sol pentru noaptea ur
mătoare.

Și în. Olanda, miercuri,

Manifestări consacrate
FILME

de 1 Mai
de 1
luat 
Re-
An-

Iară cu prilejul zilei 
Mai. I,a adunare a 
cuvîntul președintele 
publici: Arabe Egipt, 

'war E| Sadat.
PHENIAN 2 (Agerpres).

— Zeci de mii de munci
tori, țărani, intelectuali din 
Phenian au luat parte- la 
manifestările organizate 
în cinstea Zilei de 1 Mai.

La adunarea organizată 
la Phenian a luat cuvîntul 
Kim Bong Ju, președintele 
C.C. al Federației Generale 
a Sindicatelor din Coreea.

VIENA 2 (Agerpres). e—• 
La marea demonstrație de . 
1 Mai a oamenilor muncii 
din capitala Austriei a luat 
cuvîntul Franz Muhri,. pre
ședintele P.C. din Austria, 
care s-a pronunțat. între 
altele, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și 
de viață ale clasei munci
toare, precum și pentru in
tensificarea eforturilor vi- 
zînd asigurarea destinderii 
în Europa și încetarea 
cursei înarmărilor.

OTTAWA 2 (Agerpres).
— La Vancouver a avut 
loc o mare demonstrație a 
oamenilor muncii ,.cana
dieni. desfășurată sub sem
nul întăririi solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesc în. lupta pentru 
dezarmare și pace.

LONDRA 2 (Agerpres).
— Oamenii muncii din în
treaga Anglie au sărbăto
rit ziua de 1 Mai prin mi- —

Lucrările Comisiei Economice
America LatinăO.N.U. pentru

LA PAZ 2 (Agerpres). — 
în capitala Boliviei : au 
luat sfîrșit lucrările celei 
de-a 18-a sesiuni a Comi
siei Economice Q.N.U. pen
tru America Latină.

Lucrările, sesiunii s-au 
desfășurat sub semnul uni
tății țărilor latino-america- 
ne și al criticii aspre la a- 
dresa țărilor capitaliste 
dezvoltate și a compani
ilor transnaționale care 
operează în zonă, fără a 
ține seama de interesul po
poarelor respective.

Totodată, delegații lati- 
no-amerieani s-au pronun
țat pentru intensificarea 
formelor de cooperare între 
țările din regiune în scopul 

. asigurării dezvoltării lor 
de sine stătătoare.

tinguri în cadrul cărora au 
cerut cu hotărîre îmbună
tățirea condițiilor lor de 
muncă și viață, lichidarea 
șomajului și a inflației.

ROMA 2 (Agerpres). - — 
Ziua de 1 
bătofită în 
nul luptei pentru lichida
rea crizei: 
sociale, 
șomaj ului, pentru translor- 

; mări democratice, împotri
va acțiunilor teroriștilor.

BRUXELLES 2 (Ager
pres). — în diferite loca
lități din Belgia au avut 
loc. manifestații ale oame
nilor muncii. în cadrul că
rora participanții s-au pro
nunțat pentru transfor
mări democratice în tară, 
pentru securitate în Euro
pa și colaborare între po
poarele lumii.

KABUL 2 (Agerpres). — 
în capitala Afganistanului 
zeci de mii de oameni ai 
muticii au luat parte la 
diferite manifestări pen
tru a marca Ziua solidari
tății internaționale a celor 
ce muncesc.

PARIS 2 (Agerpres).
La apelul centralelor sin
dicale. zeci de mii de 
oameni ai muncii din Fran
ța au participat la mitin
gurile și demonstrațiile, 
consacrate sărbătoririi zilei 
de 1- Mai.

OSLO 2 (Agerpres). — 
Manifestările organizate în 
Norvegia pentru a marca 
zi ua de 1 Mai s-au . trans
format într-o demonstrație 
a clasei muncitoare ;din a- 
ceastă țară împotriva par
ticipării la N.A.T.O, pentru i 
o politică de neutralitate.

ALGER 2 (Agerpres). — 1
Sărbătorirea Zilei de 1 I 
Mai a avut loc la Alger I 
sub lozincile mobilizării i 
eforturilor’ oamenilor mun
cii pentru sporirea produc- . 
ției și. solidarității antiim- 
periăiiste cu mișcările de ' 
eliberare națională. A avut ’ I 
loc o paradă a oamenilor | 
muncii. . i

Mai a fost săr-
1 talia sn b sem-

economice. și 
pentru lichidarea

I 
I

I 
I 
I
I 
I
I

I 
I

Protest palestinian 
la Consiliul de Securitate

a fost înregistrat un vis
col mai puternic în zona 
de vest a țării. Meteoro
logii au anunțat că la în
ceputul lunii mai nu s-au 
mai înregistrat în Olanda 
căderi de zăpadă de 22 
de ani.

NAȚIUNILE UNITE 2 
(Agerpres). — Observatorul 
permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei la O.N.U. Z.Labib Terzi 
a trimis 0 scrisoare preșe
dintelui Consiliului de Se
curitate prin care atrage

- atenția asupra folosirii de 
către Israel a artileriei gre
le și obuzelor brizanțe în 
timpul recentelor bombar
damente asupra unor tabe
le de refugiați palestinieni 
și asupra unor localități 
libaneze.

TRANSPLANT DE 
RINICHI

Medicii de la Spitalul 
„Prietenia", din Beijing, 
au efectuat eu succes cea 
de-a 22-a operație de 
transplant de rinichi din 
ultimii ,doi ani — infor- 

Chinamează agenția
Nouă. Colectivul condus 
de doctorul Wu Jieping, 
cunoscut medic urolog, a 
efectuat anterior nume
roase operații de trans
plant de rinichi pe ani
male. iar din 1972, a tre
cut la realizarea acestora, 
în cazurile de afecțiuni 
grave ale rinichilor, la 
oameni. Rezultatele sînt 
încununate desucces.

ȘCOALA PELE

în cursul lunii august 
va sosi la Tokio celebrul 
fotbalist brazilian Pele 
care va inaugurao școa
lă pentru tinerii jucă
tori. Școala va purta, nu
mele lui Pele.

1

5
i
3

1
i

s

5

Combinatul pentru lianți Hoghiz
cu sediul în comuna Hoghiz, jud. Brașov

încadrează prin transfer în interes de ser
viciu sau prin concurs:

inginer minier cu 5 ani vechime

economist cu 6 ani vechime

Se asigură cazare în apartamentele 
binatuiui,

corn

Condițiile de vechime și retribuire con
form prevederilor Legii nr. 12/1971 și Legii 

57/1974.

Informații suplimentare la serviciul P.I.R.
telefon interurban 11 — 12, interior 120

I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Orașul fan to- I 
mă ; Republica : Vremea J 
zăpezilor; Unirea: Mas
ca de apă.

PETRII. A: Joc

I.ONl’A : Vieți
serios.
scurte.

ANINOASA:
pentru fotbal.

VULCAN- Nea 
miliardar.

LUPENl — Cultural :
între oglinzi paralele.

URÎCANI: Umbra pă
sării in zbor.

TV

Totul

Marin

juri-

a

17,00 Telex. ...
17,05 în direct de la Po

litehnică. .<
17,45 Mozaicuri — film 

documentar. Pro
ducție a studiouri
lor de filme din 
Israel.

18,00 Consultații
dice.

18,15 Festivalul națio
nal „Cin tarea 
României". . ■

18,35 Fiini serial pentru 
copii : „Povestiri 
din pădurea ver
de". Episodul 8.

19,00 Telejurnal. '
19,20 Strălucită solie

prieteniei, cdlabo- 
rării și solidarită-

■ : ții. Vizita tova
rășului Nieolae 
Ceaușescu în Ja- 
mahiria Arabă Li-

: biană Populară 
Socialistă și Re
publica Gaboneză, 
Ora tineretului,20,05

20,45 Seară de teatru : 
„Profesoara" de 
Natașa Tanaka. 
Premieră pe țară.

2.1,50 Telejurnal.

RADIO
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5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di- . 
mineții. 7,0 Râd'ojur- 
nal. 8,00 Revista presei,; 
8,10 Curierul melodi
ilor.- 9,00 Buletin / de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu- , 
letin de -știrii 10,05 Ra- 
diomagazinul femeilor.
10.35 Interpreți ai șl a- I 
gărului românesc : Gigi I 
Marga. 10,45 Atlas fol- |

doric; 11,00 Buletin de. 
știri. 11,05 Piese corale. 
12,00 Buletin de știri. 
12,05 Festivalul național 
„Cin tarea României". |
12.35 Repere interpreta-. • 
tive. 13,00 De la 1 la 3. I 
15,00 Club univers 20. I 
16,00 Radiojurnal. 16,15 j 
Cîntece dedicate parti- j 
dului. 16,25 Tehnică și . 
organizare in agriculțu- I 
ră. 16.10 Muzică popu- 1 
Iară. 17,00 Buletin de I 
știri. 17,05 Opinia pu- I 
blică. 18,00 Orele serii, i 
20.00 „Argeșule, plai | 
de dor". 20.30 Reflexele . 
timpului. 20,10 Cadențe 
sonore. 22,00 O zi într-o 1 
oră. 23,00 Meloritm '79. !

știri. I 
stop I

24,00 Buletin de 
0,05—5,00 Non 
muzical nocturn.

I
I
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sau 123 Hoghiz
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