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„Doresc să asigur Marea 
Adunare Națională, partidul, 
întregul popor, că nu voi 

precupeți nimic pentru 
îndeplinirea cu succes a 

hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea, pentru triumful 

socialismului în România* 4?

KICOLAE CEAUSESCU

actul de voință al întregii 
Marea Adunare Națională 

a reales pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 

al

JURĂMÎNTUL 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII

„Jur să slujesc cu credință patria, să acționez cu fermi
tate pentru apărarea independenței, suveranității și integrită
ții țării, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor, pentru 
edificarea socialismului și comunismului în Republica Socialis
tă România I

Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, să fac 
totul pentru aplicarea consecventă a principiilor democrației 
socialiste, pentru afirmarea în viața societății a normelor eti
cii și echității socialiste !

Jur să promovez neabătut politica externă de prietenie și 
alianță cu toate țările socialiste, de colaborare cu toate națiu
nile lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza depli
nei egalități în drepturi, de solidaritate „cu forțele revoluționare,’ 
progresiste de pretutindeni, de pace și prietenie între popoare!

Jur că îmi voi face întotdeauna datoria cu cinste și devo
tament pentru ștrălucirea și măreția națiunii noastre socialis
te, a Republicii Socialiste România !“.
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Alegerea Președintelui Republicii / ucrările
Marii Adunări Naționale

28 martie 1980 —• zi de 
rezonanță istorică, în care 
Marea Adunare Națională 
întrunită în prima sesiune 
a celei de-a VUl-a legisla
turi l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, în funcția supremă 
de președinte al Republicii 
Socialiste România.

In sala Marii Adunări 
Naționale sfat prezenți, ală
turi <e deputății aleși de 
la 9 martie, numeroși invi
tați — membri ai C.C. aț 
P.C.R. și ai guvernului, con
ducători de instituții cen
trale și organizații obștești, 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, personalități ale 
vieții noastre culturale, ar
tistice și științifice, ziariști 
români și corespondenți ai 
presei străine.

Sint de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București.

La sosire în rotonda Ma
rii Adunări Naționale, tova
rășul Nicolae Ceaușescu es
te întîmpinat cu dragoste, 
stimă și prețuire. Întreaga 
asistență, în picioare, a- 
plaudă îndelung pe secre
tarul general al partidului, 
împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în lojile 
oficiale iau loc tovarășul 
Ilie Verdeț, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat.

Ora 17,00. Are loc solem
nitatea alegerii președinte
lui Republicii Socialiste 
România. Luînd cuvfatul a 
acest moment- sărbătoresc, 
tovarășul Ștefan Voitec.

(Continuare in pag. a 3-a)

Alegerea președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia și ceremonîa învesti
turii au fost precedate de 
constituirea Marii Adu
nări Naționale, în cea de-a 
VJll.a legislatură.

Lucrările ședinței de 
constituire a Marii Adu
nări. Naționale au fost 
conduse de tovarășul Ște
fan Voitec, președintele 
de vîrstă în actuala le
gislatură.

Marea Adunare Naționa
lă a ales pe deputății A- 
lexandrina Găinușe și 
Gheorghe Mihoc pentru 
a-1 asista pe președintele 
de vîrstă în exercitarea 
activității sale.

In unanimitate, Marea 
Adunare Națională a va
lidat mandatele celor 369 
deputați aleși la 9 martie 
1980.

fa aplauzele puternice 

ale celor prezenți, pre
ședintele de vîrstă a de
clarat constituită Marea 
Adunare Naționala a Re
publicii Socialiste Româ
nia *n cea de-a VlII.a le
gislatură a sa.

A urmat depunerea ju- 
rămmtului de,' credință și 
devotament față de Repu
blica Socialistă România 
a deputaților Marii Adu
nări Naționale.

In continuare, s-a tre
cut la alegerea Biroului 
Marii Adunări Naționale,

Din însărcinarea Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român și 
Consiliului Național ai 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, de
putatul Tamara Dobrin 
a propus să fie ales ca 
președinte al Marii Adu
nări Naționale pentru cea

(Continuare în pag. a 3-a)

Calde felicitări adresate 
tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a primit, după 
ședința de învestitură, căl
duroase felicitări din par
tea tovarășilor Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Gheorghe 
Rădulescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, 
Nicolae Constantin. Cons
tantin Dăscălescu, Ion Dîn- 
că, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Cornelia Filipaș, 
Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Aneta Spor
nic, Virgil Trofin.

Au adus, de asemenea, 
omagiul lor membrii su- 
pleanți ai Comitetului Po

litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretarii C.C. ai 
P.C.R., membri ai Comite
tului Central al partidului 
și Consiliului de Stat, de
putății Marii Adunări Națio
nale.

Cei prezenți au ridicat o 
cupă de șampanie în onoa
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, urîndu-i ani 
mulți, în deplină sănătate și 
putere de muncă, succese 
tot mai mari' în activitatea 
de înaltă răspundere ce o 
desfășoară în fruntea parti
dului și statului, pentru pro
gresul și prosperitatea ne
întreruptă a palriei noastre 
socialiste, pentru fericirea 
poporului român, pentru 
triumful, cauzei socialismu
lui și păcii în lume.
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Cîntec pentru conducătorul nostru
C1NTAȚI păduri,

I

cântați 
poene 

vioi

Diu setea-ne, plutită spre Zenit,
lin fiu de seamă s-a născut, să crească 
Lumină peste piscul neumbrit, ..............
S-adune-n jur suflarea românească. 
Ei, Ceaușescu, Omul din popor, 
Poporului redat, prin omenie, 
Drept -simbol muncii, înspre Tricolor, 
Asigurat-a noastră vrednicie.
Prin el am învățat,să știm, șă vrem, 
El a făcut ideea să rodească ;
Lui inimile-i < into cald poem, 
Pentru căldura-i mare, sufletească. 
Ales, prin lot ce neamul a dorit, 
Cu demnitatea aspră a Tăriei, 
Prin porți de glorii Tării ne-a menit, 
El, Primul Pr-eședinte-al României.. 
Cuvine-se, deci, să-i urăm, deplin, 
Viață lungă, multă sănătate, 
Un . „Noroc bun !“, prin anii care vin, 
.Sub Cîrma ce ne pourtă-n Libertate 1

Maria DINCÂ

Cuvint de miner
De-aici, de pe tărîmul cu rădăcini de piatră 
Primește, drag Părinte, cuvintuî nbstru 

4 4??™
El zboară, către tine, dintr-o fierbinte vatră 
In care mîiia-ți fermă a încrustat un semn 
Din praguri largi de cremeni și-adîncul

galeriei, 
In care, cu prezența-ți, ne-ai ridicat mai sus, 
Aducem către tine prinosul hărniciei. 
Comoară de • căfbune, ce din adîric' am 

smuls. 
Azi toții, ca și unul, în faptă și-n gîndire, 
Venim, pe sub arcade, cu flori de Mărțișor, 
Înalt Miner de-Onoare, să-ți închinăm 

cinstire, 
Să fie pasul nostru mai demn în viitor, 
ta ceasul împlinirii, pe calendar, fierbinte, 
înscriem, pentru Tine, cu litere de jar: 
Ani mul ți I Cu sănătate, iubite Președiilte! 
Sub nimbul României, putere de stejar 1

Mircea GORUN

Realegîndu-l,' 
iie-ain ales menirea

Acum cînd griul iese de sub pămîntul reavăn, 
Cînd/ priinăvara-nalță cint de bucurie 
Venili români ai României fără seamăn 
Sub steagul comunist, șub flacăra lui vie !

Veniți cu rodul mutic ii .din urbe și din sate 
Cu încrederea-ntr-iin viitor de aur 
Să înălțăm omagiu Omului — Dreptate 
Alesului națiunii și comunistul faur !

Veniți români, la ora de sorginte 
Actum, la douămiicincizeci de afli 
Șă preaslăviți întîiul Președinte 
Românul fiu de daci și de romani '

Realegîndu-l, ne-am ales menirea 
De oameni demni, de pace doritori 
Ii dăruim încrederea, iubirea 
Și cele mai alese dintre flori.

Rca’cgîndu-1, ne ducem cu gîndul
Ia tot ce s-a-nălțat, aici, lingă Carpați
La acești cincisprezece ani de-a rîndul 
De cînd El e în frunte, bărbat intre bărbați.

Realegîndu-l, știm -eă-n orice vreme 
Vom fi alături, muncitori, țărani, 
Uniți sub tricolor, de-o să ne cheme 
Să apărăm ce-âm construit prin ani.

Realegîndu-l știm că viitorul
E luminat de torța comunistă
Trăiască Ceaușescu,
Trăiască tricolorul
Trăiască România socialistă I

Mircea BUJQRESCU

Primăvară
In primăvară Patria

\... •-U/LuU. . se-hearcă’
CU semne bune de belșug, 
Cu. cînteee și flamuri- Parcă 
.Scăldat in flori c.al vremii 

crug...

Visînd, recolte noi tresaltă 
După strat de neaua, alb 

... și pui-
Și ureă-o treaptă mai 

înaltă
’l'ara în libertate șt azur.

Unită, mîndră, proiectează 
Un zbor înalt spre viilor,

, La cîrmă un erou veghează 
Slăvit în cîntec de popor.

Irimie STRAUȚ

Chezășie
De la un hotar Ia altul, 

în acest fapt de primăvară,-, 
țara .se află in. sărbătoare. 

t Muncitorii din marile u- 
zine, minerii din abataje, 
constructorii schelelor ce 

. îrapînzese, sub semnul în. 
moirilor, peisajul mioritic 
dintre Dunăre, mare și 
Varpați — toți- fiii patriei, 
•români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, tră
iesc vibrante simțăminte 
patriotice, o nemărginită 
bucurie, generate de ac
tul. politic de însemnătate 
istorică ce a avut loc, ieri, 
în plenul Marii Adunări 
Naționale, întrunită în pri
ma sesiune a celei de-a 
opta legislaturi —- realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului, 
ședințele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, în suprema funcție 
de președinte al Republi. 
cii Socialiste România.

Dînd glas profundei sa
tisfacții, atașamentului ne
mărginit față de reînvesti-

ge- 
pre.

Aspect din timpul unei 
rodnice vizite de lucru 
a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în Valea 
Jiului.

Că mugurii țîșnesc
Și-i caldă iarba în zăvoi. 
Ca un zefir ușor pe gene 
Cînd simți foșnind seva.n 

altoi.
Cîntați și voi, ploi 

roditoare.
Pe cîmpuil reavăn, pregătit 
Să ne rodească înmiit
Sub zodia nemuritoare 
A VEACULUI ce l-am 

DORIT

Să ci nit e sondele, să cînte 
Uzine, fabrici, combinate, 
Și abatajele chemate 
Cu.ncredere, să se avînte 
MAI SUS, spre-o nouă

■. ț - 7- UCtliWte.

Din mijlocul acestui po- 1 
por s-au ridicat dintotdea- 
una oameni de faptă vi
tează și gînd cutezător, 
oameni care n-au înțeles 
altfel viața decît ca o slu
jire a patriei, decît ca o 
luptă pentru apărarea și 
înălțarea ei. Aceștia sînt 
cei pe care poporul i-a 
urmat, pentru că a văzut 
în ei purtători spre împli
nire ai idealurilor sale. 
Numele lor e scris cu lu
mină în istoria neamului.

Cei 15 ani de cînd po
porul român este cu ade
vărat stăpîn în propria sa 
țară, de cînd în trei cin
cinale, s-a realizat, atît în 
planul producției mate
riale cit și în cel al îm
plinirilor sociale, mai 
mult decît într-o întreagă 
istorie, sînt tocmai anii în 
care la cîrma țării s-a a-

ft -
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Savanți, voi truditori pe 
J UU'V oărte< 

Poeți, cu stele în condei, 
Toți slujitorii de IDEI 
CURATE, duse măi 

depune, 
Cin tați eu avîntat temei !

Că-n fruntea neamului 
' ■ V; ‘Ă pășește 

PĂRINTELE clarvăzător, 
Născut, CRESCUT DE

ACEST POPOR : 
Ce soarta singur și-o 

croiește. 
Sub soarele înnoitor.

Și pentru timpul bunăstării 
Ca un statornic legămînt.
•Servindu-și ȚARA cu

■ - . credință
IN COMUNISMUL ‘

LUMINOS,
Noi îl urmăm impetuos, 
Și-n fiecare biruință 
Simțim că saltu-i sănătos.

In VORBA SA E GRAIUL 
; țarii 

Rostit cu îndrăzneț uvint-. 
Cu dragoste pentru pământ

A-mpreunat ÎNTREG
POPORUL

PREZENTUL în urcuș solid 
In fruntea bravului ’

PARTID 
E CEAUȘESCU —

VIITORUL
ȘI CONȘTIINȚĂ, far lucid!

Aurel D. CAMPEANU

OMUL care; întruchi
pează cu mare forță de 
sugestie acest nou spirit 
al veacului care a pus și

Un nume scris cu lumină 
în istoria neamului

transformările spectacu
loase care au avut loc aici 
în ultimii cițiva ani, atît 
în profilul industrial-eco
nomic și urbanistic cît și •
in cel profesional și spi
ritual al oamenilor, sînt 
rodul grijii atente pe care 
președintele țării o poartă 
minerilor, tuturor locui
torilor acestor meleaguri.

Bunăstarea materială: și 
spirituală, creșterea

flat tovarășul Nicolae ședințe al României. Acest 
Ceaușescu. Tot ce s-a rea- principiu fundamental, de- 
lizat în România acestor venit adevăr cu deplina 
ani poartă amprenta puter
nică a personalității sale, 
a gîndirii sale profunde 
și originale cu privire la 
aplicarea concepției ma
terialismului dialectic și 
istoric în spirit creator, la 
condițiile istorice concrete 
ale patriei noastre. încrederea, recunoștința Ceaușescu, a cărui reale- 
„Socialismul se construîeș- ' ’ .. .. ...
te cu poporul și pentru 
popor", spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a- 
cest principiu fundamen
tal a călăuzit întreaga sa 
activitate de secretar ge
neral al partidului și pre-

a viitoarelor noastre
rea în înalta: funcție de 
'conducător al. statului ro
mân a celui mai iubit fiu 
al poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, la fel ca întreaga 
noastră națiune, văd în a. 
ceastă împlinire a voinței 
fierbinți a comuniștilor, a 
tuturor celor ce*  muncesc 
pe pămînbul milenar al 
patriei — chezășia sigură 
a noilor noastre izbînzi po 
drumul progresului și ci
vilizației socialiste. Stau 
drept garanții ale viitoarelor 
noastre înfăptuiri socialis
te, prefigurate de Progra
mul partidului, de istori
cele hotărîri ale Congresu
lui al XlI-lea, grandioase
le realizări în dezvoltarea 
economico-socială și înfio. 
rire. a patriei, care au în
cununat cei 15 ani de cînd 
în, fruntea partidului se â- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu —-eminent eon. 
ducător al destinelor 
României socialiste, pe ca
lea progresului generai, in-

dependenței și suveranită
ții ’
strateg în elaborarea 
promovarea celor mai 
lezătoare șj sigure căi 
edificare accelerată, pe 
mîntul țării noastre a 
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și a co
munismului. .

In conștiința minerilor, 
constructorilor de mașini, 
a tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc în Valea Jiului 
stă neclintit întipărită în
crederea că avînd la cîrma 
țării pe secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se des. 

chide o nouă și fertilă pers
pectivă de împliniri în 
munca și viața oamenilor 
de pe aceste meleaguri bo
gate în cărbune. Drept 
mărturii stau în acest 
context propriile realizări 
ale minerilor noștri, ale 
constructorilor de mașini 
miniere, obținute în înfăp
tuirea programului de me
canizare complexă a mi
nelor din bazin, pe baza

naționale, neîntrecut
Și 

cu. 
de 

pă. 
so.

confirmare în realitatea 
țării și cu profunde impli
cații în viața fiecărui ce
tățean, implicații . ce se spirituală, creșterea pres- 
numesc altfel bunăstare și tigiului internațional al 
fericire, a determinat României sînt legate indi- 
strînsa coeziune a între- solubil de activitatea pre- 
gului popor în jurul său, ședintelui Nicolae

și dragostea cu care în- gere în funcția supremă de 
treaga națiune îl încori- conducere a țării constitu- 
joâră. .• - ie o chezășie a viitorului

Pentru a da un exemplu nostru, al continuei înal- 
nu trebuie să mergem țări a patriei.
prea departe, il avem sub 
ochii noștri-: dezvoltarea Corneliu RADULESCU, 
puternică a Văii Jiului, scriitor

I
I 
I
i 
t i
ț 
v ț iI i
I i
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pune în slujba umanită
ții o energie inepuizabi- I lă și un farmec personal,
reflectate in oglinzile u- I 

I 
I

înfăptuiri socialiste
.fericire. Iată de ce, senti
mentelor de dragoste și 
fierbinte stimă față de 
conducătorul nostru incer- 
cat, — minerii, conștrueto. 
rii, toți oamenii muncii 
din municipiul nostru, își 
alătură angajamentul so
lemn de a munci fără pre
get în abataje, de a spori 
producția de cărbune și 
contribui la independența 
energetică a țării, sporin- 
du.și aportul la înfăptui
rea obiectivelor Congresu
lui al XlI-lea, la înflorirea 

a_
a 

în. 
dreaptă minerii, toți oame- 
riii muncii din Valea căr
bunelui gîndul pornit din 
inimă, prin care adresează, 
cu aleasă stimă, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ani 
mulț; și multă putere de 
muncă, succese în îndepli. 
nirea funcției supreme de 
președinte al Republicii 
Socialiste România, în con
ducerea destinelor poporu
lui nostru. i. BALAN

căruia condițiile de muncă 
din subteran, producția de 
cărbune au urcat la cote su
perioare, salt cu adevărat 
calitativ care este nemij
locit legat de numele se
cretarului general al parti
dului, de frecventele vizite 
pe care le-a fac u t 
în Valea Jiului, de indi
cațiile date și însuflețitoa- 
rele îndemnuri privind 
îmbunătățirea întregii
vieți sociale în municipiul 
nostru, asigurarea bună
stării materiale și spiri
tuale a celor ce muncesc. 
Iată temeiurile cele mai 
grăitoare a'e bucuriei și 
satisfacției fără de mar
gini pe care le poartă în 
inimi, în acest moment cu 
rezonanțe istorice în viața 
națiunii noastre, toți cei 
ce muncesc în Valea Jiu
lui, știind că aflîndu.se la 
cîrma țării în continuare 
omul de omenie, revolu
ționarul încercat, tovarășul 
Nicojae, Ceaușescu. își vor 
vedea împlinite aspirațiile 
de muncă, bunăstare și

patriei socialiste. Ou 
ceasta hotărîre fermă 
faptelor de muncă își

i riașe ale sufletului popo- 
* rului său, to v ă r .ă șui 
I Nicolae Ceaușescu a fost 

din nou investit de ma- 
Irele forum al reprezen

tanților poporului cu 
înalta r ă s p u li
dere de a conduce sta
tul socialist român. Este 
o nouă și grăitoare dova
dă a încrederii nețărmu
rite a întregii noastre na
țiuni față de OMUL care 
a făcut totul pentru , a 
cîștiga clasei muncitoa
re, poporului său, dreptul 
de a trăi liber sub soa
re și de a face să ro
dească geniul său crea
tor pentru îmbogățirea 
valorilor umanității.

Omagiem OMUL de o- 
menie care este tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 

1 exemplu pilduitor de a- 
titudine comunistă față 
de semeni, de grijă față 

i de bunăstarea lor mate
rială și spirituală. Onia- 

I giem COMUNISTUL care 
își consacră întreaga sa 
energie politicii înțelepte 
de construire a socialis
mului și comunismului 
în România, care prin ac
tivitatea ■ sa prodigioasă 
a ridicat prestigiul țării 
și poporului nostru pe 
cele mai înalte culmi. O- 

| magiem CONDUCATO- 
| RUL competent care cul- 
I tiv ă spiritul științific, e- 
I nergia creatoare sporind 
și potențînd aria activi
tății noastre colective.

j Căci, dacă atmosfera 
' țării este astăzi mai cu- 
I rată, dacă încrederea 
I noastră în viitor e mai 
întărită, iar perspectiva 
asupra viitorului măi Iu- I 
minoasă, toate acestea se.| 
datoresc realmente fap- | 
tului că în miezul 
veac revoluționar 
înălță flacăra minții și 
căldura 
cătorului României socia
liste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ion UIFALEAN
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membru al Comitetului Po- 
Etic Executiv al C C. -.ii 
P.f R., prim-vicepreșcdinte 
al Consiliului - National -ai 
1 rontului Democrației și 
l nit îți S >cialiste, a spus ■

„Stimate t . ară; i s i- 
niali tovarăși,
; ■ Cu sentimente de aleasă 
stimă și adine respect, îmi 
revine deosebita onoare de 
a prezenta aleșilor națiunii 
române în organul suprem 
al puterii de stat, propune
rea unanimă a Comitetului 
Central al gloriosului . nos
tru -.partid și a Consiliului 
National al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, de a fi reales în func
ția supremă de președinte 
al Republicii Socialiste 
Români^ strălucitul con
ducător al partidului și 
patriei noastre socialiste, o- 
mul care șe indentifică cu 
conștiința poporului, cu 
tăria și eroismul legendar 
al celor mai bravi condu-, 
cători ai săi, cel care în- 
ir uc-h i pcază înaltele virtuți 
ale poporului nostru, se.- 
creierul general al Partidu
lui Comunist Român, tova
rășul -Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze puternice, prelun
gite)

Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român 
și Consiliul Național ai 
Frontului Democrației ți U- 
nității Socialiste —■ a spus 
vorbitorul — propun rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de ’ 
președinte al țării, avind 
in vedere patriotismul său 
I ! 4 a j l t >1 Ui 1 .-»< 
mărginit cu care își slujeș
te poporul, al cărui strălti- 
$t fiu este, neobosita Sa 
activitate pentru unitatea 
întregului popor în ’ jurul 
partidului Comunist Român, 
Clarviziunea și consecvența 
revoluționară cu care pro- 
movează politica de egali
tate deplină în drepturi a 
tuturor cetățenilor patriei

noastre socialiste, fără d o- 
'sebire de naționalitate, .de 
ridicare necontenită a bu
năstării materiale și spiri
tuale a națiunii întregi.

' Prin propunerea de rea
legere a tovarășului Nicolae 
< ( aușe 5 u, înflăcă it i cu )- 
nent al conștiinței noastre 
naționale, în Suprema func
ție de președinte al Repu
blicii Socialiste România, 
Partidul Comunist Român și 
Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste aU în vedeje 
faptul că conducătorul 
partidului și statului asigură 
o magistrală îmbinare a 
sarcinilor naționale, cu cele 
internaționale, a patriotis
mului cu solidaritatea inter*  
naț " a ă.

i • Deosebit de harnici, 
după cum îi recomandă 
și rezultatele în produc
ție, tinerij de la LM. 
Bărbăteni au realizat pî
nă în prezent recuperări 
de metale vechi în va
loare de 38 mii lei, adică 

I 60 la sută din angaja. 
I mentul anual. In intîmpi. 
I narea forumului tinerei 
I generații, Congresul al

Realegerea ca președinte 
al Republicii a tovarășului ; 
Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a vieții 
internaționale: -Contempora
ne, consemnează, spre mîn- : 
dria întregii noastre națiuni, 
prestigiul imens de care șe 
bucură pe toate meridiane- . 
le lumii primul - om politic 
ăl României. (Aplauze pu
ternice, prelungite, urate)

Stimate tovarășe și sti
mați tovarăși,

Votul de învestitură, pe 
care îl vom da astăzi ce. 
lui mai iubit fiu al nați
unii noastre socialiste, 
este însuși votul țării, al 
tuturor cetățenilor săii, 
fără deosebire de națio, 
nalitate, constituie expre-. 
sia cea mai elocventă a 
respectului și atașamentu
lui față de politica inter, 
na și externă â jPartidu- 
lui Comunist Român, fa. 
ță de secretarul său ge
neral, militant dârz . și 
neobosit, pentru binele 
patriei, pentru 
irea societății

eonst-ru- 
socialiste 

multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre 
comumism, expresia voin
ței întregului popor de 
a.l averi și în continuare 
ia conducerea destinelor 
României, pe tovarășul

făcut încă o dată dovaț 
da voinței sale de ne« 
zdruncinat de a da viaț| 
obiectivelor stabilite de 
cel de.al XIT-lea CongreS 
al partidului, de a forrti^ 
unită în cuget și simțiri,’ 
un zid ins iflețit î i irul 
marelui său bărbat ‘ d0 
stat, tovarășul Nkolaff 
Ceaușescu, care ne corbi 
duce <fu mină sigură ți 
înțelepciune spre piscurflr 
le de lumină și belșug als 
comunismului.

Iui Republicii — transmi
să în direct. de posturile 
noastre de radio și tele
viziune — â fost urmărită 
eu vie emoție și satisfac
ție, du deosebit . interes și 
caldă aprobare, cu pro
fundă mîndrie patriotică, 
fiind subliniată, în mai 
multe rfndurî, cu înde
lungi și însuflețite aplau
ze. ..

Proclamînd în fruntea 
Republicii pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nați
unea noastră, socialistă a

se derulează momente de 
intensă vibrație patrio. 
tică pe care camerele de 
televiziune, aparatele de' 
filmat și fotografiat le fi
xează pentru eternitate, 
momente în care pe umerii 
și pieptul președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia este petrecută eșarfa 

. tricoloră în centrul căreia 
. este încrustată în fir aurit 
stema țării.. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi este 
înmînat apoi însemnul 
prezidențial și de coman
dant suprem al Forțelor 
Armate ale țării.

Urmează un alt mo. 
. ment istoric, cu profunde 
semnificații pentru pre
zentul și viitorul patriei: 
tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu, cu ' mina pe 
Constituție, rostește Ju. 
rămîntul pe care îl con. 
sfințește apoi prin semnă, 
tură. întreaga .. asistență, 
în picioare, ovaționează 
cp vie însuflețire pe pri
mul bărbat al țării, se 
scandează cuvinte cu va
loare de simbol pentru e- 
x ist en ța contemporană 
a patriei: „Stima noas
tră și mindria, Ceaușescu, " . -.. . „ .

Nicolae Ceaușescu".
(Aplauze puternice, pre. 
lungite; urale) '

Propunerea ca tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu ■ să fie 
reales îți înalta funcție 
de președinte al ~ Repu
blicii este votată în una
nimitate de Marea Adu
nare Națională.

In aplauzele și uralele
celor prezenți la solem
nitate, forul suprem al pu
terii de stat proclamă ca 
președinte al Republicii 
Socialiste România pe to
varășul Nico 1 a e 
Ceaușescu. Întreaga asis
tență, în picioare, acla
mă îndelung, ovaționîn- 
du.I pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se scandează 
-„Cealușescu — ■
„Ceaușescu șî 
«Stima noastră 
dria, Ceaușescu 
nia“.

. T ovarăș.ul 
Ceaușescu este invitat 
tribuna forului 
suprem al țării pentru des
fășurarea solemnității în
vestiturii în înalta fucție 
de președinte al Republi. 
cli Socialiste România și 
de comandant suprem al 
Fprțelor Armate.

Adresîndu-se președin
telui Republicii, tovară
șul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunării 
Naționale, a spus :

„In aceste momente so. 
lemne ale învestiturii 
dumneavoastră în înalta 
funcție de Președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia și comandant suprem 
ai Forțelor Armate, în 
numele Marii Adunări Na
ționale, vă rog să primiți 
simbolurile demnității și 
prestigiului, ale puterii de 

' stat, ale autorității su
verane a poporului român, 
ale voinței sale de a se 
dezvolta liber și indepen. 
dent pe calea socialismu
lui și comunismului", ■ ________

Sub cupola palatului . NICOLAE CEAUȘESCU,’ 
Marii Adunări Naționale Cuvîntarea președinte-

scandează
F.C.R.", 

poponul",: 
și mîn. 
— Româ-

Nicolae 
la 

legislativ

România",
P.C.R.".

Răsună 
lemne ale 
Stat -al Republicii 
aliste România.

In numele Marii Adu
nări Naționale, ■ tovarășul 
Nicolae Giosan rosteș
te _ c-uvîntul omagial, cu 
prilejul alegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 

pre. 
So.

acordurile 
imnului

so. 
de 

Soci.

funeția supremă de 
ședințe al Republicii 
cialiste România.

Intr.o atmosferă de pu
ternic entuziasm, în care 
deputațij Și invitații dau 
glas simțămintelor lor de 
prețuire șî respect față 
de întîiul bărbat aI Româi 
mei socialiste, este invitat 
s# ia cuvîntul tovarășul

Lucrările
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. 1)

de-a VlII-ă legislatură 
deputatul Nicolae Giosan, 
iar ca vicepreședinți ai 
M.A.N. deputății Cecilia 
Stan, Virgil Teodorescu, 
Emilia Sonca și losii 
Szasz.

Biroul Marii Adunări 
Naționale â fost ales în 
unanimitate în componen
ța propusă.

Președintele Marii Adu
nări Naționale a exprimat, 
in numele Biroului Marii 
Adunări Naționale mulțumi
re și profundă recunoștin
ță pentru răspunderea în
credințată, exprimînd ho- 
lărîrea Biroului Marii Adu
nări Naționale de a acționa 
cu perseverență și devota
ment pentru înfăptuirea 
mărețului Program al 
partidului, pentru prosperi
tatea, independența și su
veranitatea patriei, pentru 
pace și. înțelegere între 
popoare".

In continuare, lucrările 
sînt conduse de tovarășul 
Nicolae Giosan. , . ..•

Marea Adunare Națională 
a adoptat apoi, cu unanimi
tate de voturi, următoarea

ordine de zi pentru actuala 
sesiune:

1. Alegerea președintelui
Republicii Socialiste Româ
nia;.; :

2. Alegerea Consiliului de 
Stat ;
■ 3. Alegerea Consiliului de 
Miniștri ; ' - -• •

4. Alegerea .Tribunalului 
Suprem;

5. Alegerea procurorului 
general;

6. Alegerea secretarilor 
Marii Adunări Naționale;

7. Alegerea comisiilor 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

După desfășurarea solem
nității de alegere a lovară» 
șului Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de pre
ședinte al Republicii Socia*  
liste România și după cu*  
vînlarea rostită cu acest 
prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Uiț 
Verdeț, primul ministru al 
guvernului, a depus man
datul Guvernului.

Marea Adunare Națională 
a aprobat depunerea manda
tului Consiliului de Mi
niștri.

Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale se reiau 
sîmbătă dimineață.

Minerii lupeniului au realiza t 
sarcinile trimestriale de plan

Ieri, 28 martie a.c., ta sfîrșitul schim
bului II, colectivul celei mai mari întreprin
deri miniere din Valea Jiului extrăgind su
plimentar de la începutul anului peste 

15 000 tone cărbune, a raportat îndepli
nirea sarcinilor planificate pentru primul 
trimestru al ultimului an al actualului cin
cinal.

Educația patriotică a tinerei generații

Trei sectoare de Produc
ție de la această importan
tă întreprindere au totali, 
zat deja pînă ieri o pro
ducție suplimentară față 
de prevederile trimestru
lui I al acestui ari de pes
te: 11 000 tone de cărbune 
cocsificabil, producție ob
ținu lă pe seama sporuri
lor de productivitate.

• Printr.o depășire a 
productivității muncii pla
nificată în cărbune cu pes
te 1000 leg/post, colectivul 
sectorului IV, cel mai ma
re și mai mecanizat sector 
al Văii, a realizaț un spor 
de producție față de sar
cinile acestui trimestru de

5 506 tone de cărbune coc. 
sificabil.

• Minerii sectorului III, 
care au obținut la nivelul 
sectorului un spor de pro
ductivitate de 117 fcg/post, 
și-au depășit la rîndul lor 
sarcinile de plan pentru 
aceeași perioadă cu aProa. 
pe 5000 tone de cărbune.

• La sectorul VII, cel 
de ăl. treilea sector cu 
sarcinile de plan trimes
triale depășite, sporul de 
producție realizat —■ plus 
1100 tone de cărbune, a 
fost obținut pe aceeași ba. 
ză, depășirea productivită
ții muncii planificate la ni. 
vel de sector.

Xl-lea al U.T.C., tinerii 
de Ja această mină orga, 
nizează și alte acțiuni po
litico-educative și de 
muncă patriotică. (CA-.)

• In cadrul unor sta
giuni permanente organi
zate de Teatrul de stat 
„Valea Jiului", spectaco
lele „Glie voinicul" și 
„Logodnica" sînt prezen
tate astăzi la Hațeg, du
minică la Hunedoara și 
luni la Simeria. „Logod
nica" va mai fi prezen
tată astăzi la Rîul Mare

In această perioadă, cînd 
întregul nostru popor mun- 

. cește cu responsabilitate 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
actualului cincinal și înde
plinirea hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., în 
viața organizației de pio
nieri din Valea Jiului au avut 
loc importante evenimente 
politice : pregătirea, organi
zarea și desfășurarea confe
rințelor și adunărilor de da
re de seamă și alegeri la 
nivelul grupelor, detașamen
telor, unităților și consilii
lor teritoriale, momente de 
bilanț și țlt- analiză exigen
tă, în spirit revoluționar, a 
rezultatelor . obținute, dar 
și a unor neajunsuri.

întreaga muncă desfășu
rată de consiliile și coman
damentele pionierești a 
fost axată pe ideea formă
rii unei personalități mul
tilaterale care în societatea 
noastră socialistă nu este 
un simplu ideal umanist, 
abstract, ci o pîrghie a 
progresului social. „Tinere
tul spunea tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
reprezintă schimbul de 
mîine, lui îi revine sarci

pentru constructorii de pe 
acest șantier național.

• O interesantă vitrină 
de popularizare a celor 
mai recente apariții edi
toriale din colecția „Ști
ința pentru toți", ne ofe
ră librăria nr. 43 din Lu. 
peni. Nu este rea această 
idee și pentru că tot veni 
vorba de vitrine, și de li
brării, ne îngăduim o 
propunere : amenajarea 
unor vitrine tematice și 
chiar a unor standuri eu. 
prinzînd cărți recoman
date elevilor pentru lec- 

na de a asigura mersul 
înainte al patriei spre co
munism. Organizația de pi
onieri, școala, cadrele di
dactice trebuie să acțione
ze tot mai perseverent pen
tru educarea copiilor, pen
tru ridicarea nivelului de 
pregătire științifică și teh
nică, de cultură generală 
și politică al tuturor copii
lor și tinerilor".

Acțiunile de educație pa
triotică, moral-cetățene.as- 
eă, de foi’mare a copiilor 
prin muncă și pentru mun. 
că, cele culturasl-artistice 
au atras cea mai mare par
te a celor peste 21 000 pio
nieri și șoimi ai patriei din 
Valea Jiului. întregul pro
ces instructiv-educativ ca
re se desfășoară în școlile 
generale a fost sprijinit de 
organizația de pionieri ca
re a acționat prin metode 
și .forme specifice pentru 
formarea unoi’ personali. 
Lăți multilateral pregătite. 
In direcția educării prin și 
pentru muncă, pe Ungă ac
țiunile vizînd creșterea 
permanentă a calității în
vățăturii, au fost preocu. 
pări constante destinate 
sporirii, an de an, a cercu
rilor ele specialități și teh-

tură în apropiata vacan
ță de primăvară. Cu a- 
ceastă ocazie, vom afla 

, cel puțin două lucruri: 
cum mai stăm cu aprovi
zionarea și cît de strînsă 
mai este relația librari— 
cadre didactice.

• Duminică, la ora 10, 
sîntem invitații Teatrului 
de estradă Deva care 
prezintă în premieră, Ia 
Casa de cultură din Pe
troșani, fantezia muzi- 
cal.umoristică „A sosit 
estrada Deva", în regia 
lui Bogdan Căuș.

■
i 

- KI
I
I
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nico-aplicalive (numai în a- 
nul școlar 1979-1980 au a. 
juns la 682, în care sînt 
cuprinși 18 132 pionieri și 
școlari, ceea ce reprezintă 
93,93 la sută), existînd în
tre acestea cercuri tehnico- 
aplicative legate și de spe
cificul economic al Văii Ji
ului (electronică industria
lă minieră l.a Casa pionie
rilor Și șoimilor patriei Pe
troșani, automatizări mini
ere la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Lu- 
peni și Vulcan). Cei măi 
talentați copii au partici
pat la concursul de creație 
tehnică a pionierilor și șco
larilor (1 559 la ediția a 
XHI-a din anul școlar 1979- 
1980); la sesiuni de . refera
te organizate în fiecare an 
la nivelul orașelor șj a mu
nicipiului. De remarcat sînt 
și preocupările avute de 
majoritatea unităților de 
pionieri pentru atragerea 
copiilor la acțiunile 1 de 
muncă patriotică și gospo
dărească, pentru colectarea 
de materiale recuperabile, 
a fructelor de. pădure și 
plantelor medicinale, acți
une la care în anul 1979 
ne-arn situat pe locul I în
tre municipiile județului.

In educarea multilatera
lă a tinerei generații, pen
tru formarea unei concepții 
înaintate despre lume și 
viață, un rol important 
1-au avut și îl au acțiunile 
vizînd formarea moral.pa- 
triotică, crearea spiritului 
comunist, revoluționar. Din 
multitudinea de forme și 
acțiuni educative amintim 
doar organizarea, cu prile
jul vacanțelor, a acțiunii 
„Săptămîna culturii, edu
cației politice a pionieriloi- 
și tineretului din Valea Ji
ului". In acest context se 
integrează și rezultatele 
bune obținute în cadrul

Festivalului național „Cin- 
larea României".

A intrat statornic în ac
tivitatea noastră organiza
rea unor acțiuni tradițio
nale cum sînt manifestarea 
pionierească „De treci co
drii de aramă", ajunsă la 
ediția a Xl-a, trofeul „Dia
mantul negru" la handbal, 
și competiția de schi „O- 
limpiada albă a Văii Jiu
lui", ediția a XH-a, multe 
alte manifestări educative, 

. culturale și sportive.
Stimulate de aceste rezul

tate bune și experiența do- 
bîndită, consiliile și coman
damentele pionierești din 
Valea Jiului își propun să 
acționeze și în continuare, 
cu tot mai multă răspunde
re, pentru creșterea calita
tivă a rezultatelor la învă
țătură, diminuarea mediocri
tății, sporirea eficienței for
mative și participative a ac
țiunilor politico-ideologice și 
cultural-educalive, obținerea 
unor rezultate bune în ca
drul acțiunii de muncă pa
triotică, creșterea număru
lui de cercuri. în special 
cele tehnico-aplicative, ca 
și a numărului de copii ț.ar- 
ticipanți. Vom acorda o a- 
tenție constantă acțiunilor 
mai ample, atractive și edu
cative în cadrul actualei e- 
diții a Festivalului Național 
al muncii și creației „Cînta- 
reâ României".

In tot ceea ce întreprin
dem prin consultarea perma
nentă a copiilor, organizația 
de pionieri din Valea Jiului, 
va urmări neabătut să for
meze conștiințe contempora
ne, tineri care iubesc mun
ca, patria, partidul, capabili 
să se integreze armonios în 
viața sociaJ-economică.

Prof. Mircea BARON, 
președintele Consiliului 

Municipal al Organizației 
Pionierilor
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Centenarul relațiilor diplomatice 
româno-britanice

LONDRA 28 (Agerpres). 
— In cadrul manifestărilor 
consacrate sărbătoririi a 
100 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice româ
no-britanice, Centrul Ma
rea Britanie-Europa de Est 
a organizat la Londra o 
adunare festivă la care au 
participat personalități po
litice, membri ai Parla
mentului, reprezentanți ai 
foreign Offire, oameni de

UN. PIAN construit în ur
mă cu aproape un secol a 
fost vîndut la o licitație din 
Now York, organizată de 
cunoscuta galerie „Sotheby 
Parke Bernet,, pentru suma 
de 390 000 de. dolari — cel 
mai mare preț plătit vreo
dată în cadrul • unei licitații 
publice pentru un instrument 
muzical. Un purtător de 
cuvînt al galeriei a preci
zat că pianul, marow-„Stein- 
way“, a fost construit în 
1884.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat satelitul „Cos- 
mos-1169“, echipat cu apa
rate științifice pentru conti
nuarea cercetărilor în spa
țiul cosmic, anunță agenția 
TASS. Aparatele instalate 
la bordul satelitului func
ționează normal.

CA URMARE A ACCI
DENTELOR de muncă, în 
Coreea de Sud, în cursul 
anului trecut, un număr de 
peste 15 000 de muncitori 
și-au pierdut viața, iar alți 
128 000 au fost răniți. Ra
portată Ia numărul de mun
citori, frecvența accidente
lor de muncă în diferite u- 
nități industriale sud-core- 
ene este de 20 de ori mai 
mare decît în țările capita
liste dezvoltate.

CONSILIUL LIGII ARABE 
și-a încheiat la Tunis lu- 

știință și cultură, ziariști. 
In acest cadru a fost su

bliniat rolul deosebit al 
vizitei de stat, efectuată 
în Marea Britanie, de pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile și documente
le semnate cu acest prilej 
care au contribuit la 
dezvoltarea și diversifica
rea relațiilor dintre cele 
două țari.

crările unei sesiuni de lu
cru — relatează agenția 

se 
de 

ara- 
să-și 

de

relatează
T.A.P. Intr-o rezoluție 
afirmă că organismele 
cooperare multilaterală 
bo-africană trebuie 
continue programele 
dezvoltare în Africa, potri- 

j . vit planurilor stabilite.
GUVERNUL SUEDEZ a 

decretat înghețarea genera
lă a prețurilor — măsură a- 
preciată, în opinia observa
torilor politici ca urmărind 
să favorizeze relansarea ne
gocierilor salariale dintre 
sindicate și patronat, aflate 
în impas de aproximativ 
două săptămîni.

SUB EGIDA ORGANIZA
ȚIEI Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.) și a UNICEF, în 
Mozambic vor începe săptă- 
mîna viitoare lucrările unui 
seminar internațional asu
pra asistenței medicale de 
bază.

CONFEDERAȚIA SINDI
CATELOR din R.F. Germa
nia a dat publicității progra
mul său social-politic, în ca
re se pronunță pentru efec
tuarea unor reforme avînd

BERNA 28 (Agerpres). 
— Reuniunea de la Ma
drid a statelor participan
te la Conferința pentru 
securitate și cooperare în 

. Europa trebuie să fie 
organizată în toamna a- 
cestui an, potrivit calen
darului stabilit, cu atit 

.mai mult ou cît situația 
internațională se 
terizează printr.o 
deteriorare — se arată 
comunicatul comun 
publicității la Berna, 
încheierea unei reuniuni 

carac- 
' gravă 

în 
dat

la

ca obiectiv principal ' re
ducerea numărului șomerilor 
din această țară. Revendi
carea sindicatelor vest- 
germane survine într-un 
moment în care în R.F.G. 
numărul șomerilor înregis
trați oficial este de apro
ximativ un milion.

GUVERNUL RHODESIAN, 
condus de Robert Mugabe, 
a aprobat drapelul viitorului 
stat Zimbabwe, ...care va 
fi înălțat la 17 aprilie, la 
miezul nopții, cu prilejul 
proclamării oficiale a in
dependenței țării. Noul dra
pel are șapte linii orizon
tale, de diferite culori în- 
tr-o parte fiind aplicată o 
stea roșie în cinci colțuri, 
precum și desenul unei pă- 
sări-simbol, care amintește 
de civilizațiile existente pe 
aceste meleaguri în urmă 
cu mai multe secole.

ELEMENTE EXTRE
MISTE de dreapta din 
Italia au comis, în noap
tea de joi spre vineri, o 
nouă acțiune provocatoa
re, aruneînd sticle cu li
chid incendiar în interio
rul sediului unei secții a 
Partidului Comunist Ita
lian din orașul Ercolano 
(provincia Campagna)- 
Clădirea a suferit puter. 
nic avarii.

pe
Do-

..ase- 
de

a reprezentanților par
lamentelor din țările ne
aliniate și neutre de 
continentul european, 
cumentul relevă, de 
menea, că procesul 
destindere ‘ internațională 
este indivizibil și că 
principiile încorporate în 
Actul final de la Helsin
ki privind respectarea 
suveranității și integri
tății teritoriale a statelor 
trebuie aplicate la scară 
globală.

LA BONN S-AU DESCHIS 
lucrările unei reuniuni 
care participă experți 
domeniul energiei din 
șapte țări 
prezentate 
reuniunea 
la Tokio.

VESELIN GIURANO. 
VICI, președintele Consi
liului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, a pre
zentat în cadrul ședinței 
comune a Consiliului Fe
deral și Consiliului repu. 
blicilor și provinciilor un 
raport despre activitatea 
guvernului din mai 1978 
si pînă la sfîrsitul anului 
1979.

la
în 

cele 
/ re

ia
occidentale 
anul trecut 

la nivel înalt de

Dificultăți ale marilor companii 
de transporturi aeriene

die costul acestor carburanți 
a crescut de peste două ori 
în 1979. Raportul mențio
nează că prețul total 
carburanților folosiți 
companiile aeriene în 
rioada 1979—1980 va 
de circa 8,8 miliarde dolari, 
comparativ cu 4,6 miliarde 
în perioada 1978—1979 și
1,6. miliarde în 1973-1974.

GENEVA 28 (Agerpres). 
— Intr-un raport dat publi
cității la Geneva, Asociația 
Internațională pentru Trans
porturi Aeriene (IATA) re
levă marile dificultăți 
care sînt confruntate 
joritatea companiilor

cu 
ma

se- 
riene, ca urmare a crește
rii masive a prețului carbu
ranților pentru avioane. 
Documentul arată că în me-

Inundații în Turcia
ANKARA 28 (Agerpres). 

Ca urmare a precipitațiilor 
abundente, în subprefecturi
le Develi și Etyahyali, din 
provincia turcă Kayseri, si
tuată la 320 km sud-est de 
Ankara, s-au produs puter
nice inundații, care s-au 
soldat, potrivit primelor bi
lanțuri, cu moartea a a- 
proximativ 60 de persoane. 
Din cauza ploilor, în satul 
Ayvazhaci, situat la 5 km 
de orașul Develi, s-a pro
dus o alunecare de teren, 
care a provocat moartea a 
40 locuitori, precum și 
importante pagube materia
le.

Apă potabilă 
pentru țări arabe

TOKIO 28 (Agerpres). — 
In Japonia va lua ființă, la 
2 aprilie, o companie pen
tru exportarea de apă po
tabilă în țările arabe din 
zona Golfului, informează 

agenția France Presse. Trans, 
portarea apei potabile se 
va face cu ajutorul tancuri
lor petroliere, care, acum, 
se întorc goale în porturile 
din zona Golfului, pentru a 
încărca petrol. Apa va fi 
livrată la prețul de 70 de 
yeni tona, Ia care se va a- 
dauga costul transportului 
și cel al purificării ei 
destinație.

la

al 
de 

pe- 
fi

FILME
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : La cinci zile 
de casă; Republica: 
Vacanță tragică; Unirea: 
Safari Expres.

LONEA : Inocentul, se
riile I-II.

ANINOASA: Teatrul
cel Mare.

VULCAN: Luceafărul:. 
Certificat de pauperitate;

LUPENI — Cultural: 
Popeye marinarul. Mun
citoresc : Hercule cu
cerește Atlantida.

URtCANi: Umbrele
fierbinți.verii

î
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Limba română. 
Telecinemateca. 
Concert-educativ.
Mozaic cultural- 
artistic sportiv.
Martie 1980. Croni
ca evenimentelor 
politice.
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Dosarul energiei. 
Teleenciclopedia. 
Film serial: Dallas 
— Compania pe
trolieră Ewing. E- 
pisodul 31.
Varietăți muzicale.

3
f

I33
I

1.21,00
I 21,40 Telejurnal.

ș

I

RADIO
13,00 De la 1 la 3. 15,00 

Meridian-club. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Radiore
cording. 18,00 Orele se
rii. 18,15 Reportaje pe 
glob. 19,00 La zi — în 
tară și peste hotare. 
19,30 Cronica evenimen
telor interne și internațio
nale. 20,00 Romanțe, cînte-. 

piese concertante. 
Azi, în România. 
Cadențe sonore. 
Buletin de știri. 
Radiojurnal. 22,30 i 
de dans. 23,00 Bu- \ 
de știri. 0,05—6,00 : 
stop muzical noc- i

ce și
20,30
20,40 
21,00 
22,00 
Ring 
letin 
Non 
turn.
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Sport • Sport » Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport

• După cum am mai 
anunțai, simbăiâ și. du
minică, pe pirtiile de 
lingă cabana „Straja" au 
loc întrecerile de . schi 
dotate cu. „Cupa Minerul 
Lupeni". Desfășurate sub 
genericul „Daciadei", a- 
vind un caracter de ma
să, competiția este des
chisă tuturor sportivilor, 
indiferent de vîrstă sau 
clasificare sportivă.

• Duminică, ora 10,30, 
lă Clubul sportiv școlar 
din Petroșani începe Fes
tivalul de gimnastică mo
derna. Participă gimnas
te de la liceele din De
va. Hunedoara, Brad și 
Petroșani.

• Știința Petroșani sus
ține duminică, ora 9,30, 
meciul din campionatul 
diviziei A de rugbi avînd 
ca parteneră de întrecere 
redutabila formație Farul 
Constanța.
• In divizia C de fotbal 

' Știința Petroșani joacă
duminică, ora 11, cu Mi
nerul .. Vulcan. La aceeași 
oră se desfășoară, și me
ciurile Minerul Paroșeni —
I.M.C. Bîrcea, Minerul U- 
ricani — C.F.R. Petroșani, 
l’arîngul Lonea — Prepa
ratorul Petrila și Minerul 
Aninoasa — I.G.C.L, Hu
nedoara, din campionatul 
județean.

• Duminică, ora 9,15, 
orașul Vulcan găzduiește 
întrecerile etapei muni

»

Avancronică
cipale „Crosul pionieru
lui" si ' „Crosul tineret'-1- 
iui'.

• In vederea verificării 
stadiului de pregătire îna
intea reluării campiona
tului de handbal, sîmbă- 
tă, ora 9,30 și 15, precum 
și duminică, ora 10, pe 
terenul C.S.Ș. Petroșani 
au loc întrecerile dotate 
cu „Cupa Utilajul". Par
ticipă echipe din Pitești, 
Moldova Nouă, Zlalna și 
lu n e în țe les reprezen t at i va 
asociației sportive or
ganizatoare.

• In campionatul ju
dețean de tenis de masă 
au loe duminică, ora 10, 
următoarele întâlniri ; Mi
nerul Paroșeni — Victoria 
Călan, Minerul Lupeni — 
Rapid Deva.

9 Tot duminică, ora 11, 
are loc partida dintre e- 
chipele Liceului din Vul
can și Liceului „Aurei 
Vlaicu" din Orâștie, con. 
tind pentru campionatul 
județean de volei femi
nin. In cadrul aceluiași 
campionat, în sala I.M.P. 
are loe duminică, ora 10, 
meciul între echipele fe
minine ParînguLȘtiința 
Petroșani — Sportul stu
dențesc Hunedoara, ur
mat de întîlnirea dintre 
echipele de băieți Mine
rul Livezeni — Metalul 
Hunedoara.

D. CRIȘAN

SCHI

Campionatul național
In zilele de 23, 24, 25 

martie s-au desfășurat pe 
pirtiile din Paring campio
natele naționale univer
sitare de schi. Datorită 
condițiilor atmosferice ne
prielnice (ceață, lapoviță 
și zăpadă moale) concursul 
nu s-a ridicat la valoarea 
anilor precedenți, mai 
mult, proba de coborîre a 
trebuie să fie improvizată 
pe pîrtia „B“.

Totuși, datorită efortu
lui depus de organizatori 
(IEFS) cu sprijinul comi
siei de specialitate din 
Petroșani, concursul s-a 
desfășurat în condiții op
time.

Iată rezultatele tehnice : 
Slalom uriaș fete o singu
ră manșă : 1. Nelida Vel
eiov; 2. Juja Racz; 3. Au
relia Nițu, toate de la Pi
tești; băieți, două manșe:
1. Gheorghe Vulpe; 2. Â- 
lin Năstase, ambii din Pi
tești; 3. Mihai Olaru, I.E.F.S. 
Slalom special fete, două 
manșe: 1. Nelida Veleiov;

HANDBAL

Ea inițiativa diviziona
rei B de handbal, Utila
jul— Știința Petroșani, de 
a tradiționaliza o competi
ție a sportului în șapte în 
Valea Jiului, dotată cu „Cu- 
pa Utilajul", au răspuns 
invitației campioanele ju
dețelor Argeș, Caraș-Seve-

universitar în Paring
FOTBAL, CAMPIONATUL JUDEȚEAN

DISPUTĂ DÎRZĂ, MECI FRUMOS
2. Eva Mezei, Tg. Mureș,

3. Ana Maria Verhazi, Cluj;
Slalom special băieți, două 
manșe: 1. Gheorghe Vul
pe, Pitești; 2. Nandor Sza
bo, I.E.F.S.; 3. Gabriel Ră-> 
dulescu, Brașov. Coborîre 
fete: 1. Aurelia Nițu; 2. 
Nelida Veleiov, ambele din 
Pitești; 3. Ana Maria Ver
hazi, Cluj; Coborîre bă
ieți: 1. loan Bobit, Pitești;
2. Mihai Olan, I.E.F.S.; ’ 3. 
Alin Năstase, Pitești. 
Fond 5 km fete: 1. Livia 
Vodă; 2. Denise Kempf, 
ambele de la I.E.F.S.; 3.
Angela Hotar, Cluj ; 
Fond 15 km băieți : 1.
Gheorghe Flucus; 2. Moi
se Gîrbacea, ambii din 
Oradea; 3. Csaba Cofum- 
baiwi, I.E.F.S.

De menționat buna cont, 
portare a fostei eleve a 
C.S.Ș. Petroșani, acum 
studentă la Pitești, Nelida 
Veleiov care a ocupat două 
locuri I și un loc II.

Andrei ANGER, 
arbitru schi

Prima ediție a „Cupei Utilajul"
rin și Alba. întrecerea ce
lor patru formații masculi, 
ne se va desfășura, pe te
renul bituminizat al Clu
bului sportiv școlar din 
Petroșani, începînd de sîm- 
bătă, după următorul pro
gram: Minaur Zlatna —

PREPARATORUL PE
TRILA — MINERUL ANI
NOASA 3—1. După zece 
minute de tatonare reci
procă, ocaziile încep să 
încălzească tribunele. Ast
fel, după ratarea lui Pop 

. — șut .peste poartă de la 
7 metri, din min. 11 Lițo- 
iu deschide scorul după o 
combinație îii viteză, pur. 
tată de Buium și Lăzăroiu. 
Același Lăzăroiu va zgudui 
în min. 30 bara transver
sală, iar Kalai va pecetlui 
în min. 44, scorul priritei 
reprize.

Cea de a doua repriză 
a fost mulț mai echilibra
tă. Conduși cu 2—0 oaspe
ții ies în atac, Tismănaru, 
Almășan și Dobreseu a- 
menînțînd des poarta pe- 
trilenilor. Astfel, după o 
altă bară Almășan preia 
de la Doza, pătrunde în 
careu și reduce din handi
cap: 2—1.

In min. 55 se petrece o 
fază care putea să schim
be soarta intilnirii: Dobres-

Dacia Pitești (ora 10), Uti- 
lajul-Știința —• Minerul 
Moldova Nouă (11), Mine
rul — Dacia (15,30), Utila- 
jul-Știința — Minaur (17), 
Minaur — Minerul (dumi
nică ora 10) și Utilajul- 
Știința — Dacia (11). 

cu, căpitanul echipei din 
Aninoasa, execută frumos 
o lovitură liberă de Ia a- 
proximativ 20 metri, balo
nul se duce ca un bolid 
spre bară, fiind oprit în 
extremis de portarul Ban- 
ga. După zece minute Lă
zăroiu saltă frumos min
gea peste portarul antao- 
sean fixînd scorul la 3—1, 
La juniori, Preparatorul — 
Minerul 4—0. (Io>n Dan 
balan)

T el e x
Intre 30 martie și 2 a- 

prilie se vor desfășura la 
Poiana Brașov întrecerile 
celei de-a 12-a ediții a 
Campionatelor balcanice de 
schi la care și-au anunțat 
participarea sportivi și 
sportive din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și România.

Duminică va avea loc 
festivitatea de deschidere * 
competiției, iar luni sînt 
programate primele probe : 
5 km fond junioare; 10 km 
juniori și 15 km seniori; 
slalomul special pentru ju
nioare, juniori și seniori,

(Agerpres)
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