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Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, Ziua frăției muncitorilor de pretutindeni!
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Sărbătoarea muncii
In decorul plin de prospețime al naturii trezite 

viață sub soarele primăverii, sărbătorim azi ziua 
1 Mai — Ziua solidarității internaționale a celor 
muncesc de pretutindeni. Măreața sărbătoare a muncii 
și frăției proletare prilejuiește poporului nostru, de 35 
de ani fără întrerupere, bilanțuri tot mai bogate în stră
lucite succese obținute, sub conducerea partidului, în 
transformarea revoluționară a societății, în dezvolta
rea economico-socială impetuoasă a patriei și ridica
rea ei pe cele mai înalte culmi ale progresului și ci
vilizației socialiste. Intîiul Mai din acest an de la con
fluența a două cincinale, este sărbătorit de oamenii 
muncii din țara noastră într-o atmosferă de rodnică an- 

1 gajare pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al Xll-lea al partidului, de profundă sa
tisfacție și mîndrie patriotică prilejuite de împlinirea 
a 15 ani de Ia alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului — ani care au constituit perioa
da cea mai fertilă și mai bogată în împliniri din întrea
ga epocă a construcției socialiste în patria noastră. 
Animați de aceste profunde simțăminte muncitorești, 
patriotice — comuniștii, toți oamenii muncii de la o- 
rașe și sate români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — într-un singur gînd și o singură voință 
au înfîmpinat 1 Mai cu hotărîrea fermă de a urma ne
abătut politica internă și externă a partidului si sta
tului nostru, de a sluji cu devotament nemărginit no
bila cauză a propășirii patriei și a contribui cu toate 
energiile lor creatoare la, mersul ei neabătut înainte

la 
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ce

E Ziua muncii, 
freamătul cetății

Se-aude din adîncuri 
pînă-n soare 

înmiresmat de clipa 
demnității, 

De-ncrederea născută 
din sudoare

Măreață e pornirea
de a scoate

Cărbunele din piept 
adînc de mină,

Că-nseamnă bunăstare,

Cu

Cu

inima 
eu mă alătur vouă 

voce tare 
dragoștea-mi rostesc

Trăiască-n România 
viața nouă 

Și oamenii 
care cu drag muncesc I

Trăiască 1 Mai —
Zi de solidaritate 

A oamenilor muncii 
de oriunde 

Veșnic simbol de pace 
libertate și dreptate

Corola faptei Spre comunism far drept
surîzînd deplină. ’ și-aleasă punte !

Ioan Dan BĂLAN
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In prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ieri, a avut loc 
în Capitală, marea 

adunare consacrată 
Zilei de 1 Mai

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui au participat, miercuri, 
la marea adunare din Ca
pitală, consacrată zilei de 
1 Mai, Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc — eveniment omagiat 
astăzi sub semnul împli
nirii a 90 de ani de la 
sărbătorirea pentru prima 
dată în România a acestei 
zile cu profunde semnifi
cații în conștiința oameni
lor muncii din țara noas
tră.

Adunarea a avut loc la 
Palatul Sporturilor și Cul
turii.

Atmosfera sărbătorească, 
plină de entuziasm' și opti

mism specifică întîiului de 
mai, a atins intensitatea 
maximă în momentul sosi
rii în Parcul Tineretului a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, căruia miile de 
cetățeni aflați aici i-au fă
cut o călduroasă primire. 
Veselia cîntecului și jocu
lui, emoționantele urări ca
re l-au însoțit pe secreta
rul general al partidului pî- 
nă la Palatul Sporturilor și 
Culturii, unde a avut loc 
adunarea populară orga
nizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R., 
s-au constituit într-o vi
brantă expresie a sentimen
telor de dragoste și pre
țuire ale întregii națiuni 
față de cel, mai iubit fiu 
al său, conducătorul stimat 
al partidului și al țării.

Grupuri de pionieri*"’ și

(Continuare în pag. a 4-a)

Raport muncitoresc
Tot mai mult cărbune cocsificabil!

• Luna aprilie este cea mai rodnică 
lună pentru minerii de la Bărbăteni și 
Lupeni care au obținut cele mai mari 
producții, realizînd totodată cele mai mari 
depășiri ale prevederilor lunare ale aces
tui an.

Mina Bărbăteni — peste 6 000 
tone de cărbune cocsificabil extras 
suplimentar.

Mina Lupeni — peste 12 000 to
ne de cărbune cocsificabil extras 
suplimentar.

Minerii din vestul bazinului carbo
nifer, colectivele de muncă ale întreprin
derilor miniere pro<iticătoare de cărbune 
cocsificabil — Lupeni, Bărbăteni și Uri- 
cani — mobilizate de organizațiile de 
partid și-au demonstrat hotărîrea nestră
mutată de a întîmpina sărbătorirea Intî- 
iului Mai cu rezultate deosebite.

• Totalizînd o producție extrasă de 
272 000 tone de cărbune cocsificabil 
această lună, întreprinderile miniere 

împreună de la înce- 
000 tone de cărbune.

sar-

mințile au realizat 
putui anului 1 061

Realizările bune 
gistrate în primul 
mestru al anului, 
constructorii de utilaje 
miniere sînt mult îm
bunătățite prin succesele 
lunii aprilie, cînd colec
tivul ' a obținut depășiri 
substanțiale la toți in
dicatorii economico-finan- 
ciari. Astfel, cele 
bune realizări sînt

în 
a-

Jiu- 
globală 

depă- 
iar 
cu

Succesele constructorilor de utilaje
înre-

tri-
de

registrate la valoarea 
producției marfă (105,6 
la sută, procent de rea
lizare), valoarea pro
ducției globale (același 
procent de realizare), iar 
sarcinile planificate pen
tru utilaje miniere au 
fost depășite cu 1,8 la 
sută. Aceste succese au 
fost obținute prin depă
șirea productivității mun-

cii planificate cu 4 la 
sută.

Depășirile înregistrate 
și prezentate pînă acum 
au condus în mod firesc 
la obținerea unui alt suc
ces de prestigiu cu care, 
pe bună dreptate, cons
tructorii -de utilaje mini
ere se mîndresc — de
pășirea prevederilor la 
producția netă valorică.

Realizări 
de prestigiu

In cinstea marii
bători a muncii, chimiștii 
și filatorii de la I.F.A. 
„Vîscoza“ au obținut în 
iHna aprilie realizări de 
prestigiu care îi situează 
în rîndurile colectivelor 
fruntașe din Valea 
lui. Producția 
planificată a fost
șită cu 400 000 lei, 
producția marfă 
300 000 lei. La fire vîsco- 
ză, producția fizica rea
lizată este superioară 
sarcinilor de plan lunare 
cu 6 000 de kilograme. In 
același timp s-au obținut 
importante succese în 
îmbunătățirea calității, 
cu trei puncte, a firelor 
A și B care reprezintă 
59 la sută din producția 
realizată.

I
I
I
I
I
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(Continuare în pag. a 2 a)

STATORNICIA FRUNTAȘILOR

al mineritului.

La mina Petrila regăsim 
cu satisfacție, în clocotul 
întrecerii socialiste, nu
mele multor oameni cunos- 
cuți pentru statornicia cu 
care se situează pe linia 

| întli' a activității extrac
tive. Nu e deloc ușor să 

' fi ir unt aș, nu e ușor să 
I adaugi lună de lună cîte- 
I va sute de tone la capito

lul „realizări", să învingi 
' cu atîța consecvență greul 

unor stări de fapt care se jgjco!as 
repetă de Ia o zi la alta, 
în cel mai complex și mai

In pagina a 3-a:
I.M. BĂRBĂTENI — 

«n colectiv tinăr se afir
mă pe frontul cărbunelui.

■4

acești șeii de brigadă prin 
rezultatele lor, îi regăsim 
și de această dată, în 
preajma unui moment săr
bătoresc, cu depășiri de 
plan, mai mari sau mai 
mici, pe măsura posibili
tăților. Cei amintiți rapor
tează in cinstea lui 1 
plusuri de producție 
prinse între 500—700 
ne; alții, Alexandru 
zov, Gheorghe Tonici, 
hai Iszlay au realizat,

Ion MUSTAȚĂ

E greu, și totuși, din re
sorturi miraculoase, cei 
mai mulți șeii de brigadă 
și mineri găsesc resurse 
noi, gindesc soluții pe po
triva stărilor dinamice ale 
extracției cărbunelui și se 
mențin în postura de frun
tași, așa cum am fost o- 
bișnuiți să-i cunoaștem de 
mai multă vreme. Cons
tantin Alecsa, Gheorghe 
Constăndoiu, Petru Mezel,

Tăian, Dionișie 
Kiss, Vasile Glișca, loan 

dinamic proces productiv, Radu, Gheorghe Sprîncena-_ 
tu — îi cunoaștem pe toți (Continuare în pag. a 2-a)
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GiNDURI DE CINSTIRE CU PRINOS DE FAPTE Sărbătoarea

lăurim treptele bunăstării noastre 
împliniri. Jn prezent am 
început primele lucrări la 
fundația blocului 17 A, din 
zona viitorului centru ci- ■ 
vie al orașului Vulcan. 
Aici va prinde contur un 
ansamblu de blocuri cu 
spații comerciale la parter. 
Ne 'exprimăm ferma noas
tră hotărîre do a nu ne 
precupeți eforturile pen
tru a executa construcții 
durabile. conștienți
prin munca noastră con
tribuim la înflorirea 
șelor patriei.

Constantin COBRESCU, 
șef echipă betoniștis 

șantierul-Vulcan al T.C.H.

' "S-'AL'."'O'AA'A'-V ;A ; ' "!'"A îj ■ ’■.■AAA-i. ';aâ'„".A ■: A t-i : : ",'A- • '

Munca — izvorul tuturor împlinirilor muncii
împreună cu oamenii din A 

brigada pe taro o conduc, 
am turnat zeci dă mii de 
mc
Și 
ță 
de 
șantier , de
la Deva, fie în Petroșani, 
pe unde am lucrat în ul
timii ani, am privit 
mîndrie și satisfacția 
care ți-o poate da 
rodul muncii.
curi, noile cartiere 
sînt tot atîtea trepte 
calea bunăstării 
celor ce muncesc.

Sărbătorim și acest 1 
Mai cu satisfacția acestor

turnat zeci de mii de 
de beton în 'temeliile 

structurile de rezișlen- 
ale noilor blocuri, 
cite orr am. părăsit 

locuințe.

Și 
un 
fie

cu 
pe 

numai
noile blo

care
pe

tuturor

că

ora-

I.ucrez la întreprinderea 
de reparat utilaje minie
re, Întreprindere " apărută 
pe harta economică a mu
nicipiului, odată cu me- 

: canizarea. comp.Jexă a lu
crărilor din subteran și îh
sprijinul acesteia. Colecti
vul iii carp lucrez a ob
ținut an de an 'însemnate 
sporuri de producție, a 
livrat minerilor utilaje Ia 
timp și de bună calitate. 
Acest lucru demonstrează 
responsabilitatea și 
rîrea oamenilor de
I.R.I.U.M.P. de a 
ni sarcina de mare 
lanță pe care ne-a 
tovarășul

hotă- 
la 

.îndepli- 
impor- 

trasat-o 
Nicolae

Vom spori necontenit producția de cărbune

Ceaușescu, secretar 
ral al
tuturor’. celor care 
Aim în Valea .Jiului.
• Daca mă gîndesc bine, 
nu este ușor sa constru
iești și să repari utilaje 
moderne, de mure randa
ment, dar satisfacțiile’ sînt 
extraordinare cînd știi că 
faci lucrul acesta pentru 
crederea producției de 
cărbune, pentru oameni, 
pentru binele lor. Satis
facțiile profesionale se 

(împletesc armonios cu \ ia- 
ța noastră, 
viața orașului în 
muncesc și trăiesc, 
fapt, locuiesc în 
unul dintre cele 
frumoase orașe ale 
Jiului, oraș în care, 
construit prin grija 
manentă a partidului

pâri ici ului,
gene- 
noua 

inuri-

statului nostru și mult și 
bine. Astăzi, la not, în 
țara, prin muncă și pef- 
sevtientd fiecare om poa
te să-și atingă țelurile pe 
care și le propune. Sînt 
unul dintre aceștia, din 
milioanele de oameni ai 
muncii din România, care 
s-au realizat prin muncă, 
lată de ce, țin și cu acest 
prilej — sărbătorirea zi
lei de 1 Mai — să exprim 
din adîncul inimii calde, 
sentimente de mîndrie , și 

' recunoștință față de partid, 
pentru condițiile minuna
te de muncă și viață pe

(Urmare din pagină 1)

i, a familiilor, cu
care

De A care ic-a creat tuturor oa-
Vulcan,

mai
Văii

s-a
per

și

menilor muncii, pentru vi
itorul luminos al României.

Zeno GANEA. 
sudor, șei de brigadă

S.S.H. Vulcan

Imreuna cu ortacii din 
brigada pe care 
duc, ne mîndrim 
tul că in cinstea 
1 Mai ne-am 
angajamentul în 
rea socialistă 
mult cărbune, 
tone de cărbune 
peste sarcinile de ] 
cinstea z lei de 1 
const taie dovada 
gației cu care au 
toți oamenii din 1 
Sintem conștienți 
că nu am fi putut 
ne astfel de rezultate 
vechile mijloace , clasice, 

și susținere.
1978 cu 
moderne

o con- 
cu iap- 
zilei de 
îndeplinit 

întrece- 
pentru mai 
Cele 3000 

extrase 
plan în 

Mai, 
abne- 

muncit 
brigadă, 

însă 
t obți- 

cu

de abatare
Lucrăm din anul 
ajutorul unor

complexe mecanizate, in
troduse la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului. Pe lingă faptul că 
s-a ușurat considețabil e- 
fortul fizic în abataj, oa
menii și-au sporit cunoș
tințele tehnice, și-au per
fecționat cunoștințele des
pre minerit, iar randamen
tele au crescut an de an. 
In prezent noi obținem 
constant o productivitate 
de 14 tone pe post, cu 
3,6 tone pe post mai mult 
decît sarcina planificată, 
iar cîștigurile noastre sînt 
pe măsura hărniciei orta
cilor. In luna aprilie, bu
năoară, oamenii din bri-

realizat cîștiguri
200-250 lei pe

condițiile de lu
ne sini create

gadă au 
de cîte 
post.

Pentru
cru care
prin grija partidului și 
statului, acum cînd înfră
țiți in muncă sărbătorim 
cu toții ziua de 1 Mai, ne 
exprimăm profunda noas
tră recunoștință pentru 
grija partidului față de con
dițiile noastre de muncă și 
de viață, precum și holă- 
rîrea de a spori necontenit 
producția de, cărbune nece
sar înfloririi economice 
a patriei noastre socialis
te.

Ioan KACSO, 
miner, șef de brigadă 

sectorul VI, I.M. Lupeni

pe călea , independenței și 
suvețaiiilății naționale, a 
socialismului și comunis- 
nîului. Alături . de toți fiii 
patriei, de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din 
Valea Jiului cinstesc 3 Mai 
cu un bogat bilanț de fap
te deosebite obținute ,în 
marea bătălie a realizării 
planului și angajamentelor 
de întrecere din acest ul
tim an al cincinalului La 
loc dfel frunte se află in 
marele raport muncitoresc 
realizările minerilor de ia 
Lupeni și Bărbăteni. Cu 
succese în creșterea pro- , 
ducției fizice, a eficienței 
economice, în economisi
rea materialelor, energiei 
electrice și combustibilului 
— în efortul pentru aplica
rea noului mecanism eco- 
nomico-financiar și realiza
rea unei noi calități în e- 
conomie, au întimpinat 
Ziua muncii Celelalte colec
tive de mineri din 
Jiului, constructorii de 
șini, constructorii de 
șantierele obiectivelor de 
investiții, texlilistele, 
oratorii din transporturi și 
din alte domenii de acti
vitate din municipiu.

Sărbătorind măreața zi 
de 1 Mai puternic angajați 
în avîntul creator al mun
cii, oamenii Văii Jiului dau 
expresie voinței și hotărî- 
rii lor ferme de a-și aduce 
întreagă contribuție în e- 
roicul efort creator ai po
porului nostru pentru . în
făptuirea neabătută a Pro
gramului partidului de dez
voltare multilaterală și în
florire a patriei noastre so
cialiste.

Răspundem grijii partidului
De la începutul acestui 

an, brigada pe care o con
duc a extras în plus față. 
de sarcinile de plan cantita
tea de 600 tone cărbune. La 
acest rezultat nu am fi 
"ajuns dacă formația noas
tră și, în general, noi, mi
nerii nu am beneficia per
manent de un sprijin subs
tanțial, dacă nu am simți 
tot timpul grija deosebită 
cu care sintem înconjurați. 
Avem asigurată asistență 
tehnică necesară, dispunem 
de condiții corespunzătoare- 
pentru desfășurarea activi-.: 
lății; toate acestea fiind re
zultatul măsurilor ' InTre- 
prinse ' în abataje pentru 
îmbunătățirea și perfecțlo- 
narea cxlractiei c/e căi bune.

Am realizat așadar, de. 
la începutul anului, o pro
ducție suplimentară despic 

sîntem £tt toții conști-

bine și 
efortu- 
cu mai 
singu- 
bunăs-

en/i ca este ioarte necesa
ră economiei naționale. Ne 
vom strădui și în continu
are șă depășim planul. Vrem 
să trăim mereu mai 
de aceea ne înzecim 
rile pentru a munci 
mult spor, știind că 
rul izvor al creșterii
tării este munca, depășirea 
indicatorilor de .plan, rea
lizarea .unei producții spe
tite cu cheltuieli materiale 
< it mal reduse.

Așa înțelegem noi, mine- 
, tir să răspundem grijii ' Cu 

care, sintem înconjurați; a- 
șa trebuie să acționăm per
manent pentru a contribui 
la întâiirea economiei na
ționale și, 'implicit, la 'creș
terea bunăstării "noastre.

Valea 
ma-, 

pe

lu

sector

Ioan C. RADU, 
miner, șef de brigadă 

la I.M. Petrila

organizația tuliii cu activitatea de producție 
municipiu activitatea de cercetare, pentru-a

2 Mai — Ziua tineretului

că uneori vrăjiți,

(Urmare clin pagina / 1)
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GotiSecvența
Șț.

lese pașii ca să urmăreas- 
un mo-
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Importante realizări am obținut 
linia educării poiilico-ideologice a | 

Acțiunile organizate în acest ] 
in.ilniri, dezbateri, simpozioane 

•; au contribuit la formarea unui 
tineret nou, multilateral pregătit, conș
tient de sarcinile ce-i revin.

Orientările și indicațiile date de Iova- I 
rășul NICOLAE CEAUȘESCU,- secretar 
general al paitidulhi; cu privire la edu-

In acest an, sărbătorirea Zilei tinere
tului are o semnificație deosebită, avînd 
loc iu numai c,leva zile înainte de Con
gresul al Xt-lea al Uniunii Tineietului 
C<.m..tnst. Acest eveniment de seamă din 
viața lor, tinerii Văii Jiului ii întîmpină 
cu noi și importante realizări. Un prim 
bi anț al .ihtiecerii liteciste „Tineretul — 
factor activ în realizarea revoluției teh- 
nico-știiiițifice", fii care sînt angajați pes
te 15 000 de tineri din întreprinderile și carea tinerei generații in spiritul muncii, . 
instituțiile Văii Jiului, reliefează preocu- se află permanent în atenția noastră. Ac- I 

ționăm <u hotărîre pentru pregătirea le- • 
meînică a tinerilor, în concordanță cu 
cerințele, etapei actuale de dezvoltare, 
pentru legarea mai strînsă a învățămîn-» 

și cu 
asigu- 

■ între-

Pe 
tinerilor, 
sens — întîlniri, dezbateri, simpozioane 
etc. —«

pările organizațiilor U.T.C. pe linia trans
punerii neabătute în viață a istoricelor 
documente aprobate de Congresul ; ăl 
Xll-lea ai partidului. Astfel, in înlîmpi- 
harea înaltului forum utecist < 
revoluțiiina.ă de tineret din i ,
raportează realizarea, a 711 000 Iei la ra în viitor muncitori de nădejde 
economii finanțate și 6 500 000 lei la eco
nomii rieîinanțate, ceea ce reprezintă Ins iflețiți d 
peste 56 la sută din angajamentul nostru 
anual. La aceste importante realizări o 
contribuție de seamă au adus-o tinerii 
de la l.M. Lupeni, I.M. Petrila, I.M. Vul
can, I.M. Bărbăteni, Liceul industrial Pe
troșani,, I.R.I.U.M.P. șl altele care au or
ganizat rodnice acțiuni de muncă patrio
tică atîl in subteran cit și la suprafață 
pentru sporirea producției de cărbune, 
colectarea fierului vechi, recuperarea

I nnor materiale in scopul refolosirii aces-

I 
I
I

care, peșteri 1000 tone in 
plus uijă ae pian. L-am 
lăsat la urma pe Eugen 
Vo,cu, locmai pentru a-i 
sublinia mai bme merite
le; cu uăstomicii sal or
taci care acoperă trei fron
turi ae luciu de peste 230 
ml, cu utilajele ae care 
dispune, cu priceperea da
me mior șr mar ales cu 
ambiția lot nemăsurată, 
brigada să a depășit,, de 
cîteva zile, cota j- lOOtiâ, 
confit mind încă odată că 
plusurile ide plnă w tun nu 
au fost rezultatul unei 
conjuncturi ci rodul unor 
neîntrerupte strădanii de 
autodepășire.

Cîteva .șcctbpze ale mi
nei Petrila au fost ținuic 
in urmă de lucrări tehnice 
și de condiții mai dificile, 
apărute ini luna aprilie. 
Dar — după cum am aflat 
la comitetul de partid pe

isL.'aîa

- so ’ a-.

A":
■

prinderilor din municipiul nostru.
a chemarea pe care 

tarul gene.al al partidului a adresat-o 
minerilor, tuturor* oamenilor muncii* w 
Valea Jiului de a da patriei mai mult 
cărbune, noi, tinerii vom răspunde pre- ’ 
zent cu inii eaga noastră capacitate și I 
putere de muncă, pentru a contribui pe 1 
această cale la dezvoltarea și' Înflorirea | 
scumpei noastre patrii, România socialis- ,

loan CARAIMANEANU, 
prim-secretar al Comitetului 

municipal ăl U.rf\C.

mină și fa comitetul sindi
catului,—■ cele mai multe 
brigăzi s-au mobilizat, ac- 
ționînd intens pentru creș
terea capacității de pro
ducție a Întreprinderii. La 
sectorul 1, consemnăm des
chiderea ae aurind a unui 
nou abataj în stratul 3

(brigada Krisloit fosil) ca
re asigură o creștere u 
producției zilnice cu circa 
100 tone cărbune. La sec
ta, ut II, lucrările ae mai 
mare amploare destinate 
modernizării transportului 
conduc la o importantă 
creștere a productivității 
muncii; au fost executate 
două transversale (brigada 
Vasile Ciornei) și sub con
ducerea maistrului electro-

Dacă în actualul cin
cinal au fost k con
struite peste 5 000 a- 
partamente, in viitorul 
cincinal zestrea urbanis
tică a municipiului 
va . îmbogăți cu în 
9200 de apartamente,

mecanic Victor Brmzqn s-a 
realh.at montaiea benzilor 
cu covor de cauciuc (în 
locul „crațerelbi", depășite ' 
de actualul nivel al pro
ducției). Prin realizarea u- 
niîi preabataj cu tuburi în
gropate în vatră, brigada 
condusă de Ioan Paiup a

scurtat termenul de pune
re in rumție a abatajului 
331--352 cu 12 zile, ceea 
ce înseamnă o suplimenta
re a pioiiucțict cu peste 
1000 tone cărbune, bei to
rul IV rarnine înscris în 

: croiticg întrecerii prin rea
liză, ite. brigăzii lui Eugen 
Voicu: viteze de avansare 
de circa 1,5 ml/zi, cu o 
productivitate - de "peste 12 
tone/post, cifre m care

găsim toata lustnicarea 
p.usului realizat de la în
ceputul unului, de peste 
1<) Oui) tone că) bune.

Regăsim -cu. satisfacție, 
la mma Petrila, numeioașe 
fot muții de luc.u cunoscu
te cțtre, și «e această ga

ia aceasta sărbătoaie 
muncitorească de 1 Mai, 
ies m evidență prin stă
ruință cu care acționează 
peiitiu cieșterea producției 
fizice și piegătneg iroiloi 
iron, uri 'ae luciu,, conco
mitent cu modernizarea 
tehnologiilor de extracție 
Și transpari, t ' 
dovedită în redlizarea 
depășirea indicatorilor de 
plan ii situează în fruntea 
întrecerii socialiste, pe li
nia întîi a activității de 
extracție, datorită pricepe
rii cu care găsesc soluții 
viabile, pe potriva tuturor 
stărilor de fapt, complexe 
și deloc ușoare, ale mine
ritului.

Din atmoslera sărbătorii 
muncii și solidarității- in- . , .
ternațmnaie, „tîtnlecul de ment artistic. - «: 

Acest spectacol 
conceput cu , mai 

farmec, grijă dă casa de 
trebuie să stimuleze o o- 

ea . rientare clară spre acțiuni

1 Mai“ al lui Ciprian Po- 
rumbescu, compoziție cen
tenară, plină de 
armonie, sugestie și opii- 
nlism, nu poate lipsi, < ..........
tiina cîntată de generații similare, modalitate cire
și generații; Nu a lipsit nici ied sporit în conștiința 
in spectacolul tematic din 
Petroșani organizat în cins
tea lui 1 Mai. manifestare 
frumoasă, desrășurată în 
fața casei de cultură, care 
a deschis; ustiel, o nouă 
cale în practica vieții cul
tural-educative și artisti
ce, lf o rotații cunoscute de
ja — ansamblul folcloric 
„Mîndra", condus de.. Gh. „_ . . ..._________  . ,
Clițea, soliști vocali, . for-, au. lost estompate de e-, 
ntațiile . de dans modern 
(instructor Francisc Gram), 
de dansuri populare (Școa
la generală nt. 6), vocal- 
instrumenială „Acustic"
(condusă de Geg Popa) a 
Comitetului municipal

t U.T.C. și casei de cultură

oamenilor muncii. Chiar și 
unele imperfecțiuni tehni
ce și de calitate artistică 
— mai multă atenție pen
tru repertoriul soliștilor 
vocali, prea înclinați spre. | 
copiere, fiind necesară, 
deci, efort și îndrumare | 
constantă pentru a-și pune | 
în valoare propriile po- j 
sibililăți interpretativă — l-,

*
I
ț

iedul general al spectaco
lului care a ieșit din siera 
obișnuită a mținifestărilor 
de acest gen. ;

In amurgul zilei, toate 
versurile, pînteaele și dan
surile au avut semnifica
ția unui cîntec pentru 1 

— parcă au spus altceva, Mai, pentru viața de as- 
comunicat altfel, mai di- lăzi, indicînd varietatea și 
rect cu publicul dccît a- 
tunci cînd se nllă pe o re artistică a oamenilor 
scenă interioară. Iată pen
tru ce și spectatorii sînt 
mai receptivi, își-domo-

bogăția căilor de exprima- 
a oamenilor 

muncii din. Valea Jiului. 
Pentru că disponibilități 
artistice sînt (T. S.) II
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Bilanț rodnic muncitoresc
• Colectivul I.M. Bărbăteni și-a onorat integral 

angajamentul anual asumat în întrecere Ia loji 
dicatorii tehnico-economici.

in-

t

\
\

\
Principalele depășiri iață de prevederi:
• Producția fizică de cărbune cocsificabil in 
luni: peste 17 000 tone.
• Valoarea producției nete, trimestrul I: peste | 
milioane lei.

• Productivitatea medie a muncii in abataje: 
0,5 tone pe post.

• Economii iață de costurile de producție pla- țM VtAoln : imÎIizl-ima las»’*’

pa-

nificate : peste 2 milioane lei.

• Au iost stabilizați Ia mină, în patru luni, pes
te 130 muncitori.

A -ți câștiga prin fapte 
£X un renume, nu esle 

'• * deloc ușor. . Minerii 
din Bărbăteni au găsit însă 
resursele de afirmare desco- 
perindarși-le în . propria 
muncă, dăruită unui .țel pri
oritar: creșterea producției 
de cărbune cocsificabil. 
Oamenii Bărbăteniului 

sîrit mîadli de. înfăp
tuirile lor. Cei tineri 

— lunar' se stabilizează la 
mină, preponderent in fron
turile direct productive, în
tre 30. și 40 de noi munci
tori ~ cred că așa a fost 
mereu. Veteranii, cei care 
au deschis în urmă cu ze
ce ani noile câmpuri minie
re de pe Valea Mi'erlesei, 
cunosc însă prorosul com
plex al formării și. afirmă
rii colectivului, al dezvoltă
rii minei de la o producție 
de 450 tone de cărbune- pe 
zi la piodilCția planificată 
de azi de 1200 tone pe zi 
în. prezent., depășită zilnic y 
cu peste 166'tone. ■

'— Prima oară am parcurs 
ne jos călea de la șosea la 
locul unde 'acum c ihcinTa * 
principală — își. aduce a- 
minlc de' ThcdpulUii' Cons
tantin . Ongfre'i; unul 'din' 
primii sosiți să „sfredcle'as- ' 
că" munții spre' straiele, ne-- 
gre, efjldțe în "unele' -locuri 
plnă la supi’afajă. ‘ Băl ridul 
maistru Otea ne-a arătat pă- 
mînlul nivelat de buldozer 
și doi țăruși: „ Aici va fi un 
plan înclinat și galeria de 
coastă de . la orizontul 780". 
Ne-am pus pe treabă. O bu
nă vreme am -lucrat ,cu roa
ba, pînă am trecut dc bol
ta intrării în galerie a- 
ceea pe care o folosim și 
azi cîrid intrăm spre frân
turi, care are temelia din 
pietre aduse cu targa din 
rîul Mierlesci. Cîștigam 80 
de lei pe schimb și locuiam 
într-o baracă. Retribuția ta
rifară actuală a minerului 
este do 150 Ici pe schimb, 
iar brigadierii cil „specia
lă" au 192 lei pe -schimb. 
Cil despre muncă, compara
țiile aproape că nu au sens 
atunci cînd trebuie să ală
turăm roabei și ciocanului

Izvorul satisfacțiilor — 
pasul înainte al calității muncii

Anul 1980 reprezintă un 
veritabil salt calitativ pen
tru munca și rezultatele 
colectivului de la 1. M. 
Bărbăteni. Bilanțul prime
lor patru luni ale acestui 
an este semnificativ în a- 
cest sens, chiar dacă-l 
comparăm cu o perioadă 
toarte apropiată — anul 
1979. Media producției zil
nice realizate ' în 'primele 
patru luni din 1980 este 
superioară celei din anul 
trecut cu peste 400 de to
ne, echivalentul a peste 
120000 tone cărbune anu
al. Productivitatea muncii

din abataje, comparand a- 
celeași perioade, este cu 
aproape 1,2 tone pe post 
mai mare.

Temelia acestor creșteri, 
ca de altfel și a satisfac
țiilor pe care le. culege 
colectivul situat în acest, 
an în fruntea > întrecerii 
minerești pe întreaga Va
le a Jiului, constă în răs
punderea, in strădaniile și 
priceperea dovedite de 
oamenii minei, In copaci-, 
lățea lor de a-și perfecți
ona activitatea corespun
zător exigențelor puse în 
scama mineritului din ba

zin: mecanizarea și moder
nizarea tehnologiilor, or
ganizarea superioară a 
muncii, formarea de oa
meni fgtpabili să mânuias
că utilajele moderne din 
dotare. La sectorul I al 
minei, întreagă producție 
esle extrasă mecanizat pe 
benzi care, transportă căr
bunele direct în prepara- 
ție. Peste 65 la sută din 
producție se extrage, prin, 
tăiere cu combina, iar 80 
la sulă din cărbune se ex
ploatează în abataje sus
ținute metalic.

| Competență 
la nivelul 
rigorilor 
prezente

de abataj combinele și tran
sportoarele cu benzi.

Destinele Onofreilor — 
fratele cel mare, 
Costică, l-a adus du

pă doi ani la Bărbăteni, ca 
să-1 aibă de oitac, pe fra
tele mic, Gheorghe, care 
terminase in '-70 armata — 
se suprapun la Bărbăteni 
cu ale fraților Tomolea 
■Pompei, șeful de brigadă, și 
Nicolae, maistrul de la sec
torul I. Apoi cu ale lui Pe- 

' t re Olteanu, șef de brigadă 
■ la ' investiții, ale lui Gheor

ghe Oprea și Francisc Te- 
mesvari, șefi de brigadă la 
producție, ale inginerilor 1:- 
milian Tui cu și Vasile Pu- 
păzan. Ău „crescut" alături, 
și-au perfecționai pregăti-

creatrea, au muncit și au 
pentru a cîștiga prestigiu în 
colectivul din care fac par
te și la a cărui familie țin 
tot atlt de mult ca și la fa
miliile de acasă.
fx pusele lui Pompei To - 

molea, care ne vor- 
bește cu dragoste 

despre tinerii din brigada pe 
care o conduce — dați în 
grija fiecărui șef de schimb 

sînt un argument con
vingător asupra modului in 
care s-a format și întărit, 
colectivul minei: ,, Dintre
membrii brigăzii noastre de 
arum zece ani, Carol Mar
tin, Ion Chitic și Ioan Pin- 
țecah au devenit el înșiși 
brigadieri. Florea Osman,

luliu Kiss șl Adoll Plămân 
sini dintre cei mai apreci
at i șeii de schimb ai minei. 
Crislăche Ciubotaru a de
venii unul din artificierii - 
care își aduc o contribuție 
de frunte pentru ca brigă
zile să-și poată îndeplini 
planul".

A lături de cei de la
£X „producție" s-au. aliat 

în permanență in a-
.cești ani cei de lă „investi-, 
ții" — deschizătorii de dru
muri supterarie. Tehnicianul 
Gheorghe Dumițraș și lăcă
tușul Ioan Bojieă, inginerul 
Stan Iureș și șeful de bri
gadă Olteanu au fost ,,pre- 
zenți" zi de' zi la datorie în 
cei zece ani de existență ai 
minei. Pe umerii lor, ui în-

Iregului sector, stă viitorul 
minei. Acest viilor“înseam
nă introducerea în mină a ■ 
tehnologiilor moderne și Șeț--- 
măsoară în etiei-ența ridica
tă a întregii activități. La 
Bărbăteni, Cinul trectil, s-a 
creat tin nou flux de benzi, 
o „magistrală a cărbunelui" 
spre preparație. Acum se . 
execută' lucrările unui nou 
circuit subteran pe care va 
curge plnă la finele anului,-Ti 
direct 'spre preparație, pes- Ț 
te 75. la sută din producția 
minei — .<> nouă măsură, pe 
lîngă multe altele, caic vor 
da ptilej colectivului să 
consolideze prestigiul deja 
cîșligat în fața minerilor din 
întreaga Vale, în fața, țării.

: Gheorghe ONOFBEf, ;
; șef de brigadă: „Părea j 
i de neconceput că la ț 
i Bărbăteni să se reali- ; 
; zeze avansări înalte în 
i pregătiri. Dar, odată cu î 
j introducerea noilor teh- ; 
: nologii, în abataje. a ,
■ devenit o condiție obli- :. 
; galorie. Ne-am impus :
■ voința și am reușit cu ;
: brigada pe' care o con- ă ; 
î duc avansări lunare de ț , 
: peste 100 ml. Acum, a- : 
i < easta a devenit o prac- ; 
i tică. Am realizat de la l 
i începutul anului, peste ; 
; prevederi, 40 ml. Pregă- ; 
i tim un nou panou, în ; 
i care se va introduce un ; 
: complex mecanizat de : 
: abataj. Va fi pus la ; 
; timp în funcțiune !“ j

Ioan BOJICA, șef de : 
; echipă lăcătuși : J.ăc.i- j
i tușii și electricienii, toți • 
: cei care asigurăm con- i 
; dițiile ca mun< a în a- : 
i bataje să se desfășoare : 
i fără stagnări, trăim a- ț 
; lături de mineri satis- j 
; făcliile împlinirilor. Mon- ; 
ț tăm combine de înaintări ; 
; și combine de abataj, j 
ț benzi si transportoare de j 
; mare capacitate Le ; în- i 
J trețînem și reparăm cu ț 

; competentă. ,[aptele o ; 
ț dovedesc ".
: Ing. Etnilian TL'RCIJ, j
; șeful compartimentului ț 
; lopo-geolehnic al minei: ; 
i „Mina Bărbăteni a fost ț 
i confruntatăcu . probie- : f 
; me .mari în ■.evacuarea;. L*. 
: cărbunelui. S-a adoptat ; 
: în. consecință un . amplu : 
; program de concentrare ț 
; a producției. Primul pas ; . 
i l-am făcut prin punerea ’ , 

în funcțiune ..a „maqis- ; 
tralei cărbunelui" de ta = 
orizontul bau Peste 61) î 
ta suta din producția i 
minei este evacîiată a- : 
cum pe benzi. Un sin- ; 
gur abataj dotat cu : 
combină și susținere ; ’ 
metalică produce acum 
cît- produceau înainte :

,4—5 abataje cameră; la j 
un 'oc, iar evacuarea = 
cărbunelui se. face,i;.,.de ș 
asemenea, mecanizat. U. 
Prin lucrări intense de : 
întreținere și execuția r 
de noi pregătiri, am reu- î 
șit șă ne creăm înde-,. Ș 
pendență în transport, ; 
renunțînd în ultimele ; 
Juni Ia evacuarea car- ; 
bunelui prin mina Lu- î 
peni. i

Pagină realizată de

Anton HOFFMAN

Ion Pintecan, 
șef de brigadă, 
sectorul II.

Emilian Zam
fir, șef de brigadă, 
sectorul investiții.

Gheorghe Ono- 
frei, șef de briga
dă, sectorul I.

Constantin O- 
nofrei, șei de bri
gadă, sectorul II.

Ioan Bojieă. șef 
de echipă mon’aj, 
sectorul investiții.

Sigismund Ko
vacs, șef de bri
gadă, sectorul II.

Pompei Tomo
lea, șef de briga
dă, sectorul I.

Francisc KerO' 
keș, șeful secte 
rului I.
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Marea adunare din Capitală 
consacrată Zilei de 1 Mai

(Urmare din pagina I)

șoimi ai patriei, de tineri 
și tinere oferă, la sosire, 
ill fața sălii palatului, to

varășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena
Ceaușescu buchete de flori. 
Coruri reunite intonează 
<uno-.ci.luf cinice „l’arlidul- 
Ceau .oscii -România".

La -intrarea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
sînt salutați cu nesfîrșite 
aplauze și puternice urale. 
Cei prezenți în sală scan
dează îndelung numele 
partidului și secretarului 
său general, nume cu va
loare de simbol în conști
ința întregului nostru po- 

v Por.
Ora .16. Împreună cu se

cretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiul a- 
dunării iau Ioc tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de 
partid si de stat.

Iau loc,, de asemenea, în 
prezidiu vechi militant: ai 
mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, 
reprezentanți ai conducerii 
unor organizații de masă șl 
obștești, muncitori, alți 
reprezentanți ai colectivelor 
unor mari întreprinderi din 
Capitală, personalități ale

vieții noastre științifice și 
culturale.

In sală sint prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de 
partid cu stagiu din ilegali
tate, conducători de insti
tuții centrale, organizații 
de masa și obștești, gene
rali și ofițeri, activ iști de 
partid și de stat, oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Sînt de față delegați și 
reprezentanți ai unor foruri 
sindicale internaționale, ai 
unor organizații sindicale 
din țări socialiste, din state 
în curs do dezvoltare, din 
alte țări de pe diferite me
ridiane ale globului. _

Iau parte șefi de mi™uni 
diplomatice acreditați la 
București, alți membri ai 
corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai 
presei străine.

Sala este împodobită săr
bătorește. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii 
Socialiste România.

Adunarea este deschisă 
de tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secrelar al 
Comitetului municipal
București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei.

Despre semnificația săr
bătoririi în țara noastră, în

acest an a zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

Adunarea se încheie în- 
tr-o atmosferă înălțătoare, 
de vibrant patriotism. Par
ticipant» ovaționează ne
întrerupt pentru partid și 
secretarul său general pen
tru eroica noastră clasă 
muncitoare, pentru harni- 
.cul nostru popor, pentru 
patria noastră liberă, 
independentă, demnă și în
floritoare. Se scandează mi
nute ’ în șir „Ceaușescu 
— P.C.R. 1", „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu — 
pace !“.

In continuare a avut loc 
un spectacol festiv.

Finalul spectacolului fes
tiv reunește glasurile ar
tiștilor și ale tuturor celor 
prezenți în momentul so
lemn al intonării Imnului 
de luptă al muncitorilor din 
toate țările — Internațio
nala.

La ieșirea din sala Pa
latului sporturilor și cultu
rii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt întîinpinați 
cu aceleași sentimente de 
înaltă prețuire, de dragos
te profundă de zeci de 
mii de bucureșteni afiați. In 
Parcul Tineretului.

Tovarășul Nicolae

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului parcurg pe jos, 
priiitr-un adevărat culoar 
viu, aleile parcului. încon
jurați de o mulțime entu
ziastă, care ovaționează 
cu însuflețire pentru partid 
și secretarul său general.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, se prind într-o 
mare horă a bucuriei ală
turi de numeroși bucu
reșteni — moment ce în
truchipează cu puterea de 
expresie a simbolului, uni
tatea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul 
partidului, a secretarului 
său general, încrederea de
plină în viitorul luminos al 
patriei noastre socialiste.

Această sărbătoare de 
veche tradiție muncitoreas
că s-a constituit într-o vie 
și grăitoare imagine, a a- 
deziunii întregii noastre 
națiuni la politica internă 
și externă a partidului și 
statului, iluslrînd sugestiv 
hotărîrea cu care clasa 
muncitoare, întregul popor, 
în frunte cu comuniștii, ac
ționează pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, a Programului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

FILME

1 MAI

13,00
13,10

PETROȘANI. — 7 No
iembrie : Omul care ne 
trebuie; Republica: O ca
să sub soarele fierbinte; 
Unirea: Marea liniște.’

LONEA: Moarte pe
Nil, seriile I-II.

ANINOASA: Artista,
dolarii și ardelenii.

VULCAN — Luceafărul: 
Colosul din Rodos, seriile 
I-II. Muncitoresc:. Mereu 
împreună;

LUPENI — Cultural : 
Camionul de cursă lungă.

URICANI: Adio, dar ră- 
mrn cu tine.

JOI, 1 MAI 1980

17,30

18,50
19,00
19,30

19,40

20,05

22,05

22,25

I

2 MAI
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Omul care ne 
trebuie; Republica: O ca
să sub soarele fierbinte; 
Unirea : Marea liniște.

PETR1LA : Cine mă stri
gă.

LONEA : Moarte pe
Nil, seriile I-II.

ANINOASA: Artista,
dolarii și ardelenii.

VULCAN — Luceafărul: 
Colosul din Rodos, seriile 
I-II; Muncitoresc: Mereu 
împreună;

LUPENI -- 
Camionul de 
Muncitoresc: 
tlantidei.

t -RICANI : 
rinarul.

Cultural :
cursă lungă. 
Lumea Â-

10,00

13,00
16,45

17,00

17,20

18,50
19,00
19,25

20,25
Popeye ma-

TV

ACTUALiTATEA ÎN LUsHf 1 MAI 1980

------------ ---------------- -
Telejurnal.
Itinerar la început de 
mai. Reportaje, mu
zică și poezie. - 
T'elesport.
In premieră la 1 
Mai: Noi cîntece 
muncitorești.
,,Oameni și flăcări" 
reportaj.
Teatru tv. „Vremea 
Sînzienelor",
1 001. de seri.
Telejurnal.
Pe ogoare — zile de 
muncă, pentru pîinea. 
țării.
„1 Mai muncitoresc" 
film documentar.
Spectacol festiv de
dicat zilei de 1 Mai. 
Instantanee de mai, 
Cîntece de voie bu
nă.
Din cîntecele și dan
surile popoarelor.
Telejurnal.

2 MAI 1980
Tineri în țara tine
reții (I).
Album de mai.
In premieră : Noi
cîntece patriotice și 
revoluționare.
Premiul Euroviziu- 
nii. Selecțiunî de la 
concursul de muzică 
ușoară.
Tineri în țara 
reții(II).
1001 de seri.
Telej urnal.
Tineri în țara 
reții (III).
Film artistic : 
ria nu cîntă“ Premie
ră tv. Producție a 
Casei de filme Unu.
Telejurnal.

PRONOEXPRES

tine-

NAȚIUNILE UNITE

Sesiunea Consiliului Economic ți Social

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — La sediul din 
New York al Națiunilor U- 
nite continuă lucrările se
siunii Consiliului Economic 
și Social (ECOSOC)— or
gan principal al O.N.U., 
compus din 54 de state, 
printre care și România.

Continuînd inițiativele sa
le din ultimii ani, țara noas
tră a inițiat la actuala se
siune a ECOSOC un pro
iect de rezoluție privind 
îmbunătățirea activității de 
coordonare și informare din 
sistemul O.N.U. în domeniul 
tineretului.

Proiectul de rezoluție por
nește de la hotărîrea Adu
nării Generale a O.N.U. ca
te, la inițiativa țării noas- 
re, â proclamat anul 1985 
a „An internațional-al ti- 
ieretului“, cu deviza „Par
ticipare, dezvoltare, pace". 
In proiect se exprimă con
vingerea că este necesar să 
se intensifice eforturile tu
turor țărilor pentru înfăp
tuirea unor programe con
crete privind, tineretul, pen

tru îmbunătățirea activități
lor O.N.U. și ale instituții
lor sale specializate în do
meniul tineretului.

Supus atenției și aprobă
rii Comitetului social al 
ECOSOC, proiectul de re
zoluție inițiat de România a 
fost adoptat prin consens. 
Numeroase delegații au ți
nut să sublinieze valoarea 
acestei inițiative în cadrul 
pregătirilor pentru marcarea 
„Anului internațional al ti
neretului".

★
NAȚIUNILE UNITE 30 

(Agerpres). Consiliul Eco
nomic și Social al O.N.U. a 
adoptat marți, fără a supu
ne Ia vot, o rezoluție prin 
care Cheamă toate guver
nele să contribuie la re
construcția și dezvoltarea 
Libanului. , De asemenea, 
documentul cere organis
melor specializate ale 

„ O.N.U. și secretarului ge
neral să sprijine și să mo
bilizeze eforturile destinate 
reconstrucției și dezvoltării . 
Libanului.

Eșuarea unor noi încercări pentru 
desemnarea președintelui Turciei

ANKARA 30 (Agerpres).’ 
— In continuarea procedurii 
de desemnare a președinte
lui Turciei, în Parlamentul 
Turc au avut loc trei noi 
tururi de scrutin — 51, 52 
și 53 — fără ca vreun can
didat să întrunească majo
ritatea de 318 voturi, nece
sare pentru a fi declarat a- 
les. Candidatul Partidului 
Republican al Poporului ; 
Muhsin Batur, a primit 264 
de voturi în turul 51 și 246 
în turul 52, iar candidatul

Partidului Dreptății, Sadettin 
Bilgic — 253 și, respectiv, 
234 de voturi. Al treilea tur 
de scrutin a fost anulat, în- 
trucit participarea la vot a 
fost sub minimum necesar.

După cum se știe, man
datul de șapte ani al pre
ședintelui Fahri Koruturk, a 
expirat la 6 aprilie, funcția 
supremă în stat fiind exer
citată temporar de preșe
dintele Senatului, Ihsan Sa- 
bry Caglayangli.

Zece ani decisivi pentru 
națiunile latino-americane

BRASILIA 30 (Agerpres). 
Sosit în vizită la Brasilia 
pentru a analiza cu oficia
litățile guvernamentale 
braziliene „straiegia țărilor 
membre ale Sistemului E- 
conomic Latino-American 
(SELA) în domeniul dez
voltării lor economice și 
sociale în următoarea de
cadă", secretarul executiv 
permanent al SELA, Cărlos 
Alzamora, a evidențiat ne
cesitatea întăririi și conso-'- 
lidării instituțiilor de co

operare reprezentative din 
America Latină. Arătind 
că SELA trebuie să aibă 
un rol dinamic, el a men
ționat că următorii zece 
ani sînt decisivi pentru 
dezvoltarea economică in
dependentă a națiunilor ia- 
tino-americane. „America 
Latină nu are alte alterna
tive decît să-și consolide
ze instituțiile de cooperare 
reprezentative și să devină 
mai prezentă în viața in
ternațională" — a spus el.

I 10,00 Omagiu lui 1 Mai. 
Cîntece patriotice și 
revoluționare.

10,20 Primăvara ogoarelor.
10.50 In zi de sărbătoare

— emisiune de cîn
tece, versuri și dan
suri prin care copiii 
țării omaqiază ziua 
de 1 Mai.

11,30 Angajamente și fap
te muncitorești.

11.50 Cîntece și dansuri 
populare românești și 
ale naționalităților 
conlocuitoare

UN NOU satelit din se
ria Co'smos, ce poartă nu
mărul 1177, a fost lansat 
în. Uniunea Sovietică pen
tru continuarea cercetări
lor în spațiul cosmic. A- 
paratele satelitului func
ționează normal — trans
mite agenția TASS.

PRIMA reuniune econo
mică la nivel înalt a Orga
nizației Unității Africane 
(OUA) și-a încheiat lucră
rile, marți seara, Ia Lagos, 
după două zile de dezba
teri. Participant» au adop
tat .un plan de dezvoltare 
economică a Africii. Acest 
plan „va constitui un fun
dament economic al Afri

cii pînă în anul 2000", a 
declarat șeful statului Se- 
negalez, Leopold Sedar Sen- 
ghor, în cuvîntarea de 
închidere a reuniunii. •

PREȘEDINTELE Carter a 
anunțat oficial, relatează 
agențiile internaționale de 
presă, numirea senatorului 
Edmund Muskie în funcția 
de secretar al Departamen
tului de Stat al S.U.A., în 
locul lui Cyrus Vance, care 
după cum se știe, a demi
sionat zilele, trecute.

CINEASTUL Alfred Hitch
cock, a încetat din viață, 
marți la Los Angeles în 
virată de 81 de ani. Alfred 
Hitchcock, care timp de 
mai bine de jumătate de 
secol s-a afirmat ca mais
trul filmelor de suspans, 
s-a născut la Londra, la 
13 august, 1899.

NINSORILE abundente 
abătute săptătnîna trecută,

asupra unor zone din lan
dul vest-german Bavaria, 
determinînd ruperea unor 
linii de transmisie a cu
rentului electric și pertur
barea aprovizionării cu e- 
lectricitate, au provocat pa
gube de cel puțin 20 000 000 
mărci.

PESTE 4 000 de munci
tori de la unități producti
ve din Seul și din alte lo
calități din Coreea de Sud 
nu s-aii prezentat la lucru, 
în ultimele zile, în semn 
de protest față de refuzul 
patronatului de a le îmbu
nătăți condițiile de salari
zare. Această acțiune re
vendicativă intervine după 
mișcarea minerilor din 
Chongson, provincia Kan- 
won, care s-a încheiat prin 
satisfacerea cererilor gre
viștilor.

CONSILIUL guvernato
rilor al Programului O.N.U.

pentru mediul înconjurător 
(UNEP) s-a pronunțat, cu 
o mare majoritate de vo
turi, pentru încetarea ori
cărei forme de cooperare 
între UNEP și Republica 
Sud-Africană. Documentul 
dat publicității în acest 
sens arată că politica de 
apartheid a R.S.A. încalcă 
dreptul oamenilor la o 
viață demnă și pașnică și 
la un mediu eliberat de 
restricții inumane.

IN COMUNICATUL cu 
privire la îndeplinirea pla
nului economic național al 
Chinei pe 1979, publicat do 
Biroul de stat de statistică, 
se arată că valoarea pro
ducției totale industriale și 
agricole a atins 617,5 mi
liarde yuani, cu 1,5 la sută 
mai mult decît se planifi
case și cu 8,5 Ia sută mai. 
mult decît în 1978.

I
I
I
I
I
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I
I
I

I
line-

Rezultatele tragerii Pro- 
noexpres din 30 aprilie.

Extragerea

Extragerea

Fond de 
874 710 Iei.

19 16
37

I: 4
26 31

II : 30 44 25
22 33 9

cîștiguri :

Recomandări rutiere
In aceste zile de odih

nă, traficul rutier va fi 
mult sporit. Mulți pose
sori de autoturisme pro
prietate personală, care 
vor porni la drum lung 
se vor confrunta cu si
tuații mai puțin obiș
nuite. In zonele de drum 
în curbă, în apropierea 
localităților este de pre
văzut că se vor forma 
coloane de mașini. Pen
tru a evita nedoritele ac
cidente rutiere, în aces
te condiții, reamintim 
conducătorilor auto că 
trebuie să țină seama de 
cîteva recomandări utile, 

conduitei 
circulația 

publice, 
în apropie- cidente. 

rea zonelor de agrement, 
este recomandabil să se 
circule cu viteză redusă pî- 
nă la limita necesară e- 
vitării în orice moment 
a accidentelor. Orice in
tenție de schimbare a 
direcției de deplasare tre
buie semnalizată din timp. 
Nu efectuați manevra de 
depășire 
sigurarea 
localități 
benzile 
pentru a 
sigurarea 
fluente. Trebuie interzisă 
categoric prezența copi-

de cerințele 
preventive în 
pe drumurile

In localități,

numai după a- 
de rigoare. In 
trebuie folosite 
de preseleeție 

contribui la a- 
unei circulații

ilor pe locul din dreapta 
conducătorului auto, îar 
centurile de siguranță să 
fie folosite. Pe cit posi
bil să se evite antrenarea 
conducătorilor auto în 
discuții cu cei aflați în 
mașină.

Celor care se încume
tă la deplasări pe distan
țe mari, li se recomandă 
să face pauze în condu
cere, la circa 100—120 
km de drum. Este bine 
să aveți în portbagaj roa
tă de rezervă, m.ici piese 
de schimb cum sînt teecu- 
lețele, curea de ventila
tor, siguranțe, cabluri 
etc, pentru a putea fî e- 
xecutate eventualele „pe
ne" cauzate de mici in-

Să nu uităm nici un 
moment în aceste zile că 
ne deplasăm în scopuri 
de agrement și deci să 
respectăm și să aplicăm 
normele civilizației rutie
re. Se impune deplasarea 
în limitele vitezei legale, 
respectarea priorităților, 
deplasarea cu răbdare în 
eventualele coloane de 
mașini care se formează 
pe alocuri, evitarea de
pășirilor riscante „în 
furculiță" și protejarea cu 
grijă a zonelor înverzite, 
a pîrîurilor și rîurilor din 
zonele de agrement. (V.S.)

Urmaîorul număr al ziarului nostru 

apare sîmbătă, 3 mai 1980.
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