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In in timpinarea Zilei de I Mai
Rodul mecanizării, 

sporuri de productivitate

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Statele Unite ale Americii
Recepție la Houston

Sîmbătă la amiază, în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, primarul orașului 
Houston și doarrina Jim Mc 
Conn au oferit o recepție la 
Clubul River Oaks Country.

Au participat persoanele 
oficiale române,.: precum și

Dejun in onoarea
în onoarea președintelui 

Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, prima
rul orașului Houston și doam
na Jim McConn, precum și 
Comitetul pentru relații ex
terne, Camera de comerț din 
Houston, Asociația din Hous
ton pentru comerț mondial 
și Institutul de educație in
ternațională au oferit un de
jun la Clubul River Oaks 
Country.

Au participat oficialitățile 
române care îl însoțesc pe

Vizita la uzinele 
„Cameron Iron Works**  din Houston

• (Continuare in pag. a 2-a)

Sîmbătă după-amiază pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova- 
rs,a Elena Ceaușescu au vi
zitat una din marile unități 
ale companiei americane 
„Cameron Iron Works" din 
Houston, specializată în pro
ducția de țevi prin extru- 
ziune.

Specialiștii uzinei au făcut 
o scurtă prezentare a acti
vității întreprinderii, a pro
ducției pe care o realizează, 
aratînd că, pe baza prelu
crării prin extruziune a oțe
lurilor, îndeosebi a oțelurilor 
aliate și înalt aliate, uzina 
produce o gamă largă da 
țevi de mare gabarit, pen
tru nevoile industriei chi
mice, echipamente energetice 
și pentru alte domenii ale 
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Orientarea școlară și profesională a elevilor
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oficialități ale orașului Hous
ton, oameni de afaceri, alte 
personalități ale vieții eco
nomice, sociale și cultural- 
științifice.

In timpul recepției, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu gazdele în- 
tr-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

oaspeților români 
'președintele României în vi

zita în S.U.A.
Au fost prezenți repre

zentanți ai oficialităților lo
cale, ai unor companii si 
firme1 industriale, comerciale 
și bancare din Houston, sta
tui Texas, personalități ale 
vieții cultural-știinfifice din 
Houston.

în cursul dejunului, desfă
șurat Intr-o atmosferă cordi
ală, prietenească, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
primarul orașului, Jim Mc 
Conn, au rostit toasturi.

tehnicii moderne. Oaspeții 
au fost invitați să asiste la 
procesul de extrudare, cu a- 
jutorul unor prese moderne, 
de mare putere, pe baza că
ruia lingourile incandescente 
sînt transformate în țevi și 
tuburi metalice de mare ga
barit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat a- 
mânunțit și a primit explica
ții ample în legătură cu 
procedeele și tehnologiile 
moderne utilizate.

Președintele corporației a 
mulțumit călduros înalților 
oaspeți români pentru cin
stea ce li s-a făcut prin. in
cluderea acestei întreprinderi 
în itinerariul vizitei eFectu- 
ate de președintele Nicolae 
Ceaușescu în S.U.A.

în încheierea vizitei, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 

a exprimat călduroase mul
țumiri pentru primirea fă
cută, pentru prilejul de a 
cunoaște activitatea acestei 
moderne întreprinderi a in
dustriei texane.

Sosirea ia New Orleans
După încheierea vizitei la 

Houston, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
precum și persoanele oficiale 
care îi însoțesc au sosii sîm
bătă după-amiază, la New 
Orleans, cel mai mare din
tre orașele Statului Louisiana, 
mare port la vărsarea fluviu
lui Mississippi în Golful 
Mexicului. Pe aeroportul in
ternațional, împodobit cu 
drapelele de stat ale Româ
niei și S.U.A., solii poporu
lui român sînt întîmpinați de 
oficialități locale, reprezen
tanții unor organisme econo
mice și comerciale cu sediul 
în acest oraș.

La scara avionului, în 
fața căreia a fost desfășurat 
un covor roșu, primarul o- 
rașului, adresînd înalților 
oaspeți un călduros bun ve
nit, înmînează președintelui

Recepția și dineul oferite in onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
Sîmbătă, 15 aprilie, la Clu

bul „Plimsoll", din New 
Orleans, a avut loc o re
cepție în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu oferită 
de Moon Landrieu, primarul 
acestui oraș, și de soția sa.

Tn cadrul recepției, la care 
au participat numeroase per
soane oficiale din statul Loui
siana și din orașul New Or
leans, președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
celelalte persoane oficiale 
care îl însoțesc, s au întreținut 
cordial cu edilii orașului, cu 
persoanele oficiale din sta

Luîndu-și rămas bun de la 
conducătorii și specialiștii 
întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a urat 
succes deplin în activitatea 
viitoare.

României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, diploma de cetă
țean de onoare al New Or- 
leansului. Doamna Landrieu 
oferă tovarășei Elena 
Ceaușescu un splendid bu
chet de trandafiri roșii.

Fanfara marinarilor into
nează imnurile de stat ale 
României și Statelor Unite.

Primarul Landrieu prezintă 
aooi oficialitățile locale ve
nite în întîmpinarea solilor 
poporului român.

După încheierea ceremo
niei primirii, coloana ofici
ală de mașini, în care iau 
loc înalții oaspeți români, 
se îndreaptă spre hotelul 
Royal Orleans, în cartierul 
vechi al orașului unde au 
reședința în timpul acestei 
etape a vizitei de stat, pe 
care președintele Nicolae 
Ceaușescu o întreprinde în 
S.U.A.

tul Louisiana, cu reprezen
tanți ai vieții economice lo
cale, oameni de afaceri, spe
cialiști, oameni de știință și 
cultură.

★
în aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, împre
ună cu persoanele Oficiale 
române care îi însoțesc au 
participat- la un dineu oferit 
de primarul orașului New 
Orleans, de soția sa și de 
Centrul internațional al co
merțului din statul Louisiana.

• (Continuare in pag. a 4-a)

La toate cele trei comple
xe mecanizate de la I M. 
Paroșeni, minerii din brigăzi
le conduse de Francisc Faza- 
kas, llie Filiche și Constantin 
Ciobănoiu au obținut, în a- 
cest început de trimestru, re

zultate remarcabile.
Printr-o creștere substanfia-

Noi utilaje
Tn vederea îndeplinirii an

gajamentelor asumate, în a- 
batajul mecanizat din stratul 
15 de la I.M. Aninoasa s-a 
introdus o combină de înain
tare și tăiere. O echipă for
mată din lăcătușii loan Tăi- 
ță, loan Feier, Nicolae Feier, 
Nicolae Huhu, electricienii 
Ion Danciu, Gheorghe Nitu, 
lordache Cojocaru și minerul 
Victor Andrițoiu, șeful brigă
zii din abatajul respectiv, a- 
lături de care au participat

■r **.  <

ÎMI n 1
„ ■Ly O

M

Betoniștii din echipa condusă de Mihai Sava din Vulcan, 
lucrează în ritm susținut la turnarea fundației blocului 3 B ce 
va avea în final 8 nivele și 64 de apartamente.

Foto: Gh. OLTEANU '

j Inteligența proprie 
t si-a spus cuvintul

i
Cu 8 luni in urmă, sec

torul XI investiții din ca
drul I.M. Petrila a tost do
tat cu o combină pentru 
lucrările de înaintări in 
steril. Combina era folo
sită cu bune rezultate de 
combaineri pricepuți și 
suprâvegheați cu mare a- 
tenție de mecanicii de re
vizie din sector. Dar, din 
cauza rulajului, s-au u- 
zat garniturile originale, 
ridicind probleme in buna 
tuncționare a combinei. 
Garnituri originale nu moi 
erau. In această situație, 
o combină era sortită „re- 

lă a productivității muncii 
brigada condusă de Francisc 
Fazakas a extras suplimen
tar, la zi, pe această lună, 
2188 tone cărbune, cea a 
lui llie Filiche 228 tone, iar 
cea condusă de Constantin 
Ciobănoru 122 tone.

în subteran
efectiv maiștrii loan Borca și 
loan Bendea, precum și ingi
nerul losif Zlăgneanu, șeful 
sectorului II, nu au întrerupt 
lucrul pînă la terminarea 
montării combinei. Deși a- 
ceasta s-a prelungit pe par-î 
cursul a patru schimburi, oa
menii nu au dat înapoi, conș- 
tienți fiind că prin punerea 
în funcțiune a combinei, pro
ducția extrasă cu complexul 
mecanizat va crește conside
rabil. i

\ 
\ 
j

pausului" pe o perioadă l 
îndelungată. Numai că ' 
oamenii minei — munci
tori, ingineri și tehnicieni 
— nu se puteau împăca 
cu acest gînd, și au în
ceput căutările, zbuciu
mul pentru a găsi soluția 
cea mai potrivită, 1

Un grup de ingineri, 
tehnicieni, maiștri și mun
citori, dintre care ii amin
tim pe inginerul șef elec- » 

Simion POP, |

lăcătuș, I.M. Petrila >

(Continuare in pag. a 2-a)

Acum, cînd pornim în cel 
de-al treilea trimestru șco
lar, cadrele didactice din 
Valea Jiului își vor spori 
preocuparea pentru încheie
rea anului școlar cu cele 
mai bune rezultate, pentru 
intensificarea și concretiza
rea activității de orientare 
școlară și profesională a 
elevilor din clasele termi
nale, precum și pregătirea a- 
cestora pentru confruntarea 
cu etapa imediat superioară. 
Referitor la clasele termi
nale se poate arăta că, spre 
deosebire de anii precedenți, 
în atenția directorilor de 

școli, a colectivelor de ca
dre didactice a stat, încă 
de la începutul anului șco
lar, pregătirea elevilor pen
tru susținerea concursurilor 
de admitere în treptele ur
mătoare.

Cu privire la această ac
tivitate, prioritară acum 
pe agenda de lucru a șco
lilor, se poate arăta ca în 
fiecare unitate de învățămînt 
cu clasele V-VII s-au for
mat comisii de orientare șco
lară și profesională. Ținînd 
seama de perspectiva dez
voltării economice a Văii Jiu
lui și de aptitudinile elevi

lor, s-a desfășurat o mun
că intensă în vederea o- 
rientării elevilor din clasele 
a Vlll-a și a X-a spre li
ceele de specialitate din mu
nicipiu. Tn acest scop s-a 
popularizat rețeaua lice
elor din Valea Jiului, pro
filurile, planul de școlari
zare pe unități, precum și 
normele de înscriere în trep
tele 1 și a l!-a de liceu, s-au 
organizat acțiuni de atragere

Prof. Natalia ALDICA, 
inspector școlar județean

I

rmam
din inițiativa comite

tului U.T.C. de la mina Dîl- 
ja, pentru cel de-al doilea 
trimestru al acestui an se 
vor organiza cu tinerii mi
neri nefamiliști cazați în că
min acțiuni menite să con
tribuie la mai buna auto- 
gospodărire muncitorească 
a întreprinderii, 
prezent, această

I s-a materializat în 
I parea tinerilor la

Pînă în 
inițiativă 

partici- 
înfrumu-

sețarea incintei întreprinde
rii și la extinderea cu circa 
600 mp a grădinii de zar
zavaturi și legume a canti
nei miniere. (V.S.)

EXPOZIȚIE. Astăzi (ora 
10,30), la Muzeul mineri
tului din Petroșani se des
chide o expoziție de filate
lie a pionierilor și școlari
lor. Participă cercuri de fi
latelie din școlile generale 
nr. 1, 2, 4, 5 și 6 Petroșani, 
nr. 1 și 6 Petrila și nr. 3 Hu
nedoara. (T.S.)

DUPĂ CE A FOST A- 1 
BANDONATA, vechea hal- I 
dă din Cimpa a minei Lo- ' I 
nea a devenit un șantier • 
funciar. Cu un buldozer a > 
fost nivelat întreg perime- I 
trul ocupat pînă nu de- * 
mult de pămîntul și piatra | 
scoase din mină, iar de cî- ’ 
teva zile a început planta
rea pe fosta haldă a celor 
peste 4000 puieți de sa'cîm.
(T.V.)

oă in/o-fmătn J



în zilele vacanței de. 
primăvară, mulți elevi ai 
Școlii generale nr. 6 din 
Petrila au luat parte la 
activitățile organizate pen
tru ei.

— In clădirea atelieru
lui școală, ne spunea prof. 
Emil Kreiter, pe lîngă ac
țiunile de gospodărire, se 
continuă munca destinată 
realizării planului de pro
ducție. Dar programul 
nostru de vacanță cuprin
de și activități sportive, 
cultural-artistice, social- 
Urile.

. întreaga școală răsuna 
de cîntacele elevilor ca
re participau la repetițiile 
formațiilor artistice. La a- 
ceastă unitate de învăță- 
mînt există, de mai mulți 
ani, o continuă atenție,

ACȚIUNEA PRIMĂVARA

Jurnal de 
vacanță

La ora cînd publicăm această fotografie, locatarii blocului 107 din strada Re
publicii — Petroșani, beneficiază de un frumos rond plantat cu flori - rezultat al citorva 
ore de muncă patriotică de sîmbătă după-amiază.

J
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Inteligența proprie 
și-a spus cuvintul

(Urmare din pag 1)

însoțită de eforturi remar
ci bile, pentru viața cultu
rală care contribuie la 
procesul de formare a ele
vilor. In vacanță și-au con
tinuat munca de perfec
ționare spectacolul de re
vistă „Salut voios, parti
dului părinte" . (pregătit 
de învățătoarele -Joana 
Nuică, Dorina Cordea și 
prof. Gheorghe Muscă), 
orchestra de muzică popu
lară formată din peste 40 
de copii, grupul folk, for
mațiile de dansuri moder
ne și populare (instructor 
înv. Maria Gavriș). Era o 
zi obișnuită a acestei va
canțe de primăvară, dar 
o zi care dovedea, prin 
numărul elevilor prezenți 
la școală, că activitățile 
atractive sînt așteptate și 
urmărite cu perseverență, 
indiferent că sînt gospo
dărești, culturale sau spor
tive, O astfel de idee a 
reieșit și la Școala gene
rală nr. 1, tot din Petrila. 
Această școală și-a for
mat o adevărată tradiție 
din organizarea taberelor 
montane.

— De fapt, „Montana" 
se numește și Cercul turis
tic al elevilor noștri ne 
informa prof. Dan Cocor, 
cunoscut animator al a- 
cestor activități. Intre 7 și 
14 aprilie am fost cu un 
grup de 32 de pionieri în 
tabăra de la cabana Bu
te. In decorul feeric al 
sfîrșitului de iarnă în ma
siv”! Retezat, copiii au pe
trecut zile de neuitat, par- 
ticinînd la activități de 
schi, tir, orientare turisti
că, drumeții, seri de lec
tură, focuri de tabără. In 
această tabără am avut 
și o aniversare: 10 ani de 
participare continuă,/ a- 
nuală, la această tradițio
nală acțiune iubită de 
copii. T. SPATARU

Petroșani ÎNCEPUT BUN

Să nu
La data de 3 martie a.c., 

Io redacție a sosit o scrisoa
re. Purta semnătura lui loan 
Romoșan, fochist la centrala 
termică nr. 2 din cartierul 
Bucura, orașul Uricani. Re
dăm mai jos spicuiri din cele 
sesizate.

' „In ziua de 28 februarie 
a.c. fiind de serviciu în schim
bul II la centrala sus amintită, 
mi au fost tăiate de către to
varășul Marin Feraru, admi
nistrator la asociația de lo
catari, 6 ore din șut, fără să 
fiu vinovat cu nimic, făcîndu- 
mi datoria cum trebuie. Ace
eași sancțiune a fost aplica
tă și celorlalți colegi din 
schimbul respectiv. Totodată 
vă aduc la cunoștință faptul 
că sînt subordonat sectorului 
E.G.L. și nicidecum asociației 
de locatari".

Pornind pe urmele scriso- 
șorii, am constatat că pînă 
Ig un punct faptele sînt cele 
țfclatațe de dumneavoastră, 
tovarășe loan Romoșan. Pînă

Participarea cetățenilor 
la înfrumusețarea 

orașului»
Atît cît timpul a permis, 

acțiunile gospodărești și de 
înfrumusețare au continuat în 
Petroșani și duminică. în 
centrul orașului, au acționat 
la încărcarea și transporta
rea molozului rezultat din 
demolările de lîngă policli
nica veche buldozeriștii llie 

■ Constantin de la E.G.C.L., 
Gheorghe Rusu de la Grupul 
de șantiere al T.C.H., exca- 
vaioristul Petru Pîrjac și un 
grup de șoferi de la S.T.R.A. 
Acțiunea pentru îndepărtarea 
molozului din acest punct 
central al orașului în vede
rea, amenajării pe locul eli
berat a unui scuar ă conti
nuat și ieri.

în cartierul Aeroport - Pe
troșani, la blocul nr. 40 
din strada 
împreună cu 
Iul blocului, 
au lucrat 
mîntului de la bordura stră
zii și secarea unei mari bălți 
care sfe formase aici, cetățenii 
loan Păvăloiu, Titu Vișan, 
Gheorghe Brînză, Vasile Stoi- 
chin, Carol Boyte și Vasile 
Chiriac, toți locatari ai 
noului bloc.

într-un alt punct de pe 
aceeași si radă, mai precis 
la blocul nr. 8 turn, în di
mineața zilei de duminică, 
s-a lucrat cu multă pasiune 
și rîvnă. S-a făcut astfel încă 
un pas pe calea înfăptuirii 
planului de amenajare a 
zonei verzi din fața blocului, 
întocmit de responsabilul a- 
cestuia după consultarea lo
catarilor. Alexandru Țiștea și 
alți colocatari sînt hotărîți 
însă să ofere un exemplu de 
felul cum și la un bloc cum

Aviatorilor, 
responsabi- 

Aurel Balaș, 
la curățirea pă-

este primul turn din car
tierul Aeroport situat lîn
gă piața nouă, cinemato
graful „Unirea", restaurantul 
„Dacia" și un mare magazin 
alimentar, deci cu intensă 
circulație în jurul lui, se 
poate crea și păstra o fru
moasă zonă verde. Duminică, 
împreună cu președintele 
blocului Alex. Țiștea, într-o 
bună organizare, care de
monstra că fiecare știe ce 
are de făcut, au lucrat Lu
dovic Paczier, Eftimie Bar- 
talici, Wilhelm Lschoy, Axi- 
neta lonescu, Ana Feieș, E- 
lena Broască, Constantin Po
pescu, Constantin Moraru, 
Gheorghe Prodan, Viorica 
Rusu, Grigore Nicolaescu, 

. Gică Aldea, alți locatari pre
cum și o parte din copiii care 
locuiesc în blocul respectiv. 
O mobilizare exemplară I 
S-a lucrat la gărduțul meta
lic ce închide zona verde, 
la aranjarea rondurilor și 
plantarea florilor, a fost 
săpată o porțiune care ur
mează să fie însămi.ițată cu 
iarbă.

Dimineața zilei de dumi
nică, 16 aprilie, a fost efici
ent folosită și de locatarii 
din blocul nr. 7, scara I, 
strada Unirii. Cîteva autoca
mioane au cărat savura de 
calcar de la Bănită pe stră
zile din colonia veche, iar 
oamenii de la sera E.G.C.L. 
Petroșani au „țesut" în peisa
jul orașului, în săptămîna 
trecută, primele „covoare" de 
panseluțe.

Prin toate aceste acțiuni, 
orașul a cîștigat în ordine și 
frumos.

Toma ȚÂȚARCA

De cînd au început acți
unile patriotice de înfrumuse
țare a orașului și pînă în 
prezent, locuitorii Vulcanu
lui au efectuat 102 000 ore 
de muncă, la care au parti- 
pat 16 830 de cetățeni. Va
loarea totală a lucrărilor e- 
dilitar-gospodărești i 
fate pînă în prezent 
muncă patriotică este 
mată la 5 370 000 lei. 
curățat zone verzi pe 
prafață de 12 hectare, 
velat pămînt pe 6 470 
taluzâri pe 3 800 mp. 
mai fost plantați peste

execu- 
prin 
esti- 
S-au

I o su- 
ni-

mp, 
Au

4 000 
arbori și arbuști ornamentali. 
Demn de subliniat este fap
tul că în fața multor blo
curi de locuit au apărut a- 
devăraie părculețe în care 
predomină 
un început 
tinuot.

trandafirii. Este 
bun, ce va fi con-

Ștefan HODOȘ, 
Vulcan

VÎNĂTOR1I
SI PESCARII, 
’la munca 
patriotica

Un grup de vînători 
pescari sportivi din Lupeni, 
la îndemnul lui Vasile
Laizum, au participat la o 
acțiune de muncă patriotică. 
Ei au defrișat de mărăcini 
o porțiune de costișă' de pe 
strada Pompierilor plantînd 
pe terenui respectiv | 
100 de arbori și arbuști 
namenfali. Acțiunea de 
frișare și plantare va 
tinua pînă la completa 
menajare a zonei respective.

Avram MICA, 
Lupeni
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tromecanic Aurel Mariș, 
șeful de sector Ludovic 
Niedermayer, maiștrii elec
tromecanici Alexandru 
Marineți, Io a >' Stanciu, 
precum și Iacă ușii Fran- 
cisc Thierjung, Ion Si'n-' 
dariu, Gheorghe Oi rocea 
și Gheorghe Ch'efaru, au 
trecut la o analiză amă
nunțită a posibilităților, 
confecționând printr-un 
proces tehnologic com
plex, garniturile care tre
buiau să respecte carac
teristicile celor originale.

...S-a pus în funcțiune 
combina. întregul colectiv 
urmărea comenzile la care 
combina răspundea ascul
tătoare. Garniturile au re
zistat. După o lună, prin 
intervenții simple la locul 
de muncă, au fost Înlocui
te cu altele noi, urmărind

transformările survenite. 
Concluziile au fost bune. 
Garniturile rezistă timp în- 
delungat la eforturile soli
citate.

Vestea că la mina Pe
trila combina funcționea
ză cu garnituri confecțio
nate la sectorul XI, a stră
bătut întregul bazin. Gar
niturile au început să fie 
solicitate și de alte între
prinderi miniere. Gazdele 
au arătat celor dornici să 
cunoască întregul proces 
de fabricație, oferindu-le 
și garnituri confecționate.

Preocuparea specialiști
lor care au conceput și e- 
xecutat garniturile face 
parte integrantă din stră
daniile colectivului minei 
Petrila de a găsi noi so
luții pentru realizarea rit
mică a sarcinilor de plan, 
de a valorifica inteligența 
proprie.
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Orientarea școlară 
și profesională a elevilor
• (Urmare din pag. I)

VI-

a elevilor spre locurile și 
profilurile care pregătesc 
cadre pentru meseriile defi
citare în forța de muncă din 
municipiul nostru. Dintre ac
țiunile organizate pot men
ționa : vizitele cu elevii cla
selor a Vlll-a la liceele de 
specialitate din Lupeni, Vul
can, Petroșani, Petrila ;
zitarea laboratoarelor și a- 
telierelor școală, a expozi
țiilor tehnice de la liceele de 
specialitate din Lupeni 
Petroșani ; vizite 
prinderile miniere 
tul' de mine. Ca 
acestei activități 
pregătite, 
vilor, centralizate de 
misia municipală de 
tare, arară că peste 
sulă din absolvenții 
lor a Vlll-a rămîn 
ele din Vale - Țuiti’. 
joritătea absolvenților trep
tei I vor cununua neapra a 
ll-a la liceele unde învață în 
prezent.

Ținînd seama de planul de 
școlarizare pentru anul, șco
lar 1978/1979 remarc ur
mătorul aspect : în Valea 
Jiului sînt planificate pentru 
clasa a IX-a (anul I) 58 de 
clase cu un număr de 2 088

Și 
între- 

Instifu- 
l a 
bine 
ele- 
co- 

orien- 
75 la 

clase- 
la lice- 
iar rria-

la 

urmare
mai I 

opțiunile

ocolim adevărul!
la un anumit punct, fiindcă 
fapta în esență n-ați relatat-o 
în mod fidel. Afirmați în 
scrisoare că v-ați făcut da
toria cum trebuie. In calita
te de șef de schimb, trebuie 
să fiți exemplu în respecta
rea ordinii și disciplinei. Or,

nă toată noaptea fără supra
veghere, în timp ce pompe
le funcționau - fapt deosebit 
de grav. Acestea au fost a- 
baterile pentru care tovară
șul Marin Fieraru, de la a- 
sociația de locatari, a propus 
pe bună dreptate sancfiona-

O ilustrată pe adresa...
1. M. Uricani

Știți ce vină au vagonetele din imagine care aparțin 
minei Uricani și zac pe malul Jiului ia... lier vechi ? Noi 
am văzut că sînt noi-nouțe, nici măcar vopseaua origi
nală r.u s-a luat.

De ce-or fi oare aruncate?!
Foto ți text : Gheorghe OLTEANU

de ( 
solvenții claselor 
precizez că cei 1 902 elevi 
din clasa a Vlll-a pot să-și 
continue studiile liceale în 
Valea Jiului. Pentru clasa 
a Xl-a (anul III) sînt plani
ficate 24 clase cu 864 elevi, 
deci un număr de 864 elevi 
pot continua studiile la li
ceele din Valea Jiului.

Pentru pregătirea elevilor 
din clasele terminale s-au luat 
toate măsurile necesare. Prbj 
fesorii de la aceste clase 
re preorupă de pregătirea 
intensă a elevilor pentru a 
lichida unele neconcordanțe 
între aspectele cantitative 
și calitative din cunoștințele 
lor. în toate școlile se or
ganizează meditații și consul
tații pentru ca fiecărui elev 
să i se deschidă calea spre 
realizarea acestei trepte de 
succes școlar către care 
poate să năzuiască potrivit 
aptitudinilor sale. Se evi
dențiază prin preocupări de
osebite în această director 
liceele economic, de 
matică - fizică și cel 
canic din Petroșani, Liceul 
mecanic Vulcan, școlile ge
nerale din Petroșani, nr. 6 
Petrila, nr. 4 Vulcan, nr. 1, 
2 și 3 Lupeni și Uricani.

Perioada trimestrului II 
și cea care ne mai despar
te pînă la sfîrșitul anului șco
lar vor fi valorificate la 
maximum în scopul definitivă- 

: rii orientării școlare și / pro
fesionale și de pregătire te
meinică a elevilor din cla
sele terminale, în așa fel 
încîf să poată face față 
cu succes cerințelor mereu 
crescînde impuse, de actua
la dezvoltare a socifetății 
noastre socialiste.

elevi. Raportat la ab-
' ’ ' o VIII a

mate
rne-

Pornind de la 
o scrisoare

ați omis să arătați în scri
soare că ați părăsit locul de 
m>uncă cu o oră mai devre-. 
me. Cit privește pe Maria 
Luca și Georgeta Cruceru, du
pă cum singure au recunos
cut, au plecat în jurul orei 
16 din' serviciu la cofetărie. 
Deci abateri de la disciplină 
au existat, in plus, întregul 
schimb a părăsit centrala ter
mică înainte de a veni schim
bul următor, ceea ce a făcut 
ca centrala termică să rămî-

rea. De altfel, abaterile dum
neavoastră, de la îndatoririle 
profesionale au fost confir
mate și de tovarășul losif 
Lucaci, maistru la E.G.C.L.

In încheiere, ținem să;mai 
facem o precizare. La cen
trala termică , nr. 2, unde 
munciți, sînt deficiențe și în 
ceea ce privește gospodări
rea și valorificarea integra
lă a combustibilului, fapt ce 
are repercusiuni asupra căl
durii și apei calde din apar
tamente. E just să solicitați 
sprijinul ziarului în rezolva
rea anumitor probleme și liti
gii, dar cu condiția ca cele 
relatate să fie conforme cu 
realitatea, să nu ocolească 
adevărul. (D.C.J



Sport • Sport o Sport * Sport ♦ Sport • Sport • Sport
Jiul — Petrolul Ploiești 3-0 (1-0) 

Arma succesului - jocul colectiv
FOTBAL, divizia A

Un gazon mustind de apă 
îmbie întotdeauna la un duel 
bărbătesc, așa s-a întîmplat 
și duminică în întîlnirea din
tre Jiul și Petrolul, mai aies 
că elevii lui Valentin Stănes- 
cu, acționînd în terenul „ni
mănui" cu patru mijlocași, au 
mizat pe contraatacuri ra
pide, Simaciu mai ales dis
tribuind baloane utile pen
tru Toporan și Florian Du
mitrescu. Două bare, „sem
nate" de N. Florian și To
poran, cînd încă tabela era 
imaculată, ne-au readus în 
minte neplăcutele emoții 
din mai vechea partidă cu 
fotbaliștii din Bacău, dar, 
treptat, formația gazdelor 
s-a detașat în special „pla
ca turnantă" a Jiului, Stoica 
- Mulțescu - Stoichiță, evo- 
luînd cu multă dăruire șl 
inspirație. Cîtă vreme însă 
extremele nu au deschis jo
cul, atacurile ventrale s-au 
soldat doar cu șuturi în 
adversari sau în afara ca
drului iporții ; alteori dri
blingurile prelungite au e- 
șuat în fața deciziei lui 
Sotir și Butufei. Așa se fa
ce că, abia spre finalul pri
mei reprize, cînd Petre Gri- 
gore și Rusu au prins cu
raj mai mult pe atac, evan
taiul combinațiilor ofensi
ve ale . coechipierilor lui 
Mulțescu a cuprins o rază 
mai mare de acțiune, cu de
se schimbări de direcție și 
pase lungi, la înălțime. în 
ultimul minut, Bucurescu, an
gajat pe aripa stîhgă, a fost 
trîntit în careu de Gheorghe 
Dumitrescu. Penalti indubita
bil, pe care Dumitrache îl 
execută plasat, în dreapta 
lui Mîrza și... 1-0.

La reluare, înaintarea Jiu
lui a prins aripi îndeosebi 
pe... aripi, a înscris două 
goluri, anulate însă de ar
bitri. Cel de-al doilea fără 
motiv, deoarece, cînd Stoi
ca a șutat imparabil, nu a 
fost evidentă vreo infrac
țiune a colegilor săi. Aceste 
faze au constituit însă pre
ludiul detașării clare a e- 
levilor lui Traian lonescu și 
Ene II. Astfel, în min. 68, 
o fază de toată frumusețea 
se soldează cu un nou gol. 
Sălăgean, care insistase la 
un balon pe extrema dreap

tă, a fost faultat de Bu
tufei. Lovitura liberă execu
tată de înaintașul nostru a 
fost preluată cu capul de 
Bădin spre buturile petrolis
te și Dumitrache, în aceeași 
manieră, introduce balonul 
în plasă. Peste alte două 
minute, de pe cealaltă 
parte a terenului, Mulțescu a 
executat o lovitură de cor
ner, pe care Sălăgean a 
preluat-o în gol, tot cu ca
pul : 3-0. De acum soarta 
partidei fusese hotărîtă, oas
peții’ au recurs tot mai des 
la durități, „evidențiindu-se" 
îndeosebi Dobrescu, care n-a 
arătat vreo „preferință" a- 
nume pentru vreun adver
sar. E drept și frecvența a- 
tacurilor declanșate de 
fotbaliștii din Vale a scă
zut simțitor, iar înlocuitorul 
lui Mîrza, George Constantin 
s-a arătat mai inspirat în in
tervenții.

Așadar, Jiul a obținut o 
victorie meritată, superiori
tatea sa etalîndu-se pregnant 
în repriza secundă, cînd în 
urma unui inteligent și spec
taculos joc colectiv a punc
tat decisiv, lată de ce, ne 
este greu să remarcăm pe 
cei mai buni, întreaga E- 
CHIPA merită felicitări pen
tru succes. Atenție însă la 
unele momente de deconcen- 
trare. Astfel, Cavai a inter
venit salutar de cîteva ori 
în prima repriză, cînd sco
rul era alb, dar a „gafat" 
în min. 86, din fericire fără 
urmări grave. Apoi, replie
rea unor apărători a lăsat 
de dorit, iar Stoica și Stoi- 
chiță (foarte buni în arac) 
și-au permis momente de 
respiro, tocmai cînd oas
peții se găseau în posesia 
balonului. Aceste scurte „ie
șiri din joc", mai ales în 
deplasare, sînt costisitoare, 
atenționarea noastră are în 
vedere dificila confruntare 
pe care Jiul o va susține du
minică în terenul studenților 
ieșeni.

Ion VULPE

P.S. Juniorii Jiului, care 
lăsaseră să se întrevadă un 
salt calitativ în evoluția lor, 
au părăsit însă terenul în
vinși, printr-un autogol în
scris în min. 87.

Duminică, portarul pe
trolist Mîrza a trăit multe 
emoții, create la poarta 
sa, de înaintașii Jiului.

Competiții 
Rezultate

• FOTBAL. Campionatul 
național de juniori : Jiul 
- Petrolul 0-1, campio
natul republican juniori : 
Minerul Lupeni - Electropu- 
tere Craiova 2-1. Criteriul 
Cluburilor sportive școlare, 
în etapa de zonă de la Lu
goj, echipa din Petroșani a 
obținut locul III cu următoa
rele rezultate tehnice : 2-2
cu Școala generală nr. 10 
Timișoara, 3-3 cu C.S.Ș. Ca
ransebeș, 3-0 cu C.S.Ș. Jim- 
bolia, 2-2 cu „U" Timișoara 
și 0-3 cu C.S. Școlar Lugoj. 
Etapa pe orașul Petroșani la 
„Cupa Aurel Crîsnic" 10-12 
ani, cît și „Cupa Tudor Pa- 
raschiva", categoria 13-14 
ani, au fost cîștigate de e- 
chipele de la Școala gene
rală nr. 4. I 5. BÂLOI).

în cadrul aceleiași com
petiții, pe terenul de sport 
din incinta Școlii generale nr. 
2 din Petrila s-au întrecut . 
echipele școlilor din locali
tate. Primele locuri, au fost 
ocupate în ordine de re
prezentativele școlilor ge
nerale nr. 6, 1 și 2, iar la 
clasele V-VIII ale școlilor 
generale nr. 2, 5 și 6. Parti
dele au fost urmărite de 
numeroși spectatori, elevi, 
tineri și chiar vîrstnici din 
localitate, care au aplaudat 
la scenă deschisă fazele de 
fotbal autentic create de 
micii fotbaliști. (loan Dan 
BĂLAN).

pivi2ia » Primul punet...
Minerul Moldova Nouă - Minerul Lupeni 0-0. 

în sfîrșit, primul punct pe care fotbaliștii din Vale îl cîștigă 
în deplasare. Derbiul echipelor miniere, disputat pe un te
ren greu, a impresionat prin dăruirea cu care s-a luptat pen
tru fiecare balon. Oaspeții, deși dominați, au știut să contra
atace periculos, în min. 15, Zlate a avut chiar prilejul să
deschidă scorul, dar s-a pripit în apropierea buturilor lui 
Tentu. în repriza secundă, în poziții favorabile s-au găsit Bo- 
loș și Leca, dar, și la cealaltă poartă Moise a intervenit 
salutar, alături de coechipierii din linia defensivă. Astfel se 
face că după cele 90 de minute regulamentare de joc (ex
celent, arbitrajul prestat de bucureșteanul Francisc Kolosi), 
scorul partidei a rămas alb, dezvăluind resurse nebănuite 
ale contraatacului oaspeților. Din păcate, în alte întîlniri ale • 
seriei a lll-a, calculul hîrtiei nu s-a adeverit. Și alte formații 
de la periferia clasamentului au cîștigat puncte nesperate în 
deplasare... Cezar DOBRE

Divizia c Euforie prematură
Constructorul Craiova - 

Știința Petroșani 2-1 (2-1). 
Nici nu se „încălziseră" bine 
și studenții s-au trezit con
duși. Treptat însă pun^stă- 
pînire pe joc și egalează, 
după prima jumătate de 
oră, în urma unei frumoase 
combinații între Gulea și Se- 
ceanschi. Din nou, de a- 
ceastă dată „savurînd" e- 
galarea, studenții au în

Handbaliștii, în faza finală
în zilele de 13 și 14 a- 

prilie, la Hunedoara, s-au 
desfășurat întrecerile retur 
ale campionatului republican 
de handbal pentru juniori, 
categoria 13-14 ani. Au 
participat cinci echipe din 
diferite orașe ale țării. Sub 
conducerea tehnică a pro
fesorului de educație fizică 
și sport Ion Polifronie, hand
baliștii de la C.S.S. Petroșani 

clinat steagul, Bogheanu a 
fost surprins de un șut cu 
șpițul, care a ocolit o pă
dure de picioare din careul 
său. După pauză, mai nimic 
interesant, doar în ultimul 
minut al partidei un gol per
fect valabil înscris de Gu
lea, dar, arbitrii, prea „ca
valeri" cu gazdele, nu l-au 
validat.

au obținut cinci victorii din 
tot atîtea posibile clasîn- 
du-se pe primul loc, obți- 
nînd astfel dreptul de a par
ticipa la faza finală pe ța
ră. lată și rezultatele obți
nute . de tinerii noștri hand- 
baliști : 12-10 cu C.S.Ș. Cra
iova, 13-7 cu C.S.Ș. Drobeta 
Turnu Severin, 11-9 cu C.S.Ș. 
Tg.-Jiu și 11-8 cu C.S.Ș. Hu
nedoara.

în săptămîna preceden
tă, sportivii Văii Jiului 
angrenați în activitatea 
competițională republica
nă au obținut succese 
deosebite, ilustrate prin 
titluri de campioni, locuri 
fruntașe, calificări în eta
pe superioare și puncte 
prețioase aduse de unele 
echipe din deplasare.

TENIS 
vingînd 
Dinamo 
alizînd 
cu 
pierzînd cu 2-8 la Stea
ua, echipa de tenis de 
cîmp Jiul Petroșani a o-

în- 
pe 
re-

DE CÎMP. 
cu 6-4 
București, 

scor egal, 5-5 
Dinamo Brașov, și

Succese 
prestigioase 

ale 
sportivilor 
Văii Jiului

cupat locul II pe țară în 
campionatul diviziei A.

HANDBAL. Echipa „Ști
ința" Petroșani cîștigă net 
în dubla întîlnire cu Voin
ța Covasna și se califică 
în turneul final pentru 
promovarea în divizia B.

LUPTE LIBERE. în finala 
Campionatului R.S.R. de 
copii, desfășurată în ora
șul Deva, Romică Săpîn- 
țan, de la Asociația spor
tivă Jiul Petrila, a cuce
rit titlul de campion al 
R.S.R. la categoria 32 kg, 
iar Nicolae Marmaliuc, de 
la aceeași asociație, a 
ocupat locul II la catego
ria 28 kg. Aron Cîndea 
de la C.S.Ș. Petroșani a 
cucerit medalia de argint.

RUGBI. La frumoasele 
succese obținute de rug- 
biștii români în întîlnirea 
internațională (în C.E.) cu 
echipa Spaniei și partida 
amicală România B — Po
lonia B, au contribuit și 
6 rugbiști de la Știința Pe
troșani: Mircea Ortelecan, 
Teodoriu Tudose și Enciu 
Stoica lotul A, Constantin 
Merca, loan Aurel și Ni- 
cușor Nedelcu, lotul B.

Aurel SLĂBII

I
I
I
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DIVIZIA A DIVIZIA B III DIVIZIA C VII DIVIZIA C VIII CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE : „U" Cra
iova - F. C. Bihor 2-0, Jiul - F.C. 
Petrolul 3-0, F. C. M. Reșița - S.C. 
Bacău 4-1, F. C. Olimpia - Steaua 
3-2, C.S. Tîrgoviște - Dinamo 2-0, 
F.C. Corvinul - F.C. Constanța 2-0, 
A.S.A. Tg. Mureș - Poli, lași 5-0, 
F.C. Argeș - Poli. Timișoara 2-1, 
Sp. Studențesc - U.T.A. 3-2.

REZULTATE TEHNICE : C.F.R.
Cluj Napoca - Gloria Bistrița 0-0, 
Armătura Zalău - Chimica Tîrnă- 
veni 5-0, Vict. Cărei - „U" Cluj- 
Napoca 0-3, Vict. Călan - Aurul 
Brad 2-2, C.F.R. Timișoara - Me
talurgistul Cugir 2-0, Minerul Mol
dova Nouă - Minerul Lupeni 0-0, 
Avîntul Reghin - C.I.L. Sighet 0-1, 
Dacia Orăștie - Mureșul Deva 3-1, 
F.C. Baia Mare - U.M. Timisoara 
4-0.

REZULTATE TEHNICE : Unirea
Drăgășani - Lotru Brezoi 0-2, Pro
gresul Băilești - Minerul Motru
1- 1, Mec. Simian - C.F.R. Craiova
2- 1, I.O.B. Balș - C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. 2-1, Constr. Tg.-Jiu - Chi
mistul Rm. VI. 2-0, Constr. Craiova
- Știința Petroșani 2-1, Min. Ro- 
vinari - Dierna Orșova 1-0, Uni
rea Drobeta Tr. Sev. - Metalurgis
tul Sadu 2-0.CLASAMENTUL

Sp. Stvd. 25 14 2 9 35-30 30
..Poli" Timiș. 25 12 5 8 32-26 29
Steaua 25 11 6 8 55-35 28
A.S.A. 25 12 4 9 44-27 28
F.C. Argeș 25 11 5 9 37-38 27
JIUL 25 12 2 11 44-37 26
Dinamo 25 11 4 10 36-31 26
U.T.A. 25 10 6 9 40-40 26
„U" Craiova 25 10 5 10 26-24 25
F.C. Olimpia 25 11 3 11 33-36 25
C.S. Tîrgov. 25 10 5 10 22-27 25
S.C. Bacău 25 9 7 9 34-44 25
F.C. Bihor 25 11 2 12 29-38 24
F.C. Const. 25 10 3 12 31-37 23
F.C. Petrolul 25 9 4 12 33-35 22
F.C. Corvinul 25 7 8 10 26-36 22
„Poli" lași 25 7 6 12 29-30 20
F.C.M. Reșița 25 8 3 14 26-41 19

ETAPA VIITOARE : „Poli" lași - 
Jiul Petroșani (1-2), C.S. Tîrgovis- 
te - F.C.M. Reșița (0-3), U.T.A. - 
„Poli" Timiș. (1-1), F.C. Petrolul - 
F. C. Corvinul (0-1), F. C. Argeș - 
„U" Craiova (0-1), F.C. Olimpia - 
A.S.A. (2-4), Dinamo - F.C. Cons
tanța (4-2), S.C. Bacău - F.C. Bi
hor (1-4), Steaua - Sp. Studențesc 
(i-2). ■ • ■ .

CLASAMENTUL

F. C. Baia M. 24
„U" Cluj-N. 24
C.F.R. Cluj-N. 24
Gloria B-ța 24
Vict. Călan 24
Mureșul Deva 24
C.F.R. Timiș. 24
Minerul M.N. 24
U.M. Timiș. 24
Met. Cugir 24
C.I.L. Sighet 24
Chimica T. 24
Dacia Orăștie 24
Armăt. Zalău 24
Aurul Brad 24
Min. Lupeni 24
Vict. Cărei 24
Avînt. Reghin 24

14 7 3 53-17 35
15 4 5 46-17 34
13 7 4 47-15 33
14 4 6 50-17 32
12 4 8 40-23 28
11 5 8 36-28 27
11 4 9 30-22 26
10 4 10 20-27 24
9 5 10 31-34 23
8 6 10 26-34 22
8 6 10 28-36 22
9 3 12 30-36 21
9 3 12 25-35 21
8 4 12 32-34 20
8 4 12 27-34 20
9 1 14 17-42 19
7 3 14 16-43 17
2 4 18 12-72 8

ETAPA VIITOARE : U.M. Timiș.- 
Avîntul Reghin, Minerul Lupeni - 
Vict. Călan, Chimica Tîrnăveni - 
C.F.R. Cluj-N.,. C.I.L. Sighet - F.C. 
Baia Mare, Mureșul Deva - Armă
tura Zalău, Aurul Brad - Gloria 
B-ța, Minerul M.N. - Vict. Cărei, 
U. Cluj-N. C.F.R. Timișoara, Me
talurgistul Cugir - Dacia Orăștie.

CLASAMENTUL
C.S.M. D.T.S. 21 13 6 2 50- 7 32
I.O.B. Balș 21 13 0 8 36-22 26
Lotru Brezoi 21 10 6 5 34-20 26
Știința Petroș. 21 10 5 6 42-21 25
Min. Motru 21 n 2 8 31-33 24
Chim. Rm. VI. 21 9 5 7 26-20 23
Progr Băii. 21 8 4 9 22-24 20
Met. Sadu 21 8 4 9 21-30 20
Min. Rovinari 21 8 4 9 20-34 20
CF.R.' Cv. “ 21 9 1 11 38-34 19
Dierna Orș. 21. 7 5 9 29-27 19
Unirea D.T.S. 21 9 1 11 33-49 19
Mec. Șimian 21 7 3 11 30-51 17
Constr. Cv. 21 7 2 12 33-38 16
Constr, Tg.-Jiu 21 6 4 11 23-40 16
Unirea Drăg. 21 5 4 12 21-36 14

ETAPA VIITOARE : I.O.B. Balș - 
Știința Petroșani, Lotru Brezoi - 
Unirea Drobeta Tr. Sev., Chimistul 
Rm. VI. - Minerul Rovinari, Meta
lurgistul Sadu - Constr. Tg.-Jiu, 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. - Progr. 
Băilești, C.F.R. Craiova - Minerul 
Motru, Mecanizatorul Șimian - 
Unirea Drăgășani, Dierna .Orșova 
- Constr. Craiova.

REZULTATE TEHNICE: Electro
motor Timișoara - Vulturii tx. Lu
goj 0-0, Gloria Reșița - Unirea Sîn- 
nicolau M. 3-1, Unirea Tomnatic 
- Minerul Vulcan 4-0, Metalul O- 
țelul Roșu - Minerul Anina 0-0, Mi
nerul Ghețar - Nera Bozovici 2-0, 
Laminorul Nădrag - Metalul Hd. 
1-0, C.F.R. Simeria - I.M. Orăștie 
1-1, Metalul Bocșa - Minerul Ora- 
vița 3-1.

CLASAMENTUL

REZULTATE TEHNICE: Minerul 
Paroșeni - Parîngul Lonea 1-1, E- 
nergia Paroșeni C.F.R. Petroșani 
0-3, Preparatorul Petrila - Metalul 
Crîscior 6-0, I.G.C.L. Hunedoara -r 
MineruT Aninoasa 1-2, Minerul LLr 
ricani - I.M.C. Bîrcea 2-1, Auto 
Hațeg - Metalul Simeria 5-0, Aurul 
Certej - Constructorul Hunedoara 
3-1.

Min. Anina 21 11 6 4 39-15 28
C.F.R. Sim. 21 11 3 7 31-23 25
Unirea Tomn. 21 10 4 7 37-16 24
Lam. Nădrag 21 11 2 8 33-23 24
Gloria Reșița 21 10 2 9 35-36 22
Vuit. Lugoj’ 21 8 5 8 31-23 21
Metalul Hd. 21 8 5 8 23-25 21

. Met. Oț. Roșu 21 9 3 9 31-33 21
Electromotor 21 T0 r 10 27-32 21
Min. Ghelar 21 10 1 10 21-28 21
Min. Oravița . 21 8 4 9 27-27 20
Unirea S.M. 21 9 2 10 27-30 20
I.M. Orăștie 21 9 1 11 22-27 19
Metalul Bocșa 21 7 3 TI 23-37 17
Nera Bozovici 21 7 2 12 20-36 16
Min. Vulcan 21 6 4 11 15-31 16

ETAPA VIITOARE : Minerul A- I 
nina - Laminorul Nădrag, Nera 
Bozovici - Electromotor Timiș., 
C.F.R. Simeria - Gloria Reșița, Vul
turii tx. Lugoj - Minerul Ghelar, 
Metalul Oțelul Roșu - Metalul Boc
șa, Minerul Vulcan - Minerul Ora- 
vița, Unirea Sînnicolau - Metalul 
Hd., I.M. Orăștie - Unirea Tom
natic.

CLAS A M E N TUL

Aurul Certej 19 12 6 1 50-15 30
I.M.C. Bîrcea 19 13 1 5 41-17 27,
Expl. Deva 18 11 3 4 44-21 25
Min. Aninoasa 18 10 4 4 35-21 24
Paring. Lonea 19 10 4 5 30-24 24-
Constr. H d. 19 7 9 3 31-19 23
Min. Uricani 19 10 2 7 39-27 22
Auto Hațeg 19 9 2 8 41-25 20
Prep. Petrila 19 7 2 10 35-36 16
I.G.C.L.' Hd. 18 6 4 8 21-23 16
Min. Paroșeni 18 6 3 9 17-25 15
Met. Crîscior 18 4 2 12 15-45 10
C.F.R. Petroș. 19 5 0 14 31-62 10
Met. Simeria 19 5 0 14 21-55 10
Energ. Paroș. 19 4 1 14 21-57 9

ETAPA VIITOAR E (du'minică, 23
aprilie) : l.G .C.L . Hunedoara —
Minerul Paroșeni, Miner ui Aninoa-
sa - Explorări De va, Metalul Cr
cior - Mineru 1 Ur icani, I.M.C. E îr-i
cea - Aurul Certej, C onstructorul
Hunedoara - Auto Hațeg, Meta Iul
Simeria - Energia Paroșeni, C.F .R.
Petroșani - Pcirîngiul Lo nea, Prep a-,
rotorul Petrila stă
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii

• (Urmare din pag. I)

în cadrul dineului, Basil 
Rusovich Jr., președintele 
Centrului internațional al co
merțului, a făcut o prezentare 
a biografiei, președintelui 
României, a bogatei sale ac
tivități, desfășurată pentru 
prosperitatea poporului ro
mân, pentru cauza păcii și 
progresului întregii omeniri.

A toastat Moon Landrieu, 
primarul orașului New Or
leans. .

Vizita la platforma de foraj marin
f Tn dimineața zilei de du
minică, Î6 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
oaspetele petroliștilor de pe 
platformele situate de-a lun
gul coastei statului Louisiana, 
în Golful Mexic.

După o oră de zbor, eli
copterul aterizează pe plat
forma de foraj „Ocean 
Queen" („Regina oceanului11), 
de tip semisubmersibil.

Muncitorii și specialiștii 
care participă IqJucrările de 
explorări în Golful Mexic 
fac președintelui României o 
primire călduroasă, adresîn- 
du-i cuvinte de bun sosit la 
locul Iar de muncă, manifes- 
tîndu-și satisfacția de a 
primi vizita conducătorului 
unei țări cu vechi tradiții țn 
explorarea și- exploatarea 
petrolului.

Invitîndu-I pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cabina- 
salon a platformei, H. J. Kel
ley, președintele director ge
neral al Companiei pentru 
explorări și dezvoltări ocea
nice, cu sediul la New 
Orleans, prezintă principiile 
după care este construită 
platforma și modul ei de or
ganizare.

în continuare, maistrul Roy 
Poweel, șeful echipei de son
dori marini, l-a condus pe 
înaltul oaspete român în 
compartimentele de lucru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se întreține apoi

Sosirea la
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
sosit, duminică după-amiază, 
la New York.

Pe aeroportul internațional 
„J. F. Kennedy" au venit în 
întîmpinarea înalților oaspeți 
români Mdrfie Hernandez, 
șefa Protocolului statului 

4Mew York, alte oficialități 
locale, precum și ambasado
rul României la Washington, 
și reprezentantul țării noas
tre la O.N.U.

Ora 17,00 - ora locală. 
Avionul special, pus la dis
poziția șefului statului român 
de Casa Albă, a oprit în pe
rimetrul rezervat primirilor 
oficiale.

Președintele Nicol a e

LA MUZEUL de arte fru
moase din Caracas, a avut 
loc inaugurarea expoziției' de 
grafică românească contem
porană „Artă și realitate", 
organizată în cadrul înțele
gerii de colaborare dintre 
muzeul venezuelean și Mu
zeul de artă al Republicii 
Socialiste România. Au fost 
prezentate 60 lucrări de gra
fică semnate de 45 de cu- 
noscuți graficieni români.

PAZA DE COASTĂ IRA
NIANĂ a reținut, în apropie
re de Bender-Abbas, o am
barcațiune care avea la bord 
235 kilograme de bijuterii. 
Obiectele prețioase — po
doabe de aur cu pietre pre
țioase, va'orînd 140 milioa
ne de riali iranieni - au fost

Un cald cuvînt de salut a 
rostit, de asemenea, și Mi
chael Molony, președintele 
Consiliului directorilor portu
lui New Orleans.

Primit cu vii aplauze de 
întreaga asistență, ridicată 
în picioare, a luat apoi cu- 
vîntui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. 
Toastul președintelui Româ
niei a fost subliniat, în repe
tate rînduri, de aplauzele 
celor prezenți.

cu Hugh J. Kelley, cu cei
lalți specialiști americani a- 
flați de față, asupra unora 
dintre principalele probleme 
pe care le ridică construcția 
și utilizarea în mod eficient 
a platformelor de foraj 
marin pentru explorări.

La sfîrșitul vizitei, cei 29 
de muncitori aflați pe plat
formă, în schimbul de lucru, 
l-au salutat cu căldură pe 
președintele României, rugîn- 
du-l să transmită un salut 
colegilor lor, petroliștii ro
mâni, de pe platforma de 
foraj marin din apele Mării 
Negre.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că a ră
mas cu impresii deosebit de 
plăcute în urma vizitării 
platformei „Ocean Queen" și 
a adresat echipajului de 
muncitori calde urări de suc
ces și fericire personală.

Răspunzînd întrebărilor pre
sei și radioteleviziunii din 
New Orleans, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că scopul vizitei sale la 
platforma de foraj marin a 
fost acela de a cunoaște 
nemijlocit tehnologia și ex
periența .existentă în S.U.A. 
în acest domeniu, de a putea 
face o comparație cu para
metrii funcționali ai platfor
mei românești „Gloria" și de 
a identifica posibilități și 
forme concrete de colaborare 
cu firmele americane.

New York
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost invitați 
de reprezentantul Protocolu
lui Casei Albe să coboare 
din avion.

Fanfara militară aliniată 
pe aeroport a intonat Imnul 
de stat al Republicii Socid- 

liste România. înalților oaspeți 
le-au fost prezentați apoi 
membrii Comitetului de pri
mire.

Un grup de copii români 
și americani au oferit to
varășei Elena Ceaușescu 
și tovarășului Nicolae 
Ceaușescu frumoase buchete 
de trandafiri roșii și garoafe 
albe.

Un mare grup de tineri, 
membri ai organizației ame
ricane „Ambasadorii priete
niei" - care ne-au vizitat în 

Pe scurt H Pe scurt
descoperite în saci de polie
tilenă scul undați în containe
re cu ulei vegetal.

DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
peste 5 000 de persoane au 
participat, duminică, în IdS 
calitatea Gioiosa Ionica, din 
Calabria la o manifestație 
de protest împotriva activi
tății Mafiei, care are puter
nice organizații în această 
regiune din sudul Italiei, ră
masă în urmă din punct de 
vedere economic.

TURCIA este una dintre ță
rile cu cea mai numeroasă 
populație tînără din lume. 

cîteva rînduri țara - pre
cum și numeroși newyorkezi 
au făcut o caldă și spontană 
manifestare de prietenie 
distinșilor oaspeți.

Președintele N i c o l a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
cordialitate acestor sincere 
și emoționante manifestări 
de prietenie.

intiinirea
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu David Rockefeller, președintele 
băncii „Chase Manhattan**

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
s-a întîlnit cu David Rockefel
ler, președintele Băncii 
„Chase Manhattan11, în ca
drul micului dejun, la hotelul 
„The Waldorf Astoria11 din 
New York.

în cursul convorbirii, care

Primirea lui Arthur Schneier
Președintele Nicolae 

Ceaușescu l-a primit, luni 
dimineața, la reședința ce i-a 
fost . rezervată la hotelul 
„Waldorf Astoria" din New 
York, pe Arthur Schneier, 
președintele Comitetului de

Primirea primarului orașului
New York

în cursul dimineții de luni, 
17 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a primit la 
„Waldorf Astoria" pe Edward

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Muzeul Metropolitan

Luni la amiază, tovarășa 
Elena Ceaușescu a făcut o 
Vizită la Muzeul Metropoli
tan din New York. în cursul 
vizitei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost însoțită de 
Frieda Rosenthal, soția pre
ședintelui părții americane 
în Consiliul economic româ- 
no-american, și de Marfie 
Hernandez, șefa Protocolului 
statului New York.

La sosire, tovarășa Elena 
Ceaușescu a fost întîmpinată 
cu calde cuvinte de bun so
sit de către Karl Kaiz, di
rectorul Muzeului Metropoli
tan; care a invitat-o șă vi
ziteze cîteva din principalele 
colecții ale acestei prestigi
oase instituții culturale ame
ricane.

Directorul muzeului a pre
zentat tovarășei Elena 
Ceaușescu preocupările spe
cialiștilor de la Muzeul Me

Peste 24 milioane din cei 
40,2 milioane locuitori ai 
Turciei sînt tineri sub 24 de 
ani.

ȘT LA OSLO s-au încheiat 
» lucrările celui de-al XVl-lea

Congres al P.C. din Norve
gia. Congresul a adoptat mai 
multe documente privind si
tuația internă și internaționa
lă.

Martin Gunnar Knutsen a 
fost reales președinte al P.C. 
din Norvegia.

K. S. SANDHU, în vîrstă 
de 67 de ani; din satul Thatha

înalții oaspeți au fost in
vitați apoi să ia loc în 
automobilul prezidențial. 
După 30 minute de mers, 
coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliști, a 
oprit în fața intrării princi
pale a hotelului „Waldorf 
Astoria11, unde se află reșe
dința șefului statului român 
pe perioada vizitei sqle la 
New York.

a avut loc cu acest prilej, au 
fost abordate, într-o ambi
anță de cordialitate, proble
me ale colaborării cu „Chase 
Manhattan Bank" în cadrul 
dezvoltării generale a rela
țiilor economice româno-ame- 
ricane.

Au fost abordate, de ase
menea, unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

sprijin al României în acțiu
nea contra urmărilor inunda
țiilor și cutremurului.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire desfășurată în
tr-o atmosferă de cordiali
tate.

Koch, primarul orașului New 
York.

Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire în probleme de 
interes comun.

tropolitan privind reprezen
tarea în mod științific a 
unor cunoscute curente ale 
istoriei mondiale a artelor - 
cu exemplificări detaliate în
deosebi asupra impresionis
mului francez.

Au fost prezentate, de ase
menea, operele unor mari 
artiști ca Boticelli, Giotto, 
Velasquez, Goya, Cranach, 
Van Eyck, David, Utrillo, 
Matisse. Totodată, directorul 
muzeului a înfățișat cîteva 
din proiectele de dezvoltare 
a sediului și secțiilor muzeu
lui.

La încheierea vizitei, to
varășa Elena Ceaușescu a 
mulțumit călduros pentru pri
mire și a urat gazdelor noi 
succese. în activitatea lor 
consacrată colecționării și 
popularizării valorilor artis
tice.

(statul Punjab) a stabilit re
cent un record de marș par- 
curgînd 160 kilometri în 24 
de ore, în cadrul unui con
curs regional. Ceilalți concu- 
renți au abandonat cursa du
pă numai 50 de kilometri.

LA PEKIN a fost semnat 
luni un acord interguverna- 
mental privind schimburile 
de mărfuri și plățile pe anul 
1978 între R. P. Chineză și 
Uniunea Sovietică - infor
mează agenția China Nouă.

BILANȚUL PROVIZORIU al 
victimelor uraganului care 
s-a abătut duminică asupra 
unor regiuni din estul Indiei 
indică peste 200 de morți și 
sute.de alte persoane rănite, 
potrivit relatărilor agenției 
Press Trust of India.

Zi consacrată României
ROMA 17 (Agerpres) — 

La Bari, important centru po
litic și economic al Italiei, ca
pitala regiunii Puglia, a fost 
organizată o zi consacrată 
României. La manifestare au 
participat președintele regiu
nii, deputați și senatori, pri
marul orașului Bari, alte per
soane oficiale, oameni de 
cultură și artă, un numeros 
public.

Punctul central al manifes
tării l-a constituit prezentarea 
volumului al Vlll-lea din se
ria de „Scrieri alese" ale to
varășului Nicolae Ceaușescu,

Congresul Partidului Comunist 
din Grecia (Interior)

ATENA 17 (Agerpres). - La 
Atena au continuat luni lu
crările celui rde-al doilea 
Congres al Partidului Comu
nist din Grecia (Interior) cu 
dezbaterea raportului prezen
tat de Haralambos Dracopou- 
los, secretarul Comitetului 
Central al partidului.

în numele Partidului Comu
nist Român, al secretarului 
său general, președinte al

Plenara comună
a C. C. și a Comisiei Centrale 

de Control ale P.C.I.
ROMA 17 (Agerpres). - 

De la trimisul special, Radu 
Bogdan : Luni dimineața au 
început la Roma lucrările 
plenarei comune a Comite
tului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian.

Aniversarea
Kampuchiei Democrate

PNOM PENH 17 (Ager
pres). - La Pnom Penh a a- 
vut loc, la 15 aprilie, un 
mare miting, în cadrul că
ruia peste 20 000 de repre
zentanți ai muncitorilor, ță
ranilor și militarilor revolu
ționari din Kampuchia De
mocrată au sărbătorit victo

Africa Australă
SALISBURY 17 (Agerpres). 

- Regimul minoritar de la 
Salisbury continuă să se men
țină într-o atitudine obstruc
ționistă față de propunerile 
unei soluționări reale ale 
problemei rhodesiene.

La încheierea convorbirilor 
desfășurate, luni, între minis
trul de externe al Marii 
Britanii, David Owen, secre
tarul de stat al S.U.A,, Cyrus 
Vance și reprezentanții gu
vernului lan Smith, așa-zisul 
„Consiliu executiv11 de la Sa
lisbury a susținut viabilitatea 
pretinsului „acord de regle
mentare internă"' în Rhode
sia. După cum menționează 
agențiile internaționale de 
presă, interlocutorii de la 
Salisbury ai miniștrilor de 
externe britanic și american 
au respins, astfel, indirect 
planul anglo-american de 
soluționare a problemei Zim
babwe - de convocare a 
unei conferințe lărgite la 
care să participe toate părțile 
implicate în conflictul rhode- 
sian, și în primul rînd repre
zentanții Frontului Patriotic 
Zimbabwe - susținînd legiti
mitatea „acordului" realizat 
de lan Smith și lideri ai unui 
grup minoritar de culoare.

apărut la începutul acestui an 
în editura italiană „II Calen- 
dario del Popolo".

Deputatul democrat-creș- 
tin prof. dr. Renato Dell'An- 
dro, membru al Direcțiunii 
P.D.C., subsecretar de stat 
la Ministerul Justiției, a făcut 
o amplă expunere asupra gîn- 
dirii politice a președintelui 
României.

în cadrul acțiunilor consa
crate României, la Bari a a- 
vut loc, de asemenea, verni
sajul unei expoziții de carte 
politică, culturală și științifi
că românească.

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
participanților la Congres, 
ca și tuturor membrilor 
P.C.G. (Interior), le-au fost 
transmise un cald salut to
vărășesc și urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor, de 
către tovarășul Miu Dobres- 
cu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în deschiderea lucrărilor ple
narei, tovarășul PaoXo Bufa- 
lini, membru al Direcțiunii 
P.C.I., a prezentat raportul .- 
„Sarcinile partidului în lup
ta pentru apărarea democra
ției și pentru aplicarea de
plină și rapidă a acorduri
lor majorității".

ria din 17 aprilie 1975 și 
cea de-a treia aniversare a 
creării Kampuchiei Demo
crate.

Cu acest prilej, Kieu Sam- 
phan, președintele Prezidiu
lui de Stat al Kampuchiei 
Democrate, a rostit o cuvîn- 
tare.

PRETORIA 17 (Agerpres). - 
în cadrul celui de-a] doilea 
tur de scrutin al „alegerilor" 
pentru constituirea unui con
siliu municipal la Soweto, 
desfășurat sîmbătă, la urne 
nu s-au prezentat decît șase 
la sută din africanii în
scriși pe listele electorale - 
informează agențiile interna
ționale. de presă.

Soweto - unde locuiesc a- 
proximativ un milion de 
negri - este situat la 15 km 
sud-est de Johannesburg. El 
a devenit cunoscut opiniei 
publice internaționale în 
urma sîngeroaselor incidente 
care s-au produs aici în pe
rioada iunie-octombrie 1976 
jptre demonstranții africani 
care protestau împotriva po
liticii de discriminare rasială 
și forțele de poliție ale re
gimului de la Pretoria.

în primul tur de scrutin 
al alegerilor municipale, - 
subliniază agenția France 
Presse - desfășurat la 18 fe
bruarie a. c., nivelul absen
teismului a fost de proporții 
- 94,5 la sută din alegători 
refuzînd să se prezinte la 
urne. Cu acel prilej, 19 can
didați au fost „descalificați11 
de autorități, ceea ce a făcut 
necesară organizarea celui 
de-al doilea tur de'scrutin.
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