
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în Republica Populară Chineză
Plecarea din Capitală

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român,, 
președintele Republicii Socia
liste România, a părăsit du
minică după-amiază Capitala, 
plecînd într-o vizită oficială 
de prietenie în Republica 
Populară Chineză la invitația 
tovarășului Hua Kuo-fen, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.

Tovarășul Nicol a § 
Ceaușescu este însoțit în a- 
ceasta vizită de tovarășa 

.Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de tova
rășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv al CC. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării .economice interna-

ționale, 
membru 
tic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor 
externe, Vasile Mușat, mem
bru al C.C. al P.C.R., secre
tar al C.C. al P.C.R., Vasile 
Pungan, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru ba președin
ția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de 
consilieri ai președintelui Re
publicii.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost con
duși de tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, 
care au venit împreună cu 
soțiile, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de conducă
tori de instituții centrale și

Dumitru Popescu, 
al Comitetului Poli-

organizații obștești, de perso
nalități ale vieții științifice 
și culturale.

Numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și in
stituții bucureștene au venit 
să-l salute pe conducătorul 
partidului și statului la ple
carea în această nouă și im
portantă solie de pace. Ei 
i-au adresat un călduros 
„drum bun", precum și cele 
mai sincere urări de succes 
în vizita ce o întreprinde e 
eveniment politic de semni
ficație internațională, mo
ment de o deosebită impor
tanță în dezvoltarea relați- 
țiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare ale Româ
niei socialiste cu Republica 
Populară Chineză, în intere-" 
sul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei 
a socialismului, 
țelegerii între

Escală la Teheran
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au 
întîlnit, duminică seara, cu 
Șahinșahul Iranului, Maiesta
tea Sa imperială Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, 
și împărăteasa Farah Pah
lavi, cu prilejul escalei la 
Teheran în drum spre R. P. 
Chineză.

Subliniind onoarea deose
bită ce i-a fost încredințată 
de a întîmpina pe șeful sta
tului român, ministrul Curții 
Imperiale a invitat pe șeful 
stolului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tova
rășa Elena Ceaușescu la Pa
ietul Niavaran, reședința 
Șahinșahului Iranului.

Președ intele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu însoțiți de mare-

le maestru de ceremonii s-au 
îndreptat, la bordul unui 
elicopter special, spre pala
tul Niavaran.

★
La Palatul Niavaran, pre

ședintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 

întîmpi- 
cordialj- 
Sa Im- 
Iranului, 
Pahlavi

Ceaușescu au fost 
nați cu deosebită 
tate de Maiestatea 
perială Șahinșahul 
Mohammgd Reza 
Aryamehr, și împărăteasa 
Farah Pahlavi. Cei doi șefi 
de stat și-au strîns cu căldu
ră mîinile, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru această nouă 
întîlnire.

La rîndul lor, tovarășa 
Elena Ceaușescu și împără
teasa Farah s-au salutat cu 
prietenie.

Președ intele Nicolae
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s
sUnul din cei mai harnici muncitori din secția prelu

crări mecanice a I.M. Vulcan este și strungarul Nicolae 
Papp. lată-l în fotografie executînd o bucșă pentru pom
pa de apă.
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Toate brigăzile 
cu sarcinile depășite 3

5

IProducția de cărbune ex
trasă peste plan la secto
rul V af I.M. Lupeni se ri- j 
dică pînă acum în aceas- 3 
tă lună la peste 800 tone j 
cărbune. Fiecare brigadă ș 
din abatajele sectorului își 
depășește sarcinile la zi. 
Pe loc de frunte se situea
ză cea condusă de Dumi
tru Sabău - cu 180 tone 
peste prevederi, urmată 
de cele conduse de Ma
rin Baltac, Gheorghe Ior
dan și loan Bud, cu cîte 
80 pînă la 170 tone extra
se suplimentat?

3
I
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Ceaușescu și Șahin
șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, au avut con
vorbiri oficiale.

La plecarea de la Palatul 
Niavaran, președintele Româ
niei și Șahinșahul Iranului 
și-au exprimat 
că 
va 
pe mai departe a raporturi
lor de colaborare pe multi
ple planuri dintre România 
și Iran, a conlucrării celor 
două țări pe arena interna
țională.

convmgerea 
această nouă întîlnire 
contribui la promovarea

★
Președ in tele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu per
soanele oficiale române care 
îi însoțesc, au părăsit, du
minică seara, Teheranul, 

sprecontinuîndu-și călătoria 
R. P. Chineză.

Convorbiri româno-iraniene
La Palatul Niavaran au 

avut loc, duminică seara, 
convorbiri între președintele 

'"Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și Maiestatea Sa Imperială, 
Șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr.

Cu acest prilej, a fost 
exprimat stadiul relațiilor 
dintre România și Iran, ex-

primîndu-se satisfacția deo
sebită pentru 
multilaterală a 
de conlucrare 
două state și 
relațiilor de colaborare e- 
conomică și de altă natură 
în domenii de interes comun.

A avut loc, de asemenea, 
un schimb de vederi în pro-

dezvoltarea 
raporturilor 
dintre cele 

perspectivele

bleme internaționale 
ale.

Cei doi șefi de stat

actu-

Cei doi șefi de stat și-au 
manifestat hotărîrea de a 
acționa pentru aprofundarea 
și extinderea colaborării ro
mâno-iraniene în conformi
tate cu înțelegerile stabilite 
cu prilejul precedentelor

• (Continuare în pag. a 4-a)
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210 kg^post 
peste sarcini

Un nou nivel al depășirilor la I.M. Urlcanl
Cu cele 702 tone cărbune bogate în realizări de la în- 

extrase peste prevederi într-o 
singură zi, 13 mai, colectivul 
minerilor din Uricani a între
cut o nouă „cifră rotundă" a 
depășirilor realizate la pro
ducția de cărbune cocsifica- 
bil de la începutul anului : 
13 030 tone. Peste 2 500 tone 
din acest plus au fost extra
se în prima jumătate a lunii 
mai, dovedindu-se astfel . ur
na d:n perioadele cele mai

ceputul anului. Calea Obține
rii unor asemenea succese 
lună de lună este buna orga
nizare a muncii și perfecțio
narea tehnologiilor de extrac
ție, concretizate și în această 
lună prin depășirea produc
tivității muncii în abataje. 
Numai, la sectorul II al mi
nei, acest indicator este de
pășit cu peste o tonă pe post.

Cu toate că lucrează în- I 
tr-un nou abataj din stra- | 
tul 6, în condiții de zacă- | 
mînt dificile, cunoscuta | 
brigadă din sectorul V al | 
I.M. Petrila condusă de 3 
Viorel Corchiș obține și în < 
această lună productivi- • 
tați ale muncii superioa- ; 
re prevederilor. După o ; 
jumătate de lună, indica- | 
torul respectiv a fost de- j 
pășit în brigadă,“în me- 3 
die cu 210 kg pe fiecare 3 
post. j.
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CALITATEA APARTAMENTELOR
componentă de bază a planului,

nu indicator facultativ
Tn condițiile realizării u- 

nui volum sporit de investiții, 
pentru dezvoltarea social- 
economică a Văii Jiului, ca
litatea lucrărilor executate, 
darea lor în funcțiune la 
parametrii proiectați cons
tituie un obiectiv căruia fac-

înaltă prețuire mamelor cu mulți copii
In cadrul unei festivități care a avut ioc 

la Lupeni, trei femei au primit titlul de „Mamă 
Eroină", patru medalia „Gloria Maternă" clasa 
I, două — „Gloria Maternă" clasa a Il-a și una 
— „Gloria Maternă" clasa a III-a.

---------------------------------------- ----- y------------------ .---- —-------

In cursul zilei de ieri, sala 
Palatului culturii din Lupeni 
a găzduit o festivitate în ca
drul căreia un număr de 
mame cu mulți copii au fost 
distinse, prin Decret al Con
siliului de Stat, cu ordine și

medalii ale Republicii So
cialiste România. Înaltele dis
tincții au fost înmînate de to
varășul Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului

xecutiv al Consiliului popu
lar județean.

in sală erau prezente nu
meroase femei, muncitoare, 
intelectuale și casnice din 
localitate, care au ținut să 
fie martore la expresia înal
tei griji și considerații de ca
re se bucură femeile în pa
tria noastră, să împărtășeas
că bucuria celor care sînt an
gajate plenar în înfăptuirea 
politicii partidului 
domeniul creșterii 
populației.

nostru în 
natal ității

La festivitate au participat 
tovarășii Clement Negruț, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al P.C.R., 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Consiliului popu
lar municipal, Horia Toma, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Lupeni al P.C.R., 
primarul orașului, membri ai 
biroului comitetului orășenesc 
de partid, conducători de în
treprinderi și instituții, re
prezentanți ai pionierilor și 
șoimilor patriei.

Titlul de „Mamă Eroină" 
a fost acordat tovarășelor 
Todirean Maria, Patrichi E- 
caterina și Back Agneta-Eca- 
terina ; medalia „Gloria Ma
ternă" clasa I a fost înmîna- 
tă tovarășelor Tudorache Fe- 
vronia, Apetroaei Emilia, 
Vass Maria și Cristea Ma
ria ; medalia „Gloria Mater
nă" clasa ll-a - Mesaros Ma
ria și Rus Profira; medalia 
„Gloria Maternă" clasa a 
lll-a - Madarasz Margareta.

In numele celor decorate 
au luat cuvîntul mamele e-

torii responsabili - execu
tantă și beneficiarii deopo
trivă - au datoria să-i a- 
corde o atenție maximă. La 
recepția construcțiilor de 
locuințe, de exemplu, pentru 
ca viitorii locatari să be
neficieze integral de condiți
ile de confort pe care le a- 
sigură noile proiecte după 
care se realizează apartamen
tele, trebuie să se mani
feste multă exigență. Se im
pune ca factorii numiți în 
comisiile de recepție, cei ca
re declară darea în folosință 
a obiectivelor să facă acest 
lucru cu întreaga responsa
bilitate cu care sînt inves
tiți.

Fără îndoială că această 
cerință este satisfăcută în 
cazul majorității obiective
lor date în folosință. To
tuși, deși nu ar trebui să a- 
pară niciodată, situații de 
excepție, cu prilejul controa
lelor pe care banca de in
vestiții le efectuează perio
dic, asemenea cazuri se i- 
vesc. Un control efectuat în 
această lună a scos în evi-

dență că în numeroase ca
zuri beneficiarii, constructo
rii și comisiile de recepție 
nu-și îndeplinesc la termen 
și integral obligațiile ce le 
revin în conformitate cu nor
mele legale privind recepția 
obiectivelor de investiții. Mai 
mult chiar, nu se acționea
ză în mod corespunzător 
pentru înlăturarea deficien
țelor constatate cu ocazia 
recepțiilor preliminare sau 
în perioada de garanție, la
tă de pildă, Cîteva abateri 
constatate la acest ultim 
control inițiat de Banca de 
investiții și la care au partici
pat inginerul șef al I.G.C.L. 
Petroșani, Alexandru Todor, 
și directorul Grupului de 
șantiere din Petroșani al 
T.C.H., Dumitru Turnă. Mai 
întîi o chestiune de legalita
te : pe toate șantierele

Maria CIOLCA, 
inspector la filiala dirt 

Petroșani 
a Băncii de investiții.

da
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• (Continuare în pag a 2-a)

Demaraj la lucrările 
noului stadion

»
A

• (Continuare în pag. a 2-a)

In baza prevederilor De
cretului nr. 103 din 26 apri
lie 1978, au demarat lucrări
le de construcție a noului sta
dion de fotbal al orașului, 
în prima etapă se va elibe
ra terenul și vor începe um
pluturile în Lunca Jiului, lo
cul de amplasament al nou
lui complex sportiv. Cons
tructorului - Grupul de șan-

din Petroșani ;
tiere Petroșani al T.C.H. 
îi revine obligația de a exe
cuta noua dotație edilitară 
așteptată cu viu interes de 
iubitorii fotbalului, lucrări în 
valoare de cîteva milioana 
de lei. A și început îndru
marea mașinilor cu pămînt 
excavat de la alte obiective 
aflate în construcție spre vi
itorul stadion. (T.V.)



Noi măsuri adoptate în vederea întăririi 
economiei naționale, creșterii eficienței 

tuturor domeniilor de activitate
1 După cum se știe, noi 
măsuri au fost examinate de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., în vederea 
înscrierii pe principii de ren
tabilitate a unor importanțe 
domenii ale vieții economi
ce. Astfel, au fost aprobate 
propunerile privind majora
rea tarifelor la transportul 
«ie călători-pe calea ferată, 
•u nave fluviale și aerona
ve și la transportul în co
mun din unele localități ale 
țării, care datau de peste 
20 de ani, timp în care veni
turile reale ale oamenilor 
muncii au cunoscut creșteri 
considerabile. Elaborate pe 
baza unor legități obiective, 
măsurile conduc la stabilirea 
unui raport just, echitabil 
între venituri și cheltuieli, 
corespunzător actualului sta
diu de dezvoltare a societă
ții, înlăturînd situația creată 
în unele întreprinderi de a 
se lucra cu pierderi, stimu- 
lînd dezvoltarea în continua
re a activității din aceste ra
muri de activitate, contribu
ind la întărirea economiei 
naționale pe baza unui înalt 
nivel de rentabilitate. Cîte- 
va detalii din domeniul trans
portului feroviar sînt edifi
catoare în acest sens, sco- 
țînd la iveală justețea și re- 
olismul acestor măsuri.

La Regulatorul de circula
ție și mișcare Petroșani, de 
la ing. Victor lloiu, șeful u- 
nității - aflăm că în trans
portul feroviar costurile de 
producție au înregistrat creș
teri continue din 1958 pînă 
în prezent. Dacă ne referim 
numai la creșterea retribuți
ilor personalului muncitor, 
constatăm că de la o retribu
ție lunară de 1000-1200 lei, 
cir realiza, de exemplu, un 
mecaiAc de locomotivă în 
1958, s-a ajuns în 1978, la 
o retribuție cuprinsă între 
3480-3600 lei. O dinamică 
corespunzătoare au cunoscut 
și celelalte capitole ale cos
turilor de producție : la com
bustibili cu 250 la sută, la 
lucrările de întreținere și 
reparații cu 200 la sută. In
terlocutorul ne-a ajutat să a- 
flăm date privind noile ta
rife la trenurile de călători, 
pentru cîteva distanțe. După

cum rezultă din tabelul ală- depășește 22 la sută, deși crescut, în cei douăzeci de
turat, majorarea iarifelor nu costurile de producție au ani, cu 200-300 la suiă.

1

Distanța

Costul biletelor de călătorie

la casieria statiei 
C.F.R. la agenția de voiaj

preț vechi preț nou j preț vechi 1 preț nou

Petroșani — București 64 74 66,75 77
Petroșani — Simeria 17 20 17,75 21
Petroșani — Craiova 33 38 34,50 39.75

Petroșani — Lupeni 5 6 5,25 6,25
Petroșani — Tg. Mureș 47 54 49 56,25

Petroșani — Caracal 47 49 56,25

Petroșani — Arad 47 54 49 56,25

Petroșani — Timișoara 53 61 ' 55,25 63,50
Tarifele de mai sus sînt valabile pentru trenuri de persoane, clasa a H-a.

■Majorarea tarifelor pentru transportul de 
călători pe calea ferată este înțeleasă ca o 
măsură obiectiv necesară care vme să stabi
lească un raport just între venituri și cheltuieli 
în acest domeniu de activitate. Pe de altă 
parte, rentabilizarea transportului feroviar 
se va răsfrînge asupra nivelului de trai al 
oamenilor muncii,, prin faptul că se creează 
noi posibilități de a asigura un confort sporit 
în transportul feroviar. De menționat faptul

că în urma majorărilor de retribuții aplicate 
de la 1 februarie 1978, în transportul pe ca
lea ferată s-au înregistrat pierderi impor
tante care ar frîna dezvoltarea pe mai de
parte ș modernizarea transporturilor.

La baza majorării de tarife au stat, așadar, 
rațiuni economice, de rentabilizare a tuturor 
domeniilor de activitate - principiu de la 
care nu se poate abate nici o economie și cu 
atît mai puțin economia socialistă.

• în transporturile de călători pe calea ferată, tarifele au rămas 
neschimbate de douăzeci de ani, în timp ce cheltuielile de producție 
au crescut de 2—3 ori.

• Rentabilizarea acestui domeniu de activitate va conduce la 
creșterea gradului de confort in transportul de călători pe calea 
ferată

Urbanistică modernă la poalele munților Vîlcan.

Calitatea apartamentelor
(U r m «-r'« din pag. I)

locuințe, blocurile date în fo
losință și lucrările exterioare 
recepționate în 1977 și tri
mestrul I 1978 nu sînt apro
bate conform normelor me
todologice în vigoare, astfel 
că valoarea lucrărilor puse 
în funcțiune în tot acest timp, 
nu este, practic, aprobată de
și Banca de investiții a se
sizat din timp beneficiarul 
- I.G.C.L. Petroșani - că fă
ră aprobare din partea fo
rurilor competente punerea în 
funcțiune nu poate fi luată 
în seamă.

Un șir de abateri se refe
ră la remedierile pe care 
constructorul sau, acolo un
de s-a căzut de acord, uni
tățile de gospodărire . loca- 
tivă sînt obligate să le efec
tueze în apartamente după 
ce s-a efectuat recepția pre
liminară, avînd în vedere că 
neexecutarea lor imediată, 
în termenele stabilite, aduce 
prejudicii locatarilor. Fără a 
se ține seama de această e- 
lementară îndatorire față de 
beneficiarii fiecărui aparta
ment în parte, la blocurile 
J 1 din Aeroport - Petroșani 
și Al - A 6 din Vulcan, lo
cuite deja de 1 - 2 ani, nu 
s-a reușit recepția finală de
oarece remedierile și comple
tările solicitate de comisiile 
de recepție, iar periodic, prin 
controale, de către Banca de 
investiții nu au fost onorate 
de către factorii în compe
tența cărora cade această 
sarcină - șantierele execu
tante și, în unele cazuri, ex
ploatările de gospodărire lo- 
Cativă. Uneori, ca în căzui 
blocului 31, cu 65 aparta
mente din ansamblul „Micro 
3 B" Vulcan, unde recepția 
finală s-a amînat de mai 
multe ori din aceleași mo
tive, nici ultimul termen sta
bilit de bancă - 15 ianua
rie a.c., nu a fost respectat,

Elevi la acțiuni patriotice
îndrăgostiți de frumos, lo

cuitorii din Vulcan participă 
în număr mare la acțiunile 
edilitar-gospodărești organi
zate în cartierele orașului. 
Excepție nu fac nici . elevii 
școlilor din localitate. La o a- 
semenea acțiune de muncă . 
voluntar-patriotică a partici
pat un grup de 30 de e- 
levi. De astă dată am 
ales pe cei ce au participat 
mai multi din aceeași familie. 

nefiind constituită comisia de 
recepție. La fel ca și cele
lalte neajunsuri, aceasta do
vedește că, deseori cu toate 
că este în atribuția lor asi
gurarea realizării și întreți
nerii de bună, calitate a a- 
partamentelor, înseși condu
cerile unităților executante 
și beneficiare nu manifestă 
interesul cuvenit problemelor 
în cauză. ,

In funcție de abaterile să- 
vîrșite, față de întreprinderi 
și față de persoanele vino
vate s-au luat măsuri de 
sancționare conform legisla
ției în vigoare. In plus, con
trolul din luna mai, la fel ca 
și celelalte, a precizat din 
nou măsurile de care trebu
ie să se țină seamă pentru 
ca să fie respectată legali
tatea în ceea, ce privește, da
rea în folosință a apartamen
telor, de aceasta depinzînd 
ca oamenii muncii să bene
ficieze de condiții de locuit 
care să le asigure confort 
sporit, satisfacții. Princ'pale- 
le măsuri se referă la asigu
rarea deplinei legalități în 
ceea ce privește punerile în 
funcțiune și constituirea co
misiilor de recepție, termina
rea remedierilor întîrziate în 
cazul numeroaselor apar
tamente din blocurile aflate 
în această situație și reține
rea din contul executantului a 
valorilor provenite din lu
crări neterminate. Se impune 
convocarea grabnică a comi
siilor de recepție pentru ca 
toate remedierile și comple
tările care condiționează re
cepțiile finale să fie operativ 
lichidate. Atît pentru con
structor cît și pentru benefi
ciar, pe toată durata execu
ției și pînă la recepția fina
lă, grija esențială, imperati
vul principal căruia trebuie 
să-i răspundă este asigurarea 
calității apartamentelor puse 
la dispoziția oamenilor mun
cii. », ■

E vorba de Florica, Mariana, 
Luminița și Voichița Costi- 
nar, Florin, Mariana și Ni- 
cușor Huluță, Mihaela și A- 
lin Bercea, Angelica și Ama
lia Bușe, Simpna și loan Gall, 
Nușa și Petruț Aconstantine- 
sei. La acțiuni de amenaja
re a zonelor verzi au parti
cipat și locatarii blocului 
E 5 din orașul nostru.

Laura GAVRILIU, 
Vulcan

înaltă prețuire mamelor 
cu mulți copii

Concertul corurilor din Valea Jiului

Un veritabil record de participare
• (U r m o r e din pag. I) 

, rome Maria Todirean și Eca- 
terlna Patrichi, mulțumind 
fierbinte, din toată inima 
pentru distincțiile primite, 
pentru grija și prețuirea a- 

i cordată familiilor cu mulți 
copii de către conducerea 
partidului și statului.

In numele organizației oră
șenești a pionerilor, eleva Si- 

imona Goja a rostit un cald 
jciivînt de stimă și prețuire ce
lor care au ăvut cinstea să 
primească înaltele distincții, 
tuturor mamelor din orașul 
Lupeni.

Tovarășul Teodor Haș a 
-adresat celor distinse în nu
mele Consiliului de Sfat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
ol Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii, calde 
felicitări, mulțumiri, urări de 
sănătate lor și familiilor lor, 
noi succese în îndeplinirea 
nobilei misiuni de a crește și 
educa cetățeni demni de vi
itorul luminos al patriei noas
tre socialiste.

In cinstea celor decorate, 
formații artistice de amatori 
din localitate au prezentat 
un frumos program de cînte- 
ce și poezie.

★
Sînt femei obișnute, ma

me și gospodine. Unele din

tre ele binecunoscute mun
citoare harnice, de nădejde, 
la I.F.A. „Vîscoza", la mi
na Lupeni sau Bărbăteni. 
Dar toate au o mîndrie a- 
parte, aceea de a fi dat 
viață mai multor copii, pe 
care îi cresc și îi îngrijesc 
cu dragoste. „Cînd am ve
nit în Valea Jiului, cu 16 ani 
în urmă, împreună cu omul 
meu aveam cinci copii - ne 
spune Maria Todireanu 
iar acum avem unsprezece. 
Sînt mulțumită și fericită că-s 
toți sănătoși și voioși".

Dintre cei unsprezece co
pii ai Măriei Todireanu -, 
șapte băieți și patru fete — 
trei s-au calificat în meserii 
frumoase. Sergiu, cel mai ma
re este sudor la Energocons- 
trucția Paroșeni, Ma rus - e- 
lectrician la Autooaza Pe
troșani - deși are numai 19 
ani, este apreciat ca un bun 
meseriaș. Tot la Autobază 
lucrează și Emil, ca mecanic 
auto, lacob și Cornel sînt e- 
levi - unul ia liceul chimic, 
iar celălalt la liceul mecanic. 
Amîndoi învață bine și bene
ficiază de burse de stat. Lia, 
Dorin și Maria sînt elevi la 
școala generală, aducînd în 
carnetele lor de note, spre 
bucuria părinților, doar no
te de 9 și 10. Ionel, Edith, 
Cornelia sînt preșcolari. „Co
piii sînt bucuria noastră cea 
mai de preț, - ne spune fe

ricitul soț și tată, electrician 
la preparația Lupeni. Cei 
mai mari îi ajută pe cei mai 
mici. Noi, părinții, ne-am că
sătorit din dragoste și ne în
țelegem bine. Desigur, am 
avut și mai avem unele gre
utăți. Nu-i ușor să crești un 
singur copil, darăminte uns
prezece. Buna înțelegere din
tre noi, dragostea copiilor 
ne dau tăria de a învinge. 
Trebuie să spun însă că un 
sprijin real și permanent îl 
avem din partea școlii. Fie
care din cei mai mari au 
avut mai multe posibilități 
de a se afirma în viață și 
au ales ce le-a plăcut. Do
rim să exprimăm și pe a- 
ceastă cale mulțumirile noas
tre adresate din adîncul i- 
nimii, conducerii de partid și 
de stat, pentru condițiile mi
nunate care sînt asigurate 
tuturor copiilor țării".

în familia Todireanu a a- 
vut loc ieri un eveniment 
memorabil. Prin Decret al 
Consiliului de Stat, Maria 
Todireanu a fost distinsă cu 
titlul de „Mamă Eroină".

Sînt mame mîndre de co
piii lor, fericite că pot, cu 
deosebitul sprijin acordat de 
conducerea de. partid și de 
stat, beneficiind de minunate 
condiții create tuturor oa
menilor muncii din patria 
noastră, să crească cetățeni 
demni ai României socialiste.

V. STRAUȚ

Un concert coral este un 
fapt de cultură. Uneori, în
să - așa cum a fost dumi
nică pe scena Casei de cul
tură din Petroșani este 
și o sursă de multe și com
plexe emoții. Asemenea sen
timente erau împărtășite la 
concertul coral „Partidul, 
Ceaușescu, România", ma
nifestare cultural-artistică 
integrată în Festivalul na
țional „Cîntarea României", 
ediția a doua, nu atît de 
coriști, cît de cei cu res
ponsabilități educative în 
viața și munca din întreprin
derile și instituțiile Văii Jiu
lui. Dincolo de valoarea 
strict artistică - obținută 
prin îndelungate eforturi în 
cadrul repetițiilor -, concer
tul coral va rămîne ca un 
moment de referință deoare
ce au participat 17 formații, 
în mod sigur record în a- 
cest domeniu în Valea Jiu
lui. Din martie și pînă a- 
cum au mai fost create cinci 
coruri, ceea ce indică o mai 
atentă grijă pentru activita
tea cultural-educativă din 
întreprinderi, în prințiu! rînd. 
Numai astfel au putut fi ur
mărite coruri foarte tinere, 
care au cîntat în „premieră 

absolută" : al minerilor de 
la I.M. Lupeni, al studen
ților I.M.P., mixt de la Vîs- 
coza - Lupeni, unu! mixt și 
unul maghiar de la Vulcan 
(oraș în care activează a- 
cum patru formații de a- 
cest gen).

Diferențierea corurilor a 
făcut-o repertoriul, de alt
fel frumos și cu discernămînt 
selectat. Au fost evidente 
posibilitățile interpretative a- 
le formațiilor de cameră din 
Petroșani (dirijor - Csortan 
Marton) și Petrila .(dirijor - 
Vladimir Ureche), ale coruri
lor sindicatului învățămînt 
din Petroșani (dirijor - Mir
cea Onețiu) și Vulcan (diri
jor - Fulop Atila), bărbătesc 
de la I.M. Petrila, mixt de 
la Lupeni (dirijor - llarie 
Nucă), mixt din Vulcan (di
rijor - Vasile Repede). Sînt 
formații cu activitate mai ve
che sau mai recentă, dar ca
re au lucrat intens pentru a 
putea cînta piese mai difi
cile în genul muzicii corale, 
în comparație cu aceste for
mații, corurile I.M. Lupeni 
(bărbătesc), I.M. Aninoasa 
(mixt), I.M. Lonea (bărbătesc), 
I.F.A. „Vîscoza” (mixt), I.M. 
Uricani (mixt), al tinerilor 

de la I.U.M. Petroșani și al 
C.M.V.J. din Petroșani sînt 
încă la început, cu promisiuni 
de evoluție prin mai multă 
atenție față de ele în între
prinderi. Un indiciu al pre
gătirii formațiilor a fost 
însăși prezența lor în sce
nă, aspectul vestimentar și 
echilibrul formațiilor.

Concertul de duminică are 
și o foarte pronunțată va
loare educativă, îndemnînd, 
prin forța exemplului pre
zent pe scenă, la o pregăti
re continuă și la o mai frec
ventă legătură cu publicul, 
pentru că un spectacol este 
singura și cea mai conclu
dentă verificare a calității 
artistice. Se cuvine să re
marcăm strădaniile comitete
lor sindicatelor din între
prinderi și Consiliului muni
cipal al sindicatelor pentru 
ca acțiunea artistică de du
minică să posede toate da
tele necesare unui eveniment 
cultural atrăgător și stimu
lativ. Ne așteptăm ca acest 
concert coral să se organi
zeze periodic, ceea ce ar 
fi o contribuție la procesul 
de diversificare artistică, de 
educație muzicală.

T. SPATARU
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Arcașii din Aninoasa
I ‘ . .. fi,. . • " ■

au „țintit" trofeul suprem 
Cupa României se afla în posesia lor

■ Există unii oameni, a căror pasiune de-o 
I viață se confruntă implacabil cu conformis

mul altora, suita înfrîngerilor nu-i doboară, 
I dimpotrivă iau totul de la capăt, cu și mai 

multă ambiție și argumentul faptelor le dă 
Iîn cele din urmă dreptate. Un asemenea om 

este muncitorul Vâs le Tămaș de la I.M. A- 
Ininoasa, care și-a propus să demonstreze 

că în Vale se poate face tir cu arcul și nu 
oricum, ci cu

I rezultate de 
excepție. Ani

I de-a rîndul, 
I secția de tir

Minerul Ani-

Inoasa a trăit
din ce „pica" 

Idin alte secții
(fără perfor- 

I mante) și to
tuși maestrul sportului Vasile Tă- 

Imaș a avut răbdarea să modeleze din 
cei cîțiva copii, cu care s-a înconjurat, 

■ adevărate personalități, ca oameni și spor
tivi. Au fost cazuri cînd la diferite con
cursuri ajungeau cu autoturismul unui bi-

I nevoitor, juniorii fiind aleși... cu schimbul, 
pentru a participa la întrecerile din depla-

I sare. Cu timpul cei din jur au înțeles că pa- 
Isiunea lui Vasile Tămaș nu-i o ambiție va

nă, ci un obiectiv, judecat cu „picioarele 
|. pe pămînt", realizabil. Și astfel au apărut 
| primele titluri și recorduri naționale în pa

noplia lor cu trofee, apoi un poligon unic 
în țară, la construirea căruia și-au adus 
obolul, atît minerii cît și ceilalți locuitori 
ai Aninoasei, prin acțiunile de muncă pa
triotică.

...Ieri dimineață, numele lui a fost pro
nunțat, din nou, cu respect, o dată cu ști
rea că tinerii săi arcași au reușit, într-o 
confruntare selectă, cu adversari înarmați 
cu arcuri și săgeți mai bune, să cucerească,

pentru prima oară, cel mai de preț trofeu I 
național, „Cupa României". Țintașii din Va- I 
le, mulți elevi ai grupului școlar minier din I 
Petroșani (director ing. Ion Cruceru, un I 
alt animator de excepție al sportului nos- I 
tru) s-au întrecut pe sine. Au cîștigat astfel I 
patru locuri I din șase posibile, alte nume- 
roase locuri fruntașe, adiționînd, pe echipe, | 

42 de puncte, 
care le-au asi
gurat cea mai 
onorabilă po
ziție pe podiu
mul de premi- . 
ere. Edificator 
este faptul 
că următoarea I 
clasată, o for- I

mație „sonoră" cu materia! supe
rior, Voința Satu Mare, a totalizat... 28 de 
puncte. Dar cine sînt eroii acestei perfor
manțe realizate, între 10 și 14 mai, în poli
gonul Olimpia - Herăstrău din București ? ■
Juniorii I : Petru Feier și Aurel Urițescu, cei | 
mai buni în proba lor, cu 1087 și respectiv 
1054 puncte, Ecaterina Turache (844), ju
niorii II : Gh. Pop (1189), Virgil Vlasin (922) 
și Mariana Fabian (943).

Această încununare a activității arcașilor 
din Aninoasa are darul de a convinge, încă 
o dată, că atunci cînd vrem să obținem per
formanțe ridicate pe plan național, nu ta
lentele ne lipsesc; dimpotrivă, lată de ce 
arcașii ne oferă o consecventă lecție a pa
siunii, care ne învață să ne creștem sportivi 
„din grădina proprie", nu să umblăm după 
„zburătoare" mai mult sau mai puțin valo
roase.

Pentru această pilduitoare lecție, ' îți 
mulțumim Vasile Tămaș ! Ție și bravilor tăi 
tineri tintași I

Ion VULPE

Divizia B seria a ill-a
A 0

In frunte cu... antrenorul
Victoria Cărei - Minerul 

Lupeni 0-0. După eșecul cu 
U. Cluj-Napoca, la Lupeni, 
din nou, s-a produs des
părțirea echipei de antrenor, 
așa că Gogu Tonca și-a a- 
dăugat pe iîngă epoleții de 
căpitan și această calitate. 
Se pare că sporirea presti
giului său a coincis cu o 
infuzie de dăruire în te
ren din partea coechipieri
lor, care au rezistat onora
bil timp de... 97 de minute, 
cronometru! trioului brașo
vean Racz - Teodorescu - 
lonescu a funcționat ca o 

inimă de cardiac. Oaspeții, 
cu un debut revelație - 
fundașul dreapta Gurghianu, 
junior care s-a bătut de la 
egal la egal cu adversarul 
său - s-au apărat exact, în 
frunte cu gool-keeperul Moi
se, la cea mai bună partidă 
din cariera sa. Lecția con
traatacului, bine servită de 
studenții clujeni, a dat roa
de parțiale. De două ori ga
leria din Cărei a trăit e- 
moții neașteptate, dar Voi- 
cu și Leca, „miloși" din 
fire, s-au complicat în faze 
confuze, pericolul din preaj

ma buturilor localnicilor fi- 
md, în cele din urmă, înde- 
părfat.<7 ’ 7. J 7"

Reținem prima declarație 
a antrenorului - jucător - 
căpitan de echipă Gogu 
Tonca : „întreaga echipă a 
fost la înălțime, mai ales 
la capitolul moral volitiv. 
N-am cerut băieților decît 
dăruire în teren". Și iată 
că minunile altădată visate 
devin acum obișnuite reali
tăți. De n-ar fi prea tîr- 
ziu...

Cezar DOBRE

DIVIZIA C VII

Liderul, stopat 
pe teren propriu

Metalul Drobeta Turnu 
Severin - Știința Petroșani 
1-1 (1—0). Puțini și-ar fi în
chipuit că întîlnirea derby a 
seriei a Vll-a a diviziei C 
se va solda ■ cu un epilog 
neașteptat. Neașteptat la 
prima vedere dar, dacă luăm 
în considerare faptul că Ști
ința Petroșani a cîștigat de 
la Metalul Drobeta Turnu 
Severin trei puncte din pa
tru posibile;.. Studenții au 
ținut să dovedească neapă
rat că, deși izolați în aceas
tă serie olteană, pot candi
da oricînd la titlul de cea 
mai tehnică și fair-play for
mație. In teren, confruntarea 
a fost aspră, antrenorul Iri- 
mie avea să se declare însă 
foarte mulțumit de tonusul 
studenților săi, care au prins 
curaj încă de la începutul 
partidei, ba chiar, cînd ta
bela nu suferise modificări, 
Gulea l-a „întors" pe exdi- 
vizionarul A, Morohai, dar 
a șutat alături de poartă. A 
urmat însă minutul 24 - sol
dat cu gafa lui Hanganu, 
de care a profitat Caprio- 
ru. La centrarea lui n-a ie
șit oportun Bogheanu și 
Pițurcă a introdus balonul, 
cu capul, în plasă. Cei doi 
apărători oaspeți au avut 
însă puterea de a depăși 
moifientele grele, Bogheanu 
a blocat multe baloane pe
riculoase, în special în re
priza secundă. Spre final, a- 
dică în min. 83, Hanganu a 
șutat năprasnic de la 30 m 
(lovitură liberă), portarul 
severinean a respins balonul 
cu vîrful degetelor în bară, 
dar Gulea, atent, a înscris 
din apropiere. Cu rezulta
tulde 1-1 ia astfel sfîrșit o 
partidă, în care liderului i 
s a demonstrat, în teren pro
priu, că diferența de puncte 
față de urmăritoarea sa e 
exagerată. Să mai adăugăm 
și faptul că juniorul Științei, 
Neghină, s-a aflat pentru 
prima oară timp de 90 de 
minute în teren, că Panici și 
Velcotă au fost indisponibili, 
că Seceanschi, Gulea și Gu- 
ran au evoluat accidentați. 
Demonstrația merită deci 
aplaudată.

Sever NOIAN

FOTBAL DIVIZIA C VIII

Victorie clară
Minerul Vulcan - Lami

norul Nădrag 3-1 (2—1). Mi
nerul Vulcan a obținut du
minică o victorie deosebit de 
prețioasă în fața uneia din
tre echipele fruntașe .ale 
seriei. Nevoia de puncte i-a 
făcut pe mineri să-și organi
zeze mai bine jocul, în spe
cial la mijlocul terenului, 
unde M. Marian s-a dovedit 
un bun creator și dispecer. 
Pregătirea fizică și tehnică a 
majorității jucătorilor le-a 
permis să fie permanent a- 
colo unde era și mingea. 
Cu un înaintaș care a fost 
omniprezent în atac, la mij
loc, cît și în apărare - l-am 
numit pe Bălosu, de de
parte cel mai bun de pe 
teren - poarta adversă s-a 
aflat deseori în pericol. Des
chiderea scorului în primele 
minute de către oaspeți Ie-a 
arătat fundașilor din Vulcan 
că Vuia și Deacu pot oricînd 
înscrie și în deplasare. Dă
ruirea cu care au jucat oa
menii de bază (Aruncutea
nu, deși accidentat n-a pă
răsit terenul) a însemnat 
mult în angrenajul echipei. 
Cu un lancu înfipt permanent 
în „coastele" apărării ad
verse și cu un Pecsar renăs
cut la începutul reprizei se
cunde, cînd echipa a avut o 
cădere, evident partida nu se 
putea încheia decît cu un 
scor ca cel înregistrat după

BREVIAR
• LUPTE LIBERE. După e- 

tapa a V-a și ultima a cam
pionatului republican desfă
șurată sîmbătă și duminică 
la Orșova, echipa C.S.Ș. Pe
troșani s-a clasat pe locul 
II. La individual, Aron Cîn- 
dea, debutant în divizia șco
lară de juniori, a cucerit ti
tlul de vicecampion la copii, 
în etapa a V-a primul loc la 
categoria 68 kg a fost ocu
pat de luptătorul nostru Ma
rian Șișu. ''

• RUGBI. Campionatul di
viziei naționale A (locurile 
1-8) Rulmentul Bîrlad - Ști
ința Petroșani 6-6. Campio
natul republican de juniori : 
C.S. Școlar Petroșani - 
Grupul școlar Brașov 26-10. 

90 de minute. Centrările im» 
pecabile ale lui Văduva, poa
te chiar și suita de ratări, au 
dus la obținerea victoriei. 
La fel de importantă, ca și 
celelalte motive, ni s-a părut 
comportarea galeriei. O ga
lerie care poate oricînd con- 
cura cu cele mai înfocate 
galerii de pe stadioanele ță
rii, care pe tot parcursul me
ciului și-a etalat un reperto
riu foarte bogat, într-o no
tă de deplin fair-play, în- 
curajîndu-și favoriții.

Acestea fiind momentele 
esențiale ale partidei să ve
dem fazele din care s-au în
scris patru goluri dînd savoa
rea necesară jocului. In min. 
12 extrema stîngă Vuia scapă 
singur, nu poate fi oprit de 
Văduva și Aruncuteanu și 
înscrie în colțul lung : 0-1. 
Euforia oaspeților se sFîrșeș-. 
te după un minut cînd A- 
runcuteanu trimite la Eălosu 
pe dreapta, centrare scurtă 
și lancu cu capul egalează : 
1-1. Min. 45 la o lovitură 
liberă Bălosu îl găsește per
fect pe Aruncuteanu, bine 
plasat și acesta înscrie cu ca
pul, 2-1, dar se și acciden
tează. Faza se repetă în 
min. 77. Tot Bălosu îl gă
sește pe Aruncuteanu, care 
de data aceasta preia cu 
dreptul în plasă : 3-1. (C.
IOVĂNESCU).

SPORTIV
• HANDBAL. Campionatul

școlilor generale - zona Pe
troșani, fete : școala nr. 7 — 
școală nr. 6 7-6 ; școala nr. 
1 - școala nr. 5 0-7 ; școala 
nr. 2 - școala nr. 4 3-3;
școala nr. 4 - școala nr. 7 
5-7 ; școala nr. 5 - școala 
nr. 2 6-0 ; școala nr. 6 -
școala nr. 1 12-1. Băieți:
școala nr. 7 - școala nr. 6 
0-11 ; școala nr. 1 - școala 
nr. 5 19—3; școala nr. 2 -
școala nr. 4 3-12 ; școala nr. 
4 - școala nr. 7 14-4; școa
la nr. 5 - școala nr. 2 8-2; 
școala nr. 6 - școala nr. T 
9-8.
• FOTBAL. Campionatul 

republican de juniori: C.S.Ș.; 
Petroșani - C.S. Școlar Me
diaș 0-3.

DIVIZIA B III DIVIZIA C VII

REZULTATE TEHNICE: F.C. Baia 
Mare - Armătura Zalău 4-0, Mi
nerul Moldova N. - Victoria Că- 
lan 4-0, „U" Cluj-Napoca - Meta
lurgistul Cugir 4-0, Avîntul Reghin 
- C.F.R. Cluj-Napoca 1-1, Victoria 
Cărei - Minerul Lupeni 0-0, Gloria 
Bistrița - C.F.R. Timișoara 2-1, 
C.I.L. Sighet - Mureșul Deva 1-0, 
U.M. Timișoara - Dacia Orăștie, 
2-2, Aurul Brad - Chimica Tîrnă- 
veni 2-0.

REZULTATE TEHNICE : Minerul 
Rovinari - Lotru Brezoi 1-0, C.F.R. 
Craiova - Dierna Orșova 3-1, 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. - Știința 
Petroșani 1-1, Metalurgistul Sadu 
- Minerul Motru 1-0, Constructo
rul Tg. Jiu - Unirea Drob. Tr. Sev. 
2-0, I.O.B. Balș - Unirea Drăgășani 
2-3, Progresul Băilești - Construc
torul Craiova 2-1, Chimistul Rm. 
Vîlcea - Mecanizatorul Simian 3-0.

v-LASAMENTUL CLASAMENTUL

DIVIZIA C VIII | CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : Gloria Re- | REZULTATE TEHNICE : Minerul

Paroșeni - Constructorul Hunedoa
ra 3-1, Metalul Simeria - I.M.C. 
Bîrcea 0-2, C.F.R. Petroșani - Me
talul Criscior 2-1, Energia Paroșeni 
- Minerul Aninoasa 0-3, Auto Ha
țeg - I.G.C.L. Hunedoara 2-0, Au
rul Certej - Explorări Deva 1-1, 
Minerul Uricani - Preparatorul Pe
trila 2-1.

CLASAMENTUL
F.C. Baia M. 28
„U" Cluj-N. 28
C.F.R Cluj-N. 28
Gloria B-ța . 28
Vict. Călan 28
Mureșul Deva 28
U.M. Timiș. 28
Minerul M.N. 28
C.F.R. Timiș 28
Aurul Brad 28
Chimica T. 28
Dacia Orăștie 28
Met. Cugir 28
C.I.L. Sighet . 28
Armăt. Zalău 28
Min. Lupeni 28
Vict. Cărei 28
Av. Reghin 28

18 7 3 63-19 43
17 5 6 51-18 39
15 8 5 61-20 38
16 4 8 56-23 36
14 4 10 46-32 32
13 5 10 42-32 31
11 6 11 41-40 28
12 4 12 27-30 28
11 5 12 31-28 27
11 4 13 37-37 26
11 4 13 37-40 26
11 4 13 31-38 26
10 6 12 29-39 26
9 7 12 32-44 25
9 4 15 34-41 22

10 2 16 22-49 22
8 4 16 17-54 20
2 5 21 13-86 9

ETAPA VIITOARE: C.F.R. Timi
șoara - C.I.L. Sighet, Minerul Lu
peni - Gloria Bistrița, „U" Cluj- 
Napoca - Aurul Brad, Dacia Orăștie 
- C.F.R. Cluj-Napoca, Chimica Tîr- 
năveni -Victoria Cărei, Victoria Că- 
‘an ~ Baia Mare, Armătura 
Zalău - Minerul Moldova Nouă, 
Mureșul Deva — U.M. Timișoara, 
Metalurgistul Cugir - Avîntul Re
ghin.

C.S.M. Dr. T. S. 25
Știința Petr. 25
Lotru Brezoi 25
Chim. Rm. VI. 25
I.O.B. Balș 25
Min. Motru 25
Dierna Orș. 25
Progr. Băii. 25
Met. Sadu 25
Min. Rovinari 25
C.F.R. Cv. 25
Unirea D. T. S. 25
Mec. Simian 25
Constr. Tg. Jiu 25
Constr. Cv. 25
Unirea Drăg. 25

15 8 2 58- 9 38
12 6 7 49-24 30
12 6 7 39-24 30
12 5 8 32-21 29
14 0 11 41-33 28
12 2 11 35-37 28
96 10 36-34 24

10 4 11 26-31 24
10 4 11 25-33 24
10 4 11 22-39 24
11 1 13 44-39 23
10 1 14 36-49 21
9313 35-58 21
8 4 13 32-49 20
8 2 15 41-48 18
7 4 14 27-42 18

ETAPA VIITOARE: Unirea Dro
beta Tr. Sev. - Mecanizatorul Si
mian, Minerul Motru - Constructo
rul Tg. Jiu, Lotru Brezoi - Metalur
gistul Sadu, Știința Petroșani 
C.F.R. Craiova, Dierna Orșova - 
I.O.B. Balș, Progresul Băilești 
Chimistul Rm. Vîlcea, Unirea Dră
gășani - Minerul Rovinari, Cons
tructorul Craiova - C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin.

șița - Minerul Anina 5-0, Metalul 
Oțelul Roșu - I.M. Orăștie 2-0, Mi
nerul Vulcan - Laminorul Nădrag
3- 1, C.F.R. Simeria - Minerul Ghe
lar 2-1, Vulturii tx. Lugoj - Nera 
Bozovici 1-0, Minerul Oravița - U- 
nirea Sînnicolau M. 3-0, Metalul 
Bocșa - Electromotor Timiș. 2-1, Uni
rea Tomnatic - Metalul Hunedoara
4- 1, Nera Bozovici - C.F.R. 
ria 1-0 (meci restanță).

CLASAMENTUL

25
25
25
25

Sime-

CAMPIONATUL MUNICIPAL
SENIORI. Etapele din 10 și 13 mai:

I Preparatorul Lupeni — Utilajul Pe
troșani 0-2, Fabrica de oxigen - 
Sănătatea Vulcan 1-1, Preparatorul 
Coroești - Minerul Dîlja 3-0, Utila
jul - Fabrica de oxigen 4-0, Mine
rul Dîlja - Preparatorul Lupeni 0-3, 
I.G.C.L. Petroșani - Preparatorul 
Coroești 8-1.

CLASAMENTUL
I.G.C.L. Petr. 15 11 2 2 39-10 24
Utilajul 15 11 _ _
Sănătatea Vul, 14 11 1 2 41-11 23
Prep. Lupeni ' ' “ ‘ 7 Z- 1
Prep. Coroești 14 3 0 11 13—43 6
Minerul Dîlja 15 1 1 13 6-54 3
Fab. de oxigen 13 1 111 8-54 3

ETAPA VIITOARE (miercuri’, 17 
mai) Fabrica de oxigen - Minerul 
Dîlja; I.G.C.L. Petroșani - Sănăta
tea Vulcan, Preparatorul Lupeni - 
Preparatorul Coroești.

Campionatul municipal al copi
ilor, etapa din 14 mai : Jiul - Utila
jul 0-1; Preparatorul Petrila - 
C.S.Ș. Petroșani 2-4, Minerul L„. 
peni - Sănătatea Vulcan 1-0, Pa
rîngul Lonea - Preparatorul 
peni 1-0.

CLASAMENTUL
3
3
3
3
3
3

3 1 0 2 5-11 _ 
3 0 0 3 2-10 0

ETAPA VIITOARE : duminică, 21 
mai, teren Lonea : Utilajul - Prepa
ratorul Lupeni, Sănătatea - Parîn
gul Lonea, C.S.Ș Petroșani - Mine
rul Lupeni, Jiul - Preparatorul Pe
trila.

14 9

1 3 57- 9 23

0 5 33-27 18

Preparatorul

Aurul Certej 23 14 8 1 59-18 36
I.M.C. Bîrcea 24 15 2 7 49-25 32
Expl. Deva 23 13- 4 6 53-30 30
Constr. Hd. 24 10 10 4 42-23 30
Min. Anin. 23 13 4 6 42-27 30
Min. Uricani 23 13 2 8 47-30 28
Parîngul 23 11 6 6 38-31 28
Auto Hațeg 23 11 4 8 46-27 26
Min. Paroș. 23 9 4 10 28-32 22
Prep. Petrila 23 9 3 11 41-41 21
I.G.C.L. Hd. 23 6 5 12 24-35 17
C.F.R. Petr. 24 7 2 15 38-70 16
Met. Criscior 23 5 3 15 20-53 13
Met. Simeria 24 6 1 17 27-64 13
Energ. Paroș. 24 4 1 19 21-72 9

13 7 5 44-21 33
12 5 8 44-20 29
13 3 9 37-27 29
11 5 9 38-26 27
12 3 10 39-36 27
12 2 11 38-31 26
12 2 11 43-42 26

12 1 12 25-32 25
10 4 11 34-36 24
11 2 12 32-35 24
11 1 13 33-41 23
8 6 11 24-31 22

10 2 13 25-33 22
9 4 12 26-37 22
9 3 14 26-45 21
9 2 14 23-42 20

Min. Anina 
Unirea Tonin.
C.F.R. Simeria 
Vuit. Lugoj 
Met. Oț. Roșu 25 
Lam. Nădrag 
Gloria Reșița
Min. Ghelar
Min. Oravița 
Unirea S.M.
Electroni. T. 
Metalul Hd. 
I.M. Orăștie 
Min. Vulcan
Met. Bocșa 
Nera Bozovici

ETAPA VIITOARE: Electromotor 
Timiș. - Minerul Ghelar, Metalul 
Hunedoara - Minerul Vulcan, Uni
rea Tomnatic - Vulturii tx. Lugoj, 
I.M. Orăștie - Laminorul Nădrag, 
Metalul Bocșa - Gloria Reșița, Ne
ra Bozovici - Metalul Oțelul Roșu, 
Minerul Anina - Minerul Oravița, 
Unirea Sfanicolaul Mare - C.F.R. 
Simeria.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Lu,

Lu-

ETAPA VIITOARE :
Petrila - Minerul Paroșeni, Explo
rări Deva - Minerul Uricani; 
E.G.C.L. Hunedoara - Aurul Cer- 
tej. Minerul Aninoasa - Auto Ha
țeg, Metalul Criscior - Parîngul Lo
nea, I.M.C. Bîrcea - C.F.R. Petro
șani, Constructorul Hunedoara 
Metalul Simeria

Min. Lupeni 
Parîngul Lonea 
Utilajul Petroșani 
Jiul Petroșani 
Sănătatea Vulcan 
C.S.Ș. Petroșani 
Prep. Petrila 
Prep. Lupeni

2 10 8-3 5
2
2
2
1
1

10 6-3 
0 1 6-4 
0 13-2 
0 2 7-2 
0 2 5-7

5
4
4
2
2
2
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tovarășului Nicolae Ceaușescu în R. P. Chineză
Convorbiri româno-iraniene

• (Urmare din pag. I)

dialoguri Ia nivel înalt, cu 
convingerea că aceasta ser
vește cauzei progresului și 
dezvoltării celor două po-

Sosirea
Cu sentimente de profundă 

prețuire, cu multă căldură și 
Jntensă bucurie l-au întîm- 
pinat locuitorii Pekinului pe 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, care întreprinde, 
începînd de luni, 15 mai, 
o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară 
Chineză, la invitația tovară
șului Hua Kuo-fen, președin
tele Comitetului Central - al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze.

...Pavoazat cu drapelele 
de stat ale Republicii Socia
liste România și al Republicii 
Popuiare Chineze, aeroportul 
internațional Pekin are înfă
țișarea unei mari manifesta
ții. Aproape 5 000 de cetă
țeni, marea majoritate tineri, 
îmbrăcați în costume specifice 
chinezești, de o impresionan
tă policromie, au alcătuit 
adevărate culoare și careuri 
vii pe pista de beton din 
fața clădirii principale.

împreună cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P. C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, au venit să-i 
întîmpine pe înalții oaspeți 
români tovarășii din condu
cerea de partid și de stat 
chineză.

Tovarășul Hua Kuo-fen a- 
dresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși 
din suita oficială română, 
un călduros cuvîntxde bun 
venit pe pămîntul Chi
nei populare. Cei doi con
ducători de partid și de stat 
se salută reciproc, își string 
mîinile îndelung. Apoi, tova
rășul Hua Kuo-fen prezintă 
înalților oaspeți persoanele 
oficiale chineze venite în în
tâmpinare.

Momentele principale ale 
ceremoniei sosirii sînt trans
mise în direct de posturile 
de radio și televiziune chi
neze.

După ceremonia sosirii, to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
apropie de grupurile de ce
tățeni, strînge cu afecțiune 
mîinile multor oameni veniți 
să-l întîmpine. Numeroase 
orchestre, fanfare, mii și 
mii de evantaie, eșarfe, bu
chete de flori, confecționate 
pentru sărbătoare din mate
riale strălucitor colorate, la 
core se adaugă pitorescul 

poare și țări, păcii și secu
rității în lume.

★
De asemenea, tovarășa 

Elena Ceaușescu și împără
teasa Farah Pahlavi au avut 
o .întrevedere.

la Pekin
și tradiționalul dragon, re
prezentat în variate exem
plare, sub forma unor -dan
satori ce poartă măiestre 
costume naționale, întregesc 
acest prim moment cu care 
fac cunoștință solii poporu
lui român la sosirea în ora
șul Pekin.

în această ambianță en
tuziastă, sărbătorească, co
loana oficială de mașini pă
răsește aeroportul străbă- 
tînd zona de centură a ca
pitalei.

Se intră în Pekin pe bu
levardul principal, care se 
întinde pe o lungime de 
12 kilometri. Un șir ne
întrerupt de steaguri cu cu
lorile naționale ale celor 
două țări străjuiesc parcursul. 
Imensa populație aflată pe 
întregul bulevard - apre
ciată, de gazde, la cîteva 
sute de mii de persoane - 

. îi conferă acestuia o semni
ficație emoționantă - de tra
seu al prieteniei româno-chi- 
neze. Este o animație, o în
suflețire, o atmosferă așa 
cum cunoaște Pekinul numai 
cu prilejul unor sărbători de 
seamă. Prin difuzoare se 
transmite muzică populară 
românească și chineză.

Din mașina deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua' Kuo-fen răspund cu 
căldură manifestărilor de 
simpatie ale mulțimii. Gru
puri de tinere înmînează to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

în clipa în care coloana 
oficială pătrunde în Piața 
Tien An Men, o uriașă eflo
rescentă de baloane multi
colore se ridică spre albas
tra cupolă a acestei frumoa
se zile de primăvară. A- 
sistăm la un adevărat spec
tacol în care sînt antrenate 
peste 100 mii de persoane, 
cea mai mare parte îmbră
cate în costumele policro
me ale celor peste 50 de 
naționalități care alcătuiesc 
marele popor chinez.

O tumultoasă mare de 
mătase, culori, optimism și 
entuziasm - iată cum ar pu
tea fi descrisă în cîteva cu
vinte imaginea pieței în cli
pele cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români, conduși de tovarășul 
Hua Kuo-fen și de celelalte 
persoane oficiale chineze, 
străbat mulțimea. Se ova
ționează puternic pentru 
trainica prietenie româno- 

chineză, pentru continua dez
voltare a relațiilor de cola
borare și solidaritate dintre 
partidele, popoarele și sta
tele noastre.

La ieșirea din piață atrage 
atenția un grup original : 
cîteva zeci de băieți și fete 
poartă costume populare 
românești, execută dansuri 
românești.

Pe drumul spre reședință 
alte mii de cetățeni îi în
soțesc pe oaspeții români. 
După costume, sînt munci
tori în întreprinderile Peki
nului. Prin amplificatoare se 
transmit cîntece revoluționare 
românești. Se aud cu
vintele cîntecului „Partidul, 
Ceaușescu, România".

Momentul sosirii la reșe
dința rezervată înalților oas
peți români cunoaște ace

începerea convorbirilor 
oficiale româno-chineze

Luni, 15 mai, au început, 
la Palatul Adunării Reprezen
tanților Populari a R. P. Chi
neze, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășul Hua Kuo-fen, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chi
neze.

La convorbiri participă :
Din partea română - to

varășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în aceas
tă vizită.

Din partea chineză - to
varășul Li Sien-nien, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, 
alte persoane oficiale.

Tn cadrul convorbirilor a 
început schimbul de infor
mații și păreri între cele 
două părți în legătură cu 
dezvoltarea construcției so
cialiste din Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Chineză, cu evolu
ția relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre cele 
două țări și popoare, pre
cum și în legătură cu situa
ția internațională, cu proble

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășa 

Den ln-ceao
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, la re
ședința din Pekin, vizita to
varășei Den ln-ceao, vice

eași fierbinte atmosferă de 
entuziasm : mari grupuri de 
cetățeni îi aplaudă pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români. în 
onoarea lor, sînt intonate 
cîntece, sînt lansate sute de 
baloane colorate.

Tovarășul Hua Kuo-fen îi 
invită pe înalții oaspeți ro
mâni în salonul de onoare 
al reședinței.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
se întrețin într-o atmosferă 
de caldă prietenie, de stimă 
și respect reciproc specifică 
relațiilor de strînsă colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Chineză.

mele principale ale vieții 
politice mondiale, ale luptei 
popoarelor pentru progres, 
socialism și pace.

în cadrul convorbirilor s-a 
subliniat cu satisfacție de 
către ambele părți dezvol
tarea continuă a raporturilor 
de solidaritate și a colabo
rării dintre cele două parti
de, țări și popoare, care du 
luat un avînt puternic mai 
ales ca urmare a vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Chi
neză, în 1971, și a convorbi
rilor purtate și înțelegerilor 
stabilite în discuțiile cu pre
ședintele Mao-Tzedun și pre
mierul Ciu En-lai. Totodată, 
s-a exprimat dorința și ho- 
tărîrea atît a părții române, 
cit și a părții chineze de a 
se găsi noi și variate posi
bilități de extindere substan
țială a colaborării în toate 
domeniile de activitate, ast
fel încît vizita actuală, con
vorbirile la nivel înalt care 
au loc cu acest prilej, înțe
legerile la care se va ajun
ge să marcheze o etapă 
nouă, superioară, în dezvol
tarea pe multiple planuri a 
raporturilor dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Chineză, a 
prieteniei româno-chineze, în 
interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, socia
lismului și înțelegerii inter
naționale.

președinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților 
Populari a Republicii Popu
lare Chineze, soția fostului 

premier al Consiliului de 
Stat ql R. P. Chineze, Ciu 
En-lai.

Cu acest prilej, tovarășa 
Den ln-ceao i-a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru sentimentele de com
pasiune exprimate cu prile
jul încetării din viață a 
premierului Ciu En-lai, mare 
prieten al poporului român, 
care a avut o contribuție

Banchet in onoarea 
oaspeților români

în onoared tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, Comitetul Central 
al Partidului Comunist Chi
nez și Consiliul de Stat al 
Republicii Populare Chineze 
au oferit, luni seara, un ban
chet, la Palatul Adunării 
Naționale a Reprezentanților 
Populari.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului care îl însoțesc pe 
secretarul general al parti
dului, au fost întîmpinați la 
sosire de tovarășul Hua 
Kuo-fen, de ceilalți conducă

Întîlnire intre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și le Cien-in

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
s-au întîlnit, luni seara, cu 
tovarășul le Cien-in, vice
președinte al C.C. al P. C. 
Chinez, președintele Comi
tetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentan
ților Populari a R. P. Chi
neze.

Au luat parte persoane o- 
ficiale române și chineze.

în numele Comitetului Per
manent, al Adunării Națio
nale a Reprezentanților 
Populari, tovarășul le Cien-in 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros bun 
venit în vizita sa în China, 
subliniind că aceasta va con
duce la dezvoltarea și mai 
puternică a relațiilor dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Exprimîndu-și bucuria pen
tru realizările obținute de 
poporul român în toate do
meniile de activitate ale 
construcției socialiste, tova
rășul le Cien-in a relevat ro
lul determinant pe care Parti

deosebită la dezvoltarea re
lațiilor româno-chineze.

în timpul întrevederii, des
fășurată într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, a fost ex
primată convingerea comună 
că aceste bune raporturi sta
tornicite între partidele și 
țările noastre vor cunoaște 
o extindere și adîncire con
tinuă, corespunzătoare inte
reselor și aspirațiilor po
poarelor român și chinez.

tori de partid și de sfat chi
nezi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Hua 
Kuo-fen și tovarășii din con
ducerea de partid și de stat 
a celor două țări prezenți 
la banchet se fotografiază 
împreună, potrivit tradiției.

în continuare, în sala de 
recepție, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt prezentate 
persoanele oficiaie chineze 
și șefii misiunilor diploma
tice care iau parte Ia ban
chet.

în- timpul banchetului, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen au rostit toas
turi, urmărite cu larg interes 
de cei prezenți și subliniate 
cu vii aplauze.

dul Comunist Român, secre
tarul său general, tovarășul 
Nicolae CeaușescCT, îl au în 
obținerea acestor succese și, 
totodată, eforturile președin
telui României pentru pace 
în lume.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trans
mis un cald salut, în nume
le Marii Adunări Naționale 
și al Consiliului de Stat, to
varășului le Cien-in și Comi
tetului Permanent al Adună
rii Naționale a Reprezentan
ților Populari.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a manifested 
convingerea că poporul chi
nez va înfăptui întru totul 
programul de modernizare 
și dezvoltare elaborat de cel 
de-al Xl-lea Congres al 
partidului, relevînd marile 
succese obținute în construc
ția socialismului și rolul 
R. P. Chineze în viața inter
națională.

Subliniind că adîncirea re
lațiilor de prietenie româno- 
chineze răspunde intereselor 
celor două țări, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
că aceasta reprezintă tot
odată, o contribuție la 
cauza păcii în lume, a socia
lismului, a independenței și 
suveranității popoarelor.
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Document de o except o- 
nală însemnătate, care rea
firmă cu claritate poziția 
consecventă a României so
cialiste îndreptată spre rea
lizarea în fapt a dezarmării, 
Hotărîrea C.C. al P.C.R. pri
vind poz țiu României în pro
blemele dezarmării și, în 
primul rînd, ale dezarmării 
nucleare - recent adoptată - 
oferă, acum în pragul des
chiderii sesiunii speciale a 
O.N.U., un nou program 
concret de abordare a pro
blemei care frămîntă omeni
rea contemporană. Așa cum 
s-a demonstrat de-a lungul 
anilor, România socialistă nu 
numai că afirmă deschis ne
cesitatea realizării dezarmă
rii, dar prin poziția sa, prin 
acțiunile întreprinse pentru 
statornicirea unor relații de 
prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii, acți
uni inițiate de secretarul 
general al partidului, țara

Între dezarmare și dezvoltare - o legătură organică
noastră demonstrează lumii 
întregi că pe Terra se poate 
trăi și fără arme, că uria
șele fonduri pe care le în
ghite zilnic cursa înarmări
lor ar putea fi folosite pen
tru lichidarea subdezvoltării, 
pentru progresul tuturor po
poarelor.

„Omenirea - declara, re
cent, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - nu are nevoie 
de noi arme nucleare, de 
bomba cu neutroni, de alte 
mijloace de distrugere în 
masă, de rachete care să 
ducă mai rapid la țintă 
arme distrugătoare. Omeni
rea are nevoie să se dis
trugă toate aceste armamen
te, iar sutele de miliarde de 
dolari ce se cheltuiesc anual 
în industria armamentului să 
fie alocate pentru un pro

gres economic-social mai ra
pid, pentru lichidarea șo
majului, pentru o viață dem
nă, liberă, a tuturor po
poarelor lumii, pentru o 
lume mai dreaptă și mai 
bună pe planeta noastră".

în esența sa, acest citat 
ilustrează ceea ce a devenit 
o adevărată axiomă a epo
cii contemporane : faptul 
că, în afara pericolului pe 
care îl comportă pentru pa
cea și securitatea lumii ab
sența unor măsuri clare și 
eficiente de dezarmare ge
nerală și totală, în primul 
rînd a celei nucleare, este 
incompatibilă cu realizarea 
obiectivelor de progres și 
dezvoltare ale tuturor state
lor.

în acest sens, trebuie avut 
în vedere, în primul rînd, că 

proliferarea cursei înarmări
lor determină deturnarea 
unor uriașe energii - uma
ne și materiale - de la 
scopul lor firesc : lupta îm
potriva subdezvoltării. Cu 
titlu de exemplu se poate 
menționa că, în 1976, s-au 
cheltuit pentru înarmare a- 
proximativ 380 miliarde de 
dolari, în vreme ce, în a- 
ceeași perioadă, în cele 
mai sărace regiuni ale glo
bului au murit de foame 
peste 30 000 de oameni.

Pot fi menționate alte ne
numărate asemenea exem
ple : în fiecare minut se 
cheltuiesc pentru înarmare 
600 000 dolari, ceea ce echi
valează cu aproximativ 400 
dolari anual pentru fiecare 
locuitor al planetei. în to
tal, sumele cheltuiFe în sco

puri militare corespund ve
nitului anual a 1,8 miliarde 
oameni din 36 dintre cele 
mai sărace țări ale lumii.

Cercetările pentru crearea 
unor noi tipuri de arme - 
domeniu în care lucrează 
efectiv 40 la sută din tota
lul oamenilor de știință - 
înghit, de asemenea, și ele 
sume uriașe. Numai pentru 
proiectarea și realizarea pro
totipului unui proiectil de 
artilerie ghidat prin laser 
sînt necesari aproximativ 2 
miliarde dolari.

Așa cum se subliniază în 
recenta hotărîre a C.C. a! 
P.C.R., probleme majore ce 
confruntă azi omenirea - 
analfabetismul, foametea sau 
mal nutriția, imposibilitatea 
eradicării unor maladii din 
cauza lipsei de fonduri ne

cesare, într-un cuvînt - o 
întreagă serie de caracteris
tici ale stării de subdezvol
tare - reprezintă, între alte
le, o consecință directă a 
absenței unor măsuri prac
tice de dezarmare, a conti
nuării cursei înarmărilor, al 
cărei ritm a atins deja un 
nivel galopant.

De altfel, relația aezarma- 
re-subdezvoltare va constitui 
una dintre problemele ce 
urmează a fi examinate în 
cadrul sesiunii speciale a
O. N.U. în problema dezar
mării, ce va avea loc în 
1978 (în urma unei rezolu
ții inițiate de România îm
preună cu alte țări în curs 
de dezvoltare). Consecvența 
poziției sale constructive, 
România socialistă oferă și 
cu acest prilej propuneri 
concrete, formulate cu cla
ritate în Hotărîrea C.C. al
P. C.R. în problemele dezar
mării.
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