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în Kampuchia Democrată
Sosirea ia Pnom Penh

roșuiteagul
La 28 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit pe pă- 
mîntul Kampuchiei Demo
crate, în fruntea unei de
legații de partid și de stat 
a Republicii Socialiste Româ
nia, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist din 
Guvernului 
mocrate.

Vizita în
- mocrată 

Nicolae Ceaușescu - a cărui 
prodigioasă activitate pu
să în slujba marilor idealuri 
ale libertății și independen
ței, ale păcii și prieteniei 
între popoare, edificării u- 
nei noi ordini economice 
mondiale este bine cunoscută 
și prețuită de poporul kam- 
puchian - a fost așteptată 
cu profund interes în această 
țară prietenă.

Dealtfel, sentimentele de

Kampuchia și a 
Kampuchiei De-

Kampuchia De- 
a -.tovarășului

înaltă stimă și considerație, 
de sinceră prietenie față de 
solii poporului nostru și-au 
găsit o vie ilustrare încă 
de la sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, a 
delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România la Pnom Penh.

La scara avionului, ■ to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt întîmpinați cu deosebită 
cordialitate de tovarășul Pol 
Pot, secretarul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Kampuchia, prim- 
ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate, și de 
tovarășul Khieu Samphan, 
președintele Prezidiului de 
Stat al Kampuchiei Demo
crate, precum și alte per
soane oficiale kamp.uchie- 
ne. Tinere fete pun pe u- 
merii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu ghirlande de flori 
albe - expresie a celei mai 
profunde ospitalități rezer
vate înalților oaspeți și‘pri-

etern ai poporului kampu- 
chian.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu se îmbrățișează 
cu căldură, cu prietenie cu 
tovarășii Pol Pot și Khieu 
Samphan.

Are loc ceremonialul so
sirii înalților oaspeți ro
mâni :
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de tova
rășii din conducerea de 
partid și de stat a celor do
uă țări răspund cu multă 
prietenie manifestărilor pli
ne de căldură și dragoste 
ale miilor de kampuchieni 
aflați pe aeroport.

în aplauzele mulțimii, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți români, îm
preună cu tovarășii din con
ducerea de partid și de sfat 
a Kampuchiei Democrate pă
răsesc aeroportul, îndrșp- 
tîndu-se spre reședința '-ce 
le-a fost rezervată înalți
lor soli ai poporului ro
mân .
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Plenara Comitetului Central al parti- cu lărgirea și manifestarea mai viguroasă a 
dului din primăvara acestui an a adoptat democrației muncitorești, afirmarea plenară 
hotărîri de maximă importanță în scopul a rolului conducător al orgamzațiifor de 
perfecționării conducerii întreprinderilor, a partid în întreaga activitate de conducere, 
întregii vieți economice. Este vorba, în esență, 
de un amplu și complex program de măsuri 
menit să determine perfecționarea și dez
voltarea autoconducerii și autogestiunii 
muncitorești în vederea ridicării la un ni
vel cahtativ superior a activității productive, 
realizarea unei înalte eficiente economice-

Traducerea în viață a măsurilor adoptate 
nu reprezintă însă o problemă doar de na
tură economică, ci de natură politică, pu- 
nînd în fața organizațiilor de partid sar
cini noi, de mare complexitate, în legătură

în perfecționarea Stilului de muncă al con
siliilor oamenilor muncii.

In. legătură cu înfăptuirea acestor sarcini 
am solicitat tovarășului Marcu ANDRONE, 
secretarul comitetului de partid, președin
tele consiliului oamenilor muncii de la 
I.M, Petrila, cîfeva detalii în legătură cu 
direcțiile principale de acțiune a comite
tului și organizațiilor de partid din cadrul 
minei în vederea democratizării actului de 
conducere.

întrevedere protocolară
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut la reșe
dință, imediat după sosire, 
o primă întrevedere cu to-

și Khieuvarășii Pol Pot 
Samphan.

Au fost prezenți 
delegației române, 
și persoane oficiale kam- 
puchiene.

membrii
precum

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut 
cordial cu tovarășul Pol 
Pot și tovarășul Khieu Sam- 
phan.

începerea convorbirilor oficiale
Duminică, 28 mai, au în

ceput la Pnom Penh con- 
. vorbirile oficiale între to

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul

Pol Pot, secretarul Comite
tului Central .oi Partidului 
Comunist din Kampuchia, 
prim-ministru al Guvernului 
Kampuchiei Democrate.

Tn cadrul convorbirilor 
făcut un larg schimb 
informații în legătură

desfășurarea activității ce
lor două popoare și parti
de, cu munca de, construc
ție a socialismului în am
bele țări. Totodată, s-a 
procedat la o informare re

- In urma măsurilor de 
perfecționare a cadrului de 
funcționare a consiliilor oa
menilor muncii, a fost lăr
git și la mina Petrila or
ganul colectiv de conduce
re. Cum, pe ce căi urmăreș
te organul de partid mate
rializarea acestei măsuri 
de democratizare a actu
lui de conducere, adică 
sporirea participării și răs
punderii oamenilor muncii 
în conducerea întreprinde
rii ?
- Intr-adevăr, în spiritul 

hotărîrii adoptate de Con
gresul consiliilor oamenilor 
muncii, ca și de plenara din 
toamna anului trecut a Con
siliului Național cu privire 
la reorganizarea consiliilor 
oamenilor muncii, fost

lărgită și componența orga
nului colectiv de conducere 
de la mina noastră cu încă 
7 reprezentanți ai oamenilor 
muncii ; este vorba de mi
neri șefi, de brigadă, condu
cători ai formațiilor de elec- 
trolăcătuși, maiștri, deci oa
meni de bază din procesul 
productiv care își pot aduce 
nemijlocit, în cunoștință de 
cauză, contribuția la elabo
rarea 
bre a 
ni.

măsurilor de îmbunătă- 
activitoții întreprihde-

reprezentanților oamenilor 
muncii în organul colectiv 
de conducere. Comitetul nos
tru de partid urmărește evi
tarea oricăror tendințe de 
formalism, asigurînd, prin re
prezentanții oamenilor munci:, 
cunoașterea părerilor, opini
ilor, a experienței colectivelor 
de muncă din cadrul întreprin
derii. In acest sens repre
zentanții oamenilor muncii 
în C.O.M. au fost instruiți, li 
s-au explicat pe larg atribuți
ile ce le revin în forul co
lectiv, în elaborarea și în
făptuirea deciziilor acestuia, 

nu Acordăm o atenție deosebită 
pregătirii ședințelor consiliu
lui de conducere. Ordinea 
de zi se aduce la cunoștin
ță cu o lună înainte, iar 
materialele ce urmează să 
fie dezbătute sînt difuzate 
cu cel puțin cinci zile înain-

Convorbire realizată de 
Ion DUBEK

.IF,

- Este firesc. Și totuși, 
simpla lor prezența în or
ganul de conducere 
este fotul. Pe ce căi se a- 
sigură ca 
prezentanți 
muncii să 
experiența, 
fectiveîor, 
de lucru pe care le repre
zintă, deci contribuția ne
mijlocită a acestora la e- 
laborarea deciziilor ?
- In orice caz, nu ne-am 

rezumat doar la includerea

prin acești re
al oamenilor 
fie valorificată 
inițiativa co

aie formațiilor

• (Continuare în pag. a 2-a)
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Costești '78

Cărbune

In padina a 2-a

<

si-

(Continuare în pag. a 2-a)

din Bu- 
găzduit 
Petrila.

La izvoarele istoriei 
neamului

O adevărată revărsare 
de oameni indreptindu-se 
către locurile de obirșie 
ale neamului, mai mult 
de 35 000 de tineri care 
au adus omagiul lor fier
binte istoriei, o grandioa
să manifestare a inaltelor 
idealuri care ne animă, 
un exemplu viu de patrio
tism — iată cum poate fi 
exprimată, in puține cu
vinte, tradiționala intilni- 
re a tineretului cu istoria, 
desfășurată duminică, pe 
platoul de la poalele ce
tății Costești, acțiune inte
grată in manifestările de
dicate împlinirii a 2050 de 
ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și 
independent.

In prezența tovarășului 
Teodor Haș,. prim-secretar 
ai Comitetului fudețean 
Hunedoara al P.C.R., a 
membrilor biroului Comi
tetului țudețean de partid, 
la Costești a avut loc o 

î lecție vie de istorie plină 
- de înțelesuri și învățăminte
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și învățăminte 
' pentru toți participanții.

Așa cum e firesc, să ne 
< simțim acasă 
1 țara noastră, 
!

A
i

simțim acasă oriunde in
---------. in Oltenia 

sau in Muntenia, în Tran
silvania sau in Moldova, 
cu atit mai firesc ne-am 
simțit acasă aici, la vatra 
neamului nostru. Am în
vățat la Costești încă o- 
dată că tot acest pămînt 
este al nostru pentru că

sintem aici de 
ș t i m. Am înțeles 
e bine că ni se oferă ase
menea ocazii, că prin ar
terele noastre curge singe 
de daci și de romani. De 
aici, din inima munților O- 
răștiei, de pe apa Grădiș
te), a început acea extra
ordinară mișcare de făuri
re a unei unități politice 
pe care nici un alt neam 
tracic nu a reușit s-o ta
că. Aceasta este o verita
bilă realizare care ne con
feră dreptul la o mîndrie 
aparte.

începutul adunării de la 
Costești a fost marcat de 
cuvîntul conferențiarului 
dr. Hadrian Daicovicîu 
de la Universitatea din 
ClupNapoca. O mare de 
oameni au ascultat in tă 
cere, copleșiți de emoția 
momentului, cuvintele cu
noscutului cercetător is
torici Se auzeau doar pi
căturile unei ploi mărunte 
pe umbrele și vocea vorbi
torului care se repeta prin 
megafoane, amplificată in 
zeci și zeci de ecouri: „Să 
ne amintim de jertfa lui 
Decebal, jertfă care, de
parte de a încheia o isto
rie, a deschis drumurile 
spre altă istorie". Feste

Mircea BUJORESCU

La I. M. Aninoasa

Spectacole ale copilăriei de azi
1 Iunie — întîmpinat prin spectacole și ex
poziții ale șoimilor patriei
Peste 1 000 de copii au cîntat prezentul și 
viitorul patriei

Ieri, colectivul minerilor de 
la Aninoasa înscria în bilan
țul întrecerii pe luna mai un 
plus la extracția de cărbune 
de 622 tone. Cu două zile
înainte de încheierea lunii, 
sectoarele I, II și IV de pro
ducție raportau fiecare depă
șiri de plan de cîte 1 066, 
1499 și, respectiv 268 tone căr
bune. Asemenea fapte repre
zintă convingătoare dovezi că 
în luna mai toate cele trei 
colective își vor depăși sar-

cinile lunare. In efortul pe ca
re toți minerii de la Aninoasa 
îl depun pentru îndeplinirea 
sarcinilor s-au remarcat bri
găzile conduse de N cotae 
Hie, llie Steț, Nicolae Bokor 
și Gheorghe Munteanu, pre
cum și formațiile de lucru 
conduse de maistrul Alexan
dru Irșoi și muncitorii Ștefan 
Pop, Marin Drăgan și Dan 
Soare. (Marin SANDU, mais
tru, I.M., Aninoasa)

O REUȘITĂ ACȚIUNE de 
recoltare de singe de la 
donatori onorifici a avut 
loc la punctul de recoltare 
din cadrul policlinicii spi
talului orășenesc Petrila - 
ne informează dr. Gheor
ghe Drăghici. Cu acest pri
lej au efectuat donări un 
număr de 46 de persoane 
în majoritate lucrători ai 
spitalului și eleve ale șco
lii de surori de Cruce Ro
șie din localitate. (T.T.)

SPRE SLĂTINIOARA. Pe 
lingă pîrîul Slătinioara, în
tre liceul de matematică-fi- 
zică Petroșani și Școala 
generală Slătinioara, a fost 
construit de către I.G.C.L. 
Petroșani un nou drum. Re
cepția noului obiectiv gos
podăresc a avut loc în săp- 
tămîna trecută. (A.H.)

FAZA PE LOCALITATE 
a concursului formațiilor 
sanitare de Cruce Roșie, 
desfășurată sîmbătă după- 
amiază la Aninoasa și Pe
troșani, a dat cîștig de cau
ză, cum era de așteptat, e-

chipierelor mai bine pregă
tite la probele teoretice și 
practice. Au dobîndit drep- 
tul de a reprezenta lo
calitățile lor la faza mu
nicipală a concursului,
tuîndu-se pe locul I, forma
țiile sanitare de Cruce Ro
șie de la I.U.M. Petroșani 
și Aninoasa - cartier. (f.V.)

DUMINICĂ, sala de 
concerte „George Enescu" 
a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din Capitală 
a găzduit spectacolul sus
ținut de corul pionieresc 
„Doina" al Școlii generale

nr. 5 Petrila, organizat în 
colaborare cu studenții a- 
cestei instituții de cultură. 
La concertul care s-a bu
curat de mare succes au 
participat studenți, cadre 
didactice ale conservatoru
lui precum și pionierii Șco
lii generale nr. 11 
curești, care i-au 
pe coleqii lor din (L.P.)



SPECTACOLE ALE COPILĂRIEI DE AZI
In procesul educației per- 

nxunente a tinerelor genera
ții, grădinițele, dispunînd de 
spații frumoase și funcțio
nale, obțin rezultate bune în 
pregifirea copiilor pentru 
școală. Este necesar ca din 
cînd în cînd să avem o i- 
magne ’supra acestei mun
ci educative îndelungate, ca
re îmbină în chip atractiv 
procesul de instruite cu jo
cul, stimulîhd manifestarea 
liberă a copiilor. O astfel 
de imagine sintetică a fost 
spectacol yl „Pritf noi istoria 
țării de viitor se leagă", or
ganizat sfmbătă la Casa de 
cultură de grădinițele din 
Petroșani (manifestări de a- 
ceeași factură s-au desfășu
rat în aceeași zi și laiPetrila iot în aceeași zi și Ja Petrila vîrsta micilor artiști care au 
si LupenjJ.^Depicafă zilei ae adus pe scenă nu numai poe- 
’ > ’7'"“ $. cțntece despre patrie,

partid și copilăria fericită 
de astăzi, dansuri populare 
românești, maghiare și ger
mane, ci și sinceritatea senti
mentelor care se degajă de 
pe chipurile lor. Această cu
ceritoare ingenuitate, asocia
tă cu promițătoare talente 
(în gimnastică artistică, bri
găzi artistice cu tematică e- 
ducativă) sa exprimat cu 
naturalețe și prospețime în 
spectacolul foarte sugestiv 
intitulat „Prin noi istoria ță
rii de viitor se leagă"; con- 
densînd doar o parte din 
ceea ce învață astăzi copiii, 
purtători ai frumoaselor cos- 

. tume de șoimi ai patriei. A- 
decvat vîrstei, întregul pro
gram a avut spontaneitate, 
culoare și originalitate, ofe
rind în primul rînd copiilor 
prilejui să-și dovedească 
fantezia.

1 lun e — ;Zit#o internațională 
pentru apărarea copilului - 

. această acțiune cultural-edu- 
câtivă și artistică evidenția
ză posibilitățile creatoare a- 
le‘ preșcolarilor, pe de o par
te, și preocupările educative . 
ale cadrelor didactice, pe 
de altă parte. O convingere 
de această natură se formea
ză cînd examinăm expozițiile 
care cuprind desene și lu
crări de artizanat realizate 
în grădinițe și la cercurile 
Casei pionierilor și șoimilor 
patriei, programele artistice 
ale copiilor.

Impresiile cele mai plăcu
te le-au lăsat spectacolul 
șoimilor patriei, conceput de 
educatoarea 
pescu (de la grădinița nr. 7 
Petroșani) ca un montaj-lite- 
rar, muzical și coregrafic. 
Un astfel de fapt cultural-e-

Ortensia Po-
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te de ținerea ședinței. Ast
fel toți au posibilitatea să 
cunoască din timp proble
mele ce urmează să fie dez
bătute, mai ,mult, să se con
sulte pe larg cu minerii din 
sectoare, astfel ca în ședin
țele C.O.M. să poată con
tribui în cunoștință de cau
ză la dezbaterea probleme
lor minei, la elaborarea mă
surilor de îmbunătățire a 
activității acesteia. Că așa 
se întîmplă, o dovedește 
viața. Pot evidenția exemplul 
mai multor mineri șefi de 
brigadă, cum sînt Viorel 
Corcheș, Gheorghe Toma, 
Constantin Borș, al altor 
șefi de formații și cadre teh
nice care, prin intervențiile, 
propunerile făcute în cadrul 
dezbaterilor C.O.M., contri
buie efectiv la elaborarea 
unor măsuri pentru îmbună
tățirea exploatării utilajelor 
moderne, a tehnologiilor de 
lucru, a asistenței tehnice pe 
schimburi etc. Pot afirma 
deci, că prin lărgirea foru
lui colectiv cu noi membri 
din rîndul minerilor, a mun
citorilor, a crescut compe
tența, răspunderea organului 
de conducere atît în dezba
terea, cît și în soluționarea 
problemelor întreprinderii.

- Autoconducerea, auto- 
gestiunea muncitorească în
seamnă participarea colec
tivului nu numai la elabo
rarea deciziilor, ci și la 
înfăptuirea acestora. Cum 
acționează deci organiza
ția de partid ca hotărîrile 
C.O.M., vizînd perfecțio
narea producției, să devină 
autentice probleme de mun
că ale fiecărui muncitor.

ducativ tiebuie apreciat cu 
criterii determinate de însăși

zii și cîntece despre

tehnician sau inginer din 
întreprindere ?
- In mod obișnuit, cu pri

lejul transmiterii sarcinilor, 
măsurile elabo- 
C. O. M. sînt 
mod operativ 

de

deciz Tie, 
rate de 
aduse în 
la cunoștința activului 
partid, a organizațiilor de 
masă, și a tuturor factorilor 
de răspundere din sectoare
le productive și serviciile 

Colectivul concepe,
decide, înfăptuiește

funcționale. Birourile organi
zațiilor de partid, grupele 
sindicale, organizațiile U.T.C. 
și cadrele tehn ce, la rîndul 
loc, transmit sarcinile ce de
curg din aceste decizii for
mațiilor de lucru, urmăresc 
traducerea lor în viață. In 
comitetul de partid, în șe
dințele organelor de partid 
din sectoare se analizează 
apoi periodic, pe bază de 
informări, stadiul înfăptuirii 
acestora.

- Adîncirea democrației 
muncitorești presupune, în 
mod necesar, ca toți mine
rii, cadrele tehnice, fiecare 
membru al colectivului să 
înțeleagă în profunzime, 
rostul, semnificația noilor 
indicatori de plan, sarcinile 
ce revin colectivului în 
spiritul noilor hotărîri de 
partid în domeniul econo- 
mico-f nanciar. Cum a ac
ționat comitetul de partid 
pentru popularizarea aces- 

internațională pen
tru apărarea copilului" - 1 
Iunie este întîmpinată în Va
lea Jiului prin multe activi
tăți ale șoimilor patriei, pio
nierilor și școlarilor. Și du
minică au avut loc spectaco
le cultural-artistice pregătite 
de școlile generale și liceele 
din Petroșani, iar la L'upeni, 
în sala Palatului cultural, s-a 
desfășurat programul artis
tic „Copilărie fericită" la 
care au participat peste 500 
de elevi ai Școlii generale 
nr. 1. Dedicat minerilor de 
la I.M. Lupeni, spectacolul 
a cuprins montaje literar-mu- 
zicale, dansuri tematice și 
populare, momente muzicale, 

însuflețite de dragostea de 
patrie și partid a . copiilor 
din Valea Jiului, aceste ma
nifestări cultural-educative 
sînt legate prin conținutul lor 
de realitățile noi din muni
cipiul nostru, de munca mi
nerilor, părinții acestor copii 
fericiți, simbolizînd însuși vi
itorul.

Tiberîu SPĂTARU

tor hotărîri, pentru a asi
gura însușirea și înțelege
rea căilor de înfăptuire a 
noilor indicatori de către 
colectivul minei ?
- Sub îndrumarea comite

tului de partid, organizațiile 
de bază au acționat pe mul
tiple planuri pentru popula
rizarea hotărîrilor plenarei 
Comitetului Central al parti
dului din luna martie, pentru 

însușire și realizare 
indicatori. S-a trecut 

la instruirea dife- 
a cadrelor de con

cunoașterea de către colec
tivul minei a căilor de rea
lizare a acestora. Sarcinile 
ce ne revin în legătură cu 
trecerea la noii indicatori au 
fost dezbătute în C.O.M., pe 
iîngă comitetul de partid s-a 
constituit un colectiv format 
din specialiști și cadre mun
citorești care are misiunea 
să elaboreze măsurile con
crete de 
a noilor 
totodată 
rențiată 
ducere din sectoare, a șefi
lor formațiilor de lucru, a 
maiștrilor, precum și a acti
vului de partid, a propagan
diștilor din sistemul învăță- 
mîntului de partid, de sindi
cat și U.T.C., urmînd ca în 
cadrul învățămîntului poli
tico-ideologic, al adunărilor 
organizațiilor de masă să se 
dezbată amănunțit aceste 
probleme. Folosim din plin 
în acest scop toate formele

trecut mai bine de 
de an de cînd a 
în folosință noul 

spitalicesc din Pe- 
o problemă presan-

Deși a 
jumătate 
fost dat 
complex 
troșani, 
tă, care a fost ridicată încă 
de la început de . cetățeni 
continuă să rămînă nerezol
vată. Aceasta stîrnește , ne
mulțumiri justificate în rîndul 
celor ce apelează la asis
tența medicală. Este vorba 
de tărăgănata problemă a 
înființării unei stații de au
tobuz în dreptul spitalului. 
Despre aceasta s-a mai scris 
la rubrica noastră. Publica
rea articolului intitulat „Pro
puneri justificate așteaptă o 
decizie", a constituit o argu
mentare susținută de mai 
multe propuneri, care pledau 
în favoarea’ înființării de ur
gență a stației de autobuz. 
Dar pînă acum „decizia" În
ființării el n-a fost luată de 
cei în drept, lată ce ne-â de
terminat să readucem în actua
litate această problemă. Din 
nou ne-am adresat ce
lor i n v e s ti ț i cu res
ponsabilități, în măsură să 
decidă. Primul interlocu
tor, inginerul Dumitru Albes- 
cu, directorul Exploatării de 
transport Petroșani, a între
prinderii de Gospodărie Co
munală și Locativă, ne-a de
clarat : „Sîntem de acord să 
fie înființată stația în drep-

La izvoarele istoriei neamului
• (Urmare din pag. f)

35 de mii de inimi au bătut 
atunci la unison. Așa a de
butat adunarea populară de 
la Costești. Apoi, îmbinare fe
ricită între vorbe și lapte, 
spectacolul tematic „Atît de 
vii îmi par aici străbunii", a 
constituit o evocare strălucită 
a istoriei noastre. Sute de 
artiști amatori și profesioniști, 
îmbrăcați ca dacii și romanii, 
au înaintat gîndul și privirile 
spectatorilor. Pe marea sce
nă străjuită de două turnuri 
de pază, alături de care se 
aflau tulnicăresele de la Bul- 
zeștii de Sus, s-au succedat 
m i de artiști amatori și pro
fesioniști din județul Hune- 

muncii pontice : propagan
da vizuală a fost reînnoită 
în acest sens; la gazeta de 
perete a minei am scos o 
ediție specială pe tema pro
ducției nete; prin stația de 
radioamplificare, „Faptul zi
lei" și alte panouri am ex
plicat elementele componente 
ale producției nete, căile 
realizării, participarea oame
nilor muncii la beneficiile în
treprinderii etc. informările 
politice din adunările de 
partid au tratat, de aseme
nea un material pe a- 
ceastă temă. Toate mij
loacele și formele muncii 
politice și educative sînt di
rijate spre atragerea tutu
ror muncitorilor ia perfec
ționarea activității minei - 
creșterea productivității mun
cii, extinderea tehnologiilor 
avansate, reducerea cheltuie
lilor de producție, întărirea 
r.rdinii și disciplinei -- adică 
valorificarea la nivelul noi
lor exigențe a întregului po
tențial tehnic și uman al 
minei pentru creșterea pro
ducției nete, a valorii nou 
create și, pe această bază, 
a beneficiilor.

Sîntem siguri că pe baza 
rezultatelor de pînă acum, 
prin atragerea întregului co
lectiv la perfecționarea pro
ducției, 
dărire a 
dispune 
integral 
an și la 
fi adică 
țelor pe 
noastră noile hotărîri adop
tate de partid în domeniul 
economic-financiar. în aceas
ta rezidă, de fapt, esența 
autogestiunn și autocondu- 
cerii muncitorești.

la mai buna gospo- 
mijloacelor de care 
mina, vom realiza 
sarcinile pe acest 
noii indicatori, vom 
la înălțimea exigen- 
care le pun în fața

• > ■ 3

tul spitalului. Insă numai cu 
condiția amenajării unor re
fugii corespunzătoare. Am 
luat în discuție această pro- 
biemă. Trebuie să obținem 
finanțarea necesară, precum 

avizul în scris al miliției inși

municipale".
Probabil că „discuția" con

tinuă, fiindcă altfel nu ne 
putem explica de^ce nu s-a 
întreprins încă nimic con
cret. La sediul miliției aflăm 
de la tovarășul col. loan 
Chelaru, comandantul ad
junct ol miliției municipale, 
că nu s-a primit nici o adre
să de la E.T.P. prin care să 
se solicite avizul .necesar în
ființării stației. Mult mai edi
ficator însă ni se pare râs-' 
punsul dat de tovarășul A- 
lexandru Todor, inginer șef 
la I.G.C.L. : „Ne dăm seama 
că stația este necesară. Noi 

doara și din țară, partici- 
panți la Festivalul muncii și 
creației „Cîntarea României". 
Formația corală și de muzi
că a Școlii militare din Sibiu, 
ansamblul folcloric „Hațega- 
na" din Hunedoara, ansam
blul folcloric „Balada Mure
șului" din Arad, călușarii din 
Geoagiu — patru generații —, 
peste 35 de formalii artisti
ce s-au constituit într-un spec
tacol reușit, dihd măsura po
sibilităților inestimabile de 
creație și interpretare de ca
re este capabil poporul nos
tru. Intre acestea, am remar
cai prezența ansamblului fol
cloric „Mina'ra" ăl Văii Jiului, 
de pe lingă Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
care a susținut un spectacol 
unitar, îndelung aplaudat de 
publicul spectator. Peste 2 000 
de tineri din Valea Jiului — 
mineri, elevi, studenți — au 
participat la această mare 
manifestare a conștiinței isto
rice, a educației politice. Am 
mai remarcat în paleta mani-

Note de lectură

Vibrația poeziei
După ce timp îndelungat a 

fost prezent cu versuri în nu
meroase ziare și reviste, Au
rel D. Câmpeanu și-a strîns 
cele mai frumoase poeme în 
placheta sugestiv intitulată 
„POARTA DE SUFLET" (Edi
tura „Litera", București, 1977). 
Așa cum remarcau 'cronicile 
apărute în „România litera
ră" și în alte publicații, ver
surile înmănuncheate în acest 
volum de debut sînt scr.se cu 
autentică sensibilitate lirică, 
evidențiind disponibilitățile 
autorului pentru structurile 
prozodice de factură neo-țra- 
dițională și pentru tematica 
de inspirație patriotică.

E de reținut că Aurel D. 
Câmpeanu preferă să abor
deze subiectele din unghiuri 
autobiografice, modalitate ce 
îi îngăduie să pună în relief 
cu o mai deplină izbutire sen
timente, stări emotive, trăiri 
interioare declanșate de ade
vărurile istoriei noastre, de 
real tățile de azi ale patriei,- 
de nostalgia 
reînfîlnirii cu 
țu peisajul 
semnificative 
multe dintre 
bunăoară : „Eu port în mi
ne zări ce mă-nvățară, / de 
unde-ncepe dragostea de ța
ră" (, Durat am trunchi"); „In

amintirilor sau 
locurile natale, 
transilvan. Slnt 
în acest sens 
stihuri, precum,

autovehicu-
De aceea,

. sîntem însă simpli executanți 
Dacă ni se dau dispoziții, ie 
executăm".

Deci, cei investiți cu atri
buții precise în ceea ce pri
vește bunul mers al trans
portului în comun, în perfec
ționarea acestuia la nivelul 
pretențiilor justificate ale 
cetățenilor, așteaptă să pri
mească „dispoziții" de la 
altcineva [de la cine ?) pen
tru rezolvarea problemei.

Desigur, o astfel de deci
zie presupune respectarea tu
turor reglementărilor legale.

Problema trebuie analiza
tă temeinic pentru a nu în
călca prevederile legale, pri 
vind circulația 
lelor în orașe, 
venim în întimpinare cu o 
propunere : să se organize
ze o comisie formată din 
reprezentanți ai Consiliului 
popular municipal, ai condu
cerii I.G.C.L. și ai miliției, 
care să . analizeze temeinic 
la fața locului ..posibilitățile 
de amenajare a stației, să 
stabilească o soluție optimă, 
corespunzătoare, unanim ac
ceptată.

Fiindcă altfel,.în loc să 
rezolvăm problema, vom 
continua la nesfîrșit „discu
țiile" core nu folosesc nimă
nui. /•"’/ . . ’ *

Viorel STRĂUȚ

testărilor, core au durat a- 
proape 8 ore, competiții spor
tive dotate cu cupa „Cos- 
(ești ’78" concursul de muzi
că populară „Voci tinere" și 
al creatorilor de poezie „Sub 
flamuri de partid biruitoare". 
Atmosfera sărbătorească a 
manifestării a fost dată de 
prezența olarilor de la Obir- 
șa, care expuneau frumoase 
produse de ceramică româ
nească, de nenumărate ex
poziții de artă populară, stan
duri de cărți și multe puncte 
de desfacere ale comerțului.

Privim dinspre cetatea Cos- 
tești întreaga manifestare. 
Gindind la noi, cei de azi, 
urmași de daci și de roman:, 
putem spune că intr-adevăr 
istoria nouă de astăzi, pe ca
re o scriem cu brațele Și su
doarea noastră, în mine, în 
fabrici și pe ogoare, este o 
împlinire o idealurilor moșilor 
și strămoșilor noștri, a sutelor 
de generații care au muncit 
și au luptat pentru libetatea 
și neatirnarea neamului.

împliniri și-n vifore de foc / 
emblema țării ne-anflorit în 
sînge / și nu e vifor codrii a 
ni-i fringe, / nu ne ciintesc 
furtunile din loc" („Să săru
tăm pămîntul") ; „Măi căluț 
cu coama sură / trupul, care 
zări ți-l fură ? / Ți-e și ție dor 
de casă / de păduri cu frun
ză deasă / de verdeață din 
poieni / și de Munții Apu
seni ?“ („Măi căluț cu coa
mă sură"); „Cerul greu pe 
umeri cînd m-apasă, / poar
ta încrustată o sărut / și 
mă-ntorc cu brumă-n zări a- 
casă, / ca un murmur de iz
vor tăcut" (..
alte poeme sînt cîntați ___
străbuni ca Horia și lancu, I 
sau autorul, fost luptător pe I 
frontul antihitlerist, evocă în 
versuri dense bătăliile purta
te pe Crișuri, la Cărei, în Ta
tra („Țin minte ziua... Scăpă
rau scîntei / din înroșite ar- 
me-automate Z oștirea noas
tră, scut de libertate / trecea 
biruitoare prin Cărei" — 
(„Cădeau bănuții toamnei").

Nu lipsesc, firește, pe alo
curi, nici anumite versuri mai 
puțin elaborate. Ca fior liric, 
însă, „Poartă de suflet" re
prezintă o realizare notabilă 
în care cititorul simte vibrația 
poeziei și satisfacția lecturii.

N. POP

I 

.............................. I 

(„întoarcere"). In I 
sînt cîntați mari '
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Fotbal, divizia A : JiulRUGBY, DIVIZIA A

Cu gîndul

I
I
I
| la locul 3

Știința Petroșani 
I a învins pe 
I Universitatea 
[ Timișoara 

23-3 (7-0)
• Linia dreaptă a canspiona- 
I tului primei divizii la rugbi 
! găsește cincisprezecele din 

Valea Jiului în fața unui ve- 
pritabil „sprint de cățărare" 

spre podiumul laureatelor 
rugbiului românesc. Cu gîn
dul la reeditarea performan- 
Jelor din anii precedent, 
Mircea Ortelecan și coechi
pierii lui au abordat întîlni- 
rea cu colegii lor din Timi
șoara cu o evidentă preocu
pare pentru obținerea unui 
succes concludent. Din pă
cate, bunele intenții ofensive 
ale gazdelor nu au fost ma
terializate printr-o evoluție 
corespunzătoare în prima 
parte a întîlnirii. Superiori
tatea pachetului de înaintași 
al echipei din Petroșani ar 
fi trebuit să constituie su
portul unui joc la mină, cu 
utilizarea liniei de treisfer- 
turi în șarjarea unor acțiuni 
ofensive decisive spre butu
rile oaspeților. Atunci cînd 
s-a făcut totuși acest lucru 
au apărut și primele roade :

I încercare - Nicolae Ștefan și 
lovitură de pedeapsă - En- 

Iciu Stoica.
Pauza a fost un sfetnic

I bun pentru elevii antrenoru- 
!lui Gheorghe Băltărețu. Cu 

suportul moral al celor șapte 
puncte din prima repriză. 
Știința apare mult schimbată 
în bine în cea de-a doua 

r jumătate a întîlnirii. Timișo
renii fac eforturi evidente 
pentru a stăvili frumoasele

1 încercări ofensive ale adver- 
I sărilor. Budică, Florin Dumi- 
I tru și Enciu Stoica culcă ba- 
| Ionul în terenul de țintă al 
| Universității, la capătul unor 

acțiuni spectaculoase, la rea-

Aruncările de Ia tușă, mul
te dintre ele cîștigate de stu
denții mineri, au constituit 
dese prilejuri de incursiuni 
spre buturile timișorenilor.

lizarea cărora și-au adus 
contribuția atît componenții 
înaintării cît și cei din linia 
de treisferturi. Totalul de 23 
de puncte al gazdelor a 
rezultat și ca urmare a trans
formării a două încercări de 
către Enciu Stoica și Tudose.

Echipa de pe Bega, mult 
sub valoarea sa de altă
dată, înscrie punctele de 
onoare prin Peter, autorul 
transformării unei lovituri de. 
pedeapsă. Finalul întîlnirii 
găsește ambele echipe des
completate, Milcă și Florin 
Dumitru de la Știința fiind 
eliminați pentru gesturi nes
portive, iar I. Dumitru de la 
Universitatea pentru aduce
rea în situația de K.O. a 
colegului său de națională, 
Enciu Stoica (surprinzător 
gest al căpitanului cincispre- 
zecelui tricolor I).

loan Bănică (București) a 
fluierat mult și nu întotdeau
na cu folos, o întîlnire in ca
re spectatorii au reținut pres
tația bună a lui Ortelecan, 
Ion Aurel, Băloi, Stoica En
ciu, Budică, Nicolae Ștefan 
și Tudose de la gazde, a 
lui Peter și Rășcanu de la 
oaspeț i. (Nicolae LOBONȚ) |

C. S. Tîrgoviște 1-1 (1-1)

Gazdele au dezamăgit...
De Ia început trebuie să 

nu ne declarăm de acord cu 
acei suporteri, care dumini
că. s au manifestat huliganic, 
voind să se „răfuiască" cu 
arbitrul bucureștean Fr. Co
loși, de parcă dînsul ar fi 
fost vinovat de comportarea 
sub orice critică a fotbaliș
tilor de la Jiul, de parcă ar
bitrul de centru l-ar fi îndem
nat pe Rusu să faulteze gro
solan, în trei rînduri, fapt 
pentru care a fost, pe merit, 
trimis în cabină. Dacă deru
lăm filmul partidei, nu ne ră- 
mîne decit să consemnăm 
prestația slabă a gazdelor, 
care și-au subestimat adver
sarii, deciși însă să-și apere 
șansele.

Prima modificare a tabelei 
de marcaj s-a petrecut, pe 
fondul atacurilor întîmplă- 
toare ale Jiului, în min. 16, 
după o combinație Mulțescu 
- Toma, Bucurescu a centrat 
în careul mic, de unde, după 
ce balonul a atins . butul 
drept, a fost introdus în pla
să de Stoichiță. Avantajul, în 
loc să limpezească jocul, a 
creat o stare de, automulțu- 
mire colegilor lui Cavai, sub

Divizia C, seria a VJII-a

Prea tîrziu...
C.F.R. Simeria - Minerul 

Vulcan 5-2 (1-0). Cu opt 
minute înainte de finalul pri
mei reprize, ceferiștii con
duceau cu 1-0, scor obișnuit 
în divizia C, dar apoi avan
tajul lor s-a mărit cu încă 
patru goluri, ultimul apără
tor al minerilor primind nu 
mai puțin de patru goluri 
din lovituri libere de la 
peste 35 metri. In acest fel, 
greșelile copilărești ale lui 
Șarpe au privat echipa sa 
de un rezultat bun, mai a- 
les că balanța ocaziilor a 
înclinat în favoarea oaspeți
lor, din rîndul cărora s-au 

til exploatată, în min. 29, de 
Kallo II, pornit înfr-o incur
siune pe aripa stingă. Coe
chipierul său Tătaru a pre
luat pasa, a driblat cu ușu
rință în toată zona opusă 
de operațiuni și, din unghi 
l-a învins pe ultimul apără
tor al Jiului.

După pauză, Bucurescu a 
driblat inutil, atacanții și 
mijlocașii Jiului au șutat im
precis sau în adversari, Nar
cis Coman a dovedit că ră- 
mîne un nume stimat între 
buturi. Apoi, oaspeții, după 
ce și-au „măcinat" psihic ad
versarii, au încercat cîteva 
contraatacuri periculoase. in 
min. 83, după o combinație 
Marinescu - Gheorghe, Tă
taru s-a desprins de lîngă 
Ciupitu, dar a șutat în bară. 
Cum avea să recunoască în 
vestiare, jucase... X la Pro
nosport. In consecință, a fosr 
o partidă în care gazdele 
au dezamăgit, o partidă ca
re se vrea cît mai curînd uita
tă, printr-o comportare la ade
vărata valoare a fotbaliștilor 
de la Jiul.

Ion VULPE

evidențiat Aruncuteanu, Pol- 
gar, M. Marian și, oarecum, 
Popescu (revenit în sînul e- 
chipei cu gînduri bune) și 
Stoenescu. Au nemulțumit în
să, după opinia antrenorului 
Cărare, alături de Șarpe, la- 
cob, Copăceanu și Pecsar. 
Ultima jumătate de oră a 
aparținut minerilor, cînd au 
înscris două goluri prin lan- 
cu (acțiune personală). și 
Aruncuteanu (lovitură liberă 
de la 20 m). Era însă prea 
tîrziu pentru a mai remonta 
handicapul, imposibil de a 
mai mija pe vreun punct în 
disperata lor luptă pentru a se 
menține în al treilea eșalon.

Narcis Coman, portarul tîrgoviștenilor, s-a dovedit „su
veran" în propriul său careu, îndepărtînd cu siguranță peri
colele create de atacantii Jiului.

Foto: I. LICIU

De acum, doar spectacolul contează
Armătura Zalău - Minerul Lupeni 1-0 (1-0). In min 13, 

Moise, cel mai bun din teren, plonjează pe direcția unei cen
trări, alunecă și nu interceptează balonul, Tonca este prins 
pe picior greșit și Gogan înscrie nestingherit. Aceasta este 
istoria singurului goi marcat de Armătura Zalău în partida 
cu Minerul Lupeni. Gol, care „parafează" însă sigura retro
gradare a oaspeților, de acum hotărîți doar să ofere un 
spectacol de adio cît mai frumos în divizia B. In partida de 
duminică, ar fi nedrept să nu amintim, Tudor și Voicu au ju
cat foarte bine, Leca însă a dezamăgit, el a comis de fapt 
greșeala care s-a soldat cu golul gazdelor. In același timp, 
Idcob s-a aflat de două ori în postura de a înscrie, în min,. 

80, a șutat pe lîngă poarta goală, altădată a fost fanionar, 
în mod nejustificat, pentru un ofsaid imaginar, de tușierul Bun- 
gău, același care, nu demult, evolua în aceeași echipă cu 
Crețu Barbu, Stîncel și alții, duminică, adversari ai... Mineru

lui Lupeni. (Cezar DOBRE)

Divizia C, seria a Vil-a

Morala „oratoriei"
. Chimistul Rm. Vîlcea - Ști
ința Petroșani 1-0 (0-0). 
După o repriză albă, dispu
tată pe un teren foarte greu, 
studenții s-au lăsat depășiți 
în min. 51-a faultat Dumi
tru, lovitura liberă n-a fost 
interceptata de Truică, Bo- 
gheanu a ezitat, în vreme ce 
Ivan și-a făcut datoria, în
scriind unicul gol al parti
dei. Poate că alta ar fi fost 
soarta partidei, dacă Velco- 
tă, Panici, Gulea și Hanga-

nu, nu ar fi fost preocupați 
îndeosebi de arbitraj, în ioc 
să fie prezenți la joc. Dintre 
ocaziile ratate de oaspeți 
notăm lovitura de cap a. lui 
Truică, vent în atac, care a 
„șters" transversala și inu
tilul dribling al. lui Gulea, îiț 
situație de superioritate nu
merică la poarta chimiștilor. 
Și doar atît, mai ales că 
morala e evidentă - dialo
gurile cu arbitrii irosesc 
timpul... (Sever NOIAN)

DIVIZIA A
' REZULTATE TEHNICE : A.S.A. Tg. 

Mureș - U.T. Arad 1-1, F.C. Olim
pia - Dinamo 0-0, F.C. Petrolul - 
Poli, lași 1-1, Jiul - C.S. Tîrgoviște 
1-1, F.C. Corvinul - F.C. Bihor 7-1, 
F.C. Argeș - Sportul stud. 4-2, Po
litehnica Tim. - F.C.M. Reșița 3-0, 
Steaua - „U" Craiova 3-1, F.C. 
Constanța - S.C. Bacău 1-0.

CLASAMENTUL

Steaua 31 15 7 9 69-46 37
Poli. Timiș. 31 16 5 10 44-30 37
F.C. Argeș 31 16 5 10 51-45 37
Sp. stud. 31 16 2 13 44-40 34
Dinamo 31 14 5 12 45-36 33
A.S.A. 31 13 6 12 47-35 32
Jiul 31 14 4 13 50-42 32
F.C. Corv. 31 10 11 10 42-41 31
U.T.A. 31 12 7 12 47-50 31
C.S. Tîrg. 31 12 7 12 25-30 31
„U" Craiova 31 12 6 13 34-31 30
F.C. Olimpia 31 13 4 14 35-42 30
F.C. Bihor 31 14 2 15 35-51 30
F.C. Petrolul 31 11 7 13 .40-41 29
F.C. Const. 31 13 3 15 38-43 29
S.C. Bacău 31 11 7 13 40-54 29
Poli, lași 31 10 7 14 38-37 27
F.C.M. Reșița 31 8 3 20 28-58 19

DIVIZIA B III
REZULTATE TEHNICE : Avîntul 

Reghin - Victoria Cărei 1-1, Meta
lurgistul Cugir - Chim. Tîrnăveni 
2-0, C.I.L. Sighet - Victoria Călan 
2-0, Aurul Brad - C.F.R. Timișoara
1- 0, Min. Moldova Nouă - „U" 
Cluj-Napoca 1-2, Armătura Zalău
- Minerul Lupeni 1-0, F.C. Baia 
Mare - Dacia Orăștie 2-0, C.F.R. 
Cluj-Napoca - Mureșul Deva 2-0, 
U.M. Timisoara - Gloria Bistrița
2- 1.

CLASAMENTUL

20 7 3 66-19 47 
19 5 6 56-20 43 
17 8 5 65-20 42 
16 4 10 57-26 36 
14 5 11 44-34 33 
14 4 12 46-35 32 
12 6 12 43-43 30 
12 6 12 38-39 30 
12 5 13 32-29 29 
12 4 14 39-40 29 
12 4 14 40-43 28 
12 4 14 28-36 28
10 7 13 34-45 27
11 4 15 39-41 26 
11 4 15 31-42 26 
11 2 17 23-50 24
8 5 17 19-58 21 
2 6 22 14-94 10

E : C.I.L. Sighet
- U.M. Timișoara, Aurul Brad - 
Min. Mold. Nouă, Gloria Bistrița - 
Chim. Tîrnăveni, F.C. Baia Mare - 
Avîntul Reghin, C.F.R. Timișoara - 
Armătura Zalău, Victoria Cărei - 
Mureșul Deva, Victoria Călan - 
C.F.R. Cluj-Napoca, Minerul Lu
peni - Metalurg. Cugir, „U" Cluj- 
Napoca - Dacia Orăștie.

DIVIZIA C VII
REZULTATE TEHNICE : Lotru

Brezoi — Minerul Motru 2—1, 
Metalurgistul Sadu - Constructorul 
Craiova 2-0, Unirea Dr. Tr. Seve
rin - Dierna Orșova T-2, Construc
torul Tg. Jiu - Minerul Rovinari 
1-0, Unirea Drăgășani - C.S.M. Dr. 
Tr. Severin 2-1, C.F.R. Craiova - 
I.O.B. Balș 0-6, Mecanizatorul Și- 
mian - Progresul Băilești 2-0, Chi
mistul Rm. Vîlcea - Știința Petro
șani IM).

DIVIZIA C VIII
REZULTATE TEHNICE : Metalul 

Hunedoara - Metalul Bocșa 3-0, 
I.M. Orăștie - Minerul Anina 0-1, 
C.F.R. Simeria - Minerul Vulcan 
5-2, Electromotor Timișoara - Glo
ria Reșița 2-1, Unirea Sînnicolau - 
Metalul Oțelul Roșu 6-1, Lamino
rul Nădrag - Vulturii tx. Lugoj 2-1, 
Minerul Ghelar - Unirea Tomnatic 
1-0, Minerul Oravița - Nera Bo- 
zovici 3-0.

ETAPA VIITOARE: F.C. Bihor -
F.C. Constanța, F.C.M. Reșița
U.T. Arad, S.C. Bacău - Jiul, Dina
mo - Steaua, Sportul stud. - A.S.A. 
Tg. Mureș, „U" Craiova - F.C. Pe
trolul, Politehnica lași - F.C. Cor
vinul, C.S. Tîrgoviște - Politehnica 

Tim., F.C. Argeș - F.C. Olimpia.

CAMPIONAUL JUDEȚEAN 
REZULTATE TEHNICE : Minerul

Uricani - Minerul ’aroșeni 3-3,
Preparatorul Petrila Aurul Certej
5-4, Explorări Deva Auto Hațeg
3-0, I.G.C.L. Hunedoara - Energia
Paroșeni 3-( , Minerul Aninoasa -
Parîngul Lonea 1-0 Metalul Cris-
cior - Metalul Sime rio 2-1, I.M.C.
Bîrcea - Constructoru Hunedoara
5-0.

CLASAMENTUL

Aurul Certej 25 14 9 2 63-23 37
I.M.C. Bîrcea 26 17 2 7 60-26 36
Exp. Deva 25 15 4 6 59-31 34
Min. Anin. 25 14 5 6 45-29 33
Constr. Hd. 26 11 10 5 49-28 32
Min. Uricani 25 13 3 9 51-36 29
Parîngul 25 11 6 8 39-34 28
Auto Hațeg 25 11 5 9 48-32 27
Prep. Petrila 25 11 3 11 48-46 25
Min. Paroș. 25 9 5 11 32-37 23
I.G.C.L. Hd. 25 7 6 12 27-35 20.
Met-, Criscor 25 7 3 15 24-55 17
C.F.R. Petroș 25 7 2 16 39-77 16
Met. Simeria 26 6 1 19 28-73 13
Energ. Paroș. 26 4 1 21 21-78 9

CLASAMENTUL

C.S.M, Dr.T.S. 27 16 8 3 61-12 40
Lotru. Brezoi 27 14 6 7 45-27 34
Chim. Rm. VI. 27 13 6 8 34-22 32
Știința Petros. 27 12 7 8 49-25 31
I.O.B. Balș 27 15 0 12 47-34 30
Dierna Orș. 27 11 6 10 39-35 28
Min. Motru 27 13 2 12 38-39 28
Met. Sadu 27 11 4 12 29-37 26

Progr. Băilești 27 10 5 12 27-34 25
C.F.R. Craiova 27 11 2 14 44-45 24
Min, Rovinari 27 10 4 13 22-42 24
Unirea Dr.T.S. 27 11 1 15 39-51 23
Mec. Șimian 27 10 3 14 37-60 23
Unirea Drag. 27 9 4 14 31-43 22
Consfr. Tg. Jiu 27 9 4 14 33-51 22
Constr. Cv. 27 8 2 17 42-52 18

CLASAMENTUL

Min. Anina 27 15 7 5 47-21 37
Unirea Tomn. 27 13 5 9 45-21 31
C.F.R. Sim. 27 14 3 10 42-31 31
Lam. Nădrag 27 13 2 12 41-34 28
Unirea S.M. 27 13 2 12 40-36 28
Vuit. tx. Lugoj 27 11 5 11 39-29-27
Electrons. Tim. 27 13 1 13 42-44 27
Met. Oț. Roșu 27 12 3 12 42-46 27
Min. Ghelar 27 13 1 13 28-39 27
Min. Oravița 27 11 4 12 37-38 26
Gloria Reșița 27 12 2 13 44-48 26
Metalul Hd. 27 10 6 11 28-31 26
I.M. Orăștie 27 11 2 14 27-35 24
Met. Bocșa 27 10 3 14 30-48 23
Min. Vulcan 27 9 4 14 28-43 22
Nera Bozovici 27 10 2 15 27-47 22

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

F.C. Baia M. 
„U" Cluj-N. 
C.F.R. Cluj-N. 
Gloria Bistr.
Mureșul Deva 
Vict. Călan
U.M.
Met. Cugir 
C.F.R. - '
Aurul
Chimica T. 
Minerul M.N.
C.I.L. Sighet 
Armat. Zalău
Dacia Orăștie 
Min. Lupeni
Vict. Cărei
Avîntul Reghin 30

ETAPA VIITOAI

Timiș.

Timiș.
Brad

ETAPA VIITOARE : Progresul Băi- 
. Iești - Metalurgistul Sadu, Cons
tructorul Tg. Jiu - Știința Petroșani, 
Minerul Motru - Mecanizatorul 
Simian, C.S.M. Dr. Ts. Severin - 
C.F.R. Craiova, I.O.B. Balș - Chi
mistul Rm. Vîlcea, Minerul Rovinari 
- Unirea Dr. Tr. Severin, Dierna 
Orșova - Lotru Brezoi, Construc
torul Craiova - Unirea Drăgășani.

ETAPA VIITOARE : Minerul Ora
vița - I.M. Orăștie, Gloria Reșița 
- Metalul Hunedoara, Metalul O- 
țelul Roșu - Electromotor Timișoara, 
Minerul Vulcan - Minerul Ghelar, 
Nera Bozvici - Laminorul Nădrag, 
Minerul Anina — C.F.R. Simeria, 
Vulturii-Textila Lugoj - Unirea Sîn
nicolau, Metalul,«Bocșa - Unirea 
Tomnatic.

ETAPA VIITOARE : Minerul Pa
roșeni — I.M.C. Bîrcea, Constructo
rul Hunedoara - Metalul Criscior, 
Parîngul Lonea - I G.C.L. Hunedoa
ra, Energia Paroșeni - Explorări 
Deva, Auto Hațeg - Preparatorul 
Petrila, Aurul Certej - Minerul U- 
ricqni, C.F.R. Petroșani - Minerul 
Aninoasa.
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ciprocă în legătură cu suc
cesele obținute pe drumul 
dezvoltării economico-soci- 
ale, a progresului și bună
stării, cu privire la obiecti
vele politice majore 
partidelor și statelor 
tre în etapa actuală, 
tivitatea desfășurată 
tru traducerea lor în
Jă în vederea asigurării 
prosperității și fericirii po
poarelor lor, a independen-

ale 
noas- 

la ac- 
pen- 
via-

Banchet în
în onoarea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu, 
duminică, 28 mai, a fost o- 
ferit un banchet oficial de 
către tovarășul Pol Pot, se
cretarul Comitetului Central 
al Partidului Comunist din

încheierea convorbrilor româno-kampuchiene
Luni după-amiază, au luat 

sfîrșit convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
tovarășul Pol Pot, secretarul 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Kampu
chia, prim-ministru al Gu
vernului Kampuchiei Demo
crate.

La convorbiri au partici
pai :

Din partea română : to
varășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane oficiale.

Din partea kampuchia- 
nă : Khieu Samphan, pre
ședintele Prezidiului de Stat 
al Kampuchiei Democrate, 
alte persoane oficiale.

T o v a r ă ș i i Nicolae 
Ceaușescu și Pol Pot au a- 
bordat, în partea a 
a convorbirilor, un 
larg de probleme ale 
internaționale.

în acest cadru, s-a 
cedat la un schimb de 
for nații cu privire la poli
tici externă a celor două 
po tide și state.

i examinarea unor preocu-

doua 
cerc 

vieȚii

pro-

Semnarea documentelor comune
Luni, 29 mai, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Pol 
Pot, secretarul Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Kampuchia, prim- 
ministru al Guvernului Kam
puchiei Democrate, au sem
nat Tratatul de prietenie și 
colaborare între Republica 
Socialistă România și Kam
puchia Democrată.

Conducătorii de partid și 
de stat ai celor două țări 
iu adoptat, totodată, un co

încheierea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in R.D.P. Laos
La 28 mai, a luat sfîrșit 

vizita oficială de prietenie 
pe care tovarășul Nicolae tre cele două partide, 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
efectuat-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Democrată Popu
lară Laos, în fruntea 
delegații de partid și 
stat, la invitația C—■
lui Central al 
Popular Revoluționar 
țian și a Guvernului 
blicii 
Laos.

întreaga vizită s-a consti
tuit, din primele . momente 
Si pînă la încheierea sa, ca 
Un eveniment cu profunde și 
binefăcătoare implicații a- 

. supra adîncirii și dezvoltării

unei 
. .de 
Comifetu- 
Partidului 

Lao- 
Repu- 

Democrate Populare 

Jei și suveranității naționa
le a celor două țări.

Convorbirile au evidenți
at satisfacția reciprocă pen
tru relațiile de prietenie, sta
tornicite între cele două 
partide și state, în spiritul 
respectului reciproc, al b- 
galității, neamestecului în 
treburile interne, al solida
rității militante în lupta îm
potriva imperialismului, 
exprimat dorința 
ceastă bază, să 
re intensificarea

S-a
a-ca, pe

se asigu- 
prieteniei

onoarea oaspeților români
Kampuchia, prim-ministru al 
Guvernului Kampuchiei De
mocrate.

Au luat parte membrii de
legației române, precum și 
persoane oficiale kampuchi- 
ene.

Au fost intonate imnurile 

pări actuale pe plan mon
dial a prilejuit discutarea 
modalităților și căilor de so
luționare a marilor proble
me care confruntă omenirea, 
cele două părți reafirmînd 
voința partidelor și țărilor 
lor de a acționa ferm, în 
continuare, pentru așezarea 
relațiilor dintre state pe prin
cipiile independenței și. su
veranității, egalității 
drepturi, respectului 
proc, neamestecului în 
burile interne, pentru 
darea subdezvoltării, pentru 
respectarea dreptului po
poarelor de a dispune în 
mod suveran de bogățiile 
lor naționale, pentru edifi
carea unei noi ordini 
nomice internaționale, 
odată, convorbirile au 
dențiot hotărîrea 
de a contribui activ la întă
rirea unității forțelor re
voluționare democratice și 
progresiste, antiimperialiste 
de pretutindeni, 'a lupta pen
tru abolirea politicii impe
rialiste, de dominație și de 
dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor popoa
re, pentru asigurarea dez
voltării libere, independen- 

în 
rec ie 

tre- 
lichi-

eco-
Tot- 
evi- 

comunâ

municat comun.
La solemnitate au partici

pat tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației române.

Erpu prezenți tovarășii 
Khieu Samphan, președinte
le Prezidiului de Stat al 
Kampuchiei Democrate, al
te persoane oficiale kam
puchiene.

în cadrul aceleiași ceremo
nii, tovarășul Cornel Burti
că -și tovarășul Vom Veth, 
viceprim-ministru, ministru 
ai economiei naționale, au 
semnat, în numele guver
nelor țărilor lor, Acordul de

relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare din- 

. țări
și popoare. Se poate afirma 
cu deplin temei că vizita, 
deși scurtă, a fost deosebit 
de rodnică, deschizînd o 
perspectivă nouă în evoluția 
raporturilor româno-laoție- 
ne, impulsionînd și mai pu
ternic conlucrarea româno- 
laoțiană în interesul celor 
două popoare, al cauzei ge
nerale a socialismului și 
păcii.

înaintea plecării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați la reședința ce 
le-a fost rezervată în Vien
tiane de tovarășii Kaysone 
Phomvihane, Sufanuvong, de 
ceilalți membri din conduce- 

și solidarității, dezvoltarea 
schimburilor și cooperării e- 
conomice, tehnico-științifice, 
culturale, a schimbului de 
experiență, a conlucrării pe 
toate planurile, a colaboră
rii între partidele, țările și 
popoarele noastre, în inte
resul asigurării mersului î- 
nainte pe calea socialismului, 
a bunăstării, în folosul cau
zei generale a socialismului 
și independenței națiunilor, 
a păcii și colaborării libere, 
egale în drepturi, a tuturor 
popoarelor.

Românieide stat ale 
Kampuchiei Democrate.

în timpul banchetului, to
varășii Nicolae Ceaușescu 
și Pol Pot au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebit interes, 
viu aplaudate de cei- pre- 
zenți.

și

te, de sine stătătoare a tu
turor națiunilor, pentru a 
permite concentrarea efor
turilor lor în slujba progre
sului și bunăstării. S-a re
levat că, astăzi, afirmarea 
liberă a popoarelor, res
pectarea strictă a indepen
denței și suveranității fie
cărui stat este o problemă 
de care depind pacea, secu
ritatea și colaborarea in
ternațională.

în același' timp, s-a sub
liniat necesitatea soluționă
rii conflictelor și diferendelor 
între state pe calea trata- 
tivelor politice între părțile 
în cauză, pe baza egalității 
depline, a respectului inde
pendenței și suveranității fie
cărei națiuni.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a invitat o de
legație de partid- și de stat 
a Kampuchiei Democrate, 
condusă de tovarășul Pol Pot, 
să efectueze o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere.

cooperare economică și teh
nică pe termen lung, Acor
dul comercial de lungă du
rată, Acordul privind co
operarea în domeniul pescu
itului marin între Republi
ca Socialistă România și 
Kampuchia Democrată.

După semnarea Tratatu
lui de prietenie și colabora
re, pe care l-au apreciat ca 
un act de însemnătate is
torică, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Pol Pot și-au 
strîns îndelung mîinile, s-au 
îmbrățișat cu căldură, în a- 
plauzele celor prezenți ia 
solemnitate.

rea de partid și de stat a 
Laosului.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoa
ne oficiale care îi însoțesc 
pe șeful statului român s-au 
întreținut cordial, prieteneș
te, cu tovarășii Kaysone 
Phomvihane, Sufanuvong, cu 
ceilalți tovarăși-din condu
cerea de partid și de stat a 
Laosului. După întîlnire, oas
peții și gazdele s-au îndrep
tat împreună spre aeroport.

La aeroport, grupuri com
pacte de reprezentanți 
locuitorilor capitalei I 
ne întîmpină pe solii 
porului român cu vii i 
ze.

După ceremonialul 
cării, la scara avionului, to
varășii Kaysone Phomvihane,

i ai 
laoție-

po- 
aplau-

ple-

In cea de-a doua zi a vizi
tei oficiale de prietenie în 
Kampuchia Democrată, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu alți membri ai 
delegației au fost oaspeții 
Comitetului Zonei de nord al 
Partidului 
puchia.

înalții 
mâni au

Comunist din Kam-

oaspeți ro- 
fost însoțiți de 

Khieu Samphan, președintele 
Prezidiului de Stat al Kampu
chiei Democrate, și leng Sary, 
membru al Comitetului Per
manent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Kampuchia, .viceprim-mi- 
n stru, ministru pentru aface
rile externe al Kampuchiei 
Democrate.

La aeroportul din Siem 
Reap, unde a a'erizat aero
nava prezidențială, distinșii 
oaspeți români au fost salu
tați cu cordialitate de Kang 
Cliap, secretarul Comitetu
lui Zonei de nord a! P.C. din 
Kampuchia, de alte persoane 
oficiale.

Pe aeroport, se aflau nu
meroși locuitori, care purtau 
stegulețe tricolore și ale 
statului kampuchian. Ei au 
ovaționat îndelung pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
pentru continua 
prieteniei dintre 
și România.

De la aeroport, solii popo
rului român s-au îndreptat cu 
automobilele spre complexul 
străvechii capitale Angkor 
Thom, situat în partea de 
nord-vest a Kampuchiei, care 
adăpostește remarcabile ves
tigii ale artei khmere din se
colele IX-XIII.

înalții soli ai poporului 
român sînt invitați mai înrîi 
să viziteze monumentul Ba
yon, construit la sfîrșitul se
colului XII, în centrul orașu-

întărire a 
Kampuchia

Aniversarea Pactului Andin

cu
a-

LIMA 29 (Âgerpres). 
în alocuțiunea rostită 
prilejul celei de-a noua 
niversări a Pactului Andin 
(organism de cooperare e- 
conomică din care fac par
te Bolivia, Columbia, Ecua
dor, Peru și Venezuela), șe
ful statului peruan, Francis
co Morales Bermudez, s-a 
pronunțat în favoarea insti
tuirii unei noi și juste or
dini economice internaționa
le, adevărat imperativ 
lumii contemporane.

Președintele Bermudez 
condamnat, pe de altă 
te, atitudinea statelor i 
dentale industrializate 
- a spus el întrețin o situa-

al

: a
par- 

occi- 
care

secretar general al Comite
tului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
Sufanuvong, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, 
președintele Republicii De
mocrate Populare Laos, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat laoțieni, u- 
rează drum bun tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți membri ai delegației 
române.

De pe scara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund din nou manifestări
lor de prietenie cu care 
sînt conduși la plecare de 
gazde, de mulțimea aflată 
pe aeroport.

care

lui Angkor Thom, care era 
capitala Kampuchiei.

Coloana de mașni, 
străbate șosete mărginite de 
uriași copaci tropicali lasă 
în urmă numeroase temple și 
porți de dimensiuni mai 
mici. Monumentul Bayon im
presionează prin înălțimea 
sa,t care atinge 45 de metri, 
ca i și prin terasele care co
boară, treptat, într-un drep
tunghi de 160 pe 140 me
tri. Privirea cuprinde o ade
vărată „pădure" formată din 
52 turnuri, pe fiecare fiind 
sculptate - la dimensiuni u- 
riașe — cite patru chipuri a- 
le celui ce se credea a fi fost 
încarnarea lui Budha în 
timpul meditației. - >

T o v a r ă ș u I Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceausescu, ceilalți ' oaspeți 
români admiră originalitatea 
gîndirii arhitectonice khmere, 
ca și finețea basoreliefurilor 
ce evocă îndeosebi scene ale 
vieții cotidiene și mari eveni
mente ale epocilor trecute, 
între care și. unul dintre răz
boaiele purtate contra inva
datorilor Angkorului.

Este vizitat apoi, un alt 
mare monument al comple
xului - Angkor Wat - care 
este și cel mai important. El 
a fost construit între anii 
1113 - 1152, pentru a servi 
ca mausoleu, și reprezintă o 
grandioasă construcție în 
formă de dreptunghi, în lun
gime de 10 km. La mijloc 
este dominat de o piramidă 
înaltă cu cinci brîuri legate 
prin galerii ale căror fețe 
exterioare sînt acoperite în 
întregime de basoreliefuri. 
Intrarea vestică care 
soară 235 metri prin 
sînt conduși oaspeții 
mâni, reprezintă o adevăra
tă broderie, ornată 
cu figuri fantastice. Un a-

mă-
care
ro-

ție exploziva a țărilor în 
curs de dezvoltare, în loc să 
le acorde un ajutor real, me
nit să susțină eforturile de 
redresare economică.

împotriva activității | 
grupărilor neonaziste |

BONN 29 (Âgerpres). - , 
La Dusseldorf a avut loc o 
demonstrație de protest im- 
potriva desfășurăm în o- 
raș a unei întruniri provo
catoare fasciste. Peste 2 000 
de demonstranți - sindicaliș
ti, reprezentanți ai unor 
organizații muncitorești 
tineret și studențești și 
- au cerut autorităților 
procedeze la scoaterea 
afara legii a grupărilor 
onaziste și adoptarea 
măsuri pentru interzicerea 
activității lor.

Creșterea costului 
vieții în țările 
Pieței comune

BRUXELLES 29 (Âgerpres).
comune 

costu- 
daielor

amă- 
sută, 
corn- 
1977.
s-au

— în țările Pieței 
continuă creșterea 

lui vieții. Potrivit 
furnizate de Comisia C.E.E., 
indicele prețurilor cu 
nuntul a fost de 7,5 la 
în medie, luna trecută, 
parativ cu luna aprilie 
Cele mai mari creșteri 
înregistrat în Danemarca - 
11,5 la sută, Italia - 12,4 la 
sută, Franța - 9 la sută și 
Irlanda - 8,3 la sută, in 
prilie, în cîteva țări s-a 
registat un ritm lunar 
creștere a prețurilor de 
la sută. 

a- 
în- 
de 
1,1

devărat poem în piatră se 
înfățișează privirii dincolo 
de această intrare : lungi 
galerii, zeci și zeci de săli, 
terase, curți interioare, scări 
Care amintesc stilul zigura- 
telor antice, sute de ferestre, 
nenumărate statui, toate do
minate de turnuri ca niște 
uriașe conuri de brad.

Oaspeții admiră măies
tria vechilor sculptori și de
coratori, după care se ur
că pe înălțimile Angkorului. 

de 
săli, 
cea 

întreaga „pădure 
turnuri11, nenumăratele 
curți interioare, incinta, 
mare, peisajul junglei se pot 

în toatăadmira de aici 
splendoarea lor.

înalții oaspeți 
primă gazdelor 
pentru această creație 
de valoroasă a 
kampuchian.

T ovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați apoi 
să ia parte la un dejun o- 
ferit în onoarea lor de tova
rășul Kang Chap, secretarul 
comitetului Zonei de nord al 
P.C. din Kampuchia Demo
crată. în timpul dejunului to
varășii Kang Chap și Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toasturi.

Sute de locuitori i-au con
dus apoi pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți oaspeți 
români și kampuchieni la a- 
eroport. Se agitau stegulețe 
românești și kampuchiene, 
se strigau, în cor, urări ci- 
dresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu..
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
români își iau rămas bun de 
la tovarășul Kang Chap.

în după-amiaza 
luni, înalții oaspeți 
s-au întors la Pnom Penh.

români ex- 
admirația 

atît 
poporului'

Elena

zilei de
români
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DUMINICA după-amiază, 
Ezekias Papaioannou, secretar 
general al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (AKEL), l-a primit pe 
tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

LA VIENA a avut loc 
manifestare științifică jomâ- Gi
nească în cadrul căreia prof, 
dr. Grigore Osipov-Sinesti, 
conducătorul Centrului de 
Parodantologie al Spitalului 
Bucur din Capitală a prezen
tat o nouă metodă curativă și 
operatorie pentru combaterea .

uneia dintre cele mai compli
cate maladii dentare, paro- 
dantoza. > -

NICI UN FAR maritim și 
nici un post de semnalizare 

Iprin radio sau prin alte mij
loace pentru dirijarea trafi-

I
I
I

a depus, luni, în fața 
(Parlamentul) 

I statului, 
fostul

cului maritim nu a funcționat 
duminică în Italia, ca urma
re a unei greve a personalu
lui de deservire a instalațiilor.

PREȘEDINTELE ALES al Re
publicii Israel, Yitzthak Na- 
von, 
Knessethului (“ 
jurămîntul ca șef al 
El îl înlocuiește pe 
președinte, Ephraim Katzir, 
devenind, astfel, cel 
cincilea președinte al 
publicii Israel.

UN MONUMENT în 
moria revoluționarilor finlan
dezi de la 1918 a fost inau
gurat, duminică, la Lahti, de 
către președintele Partidului 
Comunist 
Saarinen, 
Partidului 
.premierul Kalevi Sorsa.

de-al
Re-

rne-

Finlandez Aarne 
și președintele 
Social-Democrat,
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