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0 sarcină Imediată de care depinde realizarea obiectivelor
din programul de dezvoltare al mineritului Văii Jiului

Asigurarea documentațiilor 
tehnico-economice

minier Valea 
întreprinderile 
deține

Combinatul 
Jiului, prin 
subordonate, 
derea investițiilor ce 
realizează an de an 
scopul dezvoltării 
mico-sociale a Văii 
Realizarea planului de 
vestiți! pe municipiu, 
clusi.v în activitatea 
construcții-montaj, 
de în măsură 
de preocupările combinatu
lui pentru asigurarea apro
bării documentațiilor menite 
s: creeze bazele execuției 
obiectivelor.

pon- 
se 
în 

econo- 
Jiului.

in- 
in- 
de

depin- 
hotărîtoare

Tn lumina indicațiilor con
ducerii superioare de par
tid și de stat, organe
le filialei Petroșani a Băn
cii de Investiții au analizat 
la Combinatul minier Valea 
Jiului problemele legate de 
asigurarea condițiilor de 
realizare a pla.nului de in
vestiții. Cu acest prilej au 
rezultat o serie de proble
me deosebit de importante 
care vizează răspunderile 
C.M.V.J., respectiv a mi
nisterului titular, față de 
aprobarea documentațiilor 
tehnico-economice de care

depinde execuția obiecti
velor cuprinse în plan. De 
la început se cere precizat 
în acest sens că, de fapt, 
problemele cu care com
binatul se confruntă acum, 
sînt probleme vechi, rămase 
nerezolvate la timpul 
trivit.

Greutățile de această 
tură generează la ora 
tuală plăți restante 
partea întreprinderilor 
niere, ca beneficiari,

po-

LA l.M. LUPENI

•Sectorul V : +476 tone cărbune
• Sectorul VI: +272 tone de la începutul lunii

Sectoarele VI și V ale l.M, Lupeni au realizat preve
derile de plan ale lunii mai cu depășiri de cîte 942 și, 
respectiv, 413 tone cărbune. De la începutul acestei luni, 
ordinea locurilor pe care le ocupă cele două colective în 
întrecerea socialistă s-a inversat. Pînă ieri, cele două 

colective fruntașe ale minei raportau plusuri la extrac
ție de cîte 476 tone - sectorul V și 272 tone sectorul VI, 
materializare a plusurilor față de plan obținute în aba
tajele brigăzilor conduse de Vasile Rusu, Ene Stere, Ni
colae Rusu, Dumitru Boca, losif Țurcaș și altele.

în preajma închiderii anului de

învățămînt politico-ideologic

Dezbaterile recapitulative - 
pregătite temeinic, orientate spre 

realitățile întreprinderilor
Tn aceste zile, una din 

preocupările centrale ale 
comitetului de partid de la 
l.M. Dîlja o constituie pre
gătirea încheierii cu succes 
a anului de învățămînt po
litico-ideologic. în ultimele 
două luni, cursanții din cele 
nouă cercuri existente au 
dezbătut cu mare interes 
problemele legate de intro
ducerea producției nete ca 
indicator de bază al activi
tății întreprinderii, iar co
mitetul de partid a antrenat 
la această importantă acti
vitate de propagandă pe 
toți specialiștii din întreprin-

dere. Majoritatea cadrelor cu 
munci de răspundere sînt 
dealtfel și propagandiști. To
varășului Dumitru Andrițoiu, 
contabilul șef al întreprin
derii, i s-a cerut să întoc
mească un calcul al produc
ției minei, cu cifre compa
rative, în producție globală 
și în producție netă. „După 
cum am constatat și din re
latările unor propagandiști 
- ne informează tovarășa 
Steluța Radu, secretar 
adjunct al comitetului de

V. STRĂUȚ

• (Continuare în pag: a 2-a)

/Vă informăm
CONSTRUCȚIA unei noi 

școli cu 16 săli de clasă a 
început ieri la Petnla. Pri
mele săpături ia fundații au 
fost efectuate de un grup 
de 20 de oameni ai muncii 
din rîndul personalului TESA 
de ia preparația Petrila. In 
z lele următoare, alte gru
puri de oameni ai muncii de 
la unitățile economice ale 
orașului vor continua acti
vitatea de sprijinire a cons
tructorilor. Noua construc
ție face parte din ob:ecti- 
vele sociale ale viitorului 
centru civic al orașului.

„CASA GOSPODINEI". 
Azi se deschide în Petro
șani, într-un local proaspăt 
renovat, noul magazin de 
mărfuri industriale, al cărui 
nume este sugestiv :, „C 
gospodinei". Colectivul ti
nerelor vînzătoare care lu
crează aici s-a -pregătit să 
ofere cumpărătorilor un 
bogat sortiment de mărfuri 
specifice, respectiv articole 
de uz casnic tip „inox", e- 
mailate, din sîrmă și mate
rial plastic. (A.H.)

CONCURS DE INDEMI- 
NARE AUTOMOBILISTICĂ. 
In 4 iunie, la Deva a avut 
loc faza județeană a con
cursului de îndemînare au-

na- 
ac- 

din 
mi- 
față 

de principalul constructor 
al investițiilor miniere de 
suprafață, LC.M.M. Petro
șani. Situația se datorește 
faptului ca execuția și fi-

Toma CAZACU, 
directorul sucursalei județe
ne Hunedoara a Băncii de 

investiții
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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, luni după-amiază, 
a sosist în Capitală, într-o 
vizită oficială în țara noas
tră, general-locotenent Olu
segun Obasanjo, șeful guver
nului militar federal, coman
dant suprem al forjelor ar
mate ale Republicii Federale 
Nigeria.

Noua întîlnire dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România și șeful statului ni
gerian reprezintă un eveni
ment de deosebită însemnă
tate în cronica relațiilor ro- 
mâno-nigeriene, care au mar
cat o continuă dezvoltare și 
aprofundare după vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu,. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Federală Nige
ria, din martie 1977. Noul 
dialog la nivel înalt româno- 
nigerian de la București re
prezintă o mărturie a voinței 
celor două țări și popoare de 
a promova raporturi tot mai 
strînse între ele, de a conlu
cra mereu mai rodnic, de 
a-și aduce o contribuție activă 
la rezolvarea marilor proble
me care confruntă astăzi o- 
menirea, la lupta popoarelor

începerea
La Palatul Republicii au 

început luni, 5 iunie, con
vorbirile oficiale întrd pre
ședintele Republicii Social s- 
te România, tovarășul 
Nicolae Ceaușeșcu, și șeful 
Guvernului militar federal,

pentru democratizarea relați
ilor interstatale, pentru ins
taurarea unei noi ordini po
litice și economice mondiale, 
pentru lichidarea politicii im
perialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete nigerian a avut loc 
pe aeroportul internațional 
București—Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

La coborîrea din avion, ge
neralul Olusegun Obasanjo 
a fost salutat cu cordialitate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de 
stat și-au strîns mîinile cu 
prietenie.

In întîmpinarea înaltului 
oaspete, pe aeroport se aflau

tovarășul Manea Mănesctf, 
alte persoane oficiale romck 
ne.

Numeroși bucureșteni aflațî 
pe aeroport au ovaționat cu 
însuflețire pe cei doi șefi da 
stat, pentru prietenia dintra. 
țările și popoarele noastre.

. In aplauzele mulțimii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul Olusegun Oba
sanjo au părăsit aeroportul, 
mdreptîndu-se spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

De-a lungul traseului, mit 
de locuitori ai Capitalei au 
salutat cu sentimente calde, 
prietenești pe cei doi șefi da 
stat, care, dintr-o mașină des
chisă, escortată de motoci- 
clișfi, au răspuns cu cordîalw 
tate manifestărilor de simpa-i 
tie ale mulțimii.

Vizită protocolară
La scurt timp după 

Olusegun Obasanjo, a 
la Palatul Republicii, 
ztâ protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Desfășurată într-o atmos
feră de caldă cordialitate, vi
zita protocolară a prilejuit un

sosire, 
făcut, 
o vi-

prim schimb de vederi pr®« 
mergător convorbirilor ofi
ciale consacrate examinării 
stadiului actual și perspective
lor conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, atît pe 
plan bilateral, cîf și -în sfera 
vieții internaționale.

convorbirilor oficiale
comandant suprem al for
țelor armate ale Republicii 
Federale Nigeria, generalul 
locotenent Olusegun Oba
sanjo.

La conyorbiri participă 
persoane oficiale române,

precum și persoane oficiala 
nigeriene.

Președintele Nicolae 
Ceaușeșcu și geaeraiul lo
cotenent Olusegun Obasanj

• (Continuare în pag. a 4-a)
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Ieri a început
MEDEIA VULCANEAblA"

Intre manifestările cultural- 
educative și artistice din Va
lea Jiului,: săptămina „Nede- 
ia vulcăneană", ale cărei ac
țiuni s-au deschis ieri, a in-

trat in conștiința locuitorilor 
prin amploarea, diversitatea, 
originalitatea și calitatea ei. 
Integrată in a doua ediție a 
Festivalului național „Cintarea 
României", această săptămî- 
nă este o contribuție la reali
zarea unei vieți culturale pro
prii in orașul Vulcan.

— Pornită de la un vechi 
obicei local, ,,Nedeia vulcă
neană'', ajunsă la a Vl-a edi
ție, a primit, de la un an la

altul, sensuri noi, determ'na- 
te de înseși realizările de as
tăzi ale Vulcanului - ne-a 
spus tovarășul Petru Barb, 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid. Ediția 
actuală este, intr-un anumit 
tel, jubiliară pentru că Vulca
nul împlinește in această vară

T. SPATARU

• (Continuare în pag. a 2-a)

Instantaneu de la întîlnirea academicianului Eugen Pora, cu elevii liceului din Vulcan 
care a avut loc ieri la Clubul sindicatelor din localitate. Tema „Echilibrul biologic" despre 
care s-a vorbit a stîrnit un mare interes. Foto : Ion LICIU

tomobilistică. In primele 5 
locuri s-au clasat și doi re
prezentanți ai municipiului 
nostru — cîștigătorii zonei 
municipale — Dumitru Dră- 

,Casa ghici și Constantin Ciobanu, 
care au ocupat locurile III 
și IV, locuri ce le asigură 
participarea la faza pe țară.

RENOVAT Șl IGIENIZAT 
bufetul „Tîrnavele", unita
te de alimentație publică 
a I.C.S. Mixtă din Vulcan, 
și-a redeschis ușile pentru 
consumatori luni, 5 iunie. 
(D.G.)
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5 Excursie de studiu
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Filiala din Petroșani a Societății de științe geo
log ce din România a organizat sîmbătă, 3 iunie, o 
excursie de studiu în vestul bazinului Văii Jiului în 
zona muntelui Jigleu. Geologii specialiști, 
cadre didactice de la l.M. Petroșani, ai Combinatu
lui minier Valea Jiului, de la I.P.E.G, Bărbăteni și, 
bineînțeles, geologii întreprinderilor miniere au a- 
vut un interesant și util schimb de păreri la fața lo
cului, atît în ceea ce privește zăcămîntul din zonă, 
cit și limitele geologice dintre orizontul productiv, 
și inferior sau limita cu formațiunile cristaline E- 
j“uTu°vor‘efC} r°v CUlSSe din aCeaStâ 20nâ a Vâii 
de mine dar? ' ° parte' în co,ecf;a 'Citatului 
ae mine, dar cea mai mare parte vor fi supuse a- 
nalizelor, determinărilor ce se vor efectua în labo
ratorul de specialitate al I.M.P.

s

AUTUUTILARl A - 
rod al gîndlrli șl 
creației colective

Atelierul de galvan zare 
din cadrul S.S.H. Vulcan 
— curat, luminos, modern. 
Zestrea tehnică este 
dul gîndirii și creației co
lectivului, care îl are 
frunte* pe veșnicul, preocu
pat de noutăți în ale teh
nicii și tehnologiilor, pe 
maistrul Cenușe loan, om 
cu multă inițiativă și care 
ne destăinuia : „Băile de 
cadmiere erau o necesitate 
impusă de producție și tre
buiau confecționate. De 
ele depindea realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
plan și creșterea calității 
produselor. Le-arh execu
tat".

Așa a început autouti- 
larea'atelierului. Au urmat 
apoi altele — stația de 
tratare a apelor reziduale 
care provin de la băile ,de 
cadmiere, podul rulant cu 
dublă comandă (manuală 
și automată), diferite dis
pozitive de fixare a stîlpi- 
lor în bai, care au reduș i 
efortul fizic și pericolul de 
accidentare și care au 
condus la creșterea pro
ductivității muncii...

Preocupările colectivu
lui în domeniul autoutilă- I 
rii nu s-au oprit însă 
aici. Deunăzi, s-a pus în 
funcțiune o nouă instalație 
de cromare, instalație cu 
care s-a mărit capacitatea 
productivă și care a redus 
cheltuielile materiale de 
aproximativ 3 ori.. Printre 
cei cu un aport deosebit la 
această realizare îi amintim 
pe Remus Hoca, loan 
Sburlea, Aurel Vla’icu, Fe- 
trd Șerban și Ionel Eftimie, 
comuniști pricepuți, pasio
nați tehnicieni, oameni cu 
înalte calități morale și 
profesionale.

Constantin GRAURE

ro-
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Un sistem avantajos de pensionare 
e individuală
lor anuale Ia fondul de 
stat.

Demn de reținut, este de 
asemenea, faptul că legea 
prevede, în caz de deces 
al pensionarului, pensie 

i- pentru urmași. Pentru fie
care copil orfan de unul 
sau de ambii părinți se 
acordă pensie de urmaș pî
nă la împlinirea vîrstei de 
16 ani, iar dacă urmează 
o școală pînă la absolvirea 
acesteia, dar fără a de
păși 25 de ani. Condiția 
de acordare a pensiei este 
ca părintele, sau după caz, 
părinții decedați, să' fi fost 
pensionari sau să fi în
deplinit condițiile pentru ob
ținerea unei pensii.

Țăranii cu gospodărie in
dividuală și membrii lor 
de familie, inclusiv i 
re sînt pensionari, 
ciază de întreținere 
medicamente în mod 
tuit, atît pe timpul 
mentului ambulatoriu 
și pe timpul internării 
spital.

în sistemul de pensii 
asigurări sociale instituit 
prin Legea nr. 5/1977 vor 
fi cuprinși în mod obliga
toriu toți țăranii cu gospo
dărie individuală din zonele 
necooperativizate, precum 
și membrii lor de familie, 
cu care aceștia desfășoară 

- activitate agricolă, dacă au 
împlinit vîrsta de 18 ani.

V. STRAUT

pentru țărai
f-'rogramul de măsuri prin 

care se instituie un sistem 
complet de pensionare, de 
asigurare a unor venituri 
bănești la bătrînețe tutu
ror categoriilor de oa
meni ai muncii constituie o 
e .preș e grăitoare a gri
jii permanente a partidu
lui nostru pentru ridicarea 
continuă a nivekilui.de via
ță a întregului popor. In a- 
cest program se 
și Legea nr. 5/1977 
yind pensiile și alte 
turi de asigurări 
le țăranilor cu 
individuală din 
cooperativizate. 
ceasta lege se 
și țăranilor . cu

rie individuală din zonele 
necoopeiativizate, așa cum 
sînt bunăoară și țăranii din 
Valea Jiului, cele necesa
re traiului la bătrînețe. Dar cu 
condiția de a contribui la 
fondul de pensii și de 
vra produse la fondul 
stat.

Cuantumul lunar al 
siei este stabilit în . 
ție de perioada de
tribuție la rondul de pensii 
(contribuția la fondul de 
pensii trebuie să fie de 
cel puțin 10 ani) și în func
ție de valoarea livrărilor a- 
nuale de produse la 
dul de stat, conform 
belului de mai jos.

&•'
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înscriu 
pri- 

drep- 
sociale a- 

gaspodărie 
zonele ne- 

P r i n a- 
garantează 

gospodă-

pen- 
func-
eon

fon-
ta-

Valoarea livrărilor anuale 
la fondul de stat - lei -

de contri
buție

Peste
12 000

10 001 -
12 000

8 001 -
10 000

5 001 -
8 000

5 000

... >- ani -
cuantumul pensiei lunare — lei -

30 400 375 350 325 300
25 360 330 310 285 260
20 320 290 265 245 » 220
15 280 250 225 205 190
10 240 210 195 175 160

lor 
cei ca- 
benefi- 
și de 

I gra- 
trata- 

cît 
în

ș*

Comunistul Vasile Stînga- 
ciu, sudor cu înaltă califica

re, execută 
îngrădirea 
municipiu.

Foto :

Tineri

panouri pentru 
construcțiilor din

Gh. OLTEANU

tn condițiile prevăzure de 
lege 
tu .a pensie și țărar'o 
gospodărie individual 
re au împlinit pînă la 
decembrie 1977 vîrsta 
70 ani bărbații și 65 
ani femeile, țăranilor 
gospodărie individuală

se mai acordă drep- 
cu 

ca-
31 
de 
de 
cu 

ca
re vor împlini în perioa
da i ianuarie 1978 - 31
decembrie 1982 vîrsta . de 
70 de ani, bărbații și de 
65 ani femeile, precum 
ș> celor care pînă ia 31

decembrie 1987 vor împli
ni vîrsta de 65 de ani, băr
bații și 60 de ani femeile.

întrucît contribuția la 
fondul de pensii este fixă, 
ea influențează nivelul pen
siei - după cum ușor se 
poate constata din tabelul 
de mai sus - in funcție de 
numărul anilor de contribu
ție. N.velul pensiei poate 
fi majorat — pentru ace
eași perioadă de contribu
ție - de valoarea livrări

pe șantiere
Timp de cîteva săptă- 

mîni, pe șantierele de 
construcții din Petroșani 
muncesc, alături de cons
tructori, cei peste 330 de 
elevi ai liceelor industrial 
și economic. Un prim bi
lanț : peste 6 000 mp ta- 
luzuri, lucrări de nivelare 
și săpări de șanțuri efec
tuate de elevi. (M.P.)

1. Avînd în vedere nece
sarul de cadre cu pregătire 
superioară stabilit prin pla
nul de școlarizare pentru 
1978/1979 (anul I) se aduc 
la cunoștință celor interesați 
următoarele :

1. In anul 1978 se mai or
ganizează concurs de admi
tere la următoarele speciali
zări (în afara celor preciza
te în broșura de admitere) :

— construcții l."J___ .....
ce, subingineri — zi, de la 
Institutul politehnic Timîșoa- 
ră ; .

— deformări plastice și 
tratamente termice, sub'n- 
gineri -, de la Institutul de 
subingineri Reșița ;

‘‘ - topografie min’eră, sub
ingineri - zi, de la Institutul 
de mine Petroșani ;

— electrotehnică, ing’- 
neri-izi, de la Universitatea 
din Brașov ;

— rețele electrice, subm- 
gineri — zi, de la Institutul 
politehnic din lași ;

— educație fizică 3 ani — 
z;, de la Institutul de învă
țămînt superior Pitești.

2. In afara specializărilor 
pentru care se precizează 
în broșura de admitere că 
se face școlarizare din doi 
în doi ani, în 1978, nu se va 
organiza concurs de admi
tere la :

— stomatologie de 3 ani, 
de la Institutele medico-far- 
maceutice din București, 
Cluj-Napoca și lași; '

— mașini și aparate e'ec- . 
trice, subingineri — zi, de la 
Institutele politehnice din 
București, Cluj-Napoca, și 
Timișoara, Universitatea din 
Craiova și Institutul de sub
ingineri din Reșița ;

— furnale și oțelării, sub- 
hidrotehni- ingineri -zi, deja Univer

sitatea din Galați ;
— instalații pentru cons

trucții, subing’neri - , de la 
Institutul politehnic din lași;

— arhitectură, conductori- 
la Institutul de arhitectură 
din București ;

— informatică, de la U- 
niversitatea d:n Brașov și 
Universitatea din Craiova ;

— științe naturale și agri
cole, 3 ani —zi, de la Uni
versitatea din Timișoara și 
de la Institutul de învățămînt 
superior din Constanta;

Educație fizică, 3 ani — zi, 
de la Institutul de învăță
mînt superior din Oradea.

3. Institutele de învăță
mînt superior stabilesc și a- 
duc la cunoștința celor in
teresați, prin afișare, disci
plinele de specialitate (teh
nologice) pentru care se pot 
face opțiuni, pentru fiecare 
facultate în parte, potrivit 
profilului și specializării.

I I

Dezbaterile recapitulative 
• jUrmare din pag. !)

partid al minei - acest cal
cul comparativ a stîrnit un 
viu interes în rîndul cursan- 
ților". Părțile componente 
ale indicatorului producției 
nete, fondul de retribuire, 
cheltuielile materiale, be
neficiile, elementele de mun
că vie ș.a.m.d., cu referiri 
concrete adaptate la speci
ficul mineritului, la nivelul 
întreprinderii și sectoarelor 
cu fost pe larg dezbătute 
cu toți cursanții. Rezulta
tul acestor dezbateri îl cons
tituie faptul că numeroase 
brigăzi de mineri, cu ajuto
rul maiștrilor și inginerilor, 
au început de pe acum să 
calculeze rezultatele pro
ducției pe baza tndicatoru- 

I lui producție netă. Pentru 
■ fiecare indicator, compo

nent al producției nete, au 
fost confecționate grafice 

^sugestive, aflate la îndemî- 
na tuturor la punctul de 
documentare.

i De un real folos pentru 
propagandiști și cursănți a 

Host o recentă întîlnire, or- 
; ganizată de comitetul de 
( partid cu sprijinul C.O.M. 
l în sala de apel a minei, | 
! între întreg personalul mun
citor din cadrul întreprin- 

corni- 
partid. 
întîlniri 
multe

cele 
la 

mun-

„Ștafeta calității
La m i n a Lupeni este 

în plină desfășurare „Ștafe
ta calității și a muncii", o 
valoroasă inițiativă a tine
rilor în care sînt angrenați 
peste 1 000 de ufeciști din 
toate sectoarele de activita-

și a muncii“
te ale minei. Rezultatele fru
moase ale întrecerii privind 
în esență realizarea și de
pășirea sarcinilor de pro
ducție vor fi consemnate în- 
tr-un album ol hărniciei. 
(M.P.)

t

*

i

Aspect de la expoziția 
cu vînzare de carte social- 
politică de la clubul sin
dicatelor din Vulcan. Nu
meroși tineri și vîrstnici 
manifestă interes deosebit 
pentru volumele expuse 
aici.

Foto : Ion LEONARD

Nedeia vulcăneană"
• (Urmare din pag. >)

Noutăți pentru discofili

iII

PET 
iembr 
Bodru 
re la 
Urmă 
TRILA 
NEA: 
ANIN 
Petrol 
de 
Cultui 
Munc 
ce și

Casa de discuri „Elec- 
trecord" anunță pentru lu
na aceasta noi apariții 
venind astfel în întîmpina- 
rea diferitelor preferințe 
ale iubitorilor de muzică.

Din creația compozito
rului Sjgismund Toduță au 
fost imprimate pe- disc 
două opusuri : Simfonia 
nr. 5 și Concertul nr. 2 
pentru orchestră de coar
de, în interpretarea Or
chestrei simfonice a Filar
monicii din Cluj-Napoca, 
dirijată de Emil Simon, 
Continuînd seria de înre
gistrări din muz ca de o- 
peră și operetă „Electre-

cordul" va edita un disc cu 
arii din opere de Mozart, 
Donizetti, Verdi, Puccini, 
Ponchelli, Gounod, Ceai- 
kovski, Woif-Ferrari, inter
pretate de soprana Elena 
Dima și baritonul Eduard 
Tumagenian.

Pentru numeroșii ama
tori de muzică populară 
se vor afla în magazinele 
de specialitate șase discuri 
cuprinzînd melodii din di
ferite regiuni ale țării. „In
terpret și cîntece din Bucu- 
reștiul de odinioară", sub 
acest generic vor fi puse 
la dispoziția discofililor

înregistrări recondiționate 
aparținînd cunoscuților
cîntăreți: Titi Botez, Cris
tian Vasile, ion Luican, 
Viorica Vrioni, Petre Ale
xandru. In casete se 
vor găsi, în 'curînd, 
două discuri : unul reali
zat de interpret;' de muzi
că populară moldoveneas
că : Ștefania Rareș, Ion 
Crețu, Laura Lavric, Ma
ria Bararu, Anton Achiței, 
Maria Crăciun și altul cu 
melodii
Marius 
Panciu 
tinescu.

interpretate de 
Țeicu, Olimpia 

și Mihai Constan-

e

f
i

i

l

25 de ani de cînd a fost, cons
tituit ca oraș, lată de ce săp- 
tămîna culturii și educației 
socialiste nu numai că însem
nează foarte mult pentru noi, 
ci a și fost organizată ca o 
suită de manifestări cu un 
conținut dens, concepute pen
tru toate categoriile de oa
meni din orașul nostru. „Ne- 
deia vulcăneană" reprezintă 
o sinteză a eforturilor noas
tre destinate ralizărilor social- 
economice și cultural-educati
ve, deschizind, totodată, noi 
perspective menite să ne sti
muleze activitatea zilnică.

După deschiderea festivă a 
cefei de-a Vl-a ediții a „Ne- 
deii vulcănene" a urmat se
siunea de comunicări „Sintem 
aici de 2050 de ani". Au pre
zentat comunicări științifice 
prof. dr. Mircea Valea, direc
torul Muzeului județean Deva, 
prof, loan Frățilă, directorul 
filialei județene a Arhivelor

statului, lector univ. loan Po- 
porogu, de la Institutul de mi
ne, dr. loan Andrițoiu, mu
zeograf la Muzeul județean 
Deva, prof. Cornel Platon, di
rectorul Muzeului mineritului, 
prof. Ion Vulpe, redactor al 
ziarului nostru. Odată cu as
pectele de ordin istoric, etno
grafic și lingvistic care dove
desc unitatea și continuitatea 
poporului român, au fost evi
dențiate semnificațiile aniver
sării a 130 de ani de la Re
voluția din 1848 și a 30 de 
ani de la naționalizarea prin
cipalelor mijloace de produc
ție. In încheierea acestei ac
țiuni, artiștii amatori din Vul
can au prezentat spectacolul 
„Partidului, poporului și țării 
— prinos de dragoste și cînt".

In prima zi a „Nedeii vulcă- 
nene" s-a deschis o expoziție 
de carte social-politică și au 
mai avut loc întilniri ale aca
demicianului Eugen Pora cu 
profesorii de biologie din 
municipiu și cu elevi ai liceu
lui Vulcan.

• (Urmare din pag. I)

deri.i și activiști ai 
Jetului municipal de 

, In cadrul acestei 
: au fost clarificate 
I probleme, îndeosebi 
I legate de participarea 
; beneficii a oamenilor 
: cii.

Toate aceste acțiuni 
nițiate de comitetul de 
tid au menirea de a asigura 
pregătirea din timp a tu
turor condițiilor pentru tre
cerea la calcularea pro
ducției și a retribuției - pe 
baza noului indicator, al 
producției nete. Se reali
zează astfel o mai strîn- 
să legătură între preocupă
rile C.O.M., ale întregului 
colectiv de muncă și în- 
Jrățămîntul politico-ideologic.

nanțarea a zece obiective 
din prevederile pe semes
trul I a.c. au fost aproba
te prin decret derogatoriu.

și 
de 

există în- 
Ca urmare, 

pre
lucrări

Intre valorile aprobate 
eșalonarea lucrărilor 
către beneficiar 
să diferențe, 
la unele obiective - 
parațța Coroerti, 
de la’ I.M. Paroșeni și I.M. 
Lupeni în activitatea de 
construcții - montaj ca și 
pentru obținerea de utila
je independente, se reali
zează valori care nu pot ti 
decontate. Drept conse
cință, deși executantul a e- 
fectuat lucrări, producția 
de investiții nu se decontea
ză. Pe de altă parte, o se
rie de furnizori de utilaje, 
majoritatea furnizori tra
diționali pentru industria 
minieră, nu-și încasează 
producția realizată. Re-

zolvarea acestei situații es
te posibilă prin urgentarea 
aprobării c . 
tehnico-economice ale 
biectivelor, astfel îneît 

. se poată renunța la f 
tarea și decontarea limita
tă de prevederile decretu
lui derogatoriu.

Se ridică probleme și în 
ceea ce privește realiza
rea în viitor a unor inves
tiții subterane. La I.M. Li- 
vezeni, de exemplu, finan
țarea și decontarea sînt ad
mise în 
Iu; rămas 
conform 
structura 
cest disponibil este de ci- 
teva milioane lei, in timp 
ce planul pe 1978 este de 
zeci de milioane lei, iar

documentațiilor
p- 
să 

finan-

limita disponibilu- 
la 1 ianuarie 1978, 
vechiului STE. i_a 
„alte ch. Ituieli", a-

pentru finalizarea lucră
rilor angajate deja scon- 
tîndu-se pe obținerea a- 
probării de depășire a pla
nului anual. Și în acest caz 
rezolvarea constă în apro
barea și admiterea la fi
nanțare a noului studiu teh- 
nico-economic elaborat in
clusiv pentru anul 1978.

Am abordat pînă acum 
obiectivele mari, industriale. 
Dar C.M.V.J. are de exe
cutat 11 osiective noi, 

..caracter social-cultural,
zind 
și perfecționarea forței 
muncă și asigurarea c 
țiilor de viață pentru 
neri. Nouă dintre ele 
buiau începute pînă acum. 
Se lucrează însă ia unul 
singur. Toate celelalte au

cu
vi-

în special pregătirea
i de 
condi- 

rni- 
tre-

drept cauză a rămînerilor 
în urmă întîrzierea elabo
rării, avizării și aprobării 
documentațiilor, sarcină 
care cade exclusiv în răs
punderea direcției investi
ții a C.M.V.J. în această si
tuație se află licee și școli 
cu prof I industrial ' minier 
pentru pregătirea muncito
rilor - la Petroșani, Vul
can, Petrila și Lupeni - 
trei cămine muncitorești - 
din care unul are termen de 
dare în folosință acest an, 
spații de pregătire a me
sei pehtru mineri la Petri
la, Vulcan și Lupeni. Cons
tructorul acestor obiective, 
I.C.M.M. Petroșani, are 
prevăzute în plan încă din 
acest semestru obiective 
care nu s au pus încă în

lucru. Tn felul acesta exe
cutantul întîmpină eviden
te greutăți în pregătirea 
materială, în asigurarea 
prefabricatelor din care vor 
ti realizate construcțiile.

Avînd în vedere preve- 
iichidarea 

încă din

Vul-

derile privind 
plăților restante 
trimestrul II a.c., atît pentru 
organizațiile de 
ții-montaj cît și pentru 
neficiarii 
C.M.V.J.
ceară 
titular . în luarea unor 
suri urgente pentru 
ționarea problemelor 
mai sus. Este necesar 
întîrzierile care au deter
minat aceste stagnări să fie 
cît mai repede remediate 
prin intervenția fermă și 
insistentă a factorilor din 
compartimentele C.M.V.J,, 
în a căror sarcină cade 
răspunderea soluționării a- 
cestor probleme.

. construc-
> be- 

de investiții, 
are obligația să 

sprijin ministerului 
mă- 

solu- 
de

■ca
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Bădin, 

,___ _ „___ ,... ... car
tonașe galbene: în plus, Să- 
lăgean s-a ales, la -antre
namente, cu uri nefericit ac
cident, iar în teren Stoichi- 
ță a evoluat nerefăcut. 
Rezervele și titularii forma
ției din Valea Jiului au 
cote valorice net diferen
țiate, accentuate și de in
diferența sau chiar îndo
ielnica viață sportivă a u- 
nora dintre primii. Să mai 
adăugăm și faptul că par
tida se disputa în cartierul 
Cornișa, acolo unde 
10 000 de spectatori 
reau orice, numai vreo 
să pentru Jiul nu. 
baliștii din Bacău nu 
teau pe rozele clasamen
tului, așa că mulți indicau 
victoria gazdelor.

Justificările, fie ele 
obiective, nu condiționează 
întotdeauna o înfrîngere, 
depinde de cei 22 din teren,

„Marginalii" la scorul etapei
Desigur, din start 

avea o misiune dificilă 
terenul din Bacău,
foarte greu și-a putut 
cropi unsprezecele, o 
de jucători suportînd 
secințele comportării 
sportive - Dumitrache, 
lit să ia vacanță cu 
mai devreme, Rusu, 
relache firesc după 
narea sa din teren, 
pentru „colecția" de

Divizia C 7

vreo 
do- 

șan- 
Fot- 
stă-

Șl

de ambițiile lor. Or, în prima 
repriză, oaspeții au rezistat 
doar pînă în min. 19, cînd 
s-a înscris primul gol al 
etapei, Chitaru, bine servit 
de Vamanu, a valorificat 
dominarea copioasă a mol
dovenilor. După pauză, în 

urma
s-a n- 
Astfel, 

înre- 
fotbalu- 

nostru — Ciupitu, cel 
taie, într-o precedentă par
tidă pe teren propriu, cu 
aceiași adversari, avea pe 
conștiință un 0-2, reparat 
de coechipieri, de această 
dată a luat balonul în bra
țe, fără a auzi fluierul se
verineanului Sever Drăgulicl. 
Normal, s-a dictat lovitu
ră de pedeapsă, pe care a 
transformat-o același Chi
taru, care mai realizase și 
„performanța11 de a-l ac
cidenta grav pe cel mai în 
formă om al adversarilor, 
portarul Cavai.

Șapte minute mai tîrziu, 
după o serie de ratări me
morabile, Botez l-a învins 
și el pe Homan, pentru 
scorul să fie pecetluit 
min. 73, printr-un șut 
la sfertul sutei de 
expediat de Pană, 
să vorbim, or ti jucat

tabăra Jiului, în 
unei suite de gafe, 
stalat degrigolada. 
min. 51 merită să fie 
gistrat în analele 
iui
care,

ca 
în 
de 

metri, 
Cinstit 

ex-

Divizia C 8 ,'jfc.aș

celent, fotbaliștii băcă
uani, dar, practic, nici î- 
nainte nici după, realizarea 
scorului etapei, echipa din 
Valea Jiului n-a contat,, s-d 
lăsat îngenuncheată, fără 
a opune rezistență, pre
matura oboseală,
Ies psihică, a unor 
tori amenințînd să ■ 
suporterilor un buchet 
negre deziluzii și griji 
ultimele 180 de minute 
acestei ediții. Și în loc

mai a- 
jucă- 

aducă 
de 
în 

ale 
de 

flori, în gazonul de la poa
lele Parîngului, pot răsări 
spini, dacă fotbaliștii Jiu
lui nu-și fac datoria pînă la 
capăt.

Pa- 
a- 

care

Ion VULPE
P.S. Chitaru, Botez, 

nă, autorii golurilor, și 
proape toți ceilalți, 
sînt născuți în Bacău, și a-
pără culorile municipiului 
lor, de leac să le fie bucu
ria, și celor ce ne-au du
mirit că din pasiune se* 
întrupează fotbalul I Chiar 
dacă unii încă mai zic că 
fotbaliștii din prima divi
zie au ursitoare bune nu
mai în anumite județe, Ia 
o anumită întîlnire a zo
diilor între un accelerat din 
București cu o chiflă boam- 
fă, cum bine zice ardelea
nul, adică „no, hai să pu
nem degetul pe rană

* in 
repri/a secundă...

MINERUL LUPENI - ME
TALURGISTUL CUGIR 2-1 
(0-1)- în min. 2, mica ga
lerie a gazdelor („altădată 
veneau 
mical 
Sadu11,

mai mulți la un a- . 
cu... Metalurgistul 

ofta cineva) a fost 
redusă la tăcere : Dumitru 
Ștefan a executat precis 
lovitură liberă, Floare 
atins balonul cu capul 
Moise a respins pentru mo
ment, dar același impetuos 
înaintaș metalurgist a șu
tat în plasă. Minerii nu 
s-au dezmeticit o repriză 
întreagă, în fața unei for- 
rriații modeste, Boloș, Voi
cu și Dosan s-au încurcat 
în driblinguri fără rost, în 
vreme ce Lucuța a 
pironit, la faze în 
nici juniorii n-ar fi 
în plus, apărătorii au 
șit nespus de mult, pasele 
lor fiind trimise la întîm- 
plare. După pauză, antre
norul Tonca are tăria de 
caracter de a-l scoate din 
teren pe jucătorul... Tonca, 
postul său fiind încredințat 
lui Stelian Dumitru, care a 
dat deplină satisfacție. în 
atac, introducerea lui Leca 
a adus mai mult aplomb 
combinațiilor ofensive și 
astfel în min. 55 a survenit 
egalarea; Voicu, infiltrat

rămas 
care 
ratat.

gre-

Incursiunile lui Voicu în ca
reul advers au fost periculoa
se, însă zădărnicite de apă
rarea cugerenilor.

Foto : O. GHEORGHE

pe aripa stingă, centrează 
ideal și Leca expediază un 
,cap", care tace inoportu- 

intervenția excelentului
o 
a 

cea de a treia ba- 
(74), 

enorm, pen- 
m i n. 80,

MINERUL VULCAN - MINERUL GHELAR 4-0 (2-0)

nă
Șai. S-a jucat apoi la 
singură poartă, Voicu 
„semnat" 
ră pentru echipa sa 
s-a ratat c - - - - 
tru ca în m i n. 80, în 
sfîrșit prima dată inspirat, 
Lucuța să aducă avantajul 
de partea gazdelor, reluînd 
în plasă centrarea lui Do- 
san. în acest fel, Minerul 
reușește o victorie a „a- 
morului propriu*1, de la în
vingători juniorul Gurghi- 
anu, Voicu și cei doi in
troduși după pauză. Du
mitru și Leca, avînd o pres
tație bună. (Cezar DOBRE).

B R EV I A R
• FOTBAL, 

tul național al 
S.C. Bacău — . 
cadrul „Cupei Tudor 
raschiva" 
tatea
2— î- 
cipal : Fabrica de oxigen
— I.G.C.L. Petroșani 0—2, 
Preparatorul Lupeni - Să
nătatea Vulcan 3-0, Mine
rul Dîlja — Utilajul 0—3.
• HANDBAL. Campio

natul județean, seria Va
lea Jiului : C.S. Școlar I
- C.S. Școlar II 27-17, 
Jiul Petrila ■— Utilajul Pe
troșani 13—16.
• TENIS DE CIMP. Cam

pionatul județean pe e- 
chipe, seria Valea Jiului ; 
Utilajul Petroșani — Pre
paratorul Lupeni 3—0, 
Constructorul minier - E- 
nergia Paroșeni 3-0.
• VOLEI. Timp de două 

zile, sala de sport a I.M.P. 
și G.S.M. din Petroșani, 
au găzduit finala pe mi
nister (M.M.P.G.) la volei 
fete la care au participat i 
un număr de 8 echipe. In 
jocul în care s-au întîlnit, 
Grupul școlar minier Petro
șani și cea a Grupu
lui școlar minier Deva, 
elevele din Valea Jiu
lui au obținut victoria cu
3— 0, devenind astfel cîș- 
tigătoare a finalei pe 
M.M.P.G.

Sta’cu BALOI

Campiona- 
juniorilor :

Jiul 2-0. In
Pa

la copii : Sănă- 
Vulcan — Orăștie 
Campionatul muni-

Rezultat alb..;
CONSTRUCTORUL TG.-JIU 

ȘTIINTA PETROȘANI 0-0 
(0-0). Meciul de la Tg.Jiu, 
care a durat de fapt 96 de 
minute (!) prin „bunăvoința11 
arbitrului clujean losif Simion, 
a fost slab.

Primele 45 de minute nu 
au arătat nimic deosebit în 
afara unor atacuri stereoti- 
pe, fără orizont, 
doua nu
ea, 
de
61, . . 
prin Cismaș cea mai 
ocazie de victorie;

Repriza a 
adus, nici 
pe taleba 

minutul 
a avut 

mare 
acesta 

scăpat singur, după o cursă 
solitară de 40 de metri, tra
ge in portar. (St. COSTEA)

a
schimbarea 
marcaj. în 
însă. Știința

Barele s-au
Așa cum a început parti

da, cu minerii din Ghelar, 
se întrevedea . un scor 

■fluviu. Și dacă nu a fost 
.. așa, se datorește numai 
faptului că Selecea, por
tarul oaspeților, s-a o- 
pus atacurilor furibunde 
ale gazdelor. Cu toate 
cestea a fost nevoit 
scoată mingea dm j 
de patru ori.

Prima materializare 
presingului s-a produs

a- 
sâ 

plasă

a 
în 

min. 18, cînd juniorul Stan- 
covici se bate pentru o min
ge, aparent pierdută, este 
faultat, se ridică și înscrie : 
1-0. După numai- șapte mi-

urcă 
lancu 
și a- 
trans-

opus unui torent de goluri 
nute, fundașul Cătuț 
în atac, îl vede pe 
bine plasat, centrare 
cesta înscrie sub bara 
versată : 2-0.

Pînă la sfîrșitul reprizei 
nu se mai întîmplă nimic, 
demn de consemnat, deși 
Stoenescu, lacov, Popescu, 
lancu și M. Marian în
cearcă poarta din orice 
poziție. Am mai consemnat 
bara lui Stoenescu, pentru 
gazde și lovitura liberă a 
lui Tomuță pentru oaspeți.

Repriza secundă debutea
ză tot în nota de domina
re a gazdelor, însă sche
mele tactice, învățate la

antrenamente, nu cores
pund cu situațiile din te
ren și toate șuturile lui lan
cu ocolesc poarta. In 
60 Popescu e înlocuit cu 
Nemeș. Noul introdus, |a 
prima întîlnire cu mingea, 
scapă singur și înscrie pe 
sub portar : 3-0. In min. 72, 
M. Marian execută o lo
vitură liberă de la 35 m, 
și balonul intră în colțul 
stîng al porții, făcînd inu
tilă intervenția portarului.

Scorul final rămîne 4-0, 
chiar dacă șuturile lui lan
cu mai întîlnesc de două 
ori bara.

C. IOVĂNESCU

mm.

ț.

Echipa^ de volei - fete a Grupului școlar minier Petro
șani, ciștigatoarea competiției de volei în finala pe țară, or
ganizată de Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei.'

DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE : „U" Cra
iova - F.C. Petrolul 2-0, S.C. Ba
cău - Jiul 4-0, Dinamo - Steaua 
0-1, F.C. Bihor - F.C. Constanța 
0-0, F.C.M. Reșița - U.T.A. 0-0, 
Sp. Studențesc - A.S.A. 3-0, „Poli" 
lași - F.C. Corvinul 1-0, C.S. Tîr- 
goviște - „Poli“ Timișoara 3-1, 
F.C. Argeș - F.C. Olimpia 3-2.

S A M E N T U LC L A

Steaua 32 16 7 9 70-46 39
F.C. Argeș 32 17 5 10 54-47 39
„Poli" Timiș. 32 16 5 11 45-33 37
Sp. Stud. 32 17 2 13 47-40 36
Dinamo 32 14 5 13 45-37 33
C.S. Tîrgov. 32 13 7 12 28-31 33
A.S.A. 32 13 6 13 47-38 32
,,U“ Craiova 32 13 6 13 36-31 32
Jiul 32 14 4 14 50-46 32
U.T.A. 32 12 8 12 47-50 32
F.C. Corv. 32 10 11 11 42-42 31
S.C. Bacău 32 12 7 13 44-54 31
F.C. Bihor 32 14 3 15 35-51 31
F.C. Const. 32 13 4 15 38-43 30
F.C. Olimpia 32 13 4 15 37-45 30
„Poli" lași 32 11 7 14 39-37 29
F.C. Petrolul 32 11 7 14 40-43 29
F.C.M. Reșița 32 8 4 20 28-58 20

ETAPA VIITOARE: U.T.A.
F.C, Petrolul, C.S. Tîrgoviște - 
„Poli" lași, F.C. Constanța - Stea
ua, Jiul - „U“ Craiova, F.C. Bihor - 
F.C. Argeș, Dinamo - „Poli" Ti
mișoara, F.C.M. Reșița - F.C. O- 
limpia, S.C. Bacău - Sp. Studen-

Ițesc, F.C. Corvinul - A.S.A.

DIVIZIA B3 DIVIZIA C7 DIVIZIA C8

REZULTATE TEHNICE: C.I.L. Si- 
ghet - U.M. Timișoara 2-1, Aurul 
Brad - Minerul M.N. 3-1, Gloria 
Bistrița - Chimica Tîrnăveni 1-0, 
F.C. Baia Mare - Avîntul Reghin 
9-0, C.F.R. Timișoara - Armătura 
Zalău 1-0, Victoria Cărei - Mure
șul Deva 3-0, Victoria Călan 
C.F.R. Cluj-Napoca 0-0, Minerul 
Lupeni - Metalurgistul Cugir 2-1, 
„U" Cluj-Napoca - Dacia Orăștie 
4-0.

Cluj-Napoca - Dacia Orăștie

CLAS

Baia M. 
Cluj-N.

A

F.C.
„U“
C.F.R. Cluj-N. 
Gloria B-ța 
Vict. Călan 
Mureșul Deva 
C.F.R. Timiș. 
Aurul 
U.M.
Met. Cugir 
C.I.L. Signet 
Chimica T. 
Minerul M.N. 
Armat. Zalău 
Dacia Orăștie 
Min. Lupeni 
Vict. Cărei 
Avîntul Reg.

Brad 
Timiș.

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

MEN

21 7
20 5
17 9

T U L

5 12
5 12
5
4
6
6
7
4
4
4
4
2
5
6

49
45
44
38
33

75-19
60-20
65-20
58-26
46-35
44-37 33
33-29
42-41
44-45
40-40
36-46
40-44
29-39
39-42 _
31-46 26
25-51 26
22-58 23

31
31
30
30
29
28
28
26

13
14
13
13
13
15
15
16
16
17
17
23 14-103 10 
Gloria Bis- 

U. Cluj-Napoca, Mureșul
Metalurgistul Cugir, U.M.

3
6 
5 

17 4 10
14 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
12 
12 
11 
11 
12

9
2

ETAPA VIITOARE : 
trița 
Deva 
Timișoara - AuruT Brad, Dacia O- 
răștie - C.I.L. Sighet, C.F.R. Cluj- 
Napoca - F.C. Baia Mare, Avîntul 
Reghin - Armătura Zalău, Minerul 
Moldova Nouă - C.F.R. Timișoara, 
Victoria Cărei - Victoria Călan, 
Chimica Tîrnăveni - Minerul Lu
peni.

REZULTATE TEHNICE : Progresul 
Băilești - Metalurgistul Sadu 2-0, 
Constr. Tg. Jiu - Știința Petroșani 
0—0, Minerul Motru — Mecaniza
torul Șimian 1-0, C.S.M. Drobeta 
Tr. Sev. - C.F.R. Craiova 5-0, 
I.O.B. Balș - Chimistul Rm. VI. 
3-0, Minerul Rovinari - Unirea 
Drob. Tr. Sev. 1-0, Dierna Orșova 
- Lotru Brezoi 2-1, Constructorul 
Craiova - Unirea Drăgășani 1-2.

C L A S A M E

C.S.M. Dr. T.S. 28 
Lotru Brezoi 
Știința Petroș. 
Chim. Rm. VI.
I.O.B. Balș 
Dierna Orșova 
Min. Motru 
Progr. Băilești 
Met. Sadu
C.F.R. Cv.
Min. Rovinari
Unirea Drăg. 
Unirea D.T.S.
Constr. Tg.-Jiu 
Mec. Simian
Constr. Cv. 28

VIITOARE :

N

REZULTATE TEHNICE: Minerul 
Oravița - I.M. Orăștie 1-1, Glo
ria Reșița - Metalul Hunedoara 
2-1, Metalul Otelul Roșu - Elec
tromotor 2-1, Minerul Vulcan - 
Minerul Ghelar 4—0, Nera Bozovici 
- Laminorul Nădrag 2-0, Minerul 
Anina - C.F.R. Simeria 6-0, Vultu
rii tx. Lugoj - Unirea Sînnicolau 
Mare 1-0, Metalul Bocșa - Unirea 

Tomnatic 4-1.

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17
14
12
13
15
12
14
11
11
12
11
10
11
9

10
8

8
6
8
6
0
6 10
2 12
5 12
4
2
4
4
1
5
3
2

TUL;

3 66-12
8 46-29
8 49-25
9 34-25

13 50-34
41-36
39-39
29-34
29-39
46-45
22-42
33-44
39-52
33-51
37-61
43-54

13
14
13
14
16
14
15
18

42
34
32
32
30
30
30
27
26
26
26
24
23
23
23
18

Lotru Brezoi

CLASAMENTUL

Min. Anina 
Unirea Tomn. 
C.F.R. Simeria 
Vuit. tx. Lugoj 
Met. Oț. Roșu 
Lam. Nădrag 
Unirea S.M.
Gloria Reșița 28 
Min. Oravița 
Electromotor
Min. Ghelar 
Metalul Hd.
I.M.
Met.
Min.
Nera

ETAPA
- Constr. Tg.-Jiu, Chimistul Rm. VI.
- Dierna Orșova, Unirea Drobeta 
Tr. Sev. - Constructorul Craiova,
Știința Petroșani - Minerul Motru, 
C.F.R. Craiova - Progresul Băilești, 
Unirea Drăgășani - Metalurgistul 
Sadu, I.O.B. Balș - Minerul Ro- 
vinari, Mecanizatorul Șimian 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN

REZULTATE TEHNICE: Minerul
Paroșeni - I.M.C. Bîrcea 0-0, Cons- ‘ 

tructorul Hunedoara - Metalul Cris
cior 6-0, Parîngul Lonea - I.G.C.L.. 
Hunedoara 5-1, Energia Paroșeni ~ 
Explorări .Deva 0-3, Auto Hațeg- 
Preparatorul Petrila 4-2, Aurul1 
Certej - Minerul Uricani 3-0, C.F.R. 
Petroșani - Minerul Aninoasa .2-3.

C L A S A M E N

15
17
16
15
12
12 6

5 
3'
3
6
6
3
2
1
1

T U L

2
7
6
6
5
8
9

10
12
11
13
16
17
19 i
21 :

Aurul Certej 26 
I.M.C. Bîrcea 27
Expl. Deva 
Min. Anin. 
Constr. Hd.
Parîngul L.
Auto Hațeg
Min. Uricani
Prep. Petrila
Min. Paroșeni 26 
I.G.C.L. Hd.
Met. Criscior
C.F.R. Petroș.
Met. Simeria
Energia P.

ETAPA VIITOARE (11

9
3
4
5

10

66-23 39
60-26
62-31
48-31
55-28
44-35
52-34
51-39
50-50
32-37
28-40
24-61 .17
41-80 16

13
9

28 16 7
28 13 5
28 14 3

5
3
2
2
2
5
1
1
6
3
3
4
2

28
28
28
28

Orăștie
Bocșa
Vulcan
Bozovici

28
28
28
28
28
28
28
28

5
10
11
11
12
13
13
13
12
14
14
12
14
14
14
15

53-21
46-25
42- 37
40- 29
45- 47
41- 36
40-37
46- 49
38-39
43- 47
28- 43
29- 33
28- 36
34-49
32-43
29- 47

39
31
31
29
29
28
28
28
27
27
27
26
25
25
24
24

26
26
27
26
26
26
26

12
13 
13 
13 
13 
11 
13
13 
10 
11 
11 
10 
.11

ETAPA VIITOARE :
ria - Metalul Bocșa, Unirea Tom
natic - Minerul Oravița, Minerul 
Vulcan - Unirea Sînnicolau Mare, 
Laminorul Nădrag - Metalul O- 
țelul Roșu, Metalul Hunedoara - 
Electromotor Timiș., I.M. Orăștie - 
Minerul Ghelar, Gloria Reșița — 
Nera Bozovici, Minerul Anina - 
Vulturii tx. Lugoi.

C.F.R. Sime-

37.
36
35
34
30
29
29
25
24
20

12
13
11
9
7
7
7
6
4

26
26
26
26
26

28-73
21-81

iunie a.c.) : 
Aurul Certej - Minerul Paroșeni ; 
Minerul Uricani - Auto Hațeg ; Ex
plorări Deva - Parîngul Lonea ; 
I.G.C.L. Hunedoara - C.F.R. Pe
troșani ; Minerul Aninoasa - Me
talul Simeria ; Preparatorul Petrila 
- Energia Paroșeni; Metalul Cris- 
cior - I.M.C. Bîrcea, Constructo
rul Hunedoara stă.
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Vizita in țara noastră 
a generalului locotenent 

Olusegun Obasanjo, 
setul Guvernului militar 

al Republicii Federale Nigeria

MARȚI, 6 IUNIE 1978

5

ț

■

5

Seară românească la londra, 
consacrată apropiatei vizite de stat 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comunicatcomun
începerea 

convorbirilor oficiale
• (Urmare din pag. I)

jo au subliniat cu satisfacție 
importanța înțelegerilor sta
bilite cu prilejui dialogului 
avut, în martie 1977, la La
gos, pentru impulsionarea 
și dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-nigeriene. Pe linia 
progreselor înregistrate în 
domeniul colaborării bilate
rale, s-a convenit explora
rea de noi posibilități 
natură să contribuie la 
plificarea în continuare 
conlucrării prietenești 
fre România și Nigeria,
lorificarea condițiilor' favo
rabile pe care le oferă e- 
conomiile celor două țări 
pentru ridicarea pe o treap
tă superioară a colaborării 
'dintre ele, pentru extinde
rea ariei și diversificarea 
formelor de cooperare în 
domenii de interes reciproc.

de
am- 

a 
din- 
va-

De ambele părți s-a 
preciat că vizita actuală

a-
, și
convorbirile la nivel înalt 
româno-nigeriene reprezintă 
un moment important în 
cronica relațiilor dintre ce
le două țări. A fost expri-l 
mată convingerea că ele 
vor contribui la aprofunda
rea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre popoa
rele noastre, la extinderea 
pe mai departe a conlucră
rii dintre cele două țări în 
domeniile politic, economic, 
tehnic, pe tărîmul învățămîn- 
tului și culturii, în interesul 
și spre binele lor, al cau
zei păcii, progresului și in
dependenței naționale, al în
țelegerii și colaborării între 
națiuni.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

Dineu oficial în onoarea
șefului statului nigerian
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
luni, un dineu oficial în o- 
noarea generalului locote
nent Olusegun Obasanjo, șe
ful Guvernului militar fede
ral,. comandant suprem al 
forțelor armate ale Republi
cii Federale Nigeria.

Au luat parte persoane o- 
ficiale române, precum și per
soanele oficiale care îl înso-

țese pe șeful statului nige
rian.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Federale 
Nigeria și Republ'cii Socia
liste România.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă, 
caldă, prietenească, președin
tele Nicolae Ceausescu și ge
neralul locotenent Olusegun 
Obasanjo au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și subli
niate cu aplauze.

I

VIENA 5 (Agerpres). - 
In cadrul manifestărilor 
organizate în Austria cu 
prilejul celei, de-a 60-a a- 
niversări a creării statului 
național unitar român, la 
Universitatea din Salzburg 
a avut loc o seară româ
nească. Despre semnifica
ția și importanța istorică 
a actului de vo nță națio-' 
nală de la 1 Decembrie 
1918, care desăvîrșea nă
zuința de veacuri a. popo
rului român pentru unita-

in Marea Britanie
LONDRA 5 (Agerpres). La Sudbury Conference Hall 

din Londra, Asociația de prietenie Marea Britanie - Ro
mânia a organizat o seară românească consacrată apro
piatei vizite de stat a președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei E- 
lena Ceaușescu în Marea Britanie, la invitația Maiestății 
Sale regina Elisabeta a ll-a și a Ducelui de Edimburgh.

în cuvîntul de deschidere rostit cu acest prilej, preșe
dintele executiv al Asociației, Harry Francis, a relevat 
faptul că vizita de stat a președintelui României va mar
ca un moment de importanță istorică în cadrul relațiilor 
dintre Marea Britanie și România, exprimînd convingerea 
că rezultatele ce vor fi obținute ca urmare a apropiatu
lui dialog la nivelul cel mai înalt vor contribui la întă
rirea relațiilor de prietenie dintre poporul român și bri
tanic.

în cinstea apropiatului eveniment. Asociația de 
prietenie Marea Britanie - România a editat și difuzat 
un număr special al buletinului său în care sînt eviden
țiate cursul ascendent al relațiilor româno-britanice, in- 

i tensificarea schimbului reciproc de delegații la diferite 
j niveluri dintre cele două țări.
i Seara românească s-a încheiat cu o gală de filme do- 
• cumentare care au prezentat realizările economice și so- 
| cial-culturale ale României socialiste, varietatea și bo- 
p- găția tradițiilor poporului nostru.

5

luxemburghez
SOFIA 5 (Ag erpres). Co

municatul convorbirilor din
tre Todor Jivkov, prim-secre- 

. tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
și Rene Urbany, președintele 
Partidului Comunist Luxem
burghez, care a efectuat o 
vizită oficială în Bulgaria, 
evidențiază dorința . celor 
două partide de a extinde 
relațiile bilaterale, necesi
tatea întăririi unității și coe
ziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Ele s-au pronunțat pentru 
instaurarea unei. păci traini
ce și pentru colaborarea în
tre popoare, pentru adopta
rea de măsuri concrete pri
vind încetarea cursei înar- 

' mărilor.

COPENHAGA
LUAT SFÎRȘIT lucrările ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Danemarca, care a analizat 
situația 
atitudinea 
de politica economică 
guvernului, sarcinile 
dului pe perioada 
re și a adoptat o 
documente.

Raportul asupra 
politice interne a 
zentat de președintele P.C. 
din Danemarca, Joergen 
Jensen.

PRIMUL MINISTRU AL 
GRECIEI, Constantin Kara
manlis, a propus încheierea 
unui pact de neagresiune 
între Grecia și Turcia, ca

politică din țară, 
comuniștilor față 

a 
parti-, 

următoa- 
serie de

situației 
fost pre-

o.n.u. Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

Activități 
ale delegației române

NEW YORK 5 (Agerpres). - 
La sediul misiunii permanen
te a României pe lîngă O.N.U. 
a avut loc o întîlnire a dele
gației române la Sesiunea 
specială a Adunării Genera
le a O.N.U. consacrată de
zarmării cu reprezentanți ai 
organizațiilor neguvernamen
tale de luptă împotriva arme
lor atomice din Japonia. Cu 
acest prilej, ambasadorul Ion 
Datcu a prezentat concepția 
României socialiste, a pre
ședintei i N co'ae Ceaușescu, 

asupra problemelor consolidă
rii păcii și securității interna
ționale, referindu-se la acțiu
nile concrete întreprinse de 
țara noastră pentru trecerea 
la măsuri efective de dezar
mare, în primul rînd de de
zarmare nucleară.

Prezențe românești
te deplină, a vorbit prof, 
univ, dr. ștefan Muntea- 
nu, lector de limbă și li
teratură română la Uni
versitatea din Viena.

Cu acest prilej, Institu
tul de romanistică al Uni
vers tății Salzburg i-a fost 
oferit un set de cărți ro
mânești, printre care se 
află volumele din o- 
pera președintelui Nicolae 
Ceaușescu recent apărute 
în ciclul „România pe dru
mul construirii societății

socialiste multilateral dez
voltate".

TEL AVIV 5 (Agerpres). 
- In orașele israeliene Ki- 
riaf Ata și Ashdod au a- 
vut loc manifestări cultu- 
ral-artistice românești cu 
participarea grupului fol
cloric „Rapsodia Română".

Cele două spectacole, 
la care au participat pes
te 2 000 de persoane, s-au 
bucurat de un deosebit 
succes.

■ W:

Rezoluția Conferinței internaționale a 

parlamentarilor și reprezentanților sindicatelor

NAȚIUNILE UNITE 5 (A- 
gerpres). La New York, a a- 
vut loc, cu prilejul sesiunii 
speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, o conferință in
ternațională a parlamentari
lor și reprezentanților sindi
catelor din diferite țări, or
ganizată de Consiliul Mon
dial al Păcii.

în principala rezoluție a- 
doptată de participanții la 
conferință se exprimă îngri
jorarea în legătură cu evo
luțiile periculoase din sfera 
cursei înarmărilor, adresînd

în

Intr-

un apel tuturor țărilor mem
bre ale O.N.U. „să lupte 
împotriva pericolului unui 
nou război mondial" și „în 
acest scop să încheie acor
duri care să interzică cer
cetarea, perfecționarea, pro
ducția, experimentarea și 
amplasarea oricăror arme 
nucleare și a armelor con
ventionale .deosebit de peri
culoase". în rezoluție se a- 
trage atenția asupra uria
șelor fonduri irosite în epo
ca actuală pentru înarmări, 
arătîndu-se că această risi
pă de bunuri materiale și 
energii umane are loc în
tr-o - perioadă cînd omeni
rea este confruntată cu 
probleme economice și so
cial acute.

un pas în direcția îmbunătă
țirii relațiilor dintre cele 
două state.

Intr-un interviu acordat a- 
genției UPI, șeful guvernu
lui grec a apreciat că „un 
asemenea pact ar îmbună
tăți climatul facilitînd pro
gresul în 
turc".

PRIMUL
TURCIEI, Bulent 
declarat într-un interviu 
cordat agenției UPI că este 
dispus să accepte propune
rea primului ministru al Gre
ciei, Constantin-, Karamalis, 
referitoare la un pact de ne
agresiune, ca măsură meni
tă să ducă la îmbunătăți
rea relațiilor turco-grece.

LA SEUL S-A DESFĂȘURAT 
UN MITING jn cursul că
ruia s-a cerut eliberarea i- 
mediată a liderului demo
crat Kim Dae Jung, arestat 
ilegal de aproape doi ani 
de autoritățile sud-coreene 
- informează agenția ACTG.

Fostul” președinte al Co
reii de sud, Yun Bo Son, a- 
prezentat în cadrul mitin
gului o declarație, în nume
le cetățenilor persecutați 
pentru publicarea „Apelului 
pentru democrație și salva
re națională".

ORGANISMUL CANALU
LUI SUEZ investește 80 mi
lioane lire egiptene pentru 
înnoirea și dezvoltarea echi
pamentului. Ultimei faze da 
adîncire a canalului - lucra
re care ar urma să se ter
mine în 1980 - îi vor fi alo
cate aproape 250 milioane 
lire egiptene. t _

MINISTRU
Ecevit,

AL
a

a-

Transformări 
social-economice 

Afganistan
KABUL 5 (Agerpres).

un discurs rostit în fața re
prezentanților populației din- 
tr-o serie de provincii ale 
țării, Nur Mohammed Ta- 
raki, președintele Consiliului 
Democratic Republican Re
voluționar al Republicii De
mocratice Afganistan, a de
clarat că întreaga putere 
politică, economică și so
cială se află, în prezent, în 
mîinile celor ce muncesc.

în vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale ma
selor de oameni ai muncii 
din Afganistan - a declarat 
președintele Taraki -, gu
vernul înfăptuiește o serie 
de transformări democratice 
social-economice și culturale.

Faptul divers 5
pe glob |

Mica publicitate
VÎND binoclu Wienez-Fix, 

strada Micu Klein 56/1, Go- 
ga. (315)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vasilica 
Lenuța* eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(313) '

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ghera- 
sim Silvia, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se declară 
nulă. (314)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Pavlos 
Delitbanasis, eliberată de 
Institutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (316)

9? R.F.G Declinul
Scăderea pronunțată surve

nită la doi dintre indicatorii 
economici
R.F.G. - producția industria
lă și volumul comenzilor 
confirmă concluzia mai mul
tor economiști că obiectivul 
unei creșterii economice de 
3,5 la sută pentru anul 1978 
nu va fi atins. ■ Indicele pro
ducției industriale a scăzut în 
februarie cu 3,4 la sută în 
raport cu luna precedentă, în 
timp ce indicele volumului 
comenzilor industriale, care 
se redusese cu 8 la sută în 
prima lună a anului, a în-

principali din

registrat un nou regres, de 
4,5 la sută. Comparativ cu 
ultimele două luni ale anu
lui 1977, ianuarie și februa
rie au adus o încetinire a

Din presa străină
fluxului comenzilor cu 7 
sută.

la

Declinul înregistrat în vo
lumul comenzilor indică o 
reducere similară a cererii in
terne și externe : cea dintîi 
a scăzut astfel cu 10,7 la su-

lumul comenzilor indică

tă în februarie față de nive
lul lunii decembrie, în timp 
ce comenziile externe s-au 
redus cu 9,6 la sută. Indice
le producției s-â cifrat la 114 
în februarie (comparativ cu 
nivelul de bază de 100 al a- 
nului 1970), față de 118 în 
ianuarie. Producția manufac
turieră s-a redus cu 3,5 la 
sută, iar cea a bunurilor de 
investiții - cu 5 la sută. Mi
nisterul Economiei interpre
tează declinul volumului co
menzilor drept un rezultat al 
reducerii cu 6,6 la sută a ce
rerilor interne.

(Agerpres)

VAGONUL
„PE PERNĂ DE AER"

TOKIO 5 (Agerpres). — 
In Japonia au luat sfîrșit 
probele vagonului „pe 
pernă magnetică" destinat 
transporturilor ultrarapide 
dintre noul aeroport inter
național Narita și aeropor
tul Haneda, care deserveș
te liniile interne. „Avionul 
fără aripi" — cum a 
supranumit noul tip de va
gon - are o lățime de doi 
metri și o lungime de 
metri ; el va „zbura" la un 
centimetru deasupra șinelor 
de cale ferată, dezvoltînd o 
viteză de 300 kmh.

SUSPECT DE DOPAJ

BUENOS AIRES 5 (Ager
pres). — Jucătorul scoțian 
Willie Johnston este suspec
tat de dopaj și în cazul că 
la confraexpertiză analiza 
va fi din nou pozitivă, el ar 
putea fi exclus din camp o- 
natul mondial. Potrivit ști
rilor transmise de agențiile 
de presă la controlul anti
doping efectuat după dis
putarea meciului Peru-Sco- 
ția în analiza lui Johnston

fost

7

au fost găsite urme de am
fetamina substanță interzisă 
în competițiile sportive.

ÎNCĂ o dovada ga 
TOATE CONTINENTELE 
ERAU UNITE INTRE ELE
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — O expediție ame- 
r.cano-australiană a desco
perit, în Antarctida, nume
roase urme de animale pre
istorice, care au trăit într-o 
perioadă începută acum 
230 000 000 ani și care a 
durat 35 000 000 de ani. 
Printre descoperiri se numă
ră schelete perfect conser
vate ale unor viețuitoare ce 
se aflau în stadiul evoluției 
de la amfibii și reptile spre 
mamifere, ceea ce i-a de
terminat pe oamenii de ști
ință să afirme că ele au 
trăit cu sute de milioane de 
ani înaintea apariției omu
lui pe pămînt și cu mult 
înaintea primilor dinozauri.

Interesant este faptul că 
unele dintre aceste relicve 
sînt asemănătoare cu cele 
des operite în locuri aflate 
la mari distante unele de 
altele, cum ar fi India, Aus
tralia și Africa. Savanții 
consideră că aceasta cons
tituie o confirmare a teo
riei că în trecutul îndepăr
tat toate continentele erau 
unite între ele.
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