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Profundă satisfacție 
pentru remarcabilele rezultate 

ale vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU 

în Marea Britanie_ _ _

Ședința lărgită 
a Consiliului de Miniștri

LA l.M. VULCAN

Patru sectoare cu depășiri de plan
în rodnica întrecere pentru depă

șirea sarcinilor la extracția de căr
bune a lunii iunie, patru sectoare 
de producție ale l.M. Vulcan înre
gistrau ieri, 
te : sectorul 
- 590 tone, 
torul II - 85 
remarcabil 
torului VII, fruntaș 

ceastă lună, ca și

la zi, plusuri însemna- 
VII cu 2228 tone, V 

IV - 357 tone și sec- 
tone cărbune. Succesul 
al colectivului sec- 

pe mină în a- 
în cea prece-

denia, este urmarea eficienței u- 
nor măsuri tehnico-organizatorice 
întreprinse pentru creșterea pro
ductivității muncii în abataje. Pon
derea producției sectorului se ex
trage din abatajul dotat cu com
plex mecanizat. Depășirea medie a 
productivității muncii „în cărbune" a 
sectorului se ridică, în perioada tre
cută din lună, la aproape 0,5 tone 
pe post.

y UNVE5TIJWJNVESîlțiILE * INVESTiJIILE • INVESTIȚIILE

Transmisii directe Ia posturile 
noastre de radio și televiziune

Astăzi, în jurul orei 12,00 posturile 
noastre de radio și televiziune vor 
transmite direct din Miercurea Ciuc 
adunarea populară organizată cu pri
lejul vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România 
în județul Harghita.

Tot astăzi, în jurul orei 17,45, va 
fi transmisă direct din Tîrgu Mureș a- 
dunarea populară organizată cu prile
jul vizitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în județul Mureș.

în pag, a 2-a
Lupeni. 

In cadrul secto
rului V brigada 
lui Mihai Văr- 
zaru realizează 
lună de lună de
pășiri de plan.

Foto : Gh. 
OLTEANU

0 urgență pe adresa conducerii Grupului de șantiere al T.C.H.
de care depinde realizarea planului anual de locuințe

Intensificarea execuției blocurilor
din centrul Petroșaniului

în dezvoltarea socială a 
municipiului, centrul Pefroșa- 
n.uiui deține prin numărul 
apartamentelor și prin dotă
rile comerciale și gospodă
rești, ce se vor construi aici 
în acest an un loc primordial. tehnice care 
Astfel, numărul apartamen
telor prevăzute în 1978 pen
tru predare în această zo
nă este de aproape 500, iar 
o bună parte din blocurile a- 
flate în execuție vor dispu
ne ia parter de spații 
merciale, însumînd sute 
metri pătrați suprafață.

Dacă în prima parte 
anului ritmul execuției _. _ ... ___ _______ _
biectivelor de aici a stagnat ja pe strada Republicii în ul-

co
de

a 
o-

modul deSchimbări în _____ ...
desfășurare a concursului 
de admitere în 
tul superior.

învâțdniîn-

constau în eșalonarea de
ficitară a efectivelor îa punc
tele de lucru, în neglijarea 
asigurării unor condiții ma
teriale optițne formațiilor de 
constructori și a mijloacelor 

-----  - - să funcționeze 
fără defecțiuni pentru ca 
munca pe șantier să se des
fășoare în ritm mai 
O asemenea concluzie 
desprinde din mai 
opinii pe care le vom 
lata în continuare.

Blocul 69, amplasat

intens. 
se 

multe 
re-

Blocul 69, amplasat ast
fel în zonă încît continuă li
nia armonioasă a edificiilor 
cu 8-10 nivele construite de-

ca urmare a neasigurării la 
timp a unei însemnate părți din 
documentații, mersul încetinit acestea peste 
al lucrărilor în perioada ul
timelor două-trei luni este 
marcat de cauze, aproape în 
exlusivitate, proprii șantieru
lui. Cel mai adesea -ele

timii ani, va cuprinde în final 
peste 280 apartamente. Din 

. : jumătate au
termen de predare în acest 
an, dar se află în întîrzie- 
re față de grafice încă îa 
elevații.

- Ne surprinde chiar și

pe noi, pe constructori, fap
tul că, din partea condu-* 
cerii grupului nu se întreprin
de tot ce se cuvine pentru 
ca să putem începe mai re
pede înălțarea primelor 
tronsoane ale blocului - a 
ținut să ne spună dulgherul 
Gheorghe Neagoe. Avînd ex
periența celorlalte blocuri 
înalte la care am lucrat, con
sider că încă din luna mar
tie trebuia să începem ridi
carea structurii de rezisten
ță, cu atît mai mult cu cît 
peste subsol mai trebuie să 
realizăm o supTaînălțare, du
pă care urmează parterul, 
cu spații-.comerciale, și abia 
apoi lucrările ceva mai sim
ple de la etaje. Am pierdut 
fără motiv temeinic zile și 
luni, prețioase. Planșeele ce

A. HOFFMAN

fap-

• (Continuare în pag. a 2-a)

rmani..

„ROMÂNIA, ȚARA MEA 
DE DOR". Sub acest gene
ric a avut loc duminică la 
clubul muncitoresc din Lo- 
nea un frumos spectacol 
prezentat de elevii Școlii 
generale nr. 2 din Petrila. 
Dedicat aniversării a 130 
de. ani de la Revoluția din 
1848 și împlinirii a 30 de 
ani de la actul naționali
zării, spectacolul s-a bucu
rat de succes. [N. Goge- 
lescu, Lonea)

UN NOU CĂMIN CUL
TURAL a fost construit în 
satul Merișor, din comuna 
Banița. Căminul construit 
prin contribuția în bani și 
muncă ’ a sătenilor, găzdu
iește o bibliotecă sătească 
și o sală pentru proiecții 
de filme. (V.5.) .

MASA ROTUNDĂ. Ieri la 
punctul de informare și do
cumentare al l.M. Vulcan 
a fost organizată o masă 
rotundă pentru

experienței pozitive a. mi
nerilor care aplică inițiati
va „Brigada înaltei produc
tivități". în cadrul dezbate
rilor, șefii celor 15 brigăzi 
și șefii sectoarelor de la 
mina care aplică inițiativa 
au sintetizat experiența bu
nă și au venit cu propuneri 
judicioase pentru extinde
rea și sporirea eficienței i- 
nițiativei. (T. Mucuță)

FAZA JUDEȚEANĂ A
LIMPIADEÎ strungarilor 

evaluarea frezorilor desfășurată în

o-

zi-

cu prilejul vizitei de stat în 
Regatul Unit ql Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, to
varășul Manea Mănescu, pri
mul ministru al guvernului 
a relevat contribuția deosebi
tă a președintelui Republicii 
Socialiste România la dez- 

largă rezonanță interna- voltarea relațiilor româno-bri- 
tanice, la extinderea legătu
rilor de colaborare dintre 
cele două țări și popoare, 
cu implicații pozitive asupra 
climatului politic general din 
lume, succesele de prestigiu 
ale acestei ndi misiuni de po-

Luni după-amiază a avut 
loc ședința lărgită a Con
siliului de Miniștri în cadrul 
căreia guvernul țării și-a ex
primat profunda satisfacție 
pentru remarcabilele rezul
tate ale vizitei - de excep
țională importanță politică 
și I 
țională - întreprinsă de tova
rășul Nicolae 'Ceaușescu îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit ăl 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord.

Subliniind activitatea inten
să și rodnică desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu • (Continuare în pag. a 4-aȚ
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Călduroase mesaje de aprobare și deplină satisfacție 

pentru rezultatele rodnice ale vizitei tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în Marea Britanie

Duminică, în toate localitățile din Valea Jiului au avut loc

Festivități prilejuite de 
încheierea anului școlar »■

. In tocul ghiozdanelor, duminică dimineața
miile de elevi ai Văii Jiului au avut în brațe ' 
buchete de flori. Pentru ultima oară, in anul 
de învățămint 1977-1978, ei s-au îndreptat 
spre școli, unde, in cadrul tradiționalelor fes
tivități de sfîrșit de an, au primit cuvenita 
răsplată a pregătirii, a studiului. A fost un 
eveniment plin de semnificații nu numai pen
tru elevi, ci și pentru cadrele didactice și pă
rinți, principali factori educativi care contri
buie la succesul școlar al Copiilor.

A fost o zi sărbătorească, cu caracter de 
bilanț, în care s-au concentrat trei momente 
ale procesului instructiv-educativ : festivități 
prilejuite de „Ziua pionierilor”, cele de stimu
lare și premiere pentru rezultatele la învăță
tură și, încheierea anului școlar sportiv și de 
pregătire a tineretului pentru apărarea pa
triei. Ziua purtătorilor cravatelor roșii cu trico
lor s-a desfășurat, potrivit ceremonialului pio
nieresc, drapelele unităților fiind înălțate pe 
catarge în timp ce mii de glasuri intonau 
Imnul patriei noastre. Se cuvine să amintim 
că pionierilor fruntași din Valea Jiului li s-au 
acordat peste 7 000 de distincții. Ele reprezin
tă stimulente care evidențiază nu numai re
zultatele frumoase, dar și diversitatea activi
tății pionierești, în cadrul cercurilor din școli 
și case ale pionierilor și șoimilor patriei.

Nerăbdători și plini de emoții, elevii, și chiar 
părinții, au așteptat clipa în care învățătorii

Mome.it solemn la Școala generala 
nr. 1 Petroșani : înmînarea distincțiilor 
pionierești și a premiilor celor mai 
buni elevi.

și prolesorii-diriginți le-au inminat premiile ți 
mențiunile care nu sint altceva decît o clasi
ficare a rezultatelor țcolare obținute de-a lun
gul întregului an. Acest sistem, aflat in tradi
ția școlii românești, de evidențiere a elevilor 
fruntași, are o pronunțată valoare educativă*

T. SPĂTARU

Foto : Ion LiCIU

Defilează cei mai buni 
dintre cei mai buni pio
nieri ai detașamentului de 
frunte de la Școala gene
rală nr. 6 din Petroșani.

părinții, au așteptat clipa in

r
[Continuare in pag. a 2-<U
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SPORT — SPORT
• Bilanț strălucit al „echipajului" Jiul la campionatele 

naționale de navomodelism.
• Cronici ale meciurilor susținute de reprezentantele 

Văii Jiului în diviziile de fotbal B și C.

lele de 17 și 18 iunie la 
întreprinderea mecanică O- 
răștie a desemnat printre 
cîșfigători și cîțiva concu- 
renți din Valea Jiului. Este 
vorba de strungarii Ion 
Knebel de la mina Petrila 
și Afilia Șimo de ia l.U.M.P. 
care s-au clasat pe locurile 
II și III, precum și frezo
rul. Constantin Fenici, tot 
de la l.U.M.P., clasat pe 
locul II. (M.P.)

oă inj&rmăm

Mome.it
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Viața de partid

Comuniștii - in fruntea 
acțiunilor de sporire 
a producției agricole

C.-ganizo/a de partid a 
co Banița depune e-
fc - Su■/‘■nute pentru an
te crea comuniștilor, a tu- 
jura- cetățenilor din satele 
oporținătoare la realizarea 
*nor oroducții agricole spo- 
r ■- 3 valorificarea supe-
r -seră, intensivă, a terenuri
lor car co e, in lumina indi
ca*-.iar cate de tovarășul 
N co.oe Ceaușescu la cons- 
fă*u rea de .ocru din luna 
februarie consacrată proble- 
rr e or agriculturii.

în vederea încheierii de 
contracte cu statul, pentru 
creșterea răspunderii civice a 
fiecărui cetățean în asigura
rea produselor agricole la 
fondul de stat, organizațiile 
«ie partid Banița, Merișor, 
Cr‘vadra au desfășurat o stă
ruitoare muncă politică de 
masă. Prin intermediul pro
pagandei vizuale, prin con
ferințe Ic căminul cultural au 
rost pe larg popularizate 
so'cin ie care revin comunei 
in acest an, avantajele de ca
re se bucură din partea sta
tului cei ce livrează, pe bază 
de contract, bovine, porcine, 
tineret taurin, lapte, brînză 
și olie produse agricole.

„Comitetul de partid al 
comunei Banița - ne-a infor
mat tovarășul loan Vladislav, 
secretarul comitetului comu
nal - a dezbătut în cadrul 
unei ședințe sarcinile ce re
vin comunei din hotărîrile 
consfătuirii de lucru din luna 
februarie consacrată proble
melor agriculturii. Sinteza a- 
cestor sorcmi a fost prezen

PROGRAMAREA
examenelor de sfirșit de an în cadrul 
Universității politice și de conducere 

Petroșani
• MATERIALISM DIALECTIC Șl ISTORIC, anul

III, marți, 20 iunie
O POLITICA EXTERNA A P.C.R anul III, miercuri, 

21 iunie
• UNIVERSITATEA POLITICA Șl DE CONDUCERE, 

anul I, luni, 26 și marți, 27 iunie
• UNIVERSITATEA POLITICA Șl DE CONDUCERE, 

■nul M, miercuri, 28 iunie
• POLITICA ECONOMICA A P.C.R., anii III și

IV, luni, 26 iunie
• PRINCIPII ALE MUNCII DE PARTID, anii III și 

IV, marți, 27 iunie.
Examenele se susțin la Cabinetul municipal 

pentru activitate polinco-ideologică, începînd cu 
ora 16.

tată apoi în cadrul celor 8 
forme de învățămînt politi
co-ideologic, care cuprinde 
aproape 600‘de cursanți, pre
cum și într-un ciclu de expu
neri la căminul cultural".

Ca urmare, comparativ cu 
anii trecuți, în primăvara a- 
cestui an produsele .livrate 
de țăranii cu gospodării. in
dividuale la fondul de stat 
pe bază de contracte au de
pășit substanțial cifrele pla
nificate. Cele mai semnifica
tive rezultate le-au obținut 
crescătorii de animale. La 
tineret bovin, planul anual 
la zi este realizat în propor
ție de 148 la sută. Au fost 
realizate și depășite, de a- 
semenea, contractările la 
porcine, lapte de oaie, lap
te de vacă și brînză. Printre 
crescătorii de animale din 
comună, care au predat la 
termenele stabilite în contract 
cele mai însemnate cantități 
de carne, se numără loan 
Luncan și loan David. Ei au 
obținut din contractări, de la 
începutul anului sume cuprin
se între 6 800 și 13 000 lei 
și cîte 400 kg de porumb 
boabe fiecare. ■

Ținînd seama de aceste 
realizări, de faptul că numă
rul țăranilor care încheie 
contracte cu statul este în
contnuă creștere, se poate
spune că la Banița vor fi în
deplinite cu succes și în a-
cest an sarcinile de a livra 
cantități sporite de produse 
agricole la fondul de siat.

V. FENEȘANU

Festivități 
prilejuite de 

încheierea 
anului școlar
9 (Urmare din pag. I)

stimulînd, în egală măsură, 
pe tot/ copiii. Antice obiceiuri 
dar școlile trebuie să țină mai 
mult' la astfel de solemnități 
cu un categoric efect educa
tiv.

Cel mai reușit moment al 
zilei a fost, in Petroșani pa
rada sportivă, a tinerilor care 
se pregătesc pentru apărarea 
patriei și a pionierilor frun
tași. Au participat, intr-o co
loană pitorească, toate școli
le din Petroșani in care se 
practică diverse discipline 
sportive în cadrul unor aso
ciații cu denumiri pline de 
sugestii ■: „Viitorul", „Speran
ța", „Șoimii", „Dorobanțul", 
„Olimpic" etc. Sute și sute de 
elevi, fluturind eșarfe, purtind 
flori, cercuri, mingi și diverse 
trofee obținute în competiții, 
s-au îndreptat spre terenul 
Școlii sportive unde, în pre
zența membrilor biroului Co
mitetului municipal de partid, 
s-a desfășurat un bogat și 
frumos spectacol cultural-ar
tistic și sportiv, plin de far
mec și grație, la care și-au a- 
dus contribuția formații din 
școlile și liceele din Petroșani.

Festivități cu caracter si
milar au avut loc și la Lu- 
peni, Vulcan, Petrila, Uricani, 
Aninoasa, sintetizind pregăti
rea elevilor de-a lungul anu
lui școlar care s-a încheiat.

Opțiuni în orientarea școlară 
și profesională a elevilor (V)

Cu profil, de informatică, 
Liceul de matematică-fizică 
din Petroșani este destinat 
pregătirii viitorilor specialiști 
în meseriile de operator 
perforare, verificare, sorta
re, depanat mașini de per
forat și contabilizat, bando- 
tecă și discotecă.

Prin planul de învățămînt 
și prin conținutul programe
lor școlare, elevilor li se 
asigură o pregătire temeini
că de specialitate, studiindu- 
se un însemnat număr de 
discipline de profil cum sînt: 
introducere în informatică, 
logică matematică și alge
bră booleană, matema
ticii aplicate în 
tehnica de calcul, algorit- 
muri și scheme logice, eco
nomia, gestiunea și organi
zarea întreprinderii, tehnică 
de calcul, sisteme de prelu
crare automată a datelor,

Instantaneu de Ia sărbătorirea Zilei pionierilor și festivitatea încheierii anului 
sportiv școlar. Foto : I. LICIU

În apropierea admiterii Yn Ynvățămîntul superior

Schimbări in modul de desfășurare a concursului
Se apropie perioada de 

desfășurare a concursului de 
admitere în învățămîntul su
perior. După cum s-a mai 
anunțat, în modul de orga
nizare și desfășurare a con
cursului au fost aduse, în 
acest an, o serie de schim
bări, față de anii prece
dent, menite să determine 
un sistem mai bun și mai 
echitabil- de selecționare a 
candidaților, în funcție de 
pregătirea și aptitudinile lor.

Astfel, în cadrul fiecărei 
facultăți, concursul se or
ganizează pe profile de în
vățămînt, repartizarea pe 
specializări urmînd să se fa
că după concurs, pe baza 
opțiunilor candidaților și a 
rezultatelor obținute. Tn a- 
cest scop, pe cererea de în
scriere la concurs, candida- 

limbaje de programare, sis
teme informatice, exploata
rea sistemelor de caicul e- 
lectronic. Acestea sînt com
pletate de instruirea practi
că, desfășurată în labora
toarele de pură specialițate, 
avînd un înalt grad de do
tare. Coordonarea și instrui
rea elevilor este asigurată 
de un mare număr de spe
cialiști de la Centrul de cal
cul ai Combinatului minier 
Valea Jiului.

Prin planul de școlarizare 
pentru anul 1978/1979 la 
acest liceu - unic în județ - 
la profilul matematică-infor- 
matică sînt asigurate la 
treapta 1-108 locuri (curs 
de zi) și 36 locuri (seral), 
clasă cu specialitatea Filolo
gie—istorie.

în treapta a Il-a, pentru 
a oferi celor mai merituoși 

tul trebuie să precizeze pro
filul la care dorește să con
cureze, precum și maximum 
trei specializări pentru care 
optează, în ordinea prefe
rinței. La profilele în cadrul 
cărora funcționează numai 
două specializări, pe cerere 
vor fi menționate specializă
rile respective în ordinea 
preferinței. Acolo unde în 
profil există o singură spe
cializare, se înțelege că pen
tru aceasta optează candi
datul înscris.

în broșura privind odmite- 
rea în învățămîntul superior 
disciplinele de specialitate 
(tehnologice) sînt grupate pe 
profile, nu pe specializări. 
Din totalul acestor disci
pline, așa cum sînt prevă
zute în broșură, instituțiile 
de învățămînt vor stabili lis-

elevi un înolt grad de spe
cializare și pentru o se cu
prinde un număr cît mal ma
re de fii ai oamenilor mun
cii din municipiu, în acest 
an se asigură la cursurile 
de zi tot 108 locuri, iar pen
tru cursurile serale 36 locuri 
într-o clasă de filologie—isto
rie. .

Tot în cadrul acestui liceu 
va funcționa în 1978/1979 
și o closă (numai în treapta I) 
cu profil sanitar avînd 36 
locuri - clasă afiliată Liceu
lui sanitar din. municipiul 
Hunedoara.

înscrierea elevilor în treap
ta I și a ll-a începe de as
tăzi la toate liceele. Informa
ții suplimentare se obțin la 
secretariatul liceului pentru 
care s-a optat.

Ing. Hie BREBEN, 
inspector școlar județean 

ta disciplinelor ce pot fi 
alese la instituția respectivă, 
în funcție de specializările 
existente în profilul ei. A- 
ceastă listă va fi adusă la 
cunoștința candidaților prin 
afișare.

Pentru disciplinele gene
rale de concurs subiectele 
vor fi stabilite centralizat, 
unice pe profil în toate cen
trele universitare, cu respec
tarea strictă a programelor 
disciplinelor respective și a 
conținutului manualelor șco
lare. Subiectele vor fi însă 
astfel formulate încît să per
mită aprecierea pregătirii 
candidaților pe baza însușirii 
active a cunoștințelor, a
capacităților de sinteză și
interpretare de a găsi solu
ții care să combine cunoș
tințe din capitole diferite a- 
le disciplinelor de concurs. 
Vor fi evitate, în acest scop, 
formulări identice cu cele 

manuale, sau subiecte, a 
căror rezolvare să se bazeze 
strict pe memorie. Aces’e 
principii vor fi avute în ve
dere și 'a aprecierea lucră- 
r>lor scrise. Vor fs mol bine 
apreciate nu luc’ăiile care 
reproduc mecanic cunoștințe
le din manuale, ci acelea 
care, prin soluțiile și răspun
surile date, evidențiază po
sibilități de sinteză și inter
pretare, de corelare a cu
noștințelor dobîndite.

Prin măsurile mențio
nate se asigură șanse mai 
echitabile pentru cei ce do
resc să fie admiși în învă
țămîntul superior, corespun
zător pregătirii și aptitudini
lor lor. Prin organizarea con
cursului pe profile se vor 
evita, de exemplu, situațiile 
din anii precedent/', în care' 
candidați cu medii, mari nu 
puteau fi admiși la speciali
zările la care concurau, în 
timp ce la alte specializări 
intrau candidați cu medii 
minime.

• (Urmare din pag. I) 

trebuie așezate deasupra e- 
levației nu sînt încă execu
tate, nefiind gata nici cel 
puțin platforma de turnare.

Am avut posibilitatea să 
ne convingem că față de ur
gența deosebită cu care se 
cer efectuate operațiile ce 
preced înălțarea propriu- 
ziso a blocului, condițiile 
concrete de care dispun 
muncitorii care le efectuează 
sînt departe de a satisface 
chiar și un minim de exi
gențe. De la același inter
locutor, de fapt șeful echi
pei care va participa la ri
dicarea blocului, am aflat că 
r>u sînt asigurate deocam
dată cofrajele metalice prin 
intermediul cărora vor exe
cuta pereții.

- Amenajarea pistei de 
turnare a planșeelor este 
socotită la ora aceasta con
diția ..cheie" pentru continua
rea execuției blocului 69, ca 
și a celorlalte din centru - 
ne-a declarat șeful echipei de 
betoniști Laurențiu Birth. Cu 
toate acestea, aproape zi de 
zi, be'onul necesar efectu
ării pistei ne sosește în can

tități mult prea mici față de 
necesități și față de posibili
tățile de lucru ale echipei. 
Aceleași greutăți le întîmpi- 
năm la turnarea elevației ur
mătoarelor tronsoane ale 
blocului, în aceeași situație 
afiîndu se și echipa lui La- 
dislau Mariș. Din 20 mașini 
comandate azi, doar opt 
ne-au sosit pînă ia ora 14.

La viitoarea pistă de pre
fabricate, aproape la a- 
ceeași oră sosise doar o 
singură mașină. „Conducerea 
șantierului ne-a cerut să ter
minăm pista cît mai grabnic. 
Dar materialele de care a- 
vem nevoie pentru aceasta 
nu ni se asigură". Aprecie
rea aparține muncitorului 
luliu Herlea, șeful echipei de 
constructori care execută pis
ta.

Am încercat să aflăm mo
tivul pentru care întîrzie sau 
nu sosesc pe șantier mași
nile cu beton. La stația din 
Livezeni, fie direct, fie din 
discuția cy maistrul Lazăr 
Goia, am constatat că, de 
fapt, defecțiunile la stația 
veche, aflată încă în func
țiune, se țin lanț, în condiți
ile în care de mai mult de 

o lună se dispune de o sta
ție nouă. Așa cum ni s-a 
spus, utilajul nou, procurat 
cu mare greutate, peste pla
nul de dotări al grupului - 
pentru a satisface cerințele

Intensificarea execuției 
blocurilor din centrul 

Petroșaniului
reale, stringente ale șantie
relor din Valea Jiului - va 
sta nefolosit timp de aproa
pe încă o lună, deoarece 
punerea sa în funcțiune es
te condiționată de amenaja
rea albiei unui pîrîu, locul 
de amplasare fiind precizat 
abia după sos’rea utilajului. 

Mai amintim la același . ca
pitol - condițiile de lucru 
din stația de betoane că u- 
nul din ,Jfroanele“ folosite 

pentru-dransportul și sortarea 

balastului în stație era pe... 
butuci, deoarece S.U.T. din 
Livezeni aștepta să i se tri
mită din Deva un cauciuc...

Care este opinia șefului 
șantierului nr. 1, Nicolae Sa- 

su, privind posibilitatea ter
minării la timp a obiective
lor ? lată ce ne-a declarat 
interlocutorul, în data de 17 
iunie, la blocul nr. 7.

- La acest bloc la care ne 
aflăm, în ziua de 19 iunie va 
începe montajul planșeelor 
peste subsol, iar apoi, fără 
întrerupere al panourilor pre
fabricate, piesele fiind asi
gurate de poligonul de pre
fabricate din Livezeni. în 
trei luni, deci în jurul datei 

de 15 septembrie, blocul va 
fi gata. Cele 160 apartamen
te programate să se predea 
la blocul 69 vor fi termina
te, de asemenea, în acest 
an. Din lipsă de plasă su
dată pentru armătura meta
lică, în aceste zile ne-a so
sit noul proiect pentru exe
cuția planșeelor peste sub
sol, pe care le vom fabri
ca utilizînd fier-beton o- 
bișnuit. Pista va ti gata pî
nă la 25 iunie, cînd vom 
începe turnarea panourilor cu 
efective concentrate.

Ne apropiem de finele se
mestrului I. în centrul Petro- 
șaniului, blocurile 7 și 8 -își 
așteaptă deci, ca și blocul 
69, planșeele peste subsol, 
această lucrare fiind cea 
mai urgentă. Blocul 50 a, cu 
78 apartamente, este atacat, 
dar în numeroase zile aici 
nu se lucrează. La blocul 
51 c, cu 58 apartamente, lu
crul este oprit, de asemenea, 
la cota solului. Toate aces
te obiective sînt cuprinse în 
planul pe acest an, fără ca 
stadiile actuale de execuție 
să fie corespunzătoare ne
cesităților. Cauza cea mai 
importantă a stagnărilor es

te lipsa unor bone condiții 
organizatorice. Tocmai de 
aceea se cere subliniat, din 
nou, la adresa conducerii 
grupului de șantiere din Pe
troșani că sarcinile pe acest 
an în construcția de locuin
țe - în centrul Petroșaniu- 
iui, ca și în întreaga Vale 
a Jiului - trebuie realizate 
integral.

Etapa din an în care ne 
aflăm permite încă executan
tului ca, prin măsuri organi
zatorice judicioase, prin 
concentrarea eforturilor u- 
mane și tehnice să redreseze 
cît mai grabnic activitatea 
la punctele de lucru din 
centrul Petroșaniului. Condu
cerile șantierelor 1 și 2 și, 
respectiv, a Grupului de 
șantiere din Petroșani, au da
toria să acționeze energic 
pentru redresarea execuți
ei și grăbirea lucrărilor, să 
întreprindă imediat cele mai 
raționale măsuri pentru ca 
ritmul de lucru să fie intensi
ficat, aplicarea fermă a mă
surilor urmînd să conducă la 
respectarea termenului de 
dare în folosință â aparta
mentelor cuprinse în planul 
pe acest an.
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Și ediția jubiliară a națio
nalelor de navomodelism 
(a XX-a) a demonstrat con
vingător că Jiul Petroșani ră- 
mîne portdrapel al acestui 
popular sport nautic. De a- 
ceastă dală cu Leontin Cior
tan și Friederich Csaszar în 
mare formă, navomodeliștii 
noștri au cucerit nouă locuri 
I, șapte locuri II, șase locuri 
ill etc. Patru din cele cinci 
recorduri naționale, doborî, 
te cu acest prilej, aparțin lui 
Friederich Csaszar (3) și 
Leontin Ciortan. Pe lîngă ti
tlurile de campioni, în pano
plia cu trofee a Jiului se gă
sesc de acum diplome care 
atestă primul loc pe echipe 
la glisoare și teleghidate se
niori, teleghidate juniori, lo
cul IV la propulsate In cla
samentul general, reprezen
tanții Văii deși au aliniat la 
start doar 7 sportivi, s-au 
detașat dintre celelalte 25 
de echipaje, fiind urmați la 
mare diferență de punc
te de formațiile gălătene 
ICEPRONAV și C.S.U., Portul 
Constanța, Voința Arad etc.

In perioada următoare, 
conform calendarului fede
rației de navomodelism, Frie
derich Csaszar și Leontin 
Ciortan sînt invitați la un 
mare concurs internațional 
în R.D.G. (Halle, sfîrșitu) lu
nii iulie), pentru ca, în toam
nă, „flotila" Jiului să fie pre
zentă la startul campionate
lor republicane de veliere 
(Mangalia) și la „Trofeul 
Mircea", pus în joc de Ins-

titutul de marină Constanta. 
REZULTATELE TEHNICE, rea
lizate în ultimele zile ale 
campionatelor naționale: se
niori, teleghidate de viteză 
cu motor electric : FIE 1 kg = 
Friederich Csaszar (record 
R.S.R.), Heinrich Greger (Vo
ința Reghin), loan Bora 
(Voința Deva) ; FIE peste 1 
kg: Friederich Csaszar (re
cord R.S.R.), Vasile Petrache 
(Energetici anul București), 
Leontin Ciortan ; teleghidate 
cu motor Diesel; Fl V2.5 s 
Heinrich Greaer, Friederich 
Csaszar, Ionel Aanei (G.S.U. 
Galați); F1V5 : Heinrich Gre
ger (record egalat), Helmuth 
Orban (Mecanica Timișoara), 
Ionel Aanei; F1V15 : Friede
rich Csaszar (record R.S.R.), 
Heinrich Greger, Ionel Aanei, 
teleghidate de evoluții (mo
tor electric) : F2A : Helmuth 
Orban, Stelian Cominovici 
(Portul Constanța), Ion Pro
dan (Jiul) ; F2B : Stelian Co
minovici, Mircea Popescu 
(Portul), Bela Gulacs (Voința 
Deva); Friederich Csa
szar, Leontin Ciortan, Cornel 
Oprescu (A.S.I.M. Constan
ța); F3V (motor Diesel); Frie
derich Csaszar, Heinrich Gre
ger, Ionel Aanei, 
Ciortan ; juniori, F3E : 
Abraham (Jiul), Ion 
(Jiul), Răzvan Oleanos 
nergeticianul); F2A : 
rențiu Aanei (C.S.U.),
Abraham, Attila Sebestiyen 
(Voința Deva).

Ion VULPE

• HANDBAL. Campio
natul județean, seria Va
lea Jiului : Jiul Petrila — 
C.S Șc. II 29—17, Minerul 
Vulcan - C.S. Șc. I 30 17 
Preparatorul Lupeni — U- 
tilajui 16—14.

• POPICE, Campiona
tul de calificare pentru 
divizia A (faza a ll-a) 
Jiul Petrila — Recolta Ba- 
cova 5224 -4883 p.d. Cu 
un plus de 341 p.d. reali
zat în mod deosebit de

i Valeriu Pișcoi (926 p.d.)
și Victor Miclea (896), pe- 

I trilenii au mari șanse, de 
a se califica în divizia A.

Rugbi, turneul final

Știința

Divizia B 3 • FOTBAL» Divizia C 7

Leontin
Petru
Drulâ 

(E-
Lau-

Petru

Doar victoria !
MINERUL LUPENI — F.C. BAIA MARE 1-0 (1-0)

urmă, pe Boloș, care nu mai 
greșește ținta : 1-0. Prima re
priză se consumă în nota de 
dominare a gazdelor, o sin
gură dată Moise (32) trăieș
te emoții la șutul juniorului 
Terheș, dar notabilă rămîne 
cursa lui Dosan din penulti
mul minut, cînd a pornit din 
preajma careului său, „piru- 
etînd" pînă în fața lui Ariciu, 
care s-a dovedit, din nou, 
imbatabil.

După pauză, oaspeții re
nunță la sistemul cu trei fun
dași, idee mai veche a avo
catului Mateianu, care îl 
trimite însă în avanposturi 
pe... fundașul central Con- 
druc, dovedind astfel că a- 
părarea... atacă. Și totuși 
cursul jocului nu s-a schim
bat, chiar dacă Burdangiu 
a greșit, în cîteva rînduri, 
„decisiv". Coechipierii săi, 
în special Stelian Dumitru, 
au recuperat balonul, prin 
Boloș și Zlate, au fost puși 
în cursă Dosan și Leca. De 
vreo două ori, arbitrul vîl- 
cean Dinescu a închis ochii 
la infracțiunile comise de 
Molnar și Borz, așa se face 
că Minerul, în cea mai fru
moasă prestație din diviz:a 
B, a învins pe virtuala la
ureată a seriei a lll-a. De-ar 
fi jucat întotdeauna cu a- 
celași fler și ambiție ca în 
duminica trecută, suporterii 
Minerului n-ar mai 
doar într-o unică 
- victoria terenului 
erilor din Sighet și 
nințați de mrejele 
imediat inferioare, 
victorie realizată în depla
sare de fotbaliștii din Vul
can, iată un exemplu, care 
trebuie urmat, în ultimo e- 
tapă de băieții lui Gogu 
Tonca. (Cezar DUNAREANU)

Cu „pașaportul" pentru 
divizia A în buzunar, elevii 
lui Viorel Mateianu ou ținut 
totuși să-și onoreze prezen
ța pe stadionul din Lupeni, 
dar gazdele, încurajate 
galerie („Și la bine și 
rău i/ cu Minerul țin 
reu“) au jucat excelent, 
rîndul lor detașîndu-se 
„prim solist* Dosan.
min. 3 Voicu

de 
la 

ine- 
din 
ca 
In 
a 

prelungit o pasă a lui Dosan 
la Leca, dar portarul oas
peților a respins cu multă 
dificultate șutul său. Atacurile 
spre buturile băimărenilor se 
succed cu repeziciune, Leca 
și Burdangiu greșesc ținta, 
pentru ca, în min. 15, Voicu 
să obțină o lovitură de cor
ner. De la Dosan balonul se 
plimbă în careu, Voicu îl re
cuperează și îl servește, în

a ratat departajarea
Teoretic, șanse pentru o- 

cuparea unui loc pe podiu
mul campionatului, ediția nu
mărul 61, a rugbi ului 
nesc, mai există încă 
cincisprezecele Științei 
șani. Practic însă, în 
egalului de duminică, 

în compania lui Dinamo Bucu
rești, contracandidata stu
denților pentru obținerea 
bronzului, pierderea iluziilor 
este aproape certă. Greu de 
crezut că elevii antrenoru
lui Ion Tuțuianu vor fi în- 
frînți în ultimul joc, dar și 
mai puțin probabilă ar fi 
o victorie a favoriților noș
tri în fața Stelei la Bucu
rești, cunoscută fiind „timi-
•••••••••••••••••••••••••••••

româ- " 
pentru 
Petro- 
urma 
12-12

ditatea“ studenților mineri în 
evoluțiile pe terenuri străine.

Copleșiți de importanța în- 
tîlnirii cu Dinamo, colegii lui 
Mircea Ortelecan și Enciu 
Stoica au permis oaspeților 
deschiderea scorului încă din 
prima repriză (min. 30, prin 
Ion Constantin, din lovitură 
de pedeapsă) și majorarea 
acestuia, în primele 30 de 
secunde ale reprizei a 
doua (încercare Paraschiv, 
transformată de Ion Cons
tantin). Presupusul fiasco al 
gazdelor nu se produce, En
ciu Stoica, în vervă deosebi
tă și Nedelcu reușind resta
bilirea echilibrului (două lo
vituri de pedeapsă transfor
mate de primul și una de

picior .căzută, a celui de al 
doilea).

Știința evoluează din ce în 
ce moi bine, dar atunci, cînd 
mai toți așteptau desprinde
rea în învingătoare, bucu- 
reșteanul Gh. Cristăchescu 

. „vede" o infracțiune la stu- 
denți și Ion Constantin în
scrie din nou pentru bucu- 
reșteni, tranformînd lovitu
ra de pedeapsă. Enciu Stoi
ca îi imită, peste numai trei 
minute, stabilind scorul la 
12-12, rezultat insuficient 
pentru depășirea lui Dinamo 
în ierarhia de moment a rug
biului românesc.

fi „stat" 
speranță 

foresti- 
ei ame- 
diviziei 
Ultima

DIVIZIA B III

REZULTATE TEHNICE: C.F.R. Ti
mișoara - Victoria Călan 3-1 : 
Minerul Moldova Nouă - Gloria 
Bistrița 1-1 ; Chimica Tîrnăveni - 
Mureșul Deva 2-1 ; Metalurgistul 
Cugir - U.M. Timișoara 3-1, „U"
Cluj-Napoca - Avîntul Reghin 9-0, . 
Dacia Orăștie - Victoria Cărei 3-2; 
Minerul Lupeni - F.C. Baia Mare 
1-0, Aurul Brad - C.I.L. Sighet 3-1, 
Armătura Zalău - C.F.R. Cluj-Na
poca 0-3.

CLASAMENTUL
5 
5 
7 

10
13
14

F.C. Baia M. 
C.F.R. Cluj N. 
„U“ Cluj N.
Gloria B-ța
Mureșul Deva 
Victoria Călan
C.F.R. Timiș.
Aurul Brad 
U.M. Timiș.
Chimica Tîrn.
Metal. Cugir 
Minerul M.N.
Dacia Orăștie
C.I.L. Sighet
Min. Lupeni
Armăt. Zalău 
Victoria Cărei 
Avînful Reg.

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

21
18
15
14
14
14
13
14 

33 13 
33
33
33
33
33
33
33

13
13
11
13
11
10

21 7
20 8

5
5
5
5
5 14
4
6
4
6
5
4
7
2
4
5

3 5 25 15-115

49
48
47
41
35
33
33
32
32

77-25
75-21
71-23
62-29
50-40
47-39
37-32

15 37-44
14 47-48

44-47 32
43-47
32-41
35-48
37-50
26-53
40-47
25-61

15
14
15
16
15
18
18
18

32
31
30
29
28
26
25
11

Nicolae LOBONȚ
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DIVIZIA C VII 
Ultima etapă

REZULTATE TEHNICE: Construc
torul Craiova - Mecanizatorul Și
mian 4-0, C.S.M. Dr. Tr. Sev. - 
Lotru Brezoi 6-1, Minerul Rovi
nari - C.F.R. Craiova 1-0, Progre
sul Băilești - Unirea Dr. Tr. Sev. 
2-2, Constructorul Tg. Jiu - Unirea 
Drăgășani 3-1, Minerul Motru 
Chimistul Rm. Vîlcea 3-0, Dierna

- " * 4-2,
Balș

Orșova - Știința Petroșani
Metalurgistul Sadu - I.O.B. 
3-1.

C L A S A M E N

18 9
15 6
15 6
13 8
14 6
15 3 i
16 0 1
13 4
13 2

6 13 31-40
4
5
4
2
2
3

C.S.M. Dr. T.S.
Lotru Brezoi 
Chimistul R. V.
Știința Petroș. 30
Dierna Orșova 30 
Minerul Mofru 30 
I.O.B. Balș 
Metal. Sadu 
C.F.R. Craiova 
Prog. Băilești 
Min. Rovinari 
Constr. Tg.-Jiu 
Unirea Drăg. 
Constr. Cv. 
Unirea Dr. T.S. 
Mec. Șimian

30
30
30

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

11 
12
11
11
11
11
6

T U

3
9
9
9

10
12
14
13
15

14
14
15
17
17
21

L

73-14 45
49-34 36

36
34
34
33
32
30
28
28
28
27
26
24
24
15

38-26
55-30
46-38
43-40
51-40
35-42
48-44

25-44
38- 50
39- 48
55-56
47-69
27-81

Handicap „dictat" de arbitri
DIERNA ORȘOVA — ȘTIINȚA PETROȘANI 4-2

Joc degajat al ambelor 
combatante, gazdele și-au 
dorit locul V în seria a Vll-a 
și se pare că l-au reușit cu 
concursul arbitrului arădean 
I. Cîmpeanu. Prima, modifica
re pe tabela de marcaj s-a 
petrecut în min. 20, cînd a- 
părătorii Științei au ezitot la 
o lovitură de corner. încu
rajată de galerie, echipa an
trenată de Pîrvu se detașea
ză, în min. 17, antrenorul- 
jucător reușește un șut în 
bară, balonul strecurîndu-se 
apoi în plasă, intervenția lui 
Bogheanu fiind tardivă, a- 
plaudată ca efect spectacu
lar, d-or nu și ca eficiență. 
Spre finalul primei reprize, 
studenții se aventurează mai 
des în atac, în min. 41, Vei
cotă . fructifică o pasă idea-

lă a lui Gulea. Trei minute 
mai tîrziu, Veicotă se revan
șează, dar Gulea nu îl poa
te imita, fiindcă transversa
la se opune golului.

După pauză, surprinși pe 
contraatac, studenții se mai 
lasă depășiți, în min. 65, dar 
peste alte 10 minute reduc 
din handicap prin Gulea (de
viere a balonului, din plon
jon, cu capul), bine servrt 
de Guran. în min. 81, un 
fault al oaspeților este mu
tat de arbitri în coreu și 
Pîrvu pecetluiește scorul firf 
nai, spre deliciul unei ga
lerii frenetice, care a aplau
dat la scenă deschisă fru
mosul spectacol fotbalistic, 
chiar dacă idolii for au fost 
vădit favorizați de arbitri, 
(Sever NOIAN)

Divizia C 8
Salvați în ultima etapă...

VULTURII TEXTILA LUGOJ — MINERUL 
VULCAN 0—1 (0—0)

„Film" cu multe suspansuri 
în terenul lugojenilor, în care 
emoțiile au alternat de la 
o poartă la alta. în min. 1, 
lancu îi deschide pe junio
rul Stancovici și acesta, din 
careul mic, șutează peste 
poartă lui Marincan. în min. 
3 se accidentează Huniody, 
locul lui fiind luat de Bălan, 
care în ziua cînd împlinea 24 
de ani trebuia să joace 
„meciul vieții". Gazdele re
stabilesc apoi echilibrul. Șar
pe este salvat de butul sting, 
în min. 7. Lovitură de teatru 
în min. 15 - lancu, lovit la 
cap, sîngerează, dar nu pă
răsește terenul, clujeanul O.

DIVIZIA C VIII
Ultima etapă

REZULTATE TEHNICE : Electro
motor Timișoara - Laminorul Nă
drag 6-2, Unirea Sînnicolaul Ma
re - I.M. Orăștie 2-0, Metalul Boc
șa - Minerul Anina 3-1, Minerul 
Ghelar - Gloria Reșița 3-1, Me
talul Oț. Roșu - Unirea Tomnatic 
2-0, Vulturii textila Lugoj - Mine
rul Vulcan 0-1, Nera Bozovici 
Metalul Hunedoara 0-2, Minerul 
Oravița - C.F.R. Simeria 3-2.

CLASAMENTUL

7
5
3
3
2 
2
6

14 2
5 
1 
5
3 14

14 1
4
3
2

CAMPIONATUL JUDEȚEAN 
Ultima etapă

REZULTATE TEHNICE : Minerul 
Paroșeni - Metalul Crișcior 3-0, 
Constructorul Hunedoara - Minerul 
Aninoasa 1-0, C.F.R. Petroșani - 
Explorări Deva 1-2, Parîngul Lo- 
nea - Preparatorul Petrila 0-2, E- 
nergia Paroșeni - Minerul Uricani 
0-3, Metalul Simeria - I.G.C.L. Hu
nedoara 1-2, Auto Hațeg - Aurul 
Certej

C

1-0.

LAS

Auto Hațeg - Aurul

A M E N T U L

Min. Anina
Unirea Tomn. 30
C.F.R. Simeria 30
Met. Oț. Roșu 30 
Lam. Nădrag 30 
Unirea S.M. 30
Met. Huned. 30
Gloria Reșița 
Vuit. tx. Lugoj 
Electromotor
Min. Oravița 
Met. Bocșa
Min. Ghelar
Min. Vulcan
I.M. Orăștie
Nera Bozovici 30

30 17
14
14
14
14
14
12

30
30
30
30
30
30
30
30

12
14
12
13

6
11
13
13
14
14
12
14
13
15
13

12
12
11

15
14
15
17 30-53

56-24
50- 28
45-43
48-52
48-43
43-43
33-34
51- 53
43-33
50-51
42-45
40-50
32-48
35-43
32-39

41
33
31
31
30
30
30
30
29
29
29
29
29
28
27
24

Certej
Bîrcea

Aurul
I.M.C. 
Explorări Dv. 
Constr. Hd.
Min. Anin. 
Auto Hațeg 
Min. Uricani 
Parîngul L. 
Prep. Petrila 
Min. Paroșeni 
I.G.C.L. Hd. 
Met. Crișcior 
C.F.R. Petroș. 
Met. Simeria 
Energia P.

28 16
28 18
28
28
28
28
28
28
28
28 10

9
7
7
6
4

17
13
15
13
14
12

9
3
5

10
6
6
4
7

13 3
6
6
3
2
2
1

28
28
28
28
28

3
7
6
5
7
9

10
9

12
12
13
18
19
20
23

69-24
61-26
67-35
56-28
50-34
53- 34
54- 39
47-40
55- 50
35- 40
36- 42 24
27-62
43-88
31-77
21-87

41
39
39
36
36
32
32
31
29
26

17
16
14

9

GaH îl expulzează însă pe 
agresor din gazon. în zec» 
oameni, lugojenii rezistă cu 
greu, cornerele, chiar și 
tunci ctnd Stoncovici s-a 
flat în poziție ideală, 
mîn fără rezultat. în min. 30, 
lancu, după un „periplu" ... 
care descumpănește trei od- 
versori, șutează, dar Marin
can deviază balonul cu vîr- 
ful degetelor.

După pauză, oaspeții for
țează ritmul, pentru că, pen
tru ei, exista o singură alter
nativă - victoria. Se irosesc 
totuși multe ocazii, în min. 
65, de la numai 3 metri, Bă- 
losu face inutilă combinația 
Polgar - lancu, pentru ca 
apoi să șuteze pe lîngă în
gemănarea transversalei cu 
butul drept. Textiliștii revin îți 
atac, dar „sufocați" de rit- • 
muî impus, acoperă mai greu 
breșele din apărare. Un ast
fel de moment este sesizat 
de Aruncutea.nu, care recu
perează un balon, îl trans
mite lui Polgar, pornit într-o 
cursă solitară, driblînd 
succes cîțiva adversari, 
pasă lungă spre lancu și a- 
cesta, după un un-doi reușit 
cu M. Marian, deși flancat 
de trei adversari, șutează 
în vinciul sting (min. 82). Sur
prins în „corzi", adversarul 
mai încearcă o replică în 
min. 85, dar finalizarea lasă 
d? dorit. Astfel în ultimul 
ceas și jumătate, treziți la 
realitate, băieții lui Cărare 
se salvează de la retrogra
dare, împotriva unor „pro
rociri" pesimiste, lată de ce^ 
antrenorul Cărare ține să a- 
ducă mulțumiri publice con
ducerilor minei, asociației 
sportive, tuturor componen- 
ților lotului, dar în special 
lui Aruncuteanu Polgar, M. 
Marian, juniorilor Lacatoș jî 
Stancovici. (Ion FIASTRU).
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Călduroase mesaje
• (Urmare din pag. t)

»-

Britanie
deîn anii de studiu și 

muncă în amf teatre, labo
ratoare și unități productive 
am fost beneficiarii deplini 
ai măsurilor adoptate din 
inițiativa dumneavoastră prin 
care s-a asigurat învățămîn- 
tului un nivel calitativ supe
rior de eficiență socială. A- 
sigurâm conducerea de 
partid și de stat, pe dumnea
voastră personal, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că prin prezenta
rea tuturor absolvenților la 
locurile de muncă unde vom fi 
repartizați, prin integrarea de
plină în colectivele de muncă 
și strădania de a depune toa
te eforturile pentru a contri
bui cît mai eficient la înde
plinirea obiectivelor ce ne 
stau în față, vom dovedi în
treaga noastră gratitudine 
față de part'd și popor, ho- 
tărîrea de a răspunde prin 
fapte de exemplară dăruire, 
grijii și atenției cu care am 
fost educați și formați.

Alături de ceilalți tineri ai 
patrie/ de întregul popor, 
dăm glas adeziunii noastre 
însuflețite față de politica 
internă și externă a partidu
lui și statului, sentimentelor 
de mîndrie patriotică pentru 
succesele și răsunetul ei în 
viața internațională".

„Colectivul do cadre didac
tice și elevi - se spune în 
telegrama Liceului industrial 
din Vulcan - își exprimă con
vingerea deplină în justețea 
polit'cii științifice a partidu
lui și statului nostru, indiso
lubil legată de numele dum
neavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. Recenta vizită de 
sfat întreprinsă în Marea 
Britanie constituie un nou pas 
făcut de România pentru 
consolidarea relațiilor prie
tenești între state și a păcii 

Nicolae Ceaușescu, în întreaga lume. Ne expri
măm înalta considerație față 

. de activitatea desfășurată de 
dumneavoastră, conducătorul 
înțelept al națiunii noastre

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea 
noastră - se spune în tele
grama întreprinderii minie
re Petrila - au urmărit cu 
deosebită satisfacție și mîn
drie patriotică vizita de stat 
pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, ați 
întreprins-o în Marea Bri
tanie. întîlnirile și convorbi
rile la nivel înalt, documen
tele de mare însemnătate po
litică și economică adoptate 
constituie o nouă și grăitoa
re dovadă a consecvenței cu 
care România acționează 
pentru întărirea și dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
conlucrare cu toate, țările lu
mii, în folosul păcii și des
tinderii internaționale.

Noi, minerii din orașul Pe- 
triia, vă adresăm întreaga 
noastră recunoștință pentru 
activitatea rodnică pe care 
o desfășurări în fruntea par
tidului și statului și ne rea
firmăm hotărîrea de a acțio
na fără încetare pentru în
făptuirea hotărîrilor Congre
sului al Xl-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, 
pentru traducerea în viață 
a prețioaselor indicații date 
de dumneavoastră în vederea 
creșterii producției de cărbu
ne, întăririi economiei națio- 
riâie, dezvoltării multilaterale 
a scumpei noastre patrii".

„Absolvenții promoția 1978 
împreună .cu întregul colectiv 
de cadre didactice și stu
dent! - se spune.în telegrama 
Institutului de mine Petroșani 
- își exprimă profunda satis
facție pentru rezultatele rod
nice ale vizitei în Marea Bri
tanie, admirația și recunoș
tința noastră pentru activita
tea neobosită pe care dum
neavoastră, mult iubte tova
rășe 
clarvăzătorul făuritor al po- 

. liricii interne și externe a 
partidului și statului, o des- 
fâșurați spre binele națiunii 
noastre socialiste, pentru . .......
creșterea prestigiului Româ- P® Ca,®a . pr°9re‘
niei în întrega lume.

litică externă care deschide 
largi perspective cooperării 
avantajoase dintre cele două 
state, înscriindu-se, totodată, 
ca un aport de inestimabilă 
valoare la Creșterea stimei și , 
prețuirii de care se bucură . 
România în viața internațio
nală. ...

în cadru! ședinței a fost 
exprimată hotărîrea membri
lor guvernului de a acționa 
cu toată fermitatea, sub în
țeleaptă conducere, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea politicii 
generale a partidului nostru, 
consacrată propășirii inde
pendente și suverane a pa
triei noastre, triumfului so
cialismului și păcii în lume.

Consiliul de Miniștri a a- 
doptat într-o atmosferă de 
entuziasm o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, în care se 
spune :

Consiliul de Miniștri vă 
adresează omagiul său fier
binte și recunoștința sa pro
fundă pentru prodigioasa 
activitate desfășurată de 

dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
pentru rezultatele deosebit 
de rodn ce ale vizitei între
prinse împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu în 
Regatul Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord.

încununată cu mare suc
ces, această nouă și impor-

fanta acțiune a pol'ticii ex- nic dinamizate prîn gîndirea 
terne de pace și colaborare și acțiunea dumneavoastră

.. . . , au
conferit României un presti
giu deosebit în lumea con
temporană, constituind pen
tru noi toți un izvor de adîncă* 
și legitimă mîndrie patriotică.

Numeroasele întî niri și 
convorbiri pe care le-ați a- 
vut cu factorii politici bri
tanici, ' cu reprezentanții . 
cercurilor economice, știin
țifice și culturale, cunoaște
rea nemijlocită a unor obiec
tive industriale au imprimat 
întregii desfășurări a vizitei 
un caracter concret, de lu
cru, care și-a găsit consa
crarea în documentul de am
plă semnificație internațio
nală, care este Declarația 
comună, în celelalte acorduri 
și înțelegeri de colaborare, 
în domeniile politic, econo
mic, cultural — care creea
ză condiții noi, deosebit de 

• favorabile, pentru extinde
rea și diversificarea relați
ilor bilaterale, în concor
danță cu interesele celor do
uă țări, ale popoarelor 
român și britanic, ale co
operării și păcii în lume.

Primirea extrem de căldu
roasă ce v-a fost rezervată 
pe întregul parcurs al vizi
tei, manifestările de aleasă 
stimă cu care ați fost întîm- 
pinați, valoroasele distincții 

; ce v-au fost conferite, dum
neavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, reprezintă < 
vente mărturii a'e |__
deosebite de care se bucură 
succesele remarcabile pe ca
re țara noastră le-a obținut cialistă România

a țării noastre a reconfirmat creatoare, cutezătoare, 
în mod viguros principialita
tea consecventă cu care 
România acționează pentru 
staforn'cirea unor relații de 
largă colabora-e, reciproc a- 
vantajoasă între state, pe 
baza respectării suveranității 
și independenței naționale, 
egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, demonstrînd în mod 
concret, efectele pozitive ale 
coexistenței pașnice, ale înțe
legerii și colaborării între 
toate națiunile lumii.

Moment de remarcabilă în
semnătate, fără precedent 
în întreaga istorie a relațiilor 
dintre România și Marea Bri
tanic vizita pe care ați în
treprins-o inaugurează o e- 
tapă nouă în dezvoltarea le
găturilor dintre cele 
țări, deschide noi și 

perspective colaborării 
no-br'tanice.

Vasta și neobosita 
neavoasfră activitate 
șurată în spiritul celei 
nalîe responsabilități față de 
destinele poporului român, 
față de viitorul de pace a! 
umanității, inițiativele strălu
cite și acțiunile curajoase, 
novatoare, pe care Ie între
prindeți pe plan internațio
nal, se bucură de înalta a- 
prec'ere a întregului nostru 
popor, de înalta considerație 
și stimă a cercurilor politice 
și opiniei publice mondiale.

Politica externă și activi
tatea internațională, de lar
gă perspectivă, ale pa ridu
lui și statului nostru, puter-

douâ 
ample 
româ-

dum- 
desfâ- 
mai î-

pe cafea progresului și ci
vilizației, ale prestigiului me
reu mai mare al României 
socialiste pe arena interna
țională.

Nouă și strălucită ilustra
re a devotamentului nemăr
ginit . cu care slujiți țara, 
partidul și poporul, vizita 
dumneavoastră a dat expre
sie voinței și hotărîrii ferme 
a poporului român de a ac
ționa statornic pentru reali
zarea unei lumi fără arme și 
fără războaie, pentru edifi
carea unei păci și a unei se
curități reale, trainice, pe 
planeta noastră, care să o- 
fere tuturor națiunilor ga
ranția unei dezvoltări libere, 
independente și suverane.

Exprimînd deplina adeziu
ne față de rezultatele deose
bit de fructuoase ale vizitei 
efectuate în Marea Britanie, 
Guvernul Republicii Socia
liste România se angajează 
în mod solemn, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze și in 
viitor, cu toată fermitatea și 
consecvența pentru îndepli
nirea întocmai a tuturor a- 
cordurilor și înțelegerilor sta
bilite cu ocazia vizitei, pen
tru transpunerea în viață a 
politicii generale a partidu
lui și statului nostru, pentru 
înfăptuirea neabătută a măre
țelor obiective stabilite de Con
gresul al Xl-lea și Conferin-

cienw ia Națională ale Partidului,
i eloc- pentru edificarea societății
prețuirii socialiste multilateral dez-

' j . voltate pe pămîntul scumpei 
. noastre patrii, Republica So-

O. N. U

dezarmării

Președintele Franței a primit pe ministrul 
afacerilor externe al României

Sesiunea specială 
a Adunării Generale 
consacrată

sulvi și civil’zației".

PARIS 19 (Agerpres). Pre- 
șed’nteie Republicii Franceze, 
Valery Giscard d'Estaing, a 
primit luni după-amiază, la 
Palatul Elysee, pe ministrul 
afacerilor externe a! Republi
cii Soc aliste România, Ște
fan Andrei, care efectuează 
o vizită oficială în Franța la 
invitația ministrului afaceri
lor externe, Louis de Guirin- 
gaid.

în cursul convorbirii s-a 
subliniat importanța dezvol
tării în continuare a colabo
rării și bunelor relații exis-

tente între România și Fran
ța, în domeniile politic, eco- 
nom'c, tehnico-științific, cul
tural. In acest sens, s-a subli
mat importanța vizitei pe ca
re președintele Republicii 
Franceze urmează, să o efec
tueze în România.

S-a convenit de asemenea, 
să aibă loc anual o întîlnire 
între cei doi miniștri de ex
terne pentru a discuta pro
bleme privind dezvpltarea 
relațiilor dintre celeț două 
țări și probleme internaționa
le de interes comun.

NAȚIUNILE UNITE 19 (A- 
gerpres). -- Lucrările sesiu
nii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate 
dezarmării au consemnat în
cheierea procesului de re
dactare a preambulului —- 
prima dintre cele patru sec
țiuni ale documentului final.

Textul preambulului la do
cumentul final,"elaborat în 
organul de resort al sesiunii 
urmează să fie examinat a- 
cum la nivelul grupului
redactare, după care va fi 
prezentat împreună cu cele
lalte părți componente ale 
documentului, Adunării Ge
nerale spre adoptare.

de

Campionatul mondial de fotbal

In conformitate cu poziția 
ei- principiala, constructivă, 
în problemele dezarmării, a- 
firmată cu deosebită clarita
te de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, România 
a desfășurat o bogată activi-, 
tate, atît ca membră în Co
mitetul pregătitor, cît și 
parcursul lucrărilor 
sesiuni consacrate 
rii, aducîndu-și o 
contribuție la 
preambulului, cît 
lalte secțiuni ale 
lui final.

• :’® actualei
dezarma-./...» 
valoroasă 

elaborarea 
și a celor» 
documentu-

Ultima manșă a semifinalelor, decisivă

Confruntarea „bătrînilor 
curcani", am numit desigur 
formația Perului, cu naționa- 

\ la poloneza, a probat încă 
o dată cîștigul de cauzei ai 
tacticienilor care dau credit; 
la mijlocul terenului, celor, 
tineri, care „balansează" în- 

* tre polii experienței. Astfel 
Bon'ek și Nawalka au aler- 

’ gat cu folos, au cîștigqt mul- 
, te dueluri pe „frontul nimă

nui", cursele lor fiind adevă
rate „artere" de circulație a 
balonului. Căpitanul lor Dey- 
na, cel ghinionist în a suta 

’ partidă internațională, . cînd 
fusese surclasat de argenti
nianul Mario Kempes (ratare 
a penalty-ului, contra doua* 
goluri) și-a etalat virtuozita
tea într-un recital de com
binații colective, > fantezia lui 
Cubillas, cu tot startul. debor-
------------------------«--------------------

dant al „Cobrei" Munanre, 
s-a dovedit falimentară. Pe 
drept, polonezii au învins 
prin golul lui Szarmach, b 
o fază în care Navarro a 
greșit, iar Lato nu l-a ier
tat (min. 66). Deznodămân
tul partidei, previz bil din a- 
cel minut,; na mai avut de- 
cît cîteva momente șoc, cînd 
Quiroga, ultimul apărător 
al învinșilor, a vrut doar Să 
pună sare pe rănile fundași
lor săi, de parcă ar fi făcut 
insolație pe aceeași plajă cu 
un porta; român, pe care Un 
antrenor englez l-ar fi vrut 
decorat cu un revolver la 
tîmplă. Insolitele sale ieșiri 
dincolo de centrul terenului, 
în stil Rică, ne-au convins că 
balonul are prezente în piele 
toate spițele globului. Așa
dar, Polonia - Peru 1—0 
(0 0).

Olandezii,-cu austriacul de 
origină, dar belgian de adop
ție,. Happel la cîrmă (com- 
patrioții nu-i pomenesc nu-" 
mele decîf cu ciudă, după 
acel 1—5, realizat la îndem
nurile sale tactice), a mai fă
cut un dificil pas spre fina
lă. De două ori a fost în
genuncheat Scrijvers, la „ca-

petele" lui Abramczik, (min. 
3) și Dieter Muller, (70), de 
două ori au fost spulberate 
speranțele vșst-germcinilor, 
fiindcă Haan (27) și . apoi 
geamănul ofensiv al olande
zilor Rene van der Kerkhof 
(83) au readus egalitatea pe 
tabela de marcaj: 2—2 (1—1), 
deși, în ultimele minute, l-au 
pierdut pe Nanrnga, pare-se 
certat cu disciplina.

Se apropie finișul în linie 
dreaptă. In seria „europea
nă", Rossi și Betfega țin în
că steagul sus, victoria la 
limită în fața Austriei (1—0) 
anunță decisiva întîlnire a 
italienilor cu Olanda, dintre 
cele două formații detașîn-

SERIA 1

du se, mai mult ca sigur, o 
finalistă. Complicată se anun
ță configurația și în seria 
secundă. Mai ales că, du
minică, argentinienii, deși pe 
gazon propriu, n-au reușit 
să depășească Brazilia (0—0). 
Numai o eventuală surpriză 
a polonezilor lui Gmoh ar 
putea încurca socotelile bra
zilianului Claudio Coutinho 
și a elevilor săi, contribuind 
astfel indirect, dacă se con
firmă calculele hîrtiei în dis
puta Argent na — Peru, la 
propulsarea gazdelor în fi
nală. Pronosticuri se mai fac 
destule. înaintea ultimei man
șe a grupelor semifinale, Cla
samentele arată astfel :

Practic, Austria

1. Olanda . 2 1 1 0 7—3 3
2. Italia 2 1 1 0 1-0 3
3. RF.G. 2 0 2 0 2-2 2
4. Austria 2 0 0 2 1-6 0

SERIA a II-a
1. Brazilia 2 1 1 0 3-0 3
2. Argentina 2 1 1 0 2—0 3
3. Polonia 2 1 0 1 1-2 2
4. Peru 2 0 0 2 0—4 0

și Peru sînt scoase din cursă....

I. VULPE
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Vizita delegației parlamentare române in 
'■ R.P. Ungară

BUDAPESTA 19 (Agerpres). 
— Luni, Pal Losonczi, preșe
dintele Consiliului Preziden
țial al R.P. Ungare, a primit 
delegația Parlamentară ro
mână, condusă de Virgil Teo- 
dorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale.

In continuarea vizitei pe 
care o efectuează în R.P. Un-

gară, delegația parlamenta» 
ră română a fost oaspete al 
județului Haidu-Bihar și ora
șului Debrețin.

La Debrețin, delegația par
lamentară română a depus o 
coroană de flori la mormîntul 
eroilor români, căzuți pentru 
eliberarea Ungariei.

întreprinderea minieră
Dî

organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de

- TEHNICIAN, SUBINGINER sau INGI
NER (miner) la compartimentul programare, 
urmărirea producției, dezvoltare.

Concursul va avea loc în ziua de 24 iu
nie 1978, la sediul întreprinderii din strada 
Cărbunelui nr. 20.

Condiții de participare la concurs și retri
buire, conform Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974. '
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