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in intimpinarea celei de-a 35-a aniversări 
a eliberării patriei de sub dominația fascistă

îndeplinirea programului 
de mecanizare impune 

efortul colectiv al tuturor 
factorilor care participă 

la realizarea lui
Ing. N1CO1.AE IIANEȘ, 

secretar al Comitetului municipal de partid 
Petroșani

Dezvoltarea intr-un mm 
ț susținut a economiei noas
tre naționale, așa cum s-a 
stabilit prin Directivele 
Congresului al Xl„lt„ al 
L’.C.R. a impus sarcini, spo
rite și colectivelor miniere 
din Valea Jiului, sarcini 
ue o importanță deosebita 
mai ales in actuala etapă 
iinii in întreaga lume se 
atice o necontenită luptă 
pentru gospodărirea judi
cioasă a necarui gram de 
resursă energetică.

iicl iticatoare Sînt cifrele 
care dau dimensiunile dina
micii capacităților de pro
ducție. Astfel, în perioada 
1976—1980 producția reali
zată trebuie să crească cu 
18,2 ia sulă, urmînd ca la 
nivelul anului 1985 pro
ducția anului 1976 sa f,e 
aproape dublată. • Desigur, 
pentru a se asigura ritmul 
de creștere prevăzut a fost 

.și este necesar să se pro
ducă mutații importante în 
metodele și tehnologiile de 
lucru folosite, trebuie să se 
efectueze noi pași pe ca
lea dezvoltării progresului 
tehnic in toate verigile pro
cesului de producție.

In . Valea Jiului saltul

tituțiilor de cercetări și 
proiectări, cadre didactice 
de ia institutul de mine 
din Petroșani.

In cadrul programului de 
mecanizare, un loc deosebit 
de important îl ocupă pro
iectarea, conceperea și rea
lizarea utilajelor miniere, 
a utilajelor necesare me
canizării complexe care, să 
corespundă întrutotul con
dițiilor specifice de zăcă- 
mînt din nunele noastre, 
utilaje și mașini care tre
buie să le realizăm aici în 
Valea Jiului.

Aceasta sarc-înă este deo
sebit de importantă dacă 
avem în vedere ponderea 
din ee în ce mai mare a 
producției planificată să fie 
extrasă mecanizat care la 
rîndul ci. impune mecani
zarea. îmbunătățirea teh
nologiilor existente și în 
celelalteuverigi ale proce
sului de producție, cum ar 
fi transportul cărbunelui 
pe orizontală și verticală. 
Sore exemplu producția 
extrasă cu complexe me
canizate din totalul oro-

(Continuare in pag. a 2-a)

Fapte din cronica 
■ întrecerii 
minerilor

Cărbune peste plan
I.M. VULCAN

La . I.M. Vulcan, trei 
sectoare de producție — 
I, II și IV — însumează 
de la începutul anului 
un plus de peste 13 000 
tone cărbune. In fruntea 
întrecerii pe primele 
cinci luni se. situează 
colectivul sectorului I — 
cu 6 300 tone extrase 
suplimentar. Situația
producției idupă prima 
decadă, consemnează noi 
fapte de muncă ale 
minorilor pentru conso
lidarea realizărilor.

I.M. PETRILA
La I.M. Petrila, unde 

cifra depășirilor la pro
ducția fizică de cărbu
ne, de la începutul anu
lui, a atins 28 000 tone, 
colectivul sectorului V 
participă la acest subs 
tânțial,>-plus cu aproape 
5 000 tone cărbune. Du
pă prima decadă a lu
nii iunie, același colectiv 
raportează extragerea 
peste prevederi a 700 
tone cărbune șî depăși
rea în medie cu 200 
kg/post a productivității.

Minerul șef de schimb Gheorghe Budescu din 
brigada lui Titu Teaceneo de la I.M. Paroșeni, îm
preună cu minerii din schimbul său înregistrează zi 
de zi însemnate depășiri de plan.

I
*

i
*

Ii
I
I<

i 
I

l

Sub un cer înnorat, 
îritr-o atmosferă de săr
bătoare cu profunde 
semnificații, la Costești, 
peste 40 000 de tineri 

au participat la o lecție 
vig de, istorie a neamu
lui, în timpul căreia, 
dascăli și învățăcei, deo
potrivă, și-au unit gîndul 
și fapta pentru a le în
drepta cu 2 050 de 
în urmă spre aceia 
re au fost ..cei mai 

; teji dintre traci"— 
vii, părinții, moșii 
strămoșii românilor, 
spre aceia care, prin 
jertfa sîngelui, au fost 
priviți de ochii 
lumi întregi ca 
tori ai unității 
a tuturor celor 
lășluiau la 
ocrotitor al Carpaților.

A fost, și această a 
XT-a ediție a întîlnirii 
tineretului cu istoria, 
o dovadă sigură că ge
nerația tînără, care tră
iește o viață plină de 
schimbări calitative, în
tr-o țară a emulației 
transformărilor revolu
ționare, știe să se aple
ce cu pioșenie trecuțu-

ani 
ca- 
vi
da

și

unei 
făuri- 

politice 
ce să- 

adăpostul

1 In intimpinarea
I pionierului, elevii Școlii 

generale nr, 7 din Petro
șani inițiază numeroase ac
țiuni politico-educative. In 
rîndul acestora se. înscrie 
spectacolul prezentat dumi
nică in' sala Teatrului de 
stat Valea Jiului din Pe
troșani. Desfășurat sub ge~

. nericul „Copiii lumii do
resc pacea", spectacolul 
(clntece. recitări. revistă, 
piesă de teatru) s-a bucu
rat de succes. (C. Val.)

' e-
O expresie elocventă 

creșterii nivelului de 
al oamenilor muncii
Valea Jiului o costituie și 
creșterea de la an la an a 
volumului desfacerii 
mărfuri prin comerțul so
cialist. Comparativ cu ace
eași perioadă a anului tre
cut, in primele cinci luni

Zilei

a 
trai 
din

de

lui glorios al poporului 
din care se naște, .către 
geniala simplitate din 
care s-a format, aici, 
pe plaiul mioritic, o na
țiune în continuă dez
voltare și înflorire.

Despre importanța 
manifestării a vorbit 
prof. dr. Ioan Glodariu, 
de la Universitatea din 
Cluj Napoca. A urmat 
spectacolul tematic „Pe- 
vatra Daciei străbune", 
realizat ia un înalt ni
vel artistic, la care și-an 
adus aportul formații 
laureate în Festivalul 
Național „Cîntaroa Ro
mâniei". Timp 
ore, formații 
cunoscute au 
în fața celor

de 12 
artistice 
susținut 
prezenți, 

în paralel pe două sce
ne, spectacole apreciate 
și răsplătite cu aplauze. 
Au impresionat în mod 
deosebit dansurile pă- 
durești de la Dăbîea, 
ansamblul folcloric „Sil
vana" Deva, călușarii 
de la Boșorod. ansam
blurile folclorice din 
Orăștie, Brad și Gura-

Mircea BUJORESCU

(Cont. în pag. a 2-a)

ale anului 1979, au fost vin
dicte in plus populației măr
furi în valoare de 24 715 000 
lei. (V.S).♦-------

„Respectarea disciplinei 
financiare, condiție de pre
venire a pagubelor" a 
fost tema unei dezbateri ce 
a avut loc în sala de apel 
a I-M. Lupeni. Au luat par
te toți șefii de sectoare și 
maiștrii minieri din între
prindere. (Al. Cor.)

-
In clădirea fostei crame 

din Petroșani, serviciul de 
gospodărire al I.C.S.M.A. și 
A.P. amenajează un labora
tor pentru prepararea ră
coritoarelor. Cu această o- 
cazie vor fi efectuate și u- 
nele reparații la exteriorul 
clădirii, ceea ceva schimba 
înfățișarea actuală a imo
bilului. (T.V.)

]

realizat pe calea mecani
zării lucrărilor din subte
ran. a principalelor opera
țiuni din procesul de pro
ducție este determinat în 
mod hotărîtor de vizita de 
lucru efectuată de secret 
tarul general al partidului, 
tovarășul N i colae 
Ceaușescu, la întreprinderi
le miniere din bazin. Sar
cinile trasate, prețioasele 
indicații date cu privire la 
intensificarea procesului de 
mecanizare au condus la 
elaborarea unui program 
deosebit de mecanizare 
complexă a procesului de 
extracție a cărbunelui la 
minele din Valea Jiului, 
program la realizarea că
ruia participă oamenii 
muncii si specialiștii între
prinderilor miniere, ai ins-

ln pag, a 3-a 
SPORT

FOTBAL
• înaintea unei con

fruntări decisive pentru 
soarta echipei minerilor 
din Vale

• Clasamentele divi
ziilor A, C7, C8 și al 
campionatului județean

RUGBI
• Știința Petroșani — 

Rapid 22—6 (6—3)

* „Nedeia vulcăneană“, amplă, îndrăgită 
și tradițională manifestare educativă

In săptămîna care a 
trecut, viața cultural-e- 
ducativă și artistică dm 
Valea Jiului a fost do
minată de zilele „Nedeia 
vulcăneană", manifestare 
ajunsa la a Vil-a ediție, 
organizată de Consiliul de 
educație politică și cul
tură socialistă din Vul
can în intimpinarea im
portantelor evenimente 
politice din acest an — 
a 35-a aniversare a eli
berării patriei de sub do
minația fascistă și Con
gresul al Xll-lea al par
tidului. Duminică, pe 
stadionul orașului, a avut 
loc festivitatea de închi
dere, moment la care au 
participat membri ai se
cretariatului Comitetului 
municipal de partid, 
membri ai secretariatelor 
comitetelor orășenești de 
partid Vulcan și Lupeni, 
activiști de partid, de 
stat și din domeniul cul
turii. numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi 
și instituții. La spectaco

lul organizat cu acest pri
lej (concepția regizorală 
aparținînd actorului Flo
rin Plaur) pionieri și e- 
levi din școlile orașului 
au prezentat elegante re
prize de gimnastică, iar

formațiile artistice de di
ferite genuri au oferit 
spectatorilor un program 
muzical Și coregrafic.

Despre valoarea acestei 
ediții a „Nedeii vulcăne-

și culturală
Iară pentru oamenii .mun
cii, a fost concludentă 
parada portului, obiceiu
rilor și cîntecului popu
lar desfășurată pe bule
vardul, din impunătorul 
cartier al orașului, Co-

roești. Mii de locuitori, 
cu mic cu mare, aplaudau 
cu Înaintare Si însuflețire 
grația pionierilor sau 
culoarea, ritmul și 
talentul unor formații 
artistice din Valea Jiului 
sau din alte localități. 
Pentru că la Vulcan și-au 
dat întîlriire ansamblul 
folcloric moțesc Buceș — 
După Piatra, dansurile 
pădurenești din Lelesc— 
Ciulpăz, dubașii, grupul 
vocal și nuntașii din Po- 
joga, călușarii de la Din
eu Mare, artiști ama
tori din zona Hațe
gului cu alte formalii 
reprezentative, la fel de 
cunoscute prin valoarea 
și stilul lor interpretativ, 
din județul Gorj (ansam
blul folcloric „Nedeia" 
din Novaci, dansurile 
populare din Tur.inești, 
formația de fluierași cu 
băcițe și frunzărite din

T. SI’ATARU

(Cont. în pag. a 2-a)

Oaspeții gorjeni întind 
o sîrbă pe străzile Vul
canului.

Foto: I. LICIU
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ÎKDEPLIKIREA PROGRAMULUI DE MECANIZARE 
impune efortul colectiv al tuturor factorilor 

care participă la realizarea lui
!' (Urmare din pag. I)

miniere
va

clucției planificate va creș
te la 30 la suta in 1980, 
și la 50 ia sută în J935, iar 
nivelul lucrărilor
realizate eu combine 
crește Ia 25 la sută în 1980 
și Ia 60 la sută in 1985. Vor
bind de luc'ările miniere 
de deschideri șj pregătiri 
amintim doar că pentru 
asigurarea capacităților de 
producție la nivelul sar
cinilor la minele din Va
lea Jiului trebuie să se e- 
xecuțe anual un volum de 
peste 100 km lucrări mi
niere.

Intr-o astfel de situație 
calitatea utilajelor produ
se trebuie să fie deosebită. 
Nu ne putem permite să 
introducem complexe me
canizate care să nu cores
pundă calitativ și asta din 
cel puțin două motive : 
imobilizarea capacităților 
de producție și, implicit, 
reducerea posibilităților de 
realizare a planului, iar un 
al doilea motiv, folosirea 
nejustificată în asemenea 
cazuri a unui foarte mare 
număr de posturi pentru 
introducerea și scoaterea 
complexelor din abataje. 
Pentru introducerea unui 
complex tip S.M.A. într-un 
abataj de 50 m la dotarea' 
și condițiile din lucrările 
miniere actuale sînt nece- 
sare peste 1 500 de posturi. 
Iată de ce comitetul mu
nicipal de partid are în 
centrul preocupărilor sale 
urmărirea și înfăptuirea în 
bune condițiuni a progra
mului aprobat de conduce
rea partidului privind do
tarea și extinderea meca
nizării la întreprinderile 
din bazinul carbonifer Va
lea Jiului. Pentru o cit mal 
hună coordonare și urmă
rire a activităților de cer
cetare, proiectare, execuție 
și experimentare a noilor 
utilaje s-a hotărît și dis
pus constituirea în acest 
an, an hotărîtor în reali
zarea sarcinilor cincinalu
lui, a comandamentului de 
mecanizare. Acest coman
dament este alcătuit din
cadre de conducere ale
C. M. V. J., I. U. M. P.,

I.R.I.U.M.P., C.C.S.I.T.U.M., 
I.C.P.M.C., C.C.S.M. , și 
I.M .1’., specialiști, și con
ducători ai unor întreprin
deri miniere cu o bogată 
experiență în mecanizare.

Rol ul comandamentului 
este de a analiza stadiul 
de îndeplinire a prevederi
lor programului de meca
nizare, de a identifica noi 
posibilități de îmbunătă
țire a colaborării între ins
tituțiile și întreprinderile 
care contribuie la înfăptu
irea programului de meca
nizare, de coordonare 
corelare a acestor 
prinderi și instituții 
fac parte, unele, 
nistere diferite.

Evident, analiza 
fășoară direct la 
de muncă unde se 
lizează programul 
canizare, nu într-un birou 
anume ci la Întreprinderea 
sau instituția care, fie că 
întîmpină sau creează alto
ra probleme ce pot duce 
la stagnarea procesului fi
resc al mecanizării, fie că 
este într-un moment dificil 
de natură tehnică. Condu
cătorul întreprinderii sau 
instituției prezintă în fața 
comandamentului o infor
mare privind stadiul lucră
rilor, realizările, dar mai 
ales neîmplinirile, neajun
surile, restanțele și cauze
le acestora, 
baterilor și 
care au Ioc. 
un schimb 
un dialog tehnic și organi
zatoric, — se stabilesc eu 
exactitate atit problemele 
care trebuie rezolvate, mo
dalitățile de rezolvare, dar 
și cine anume trebuie să 
le rezolve. Următoarea a- 
naliză începe printr-o ra
portare succintă a modului 
de realizare a sarcinilor 
primite la precedenta con
sfătuire. întrunirile co
mandamentului' au loc lu
nar obligatoriu, dar și ori 
de cîte ori este nevoie, ori 
de cîte ori apare o pro
blemă deosebită care tre
buie rezolvată într-un ter
men scurt. Este adevărat, 
uneori problemele care 
trebuie rezolvate depășesc 
competenta comandamentu
lui, dar și atunci unul din

din

Și 
între- 

care 
mi-

des-se
locurile 

materia- 
de me-

In urma dez- 
consul țărilor 

— de fapt este 
de experiență,

primește sarcina 
prezentă forurilor 

competență

membri 
de a Ie 
superioare în 
cărora intră posibilitățile 
de rezolvare. Un astfel de 
exemplu îl constituie rea
lizarea sistemelor hidrau
lice pentru complexele me
canizate care necesită pie
se și subanșamble create 
de diferite întreprinderi și 
istituții din țară care a- 
parțin de. diferite ministe
re.

Categoric, cele spuse pî- 
nă acum sint doar cîteva 
din problemele care intră 
în sfera de activitate a co
mandamentului, ele de 
fapt fiind mult mai mari 
și mai complexe. De pildă, 
comandamentul mai ur
mărește : respectarea nor
melor tehnice uzinale ; de
finitivarea și realizarea ți
nui flux de producție a- 
decvat cerințelor produc
ției de utilaje și instalații 
miniere, cu prioritate pen
tru complexele mecaniza
te ; realizarea și finaliza
rea acțiunilor de mică me
canizare ; activitatea de 
întreținere și reparare a 
echipamentului minier 
complex și multe alte pro
bleme dintre care na lip
sesc calificarea și polica
lificarea, perfecționarea 
profesională a cadrelor;

Lunar, comandamentul 
de mecanizare informează 
organele municipale de 
partid asupra stadiului de 
înfăptuire a programului 
de 
lor 
în 
lor 
re 
lizarea 
ceste, 
sistematică, metodică a rea
lizării programului de me
canizare și informare ope
rativă a comitetului muni
cipal de partid și mai ales 
prin operativitatea, promp
titudinea măsurilor luate, 
s-a creat cadrul optim de 
participare efectivă la în
deplinirea programului de 
mecanizare. înfăptuind 
complexul program de 
mecanizare a lucrărilor din 
șubteran — înfăptuim sar
cinile trasate de secreta
rul general al partidului !

mecanizare, a cerințe- 
și problemelor ivite 
cadrul întreprinderi- 
și instituțiilor 
contribuie 

lui. In 
printr-o

ca
la rea- 
felul a- 

urmărire

NEDEIA VULCĂNEANÂ
(Urinare din pag. L) tori a căror valoare s-a 

afirmat în cadrul generos 
a Festi- 
„Cînta-

al actualei ediții 
valului național 
rea României".

„Săptămîna 
vulcănene" s-a 
— ne mărturisea
șui Petru Barb,. prim-se- 
cfetar al Comitetului oră-

comuna Stâncști. ansam
blul de .eîntece și dansuri 
de la Motru și din Tg.
Jiu). O asemenea paradă 
formează un spectacol în 
sine, întîlni rea unor me
sageri ai diferitelor zone 
etno-lolclorice fiind o do
vadă a frumuseții, varie- ... șeneSc de partid. Cele a- 

proape 50 de manifestări - 
organizate în- cadrul ei 
(unele avînd un caracter 
de noutate) i-au .asigurat 
nu numai o diversitate te

Nedeii 
încheiat 
tovară-

tății și spiritului viu ale 
ariei noastre populare. .

Dar momentul cel mai 
semnificativ s-a petrecut 
la baza de agrement 
Brazi. Pe cele două sce
ne amenajate acolo,. în
tr-un cadru natural pito
resc, au evoluat toate 
formațiile artistice parti
cipante la festivitățile de 
încheiere a celei de a 
VH-a ediții a „itfedeii vul- 
cănene“. Pînă în faptul 
serii, oamenii muncii din 
Vulcan (se spune că au 
fost în jur de Zece mii!) 
au petrecut o zi frumoa
sa, în tovărășia unor for
mații artistice de ama-

matică ci și un conținut 
superior celorlalte ediții. 
Oamenii muncii din Vul
can au așteptat această 
manifestare a educației 
politice și culturii socia
liste și, prin participarea 
lor numeroasă, îi semna
lează -eficiența și necesi
tatea în viața culturală a 
orașului. Intrată în sfera 
tradițiilor noi, socialiste, 
ale Văii Jiului, această 
nedeie, prin valoarea po- 
litico-ideologică, educati
vă și artistică superioară,

Miile de oameni ai 
muncii veniți la Brazi 
au urmărit cu viu inte
res evoluția artiștilor 
amatori.

Stadionul a găzduit 
un amplu spectacol cul- 
tural-sportiv.

I'ormație artistică de amatori din Valea Jiului pe scena de ia (oștești. 
Foto: Virgil ONOIU
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de ani de
barza. O prezență re
marcabilă a constituit-o, 
pe marea scenă de la 
Costești, ansamblul fol
cloric de la clubul ti
neretului din Uricani, 
dirijorul formației, Ște
fan Coteț, imprimînd 
programului o tentă de 
autenticitate _ folclorică, 
apreciată de publicul 
spectator. Gingășia și 
puritatea au fost simți
te, de partieipanții la 
manifestare,-: grație evo
cării realizate de pio
nierii Școlii generale 
nr. 6 Petrila. Peste 2000 
de tineri din Valea - 
Jiului — mineri, prepa
ratori, constructori de 
utilaje, confecționere și 
tricotoare, elevi și stu- 
denți, alături de colegii 
lor de generație, side- 
rurgiști din Hunedoara,

valoare ai cărei Irnefi- 
ciari sint minerii, prepa
ratorii, constructorii de 
utilaj minier și energeti- 
cienii Vulcanului de as
tăzi. ne îndeamnă să a- 
cordăm o atenție perma
nentă vieții culturale, le
gată indisolubil de speci
ficul economic și social, 
de realitatea dinamică a 
■orașului".

încheiată 
țări ample, 
îndrăgite 
„Nedeia

prin manifes- 
așteptate și 
de locuitori, 

vulcăneană" a
înregistrat o nouă si va
loroasă experiență pe ca
re se va sprijini urmă
toarea ediție.

istorie
sau metalurgiști din Că
lări, au ascultat cu e- 
moție epopeea „Lu
pani ’29" interpretată 
de formația de muzică 
ușoară „Acustic" 
Petroșani. Artiștii 
tori din Valea 
au confirmat, la
teșii, evoluția bună

din 
ama- 

Jiului 
Cos- 

a
vieții culturale din mu
nicipiul nostru.

Cei prezenți în amfi
teatrul nașterii neamu
lui și-au imprimat, pe 
retina. ochiului și pe 
pelicula gîndului, cifra 
încărcată de. semnifica
ții înscrisă pe dealul 

-Costești — 2 050. De 
2 050 de ani — și cit 
înainte 
batem 
pentru 
riei de
mina istoriei de mîine. 
De 2 050 de ani ne CO-

oare? — stră- 
viscolele istoriei 
seninătatea isto- 
azi, pentru lu-

horim zi de zi cuvinte
le în suflet, facem din 
inimile noastre sălaș 
pentru dragostea de ța
ră, facem din brațele 
noastre, ale generațiilor 
secolului XX, unelte în 
slujba binelui.

A fost această tradi
țională întâlnire cu isto
ria o acțiune în 
cursul căreia oamenii 
veniți de pretutindeni 
din țară și-au manifes
tat adeziunea deplină la 
politica Partidului Co
munist Român, . călăuzi
torul destinelor Româ
niei, și-au exprimat ho- 
tărîrea ea în acest an, 
al 35-lea de libertate 
deplină, în care va a- 
vea loc cel de-al Xll-lea 
Congres al partidului, 
să-și unească eforturile 
și prin munca lor să 
contribuie pe deplin la 
măreața operă de Con
strucție ’socialistă.

11.15 In 
Lassie. 1 
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de la P 
sultații 
rea în î 
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limbă er 
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de servici 
Anescu II 
de I.M. J 
declară ni

PIERDU 
de servici 
Burlec le 
de l.G.C. 
Se declar;
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de servici 
Daron i M 
de I.U.M. 
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PIERDU 
student pe 

du Mirel, 
I.M. Petri 
clară nul.

PIERDU’ 
de sej'viri 
Jpate V. 1 
de I.M. I 
clară nub'
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FOTBAL, divizia A — C.S. Tîrgoviște — Jiul: 2—0 (1—0)
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înaintea unei confruntări decisive
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’eretele".
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l la 3. 
uriașilor, 
al. 16.20 
onbtiiice. 

ușoară, 
le știri, 
i te cînt, 
30 Poeme 

17.50
Dor- 
serii.
cîn-
Ion

I pentru soarta echipei minerilor din Vale
Din păcate, 

antrenorului 
dă, prezentat 
vancronica 
XXXII-a, nu 
deși, mai mult ca nicioda
tă, fotbaliștii din Vale au 
fost ajutați de șansă. Mai 
întîi, din diverse pricini, 

• trei.Alin'.re pi'sele de bază 
ale angrenajului tîrgoviș- 
tean au stat pe tușă, este 
vorba de Tătaru, Florin 
Grigore și Gheorghe. A- 
poi, gazdele — ne infor
mează telefonic Un coleg 
de breaslă de la ziarul ju- 

udețean din Dîmbovița, pre
zent în tribune — au avut 
o evoluție ștearsă, 20 de 
minute (65—85) au fost, li
teralmente, țintuite în fața 
careului lui Coman, iz
butind doar rare contra
atacuri. Jiul a acționat bi
ne, în cîrnp, dar aceeași 
inveterată hibă, atacanții 
nu și-au făcut datoria, au 
irosit baloane utile, uneori 
au pasat ideal... - adver
sarilor, Intr-o astfel de 
fază, în min. 36, după o 
combinație Marinescu — 
Sava, Cavai a fost învins, 
deși paradele sale din a- 
cest meci l-au recomandat 
drept cel, mai bun din for
mația oaspeților.

Pe fondul, unui joc frag
mentat de durități, comise 
de ambele părți, Jiul pre
ia în repriza secundă i- 
nițiativa, profilînd și de 
sentimentul de automul- 
țumine care pusese stăpî- 
nire pe tabăra lui Coman. 
Interesant însă, mai de-

pronosticul 
Nieolae Oai- 
de noi în a- 
etapei a 
s?a adeverit,

BRE

cii.
e

ai
ir:
5 Româ- 
i dust rial 
),30 Me
ii româ- 
stin de 
ențe so
li într-o 
ton, stop

I 
I 
! 
I 
I 
I 
I

• NAVOMODELISM. In 
ziua de 
ștrandul 
loc faza 
cursului 
Pionierii

9 iunie a.c. la 
din Deva a avut 
județeană a con- 
de navomodele. 
de la Casa pio

nierilor și. șoimilor patriei 
din Petroșani au 
comportare bună 
următoarele locuri 
tin Istvan, jocul 1

avut o 
ocupînd 
: Cos-
— nave 

telecomandă, Ladislau Ver- 
sadsci, locul 1 — propul
sate militare ; Costin Ist
van, locul II — prototip; 
lanoș Dosa, locul III — 
propulsate civile. (Subre-

Revirimentul Științei Petroșani: 
22-6 (6-3) în meciul cu Rapid!

sitate
ci 408 
ie func-

Vulca-

ji timație 
numele 

eliberată 
ni.
51) 
jitimație 

numele 
eliberată 
etroșani. 
i (452) 
jitimație 

numele 
eliberată 
șani. Se 
453)
irnet de 
ele Vla- 
îrât de
Se de^

Se

jj timație 
numele 

eliberată
Se de

ll

grabă cronic, cele mai pe
riculoase acțiuni 
purtat mijlocașii 
Astfel, în min. 60, 
n:ea lovitură ■ liberă 
diată de Stoichiță ■ a fost 
deviată in extremis de a- 
părătorul buturilor din 
Tîrgoviște, cinci minute 
mai tîrziu. Stoica a șutat 
puternic, dar nu în peri
metrul porții. Finalul a a- 
parținut gazdelor, reveni
rea lor în atac s-a soldat 
cu un nou gol. In min. 85, 
intr-o fază confuză, arbi
trul de centru, în necon- 
cordanță cu partenerul 
său de linie, a sancționat 
divizionara A din Vale cu 
o lovitură de pedeapsă, 
impresionat desigur 
clacajul „artistic" al 
Sa va. Penal țiul a 
transformat de Florin 
xandru.

învinși 
baliștii 
în bătaia 
sfîrșit de 
deplasa la Buzău, 
Gloria (aureolată cu... re- 
nurnele de 
lupta fără 
pentru a nu părăsi prima 
scenă 
nesc.
Iul
trăiește certitudini pen
tru celelalte combatan
te. De ce oare numai Jiul 
nu-1 dezminte nici acum ? 
Acum cînd, lestul unei 
concepții perimate, cu ur
mări așa de grave (în anii 
trecuți, propria pepinieră 
era existentă doar serip-

le-au 
noștri, 
puter- 
expe-

de
lui 

fost 
Ale-

fot- 
rămin

cu 2—0,
Jiului 

paradoxurilor de 
sezon. Se vor 

unde

arădeni) va 
menajamente,

a fotbalului' româ- 
Așadar, „calcu- 

hîrtiei" nu mai 
certitudini 

celelalte

V I A R
dacția Casei pionierilor și 
șoimilor patriei, Peiro- 
șani).

• POPICE. In ultima 
etapă a campionatului di
viziei A la popice mascu
lin, echipa Jiul Petrila a 
întâlnit pe teren propriu 

• puternica formație Aurul 
din Baia Mare, Jueînd a- 
proape de valoarea lor cei 
6 eomponenți ai echipei 
locale au reușit să obțină 
o meritată victorie cu sco
rul de 4975—4891 pd. 
(A. SLABII)

tic), a tras „corabia" noas
tră intr-un subsol dezo
lant, de ce n-am spune-o, 
dezonorant... Fotbaliștii 
noștri, cu datorii încă neo
norate față de public, au 
obligația morală, în acest 
al 11-lea ceas, să dovedeas
că tocmai în compania 
Gloriei, că au învățat bine 
„lecția" aspră a luptei 
sportive, se știe, de rezul
tatul acestei confruntări 
depinde soarta echipei mi
nerilor din Vale.

Andrei APOSTOL.

DIVIZIA C 7

Am dori să credem că 
„pasa neagră" a cincispre- 
zecelui din Vale s-a înche
iat,. urmînd ca după a- 
ceastă reconfortantă vic
torie, asupra merituoasei 
echipe a feroviarilor bucu- 
reșteni, să confirme acest 
lucru în dauna eventualei 
campioane Steaua, joc ca
re se va consuma mîine 
dimineață, tot la Petro
șani. . Duminică, excelentul 
Mircea Ortelecan, Ion 
rel, Nedelcu, Băloi și 
îalți coechipieri, fără 
avea însă alături pe 
ciu Stoica, Tudose ți

Au- 
cei- 

a 
En- 
Bu-

dică, au reușit reabilitarea 
parțială,"‘bineînțeles, în fa
ța propriului public, 
tîlnind un adversar 
marcabil, în foarte tînăra 
echipă a Rapidului, Ști
ința și-a regăsit apetitul, 
în mod special în repriza 
secundă, pentru „sarea și 
piperul" jocului de rugbi 
— eseul. Echilibrul valo
ric stabilit în teren după 
41 de minute de joc, ca 
urmare a loviturii de pe
deapsă transformată de 
Milcă (min. 1), a lovituri
lor de picior căzute, reu
șite de decarul studenți-

In- 
re-

lor Nedelcu (min. 17) șȚî I 
rapidistul Sișu (min. 30
41), a fost rupt în momen*- 
tul în care înaintarea gaz— 
delor a „dat drumul l®a 
joc", valorificînd valențe
le cunoscute ale proprie# 
linii de treisferturi. Eseu— 
rile semnate de Dragai : 
(min. 51), Bonea (min. 62> 
și Ortelecan (min. 72) al* 
etalat din plin adevărata; 
capacitate ofensivă a stu
denților mineri. Milcă 
Nedelcu au întregit îeu— i 
șitele echipei țransformînd 
două din 
cări.

cele trei încer-»
N. LOBONț / i

de slabă factură tehnică
MINERUL LUPENI — 

MINERUL VULCAN 3—1 
(l-l). Derbyul minerilor din 
Vale n-a atras prea mulți 
spectatori, normal, dife
rența de valoare favorabi
lă gazdelor punea doar
problema scorului. In pri
ma repriză ,profitînd și de 
lipsa de inspirație a ad
versarilor tor, minerii din 
Vulcan au abordat între
cerea cu mai mult curaj, ba 
chiar au deschis scorul, în 
min. 38 : la o centrare de 
pe aripa dreaptă, Arhip a 
șutat cu capul, Homan a 
respins balonul pînă la 
lacov, care l-a dirijat, cu 
latul, în plasă. Pînă atunci 
cele mai clare ocazii le ra
taseră lacov și Bălan. 
Compromisă în fața pro
priei galerii, secondanta 
liderului seriei a 7-a 

I viziei C, a restabilit 
diat echilibrul (min. 
la o lovitură liberă 
buturile lui 
Dosan a 
gal, imparabil în vinciul 
sting. După pauză, cei doi 
antrenori, din Lupeni au 
restructurat linia mediană 
(n-am înțeles de ce a fost 
schimbat debutantul Mo
rarii, provenit din propria 
pepinieră), în dorința de 
a crea „omul în plus" în 
atac. Multă vreme . însă,

I
a di- 
ime- 
39): 

spre
Constantin, 

trimis, cu, stîn-

DIVIZIA C 8

corner 
oare

singurul jucător al gazde
lor care a avut o presta
ție aplaudabilă, a fost Do
san, neînțeles, din păcate, 
de • coechipieri. Incursiunile 
sale pe aripa stingă s-au 
soldat eu numeroase cen
trări bune, Polgar și Fră- 
țilă au îndepărtat perico
lul de la poarta lor,' ne
jenați măcar de prezența 
vreunui adversar. Ba 

, chiar, Polgar a ajuns în 
postură de... atacant, Ho
man a deviat în 
șutul său (62). Cei
înscriu sînt totuși fotba
liștii din Lupeni — în 
min. 72, Constantin res
pinge lovitura de cap a 
lui Burdangiu, balonul lo
vit de Staicu se strecoară 
lent spre butul drept, ’ sur
prinși pe picior greșit, doi 
apărători nu pot interveni. 
Spre final, admonestați de 
tribune, învingătorii se de
tașează: centrarea lui Săt- 
măreanu este fructificată 
de Dosan, cel mai bun din 
24 (cam nervos însă, a ri
postat dur în „dialogul" 
nesportiv cu Greu). Vic
torie meritată a minerilor 
din Lupeni dar după un 
joc de slabă factură teh
nică, evoluția ambelor 
combatante stîrnind, în 
prima repriză, chiar ridi
colul.

Ion VULPE

pe
ȘTIINȚA UNIREA

ALBA IULIA 1—3 (1—1). 
Dacă la sfirșitul meciului 
de rugbi, spectatorii, pre- 
zenți duminică în număr 
mare la terenul din dea
lul institutului, au aplau
dat pe studenți pentru 
victoria obțitiută, nu ace
lași lucru l-au făcut cu 
fotbaliștii de la Știința în 
partida pe care au susți- 
nut-o în compania echipei 
Unirea Alba Iulia. Ei au ple
cat nemulțuriîiți atît pentru 
rezultat cît și pentru jo
cul practicat, în repriza 

secundă, de către elevii 
profesorului Gheorghe I- 
rimie. După cum ne-a de
clarat observatorul din 
partea Federației Române 
de Fotbal, Gheorghe Po- 
povici, prezent la acest 
meci, principala cauză a 
insuccesului fotbaliștilor 
de la Știința o constituie 
căderea lor fizică din re
priza secundă, cînd au ce
dat complet inițiativa oas
peților, care au dominat 
copios inițiind tot mai 
multe acțiuni ofensive la 
poarta lui Bogheanu.

Și dacă ei au înscris în 
această parte a jocului 
numai două goluri, aceasta 
se datorește impreciziei în 
șut - a atacanților cit și 
formei bune a apărătoru
lui buturilor Științei, care 
a avut cîteva intervenții

teren propriu
salvatoare.
că în minutele 36 și

De remarcat 
... _........................ ?■_' ,i 48-
Pop și Chira de la oaspeți 
au trimis balonul în bara*

Iată cum s-au maregj, 
cele patru goluri ale par* 
tidei. In min. 28, la o fru* 
moașă acțiune a fotbaliș* 
tilor din Alba, centrul a- 
tacant Soss șutează puter
nic din marginea careului 
de 16 metri ^... 1—0. Pes- ; 
te 7 minute gazdele ega
lează. Seceanschi execută o 
lovitură liberă de pe par* 
tea stingă, mingea ajunge 
la Ghițan, care o expe
diază cu capul în plasăr. 
La 10 minute după relua
re, Bănică profiți de o 
greșeală în lanț a apără* 
terilor Științei și înscrie 
plasat, 2—1. Cel de-al trei
lea gol al oaspeților l-a 
marcat Moldovan (min. 62),

C. MATEESCU ,

Galeria
la... serviciu!
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DIVIZIA A

REZULTATE TEHNICE : 
U.T.A. — Gloria Buzău 0—1, F.C. 
Baia Mare — Sportul studențesc- 
2—1, F.C. Corvinul — F.C. Bi
hor 3—1, Politehnica lași •— 
AS.A. Tg. Mureș 2—0, Dinamo 
— S.C. Bacău 4—0, C.S .Tirgo- 
viște — JIUL 2—0, Chimia Rm- 
Vîlcea — Politehnica Timișoara 
1—0, F.C. Argeș — Steaua 1—0„ 
F.C. Olimpia — Universitatea 
Craiova. 2—0.

CLASAMENTUL
F.C Argeș 32 18 5 9 46-26 41
Dinamo 32 16 8 8 47-23 40
Steaua 32 17 4 11 53-30 38
F.C. B. Mare 32 16 4 12 36-34 36
C.S. Tîrgov. 32 15 5 12 38-32 35
U. Craiova 32 13 8 11 35-24 34
Sportul stud. 32 13 7 12 39-39 33
S.C. Bacău 32 13 6 13 35-35 32
Poli. Iași 32 11 8 13 34-37 30
A.S.A. Tg. M. 32 12 6 14 4.5-55 30
Olimpia 32 13 4 15 37-48 30
Poli. Tim. 32 12 5 15 31-33 29
JIUL 32 12 5 15 37-49 29
Gloria Buzău 32 12 5 15 31-44 29
Chimia R. V. 32 12 5 15 34-48 29
Corvinul 32 12 4 16 42-18 28
U.T.A. 32 10 7 15 37-41 27
F.C. Bihor 32 9 8 15 34-45 26

ETAPA VIITOAR Sportul
studențesc 
Argeș

F.C. Bihor, F.C.
F.C. Olimpia, Poli. Iași 

— Dinamo, Gloria Buzău — Ji
ul, Poli. Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș, Steaua — F.C. Baia Mare, 
C.S. Tîrgoviște —■ Univ. Craio
va, Chimia Rm. Vîlcea — U.T.A., 
S.C. Bacău — F.C. Corvinul.

DIVIZIA C 7
REZULTAE TEHNICE : Dier

na Orșova — Forestierul Băbeni
4— 1, Constructorul Tg. Jiu — 
C.F.R. Craiova 4—1, Minerul Lu
peni — Minerul Vulcan 3—1, 
Gloria Drobeta Tr. Severin — 
Pandurii Tg. Jiu 3—3, Chimistul 
Rm. Vîlcea — Minerul Motru 
0—1, Metalurgistul Sadu — Lo
tru Brezoi 3—1, Constructorul 
Craiova — Metalul Rovinari
5— 0, Unirea Drăgășani — Pro
gresul Băilești 3—0.

CLASAMENTUL
4
1
3
3
4 
8 
2 
7 
3

Unirea D. 29 11 4 14 44-47

Pandurii 29 20
Min. Lupeni 29 17
Dierna O. 29 16
C.F.R. Craiov. 29 15
Min. Motru 29 13
Constr. Cr, 29 11
Lotru Brezoi 29 14
Met. Sadu 29 11
Chim. R. V. 29 12

5' 94-31
57-32
52-39
42-33
50-33
37-37
41-43
49-43
34-43

11
10
11
12
10
13
11
14

44
35
35
33
30
30
30
29
27
26

Pandurii
Minerul Lupeni, Mi-

Prog. Băii. 29 11 4 .14 47-52 26
Gloria Tr. S. 29 10 6 13 42-54 26
Min. Vulcan 29 9 7 13 34-48 25
Met. Rov. 29 11 3 15 28-54 .25
Forest. Băb. 29 10 3 16 29-64 23
Constr. Tg. J. 29 9 2 18 35-61 20

UI.TIMA ETAPĂ :
Tg. Jiu
nerul Motru — Metalurgistul Sa
du, C.F.R. Craiova — Dierna Or
șova, Minerul Vulcan — Con
structorul Craiova, Forestierul 
Băbeni — Unirea Drăgășani, 
Progresul Băilești —- Gloria Dr. 
Tr; Severin. Lotru Brezoi — Con
structorul Tg. Jiu, Metalul Ro- 
vinari — Chimistul Rm. Vîlcea.

DIVIZIA C 8
REZULTATE TEHNICE : Glo

ria Reșița — C.F.R. Simeria 4—2, 
Vulturii textila Lugoj —■ C.I-L. 
Blaj 4—1, Ștința Petroșani —U- 
nirea Alba Iulia 1—3, Metalul 
Bocșa — Electromotor Timișoara 

Metalul Oț. Roșu — Lami- 
Nădrag 4—0, Unirea Sînni- 
Mare — Minerul Ghelar 

I.C.R.A.L. Timișoara — U- 
Tomnatic 2—0, Minerul O- 

i — Metalul Hunedoara

2— 0, I 
norul
colau
3— 1,
nirea
ravita
4— 0.

CLASAMENTUL

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE: Pre

paratorul Petrila — Aurul Certej 
4—4, Minerul Uricani — Prepa
ratorul Teliuc 5—0, Minerul A- 
ninoasa — Constructorul Hune
doara 3—3, I.G.C.L. Hunedoara 
Dacia II Orăștie 1—0, Paringul 
Lonea — Metalul Simeria 1—0, 
Auto Hațeg — Metalul Criscior
3— 0, l 'lt. Bîrcea — C.F.R. Pe
troșani 
plorări
4— 1.

3—0, (neprezentare) Ex- 
Deva — Minerul Paroșeni

CLASAMENTUL
Unirea S. M. 29 17 5 7 43-25 39 Expl. Deva 29 21 3 5 83-23 45
Unirea A.I. 29 18 2 9 42-22 38 Min. Paroș. 29 19 3 7 81-35 41
Vulturii 29 17 3 9 54-27 37 Constr. Hd. 29 16 6 7 68-26 38
U. Tomnatic 29 14 5 10 45-28 33 Min. Uricani 29 15 6 8 57-42 36
Gloria Reșița 29 14 3 12 52-38 31 Aurul Cerțej 29 14 6 9 56-48 34
Min. Oravița. 29 12.5 12 44-40 29 Min. Anin. 29 14 5 10 66-45 33
Știința Petr. 29 12 5 12 45-45 29 LM.C. Bîrcea 29 13 4 12 70-60 30
Met. Oț. Roșu 29 12 4 13 44-38 28 Dacia II O. 29 14 1 14 47-39 29
Met. Bocșa 29 13 2 14 36-35 28 Prep. Petrila 29 12 5 12 54-63 29
Lam. Nădrag 29 12 3 14 41-46 27 Auto Hațeg 29 11 6 12 43-49 24
Electr. Tim. 29 10 6 13 39-43 26 C.F.R. Pe'troș. 29 9 4 16 51-70 22
Min. Gheiari 29 10 5 14 31-41 25 Met. Simeria 29 9 4 16 38-67 22
C.F.R. Sini. 29 11 3 15 29-41 25 I.G.C.L. Hd. 29 11 3 15 40-65 21
I.C.R.A.L. 29 10 5 14 28-47 25 Parîngul L. 29 9 6 14 37-46 20
C.I.L. Blaj 29 9 6 14 26-44 24 Prep. Teliuc 29 7 3 19 36-97 17
Met. Huned. 29 8 4 17 21-51 20 Met. Criscior 29 4 1 24 13-70 9

ULTIMA ETAPA : Electromo- ULTIMA ETAPĂ: Aurul Cer-
tor Timișoara — Minerul Oravi- 
ța, Minerul Gheiari — Metalul 
Oțelul Roșu, Unirea Tomnatic — 
Unirea Sînnicolău Mare, Lamino
rul Nădrag — I.C.R.A.L. Timi
șoara, Metalul Hunedoara — Me
talul Bocșa, C.F.R. Simeria — 
Știința Petroșani, Unirea Alba 
Tulia —. Vulturii tx. Lugoj, C.I.L. 
Blaj — Gloria Reșița.

tej — Explorări Deva, Minerul 
Paroșeni — I.M.C. Bîrcea, C.F.R. 
Petroșani — Auto Hațeg, Metalul 
Criscior — Parîngul Lonea, Me
talul Simeria — I.G.C.L. Hune
doara, Dacia II Orăștie — Mi
nerul Aninoasa, Constructorul 
Hunedoara — Minerul Uricani. 
Preparatorul Teliue — Prepara
torul Petrila.

Ioan Crivăț, frații Gbr* 
noviceanu, Mihai Pusac, 
Nieolae Lepăduș. loan Co
jocarii, Vladimir Horinca* 
ru, Dumitru Șcliiopu. „O, 
tempora"..., vorba latinu
lui, lubitoruj sportului la 
fileu va tresări, 
Iînd" aceste n u me 
jurul anilor ’60, 
Științei Petroșani evolua 
în prima divizie a țării. 
Cu jucători din alte orașe, 
dar și cu cîțiva „autoh
toni", Vremurile de glorie 
au apus pentru. virleiul 
Văii...

Iată însă că, mulțumită 
unor oameni inimoși de 
la mina Livezeni, s-a re
născut o tradiție. Minerul 
Livezeni a eiștigat recent 
titlul de campioană jude
țeană și cu aceasta spe
ranțele in promovarea în 
divizia secundă (tineret). 
Etapa de zonă a campio
natului de calificare a fost 
hotăi'îită de federația de 
specialitate sâ se desfășoa
re la Petroșani (terenul 
de tenis al Jiului) .între'12 
—16 iunie. Printre partici
pante, alături de reprezen
tanții noștri, campioanele 
județelor Arad, Mehedinți, 
Olt și. a municipiului Bu
curești.

In tentativa lor de a 
reînvia dragostea pentru 
acest; sport, sextetul nos
tru încearcă, începînd de 
marți ,primul pas spre 
elita voleiului românesc. 
In acest sens aportul su
porterilor este hotărîtor. 
Iată, de ce, dorind Ca Mi
nerul Livezeni să... j 
teze eficient în fața 
versarilor săi, invităm ga
leria ; să... servească o lec
ție de sportivitate și încu
rajări la adresa minerilor. 
Așadar, galeria la... servi
ciu ! (Red. VION)

„ volei ba-
— in 
sextetul

pune- 
ad-
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/dCTUZlLiTklTezI IN LU/ME
^țcaragua

„Situația internă se îndreaptă 
spre o scadență ireversibilă"

al
a

MANAGUA 11 (Ager
pres). — în Nicaragua s-au 
intensificat luptele dintre 
Fronțul Sandinist de.. Eli
berare Națională (F.S.L.N.) 
și Garda Națională somo- 
zistă. Un comunicat 
Direcțiunii comune
F.S.L.N. anunță lansarea 
unei noi ofensive în par
tea de sud a țării. Violen
te ciocniri armate au a- 
vut loc la Matagalpa, Ma- 
saya, Chinandega, Dirlam- 
ba Ocotal, Esteli, Ostional, 
El Naranjo și Leon, al 
doilea oraș nicaraguaiari 
ca mărime.

Frontul sandinist a con
centrat importante forțe Ia 
Managua, unde pregătește 
un, atac asupra cartierelor 
capitalei. în Ultimele 48 
de ore, cartierele din sud.

sud-vest și vest ale capi
talei au constituit teatrul 
unor lupte intense, Bun- 
kerul, cartierul general al 
lui Anastasie Somoza, este 
supus unor atacuri conti
nue. Aviația regimului dic
tatorial a atacat cartie
rele periferice ale capita
lei cu bombe de calibru 
mare. Insurecția populară 
condusă de F.S.L.N. a cu
prins cea mai mare parte 
a capitalei nicaraguane. 
Greva generală și partici
parea maselor populare a- 
jături de F.S.L.N. la lup
tele antidicțatoriale atestă 
faptul că situația internă 
din Nicaragua se îndreaptă 
spre o scadență ireversibi
lă — înlăturarea regimului 
lui Somoza.

MOSCOl'A 11 (Agerpres). 
— Luni, la Kremlin au în
ceput convorbirile dintre 
Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. ăl P.C.U.S., 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin, pre-

A 15-a
săptămînă 
în Cosmos

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
După cum informează ă- 
•genția TASS, nava spația
lă automată de transport 
sovietică „Progress-6“, lan
sată pe o orbită eircumte- 
restră la 13 mai 1979, a 
fost adusă în straturile 
dense ale atmosferei te
restre, într-o zonă dinain
te stabilită din Oceanul 
Pacific, unde și-a încetat 
existența.

I’e de altă parte, agen
ția TASS, a anunțat că cei 
doi cosmonauți sovietici, 
Vladimir Liahov și Valeri 
Riumin au început la bor
dul complexului orbital 
.pilotat „Săliut-6“ — „So- 
iuz-32“. în; conformitate cu 
programul ele zbor, expe- 

■ '• ’ ’ cu aju-
aduse 

fără pl-

ricnțele biologice 
torul : materialelor 
de nava cosmică 
lot ,,Soi uz-34“ :>

★
MOSCOVA II (Agerpres). 

Cosm.onaulii sovietici Vla
dimir Liahov și Valeri 
Riuinin și-au început cea 
de-a 15-a șăptămînă . de 
activitate la bordul com
plexului spațial „Saliut- 
6“ — „SoiuZ-32“ — „Soiuz- 
34".

Convorbiri sovieto-indiene

HARȚI, 12 IUNIE 1979 J

ORGANIZEAZĂ CONCURS
ședințele Consiliului 
Miniștri aț ILR.S.SL 
Morarji' Desai, primul 
nistru al Indiei, care 
află' în 
într-o
prietenie.

de
Șl 

mi
se

Uniunea Sovietică 
vizită oficială de

Reuniunea șefilor de stat din fostele 
colonii portugheze

LUANDA 11 (Agerpres).
— La Luanda s-a încheiat 
prima reuniune a șefilor de 
stat din Angola, Mozambic, 
Guineea-Bissau, Insulele 
Capului Verde, Sao Tome 
și Principe — foste colonii 
portugheze din Africa.

După cum informează a- 
genția de presă ANGOP, 
comunicatul final dat pu
blicității afirmă voința sta
telor respective de a acțio-

a<

în ziua de 25 iunie 1979, pentru ocuparea 
postului de ' .

—■ revizor contabil (principal)
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
188/1977."' '

Cererile de înscriere la concurs se pot 
depune zilnic la Biroul plan-retribuire — 
personal, unde se pot obține șî relații supli
mentare. Telefon 42 973.

Personalități politice în componența 
Parlamentului vest-european

în 
ai

BRUXELLES 11 (Ager
pres). — Agenția France 
Preșse informează că 
rîndul noilor membri
Parlamentului vest-euro- 
pean, aleși joi și dumini
că în cele nouă țări ale 
C.E.E., fac parte o serie de ■ 
personalități politice, cum 
ar fi fostul cancelar al 
B.F.G.. Willy Brandt, pri
mul .secretar al Partidului 
Socialist Francez, Francois

Mitterrand, secretarul ge
neral al P.C. Francez, 
Georges Marchais, secreta
rul general al P.C. Italian, 
Enrico Berlinguer, Bettîno 
Craxi, secretar general al 
Partidului Socialist Ita
lian, Benigno Zaccagnini, 
secretar politie al Partidu
lui Demoerat-Crestin, fos
tul premier belgian Leo 
Tindemans, Gaston TliOrn 
și Pierre Werner, foști pre
mieri luxemburghezi.

na pentru accelerarea pro
cesului de,, dezvoltare eco
nomică și socială, hotărîn- 
du-se elaborarea unor pro
iecte în acest scop.

O atenție deosebită
fost acordată evoluției si
tuației politice de pe con
tinentul african și, în
deosebi, din zona australă, 
participanții reafirmîndu-și 
deplina solidaritate cu miș
cările de eliberare din su
dul Africii, apreciind, în 
context, că așa-zisele ale
geri desfășurate în Rhode
sia și Namibia sînt nule 
și neavenite. Au fost con
damnate, totodată, mane
vrele imperialiște pe con
tinentul african.

Conferința
P.C. din

națională

Norvegia

a

OSLO 11
La Oslo a avut Ioc Con
ferința națională a Partidu
lui Comunist din Norvegia. 
Timp de două zile, delega
ții ău examinat probleme 
actuale ale situației inter
ne și internaționale.

(Agerpres).

C. M. V. J.
Baza de aprovizionare Petroșani

încadrează
— economist (inginer, subinginer, tehni

cian pentru probleme de retribuire)
— merceologi și tehnicieni aprovizionare 

(bărbați)
conducători auto
excavatoriști
buldozerist! (categ. 5~~6) 
merceologi voiajori (bărbați)

IN ORAȘUL TRICHUK 
din statul indian Kerala • 
a lost organizată o expo
ziție românească de car
te și fotografie, sub auspi
ciile instituției locale de 
învățăniînt și cultură „Țhi- 
ruvambady — parâmek- 
kavu devașwomq“.

LUNI, LA PKAGA 
început convorbirile

' președintele guvernului fe
deral cehoslovac, Lubomir 
StroLigal, și președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, Stanko To
dorov, care întreprinde o 
vizita <le prietenie în Ce
hoslovacia.

Lipsa de apă afectează 
din ce in ce mai mult 
animalele și culturile agri
cole, în 
Bihar și 
tal.

spec ial in sțațele 
Bengalul Occiden-

au
între

R.F. Germania — Renanja 
Palatinat și Saar — Parti
dul Social Democrat a 
înregistrat avasuri substan
țiale, concomitent cu un 
recul al Uniunii Creștin 

. ..Democrate și •Uniunii. Creș- 
opoziție 

DPA.

PAPA

IN ALEGERILE COMU
NALE desfășurate dumini
că în două 'landuri din

tin Sociale, de 
transmite agenția

SECETA care 
lut în urmă cu o 
nă asupra regiunilor aliate 
în nordul și estul Indiei 
a provocat pînă în prezent 
moartea a 330 persoane, a- 
nunță agenția indiană de 
știri l’TI.

< MO*/ # MW.raOB r tatuau ,

sa abă- 
săpta mi -

IOAN PAUL AL
II -LEA' și-a încheiat vizită 
de pelerinaj efectuată timp 
de nouă zile,în Polonia, la 
invitația episcopului aces
tei țări — informează a- 
genția PAP. Pe aeroportul . 
din Cracovia, Papa Loan 
Paul al II-lea a Io t con
dus de Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, de 
alte persoane oficiale, pre
cum și de conducători ai 
Bisericii catolice din Po
lonia.

treacă la măsuri hotărîteȚările nealiniate cer să se
întărirea mișcării de nealinierepentru

11 (Agi-r- 
Colombo s-au

COLOMBO 
preș). :■— La 
încheiat, duminică, lucră
rile sesiunii ministeriale a 
Biroului de coordonare al 
țărilor nealiniate consacra
te definitivării pregătirilor 
în vederea Conferinței la 
nivel înalt programată să 
aibă loc în septembrie a.c. 
la Havana. Au participat 
481 de delegați — între ca
re 44 de. miniștri — repre- 
zentînd 96 de țări, mișcări 
de eliberare și organizații 
internaționale.

Din România, care are 
statut de invitat permanent 
la mișcarea de nealiniere, a 
participat o delegație con
dusă de Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului a- 
facerilor externe.

Comunicatul final dat 
publicității la încheierea 
dezbaterilor ■ face o amplă 
trecere în revistă a evo
luțiilor internaționale de 
după conferința la nivel 
înalt care a avut loc la 
Colombo, în 1976, precum 
și a modului de aplicare 
de către țările nealiniate 
a deciziilor și a programu
lui economic adoptate de 
această conferință.

Potrivit documentului, 
principala caracteristică . a 
evoluției vieții internațio
nale o constituie întărirea 
luptei împotriva imperialis
mului, expansionismului, 
colonialism ului, neocolonia- 
lismului, apartheidului, 
rasismului, a exploatării și 
a tuturor formelor și ma
nifestărilor ocupației străi
ne, dominației și hegemo
niei, lupta pentru asigura
rea dezvoltării cu adevă
rat independente a state
lor și crearea condițiilor 
necesare pentru edificarea 
unei noi ordini internațio
nale, în care pac-ea, . jus
tiția. egalitatea și coope
rarea să prevaleze. Unita
tea . și solidaritatea țărilor 
nealiniate, respectarea p- 
biectivelor și 
mișcării 
a t î t 
reciproce, 
relațiile cu celelalte state 
în curs de dezvoltare sînt lutîndu-se. 
considerate de importanță 
fundamentală pentru apă
rarea independenței și for
ței acestei mișcări, a re
zultatelor obținute pînă 
acum, pentru întărirea ro-

principiilor 
de nealiniere 
în raporturile 

cît și în

lului său în soluționarea 
problemelor cu care, este 
confruntată omenirea. Se 
reafirmă cu tărie dreptul 
inalienabil al fiecărui stat 
de a-și hotărî propriul sis
tem pol itic, economic ,și so
cial, de a-și rezolva proble- : 
mele interne fără nici un 
amestec din. .ifărâ, ' tib nici 
un pretext, a.i-wiHndo-se 
că este oportună adopta
rea, în acest sens, a unei 
declarații eu privire Sa 
neamestec îl in ; tieburiie 
interne ale statelor,

Reafirmîndu-se convin
gerea țărilor nealiniate că 
pactele militare constituie 
o sursă de tensiune în 
viața internațională și sub
minează grav independența 
și suveranitatea statelor, 
în declarație ? se ex
primă speranța că 
tendințele pozitive spre 
desființarea alianțelor mi
litare vor fi accelerate, sa-

Condiții de angajare și retribuire, conform 
Legii nr. 57/1974.

întreprinderea de sticlărie menaj
Tîrgu Jiu

,4

încadrează urgent pentru cariera de cuarț 
Uricani

re
— muncitori Recalificați pentru califica- 
în următoarele meserii:

miner de suprafață
— operator preparați©

toate regiunile globului și 
în ansamblul relațiilor in
ternaționale, șubiiniindu-se 
că pacea și securitatea lu
mii pot fi asigurate nu
mai prin sistemul ■ de se
curitate prevăzut de Carta 
O.N.U., prin democratiza
rea relațiilor internaționale 
și participarea egală a tu- 

. turor statelor la soluționa
rea marilor probleme 
internaționale,: printr-o
dezarmare r e a 1 ă și 
cuprinzătoare, i in primul 
rînd prin dezarmarea nu
cleară. <

Reuniunea ministerială a 
aprobat proiectul de agen
dă a Conferinței la nivel 
înalt de la Havana și alte 
proiecte de documente ca
re urmează să fie prezen
tate șefilor de, stat și de 
guvern din țările nealinia
te. De asemenea, Biroul de 
coordonare al țărilor nea- 

în context, în- liniate a examinat și reco
mandat Conferinței la ni-

Durata cursului este de 9, respectiv, 6 luni 

Retribuirea se face cu rhedia retribuțiilor 
realizate pe ultimele trei luni sau 12 luni 
pentru cei care lucrează în construcții, iar 
cei care n-au avut calitatea de încadrați în 
muncă, vor primi 400 lei lunar.

Stația de utilaj greu 
și transporturi 

pentru construcții
Secția Drobeta Țurnu Severin

coloana Vulcan

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

cetarea existenței unor
pacte militare ca S.E.A.T.O. vej înalt cererile de pri- 

nea- 
de

Iran,

și C.E.N.T.O.
Documentul cheamă la

extinderea procesului de
reducere a încordării în

mire în 
liniere 
Bolivia, 
Pakistan

mișcarea de 
prezentate 
Grenada, 

și Suriname.

— mecanici exploatare utilaje (excavato- 
riști, buldozerist:)..

Informații suplimentare la șantierul de 
la Vîscoza, Lupeni.
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