
Vizita tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in unele țări din Africa
Plecarea din Capital#

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAl

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a pără- 

. sit, duminică dimineața, 
Capitala, pentru a între
prinde vizite . oficiale de 
prietenie în uncie țări din 
Africa. Prima . vizită a 
avut loc în Jamah iria A- 
rabă Libiană Populară So
cialistă, la invitația co
lonelului Moammer El 
Geddafi, conducătorul ma
rii revoluții de la 1 sep
tembrie 1969.

. -Șeful statului român es- 
~ie însoțit de tovarășii Vir
gil Cazacu, membru al 
Comitetului Politia Execu
tiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Poli

tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane o- 
ficiale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost con
duși la plecare de tovară
șii din conducerea de 
partid și de stat, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față amba
sadorii Republicii Burun
di și Republicii Democra
tice Sudan, însărcinați! cu 
afaceri ad-interim ai Ja- 
mahiriei Arabe ' Libiene 
Populare Socialiste și 
Republicii Gaboneze.

Ceremonia plecării s-a 
desfășurat pe aeroportul O- 
topeni, împodobit cu dra

pelele partidului și sta
tului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Numeroșii oameni : ai 
muncii bucureșteni pre- 
zenți aici au reafirmat cu 
căldură sentimentele de 
profundă dragoste și înal
tă stimă pe care popo
rul nostru le nutrește fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activi
tatea neobosită pusă în 
slujba înfloririi continue 
3 patriei, creșterii pres
tigiului și rolului Româ
niei socialiste pe arena 
mondială, edificării unei 
lumi mai drepte și mai 
bune.

Un grup de pionieri a o- 
ferit buchete de flori to
varășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Echipa de fierar betoniști a lui Alexandru Ioncelescu „țese" armătura me

talică la cota 10—70 a noii preparații Livezeni.
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cu tovarășa Elena Ceaușescu au început 
un nou itinerar pe pămintul african
La 8 aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidu- 

li < nur ist toi -ât pre 
ședințele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit într-o 
vizită oficială de priete

Primire sărbătorească la Benghazi
Duminică la ora 12,20 a- 

eronova prezidențială a 
aterizat pe aeroportul 
Benina al orașului Ben
ghazi.

In cinstea vizitei înalți
lor oaspeți români, poar
ta aeriană a capitalei de 
est a Libiei era împodo
bită cu drapelele de stat 
ale celor două țări, cu 
portrete ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu 
mari pancarte purtînd in
scripții și urări de bun 
venit.

La seara avionului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cordial de colonelul Moam
mer El Geddafi și soția sa, 
Safia Farkash.

Șeful statului român și 
conducătorul Libiei își 
string mîinile îndelung,- 
cu multă căldură și prie
tenie. Are loc apoi, ce
remonia de întâmpinare, la 
care au luat parte înalte 
oficialități guvernamenta
le libiene.

...Numeroși libieni, pre
cum și muncitori și spe
cialiști români care lu
crează în Libia, în ca
drul acordurilor de coope

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

o vizită în R. P. Mozambicefectuava
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
va efectua, în luna apri
lie a.c., o vizită oficială 

nie în Jamahiria Arabă 
Libiana Populară Socia
listă, la invitația colone
lului Moammer El Ged
dafi, conducătorul marii 
revoluții de la 1 septem
brie 1969. Este prima e- 
tapă a noii solii de pace, 
prietenie și colaborare a 
înalților oaspeți români 

rare dintre cele două țări, 
împreună cu membrii- u- 
nei formații folclorice ro
mânești, îmbrăcați în tra
diționalele noastre costu
me naționale, fac o cal
dă manifestare de simpa
tie conducătorilor’ celor do
uă țări pe care îi acla
mă îndelung,' scandîndu-le 
numele „Ceaușescu — 
Geddafi". Deasupra mul
țimii sînt ridicate pancar
te pe care sînt înscrise, în 
limbile ' română și arabă 
„Ceaușescu — Geddafi", 
„Trăiască prietenia din
tre poporul libian și po
porul român !".

O scenă emoționantă : 
doi dintre copiii specialiș
tilor români care lucrează 
în Libia se apropie de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, le înmînează 
buchete de flori, le a- 
dresează din inimă Un căl
duros „bun venit

In salonul de onoare al 
aeroportului, răspunzînd ru
găminților reprezentanți
lor presei și radiotslevizi- 
unii libiene, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat profunda satisfacție 

de prietenie în Republi
ca Populară Mozambic, 
la invitația tovarășului 
Samora Moises Machel, 
președintele FRELIMO, 
președintele Republicii 
Populare Mozambic.

Această vizită se în
scrie în cadrul întăririi 

pe pămîntul Africii, pri
lej de întîlniri și con
vorbiri cu șefi de stat și 
guvern din țările africa
ne pentru adîncirea și 
dezvoltarea prieteniei și 
colaborării pe multiple 
planuri a României, cu ță
rile continentului.

pentru această vizită, pen
tru prilejul de a se întîl- 
ni și a avea convorbiri 
cu colonelul Moammer El 
Geddafi, consacrate dez
voltării raporturilor ro- 
mâno-libiene pe multiple 
planuri. Cei doi conducă
tori dc stat s-au întreținut, 
apoi îndelung, în salonul 
aeroportului într-o , at
mosferă de caldă priete
nie și cordialitate.

Coloana de mașini, es
cortată de motocicliști s-a 
îndreptat apoi spre orașul 
Benghazi. La ieșirea din 
aeroport, grupuri de ce
tățeni îi aclamă pe cei 
doi conducători de stat, 
scandează lozinci închina
te prieteniei româno-libi- 
ene. Drapele ale celor do
uă țări decorează . auto
strada lungă de 20 kilo
metri ce leagă aeroportul 
Benina de marele oraș 
portuar.

Cetățenii. orașului salu
tă cu bucurie și satisfacție 
pe înalții oaspeți români. 
Sute, de portrete ale 

(Continuare în pag. a 4-a) 

relațiilor de prietenie, so
lidaritate și cooperare e- 
xistente între cele două 
partide, popoare și gu
verne, făurite în timpul 
luptei armate de elibera
re națională a poporului 
mozambican.

Pentru realizarea tuturor obiectivelor
Beneficiarul și constructorul sâ asigure

ritm susținut de lucru -
pe șantierele I. C. M. M.

Trimestrul It pune sarcini sporite în fața cons
tructorilor.. Pentru a vedea ce măsuri s-au luat pen
tru realizarea lor am întreprins o anchetă prin șan
tierele I.C.M.M. care execută lucrări de construcții la 
obiectivele industriale de amploare pentru dezvoltarea 
municipiului. Două dintre șantiere — Vulcan și Pe- 
trila — sînt angrenate în extinderea capacităților de 
producție de la preparațiile Coroești și Petrila, 
unul — Șantierul nr. 2 ’— construiește o nouă 
parație la Livezeni.

Deci, ce măsuri s-au luat pentru realizarea 
cinilor de plan pe trimestrul II și înscrierea în 
fice a tuturor obiectivelor ?

iar 
pre-

sar- 
gra-

ING. CONSTANTIN 
DINCA, șeful șantierului 
nr. 1 Petrila : Aș începe

A noua zi a manifestări
lor din cadrul 
cărții în Valea 
parține E,diturii 
și enciclopedice- 
grarriate întîlniri 
torii la Spitalul 

„Decadei
Jiului11 a- 
ștlințifiee 

Sînt pro- 
cU citi- 
municipal

din Petroșani (ora 12) și 
casa- de cultură (ora 18) în 
timpul cărora vor fi pre-

DECADA CĂRȚII 
IN VALEA JIULUI

zentate lucrările „Răscoala 
lui Horia“ elaborată de 
academicianul David Pro
dan, cunoscut specialist în 
istoria medie a Transilva-“ 
niei și „încercare de isto
rie românească11 de Iohann 
Filestich.

La aceste întîlniri par
ticipă acad. David Prodan, 
dr. Adolf Ambruster și 
Mircea Mîciu, directorul 
editurii. 

prin a arăta că în trimes
trul I ne-am depășit pla
nul valoric cu 2,2 milioa
ne lei, în condițiile unei 
ierni grele pentru noi, cons
tructorii. Ca stadii fizice 
ne prezentăm bine la mai 
multe obiective. Doar la 
spălare — flotație, obiecti
vul principal — sîntem în 
întîrziere față de grafic cu 
20 de zile, din lipsa agre
gatelor de balastieră, care 
a fost o problemă pentru

Intrînd în posesia însemnelor hărniciei

Minerii de la Vulcan fac bilanțul 
realizărilor și iși reînnoiesc 

angajamentele
cu depășiri lă toți indica
torii economico-financiari 
se datorește, în bună mă
sură, aplicării în cadrul 
tuturor. sectoarelor 
brigăzilor a celor 
inițiative 
dintre 
„Brigada 
tivități",

La clubul sindicatelor 
din Vulcan a avut loc 
sîmbătă, 7 aprilie a.c., 
festivitatea de înmînare a 
„diplomelor de echipe și 
brigăzi fruntașe", precum 
și a 
tași“ 
listă 
"cut. 
neri, 
maiștri, 

„insignelor de frun- 
în întrecerea soeia- 
pe anul care a tre- 
Au participat mi- 

șefi de brigadă, 
tehnicieni și in

gineri din cadrul între
prinderii miniere. Eveni
mentul a prilejuit un bi
lanț al realizării sarcini
lor de plan pe primul tri
mestru al anului 1979, 
precum și reînnoirea an
gajamentelor- . de către 
brigadieri. Faptul că mi
na Vulcan a încheiat pri-. 
mul trimestru al anului (Continuare in pag. a 2-a>

toate șantierele. In vede
rea realizării planului pe 
trimestrul II s-au luat mai 
multe măsuri care, în fi
nal, vor duce la înscrie
rea în grafice a tuturor 
obiectivelor și la depășirea 
planului valoric. Pentru a- 
ce.asta va fi pusă în func
țiune balastiera de la Bă- 
iești (aflată deja în probe 
tehnologice), de unde, în- 
cepînd cu săptămîna vi
itoare, ne vom asigura a- 
gregatele. Utilajele grele 
vor funcționa de la jumă
tatea acestei luni în două 
schimburi, se va generali
za acordul global la toate 
echipele, iar pentru com
pensarea. lipsei dulgheri
lor se va extinde montarea

Anchetă realizată de 
Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag a 2-a)

și al 
șapte 

muncitorești, 
amintim : 

produc- 
colector 
sectoru- 
munci- 

„Utilajul intre-

care
înaltei 
„Contul 

de economii al 
lui", „Dirigenția 
torească", „I' ” 
ținut și repaf-at de noi să 
funcționeze fără întreru
pere în procesul de pro
ducție". In discuțiile pur
tate, participanții care 
au luat cuvintul au scos

Alex. TATAR
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Deși timpul a fost nefavorabil
Duminică au continuat
ACȚIUNILE GOSPODĂREȘTI

Cu toate că în tot cursul zilei de duminică au că
zut precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare, unele acțiuni gospodărești au continuat.

Pe drumul spre localitatea Dîlja
O amplă mobilizare de 

oameni și mijloace tehni
ce a cunoscut șantierul or
ganizat pentru recondițio- 
narea drumului spre loca
litatea Dîlja. Majoritatea 
oamenilor și utilajelor ca
re au acționat aici au a- 
parținut șantierului din 
Petrila al întreprinderii de 
construcții și montaje mi
niere. Astfel, cu ajutorul 
unui excavator și a 12 
mijloace de transport de 
mare capacitate a fost a- 
dusă pe drumul spre Dîl
ja o cantitate de 300 mc 
balast de Jiu. In timp ce 
mijloacele mecanice trans
portau materialul, echipa 
de constructori a lui Va
sile Boboc de la același 
șantier, formată din 25 de 
oameni ajutați de 8 oa
meni de la I.M. Dîlja, au 
împrăștiat balastul, refă- 
cînd o porțiune de drum.

Plantări

Eficiența ridicată a 
țiunii a fost asigurată de 
buna organizare a lucrului 
în care și-a spus cuvîntul 
experiența 
Constantin 
șantierului, David Chifor, 
mecanicul șef al șantieru
lui, șeful de echipă Vasile 
Boboc. Au lipsit însă, de 
la această ’ primă acțiune 
organizată pentru reface
rea drumului spre Dîlja, 
tocmai cei mai mult intere
sați — cetățenii din Dîlja. 
Am vrea să credem că 
motivul pe care ei îl in
vocă de data aceasta este 
ploaia care nu a contenit 
să cadă toată ziua, (i-a ri
dat numai pe unii, care au 
muncit). Ei au însă posi
bilitatea să se „reabiliteze" 
în următoarele zile de re
paus în care acțiunile pen
tru refacerea acestui drum 
vor continua.

inginerului
Dincă, șeful

cî

Cartea se bucură 
căutare în rîndurile ti
neretului.

de vacanță

Schimb de experiență

s

Creșterea rolului conducător 
a! organizațiilor de partid în conducerea 

activității economice
■ ■ S /? %>.

■ *

Timpul umed și rece a 
fost folosit pentru efectua
rea unor plantări. In. ve
derea procurării materia
lului pentru plantat cu 
cheltuieli minime, un grup 
format din 40 de tineri s-a 
deplasat pe dealurile din

de mesteceni
împrejurimile municipiu
lui, de unde s-au întors cu 
un număr însemnat de 
mesteceni. Jn cartierul Ae
roport, alt grup de tineri 
au săpat gropi pentru plan
tat arbori ornamentali.

Alte activități gospodărești
Ajutați de un compre

sor, cinci tineri ostași de 
la compania de pompieri 
au început spargerea fun
dației fostei grădinițe din 
strada Republicii (clădire 
demolată cu cîteva luni în 
urmă) în vederea amena
jării pe spațiul respectiv a 
unei zone verzi.

In mod util a folosit 
ziua de duminică și echi
pa de pavatori condusă de 
«Nicolae Stoiea de la 
E.G.C.L, Neputînd să efec
tueze -lucrări de plombare 
pe unele străzi, din cau
za ploii, oamenii 
din echipă, împreună cu 
utilajele de transport cu 
care sînt dotați, s-au de
plasat în zona gării Live- 
zeni, unde au început a-

menajarea prin balastare a 
accesului la viitoarea ram
pă de reziduuri care va 
funcționa aici.

Ieri, în preajma Școlii 
generale nr. 1 din Petro
șani, -20 de oameni ai mun
cii de la I.M. Dîlja au lu
crat la 
în care 
rile de

Toate 
re.ști și

astuparea șanțului 
s-au introdus tubu- 
c analizare.
acțiunile gospodă
rie înfrumusețare 

vor fi continuate în urmă
toarele zile atît cu spri
jinul oamenilor și utilaje
lor unor întreprinderi și 
instituții, cit și cu con
cursul prețios al deputați- 
lor, asociațiilor de locatari 
și cetă țenilor.

• La casa pionieri
lor și șoimilor patriei 
din Petroșani a avut loc 
deschiderea clubului 
vacanței. Cu acest pri
lej au, fost organizate 
întreceri cultural-sporti
ve la care a participat 
un măre număr de pio
nieri și elevi de la șco
lile generale nr. 1, 4 și 
5. Concursul de șah a 
fost cîștigat de Run- 
dina Bubur (Școala ge
nerală nr. 1) și Tibe- 
riu Stroia (Școala 
nerală nr. 5), iar 
mai bun interpret 
dovedit a fi eleva 
niela Enache

: generală nr. 5).
• Pionierii Școlii ge

nerale nr. 2 au partici
pat în zilele de 6 și 7 
aprilie la o dezbatere

i cu tema „România pe 
meridianele lumii1* și la 

i acțiuni patriotice des- 
i tinate realizării angaja
mentului economic,

I
I

Run-

ge-
eel 
s-a

Da-
(Școala

5

c

I

Toma ȚAȚARCA

(Urmare din pag.. 1)

de grinzi și, popi telesco
pici.

GHEORGHE ANTONIE, 
șeful șantierului nr. 2 Li- 
vczeni: Planul pe primul 
trimestru a fost realizat 
la toți indicatorii. Pentru 
trimestrul II realizarea 
planului valoric nu va fi 
o problemă în șantierul 
nostru, însă în vederea a- 
tingerii stadiilor fizice 
planificate ne-am orientat 
să executăm „prin elimi
nare" anuihite obiective. 
Adică vom concentra mai 
multe forțe Ia un obiec
tiv, ev i tind astfel disper- . 
sarea oamenilor și a mași
nilor în șantier. In felul 
acesta vom reuși să obți
nem un ritm intens de lu
cru, o productivitate înal
tă și, totodată, se poate 
crea front de lucru pentru 
diferite categorii de mun
citori (zidari, lăcătuși, 
talatori). Va rămîne 
continuare problema 
menilor calificați în
seriile deficitare (dulgheri, 
mai ales), dar această lip
să va fi suplinită pe mă
sura posibilităților prin 
mecanizarea tuturor lucră
rilor care se pretează la 
așa ceva. La regularizarea 
Jiului aproape totul se e- 
xecută mecanizat, chiar și 
la amenajarea terenului. 
Deci în atenția noastră 
rămîne în continuare me
canizarea (implicit mica Coroești 
mecanizare pe loc de mun-

că) și calificarea oameni
lor, o altă sursă de spo
rire a productivității mun
cii. Numai așa 
să ne realizăm 
trimestriale.

SUBINGINER
RIDZI, șeful
nr. 3 Vulcan : Iptreaga a-

vom reuși 
. sarcinile

.CAROL 
șantierului

Subredacția pionierilor 
din Petroșani

și recepție cărbune brut 
— sînt, prima în de
vans, a doua în. grafie. Pu
nerea în funcțiune e con
diționată de aducerea uti
lajelor de către beneficiar. 
Stadiul de execuție ar per
mite începerea montării, 
însă n-am avut utilajele.

ihs- 
în 

oa- 
me-

tenție a șantierului nos
tru e concentrată asupra 
obiectivelor de la prepa- 
rația Coroești. Pentru a 
intensifica lucrările la 
stocul de cărbune spălat, 
mult solicitat de benefi
ciar, este nevoie de res- 
trîngerea activității pe li
nia I de încărcare a pre- 
parației. Am găsit această 
înțelegere la beneficiar, ne 
va ajuta. Noi am făcut, un 
program de lucru în flux 
continuu. Avem însă ne
voie aici de mai mulți tîm- 
plari. Beneficiarul nu ne 
poate ajuta în acest sens, 
dar avem o promisiune de 
la întreprindere că vor fi 
detașați meseriași de la alt 
șantier. De la Coroești a- 
vem cîteva echipe care 
lucrează la noi cu o jumă
tate de normă. Am 
zat mult în acest fel.

Celelalte obiective
cu termen

dent în acest an — sortare

Realizarea planului pe 
trimestrul II va fi asigu
rată în primul rînd de sta
diile din complexul Coro- 
ești, unde multe lucrări 
sînt în devans sau în gra
fic. Tot aici vom obține o 
depășire care să acopere 
rămînerea în urmă de la

Așadar, din cele trei

reali-

din 
șea-

PETR 
iembrie 
publica 
nirea : 
iar.

PETR 
rea.

1.ON1 
rezervă.

ANIN 
rarea <

VULC
LUPE 

ere 
resc : P
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Abate

.partid, al comuniștilor

Ieri, la comitetul municipal de partid Petroșani a 
avut Ioc un util schimb de experiență pe tema 
„Contribuția organelor și organizațiilor de partid la 
sporirea exemplară a influenței comuniștilor pentru 
înfăptuirea sarcinilor economice". Au participat mem
bri ăi comitetului municipal de partid, ai comisiilor 
organizatorice, secretari si secretari adj țineți cu pro
bleme . organizatorice din întreprinderile Văii Jiului.

In cadrul schimbului de experiență an fost pre
zentate principalele preocupări ale comitetelor do 
partid din Valea Jiului pentru creșterea ..rolului con
ducător- al organizațiilor de j "' u 
în conducerea activității economice. In acest.: context 
a fost subliniată eficiența educativă a adunărilor de 
partid, a discuțiilor individuale cu comuniștii — mij
loace importante de întărire a ordinii și disciplinei, 
de mobilizare plenară a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii Ia realizarea sarcinilor de plan.

In încheierea schimbului de experiență tovarășul 
Mircea Lucaciu, secretar al Comitetului județean de 
partid a prezentat principalele sarcini care trebuie să 
stea în fața organelor și organizațiilor de partid din 
unitățile economice ale Văii Jiului, pe linia creșterțiri 
rolului- și răspunderii acestora la înfăptuirea obiecti
velor: economice ce le revin. .

Azi, vești din Uricani
Acțiuni de urbanizare
Printre acțiunile de în- 

înfrumusețare și urbaniza
re inițiate în această pri
măvară de Consiliul popu
lar al orașului Uricani, se 
numără și demolarea cote
țelor și altor dependințe 
din jurul unor blocuri. Ma
joritatea locuitorilor ce 
posedau asemenea impro
vizații inestetice au înțeles 
necesitatea demolării lor 
și au acționat în consecin
ță. Mai sînt însă unii, e 
drept puțini la număr, ce 
n-au înțeles acest lucru. 
Nu-i cităm nominal, dar 
sperăm ca aceste rânduri 
să-i facă să se încadreze 
în acțiunea comună de 
înfrumusețare a localității.

Reparații capitale 
la blocuri

Zestrea de blocuri, cu a- 
partamente confortabile, 
sporește mereu în orașul 
Uricani. In timp ce cons
tructorii înalță blocuri noi, 
meseriașii de la secția 
Uricani a E.G.C.L. Lu- 
peni se ocupă de întreți
nerea- și repararea -fondu-

«

X 
în- 
li- 
de 
le- 
a-

ce-
li-

obiectivele sociale, unde, 
la un cămin avem o făinî- 
nere în urmă de trei luni 
și nu Sînt șanse de recu
perare. iar cantina încă nu 
e începută, nefiind asigu
rată documentația. La aces
te lucrări sociale sîntem 
sub plan pe tririieștrul 
cu 1,5 milioane lei. Am 
tocmit un program de 
vrare a prefabricatelor 
la I.M.C. Bîrcea, ținem 
gătura permanent și 
vem asigurări că se va 
cepe livrarea în fluxul 
rut de montaj. Această
vrare condiționează planul 
trimestrial. Oricum, la ca
pitolul „lucrări sociale" nu 
există posibilități de recu
perare integrală a restan
ței, dar se va încerca re
cuperarea parțială pe sea
ma obiectivelor industria
le de la preparație.
șantiere care execută lu

crări de construcții-montaj la tot atîtea preparații, 
doar la două — Petrila și Livezeni — există posibi
lități certe de realizare și depășire a sarcinilor de 
plan pe trimestrul II. Pentru aceasta constructorii au 
luat din timp măsuri adecvate, care să permită îns
crierea tuturor obiectivelor în graficele de execuție. 
Nici la cel de-al treilea șantier — Vulcan — situația 
nu este chiar nefavorabilă, dacă ne referim la obiec
tivele industriale (extinderea capacității de producție 
la preparația Coroești). Numai că, la fel ca anul 
cut, acest șantier nu-șî poate realiza sarcinile 
plan datorită neasigurării condițiilor de execuție 
obiectivele sociale planificate. Pentru ca lucrările 
dustriale, aflate acum în devans șau in grafice, 
se realizeze Ia timp va trebui ca beneficiarul 
C.M.V.J. — să se preocupe , mai mult pentru a aduce 
utilajele prevăzute, montarea lor la timp și, deci, pu
nerea la timp in funcțiune a obiectivelor planificate.

tre- 
de 
la

în
să

lui locativ de stat din lo
de
re

parațiile capitale sînt în 
toi. Instalațiile electrice de
fecte sînt puse Ia punct de 
meseriași în fruntea cărora flori săpate, s-au plantat 
se află Dumitru Muntea- 
nu. Reparații se fac și la 
uși și ferestre de- caCre 
echipa lui Ștefan Chere- 
cheș. In acest timp Iosif 
Toșâ, cu formația sa, lu
crează la instalațiile sani
tare. Demn de remarcat es
te faptul că la toate băile 
de la acest bloc cazanele 
vechi se vor schimba cu 
■altele noi. De curînd a 
intrat în reparații capitale 
și blocul 1 de pe Aleea 
Plopilor unde se lucrează 
la parchetarea apartamen
telor de la parter.

Arbori ornamentali, 
iarbă și flori

I-a acțiunile patriotice 
de înfrumusețare și gos-

calitate. La blocul 7, 
pe strada Republicii,

podărire a localității, par
ticipă cu regularitate un 
mare număr , de locuitori, 
de toate vîrstele, ai orașu
lui nostru. Zonele verzi au 
fost curățite, rondurile de

numeroși arbori și arbuști 
ornamentali. In vederea 

. extinderii zonelor verzi 
și reatnenajărn celor exis
tente, pe porțiunile unde 
în timpul iernii au fost 
bătătorite cărări, s-au a- 
d:.ts 200 kg sămînță de iar
bă și 300 arbori ornamen
tali de la pepiniera din 
Aiud. Baza plantărilor '6 
constituie însă valorifica
rea arborilor și arbuștilor 
de pe dealurile, din îm
prejurimi. S-au adus deja 
și plantat numeroși meste
ceni, îndeosebi în noul car
tier Bucura. Acțiunea con
tinuă.

Iosif FLORANESCU, 
Iosif LUCACI, 

subredacția din Uricani

Minerii de la Vulcan 
fac bilanful realizărilor

• (Urmare din pag. 1)

în evidență posibilitățile 
reale. de care dispune co
lectivul minei pentru rea
lizarea exemplară a sar
cinilor de plan. Ion Bud, 
șef de brigadă, sectorul 
V, afirma cu acest prilej: 
„Inițial angajamentul nos
tru: a fost de 1000 tone 
cărbune. La sfirșitul tri
mestrului, avem deja uri 
plus de 2100 tone căr
bune și nu ne vom opri 
aici. Am împuternicirea 
ortacilor din brigadă pen
tru a adăuga drept an
gajament la cele 2 100 to
ne încă 1 000 tone căr
bune". Au mai luat cu- 
vîntul, brigadierii Dumi
tru Sabău, Ștefan Gancz, 
care au reînnoit angaja
mentul cu cîte 1000 tone, 
Ion Calotă — 700 tone, 
Virgil Cristea — 500 tone 
și alții.

dăruire, minerii au, fost 
felicitați de un grup de 
pionieri de la Școala ge
nerală nr. 5; In continua
re inginerii Adrian Fuior, 
Ion Hristea, Ion Grigo- 
raș au împărtășit ortaci
lor din experiența lor de 
muncă. La rîndul său 
directorul întreprinderii, 
inginer Ioan Dumitraș, a- 
firma : „Mina Vulcan dis
pune de însemnate rezer
ve de realizare ritmică 
a sarcinilor de plan. Bi
lanțul de azi exprimă ho- 
tărîrea minerilor noștri 
de a da patriei cît mai 
mult cărbune, Sîntem cu 
toții hotărîți să acționăm 
cu mai multă dăruire și 
responsabilitate în pro
ducție astfel ca la finele 
acestui trimestru să ra
portăm rezultate și mai 
bune la extracția de căr-

Pentr.i munca plină de bune".

Remedierea trebuie făcută !
De aproape două săptă- 

inîni bufetul „Dîmbovița", 
brutăria și familiile care; 
locuim la nr. 18, în strada 
Aurel Vlaicu din Petro
șani nu avem apă. Cauza, 
după cîte ne putem dai 
seama noi, cetățenii, este 
o defecțiune la rețeaua de 
alimentare. Pentru reme
dierea acesteia și restabi
lirea aprovizionării nor
male cu apă, ne-am adre
sat I.G.C L A venit, e a-

îndevărat, un lucrător 
vîrstă, â căutat defecțiu
nea, dar nu a găsit-o. Noi 
continuăm să aducem a- 
pa de care avem nevoie 
zilnic de la sute de metri 
distanță, din strada împă
ratul Traian, deși avem 
instalații în locpințe. So
licităm să se facă repara
ția necesară.

Iosif SZEKELY, 
strada Aurel Vlaicu nr. 18,

Petroșani
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tilor arădeni, 
duminică are 
plus datorită condițiilor vi
trege în care s-a desfășu
rat meciul ; terenul a- 
proape impracticabil supu- 
nîndu-i pe fotbaliști la un 
efort deosebit în disputa 
pentru balon.

Fluierul'de începere a 
partidei dat de arbitrul 
bucureștean Dragomir a ' 

: aflate
în cea de a doua parte a 
clasamentului (locurile 10 
și 14), echipa textiliștilor 
fiind amenințată de spec
trul „lanternei roșii". A- 
cesta a fost și motivul pen-

Cei aproape 4 900 de 
suporteri ai echipei Jiul 
nu au făcut în zadar, du
minică, deplasarea la sta
dion. Ei au înfruntat cu 
stoicism frigul și umezea
la generate de lapovița 
care a căzut pe tot par
cai rsul celor 90 de minute 
ale meciului. Jucătorii noș
tri însă i-au răsplătit din 
plin pe suporteri. I-au 
răsplătit nu atît prin cîști- opus două echipe 
garea celor două puncte 
puse în joc, cît mai. ales 
prin jocul practicat și, tot- ' 
.odată, prin cele două go
luri de o rară frumusețe 
înscrise în poarta textiliș-

Victoria de 
o valoare în

combatan- 
propriile 
atac sus-

D
ta 3.
16,20

Foto : O. GHEORGHE

De ce oare jucătorii Minerului din Lupeni nu 
bat", ca acasă, pentru minge, pentru victorie, și 

deplasare ?

tru care ambele 
te își urmăreau 
interese : Jiul — 
ținut în vederea adjude
cării victoriei, 
obținerea unui draw, 
cesar ca aerul 
pentru evitarea retrogradă
rii.

■ Prima parte a jocului 
’.se- desfășoară în. nota do
minantă a gazdelor, însă 
atacurile lor nu sînt fruc- 

. tificate, avînd de înfrun
tat oponența dîrză a în
tregii apărări textiliste, dar 

'mai ales a portarului Duc- 
kadam, într-o excelentă 
formă. Nici atacanții noș
tri, cu toate atacurile sus
ținute, nu reușesc să-și re
gleze tiru), ratînd din po
ziții favorabile : Bucures- 
cu, 'Rusu, Cassai și Stoichi
ță. In ajutorul atacanților 
vin și apărătorii, dar șu
tul lui Ciupitii trece pe 
lîngă poartă, iar „capul" 
lui Bădin întîlnește trans
versala, astfel că prima re
priză rămîne albă.

La reluare, în teren își 
face apariția . Mulțescu, a 
cărui prezență în joc ani
mă mai mult atacul. Re
priza secundă se desfășoa
ră, cu mici excepții, la o 
singură poartă, cea texti- 
listă. Dar atacurile necon
tenite ale gazdelor conti
nuă să rămînă nefinaliza
te. Crește în schimb ra
portul de cernere (10—0

U.T.A.
ne-

în lupta

pma m mm. 75). Apărăto
rii oaspeți fac tot mai 
greu față acestor . atacuri 
în serie, apelînd chiar ia 
faulturi. Ca urmare a. ți
nui asemenea fault Bîlcu- 
res'cu este nevoit (min. 74) 
să părăsească terenul, lo
cul lui fiind luat de lăn
ci i. Cu două piese proas
pete în atacul Jiului poar
ta oaspeților e amenința
tă și mai mult. In urma 
presingului prelungit, cum 
era normal, vine și primul 
gol. In min. 77 Mulțescu 
execută o lovitură liberă 
de pe partea dreaptă din 
unghiul scurt, direct în 
careu, de unde Stoichiță, se 
desprinde dintr-un buchet 
de jucători și înscrie cu 
capul : 1—0. Bucurie în tri
bune’, toată lumea uită de 
lapoviță, fotbaliștii parcă 
nici nu observă noroiul, 
care le pătrunsese pînă și 
în ochi (terenul semăna 
mai mult cu o arătură de 
toamnă) și după încă cinci 
minute se înscrie cel de-al 

, doilea gol. O nouă lovitură 
liberă, de data aceasta 
perpendiculară pe poartă, 
de la aproximativ 16 m. 
Execuția impecabilă a lui 

’ la 
, . - a-

cestui meci, din care am
bele echipe doreau să ia
să învingătoare. A cîștigat 
însă cea 
mult, a 
vitregiile 
zat totul 
au făcut 
permanent în teren un 
unsprezece care a gîndit ca 
un singur om. ,

C. IOVANESCU

Mulțescu ridică scorul
2—0, pecetluind soarta

care a luptat mai 
știut să învingă 
naturii, nu a mi
ps apărare (cum 

oaspeții) și a avut

Pe un teren complet des
fundat, Știința Petroșani 
a oferit celor. două mii de 
spectatori prezenți în tri
buna propriului stadion 
cea de-a șasea victorie 
consecutivă în turul tur
neului final al campiona
tului primei divizii, 
două succese 
deplasare, la 
cincisprezecele 
întrecut și pe 
,,en titre", Farul Constan
ța, cu 10—0 (6—0) 
trînd 

. pira 
lui. 
reale 
tidei 
probleme celor două echi
pe. Cu toate acestea am
bele echipe ne-au oferit 
un bun.. spectacol sportiv 
pa parcursul căruia ăm ă- 
sistat la o mare risipă de 
energie. Regretabil .. inci
dentul din minutul 14, in
cident provocat, spre stu
pefacția noastră, de Bucos, 
autorul unui gest inexpli
cabil la adresa arbitrului 
bucureștean C. 
după ce acesta 
în mod absolut 
o încercare de 
la b clară piedică a 
Motrescu asupra lui Dinu.

După 
obținute în 

București, 
nostru a 
campioana

păs- 
șanse reale de a as
ia, șefia clasamentu- 
Duminică, condițiile 
ale desfășurării par
au ridicat serioase

Cristescu 
acordase, 

justificat, 
penalizare 

lui
I J

în momentul în care ulti
mul avea de îndeplinit' 
simpla formalitate de a a- 
tinge balonul culcat înt

1 
nai. 
5onomice. 
regis trări’ 
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Divizia C

BISTRIȚA BĂBENI — 
-MINERUL LUPENI 1—0. 
Minerul s-a deplasat la 
Băbeni cu dorința de a cu
ceri cele două puncte pu
se în joe. Amenințate de 
retrogradare, gazdele au 

.mizat, de asemenea, pe vic
torie dînd naștere în acest 
fel la o întrecere sportivă 
aprig disputată, cu atacuri 
și contraatacuri la ambele 
porți. Prima mare ocazie o 
au oaspeții în min. 34 cînd 
Tismănaru scapă de apără
torii echipei gazdă, dar 
este oprit din acțiune de 
fluierul arbitrului Cons-

DIVIZIA A

Speranțe spulberate 
tantinescu pentru un of
said imaginar. Gazdele a- 
tacă la rîndul lor dar, apă
rarea minerilor, în frunte 
eu Homan șl Burdangiu, 
este la post și astfel re-j 
priza se încheie cu un scor 
alb. .

Repriza a doua debutea
ză cu atacul echipei Mine
rul, dar terenul greu, plin 
de bălți, îngreunează con
trolul balonului și oaspe
ții ratează o mare ocazie 
prin Covaci. Din acest mo
ment arbitrul bucureștean 
.Constantinescu nu permite 
oaspeților să se apropie de 
poarta echipei din Băbeni.

In plus, la o deposedare 
prin alunecare, Voicu pri
mește un cartonaș roșu și 
este eliminat de pe teren.

Rămași în zece oameni, 
minerii luptă din greu 
pentru rezultat. Cînd se 
părea că meciul se va în
cheia cu scor alb (erono- 
metrul mai indica doar 
trei minute de joc), arbitrul 
acordă lovitură de la 11 
metri și Bistrița Băbeni în
vinge cu 1—0, cu largul 
concurs al arbitrului, sco- 
țînd echipa Minerul Lu
peni din întrecerea pentru 
șefia clasamentului. (C.D.)

DIVIZIA C 7

Înfrîngere categorică șl... un semnal 
de alarmă pe adresa asociației

PANDURII TG. JIU — 
MINERUL VULCAN 6-0 
(4-0). Scorul înregistrat du
minică la Tg. Jiu în partida 
dintre Pandurii și 
Vulcan ne scutește 
multe comentarii, 
dacă cei prezenți 
dion au asistat la o adevă
rată mostră de arbitraj 
părtinitor oferită de Ianoș 
Apostol din București, ca
re a favorizat net echipa 
antrenată de Ion Pîrcălab, 
înfrîngerea este prea cate
gorică. Dincolo de aceste tț- 
rnănunte (nu din cele mai

Minerul 
de prea 

Chiar 
pe sta

nesemnificative) se desprin
de concluzia — anticipată 
și din partidele preceden
te -- că echipa minerilor 
din Vulcan traversează o 
criză de formă. Aceasta s-a 
observat chiar în partide
le de pe propriul teren. 
Una din cauze ar putea fi 
și fluctuația de la conduce
rea ’tehnică a echipei, în 
prezent pregătirea jucăto
rilor fiind lăsată doar în 
seama antrenorului secund. 
De aceea, tragem un sem
nal de alarmă, pe adresa 
conducerii asociației. (C..I.)

REZULTATE TEHNICE : F.C. 
Corvinul — Dinamo 1—0, A.S.A 

Baia Mare 4—2, „U“
— S.C. Bacău 2—0, Jiul 

2—0, Sp. studențesc —
F.C. Olimpia — 
3, C.S. Tîrgoviște 

„Poli“

— F.C.
Craiova
U.T.A.
Chimia 1—0,
„Poli" Iași 2-
— Steaua 2—1, Gloria — 
Timisoara 0—1, F.C. Argeș 
F.C. Bihor 1—0.

CLASAMENTUL
F.C. Argeș
Dinamo
Steaua
C.S. Tîrgoviște
U. Craiova 

studențesc 
Baia Mare 
Bacău 
Iași

Sp.
F.C.
S.C.
Poli
Jiul
A.S.A.
Poli Timișoara 24
F.C. Olimpia
F.C. Corvinul
Gloria
U.T.A.
Chimia
F.C. Bihor

ETAPA

24 14
24
24
24 11
24
24
24
24
24
24
24

11
12

24
24
24
24
24
24

9
10
12
10
9

10
9
9

10
9
9
7
7
6

3 7
7 6
4 8
5 8
8 7
6 8
2 10
5 9
6 9
4 10

12 
11
12
12

37-21- 31
30-16 29
42-25 28
29-23 27
29-19 26
33-30 26
26-26 26
28- 23 25
27-29 24
29- 34 24
33-30 23
22- 25 22
25- 36 22
30- 34
26- 37
31- 33
24-39
23- 34

21
21
20
19
18

REZULTATE TEHNICE : U- 
nirea Drăgășani — Dierna Orșo
va 2—0, Progresul Băilești — 
Chimistul Rm. Vîlcea 5—1, Gloria 
Drobeta Tr. Severin — C.F.R’.
Craiova 3—1, Constructorul Cra
iova — Constructorul Tg. Jiu 
2—0, Minerul Motru — Lotru 
Brezoi 4—0, Pandurii Tg. Jiu 
— Minerul Vulcan 6—0, Bistrița 
Băbeni — Minerul Lupeni 1—0, 
Metalul Rovinari — Metalurgis
tul Sadu 1—2.

CLASAMENTUL
Pand. Tg. Jiu 
C.F.R. Craiova 
Minerul Lupeni 
Dierna ‘ Orșova 
Constr. Craiova 
Lotru Brezoi 
Minerul Vulcan 
Gl. Dr. Tr. Sev. 
Minerul Motru 
Met. Sadu 
Progr. Băilești 
Met. Rovinari 
Chim. Rm. Vil. 
Unirea Drag. 
Bistr. Băbeni 
Constr. Tg. Jiu

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

25
23
21
20
19

7 41-20
7 33-27
6 26-25
9 20-27
8 23-29
9 29-40 19
9 35-27
8 30-30

33-37
26- 34
21- 27
27- 36
22- 47
24-35

Construe-
Progresul Băi

9
10
10 
11 
11 
12

18
18
18
18
17
16
16
15

VIITOARE (miercuri, 
11 aprilie): Poli Timișoara — 
F.C. Argeș, C.S. Tîrgoviște — 
F.C. Bihor, Dinamo — F.C. O- 
limpia, Chimia — F.C. Corvinul, 
U.T.A. — A.S.A., Sp. studențesc 
— Steaua, Poli Iași — S.C. Ba
cău, U. Craiova — Jiul, F.C. Baia 
Mare — Gloria. /

20 12 1
20 10 3

7 7
9 2
7 5
8 3
7 4
6 6
7 4
8 2
7 3
7 2
7 2
7 1

ETAPA VIITOARE :
torul Tg. Jiu
Iești, Dierna Orșova — Pandurii 
Tg. Jiu, Lotru Brezoi — Bistrița 
Băbeni. Minerul Vulcan — Me
talurgistul Sadu, Minerul Lu
peni — Metalul Rovinari. Chi
mistul Rin. Vîlcea — Gloria 
Drobeta Tr. Sev., Minerul Motru 
— Constructorul Craiova, C.F.R. 
Craiova •— Unirea Drăgășani.

DIVIZIA C8
REZULTATE TEHNICE: C.F.R. 

Simeria — Metalul Bocșa 2—0, 
Unirea Tomnatic — Gloria Re
șița 1—-0, Laminorul Nădrag 
Minerul Oravița 1—0, Vulturii 
textila Lugoj — Știința Petro
șani 3—0, C.I.L. Blaj — Metalul 
Hunedoara 2—0, Minerul Ghelar 
— Unirea Alba Iulia 1—2, Meta
lul Oțelul Roșu — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 1—1. Electromotor 
Timișoara — I.C.R.A.L. Timi
șoara 2—1.

Electro-

clasam:ENiTUI
Vuit. tx. Lugoj 20 12 3 5 38-17 27
Unirea S. M. 20 11 3 6 29-20 25
Lam. Nădrag 20 10 3 7 33-22 23
Unirea A. I. 20 11 1 8 26-17 23
Unirea Tom. 20 9 4 7 31-22 22
Șt. Petroșani 20 9 4 7 35-31 22
Min. Oravița 20 9 4 7 30-28 22
Electr. Tini. 20 7 5 8 29-28 19
C.F.R. Simeria 20 8 3 9 20-25 19
Min. Ghelar 20 7 4 9 25-24 18
Met. Bocșa 20 8 2 10 25-35 18
I.C.R.A.L. Timî 20 7 4 9 19-31 18
Gl. Reșița 20 7 3 10 30-30 17
Met. Oț. Roșu 20 7 3 10 22-27 17
Met. Huned. 20 6 4 10 16-34 16
C.I.L. Blaj 20 5 5 10 15-30 15

ETAPA VIITOARE :
motor Timișoara — Metalul O- 
țelul Roșu, ’ Știința Petroșani. — 
Minerul Ghelar, Unirea Sînnic.o- 
lau Mare — I.C.R.A.L. Timișoa
ra. Gloria Reșița — Laminorul 
Nădrag, Minerul Oravița — Vul
turii textila Lugoj, Metalul Boc
șa — C.I.L. Blaj. Unirea Alba 
Iulia — Metalul Hunedoara, U- 
nirea Tomnatic — C.F.R. Sirne- 
ria.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
REZULTATE TEHNICE : Au

rul Certej — Dacia II Orăștie 
1—0, Constructorul Hunedoara — 
Metalul. Simeria 5—0, Prepara
torul Teliuc — Metalul Criscior 
3—0, Preparatorul Petrila 
C.F.R. Petroșani 2—-2, Minerul U- 
ricani — Minerul Paroșeni 2—2, 
Minerul Aninoasa —• Explorări 
Deva 2—8, I.G.C.L. Hunedoara_ — 
I.M.C. Bîrcea 1—2, Parîngul 
nea — Auto Hațeg 0—0.

CLASAMENTUL

Lo-

Expl. 
Min. 
Min.
Min.
Constr, 
Aurul ‘ 
Dacia I
I.M.C.
Prep, 1 
C.F.R.

Deva
Paroșeni 
Aninoasa 
Uricani 
. Hd. 
Certej 
II Orăștie 
Bîrcea
Petrila
Petroșani

Auto Hațeg 
I.G.C.L. Ild. 
Met. Simeria . 
Parîngul L.
Met. Criscior 
Prep. Teliuc

20
20
20
20
20
20 

: 20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

11
9
9

10
11
9
9
7
7
8
6
6
4
3

3
4
7
5
6
7
9
8
9

10
8
9

12
10
15 13-43
14 24-70

59-14
49-23
40- 30
41- 32
37-16
36- 36
37- 27
47-40
33-37
36-45 17
28-28
30-44
25-42
28-34

32
28
24
24
23
23
22
21
20

15
15
14
12
9
9

15 2
12 4

2
6
5
3
0
3
2
3
5
3
2
4
1
3

ETAPA VIITOARE :
Lonea
Hațeg
I.M.C. 
noasa,
Uricani, Minerul Paroșeni — 
Preparatorul Petrila, C.F.R. Pe
troșani — Preparatorul Teliuc, 
Metalul Criscior — Constructo
rul Hunedoara. Metalul Sinșeria 
— Dacia II Orăștie

Parîngul
— Aurul Certej, Auto 
—; I.G.C.L. Hunedoara, 
Bîrcea — Minerul Ani- 
Explorări Deva — Minerul

terenul de țintă advers ; 
Enciu Stoica transformă 
stabilind scorul reprizei la 
6—0. Repriza secundă, do
minată de la un capăt ta 
altul de echipa gazdă, ins- . 
talată autoritar în jumăta
tea de teren a oaspeților 
a consfințit succesul meri
tat al băieților lui Titi lo- 
nescu, in urma încercării 
semnate de Ortclccan la 
capătul unei admirabile 
acțiuni inițiate de Băloi.

Sincere felicitări cineis- 
prezecelui studențesc minier 
la finele primei părți a 
„turneului laureatelor". Lo
cul II, la egalitate de 
puncte qu liderul, vorbeș
te de la sine, lăsîndu-ne 
speranța că după cinci 
săptămîni de întrerupere 
băieții noștri voi’ continua 
seria succeselor din a- 
ceastâ primăvară.

Nicolae LOBONȚ

Șahul are mulțl 
adepți la Petrila

săptămîni 
din .
un 

campionat orășe- 
șah pentru ama- 
participăt 50 de 
reprezentînd 8 

sportive. Campio- 
____  ’ ' în 
trei etape... Dligă prima 
etapă — de clarificare •— 
jucătorii care au cîștigat 
peste 50 la sută din par
tide au fost împărțiți în 
două grupe. Primii 8 cla
sați din fiecare grupă și-au 
disputat primele zece lo
curi. Iată cîștigătorii în 
ordinea locurilor ocupate : 
I. Albu. (muncitor, I.M. Pe
trila), N. Preduți (maistru 
minier, I.M. Lonea), Gh. 
Biro (inginer, preparația 
Petrila). I. Prorociuc (mi
ner, I.M. Lonea), Gh. Ino- 
van (lăcătuș, I.U.M.P.), 
Svedak (miner, I.M. Pe
trila). E. Haring (muncitor, 
I.C.M.M.), Al. Symandy 
(miner, I.M. Dîlj.a), C. Cos- 
ma (lăcătuș. I.M; " 
I. Podar (lăcătuș, 
trila).

De organizarea competi
ției s-a ocupat Ladislaiț 
Lupa, care a asigurat și- 
arbitrajul competent al 
partidelor.

C.A. VOINESCU

Timp de trei
la clubul sindicatelor 
Petrila s-a desfășurat, 
atractiv 
nesc, de 
tori. Au 
jucători 
asociații 
natul s-a desfășurat

Petrila).
I.M. Pe-

Schi
„Cupa Voința “

în zilele de 1—8 aprilie, 
în masivul Paring, a avut 
loc, sub genericul „Daciă- 
dei", ediția 1979 a compe
tiției dotată cu „Cupa Voin
ța". Au fost prezenți 56 
concurenți, reprezentînd 
secțiile de schi a patru a- 
sociații sportive din ju
deț.

REZULTATE TEHNI
CE : Copii 6—10 ani, fete : 
Diana Fira, As. Voința De
va. Băieți: Cătălin Su- 
ciu, As. Voința Petroșani. 
Copii 10—14 ani, fete: 
Juliana Gros, Școala^ spor
tivă Petroșani. Băieți : Be- 
nedic — Gabriel Duck. As. 
Voința Petroșani. Juniori i 
Dan Negruț. Școala sporti
vă Petroșani. Senioare: 
Sidonia Fira, As. Voința 
Deva. Seniori : Alexandru 
Acs, As. Voința Petroșani. 
Pe echipe s-au clasat în 
ordine • 1. As. 
Petroșani, 2. As. ..
Deva, 3. Școala sportivă 
Petroșani.

Ioan DUCK, 
secretar As. „Voința" 

Petroșani

„Voința" 
„Voința"
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au început 

un nou itinerar pe pămîntul african
Primire sărbătorească la Benghazi Ceremonia plecării din Libia

(Urmare din pag. 1)

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se află expuse 
pe numeroase clădiri a-

flate de-a lungul traseu
lui.

însoțiți de aceste do
vezi ale sentimentului de 
stimă și admirație ale po
porului libian, cei doi

conducători s-au îndrep
tat spre hotelul Kasr Al- 
giazira —■ reședința 
zervată înalților oaspeți 
pe timpul șederii lor 
Benghazi.

re

in.

de floriDepunerea unei coroane 
la Monumentul Eroului Național Libian, 

Omar Mukhtar
In cursul după-amiezii, 

președintele Republicii 
Socialiste România, to- 

. varășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
a depus o coroană de flori 
la Monumentul, lui Omar 
Mukhtar, simbol al lup
tei poporului libian îm-

Dineu oficial

potriva cotropitorilor stră
ini, pentru neatîrnare.

Eroul național al po
porului libian, Omar Mukh- 
tar s-a situat în fruntea 
mișcării de rezistență a 
populației din zona de 
est a Libiei — Cirenăica 
—• luptînd - împotriva co
tropitorilor străini, în pe
rioada în ca re fascismul i-

talian încerca să coloni
zeze țara.

După ceremonia depu
nerii coroanei de flori, des
fășurată în acordurile 
„Imnului martirilor" 
păstrat un moment 
reculegere.
Nicolae Ceaușescu și 
varășa Elena Ceaușescu 
scris apoi, în Cartea 
onoare.

s-a 
de 

Tovarășul 
to- 
au 
de

Luni, la Benghazi, s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
în Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialis
tă.

După semnarea Comu
nicatului Comun, tovară-, 
șui Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți de colonel Moam
mer El Geddafi, și soția 
sa Safia Farkash, s-au 
îndreptat spre aeroportul 
Benina, unde a avut loc 
ceremonia plecării înal
ților soli ai poporului ro
mân.

Indreptîndu-șe 
eronavă, 
români, însoțiți de 
străbat un culoar viu.

spre a-
înalții oaspeți 

gazde
Dea-

supra grupurilor de ce
tățeni sînt ridicate pan
carte pe care stă scris, în 
limbile arabă și 
„Ceaușescu — 
„Trăiască 
tre popoarele libian 
român !". întreaga 
tență aplaudă, se scandea
ză lozinci! „Trăiască prie
tenia li.b.iano-română !", 
„Trăiască Ceaușescu, tră
iască Geddafi", „Trăiască 
România !".

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de 1‘a persona
litățile libiene aflate pe 
aeroport.

La scara avionului,
Ionel Moammer El Ged
dafi și doamna Safia Far-

română : 
Gedda Ei", 

prietenia din- 
Și 

asis-

kash își iau un călduros 
rămas bun de la tovară
șul Nicolae Ceaușescu șl 
de Ia tovarășa E--I e n a 
Ceaușescu. Conducătorii 
celor două țări se îm
brățișează cordial. Este 
un moment deosebit, sem
nificativ pentru bunele re
lații de prietenie dintre 
cei doi conducători de 
stat, dintre popoarele ro
mân și libian.

La ora 11,45, 
prezidențială
îndreptîndu-se spre 
bon, următoarea 
soliei de pace și priete
nie a șefului statului ro
mân într-o serie de țări a- 
fricâne. : <■ <- i

aeronava 
decolează,.

Ga-
etapă a

co

oferit în onoarea
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

rășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In timpul dineului, Care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, priete- 

ma- 
rii revoluții de la 1 sep
tembrie 1969, colonel Mo-

Conducătorul marii re
voluții de la 1 septem
brie 1969, /colonel Moam
mer El Geddafi, șl soția 
sa, Safia Farkash, au o-
ferit, duminică, un dineu
oficial în onoarea pre- nească conducătorul
ședintelui Republicii So
cialiste România, tova-

președintelui 
Elena Ceaușescu
ammer El Geddafi, și pre
ședintele' Republicii So
cialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
au rostit toasturi, ■ urmă
rite cu atenție și sublinia
te cu aplauze de cei pre- 
zenți.

tovarășului Nicolae Ceausescu,Sosirea 
împreună cu tovarășa [lena Ceaușescu,

a

III

Întîlniri ale tovarășei Elena Ceaușescu 
eu doam na Safia Farkash

Duminică după-amiază și 
luni, tovarășa Elena 
Ceaușescu a primit, la re
ședința rezervată înalți
lor oaspeți români la Ben
ghazi, vizita doamnei Sa
fia Farkash, soția condu
cătorului poporului li
bian, Moammer El Ged- 
dafi.

Cu acest prilej, doamna

Geddafi și-a exprimat deo
sebita bucurie de a o a- 
vea ca oaspete și de a 
purta convorbiri cu to
varășa Elena Ceaușescu.

Au fost discutate pro
bleme de interes comun, 
s-au făcut schimburi de 
opinii privind unele as
pecte ale dezvoltării vie-

ții economice, sociale 
culturale în cele 
țări, precum și cu privi
re la amplificarea rela
țiilor de prietenie și co
laborare dintre popoarele 
român și libian.

Intîlnirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, de
stimă și respect reciproc.

Și , 
două

încheierea convorbirilor oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

și colonelul Moammer El Geddafi, 
conducătorul marii revoluții de la 1 septembrie 1969

Președintele Republicii 
Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au sosit 
9 aprilie, 
ficială de 
Republica 
punzînd 
ședintelui 
a doamnei Josephine Bon
go.

Este a doua etapă a noii 
solii de prietenie, colabo
rare , și solidaritate pe ca
re șeful statului român o 
poartă în aceste zile 
pămîntul Africii și 
a debutat sub cele 
bune auspicii.

La ora 17,00, ora 
lă, după un zbor neîntre
rupt de cîteva ore, aero
nava prezidențială, escor
tată de la granițele ga
boneze de o escadrilă de 
cinci avioane ale forțe-

luni, 
într-o vizită o- 
prietenie, 
Gaboneză, răs- 
invitației 
Omar Bongo, și

în

pre-

Pe 
care 
mai

loca-

lor aeriene ale țării, 
terizează pe aeroportul in
ternațional „Leon M'Ba" 
din Libreville.

Aeronava este 
bită sărbătorește cu 
colorul românesc și 
drapelul Republicii Ga
boneze încadrând portre
tele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Omar Bongo. 
Pe numeroase și 
nouri, ce decorează 
rea aerogării, stau 
se cuvinte de bun 
adresate înalților 
români.

La coborârea din 
Nicolae 
și tovarășa 

sa-

împodo- 
tri- 

cu

niari pa- 
clădi- 

înscri- 
sosit 

oaspeți

avion,
tovarășul
Ceaușescu

■ Elena Ceaușescu sînt 
lutați cu deosebită cordi
alitate de președintele O- 
mar Bongo și soția 
Josephine Bongo.

După ceremonia sosirii, 
cei doi președinți, tova-

sa,

rășa Elena Ceaușescu și 
doamna Josephine Bongo, 
celelalte persoane oficiale, 
române și gaboneze, se 
îndreaptă spre salonul o- 
ficial al aerogării, unde, 
în fața unei numeroase 
asistențe, a, reprezentanți* 
lor presei și radio televizi
unii, .președintele 
Omar Bongo ' rostește un 
cald cuvînt de bun sosit.

Răspunde președintele 
Nicolae Ceaușescu.

Cei doi președinți iau
apoi loc în mașinile ofi
ciale, care îi poartă la re
ședința rezervată 
lor oaspeți.

Președintele 
Ceaușescu și 
Omar Bongo, 
Elena Ceaușescu și 
na Josephine 
go se întrețin aici 
ambianță de caldă 
alitate și prietenie.

înalți-

Nicolae 
președintele 

tovarășa 
doam-

Bon- 
într-o 
cordi-

La Benghazi au avut loc, 
duminică și luni, convor
biri oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al. Partidului 
Comunist Român, 
ședințele Republicii 
cialiste România, și 
Ionel Moammer El 
dafi, conducătorul 
revoluții de 
brie 1969.

In cadrul 
s-a procedat
de păreri asupra evolu
ției colaborării româno- 
libiene și a upor pro
bleme ale actualității po
litice internaționale de in
teres comun.

pre- 
So- 
co-

Ged- 
marii

la 1 septem-

convorbirilor 
la un schimb

A fost relevată 
gerea că. întărirea, 
teniei și amplificarea 
laborării dintre 
și Libia servește 
sele celor două 
cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Convorbirile s-au des
fășurat sub semnul prie
teniei, stimei și prețuirii 
reciproce ce caracterizează 
relațiile statornicite , în
tre popoarele și țările 
noastre, care cunosc o de/. - 
voltare continuă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și colonelul Mo
ammer El Geddafi 
exprimat satisfacția

convin- 
prie- 

co- 
România 

intere- 
popoare,

tru înțelegerile la care 
s-a ajuns, au reafirmat do
rința Republicii Socialis
te România și Jamahiri- 
ei Arabe Libiene. Popu
lare Socialiste de , a im
prima un nou impuls co
laborării dintre ele, 
tărîm 
tehnico-științific, în 
ra culturii și 
tului.

S-a apreciat 
rea prieteniei 
fiearea colaborării 
no-Iibîcnc este în folosul 
celor două popoare, al 
progresului și prosperită
ții lor, al cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii în-

Pe 
politic, economic, 

sfe- 
învățămîn-

și-au
pen- tre națiuni.

că
Și

întări- 
ampli- 
româ-

Ceremonia semnării documentelor
oficiale româno-libiene

Luni, 9 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
aliste România, și 
nel Moammer El 
dafi, conducătorul 
revoluții de la 1 :
brie, au semnat, 
drul unei ceremonii 
a avut 
Comunicatul Comun, docu
ment în care sînt cuprin
se rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei- ofi
ciale de prietenie a șefu-

pre- 
Soci- 
colo- 
Ged- 

marii 
septem- 
în ca-

care 
loc la Benghazi,

lui statului român în Ja- 
mahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă, ale 
convorbirilor româno-libie
ne la nivel înalt.

După semnare, cei 
conducători 
mîinile cu 
îmbrățișat.

și-au 
căldură,

i doi 
strîns 

s-au

★
In cadrul aceleiași 

remonii, Virgil Trofin, 
viceprim-miniștru al gu

vernului, Jad Allah Azuz 
Al Talhi, secretar pentru

.ce-.

economie al Comitetului 
Popular General și Omar 
Al-Mansur, secretar pen
tru industria grea, au sem
nat Acordul comercial pe 
termen lung între Româ
nia și Libia, precum și 
Memorandumul privind 
dezvoltarea cooperării e- 
conomice, tehnice și ști
ințifice, a schimburilor co
merciale dintre cele două 
țări.

Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu președintele Omar

. Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
s-a întîlnit luni după- 
amiază, la palatul prezi
dențial „Renovation" din 
Libreville, cu președintele 
Republicii Gaboneze, O- 
mar Bongo.

In cadrul întrevederii, 
-cei doi președinți aii â- 
cordat o deosebită atenție

examinării stadiului re
lațiilor bilaterale pe di
verse planuri.-Ei au cons
tatat cu satisfacție că a- 
cordurile și înțelegerile 
convenite cu prilejul în- 
tîlnirii de la București, din 
1975, au creat o bază trai
nică extinderii și dezvol
tării acestor relații pe tă
rîm politic, economic, teh- 
nieo-științific, cultural și

Bongo
în alte domenii de 
res comun. De t. 
părți s-a manifestat 
tărîrea de a da un 
impuls conlucrării 
terale, promovării 
largi și fructuoase 
rări.

întrevederea a 
într-o atmosferă 
prietenească.

inte- 
ambele 

■ ho- 
nou

bila- 
unei 

coope-

decurs
caldă.

începerea convorbirilor oficiale
Luni după-amiază, la 

palatul prezidențial „Reno
vation" din Libreville, au- 
început convorbirile ofi
ciale între președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Gaboneze, O- 
mar Bongo. Adresînd un- 
cald salut, președintele O- 
mar Bongo a exprimat 
bucuria poporului gabo- 
nez și a sa personală de 
a avea ca oaspeți 
pe președintele 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu .

Președintele

iluștri
Nicolae 
doamna

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit pen-

tru cuvintele adresate, 
pentru primirea 
de călduroasă de

- s-a bucurat din 
populației din orașul 
breville 
nelor relații de prietenie 
și colaborare statornicite 
între cele două țări și 
popoare.

In cadrul convorbirilor a 
fost exprimată dorința co
mună a celor două părți 
de a dezvolta în conti
nuare, pe multiple pla
nuri colaborarea și co
operarea româno-gabone- 
ză.

Cei doi șefi de stat au 
hotărât ca aspectele con-

deosebit 
care 

partea 
' Ei- 

expresie a bu-

crete ale colaborării bi
laterale să fie examinate 
în cadrul întîlnirilop 
lucru dintre factorii 
răspundere din delegațiile 
celor două țări în 
rea finalizării de 
țiuni și înțelegeri menite 
să ducă la diversificarea 
cooperării economice, a 
schimburilor comerciale, 
tehnico-științifice și cul
turale, a conlucrării în 
alte domenii de interes 
reciproc.

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și 
respect reciproc.

de 
de

vede- 
noi ac-
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