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VIZITA DE PRIETENIE ÎN TARA NOASTRĂ 
A TOVARĂȘULUI AHMED SEKOU TOIilil, 

secretar general al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea
Ceremonia sosirii

Reparațiile și reviziile de duminică 
asigură plusurile de producție luni ?

Raid-anchetă la întreprinderi miniere
Duminică și luni, o echipă de reporteri ai ziarului nostru au efectuat un raid- 

anchetă ia întreprinderile miniere Lupeni, Vulcan, Livezeni și Petrila.
SCOPUL î Urmărirea realizării graficului de revizii și reparații programate dumi

nică, a prezenței personalului de întreținere la serviciu, a calității lucrărilor executate, 
a asigurării asistenței tehnice necesare.

MOTIVUL, INIȚIERII ANCHETEI î Nu de puține ori, utilajele reparate sau revizuite 
duminică, au „căzut", efectiv, luni dimineața, impietind rezultatele Ia extracția de 
căt’-—»e< . ■ ,

SISTEMUL DE VERIFICARE? Elementul concret, cărbunele. A fost, sau <nu, rea
lizat preliminarul schimbului' I ? Au fost, sau nu, defecțiuni electromecanice ?

lată constatările noastre :

La' invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român; președin
tele Republicii Socialiste 
•România, și a tovarășei 
Elena Ceausescu, luni, .20 
septembrie, a sosit la 
București, într-o vizită de 
prietenie, tovarășul Ahmed 
Sekou Toure, secretar ge
neral al Partidului Demo. 
crât din Guineea, președin. 
tele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea, îm
preună cu tovarășa Andree 
Toure.

Solemnitatea sosirii înal
tului oaspete din țara afri

cană prietenă a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. îm
podobit sărbătorește. Pe 
frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președin
ților.

La ora 17, avionul cu 
care a călătorit conducă- 
toiul partidului și statului 
guineea a aterizat.

în întîmpinarea înalțilo'r 
oaspeți au venit tovarășul 
N'colae Ceaușescu și tova. 
l ăsa Elena Ceaușescu.

Erau, de asemenea, pre. 
zenți, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, alți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului.

La coborîrea din avion, 
tovarășul Ahmed Sekou 
Toure și tovarășa Andree 
Toure au fost salutați cu 
multă căldură, cu priete
nie de tovarășul Nicdlae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescii; Cei doi 
conducători de partid și de 
stat și-au strîns îndelung 
mîinile, s-âu îmbrățișat. 
Tovarășa Elena Ceaușelcu 
a urat, la. rîndul său. un 
căduros bun sosit în țara 
noastră conducătorului 

'partidului și statului gui- 
neez.

(Continuare în pag. a 4-a)

î. M. VULCAN I M. LIVEZENI

Nici o defecțiune. Cărbune peste plan
Duminică, 19 septembrie, 

la mina Vulcan au fost or
ganizate în subteran am
ple lucrări de revizii și 
reparații Acțiunea s-a 
desfășurat în schimburi 
prelungite și sub conduce
rea unor cadre tehnico-in- 
ginerești temeinic pregă. 
tite profesional. Astfel, la 
montarea fluxului cu benzi 
de la orizontul 360 (trans
versala nr. 2) s-a lucrat și 
se lucrează intens în ve
derea punerii, în ziua de 
21 septembrie a.c., în func- 
țiune a fluxului de benzi 

i- care colectează producția ta coordonare a 
de la sectorul III și inves
tiții. Lucrările au fost e- 
xecutâte de echipele con
duse de Gheorghe Ursu și

Șimion Mureșan. Asistența 
tehnică a fost asigurată de 
maistrul M. Lupulescu.

La sectoruL. III au fost 
planificate și executate 
mai multe lucrări. De pil
dă, la transportorul cu 
bandă nr, 2 s-a schimbat 
tanlburul și s-au verificat 
capetele de acționare. La 
orizontul 360, la punctul 
principal de încărcare al 
sectorului.- s-a podit și 
schimbat macazul. Lucră
rile au fost executate de 
Aleeu Frîncu și Constan
tin Bbjmațără, sub direc- 

' ......... „ ,ing.
Gheorghe Dinuță. în ca
drul sectorului XII, la ori;

Un veritabil 
eveniment

Duminică dimineața, 
lucrările de revizii și 
parații au participat 
electricieni și lăcătuși

Plusuri de cărbune 
i depășirea 

productivității 
muncii

Și in această lună, 
sectorul 1 al I. M. Aninoa. 
sa capacitatea productivă 
a sporit substanțial; prin 
intrarea jn funcțiune a u- 
nor n^i abataje frontale 
în stratul 3. Ponderea ex
tracției și cele mai înalte 
cote ale productivității 
muncii se realizează în a- 
batajul dotat cu susținere 
mecanizată și combină de 
tăiere în care lucrează 
brigada condusă de Pavel 
Dediu. După ce au înche- 
iat luna august cu un 

MipTus la producția fizică de 
i cărbune cu peste 750 de 
1 tone, cei aproape 40 de or

taci ai acestei brigăzi ob
țin și în această lună zil
nic depășiri între 40 și 80 
tone de cărbune. Produc
tivitatea muncii obținută 
în abataj este, de aseme
nea, superioară prevederi
lor — cu 1,25 tone pe 
post.’ '

•la 
re- 
104 

___ ___ . ___ . în
drumați de 5 ingineri și 
subingineri și 14 maiștri. 
Graficul de revizii și re
parații a cuprins lucrări 
ample și ne manifestam 
îndoiala că ele vor fi în
cheiate cu succes, în așa 
fel ca luni dimineața mina 
să meargă... „ceas" I

La sectorul I s-au efec
tuat lucrări de 
combina din 
frontal 6 609. la 
abatajul 6 609,

revizie la 
abatajul 

bandă din 
panoul 1

a efectuat o vizită de lucru 
pe platforma industrială 

aeronautică de la Băneasa
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a efectuat, luni, 20 sep
tembrie, o vizită de lucru 
pe platforma industrială 
aeronautică situată în car
tierul Băneasa din Capi
tală.'1 ■;7 -V:' v - • ' :

în această vizită, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășa 
Elena Ceaușescu. de tova
rășul Constantin Dăscăles-

eu, de alți tovarăși din 
conducerea de partid, și 
de stat.

Vizita a prilejuit o ana
liză aprofundată a modu
lui în care sș înfăptuiesc 
prevederile celui . de-al 
XII-lea Congres al parti
dului ' în legătură cu dez
voltarea industriei aeroba, 
utice românești, a sarcini
lor importante ce revin în 
acest cincinal constructori
lor de avioane din țara 
noastră.

Desfășurat în atmosfera 
generată de apropierea 
Conferinței naționale a 
partidului, noul dialog al 
conducătorului partidului 
și statului nostru cu fău
ritorii aparatelor de zbor 
purtînd însemnele tricolore 
a fost axat pe principalele 
aspecte ale , programelor 
de sporire, diversificare și 
modernizare a structurii 
producției de avioane, de

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare tn pag a l-ai•Centinniire în pag a 2-ât

Săptămîna Crucii Roșii

TRANSMISIUNE DIRECTĂ
LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

în jurul orei 9,30, pos.turile de radio 
și televiziune vor transmite direct ceremonia plecă
rii tovarășului Ahmed Sekou Toure, secretar general 
al Partidului Democrat din Guineea, președintele Re, 
publici! Populare Revoluționare Guineea, care, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, Iși a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a efectuat, împreună cu tovarășa Andree 
Toure, o vizită de prietenie în tara'moastră.

In pag. a 3-a

Cu toate

Formația condusă de Tlie Mihoc, după ce a în
cheiat cu bune rezultate exploatarea cărbunelui în 
unul din abatajele sectorului I de la I. M. Lonea, 
a trecut la pregătirea unei noi felii la abatajul ca
meră nr. 92, Iii premieră, la sectorul I această for
mație de lucru a utilizat, la armarea preabatajuîui 
direcțional, armături de tipul TH-6. In imagine, com- 
ponenții unuia din schimburile acestei harnice bri
găzi la un obișnuit dialog mineresc după ieșirea 
din șut.

Bogate acțiuni în sprijinul 
sănătății oamenilor

Sfîrșitut săptămînii. precedente s-a do
vedit fructuos pentru cele patru brigăzi 
ale sectorului I de la mina Vulcan. Cele 
155 tone realizate peste plan întregesc 
la 684 tone plusul de la începutul lunii. 
Sectorul fanion în întrecerea socialistă 
pe mină și-a transformai numele în re
nume prin depășirea productivității în 
abataje cu peste o tonă pe post, aprovi
zionarea ritmică și calitatea fără reproș a 
reviziilor și reparațiilor utilajelor electro, 

“me Canice. De remarcat că toate .cele
patru brigăzi, conduse de Ștefan Gantz 
— veteran al mineritului, aflatxîn preaj-

brigăzile peste plan
ma pensionării —, Gheorghe, Sava, Mihai 
Dudescu și tînărul miner Mihai Neștean 
își depășesc constant sarcinile de plan, 
disciplina exemplară fiind liantul ambi
țiilor arborate de ortaci în acest fel, 
sectorul I de ,1a mina Vulcan a idealizat 
o producție suplimentară, de Ia începutul 
anului, care atinge 14 500 .tone de cărbu
ne. Așadar, experiența în subteran și en
tuziasmul tinereții colaborează cu rezul
tate excelente, contribuind la scoaterea 
la lumină a unor însemnate cantități de 
cărbune, atît de necesar economiei noas
tre naționale.

F<apțâ pe care o Inse
răm ne-a comunicat-o 
medicul Virgil Martin; 
membru al Comitetului 
municipal de Cruce Ro
șie, șeful laboratorului 
pentru recoltarea și con
servarea șîngelui din ca
drul spitalului Petroșani. 
Un grup de 15 lucrători 
din cadrul Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea", 
membri ai Crucii Roșii, 
au venit joi, 16 septem
brie a.c., în ajutorul to
varășului lor de , muncă 

«Andrei Kovacs, aflat în 
suferință; Toți cei 15 Co_

au dăruit o 
di,n sîngele 
salvarea 

meriului. în rîndurile 
natorilor onorifici au 
trat cu acest prilej, 
preună cu alți 
tori, Ioan Totoașă, Vasile 
Ungur, Elena Nichita; 
Estera Sterea și Viorica 
Iman. •

operatori 
mică parte 
lor p-entru se- 

do_ 
m- 

îm- 
eoopera- ■

REZULTATE REMARCABILE

Activitatea perseve
rentă și bine organizată 
a laboratorului de recol
tare și cQnservare a sîn. (Continuare in pag a 2-a.

este 
de

gelul din Petroșani 
concludent ilustrată 
cîteva cifre. Urmărind cu 
consecvență - realizarea 
sarcinilor ce-i revin și 
bucurîndu-se de sprijinul 
unor-medici și cadre, sa
nitare medii, precum și 
al comitetelor și comisi
ilor de Cruce Roșie din 
unitățile economice și lo- 

\ calitățile Văii Jiului, co
lectivul laboratorului a 
realizat, în cele opt luni 
trecute din acest an, can-
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Finalizarea 
lucrărilor edilitare

din acest an
încă din primele zile ale acestei luni, printre 

acțiunile prioritare aflate pe agenda de lucru a con
siliului popular din Uricani se află cele specifice 
toamnei, anotimp care face necesară o sporită aten
ție acordată finalizării lucrărilor desfășurate în acest 
an. Despre aceste preocupări actuale am vorbit cu 
tovarășul Dan Marcu, vicepreședinte al consiliului 
popular.

—. Care sînt direcțiile 
de acțiune și obiectivele 
ce concentrează acum a. 
tenția Ș> eforturile în 
Uricani ?

— Deoarece orașul nos
tru este format dintr-o 
parte veche și alta nouă 
— cartierul Bucura — și 
eforturile noastre 6înt 
diferențiate. în noul car
tier ' al orașului am 
impulsionat ritmul lucră
rilor de investiții astfel 
ca pînă la sfîrșitul aces
tei luni să poată fi ter
minate încă 20 de apar
tamente în care să lo
cuiască familiile mineri, 
lor. Aceste construcții so
ci al-cul turale (noua școa
lă cu 24 săli de clasă și 

‘ blocul cu 54 de aparta
mente care va fi predat 
la sfîrșitul lunii noiem
brie) au făcut necesare 
lucrări de extindere a 
centralei termice din car
tier. Operațiunile se des
fășoară conform grafice
lor de lucru, astfel ca în 
sezonul rece tot . cartie
rul va beneficia de apă 
caldă și încălzire. în 
cartierul vechi, deoarece 
timpul este frumos, au 
loc reparații ale terase
lor. Odată cu aceste lu-

V_________________ ___

crări mai au loc și altele, 
de schimbare a conductei 
de apă caldă și a celei 
de încălzire, pe o porțiu
ne de aproximativ 400 m 
unde se înregistrau pier
deri. Mai avem și un 
obiectiv la Cîmpu lui 
Neag: construjrea maga
zinului general care are 
termen de predare în 
luna octombrie.

— Care este situația ac
tuală în domeniul reali
zării planului la contrac
tări, predării lă fondul 
de stat a animalelor și 
produselor animaliere din 
gospodăriile individuale ?

— în această lună am 
întreprins mai multe ac
țiuni care să contribuie 
la recuperarea, unor res
tanțe pe care le avem 
la carne și lapte. în urma 
unor discuții cu locuito
rii care au gospodării 
individuale am constatat 
conștiința și responsabi
litatea lor în aprecierea 
acestui important aspect 
social-gospodăresc, ceea 
ce ne determină să afir
măm că toate contractă
rile încheiate vor fi în
deplinite integral.

Tiberiu SPATARU

nu
Is

Ușa ferecați cu lacăt.

Carențe nedorite, dar totuși întîlnite 
pe traseele de transport în comun

de ora 13,00 mergem din 
nou la dispecerat. Aceeași 
(nejdispeceră și o contro
loare, afirmau că „o ma
șină vine de la garaj, că 
așa s-a anunțat". (Dispe
cera era tot în căutarea 
telefonului). Vorbe goale ! 
N-a venit nici o mașină. 
Surpriză mare în jurul 
orei 13,00: încă una din 
mașinile sosite din Uri
cani (31 HD 3570) își schim
bă tabla pe ruta Aeroport. 
Intrigați, mergem din 
nou la dispecerat unde 

șoferii mașini- sîntem întîmpinați de un 
lacăt mare cu care era fe
recată ușa. Plecase toată 
lumea 11
sește în stație încă o ma
șină de Uricani <31 HD 
2911) — după ce timp de 
mai bine de două ore n-a 
mai plecat nici un auto
buz pe această rută. Auto
buzul deabia sosit din 
cursă „trage" la locul o- 
bișnuit pentru plecare. 
Cei peste 250 de călători 
asaltează ușile. Desigur, nu 
pot încăpea toți. Urcă cei 
mai vînjoși, ceilalți rămîn. 
Mașina pornește fără sta
ție pînă în intersec- 

de la Iscroni, 
oprește după

Joi, 16 septembrie a.c., 
una din frumoasele zile 
ale acestei toamne, a doua 
zi de școală și o obișnuită 
zi de muncă. în jurul orei 
11,15, din principala stație 
a Petroșaniului, Piața Vic
toriei, pleacă unul din au
tobuzele de pe ruta Petro
șani •— Uricani. Pentru 
autobuzul următor, de pe 
același traseu, se aduna
seră zeci de călători. Dar 
autobuzul următor n-a
mai plecat și nici cel care 
trebuia să-1 urmeze. De
neînțeles : i. .
lor sosite din cursă schim
bau tabla punînd pe cea 
care indica direcția de 
mer's pe traseul spre 
Aeroport, unde solicita
rea era rezolvată de 
mașinile aflate în cursă. 
Deci nu era justificată a- 
ceastă schimbare de tra
seu.

Se făcuse ora 12,30 și în 
stație se adunaseră peste 
100 de călători Cîți or fi 
fost pe traseu ? Pentru a 
ne lămuri ce se întîmplă, 
ne adresăm la dispecera
tul d*n Piața Victoriei, 
unei tovarășe tinere.

— Nu sînt eu dispecera. 
Tovarășa dispeceră a ple
cat să dea un telefon pen
tru a vedea cînd vine ma
șina de Uricani (I 7).

Cu zece minute înainte

următor — 
— nu a oprit 

călătorii rămași 
„neavînd sta-

La ora 13,24 bo-

viciu au rămas în stații, 
in timp ce cei care tre
buiau 6ă coboare pentru 
platforma industrială Li. 
vezeni au trebuit să facă 
calea întoarsă, pe jos de 
la Iscroni. Suspensia ma
șinii, supraîncărcate, 
rezistă d>’cit pînă la
croni. Lumea coboară și 
o ia pe jos spre Vulcan. 
Autobuzul
31 HD 5071 
să ia din 
pe traseu,
ție“, chipurile.

Cazul prezentat nu este 
imaginar și nici întîmplă- 
tor, nu este nici unic...

•Tovarășe director
A.U. .T.L.P., Emil < 
vrilescu, tovarăși con
ducători auto și dispecere, 
cînd vă faceți, odată pen
tru totdeauna, ordine în 
propria activitate ?

Ștefan NEMECSEK

Săptămîna Crucii Roșii
un- 

mul-
ți a
de . .
te insistențe ale călă
torilor. Zeci de oameni ce 
trebuiau să meargă la ser-

(Urma>e din pag. 1)

ca 98 la sută din canti
tatea de singe

Călătorii așteaptă zadarnic plecarea vreunui au
tobuz pe ruta Petroșani — Uricani.

în sprijinul
oamenilor
donatorilor de sînge o- . 
norifici numeroși mineri, 
constructori, studenți, ti
neri uteciști, lucrători 
din comerț și sănătate, 
cooperatori și alte cate
gorii de oameni ai mun
cii. -r.: .

în zilele Săptămînii 
Crucii Roșii colectivul Ia

titatea de 1 507 litri sîn
ge uman, din sarcina de 
1 600 de litri pe întregul 
an. Numărul donatorilor 
este în municipiu de.
5 492 persoane, ponderea 
covîrșitoare in acest nu
măr avînd-o donatorii o. boratorului și alte cadre 
norifici, fapt ce a permis sanitare, cu sprijinul co. 

mitetelor și comisiilor de 
recoltată Cruce Roșie, vor organi

se fie obținută pe cale za în continuare alte ac- 
onorifieă. Au continuat țiuni de recoltare în toa- 
această nobilă activitate te localitățile Văii Jiu- 
ori au intrat în rîndul lui.

Reparațiile
Nici o defecțiune
(Urmare din pap. 1)

zontul 480 s-au făcut re
parații la culbutorul prin
cipal, la lanțul elevator și 
la împingă toare. Au 
lucrat în schimburi pre
lungite formațiile de lăcă
tuși îndrumate și coordo
nate de Virgil Cazacu și 
luli'U Neagu.

De asemenea, au mai 
fost organizate lucrări 
de întreținere și re
parații la sectoarele VII și 
VIII, sectoare la care elec- 
trolăcătuși și mineri la un 
loc au verificat instalațiile 
mecanice și electrice de 
pe puțul nr, 3, instalația 
de aer și apă etc. La aces
te sectoare asistența teh
nică a fost acordată de 
inginerii Emil Strana și 
Mihai Vasilescu.

La sfîrșitul schimbului I, 
la ieșirea din. mină,, ing. 
Ștefan Toma,- din partea 
compartimentului mecanic 
al C.M.V.J. aprecia faptul 
că la Vulcan s-a muncit 
și mult și bine și că lu
crările executate duminică 
(n.n — 19 septembrie a.c,) 
sînt de bună calitate.

Luni, 20 septembrie. 
Prin telefon, dispecerul 
de serviciu Vasile Prața 
ne comunica • „în schim
bul I procesul de produc
ție s-a desfășurat normal. 
Nu s-au înregistrat .nici un 
fel de defecțiune sau ava
rie. S-au extras 135 de 
schipuri, deci atit cît era 
preliminarul".

(Urmare din pag. I)

Sud, verificarea pompei 
din același abataj și înlo
cuirea stației trafo de la 
orizontul 400. Și la secto
rul II s-au executat revi
zii la o combină și revizii 
electrice în stratul 13. 
Cea mai importantă lucra
re s-a efectuat de către 
sectorul mecano-energetic. 
Este vorba despre înlocui
rea căptușelii la roata de 
fricțiune la puțul auxiliar, 
o lucrare care a necesitat 
3 schimburi. De asemenea, 
la întreținerea fluxului de 
transport au lucrat 24 de 
oameni.

lată-ne ieri, după inche-

Dumini'ă, 19 septembrie, 
ora 12,30. împreuna cu di. 
rectorul minei, ing. Be- 

f none Costinaș, trecem • in” 
revistă personalul coman
dat în această zi să exe
cute revizii și reparații și 
principalele lucrări pro
gramate. în schimbul Iau 
răspuns prezent 446 oa
meni ai muncii, în schim. 
bul II — 167. Râu este că., 
s-au înregistrat în cele 
două schimburi, 38 de ab
sențe de la comandă (l).

Printre lucrările de re
vizii șl reparații progra
mate să se execute în a- 
ceastă zi se numără 3 
vulcanizări de bandă în 
fluxul principal de trans
port, la benzile 3, 24 și 5 A. 
Această lucrare a fost e- 
xecutată de vuleanizatorli 
Ion Bulancea, Gheorghe

și reviziile de duminică
I. M. LUPENI

Roadele nu au întîrziat să aparăUn veritabil 
eveniment

ierea primului schimb, din 
nou la mina Livezeni. Și... 
mare surpriză Plăcută sur
priză ! în luna septembrie, 
doar în data de 13 (tot in
tr-o zi de luni) mina și-a 
mai realizat preliminarul 
schimbului I. De data a- 
ceasta, ieri la ora 12,00, 
dispecerul . Puiu Furdui 
ne-a informat că, față de 
385 tone cărbune planifi
cat să fie extras, s-au scos 
la. „ziuă" 465 tone, ceea ce 
înseamnă o depășire de 80 
tone. Este, intr-adevăr, un

I. M. PETRILA j , J

Realizările primului schimb conving
complex, au fost schlm-Cucu, Constantin Curjgan, 

Vasi’le Căliman și loan M’i. 
liăiță, coordonați și îndru. 
mâți de maistrul principal 
Ioan Mustocea. La secto
rul IV, sectorul cu cea mai 
bogată zestre tehnică de 
la mină, au fost progra
mate revizii și reparații la 
toate cele trei combine de' 
abataj, iar în abatajul nr 
434 schimbul condus de 
Radu' Pîrlea, din brigada 
lui Gheorghe Bobocioiu, ău 
schimbat’ fluxul de trans
port ăl abatajului. în a* 
batajul mecanizat al sec-,, 
torului V au fost progra
mate lucrări de revizii și 
reparații la combină, la 

eveniment la Livezenf, o 
surpriză care trebuie repe
tată mereu. Care e „cau
za” ? Consultind registrul 
cu defecțiunile electrome
canice, această rubrică 
era... alba ! Existau, la fie
care sector, procese ver- 
-haie de predare-primire a 
fiecărui utilaj reparat și 
revizuit. Deci, în căzui în 
care reviziile și reparațiile 
se execută cu responsabili
tate, cînd Se asigură asis
tența necesară, rezultatele 
se văd. utilajele nu mai 
„cad" luni dimineața.

Aceasta este „cheia"' re- 
ațjzărilor frumoase, iova. 

. răși de, la mina..Livezeni. 
Numai să’ meargă așa în
totdeauna 1' 

bați eițiv'a stiipi, de susți
nere, iar la sectorul VI au 
fost prevăzute revizii și 
reparații la combină de 
abataj, de la brigada con. 
dusă de Jon Ojoc. Brigada 
condusă de Vasile Pavel, 
coordonată de maistrul 
minier Nicolae Zecheru, a 
executat reparații capitale 
la puțul 2 Est. Au mai fost 
programate revizii la flu
xul de benzi, la instalați
ile electrice, etc. De ase
menea, au fost programate 
unele lucrări de intreține- 
re.

Cum au funcționat uti
lajele luni, in schimbul I 7

Brigada de reporteri I 
Constantin GRAURE, Gheorghe BOȚEA, 
Mircea BUJORESCU, Ioan AL TATAR

Reținem spusele ing. 
Gheorghe I 1-ugurei, șeful 
biroului electromanic : „Cu 
excepția unei singure lu- . 
crări — care s-a terminat 
doar luni, în schimbul I, 
la ora 9, fiind o lucrare 
deosebit de dificilă și com
plexă. — toate celelalte 
au fost executate la timp 
și de. foarte bună calita
te". Dovadă sînt și notele 
de recepție depuse la bi
roul energetic, dar mai a- 
les faptul că în schimbul 
I al Zilei -de luni nu a a- 
vțlt loc nici o defecțiune 
la utilajele revizuite și 
reparate, ț r"* 1 ; c

Duminică dimineața, la 
ora 7, ne-a fost arătat pla
nul lucrărilor programate 
pentru repararea utilajelor. 
Astfel, urmau a se efec
tua 6 lucrări la sectorul
I, 4 la sectorul II, 4 la 
sectorul IV, 12 l.a sectorul 
V ‘ si ' 5 lucrări lai sectorul’ 
VII. Prezența electromecaT 
nicilor. a fost destul ■’■de 
bună, dacă avem în ve
dere faptul că la totalul 
celor cinci sectoare au 
lipsit doar... doi oameni 
(loan Birlș— sectorul .1, 
și Mihai Cojocaru —• sec
torul II). Cum sa lucrat?

Ora 10, în Cabina dispe
cerului. „Nu arh avut pînă 
la această, oră nici o de
fecțiune. De altfel cele 500 
tone de. cărbune extrase 
pînă, .acum, vorbesc des
pre calitatea lucrărilor e- 
xecutaie ieri" ne ^spu
nea dispecerul de serviciu, 
Ludovic Niedermayer. Ora 
12,30. Un nou popas în 
cabina dispecerului. Preli- 
miliarul schimbului I de
pășit cu 50 de tone, toate 
sectoarele minei și-au rea. 
Uzat preliminarul.

. Să mai notăm, că datori, 
tă promptitudinii și sigu
ranței cu .care au acțio
nat în aceeași,zi (la desert 
vi re) electricienii și lăcă
tușii de la sectorul XIII 
•— electromecanic, conduși 
de tehnicianul Constantin 
Răpănoiu întreaga activi
tate a minei s-a desfășu
rat ieri ;in . condiții cores
punzătoare.

Așadar, la mina Lupeni 
lucrările de Întreținere, re
vizii și reparații se bucură 
de atenția necesară. Roa
dele se văd. «
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Fotbal, divizia A Handbal, divizia B (tineret)

Din propriile greșeli trebuie să înveți!
compartimentele se repli
ază cînd Cavai trece prin 

uneori dublajul 
Exemple

Prin desele răsturnări de 
scor, mai ales pentru un 
suporter neutru, partida 
dintre Jiul și S. C Bacău 
a. fost atractivă, dar prin 
ce emoții au trecut învin
gătorii ! Victoria ne bucu. 
râ, am aplaudat-o sîmbâ
tă. dar partida a eviden
țiat unele carențe în jo
cul favoriților noștri. în 
primul rînd, ne exprimăm 
Părerea,» în consens cu 
concluzia antrenorului La. 
dislau Vlad, că o serie de 
jucători n-au dat satisfac
ție deplină, în rîndul lor 
jnregimentîndu-se mai ales 
mijlocașii Șumulanschi. 
Varga, înaintașii Sălăgean, 
chiar Lăsconi. Jiul este e. 
chipă cu i valori apropiate 
(medii), de acest lucru ar 

.• trebui să țină seama și ga. 
leria, capabilă să susțină 
echipa și la bine și la 

; țr-cu.. .^Vedetele pot pig
menta jocul eu fantezie, 
cu reușite solitare ; în ca
zul unsprezeceluî nostru,' 
doar jocul colectiv poate 
impune superioritatea în 
teren și pe tabela de mar-

caj. Fotbalistul care a cîș. 
tigat o personalitate apar
te se numește Dina, ’teh
nic, „un cap limpede" lu
cid, dublat de Un transfor. 
mer eficace. In acest sens, 
faza ofensivă declanșată de 
el merită intîmpinată de

sa. Sporirea potențialului 
ofensiv impune un aport 
nemijlocit al mijlocașilor, 
completarea schemelor», 
tactice cu variante n°i de 
atac, în funcție de dispo
ziția și calitățile fotbalis
tice concrete ale apărăto-

Marginalii la o victorie
colegii săi prin demarcări 
rapide, dar din păcate 
tactica jocului fără minge 
nu e stăpinită îndeajuns 
de jucătorii noștri,

A crea breșe într-o apă
rare masivă, supraaglome
rată presupune o circulație 
rapidă a balonului, o țesă
tură de pase „la întîlni- 
re“, up-doi-uri în viteză, 
o demonstrație elocventă 
s-a vrut în acest sens pri. 
mul gol înscris de Dina, 
mijlocașul care a anticipat 
cursa lui 
fructificat

rilor adverși. Pînă acum
am remarcat o sărăcie
combinativă care are ca 
urmare, în dese rînduri, 
pierderea balonului. In fața 
porții adverse, complicați
ile, pasele sau driblingurile 
prelungite se dovedesc 
inutile; șuturile din orice 
poziție pot avea
salutar pe tabela de mar- 
caj. ' v.Ț'""

Revitalizarea
presupune însă și revizui
rea jocului defensiv ; prea 
multe baloane sînt respin
se la întîmplare, nu toate

un efect

atacului

V. Popa și a 
apoi centrarea

emoții, 
este defectuos, 
concrete, i unele soldate 
chiar cu goluri, am întîl- 
nit chiar și sîmbătă. Cum 
condiția fizică a jucători
lor Jiului a înregistrat 
plusuri considerabile, în
sușirea învățămintelor din 
partidele 
acum 
ne rea 
bune 
sare, 
re cu 
echipă care a suferit 
„complexul Jiul“. dar acum 
în formă, poate demon
stra că divizionara A din 
Vale și-a însușit bine „lec. 
țiile“ acestui campionat. 
Alături de acestea angaja
mentul fiizic și știința jo
cului, în funcție de adver. 
sar, întregesc valoarea u- 
nei echipe.

disputate pînă. 
va contribui la obți- 
unor rezultate mai 

chiar și în depla- 
Or, proxima întîlni- 

Sportul studențesc, 
de

Ion VULPE

REZULTATE TEHNICE: Corvinul — Dinamo 
1—1 ; Jiul — S. C. Bacău 4—3 ; Chimia Rm. Vîlcea
— Politehnica Timișoara 2—0 ; F. C. Bihor — Uni
versitatea Craiova 1—2 ; F C. Constanța — F. C. Ar. 
geș 3—0 ; C. S. Tîrgoviște
— A. S. A. Tg. Mureș 1—0 ; 
șov 4—0 ; Politehnică lași •

— Petrolul 0—0 ; Steaua
F. C. Olt — F. C. M. Bra-

— Sportul studențesc 2—1.
E N TULC L A S M

1. Sportul studențesc 7 6 0 1 15- 4 12
2. Dinomo 7 4 3 0 14- 4 11

' 3. F. C. Olt D 7 4 1 2 13- 7 9
r'g 4. 'Corvinul "ț. 7 3 3 1 8- 5 9

5. Universitatea Craiova 7 4 0 3 15- 7 8
ț . 6. F. C. Bihor 7 4 0 3 19-13 8

7. F. C. Argeș i 7 3 2 2 12- 8 8
8. Steaua 7 3 2 2 9- 8 8

" 9. S. C. Bacău 7 3 1 3 13-11 7
10. A. S. A. Tg. Mureș 7 3 1 3 8-10 7

11-12. Petrolul 7 3 1 3 7—10 7
11-12. Jiul '■ 7 2 3 2 8-11 7

13. Politehnica lași 7 1 4 2 7- 9 6
14. Chimia Rm. Vilcea 7 3 0 4 7-)1 6
15. F. C. Constanța 7 2 1 4 10-19 5

‘ .''^"'Politehnica Timișoara 7 1 2 4 5-13 4
r 17. C. S. Tîrgoviște 7 0 2 5 4-13 2

18. F. C. M. Brașov » 7 1 0 6 6-17 2

Juniorii confirmă
i JIUL PETROȘANI — 
C. S. Ș; SEBEȘ 6—1 (1—0). 
Partida disputată în com
pania jucătorilor de la 
Sebeș a însemnat o nouă 
victorie pentrh _Jiul, care, 
în urma celor 5 etape dis
putate de la începutul 
campionatului, are un 
lanț foarte bun :
5 4 1 0 22—7 9
Aceasta, ca urmare a 
zulbatelor bune

bi.

de-
de

' - il. 1 ■ -- .■

Utilajul—Știinta Petroșani — 
(12-11) 

Evoluție bună, rezultat 
pe măsură

Copșa M

Dușul • rece din cronica bun și cu ieșiri din
întîlhirii trecute se pate ce în ce mai inspirate, ca

de altfel și. colegul său de 
post, Feier. La 21—17, 
Banfi, un jucător scund, 
dar deosebit de util echi
pei (prin anihilarea masi
vului și penetrantului 
Răpciugă) înscrie 3 goluri, 
unul mai frumos decît ce
lălalt. în tot meciul a în
scris de opt ori. O contri
buție esențială la obține
rea acestei frumoase vic
torii a avut-o și Daniel 
Antohe (a marcat 7 go
luri), o „piesă** valoroasă 
în echipa profesorului Cea- 
cu, cu o detentă bună și 
șut necruțător. De aseme
nea, Bencovici (6 goluri) 
a avut o evoluție reușită, 
a muncit mult, dar ni s-a 
părut puțin cam egoist, A 
jucat, în nota cu care rie-a 
obișnuit, cu dragoste pen
tru culorile clubului și 
Ionel Cîmpeanu (5 punc
te), un exemplu, de dăru
ire și disciplină sportivă.

Cu această victorie, Uti- 
lajul-Știința „urcă11 pe lo
cul 4 în clasament și a- 
junge cu golaverajul la 
zero. Urmează meciuri gre
le, dar băieții noștri știu 
că în acest campionat e- 
chlpa care cîștigă două 
meciuri în deplasare pro
movează în divizie. Ceea 
ce le dorim, alături de 
suporteri, din ce în ce mai 
mulți de la o duminică la 
alta. 1

în deschidere, în cadrul 
campionatului 
pentru juniori 
antrenorului Polifronie, de 
lâ C. S. Ș, Petroșani au 
învins C. S. Ș. Drobeta Tr. 
Severin cu 19—17 (12—12). 
Am remarcat un jucător 
care ar -putea face față și 
în ( ‘ 
(8 goluri).

că le-a prins bine compo- 
nenților echipei Utilajul- 

Știința. Credem însă că în 
balanța victoriei obținute 
duminică mai greu a atîr- 
nat intensificarea pregăti
rilor și un program mai 
riguros de antrenamente 
impus de profesorul Cea- 
cu Așa se explică victo
ria, la 7 goluri diferență, 
in fața liderei „en titre11 a 
seriei.

Cu Gliga în tribună (ac. 
cidentat la Hunedoara și, 
probabil, nu va juca o 

♦lună, o lună și jumătate), 
formația din Petroșani și-a 
găsit greu ritmul în prima 
repriză. Deși a condus tot 
timpul, uneori chiar la 4 
goluri diferență, am re
marcat mari breșe in apă
rare, precum și un dema
raj greu în aplicarea teh
nicii paselor succesive în 
cazul superiorității nume
rice în teren. De aceea, 
prima parte a jocului s-a 
încheiat la diferență mi
nimă: 12—11.

în partea a doua a jo
cului s-a resimțit 6 anga
jare mai bună pe semi
cerc, „foi*țări“ la 7 m (o 
tehnică absolut necesară 
în fața unor adversari cu 
o’ apărare foarte bine or
ganizată), pe scurt, un joc 
mai bun al gazdelor. Așa 
s-a făcut că, pe tabela de 
marcaj (a apărut . totuși 
una), s-au adăugat mereu 
cifre în dreptul echipei 
Utiilajul-Știința Evoluție 
scorului 15, 16, 17, 18, 19 
la 14 apoi 21—15 dădea 
impresia unui scor fluviu, 
dar lidera, avînd în Răp
ciugă și Bako doi „pioni11 
valoroși a redus încet-în- 
cet, din handicap. Gazdele 
conduc în permanență, a- 
ceasta și datorită interven
țiilor excelente ale porta
rului 
etapă

juniorii noștri au 
monstrat multă poftă 
joc, reușind, prin . combi
nații frumoase, să Creeze 
breșe îri apărarea oaspe
ților. Și pentru că veni 
vorbă de cotnbinațiî, me
rită menționate combina
țiile tactice la momentele 
fixe terminate cu șuturi 
puternice și respinse cu 
greu de apărarea, juniori
lor din Sebeș. ’ ’ -

Golurile au fost marcate 
de Henzei (2), Kalman (2) 
și Timofte (2). JIUL: 
Ghițan — Ispir, Mag, Li- 
teanu, Bendea — Timofte, 
Voicu, Dodu — Kalman, 
Toma, Henzei. Au mai ju
cat Matyas și Munteanu. 
ETAPA VIITOARE : Cor- 
vinul Hunedoara — Jiul.

P- 
re- ■ 

........obținute 
atît acasă cît și în depla
sare. . De altfel cadeții 
noștri au obținut pînă a- 
cum următoarele rezultate: 
Jiul — C. S. Ș, Hunedoara 
1—0 ; Gaz metan Mediaș 
— Jiul 3—4 ; Jiul — C.S.Ș. 
Alba Iulia 8—0 ; Aurul 
Brad — Jiul 3—3 ; Jiul — 
C. S. Ș. Sebeș 6—1.

In partida disputată a- 
casă cu C. S. Ș. Sebeș,

echipa mare

național
I, elevii

— Filip

Popescu, de la
etapă maiSorin NEMEȘ

Breviar

• RUG Bl, divizia B
Minerul Ltmeni

r. H. BrasoV

Mircea BUJORESCU

Ștefan NEMECSEK

încă una din fazele de gol este irosită, de înainta
șii echipei gazdă în careul oaspeților. Fază dih me
ciul Minerul-Știința Vulcan — Minerul Lupeni.

Minerul Știința Vulcan:
Olteanu, Szabo, Haiduc, 
Chițac, Cătuți, i'rățilă Ia- 
cov, Postelnicu, Voicu, To
por. Zlate.

• » flMT 
'■ •-»

5- 5
5-12
4-10
4-16

CLASAMENTUL 
campionatului județean de fotbal 

(Seria Valea Jiului)
Sănâtateo Vulcan
Avîntul Hațeg
Minerul Uriconi
Măgura PsS

2er«w . .

Hidro»» Pevow-:
Autobuzul Petroșani
C. F. R. Petroșani
Preparatorul Lupeni

VIITOARE 25 septembrie):
Petrolul Ploiești
— Jiul; F.C.M.

• F. C. Olt;
Dinamo -
— Steaua

(sîmbătă,
Chimia Rm. Vîlcea ;

ETAPA
C. Bacău
f. C. Bihor ; Sportul studențesc —- 

Brașov — Corvinul ; A. S. A? Tg. Mureș 
Universitatea Craiova — Politehnica iași, 
F. C Argeș ; Politehnica Timișoara 
C. S. Tîrgoviște — F. C. Constanța.

S

FOTBAL, divizia C

■. ■...»• -

IUI 111
?

Derby-ul Văii Jiului
MINERUL STIINTA 

VULCAN — MINERUL 
LUPENI 2—1 (2—1). Nu
măr record de spectatori 

tribunele stadionului 
“ din Vulcan. Me
an unța spectacu

los. Pe teren urmau să e- 
volueze două din echipele» 
bune ale Văii, dintre care 
o exdiVizionară „B“. Aș
teptările și Kper-anțcle su
porterilor n-au fost înșe
late.. Am urmărit un toeCi 
frumos, în ‘“final gazdele 
reușind o,, prețioasă victo
rie ea urmare a unui joc 
mai calculat și măi insis
tent.

Imediat după începerea 
■ partidei, gazdele forțează 

poarta oaspeților. în min. 
4, Zlate este faultat de 

iTrujcă în marginea ca
reului de 16 m. Lovitura 

", liberă este executată cu 
efect de Voicu 5 balonul 
lovește bara dreaptă a 
porții lui Lixandru șl scu
tură plasa. Este 1—0 în 
favoarea gazdelor. în min. 

asistăm la un neplăcut 
L*Aioment al meciului 1 arbi

trul d« centru acordă un 
cartonaș galben căpitanu-

t

„Minerul 
ciul se

lui echipei oaspete Petre 
j Popa, care nu 

să-și- ștăpînească 
rupe cartonașul

»clrmuitor.y 1 Ui de 
toritar, arbitrul 
supra deciziei 
această - dată 
roșu.

Deșii cu» un
'nas oaspeții reușesc' ega- 
iarea în min. 38: la o 
greșală a apărării gazde
lor, proaspătul intrat în 
joc, Ciorîla, îl deschide pe 
Mușat care șutează și 
înscrie. •

Gazdele preiau dih nou 
conducerea în min. 44 : a_ 
tac prelungit la poarta 
oaspeților, timp în care 
Lixandru respinge mai 
multe șuturi pe spațiul 
porții ) Ionel Popa respin
ge cu capul un șut la 
semiînălțime care se în
dreaptă in gol; Zlate pune 
capăt momentului de ten
siune înscriind spectacu
los din careul mic.

în repriza secundă asîs. 
țăm la același joc frumos, 
cu pase reușite și acțiuni 
spectaculoase aplaudate de 
public. Cu toate insisten-

reușește 
jnervii și 
din ruina 
joc. Au-? 

revine a- 
acoi‘.dîn<l de' 

cartonașul

• FOTBAL, divizia 
C : C. F. R, Simeria — 
Minerul Aninoasa 1—0, 
Minerul Ghelari — Mi. 
herul Paroșe.ni 2—0 ; 
campionatul județean 
(seria Valea Jiului)-: 
Autobuzul Petroșani — 
'Pa ringul- :Lonea .1—6, 
"Hidromin Petroșani . — 
■Sănătatea Vulcan 0—3 
(echipa gazdă nu a asi
gurat asistența .medica- 
lă), i .'Măgura ( Pui < — 
G. F. R. Petroșani-2—1, 
Prepara toru 1 Lupeni — 
Avîptul jllațeg 1— 6, 
Preparatorul Petiila — 
Minerul Urîcani 2—i.ț

țele celor două combatăn- 
i.e, cu toată risipa de ener. 
gie a jucătorilor scorul a 
rămas același pînă la sfîr. 
șitul meciului : 2—1 în 
favoarea gazdelor.

A arbitrat la ceairo A- 
’exaadru Anca, aJ'-tat -a 
margine de Marcel Crișan 
și Iosiv Manușov, toți din 
Arad.

La juniori Minerul Ști
ința Vulcan — Minerul Lu
peni 2—0, prin golurile 
marcate de Scoruș.

MiMnrt Lapeai: lixassi-

Ghenti, Mușat, Buroangiu, 
Nichimiș, Ionel Popa (min. 
ill Coca), Dragoș, Petre 
Popa, Pantelimon (36 CiO- 
rîia).

6 ,6
5 4
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Vizita de prietenie in (ara noastră 
a tovarășului Ahmed Sekou Toure

(Urmart din pag. I)

Tovarășul Ni «oia e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au adre
sat, de asemenea, urări de 
bun venit tovarășei An
dree Toure.

-■ Un mare număr de bu- 
cureșțeni aflăți pe., 'aero*

Ceremonia sosirii
port, tineri guineezi care 
studiază în țara noastră 
i-au aplaudat cu căldură 
pe cei doi președinți, ova- 
ționînd îndelung pentru 
prietenia dintre partidele, 
țările . și popoarele noas
tre. manifestîndu-și astfel 
deplina satisfacție pentru 
noul dialog româno-guine-

Convorbiri oficiale

ez la cel'mai înalt nivel, 
convingerea că acesta va 
dă noi dimensiuni relați
ilor de prietenie și soli
daritate militantă dintre 
Republica Socialistă Roma, 
nia și Republica 
Iară Revoluționară 
neea. va contribui la 
plîfiearea conlucrării

Dineu

Popu- 
Gui- 
am- 
atît

pe plan bilateral, cît și 
pe arena internațională.

în aplauzele mulțimii, 
tovarășii .Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Toure, to
varășa Elena Ceaușescu și 
tovarășa Andree Toure au 
părăsit aeroportul, îndrep- 
tîndu-se spre reședința re
zervată oaspeților guineezi

Declarația Agenției Române 
de Presă „Agerpres", cu privire 

la masacrele de la Beirut ■ 
săvîrșite in rîndurile populației 

civile palestiniene

Tovarășul Nicolae' 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
avut, luni, 20 septembrie, 
convorbiri cu tovarășul 
Ahmed Sekou Toure secre
tar general al 
Democrat 
președintele

Revoluționare

Nicolae 
Ahmed Sekou 
exprimat sa- 

a se reîntâlni

a e

Partidului 
din Guineea,

Republicii

Populare 
Guineea,

Tovarășii 
Ceaușescu și 
Toure și-au 
tisfacția de
și de a continua dialogul 
tradițional, prietenesc, la 
nive] înalt, care are un 
roi determinant în întări
rea continuă a raporturilor 
româno-g u i n eeze.

Tovarășul N î c o 1 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
și tovarășa 
Ceaușescu s-au 
luni, în cadrul unui dineu, 
cui tovarășul Ahmed Sekou 
Toure, secretar general al 
Partidului Democrat din

România,
Elena 
reîntîlnit,

Guineea, președintele Re
publicii Populare Revoluți
onare Guineea, și tovară
șa Andree Toure. .

Cu acest prilej, a con
tinuat schimbul de păreri 
pe probleme bilaterale și 
internaționale de interes 
comun.

Dineul s-a desfășurat în. 
tr-e atmosferă caldă, prie
tenească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a efectuat o vizită de lucru

(Urmare tin pag. I)

continuă îmbunătățire 
parametrilor tehnici și

a 
a 

performanțelor lor în ex
ploatare.

Sosirea la întreprinderea 
de avioane București a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat a 
fost marcată de vibrante 
manifestări de dragoste și 
prețuire.

Dialogul secretarului ge. 
neral al partidului cu con. 
structorii bucureșteni de 
avioane a avut la început 
drept cadru halele de mon
taj al avioanelor BN-2 
(Islander) cu 10 locuri, a- 
parate multifuncționale. 
Directorul întreprinderii 
prezintă principalele rea
lizări ale colectivului, mo
dul în care prin transpu
nerea în viață a indicați
ilor și recomaridărilor for. 
mulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la pre
cedentele vizite de lucru 
s-a ajuns la actuala con
figurație a întregii plat
forme industriale.

Apreciind rezultatele 
foarte bune înregistrate 
în domeniul aparatelor de 
zbor de capacitate mică, 
secretarul general al parti
dului a cerut să se dez
volte fii continuare, in 
ritm intens, fabricația avi
oanelor mici pentru legă
turi rapide, a celor sani
tare, agricole, de școală și 
antrenament.

Iii cadrul secțiilor vizi
tate este pusă în eviden
ță' preocuparea specialiști
lor unității de a asimila 
un număr cît mai mare de 
echipamente, ansamble și 
repere pentru ' aeronave, 
de a asigura tuturor pro
duselor un pivei calitativ 
ridicat.

O atenție deosebită s-a 
acordat, în timpul vizitei,

problemelor privind fabri
carea avionului Rombac 
1-11, creație de prestigiu 
a industriei noastre aero
nautice, care ilustrează, 
preocuparea constantă a 
conducerii partidului,
a ‘ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, pentru 
dezvoltarea acestei subrh- 
muri de vîrf a industriei 
noastre constructoare de 
mașini, pentru continua 
îmbunătățire a caracteris
ticilor tehnice, calităților 
de zbor și competitivității 
avioanelor românești. El 
încununează o activitate 
entuziastă și bogată în 
tradiții, ce încorporează^ o 
amplă suită de realizări 
tehnice de nivel mondial. 
Avionul Rombac 1-11 este 
destinat atit transportului 
de pasageri, cît și de măr
furi, făcînd parte din cla
sa aeronavelor de capaci
tate medie — 119 locuri șî 
o autonomie de zbor de 
2 500—3 000 km, reprezen
tând continuarea altor suc. 
cese însemnate ale indus
triei românești din ultimii 
ani. '

Secretarul general al 
partidului se interesează 
îndeaproape de diversele 
utilizări ale avionului, de 
capacitatea de realizare în 
țară, într-un timp cît mai 
scurt, a unor elemente ne
cesare montajului acestei 
aeronave.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tova
răși din -conducerea parti
dului și statului le sînt 
prezentate apoi, pe un pla
tou din incinta întreprin
derii cele mai noi creații 
ale industriei noastre ae
ronautice.

Cu acest 
fășoară un
ționant, de deosebită sem
nificație în istoria con

prilej se des- 
moment emo-

strucției românești de avi
oane î în aplauzele celor 
prezenți, secretarul gene
ral al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. taie 
panglica inaugurală ce 
simbolizează plecarea pri
mului avion Rombac 1-11 
în cel dintîi zbor al 
său. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați să 
viziteze aeronava.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a avut 
cuvinte de apreciere’ pen
tru modul în care este re. 
alizat montajul, pentru ca
litatea materialelor utili
zate, pentru gradul înalt 
de confort asigurat pasa
gerilor și i-a felicitat căl
duros pe toți cei ce atu 
contribuit la construirea a- 
vionuluî Rombac cu nu
mărul 1.

în continuare, s-au vizi- 
tat halele unde se află în 
diferite stadii de montaj 
avioanele Rombac cu nu
merele 2, 3, 4 și 5.

Un alt moment impor
tant al dialogului secreta
rului general al partidului 
cu constructorii de avioane 
din București l-a consti
tuit vizitare# întreprinde
rii de cercetare și produc
ție a pieselor turnate și 
forjate pentru aviație, si
tuată pe aceeași platfor
mă industrială.

In cadrul unei expoziții 
organizată cu acest prilej, 
directorul întreprinderii 
prezintă 6tadiul dezvoltă- ’ 
fii întreprinderii, gradul 
de încărcare cu utilaje a 
halelor de producție, cele 
mal importante realizări 
pe plan tehnologic.

Finalul vizitei pe plat
forma industrială de la 
Băneasa l-a constituit o 
interesantă demonstrație 
de zbor a celor mai re
cente creații aeronautice 
românești.

Ultima parte a 
strației a revenit 
lui Rombac 1-11, 
de constructorii români de 
avioane după o licență 
British Aircraft și Rolls 
Royce. ■

După aterizare, toți pilo. 
ții de încercare partici- 
panți la demonstrația aero
nautică se îndreptă spre 
tribuna oficială. Coman
dantul echipajului de 
pe Rombac 1 rapor
tează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul 
suprem al forțelor noastre 
armate, îndeplinirea în 
bune condiții a misiunii de 
zbor.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu i-a felicitat căl
duros pe toți piloții pen
tru interesanta demonstra
ție . efectuată.

Reprezentanții 
British Aircraft, 
cu acest prilej în 
au avut, de asemenea, cu
vinte de apreciere asupra 
industriei aeronautice ro. 
mânești, pentru reușita de
monstrației aviatice.

In finalul vizitei, secre
tarul general al partidului 
i-a felicitat pe construc
torii bucureșteni de avi
oane pentru rezultatele 
obținute și le-a urat să 
obțină succese tot mai în
semnate, să contribuie din 
toate puterile ia dezvolta
rea industriei aeronautice 
românești.
' Conducerea' ministerului 

de resort, - reprezentanții 
întreprinderii, toți cei 
prezenți au mulțumit se
cretarului general ' al 
partidului pentru această 
nouă vizită de lucru șl 
s-au angajat să transpună 
în viață in mod exemplar 
sarcinile și indicațiile pri
mite, să facă totul pentru 
dezvoltarea industriei avi. 
atice românești.

demon- 
avionu- 
realizat

firmei 
prezenți 
tribună,

TV

11,00
11,05

tn jurul orei 9,30 —
Transmisiune direc
tă de la aeroportul 
Otopeni: Ceremo
nia plecării tovară
șului Ahmed Sekou 
Toure, secretar ge
neral al Partidului 
Democrat din Gui
neea, președintele 
Republicii Populare

Revoluționare Gui. 
neea.
Telex.
Film serial : „O
nouă primăvară. E- 
pisodul 1.
întîlnirea cu uzina 
— reportaj.

. , Cadran mondial.
12,35 Pagini din literatu

ra corală româneas
că. . ,
Telex. < ■.
Catalogul- se strigă 
acum, în campania 
agricolă. Reportaj. 
Clubul tineretului.

11,50

12,20

strumentală.
17,25 Civica.
17,50 1 001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo- 

■ mică.
20,35 Dialogul faptelor.
20,55 Teatru TV : „Opera

țiunea Gambit" 
Tudor Negoiță.

22.20 Telejurnal.

16,25
17,10 Muzică ușoară in-

Poporul român a aflat cu 
vie emoție și o profundă 
indignare despre masacre
le, cărora le-au căzut vie. 
time sute și sute de civili 
palestinieni, bărbați și fe. 
mei. copii, tineri și bă- 
trîni, săvîrșite în taberele 
palestiniene de ia Sabra 
și Chatila din Beirutul de 
vest, în condițiile prezen- te și durabile în această 
ței și ocupației acestuia de zonă atît de frământată a ' 
către trupele israeliene — 
se spune în Declarația A- 
genției Române de Presă 
„Agerpres* cu privire la 
masacrele de la Beirut, 
dată publicității luni. Gu
vernul român — continuă 
declarația — condamnă în>- 
mod ferm atrocitățile co
mise Ia Beirut împotriva 
populației civile palestini
ene, precum și noile acte 
agresive ale armatei isra
eliene în Liban, ocuparea 
părții de vest a orașului.

___ • cu 
încetarea

î în mod deosebit din Bei
rut, reliefează încă o dată 
necesitatea de a se acțio
na cu consecvență și per« 
severență pentru a se a- 
junge la o reglementare 
politică prin negocieri, a 
conflictului din Orientul 
Mijlociu, pentru instaura
rea unei păci globale, jus.

Guvernul român cere 
toată hotărîrea 
necondiționată a agresiu
nii israeliene 
poporului .
populației palestiniene, 
care trăiește în această 
țară, și retragerea imedia. 
tă a tuturor trupelor isra
eliene din Beirut și de 
pe întreg teritoriul Liba
nului, se arată în declara
ție.

Evenimentele tragice din 
ultimele zile din Liban, și

împotriva 
libanez și a

lumii, pentru soluționarea 
în primul rind a proble
mei poporului palestinian, 
pe baza dreptului său Ia 
autodeterminare, al în te. 
meierii unui stat propriu, 
independent — relevă de
clarația Agerpres. -

Știrea, masacrului săvîr- < ' 
șit la Beirut a declanșat 
consternare șl vii proteste 
pe toate meridian^ glo
bului, șefi de stat,* —■ 
verne, de formațiuni poli, 
tice condamnînd cu seve
ritate aceste acțiuni sînge. 
roase. în comunicatul Co-, 
mitetului Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, în alte lu
ări de poziție se cere Na? 
țiunilor Unite, comunității 
mondiale, opiniei publice 
din întreaga lume să ac
ționeze hotărît pentru o- 
'prirea acestor crime și 
pedespirea celor vinovațî, 
retragerea trupelor israeli. 
ene din Beirut, și din Li
ban.

Grupul școlar minier Petroșani
face înscrieri pentru o nouă 
examene de admitere în clasa 
și școala profesională zi.

sesiune de 
a Xl-a, seral

LA CLASA A Xt-A LICEU, seral, urmă
toarele meserii :

• mineri 42

mecanici mașini și 
utilaje miniere 

electrotehnică

ȘCOALA PROFESIONALĂ
zidari
mineri

electromecanici' 
mecanici mașini și
utilaje

49
19

18
36
17

locuri 
locuri

locuri 
locuri
locuri

locuri

Pentru clasa a Xl-a, se pot înscrie ab
solvenți a X clase caie lucrează în profile- 
le amintite.

înscrierile se fac la secretariatul școlii, 
pînă la data de 24 septembrie 1982.

Mica publicitate
V.IND Trabant 601, in

formații . str. Viitorului 
25/2, după ora 15. (1091)

V1ND birou „Drobeta" 
nou, Șt. O. Iosif 2 B/8 Pe
troșani, după ora 16. (1 095)

SCHIMB apartament 
două camere' Vulcan cu 
similar Petroșani sau gar
sonieră. Informații, tele
fon 41521 — dimineața, 
e (1093)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Ardeiu Petru, eli
berată de . Institutul de

mine Petroșani. O declar serviciu pe numele Paring 
Constantin, . eliberată de 
I. M. Paroșeni. O declar 
nulă. ' (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Șop- 
tercan Marin, eliberată de 
I. M. Lupeni. 
nulă.

nulă. ’ (1 090)
PIERDUT legitimație de 

pebibliotecă (periodice) 
numele Ridichie Viorel, e. 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1092)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE FAMILIE

O declar 
(mp)

Soția, fiica și ginerele anunță cu adîncă durere 
încetarea din viată a iubitului lor soț, tată și socru , 

APETRÂCIIIOAIEI ȘTEFAN
înmormântarea va avea loo azi, ora 14,30/ din 

str Decebal, Lonea. (1094) .
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