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Vizita de lucru 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
în județele 

și MaramureșBihor
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Economii de carburanți
de 

• au 
ars, 

pentru a fi recondiționat. 
Aceste însemnate economii 
s-au obținut în condițiile 
realizării sarcinilor de plan.

nului oamenii muncii 
la această întreprindere 
colectat 8 tone ulei ;

La IM Vulcan
I

. Preocupați de gospodări
rea judicioasă a combusti
bilului, personalul munci
tor de la I.T.A. Petroșani 
a economisit în luna au
gust .prima lună de la a- 
pariția Decretului privind 
gospodărirea judicioasă a 
resurselor energetice, 13 000 
litri motorină, și 1000 litri 
benzină. Merită a fi amin
tit că de la începutul a-

Pe baza sporirii productivității 
De la I.M. Lupeni, șeful 

sectorului - V, ing. Cornel 
Radulescu, ne-a transmis 
prin telefon : Pe baza 
Wwirii productivității mun
cii "la nivelul abatajelor 
cu 500 kg de cărbune pe 
post, in primele 13 zile ale 
lunii septembrie sectorul 
V al I.M. Lupeni a acu
mulat un plus de 502 tone 
de cărbune față de sarci
nile. de plan la zi. Contri
buții remarcabile la aceste 
succese au adus brigăzile 
de mineri conduse de

Victor Butnaru, Iosif Țur- 
caș, Nicolae Rusu, Ene Se
re, Constantin Prisăcaru și 
maiștrii minieri principali 
Ilie Cîrloveanu, Ion Negri
tă și Mihai Doroftei. Tot
odată, pe cele opt luni din 
acest an, sectorul V a rea
lizat o economie la cheltu
ielile materiale de produc
ție de peste 3 milioane de

o
tonei 

cu

lei, ceea ce reprezintă 
reducere a costului 
de cărbune extras 
peste 21 de lei.

INVESTIȚIILE ° INVESTITELE c INVESTIȚIILE]

Un nou abataj

Constantin Ciocan, cel 
mai tîriăr brigadier de 
la I.M. Vulcan. în vîrs- 
tă de numai 28 de ani, 
împreună cu minerii 
șefi de schimb Victor 
Gliica, Alexandru Ta- 
maș, Alecu Filip, Cons
tantin Gîtan și ceilalți 
ortaci din brigadă 
deschis un abataj 
stratul 8,. dotat cu

au 
pe 

o 
combină de tăiere me
canizată. Brigada con
dusă de acest tînăr mi
ner a acumulat pe cale 
opt luni ale anului, up 
plus de cărbune de pes
te 1 500 de tone.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a continuat luni vizita de 
lucru în județe din nord- 
vestul țării. în cursul di
mineții, secretarul general 
al partidului s-a aflat în 
mijlocul oamenilor mun
cii din județul Bihox-.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de alți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat.

Această vizită — aseme
nea tutpror întîlnirilor se
cretarului general al parti
dului cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale 
— a prilejuit o analiză cu
prinzătoare a modului în 
care comuniștii, toți cei 
ce muncesc, în iâdustrie, 
agricultură și în alte do
menii de activitate acțio
nează pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul 
în curs, pe întregul cinci
nal, condiție hotărîtoare 
pentru creșterea în conti
nuare a nivelului de trai 
material și spiritual al în
tregului popor, pentru pro
gresul neîntrerupt al pa
triei noastre socialiste.

Au fost dazbătute cu a- 
cest prilej probleme esen-

țiale ale dezvoltării ac
tuale și în perspectivă ale 
județului, stabilindu-se, în 
spiritul recentei cons
fătuiri de lucru de la C.C. 
al P.C.R., al indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, măsuri concre
te, eficiente, menite să asi
gure prosperitatea continuă 
a Bihorului, creșterea con
tribuției sale la înflorirea 
patriei, Ia făurirea societă
ții socialiste și comuniste 
pe pămîntul scump al 
României.

Bihorenii — români, ma
ghiari și de alte naționa
lități — care trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe aceste 
străvechi meleaguri româ
nești, l-au întîmpinat și de 
această dată pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu eu sen
timente de fierbinte dra
goste, stimă și recunoștin
ță.

Aceste simțăminte, aceas
tă voință și-au găsit o preg
nantă expresje încă din 
primele momente ale sosi-

rii la Șalonta a secretaru
lui general al partidului.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt salutați cu 
căldură de tovarășul Gheorc 
ghe Blaj, prim-secretar aă 
Comitetului județean Bi
hor al P.C.R., președintele 
Consiliului popular jude* > 
țean, de mii de locuitori.

Răspunzînd manifestării 
de profundă dragoste și 
respect, tovarășul NicolaS 
Ceaușescu adresează cetă
țenilor Salontei, în nume
le C.C. al P.C.R., al Con
siliului de Stat și al gu
vernului un călduros salut 
și cele mai calde urări.

Primul obiectiv al vizitei 
este Cooperativa agricolă 
de producție Salonta care 
a prilejuit o amplă și 
fructuoasă analiză a felu
lui în care se traduc în

(Continuare în pag. a 4-a)

Cu prilejul vizitei de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, 
în județul Maramureș, în municipiul Baia Mare, va 
avea loc astăzi o mare adunare populară. Posturile 
de radio și televiziune vor transmite direct această 
manifestare în jurul orei 12,30.

lucru a tovarășului Nicolae

i

Pe șantierele construcțiilor de locuințe
Disciplina și organizarea 

nu Sînt facultative, 
ci condiții esențiale pentru 

realizarea planului
; Nu spunem o noutate a- 
firmînd că realizarea pla
nului de investiții la cons
trucția de locuințe este o 
obligație deosebit, de im
portantă pentru șantierele 

T.C.II. Acesta este mobi
lul ce ne-a determinat,să 
yedem care este situația 
realizărilor; pînă la ora ac
tuală. Trebuie, de la în- 
efebut, să precizăm că' ceea 
țes-a făcut pînă acum în 
această direcție, nu mul
țumește. Există intr-adevăr 
și obiective la care s-âu 
creat și 'condiții mai bune 
de lucru, la altele însă se 
lucrează dezorganizat, fără 
spor. Cum stau lucrurile, 
ne-am convins 
raidului nostru 
în ziua de 12 
a.c. l.a diferite 
lucru.
ÎNTÎRZIERI SI
CARE TRAG MULT LA 

„C1NTAR"
Ora 7. Blocul 50 B C. 

Deși la această oră trebu
ia să înceapă lucrul pe șan
tier, mai sînt, din păcate, 
și cîțiva întîrziăți. După 
terminarea pontajului ne 
adresăm cu o întrebare 
maistrului Petre Cosma.

— Cîți oameni nu au 
venit astăzi la lucru ?

— . Patru, dintre care aș 
aminti pe Stanciu loan și 
Pop Vasile, care au lucrat 
de la începutul lunii nu
mai cîte patru zile fiecare. 
Am stat de vorbă cu ei, am

cu ocazia 
întreprins 

septembrie 
puncte de

absente

Trei harnici brigadieri 
de Ia mina Bărbăteni: 
Emilian Zamfir, Francssc 
Tenlesvary și Carol Mar
ton care își realizează 
zilnic sarcinile de plan, 
dînd țării cit mar .mult 
cărbune. 

Foto : Gh. OLTEANU j

căutat să-i convingem 
să-și vadă de treabă, dar... 
După ce se vor vedea și 
scriși în ziar, poate se vor 
mai îndrepta.

— Ce înseamnă lipsa a 
patru oameni într-o singu
ră zi ?
■ — Nerealizări de plan. 
10 mc de săpături mai pu
țin sau 10—12 mc de beton 
neturnat. Adunate zilnic, a- 
ceste absențe și întîrzieri 
înseamnă fără 
prelungirea termenului de 
execuție a lucrării. Și așa 
am rămas In urmă.

Ora 8. Un .alt punct de 
lucru ; căminul studențesc. 
Abia trecuse o oră de la 
începerea programului și 
trei oameni stăteau „la

Constantin -GRAURE

îndoială

(Continuare în pag. a 2-a) î

Pe calea exigenței, spre o eficiența 
crescîndâ a muncii de partid, a 

rezultatelor economice ale sectorului
A fost inspirată orienta

rea biroului organizației de 
bază de la sectorul VII al 
minei Lupeni ca adunarea 
generală pentru dare sde 
seamă și alegeri să în
ceapă prin a supune dez
baterii cererea de primire 
în partid a nnui tînăr. Pro- 
cedînd astfel, nu numai tî- 
nărul loan Matei — un lă
cătuș bun, de altfel, dar 
căruia i-au fost arătate 
deschis lipsurile și i-au. 
fost făcute recomandări 
gîndite temeinic — nu nu
mai el ci, 
muniștii’ au simțit spiritul 
de exigență ce avea să 
străbată, pe tot parcursul, 
adunarea generală de a- 
legeri, acest eveniment po
litic de însemnătate ma
joră pentru viața internă 
a organizației, pentru aeti-

practic, toți co- nea clară privind perspec
tiva trimestrului IV și a 
întregului an următor. Es
te limpede că plusul de 
producție poartă ampren
ta unei exigențe cre.scînde 
și, tot așa de limpede ne 
apare faptul că numai pe 

_ calea exigenței și autoexi-
vitatea întregului sector,. genței biroul organizației 

de bâză a putut . elabora 
un proiect de hotărîre de
osebit de cuprinzător, de 
mobilizator care, prin vas
titate, dar mai ales prin

Ex'.stă mai multe argu
mente care dovedesc că e- 
xigeiița amintită mai sus 
nu a fost deloc întîmplă- 
toare. Unul din aceste ar

gumente ar fi depășirea de 
plan obținută pe sector, 
de la începutul anului 
(7 000 de tone la produc
ția fizică, 81,5 ml la pregă
tiri, 325000 lei economii 
ș.a.). Alt argument, viziu-

Adunări de alegei 
în organizațiile 

de partid

concretețe, va atrage par
ticiparea unui mare nu
măr de muncitori la o ac
tivitate superioară. Aces
te două argunjente, după 

■logica simplă-' a faptelor, 
denotă că organizația de 

a trăit cu 
viață de 
de preocu-

bază din sector 
intensitate o 

. partid marcată 
pari majore.

A fost firesc, 
în adunarea de

așadar, ca 
alegeri să

Ion MUSTAȚA

(Continuare In pag . a 2-a)

Acasă
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Ne întoarcem în pragul 
copilăriei purtînd un sen
timent de adîncă bucurie. 
De oriunde yenii», în zi 
sau noapte, sîntem bine 
primiți.. Acolo, în poarta 
casei părintești, cu bîrne 
din brad sau ziduri din 
piatră, te așteaptă cei maț 
frumoși sori ai vieții — 
tata și mama. îmbrățișarea 
lor ține locul cuvintelor 
care, parcă nu se mai lea
gă din cauza emoției. Te 
oprești în pridvor și ochii 
ți se umplu de verdele 
crud al cîmpiei, nealterat 
de respirația industriei, 
sau de înălțimea ameți
toare a piscurilor pe care 
în copilărie le-ai atins cu 
pasul..

Cine poate sta pasiv în 
afara acestei priveliști ? 
Cine poate s-o uite, cliiar 
s-o renege în favoarea a- 
ceiei lumi necunoscute 
despre care ai auzit doar 
cîte ceva ?!

Pe meleagurile noastre 
sînt puțini oameni care 
gîndesc altfel despre ța
ră. Rar ni se întîmplă șă 
auzim că i s-a năzărit cui
va să plece în alt loc, 
peste graniță, într-un loc 
al „fericirii personale". 
Pentru noi care trăim și

Acțiuni educative
in întîmpinarea Con

gresului al XII-lea al 
partidului, Casa de cul
tură din Petroșani orga
nizează numeroase ac
țiuni polițico-educative 
în rîndul oamenilor 
muncii. In acest context 
se înscrie recenta expu
nere ținută în fața loca
tarilor căminului de ne- 
familiști de la I.M. Dîl- 
ja pe tema „Creșterea in 
ritm înalt a productivi
tății muncii — obiectiv 
central al comuniștilor, 
al întregului popor“. Cei 
prezenți au participat cu 
deosebit interes la a- 
ceastă acțiune. (Al. Cor).

I

5

8
i
5i 
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muncim pe aceste locuri, 
- de care sîntem legați cu 

trup și suflet, mi se pare 
firească ideea permanen- \ 
ței și atunci cînd se în
tîmplă contrariul, nu pu- i 
tem sta pasivi. Există și ; 
o vorbă românească, pe j 
care am auzit-o deseori și I 
în Valea Jiului: că nici i 
unde nu-j mai bine ca-a- | 
casă. Așa este ! Care din- I 
tre noi n-a simțit acest i 
lucru atunci cînd, pentru i 
a rezolva anumite .tre- I 
buri, ne-au smuls depăr- i 
țările ? De fiecare dată ; 
am așteptat cu nerăbdare i 
să ne reîntoarcem acasă. i

Poate că n-aș fi scris a- i 
ceste rînduri. dacă mi-ar j 
fi dispărut imaginea unui : 
tînăr care cu ani- în ur- i 
mă, în căutarea unui așa j 
zis trai fericit, a părăsit : 
meleagurile noastre. Și fa- ; 
milia, și rudele, și priete- i 
nii. De atunci, aproape în : 
fiecare an îl văd venind î 
aici, probabil pentru a-și ' 
infringe singurătatea, se
tea și dorul de aceste 
locuri. întotdeauna îmi vi
ne în minte ideea că nici
unde nu-i mai bine și mai 
frumos ca acasă.

5

Valeriu COANDRĂȘ
*
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Recent la I.M. Uricani a 
avut loc un ptil schimb de 
experiență pe tema „Preo
cuparea organelor și orga
nizațiilor de partid, U.T.C. 
și de sindicat, a conduce
rilor unităților miniere pen _ 
tru îmbunătățirea muncii 
politice în sprijinul pro
ducției". organizat de sec
ția propagandă a comitetu
lui județean de partid și 
Consiliul municipal Petro
șani de educație politică

■ și cultură socialistă.
Desfășurat în spiritul o-, 

rientărilor și sarcinilor cu
prinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.G.R„ 
schimbul de experiență a 
oferit un bun prilej par- 
ticipanților de perfecționare 
a muncii politice de masă 
în vederea creșterii produc
ției.

S-a desprins concluzia că nu 
întotdeauna și nu în sufi
cientă măsură propaganda 
este strîns legată de activi
tatea concretă din fipeare 
întreprindere.' Or, cunos
cut fiind faptul 
că pro b le m a funda
mentală a muncii de partid 
este realizarea integrală 
a sarcinilor economice, a- 
precicrea muncii organiza
țiilor de partid se face du
pă felul în care este înde
plinit planul de producție.

Perioada de puternică efer
vescență politică pe «are o 
parcurgem astăzi, în în- 
tîmpinarea Congresului al 
XII-lea al partidului, ridică 
în fața oamenilor muncii 
sarcini deosebit de impor
tante. Organizațiilor de 
partid Ie revine misiunea 
de a mobiliza comuniștii, 
toți oamenii muncii, pentru 
obținerea unor rezultate e- 
conomice la nivelul cerin
țelor, întîmpinînd marele 
forum al comuniștilor cu 
realizări superioare.

Viața de >artld
Pârtiei panții la dezbateri 

au scos în evidență preo
cupările organizațiilor de 
partid pentru intensificarea 
muncii politice de la om la 
om în vederea cunoașterii 
cu operativitate a conținu
tului documentelor de par
tid. Cu toate acestea 
în munca ideologică și poli- 
tico-educativă este necesar 
să se realizeze o nouă ca-, 
litate, să se îmbunătățeas
că metodele și stilul de 
muncă, întregii activități 
să i se imprime un nou im
puls revoluționar perma
nent. Pentru aceasta este 
nevoie ca punctele de do
cumentare, propaganda au-

dio-vizuală, gazetele de pe
rete, tot ce ține de dome
niul activității ideologice să 
contribuie la mobilizarea 
oamenilor, a colectivelor în 
vederea realizării planului 

(_ de producție. Preocuparea 
de bază a muncii de pro 
pagandă va trebui să fie 
canalizată spre munca cu 
oamenii, să formeze oameni 
cu o concepție nouă, oa
menii fiind cei care hotă
răsc soarta producției, a în
tregii dezvoltări economice. 
Iar acolo unde sarcinile de 
plan s-au realizat înseam
nă că și organizația de 
partid a muncit bine. A- 
cesta este dezideratul pen
tru care trebuie să lupte 
fiecare organizație de par
tid, fiecare comunist, fie
care om al muncii.

Constantin IOVANESCU

publice în Valea Jiului
Pentru ridicarea nivelu

lui -activității de alimen
tație publică și pentru re
ducerea consumului de e- 
nergie și combustibili, Di
recția comercială a mu
nicipiului; Petroșani pune 
în aplicare un program de 
reamenajări, reprofilări, 
diversificare și concentra
re a alimentației publice, 
a producției de bucătărie. 
In cadrul acestui pro
gram, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent 
au fost reamenajate și re
profilate o serie întreagă 
de ’ unități. Dintre acestea 
amintim : unitatea nr. 131 
în magazin alimentar cu 
autoservire, bufetul de 
incintă nr. 360 — ambele 
din Petroșani, unitățile 
nr. 327 „Căprioara11

Pet/rila în berărie, brase
ria „Oltul" din Petroșani 
în berărie, bufetul „Cer
bul11 din Lonea și unita
tea nr. 333 din Jieț. Res
taurantele „Minerul" — Pe
troșani, „Transilvania11 — 
Petrila, „Perla" — Vul
can; „Cina11 — Lupeni și 
„Păltiniș" — Uricani vor 
fi reprofilate, își vor re
duce în desfacere ponde
rea băuturilor alcoolice, a- 
cordîndu-se o atenție deo
sebită preparatelor ali
mentare. x

Pentru punerea în apli- 
care a acestui program 
vor fi construite în Pe
troșani, un modern labo
rator, iar în Vulcan și Lu
peni, noi complexe comer
ciale și agroalimentare.

V. STRAUȚ

I
Astăzi, la orele 16 și 

19, Eștrada armatei din 
Cluj-Napoca prezintă în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani spectacolul 
„Revista de toate grade- 
le“ realizat In regia lui 
Bogdan Căuș. (T.S.)

I
I
I
I

★
Incepînd de la 1 oc

tombrie, Casa de cultură 
din Petroșani organizea
ză cercuri de balet, șah 
și chitară, destinate co
piilor. înscrierile și in
formații suplimentare 
pot fi solicitate la 
de cultură. (TJS.)

Doar 12 zile au
rămas pînă Ia 1 octom
brie cînd va începe 
zonul de vînătoare. 
primele vînători, 
tradițional sînt
mai rodnice, nu vor pu
tea ieși în teren decît 
vînătorii cu'cotizația plă
tită la zi. Este datoria 
asupra căreia comitetul 
filialei Petroșani al 
A.G.V.P.S. atenționepzg 
vînătorii. (T.V.) '

casa

(Urmare din oag. I)

exigenței

I

I 
I 
I 
I
I

ascultăm o dare de seamă 
concepută în aceeași notă. 
Biroul organizației de ba
ză a analizat în profunzi
me rezultate, activitatea 
fiecărui compartiment, a 
brigăzilor, corpului de mai
ștri și conducerii tehnice a 
Sectorului. In mod princi
pial au fost arătate cauze
le reale ale unor deficien
țe (cu privire la calitatea 
unor lucrări, gospodărirea 
avuției sectorului, respec
tarea normelor de protec
ție a muncii, atitudinea 
față de muncă). Stimulați 
de exigența dării de sea
mă, comuniștii care S-au 
înscris la' cuvînt au com
pletat imaginea generală a 
preocupărilor tot mai res
ponsabile ale organizației 
de bază în direcția desfă
șurării unei activități me
reu mai bune.

Rezumăm cîțeva referiri 
din cadrul dezbaterilor. In' 
primul rînd, cele cu pri
vire la angajamentul sec
torului de a încheia pla
nul anual pînă în preziua 
Congresului al XII-lea al 
partidului și, în continua
re, de a recupera minusul

anului trecut. (Constan
tin Cojocaru, Eugen Vla- 
dar și alții). Apoi, cu pri
vire la grija față de zes
trea tehnică a sectorului 
(Petrache Rusu, Anton Ma- 
cai, Gheorghe Șandru, E- 
mil Kopandi, Carol Petrie 
și alții), dovedind o pro
nunțată afirmare a conș
tiinței de proprietar, deo
potrivă cu cea de produ
cător, care îi animă pe 
muncitorii acestui sector. 
Mai rezumăm referirile fă
cute cu privire la educa
ția tinerilor și pregătirea 
temeinică a schimbului de 
mîine (Emil Kopandi).

Cu maturitate politică, 
participanții la dezbateri 
și, în final, adunarea ge
nerală au exprimat adezi
unea totală față de orien
tarea ca în cadrul confe
rinței organizației jude
țene de partid tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
propus să candideze pen-., 
tru a fi reales în înalta 
funcție de secretar 
ral. al partidului,
niștii văzînd prin aceasta 
chezășia împlinirii tutu
ror năzuințelor de bună
stare și progres ale nați
unii noastre socialiste.

se-
La 

care 
cele

mai

Foto : Eugen HERB EI

(Urmare din pag. i)
stăm 

Cons-

Spațiul comercial care 
a găzduit pînă nu de 
mult unitatea 62, pe stra
da Republicii din Petro
șani, este în curs de re
profilare. în curînd, aici, 
va fi deschisă o unitate 
eu autoservire, care va 
pune la dispoziția cum
părătorilor confecții pen
tru bărbați, femei si co
pii. (V.S.)

I 
I 
I

Aspect din timpul schimbului de experiență.

Aprovizionare 
abundentă 

de toamnă

gene- 
comu-.

Activitatea cultural-ar- 
tistică se constituie în- 
tr-o componentă de bază 
a actului educațional în 
școlile petrilene, este 
o constantă de formare și 
afirmare multilaterală a 
personalității elevilor.

i Profesoara Lucia Daniel, 
director coordonator al 
școlilor din oraș, concre
tizează, cu cîteva exem
ple marcante, prezența e- 
levilor din Petrila pe 
scenele Festivalului na
țional „Cin tarea Româ- 

l niei".
— La 

diție a 
țional
cu cîteva formații artis
tice, care au impresionat 
printr-un înalt nivel ca
litativ. Estrada Școlii ge
nerale nr. 6, pregătită 
timp de doi ani de pro
fesorii Gh. Musca și Dan 
Heredea, se numără prin
tre laureații fazei finale 
a festivalului. Premiul

■ II obținut răsplătește ta
lentul și pasiunea celor

40 de elevi, fii și fiice 
de mineri.

— La prima ediție a 
Festivalului național, es
trada Școlii generale nr. 
1 a fost aplaudată în pos
tura de laureată și ocu
pantă a primului loc in 
finala pe gen. Este es-

cea de-a două e- 
Festivalului na- 
ne-am prezentat

în această săptămîriă 
depozitul C.L.F. Lupeni a 
livrat către unitățile dc 
profil din orașele Lu
peni, Vulcan și Uricani 
însemnate cantități de le- 
guitie și fructe, dintre cat 
re amintim : cartofi 
110 tone, ceapă ■— 60 t, 
struguri 35 t, mere — 20 t, 
prune — 10 t, gogoșari și 
capia —100 t, ardei gras 
40 t, tomate 100 t, varză 
albă — 25 t. Și în zilele 
ce urmează, unitățile 
C.L.F. vor fi aprovizio
nate cu o gamă variată de 
legume și fructe. (C.G.)

lucrării, 
plecat să 
probleme

re
de

neapărată ne-

povești", rezemați în 
peți. Să nu fi avut oare 
altceva mai bun de făcut? 
E greu de crezut. Intre 
timp sosește și sing. Gheor- 
ghe Stîna, șeful 
care fusese 
zolve unele 
producție.

— Avem
voie de un sudor pentru 
prinderea plafoanelor, ne 
mărturisea interlocutorul. 
Nu am încă garanția că va. 
veni astăzi. In acest caz 
trebuie să dirijez oamenii 
către alte puncte de lu
cru, lâsîndu-le la o parte 
pe cele mai importante.

CTra 9,30. Al treilea pupet

preună cu âlți copii ro
mâni și străini, un spec
tacol în stațiunea Nep- 
tun, în fața secretarului 
general al partidului, to
varășul N i co 1 a e 
Ceaușescu. In școlile noas
tre sînt constituite și alt
fel de colective artistice.

LA IZVOARELE
FRUMOSULUI

trada un gen de tradiție 
În școlile Petrilei ?

— Da. Acest gen a fost 
promovat inițial la școa
la nr. 1, apoi a fost îm
brățișat și de alte colec
tive școlare cu mult suc
ces. Cu cită mîndrie își 
aduc aminte elevii șco
lii nr. 6 că au participat 
la Festivalul internațio
nal „Copiii lumii cîntă 
pacea11 de , la Năvodari și 
că au avut cinstea deo
sebită de a susține, îm-

La Cimpa își desfășoară 
activitatea un ansamblu 
de obiceiuri folclorice jic
nești; la Școala generală nr. 
2 sint la mare cinste dan
surile popillare ; briga
da artistică la Școala ge
nerală nr. 1, ca și cele
lalte, acestea s-au remar
cat în faza pe municipiu. 
Aș sublinia un alt as
pect -— înseși cadrele di
dactice desfășoară o per
manentă activitate artis
tică.

— Tradițiohalizarea ac
tului . cultural-artistic în 
rîndurile elevilor este un 
merit al dascălilor? Cu 
ce gînduri abordați pers
pectiva noului .an șco
lar ?

— Activitatea cultural- 
artistică completează în
vățătura, nu e o supra
punere, dimpotrivă ajută 
la dezvoltarea unor per
sonalități armonioase. Un 
lucru e dovedit, spre exem
plu la școala nr. 6, elevii ca
re alcătuiesc formația de 
estradă și orchestra în
vață mai bine decît alți 
colegi ai lor. Iată 
de ce, pentru noi, 
începutul de an șco
lar reprezintă 
alcătuirea de noi formații 

’ prin
5s 

Vom
sus- 
ca 
nu 

Și 
de

cultural-educative 
repetiții, spectacole 
competiții artistice, 
întreprinde acțiuni 
ținute pen tru 
toți elevii să fie 
numai spectatori, ci 
participanți la actul 
creație.

I

ț

Sever NOIAN ț

de lucru vizitat. Blocul 69, 
tronsonul BC. Aici 
de vorbă cu maistrul 
tantin Mihăiescu.

— Sînteți aproape 
nalizarea lucrării ; 
încadra în termenul pla
nificat de predare către 
beneficiar a apartamente
lor ?

— Avînd în vedere că 
termenul de predare ' se 
apropie; conducerea șantie
rului a concentrat la acest 
punct forțe suficiente de 
lucru, a luat și unele mă
suri privind aprovizionarea 
cu materiale.

STAȚIONARI și 
PIERDERI.

CINE RĂSPUNDE ?
Dacă despre disciplină 

organizarea muncii ne-am 
convins, am încercat, reve
nind în aceeași zi pe șan
tier, să aflăm cîte ceva și 
despre utilaje. Mai 
despre macaraua de 
blocul 69. tronsonul 
care s-a defectat la 
16, și despre care mecani
cii lon M. Ion și Traian 
Furdui de la S.U.T. Live
zeni ne informează că re
parația ar putea, din lipsa 
de piese dc schimb, să du
reze două-trei zile. Ce în
seamnă pentru șantier a- 
ceastă staționare ? - Pier
deri, pierderi de producție 
greu de recuperat. Credem 
că repetatele întreruperi a- 
le lucrului pe șantier din 
cauza defecțiunii utilajelor 
au la origine slaba orga
nizare și aprovizionare eu 
piese de schimb. Șj dacă 
tot este vorba despre uti
laje, trebuie amintit 
despre autobasculanta, cu 
numărul de circulație 
HD-1704 (care aparține 
de S.U.T. Livezeni) și care 
s-a defectat în aceeași zi 
după trei curse, iar cea cu 

x nr. 31-HD-4835 aparținînd 
de I.T.A. Petroșani s-a pre
zentat în șantier la ora 8,30.

In aceste condiții și cu 
asemenea utilaje eare, pe

de fi- 
vă veți

și

întâi 
la 

BC, 
ora

și
31-
tot

lingă faptul că sînt puține, 
stau mai mult defecte, nu — 
se poate faee mare lucru!

MAI MULT SPIRIT 
GOSPODĂRESC NU 

STRICA 
însemnătatea valorifică

rii superioare a tuturor 
materiilor' prime și mate
rialelor, a combustibilului 
și entrgiei este înțeleasă de 
tot mai mulți oameni ai 
muncii. Din păcate însă, 
în șantier nu se întîmplă 
chiar așa. In ziua raidului- 
nostru am întîlnit caz^fi 
cînd unii oameni risipesc 
fără jenă materialele, adu- 
cînd pagube importante în
treprinderii. Concret: în 
imediata apropiere a blo
cului50 BC un robinet de 
apă potabilă stă veșnic 
deschis. La căminul stu
dențesc te împiedici la tot 
pasul de plase de fier, țevi, 
butoaie, o mulțime de pre
fabricate B.C.A. sparte. O 
anumită rînduială, o orga
nizare a locului de muncă 
este necesară, 
o facă dacă 
lor le lipsește 
podăresc.

Cam tot așa 
situația și Ia
unde 11 persoane de 
centrul de calcul venite să 
dea o mînă de ajutor cons
tructorilor, au transportat 
timp de o oră dintr-un loc 
intr-altul niște baloturi de 
parchet și... cam atît.

In concluzie, este nece
sar ca în cel mai scurt 
timp conducerea grupului 
de șantiere al T.C.H. și 
S.U.T. Livezeni, organizați
ile de partid, sindicat și 
U.T.C., șefii de șantiere, 
maiștrii, șefii de echipă de 
Ia cele două unități econo
mice să ia măsuri ferme 
pentru întărirea ordinii 
și disciplinei, pentru Q 
mai bună organizare a lu
crului la fiecare loc de 
muncă, pentru buna func
ționare a utilajelor și sto
parea risipei. .

dar cine să. 
constructori- 
spiritul gos-

se prezenta 
blocul 69, 

la
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Fotbal, divizia A: Olimpia Satu Mare—Jiu! Petroșani 0-1 (0-0) Fotbal, divizia C, seria a Vil-a

Detașare de complexe...
Amănuntele partidei care 

a adus Jiului un succes, 
pentru mulți nescontat, dar 
decisiv în lupta pentru ieși
rea în „apele limpezi* ale 
clasamentului, sînt deja cu
noscute. Pregătirea acestei 
confruntări fără menaja
mente merită însă atenție. 
După meci, antrenorul Go- 
gu Tonca invoca circum
stanțele care atîrnau greu 
în balanța ^gazdelor : buba 
prestație în partida de la 
Tg. Mureș, accidentările luj 
Btcurescu, rămas acasă și 
Sălăgean. „Alintatul" supor
terilor noștri a intrat însă 
în teren șchiopătînd, dorind 
să fie alături de coechi
pieri. Gestul Iui, într-un 
gazon străin, merită aplau
dat nu numai prin... cores
pondență. De fapt, mora
lul jucătorilor noștri a fost 
destul de ridicat, ei au in
trat în teren, hotărîți să 

► „spargă ’ gheața*, dar fac
hirul volițional a fost pre
cedat de o bună așezare 
în teren. Anticipînd șansele 
sătmărene, tehnicienii Jiu
lui — Viorel Tîlmaeiu și 
Gogu Tonca — au trimis 
in linia mediană patru ju
cători cu diferite modali
tăți de exprimare : Varga, 
Stoica, Lixandru și Ciupi- 
tu care au cedat cu pre
meditare. „terenul nimă
nui*. pentru a contraataca 
rapid în zona breșelor crea
te de fundașii centrali ad
verși, în dese rînduri sus
ținători de dublaj ai in
cursiunilor spre poarta lui. 
Cavai. Apărarea Jiului a 
acționat cu multă siguranță, 
detașarea acestui compar
timent a fost colectivă, 
fundașii au fost primii la 
balon, cîștigînd majoritatea

duelurilor, Cavai a avut in
tercepții salutare. Doar E- 
nescu n-a realizat misiunea 
încredințată, a acționat 
(dacă se poate spune așa) 
static între fundașii sătmă
reni, motiv pentru care a 
și fost înlocuit cu Mușat.

Prima tentativă de rupe
re a echilibrului s-a dato
rat, susțin majoritatea mar
torilor la încleștare, arbi
trului ieșean Vasile lanul, 
care a fost părtinitor. In 
min. 45, la un duel ae
rian Stoica — Helvei, deși 
balonul a depășit acest cu
plu, a semnalizat fault în 
careu. Mult 
Smarandache, 
voinței antrenorului Staieu, 
dar în dorința de reabili
tare prin gol. și-a asumat 
sarcina loviturii de pedeap
să. Cavai a plonjat în di
recția balonului, reținîndu-1. 
Șansa lui, trebuie s-o recu
noaștem, a fost sporită de 
sfatul... gestic al prietenu
lui și concurentului său de 
post Moise, care cunoștea 
„stilul Smarandache*, de 
cînd fuseseră colegi de club 
la Steaua (șut în. dreapta 
portarului, spre 
barei).

După pauză, 
echipei din Vale 
remarcabilă 
„ruperea* liniei 
adverși, și-au dat 
că elevii lor pot forța 
rezultat mai bun decît e- 
galitatea, în consecință au 
schimbat dispozitivul de joc 
în schema 4—3—3, cu Li
xandru vîrf. Și cursul 
jocului a confirmat inspi
rația antrenorilor noștri. 
Lixandru, după cîteva drib
linguri reușite, a fost faul
tat, de două ori, în poziție

contestatul 
împotriva

rădăcina

tehnicienii 
au sesizat, 
observație, 
fundașilor 

seama 
un

DIVIZIA A
REZULTATE TEHNICE : Politehnica Iași — Glo

ria Buzău 2—1, Chimia Rm. Vîlcea — Steaua . 2—L 
S.C. Bacău — Universitatea Craiova 1—1, Olimpia Sa
tu Mare — «ui Petroșani 0—1, F.C.M. Galați — C.S. 
Tîrgoviște 2—0, Sportul studențesc — F.C. Argeș 0—1, 
„U“ Cluj-Napoca — Politehnica Timișoara 3—2, F.C. 
Baia Mare — Viitorul Scornicești 3—1, Dinamo 
A.S.A. Tg. Mureș 5—1.

CLASAMENTUL

Timișoara
-,,U“ Cluj-Napoca,

1. Steaua 7 4 2 1 15— 6 102. F.C. Baia Mare 7 5 0 2 15— 8 19
3. Universitatea Craiova 7 4 2 1 12— 7 10
4. „U“ Cluj-Napoca 7 5 0 2 9— 6 10
5. Dinamo 7 3 3 1 11— 4 9
6. S. C. Bacău 7 4 1 2 7—6 • 9
7. C.S. Tîrgoviște 7 3 2 2 10— 6 8
8. Politehnica Iași 7 4 0 3 9— 7 8
9 Viitorul Scornicești 7 3 1 3 12—11 7

10. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 1 3 10—11 . 7
11. F.C. Argeș 7 3 1 3 9—11 7
12. Politehnica Timișoara 7 3 0 4 13—13 6
13. Sportul studențesc 7 2 1 4 5— 6 5
14. Chimia Rm. Vîlcea 7 2 1 4 4— 8 5
15. F.C.M. Galați 7 2 1 4 8—13 5
16. Jiul 7 2 1 4 2— 8 5
17. Gloria Buzău 7 2 0 5 5—11 4
18. Olimpia Satu Mare 7 0 1 6 3—17 1

ETAPA VIITOARE : Politehnica 
itor.ul Scornicești, Jiul Petroșani — 
Steaua — F.C Baia Mare, C.S. Tîrgoviște — S.C. Ba
cău, Univeristatea Craiova — Dinâmo, F.C.M. Galați 
— A.S.A. Tg Mureș, F.C. Argeș — Olimpia Satu Ma
re, Chimia Rm. Vîlcea — Politehnica Iași, Gloria Bu
zău — Sportul studențesc.

Noi succese ale
Echipa de nâvomodele a 

C.S. Jiul Petroșani a parti
cipat recent la două com
petiții cu caracter național, 
ambele desfășurate la Con
stanța și anume : trofeul 
„Mircea cel Bătrîn* orga
nizat de A.S.I.M. Constan
ța împreună cu federația 
de specialitate și finalele 
naționale la veliere libere 
și teleghidate. Avînd o 
comportare excelentă, na- 
vomodeliștii din Petroșani 
au cîștigat pentru a doua 
oară consecutiv trofeul 
„Mircea cel Bătrîn" cu 132 
puncte urmați de cei de la 
Voința Reghin și A.S.I.M. 
Constanța. Cîștigătorii pe 
clase ai formației noastre 
au fost: Ion Drulă la F2B,

favorabilă de șut. In min. 
73, Cavai a intervenit cu 
succes la un balon, pe care 
l-a pasat apoi, cu mîna lui 
Lixandru. p nouă incursiu
ne pe aripa stingă, Pinter 
și alți doi coechipieri au 
rămas în urmă, șutul cen
trare a fost reluat de Sălă
gean, în dreapta lui Feher : 
0—I.

Normal, reacția gadelor a 
fost violentă. Cavai, Bădin, 
Petre Grigore, și Mincu- 
lescu au fost la posturi, 
Varga a deposedat cu ușu- 

’ rință, ău urmat centrări Ia 
„firul ierbii", apărătorii 
gazdelor s-au dezis de cal
mul... olimpian, au faultat 
în fața careului mare.

Printre atuurile victoriei 
obținute de divizionara A 
din Vale s-a aflat însă și- 
galeria sătmăreană, care și-ă 
demobilizat favoriții, a plă
tit „polițele* nesportiv, prin 
huiduieli și absență afecti
vă, tocmai în momentele 
în care Olimpia avea nevoie 
de mai mult sprijin. Gre
șeala galeriei din 
Mare se constituie 
lecție amară și pentru tri
bunele din Petroșani, care 
au datoria morală (pentru 
că suporterii trebuie să-și 
vadă și drepturile șl înda
toririle) de a fi, în perma
nență, alături de formația 
îndeăgită.

Victoria din etapa a Vll-a 
de bun augur, pentru ur
mătoarele două partide din 
teren propriu, nu trebuie 
savurată excesiv, dimpotri
vă, „aburii* euforiei ar 
provoca apoi multă deza
măgire. Iată de ce îi che
măm, pe jucători, pe an
trenori și suporteri, să ac
ționeze la unison în vede
rea redresării situației în 
clasament, pentru implanta
rea definitivă în zona „fă
ră griji*.

UNIREA DROBETAț 
TURNU SEVERIN 
NERUL LUPENI 
(0—1). O formație 
a rămas lider în 
Vll-a și după partida 
duminică, deși multă vre
me soarta înclina în fa
voarea minerilor din Lu- 
peni. Oaspeții, cu 
mai tehnici, cu 
fizică superioară, 
neficiat, în prima 
de avantajul viatului, dar 
și de buna dispoziție de 
joc a lui Covaci, mereu 
învingător în duelurile cu 
Stroescu și Traseu. Din pă
cate, linia mediană a mi
nerilor a evoluat șters, cris
pat ; iitai ales Dosan, în 
dorința de a evita „coli- 
ziumea“ cu adversarii, s-a 
pripit, a pasat greșite O 
singură dată l-a servit bi
ne pe Covaci și acesta, de 
pe aripa dreaptă,profitînd 
de clacajul lui Niță, a lobat 
balonul peste el : 0—1
(min. 36).

— MI-
2 — 1- 

modestă 
seria a 

de

jucători 
condiție 
au be- 
repriză,

In repriza secundă, se
verinenii ies la atac, se 
lovesc însă de '„zidui* 
Truică — Burdangiu — M. 
Marian și cei care înscriu 
sînt tot... oaspeții. In min. 
60. Niță nu reușește inter
cepția la o centrare de pe 
aripa dreaptă, balonul a- 
junge la Leca, o lovitură 
de cap și... gol, pe care ar
bitrul de centru, aflat în 
careul mare îl validează, 
dar apoi, după ce se con
sultă cu tușierul • aflat la „ 
30 m, revine asupra deci
ziei. Părtinitorul arbitraj 
al trioului slătinean cu
lege... roadele. Unirea e- 
galează în min. 68, dar și 
cu concursul linâei defen
sive a adversarilor, sur
prinsă de pasa expediată 
de Amărțișoaie. Astfel mi
nusculul Tică 
Homan, care 
la blocaj.

Liderul își 
poziția, cu sprijinul arbi
trilor și adversarilor, în

îl învinge pe 
a sosit tîrziu

consolidează

min. 73, cînd Amărțișoaie 
execută un corner. Ajutai 
de vînt, balonul capătă o 

traiectorie ciudată, Burdarț- 
giu nu reușește intercep
ția cu capul, aceasta nu 
scuză neatenția unui por- 
tar de talia lui Homan i 
2—1. Pînă la sfîrșit, nu sa 
mai petrece nici o modifi
care a scorului astfel, două 
greșeli capitale și lipsa da 
angajament din partea Iul 
Dosan, Leca, Boloș, plasa
mentul defectuos a lui Pin- 
tea, au privat echipa de 
un rezultat bun. Se pare 

'că în aceste condiții, se 
impune cel puțin o discu
ție la nivelul secției de 
fotbal, pentru a nu statua 
o nedorită blazare.

In întîlnirea juniorilor, e- 
chipa Iui Mihalache a sur
clasat pe Unirea : 9—1

. (2—0). Golurile învingăto
rilor au fost înscrise de 
Lumperdean (3), Lazăr (4), 
Burchel și Vizi.

Andrei APOSTOL

Satu 
într-o

Ion VULPE

Seria a Vlll-a

' MINERUL VULCAN — 
MINERUL ORA VIȚA 3—0 
(1—0). In pofida timpului 
potrivnic (ploaie și vînt pu
ternic) un mare număr de 
spectatori au fost prezenți 
duminică pe stadionul din 
Vulcan. Se aștepta reabili
tarea gazdelor, după cele 
două semieșecuri de pe te
ren propriu din etapele I 
și a IlI-a. Și aceasta s-a 
produs. Cu excepția sfertu
lui de oră dintre minutele 
60 și 75, jocul a fost con
trolat cu autoritate de gaz
de, care prin frumusețea 
fazelor i-au încîntat pe 
spectatori. Cu toate că te
renul a fost pe alocuri des
fundat și presărat cu băl
toace, iar rafalele de vînt

imprimau balonului traiec
torii neașteptate, am asistat 
(spre lauda celor două e- 
chipe) la o partidă de bună 
factură tehnică. Ocaziile de 
gol s-au succedat cu repe
ziciune, de la primul fluier. 
Golul „vine* în minutul 
10: Faur ia o acțiune pe 
cont propriu, lasă balonul 
în urmă și Iacov venit în 
viteză înscrie de la 8—9 
metri, deschizînd scorul : 
1—0. în minutul 15, ex-jiu- 
listui Georgevici sal
vează de pe linia porții ba
lonul trimis cu capul de 
Stoenescu. Toț Stoenescu 
ratează în min. 19- o mare 
ocazie, șutind de la 10 m 
în' bara transversală.

Partea a doua a partidei

debutează furtunos. După o 
ratare a lui Faur, la un 
corner de pe partea dreap
tă, Aruncuteanu înscrie 
printre doi apărători, ma- 
jorînd scorul la 2—0. In
troducerea lui Bălan în lo
cul lui Iacov, în min. 52 
impulsionează atacul gaz
delor care ratează însă 
foarte mult. Oaspeții care 
au jucat sportiv, profită de 
faptul că echipa gazdă în
cetinește ritmul și din mi
nutul 60, timp de vreo 15 
minute sînt la cîrma jocu
lui. Ei au combinat destul 
de bine în teren, s-au a- 
propiat uneori de poarta 
lui Budușan, dar au ratat 
de nenumărate ori.

Finalul partidei ii găse
ște pe gazde în atac. In 
minutul 88, Faur lansat 
perpendicular pe poartă, 
deși flancat de doi apără
tori adverși, reușește să 
„lobeze* mingea peste por- 
târ, stabilind scorul final 
de 3—0, scor absolut meri
tat după desfășurarea jo
cului. A arbitrat foarte bine 
o brigadă din Tg. Jiu, a- 
vîndu-1 la centru pe Liviu 
Micu.

La juniori : Minerul Vul
can — Minerul Oravița 1—2 
(0—0).

Alexandru TATAR

Tenis de cîmp, „Cupa Mineru.

navomodellștllor
Frideric Cszasâr la F.I.V.5., 
Leontin Ciortan la F3E, 
Frideric Cszasâr F.R.2,5 și 
alte cîteva locuri doi și 
trei. Totodată, multiplul 
campion Frideric Cszasar 
a stabilit încă un record 
republican la F.L.V.15, tele
ghidate viteză motor 10 
cmc.

La campionatul R.S.R. de 
veliere Maestrul sportului 
Leontin Ciortan a cucerit 
titlul de campion al R.S.R. 
la clasa veliere libere M 
și un loc trei la veliere 
teleghidate clasa M. Echi
pa de veliere teleghidate, 
a ocupat locul trei cucerind 
medalia de bronz'.

A. SLABII

b o

!Salt reușit la fileu și 
punct în favoarea tine
relor fete componente a- 
le echipei de volei Sănă
tatea Vulcan.
Foto : Șt. NEMECSEK

Jubileul Hă ii, onorat
Desfășurarea celei de a 

doua ediții a „Cupei Mi
nerul", programată între 
19—25 septembrie, pe cele 
două terenuri de zgură ale 
Jiului Petroșani, coincided 
sărbătorirea jubileului a 
60 de ani de tenis de cîmp 

1 în Valea Jiului. Amănun
te despre această ediție ob 
ținem de la Dan Nemeș, 
în triplă postură — de ju
cător, antrenor, și condu
cător al secției de tenis Jiul 
Petroșani.

— „Cupa Minerul* este 
un concurs de categoria B, 
dotat cu 180 de puncte pen
tru învingătorii probelor 
individuale: în clasamen
tul celor mai buni jucători 
ai țării, deocamdată, re
prezentanții noștri ocupă 
locurile : 7 — prin Bebe 
Almăjan, 22 — Dan Nemeș 
și 35 — Codin Dumitrescu.

Au confirmat participarea 
la întreceri tenismanii di
vizionarelor A Steaua, cam
pioană națională, Dinamo, 
vicecampioană națională, 
Progresul, Politehnica și 
Tenis club din București, 
Dinamo Brașov, Cuprom 

•Baia Mare, Sănătatea Sa
tu Mare, Electrica Timișoa
ra, Sănătatea Oradea, Ci
mentul Deva și Politehnica 
Cluj-Napoca. între numele 
de certă valoare îi amintim 
pe : Marian Mîrza și Lau
ren țiu Țiței (Steaua), Aurel 
Dărăban (Oradea), Adrian 
Viziru .(Satu Mare). Garni
tura Jiului, în calitate de 
medaliată cu bronz a na
ționalelor, își apără șanse
le prin Almăjan, Nemeș. 
Dumitrescu și Manea, după 
cum se știe frații Ciuntea 
au fost recent transferați 
la Hunedoara.

de prezente marcante
— Concursul este desti^ 

nat numai băieților și di
vizionarelor A ?

— La . această ediție au 
fost invitați și sportivii clu
bului polonez GSK Polonia 
Bydgoszcz, cu care avem 
relații tradiționale de mai 
mulți ani. Prima „rachetă* a 
lor, Henryk Drzymalski, e- 
voluează alături de Vojtek 
Fibak în „Cupa Davis*. El 
este secondat de Zbigniew 
Wisniewski, Tomas Lo- 
bieszczanski și And.rei Kos- 
teneki. Antrenorul forma
ției vicecampioane a Polo
niei, Zbigniew Banas, mi
zează însă într-o-compor
tare deosebită și în întrece
rea fetelor, prin Rozala Ja- 
lonta (a treia „rachetă* a 
Poloniei) și Barbara Pucha- 
la, care se vor confrunta cu 
jucătoarele cluburilor Stea
ua, Di nnmn, ,i -•

Tenis club București, Cu- 
prom Baia Mare.

— Care sînt condițiile 
concrete de concurs ?

— începînd de miercuri, 
se va juca nonstop,, de la o- 
rele 8,30 la 19,30. La mas
culin, tabloul favoriților îi 
cuprinde pe Drzymalski, 
Wisniewski, Mîrza, Almă
jan, Vizir, Daraban și An
drei Leonte (Steaua), 
sorții și rezultatele 
teren vor decide...

Așadar, începînd de 
ne, iubitorii de tenis 
invitați pe terenurile 
iui, pentru a fi martorii 
desfășurării deja tradițio
nalei competiții dotate cu 
trofeul minerilor din Vale, 
cinstind astfel un jubileu 
de prestigiu al acestei dis
cipline sportive.

Apoi 
din

nni-
sînț 

Jiu-
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în județul Bihor
(Urmare din pâg 1)

viață măsurile stabilite de 
conducerea partidului pri
vind îmbunătățirea condu
cerii, organizării și planifi
cării unitare a agriculturii, 
4 modului în care își des
fășoară activitatea Consiliul 
unic agroindustrial. S-a a- 
rătai că potrivit indicați
ilor date de secretarul ge
neral al partidului, s-a tre
cut și aici la amplasarea 
culturilor pe zone mari, in 
cadrul unor asolamente u- 
n ilare. fundamentate ști
ințific. ceea ce permite cul
tivarea unor soiuri de ma
re productivitate, extinde
rea mecanizării.' chimizării 
și irigațiilor.

Un dialog viu, fructuos, 
are loc în fața planșelor si 
graficelor care înfățișează 
rezultatele activității 
producție și economice 
cooperativei agricole 
producție Salonta.
*■ Se vizitează apoi' cîteva 
îerme de animale și păsări - 
ale cooperativei.

în cadrul unei microex- 
poziții sînt prezentate rase 

z de- ovine de înalt randa
ment, care oglindește preo
cuparea specialiștilor de 
aici pentru îmbunătățirea 
continuă a raselor, crește
rea mai rapidă a efective
lor și a producției de lină 
și câine. ,

Apreciind rezultatele bu
ne obținute, . tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reco
mandă ca această unitate 
—■ care realizează producții 
bune de cereale, și dispu
ne de o puternică bază fu
rajeră — să se îngrijească 

x și de crearea unei puternice 
ferme de creștere și îngră- 
șare a porcilor. Totodată, 
secretarul general al parti
dului a cerut ca Ministe
rul Agriculturii și Indus
triei Alimentare si Acade
mia de Științe Agricole și 
Silvice să sprijine mai 
puternic unitățile agricole 
din această zonă. în vede
rea sporirii continue a ran 
damentului unor terenuri.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 

• a felicitat călduros pe 
membrii conducerii consi
liului. ai Cooperativei a- 
gricole de producție pen-ț 
tru rezultatele bune obținute 
și le-a urat noi. succese, în 
îndeplinirea i 
stabilite privind 
recoltelor și a 
zootehnice.

De la Salonta, 
prezidențial s-a

de 
a 

de

programelor 
creșterea 

producției

elicopterul 
___________ îndreptat 
spre Oradea, reședința ju
dețului. Pe aeroportul mu
nicipiului. pe străzile o- 
rasului, mii și mii de lo
cuitori salută cu profundă 
dragoste și stimă pe tova- 

■ rășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
care dintr-o mașină des-

chisă, răspund acestor ma- 
“ nifestații.

Vizita de 
industriale 
început la 
de mașini-unelte „înfrăți
rea** bine cunoscută prin 
produsele sale atît în țară, 
cît și in numeroase state 
ale lumii.

Dialogul pe care secreta
rul general al partidului 
îl poartă cu conducerea 
ministerului de resort, cu 
specialiști ai întreprinde
rii este axat asupra modu
lui în care au fost trans
puse în practică indicațiile 
date cu prilejul preceden
telor vizite privind spori
rea și .diversificarea pro
ducției, crearea unor ma
șini și utilaje moderne, cu 
înalt grad de automatizare, 
de mare randament, com
petitive pe piața interna
țională. felul în care cofis- 
tructorii de mașini orădeni 
își onorează planul la toți 
indicatorii.

Pa parcursul vizitării 
principalelor hale de fabri
cație, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate o gamă variată de uti
laje și agregate care prin 
performanțele lor confir
mă talentul și capacitatea 
creatoare a Specialiștilor 
noștri. Secretarul general 
al partidului examinează 
noile produse, adresează 
felicitări pentru aceste suc
cese, Sînt înfățișate, de a- 
semenea, o serie de scule 
și dispozitive destinate e- 
chîpărij a diferite tipuri 
de mașini -și agregate pen-- 
tru prelucrarea metalului. 

; Este vizitată . în continua
re noua secție de mașini — 
obiectiv care se înfăptuieș
te la indicația secretaru
lui general al partidului, și 
care va contribui la spori
rea cu circa 30 la sută a 
capacității de producție a 
întreprinderii. --

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat felicitări constructorilor 
de mașinj orădeni pentru 
succesele înregistrate în 
domeniul sporirii produc
ției, al asimilării unor uti
laje de complexitate tot 
mai ridicată, menționînd în 
același timp că întreprin
derea dispune de baza teh
nică și de cadre capabile 
să realizeze mașini-unelte 
de o complexitate tot mai 
înaltă și mai competitive 
pe piața internațională.

Și la întreprinderea de 
încălțăminte „Solidaritatea *’ 
din Oradea Vizita s-a des
fășurat sub semnul dragos
tei și recunoștinței profun
de față de partid și secre
tarul său general. z

Directorul întreprinderii, 
a prezentat experiența a- 
cumulată, rezultatele obți
nute, preocupările actuale 
și de perspectivă ale colec
tivului. El a subliniat cu

lucru în-unități 
din Oradea a 
întreprinderea

al

satisfacție că orientările și 
indicațiile, date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
sînt transpuse eu "'succes în 
viață, determinînd o mai 
bună organizare a produc
ției, o sporire a eficien
ței întregii activități.

Sînt reliefate acțiunile în
treprinse pentru gospodă
rirea cît mai rațională a 
materiilor prime și a resur
selor de energie, reducerea 
cheltuielilor materiale și 
a consumurilor, folosirea 
deplină a capacităților e- 
xistente, promovarea pro
gresului tehnic, diversifi
carea sortimentelor, adap
tarea rapidă a producției 

. la cerințele beneficiarilor 
din țară și de peste hota
re. • ■

Sînt parcurse cîteva sec-' 
ții de bază ale unității, un
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu urmăresc proce
sul de producție, cercetea
ză unele sortimente.

Secretarul general
partidului a indicat condu
cerii Ministerului Industriei 
Ușoare, a centralei de re
sort, să asigure o valorifi
care cît mai bună a produ
selor întreprinderii pe pia
ța externă.

în continuare se vizitea
ză sectoare importante ale 
întreprinderii de confecții 
din Oradea prilej de trece
re în revistă a realizărilor, 
a modului în care colecti
vul acestei întreprinderi 
acționează pentru înfăp
tuirea }n practică a reco- . 
mandărilor și indicațiilor 
secretarului general al 
partidului privind creșterea 
eficienței si a calității pro
duselor. «In centrul dialo
gului s-ău aflat probleme 
legate de valorificarea su
perioară a" materiilor pri
me.

înfățișînd aceste preo
cupări, directorul întreprin
derii, a reliefat principale
le realizări ale unității. Se 
subliniază că 80 la sută din 
confecțiile realizate 
sînt modele noi.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu, tovarășa

alei

â e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu ău examinat cu 
atenție 'diversitatea și ca-’ 
litatea produselor, au cerut 
colectivului de conducere al 
întreprinderii să perseve
reze în continuare în direc
ția Realizării unor confecții 
tot mai frumoase, după 
gusturile și preferințele'be
neficiarilor din țară și de 
peste hotare. S-a indicat 
totodată conducerii minis
terului de resort și între
prinderii să aibă în perma
nență în vedere valorifica
rea mai bună a produselor 
p: piața externă, unde 
confecțiile ce' poartă marca 
întreprinderii din Oradea 
se bucură de o tot mai lar
gă apreciere.

Nicolae Ceaușescu
In județul Maramureș

Continuînd Vizita de lu
cru în no'rd-vestul.țării” to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a sosit, luni după-amiază. 
în județul Maramureș. .

în această rteuă etapă a 
vizitei, secretarul general 
al partidului este însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
de alți tovarăși ^lin condu
cerea de partid și de stat.

Și aici, în Maramureș, te
ma centrală a dialogului 
fructuos pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ii poar 
tă cu reprezentanții con
ducerii ministerelor econo
mice cu cadrele de condu
cere din unități industria
le și agricole, cu muncitori 
și specialiști din diferite 
sectoare de activitate o 
constituie analiza temeini
că a modului cum organele 
și organizațiile de partid 
asigură mobilizarea mase
lor de oameni ai muncii 
pentru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor actua
lului cincinal, pentru per
fecționarea organizării pro
ducției și a muncii, pentru 
o nouă calitate, superioară, 
în toate sectoarele de ac
tivitate.

Atmosfera de puternic en
tuziasm în care se desfă
șoară vizita și-a găsit o 
grăitoare expresie încă de 
la sosirea secretarului ge
neral al partidului în ju
dețul Maramureș.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat sînt salutați pe ae
roportul din Baia Mare de 
tovarășul Gheorghe Pop, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Mara
mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului 
județean, de 
și mii de cetățeni, 
dau glas sentimentelor de 
profundă bucurie de

popular 
inii 
Ei

profundă bucurie de a-1 
avea din nou ca oaspete pe 
secretarul general al parti
dului, de mulțumire și 
dragoste pe care toți cei ce 
trăiesc și muncesc pe aces
te meleaguri le nutresc fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija sa 
constantă față de progresul 
și înflorirea neîntreruptă a 
județului lor, a întregii 
țări, pentru activitatea sa 
neobosită închinată ferici
rii și bunăstării întregului 
nostru popor.

Primul obiectiv al vizi
tei îl constituie Stațiunea 
de cercetări și producție 
pomicolă Baia Mare. Di
rectorul stațiunii informea
ză despre preocupările ac
tuale ale colectivului de 
cercetători, îndreptate în 
direcția mecanizării lucră
rilor în livezi.

Pornind de la condiția 
unui simplu laborator, de 
acum 10 ani, unitatea s-a 
transformat, la indicația .se
cretarului general al parti
dului. într-o puternică sta
țiune de cercetare și pro-

ducție, avînd drept princi
pal scop stabilirea tehnolo
giilor de valorificare a tere
nurilor în pantă, slab fer
tile, prin plantații intensi
ve de pomi. Menționînd re
zultatele de pînă acum ale a- 
plicării programului de 
dezvoltare a pomiculturii 
în Maramureș, precum și 
perspectivele acestuia, gaz
dele arată că de la 8 028 
hectare în 1976, suprafața 
pomicolă a județului va a- 
junge la 13 600 hec tare în 
1985.

Remarcînd preocuparea 
colectivului stațiunii pen
tru lărgirea patrimoniului 
pomicol, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă ea 
în anii viitori să se aibă 
în vedere dezvoltarea plan
tațiilor și în. cadrul aso
ciațiilor pentru lărgirea po
miculturii în/ gospodăriile 
populației. Să-i sprijiniți 
pe locuitori din zonele ne- 
cooperativizate cu material 
săditor. să-i îndrumați în
deaproape astfel ca și ei 
să-și poată asigura din po
micultură o sursă sigură 
de venituri, arată secre
tarul genei al al partidului.

In continuare, este vizi
tat centrul de reproducție 
și selecție a animalelor 
Maramureș, unitate cu o 
prețioasă contribuție la 

creșterea efectivelor și a- 
meliorarea raselor de a- 
nimale.

Secretarul general al 
partidului se interesează 
de modul cum sînt aplica-, 
te măsurile de sporire mai 
rapidă a producției de 
carne și lapte, de intensi
ficare a procesului de a- 
meliorare a raselor, în 
așa fel îneît Maramureșul 
să devină un mare furni
zor de animale de 
pentru județele cu 
montan, subliniind 
tatea" concentrării 
rilor pentru
cît mal deplină a poten
țialului productiv al rase
lor, pentru generalizarea 
rapidă în producție a re
zultatelor cercetării știin
țifice.

In continuare se vizitea
ză o expoziție cu produse 
de artizanat tradițional. 
In semn de adîncă stimă, 
prețuire și dragoste, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu le sînt oferite o 

' Cergă și o frumoasă trais
tă lucrate cu măiestrie și 
talent în tradiția locuiții. 
Coloana oficială s-a în
dreptat spre centrul muni
cipiului Baia Mare. Mii 
de locuitori ai, orașului, au 
întîmpinat pe tovarășul 

■ Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena , Ceaușescu 
cu aceleași sentimente do 
bucurie și entuziasm, de 

-Stimă și prețuire.
La intrarea în strada 

Victoriei, ’una din princi-- 
palele artere de circulație 
ale municipiului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
rășa Elena Ceaușescu 
fost intimpinați de 
Hidigan, secretar al
miletului municipal Baia 
Mare al P.C.R.. care, . in 
htimele locuitorilor, ifua «a 
urat un călduros bun vfc- 
nit, oferindu-le, în semn 
de adîncă cinstire, de înal
tă ospitalitate, cheia ora
șului.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu' a spuă : 
„Dragi tovarăși, vă mul
țumesc pentru manifesta
rea călduroasă cu care 
ne întîmpinați și în care 
vedem o expresie a încre
derii în politica partidului 
nostru de dezvoltare con
tinuă a patriei,, datorită 
căreia municipiul Baia 
Mare și județul Maramu
reș cunosc o 
tinuă.

Vă adresez 
duros cele 
rări.

In această 
intensă bucurie, 1 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu se 
îndreaptă, într-o mașină 
deschisă, spre reședința ce 
le-a fost rezervată în mu
nicipiul Baia Mare.

tova- 
au 

loan 
Co-

prăsită 
specific 
necesî- 
efortu- 

va'lorificarea

înflorire ton

un salut cal
mai bune u-

ambianță de 
tovarășul

Marea adunare populară din municipiul Oradea
populare, în piață răsună 
din nou puternice ovații,

tisfacție de către miilp de 
participanți la adunarea __ ._
populară și au fost sublinia- entuziaste urale-și aclama
te

•ze, 
rale. Se 
te în șir „CeaUșeșcu și po
porul !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !", „Stima noastră și 
mîndria — Ceaușescu Româ- lalți tovarăși din conduce- 
nia !“, „Ceaușescu — . Pa
cea !“, „Ceaușescu la: Con- îndreptat spre aeroportul 
greș.vrem să fie reales!". 
Cei prezențj și-au reafir
mat hotărîrea de. a-și spori 
eforturile pentru creșterea;.' Ceaușescu își iau rămas bun 
contribuției lor la opera de. de la gazde care i-au îh- 
făurire a socialismului. Și ■, conjurat nu, multă dragoste' 
comunismului,’ de a merge ; și .stimă-pe tot parcursul 
neabătut, in deplină unita- vizitei, de lucru întreprinsă 
te, pe drumul deschis de.. în județul: Bihor.
partid, bunăstării și fe- In uralele și ovațiile ce- 
ricirii /liT-egului nostru po- lor iprfezenți, avionul prezi- 
por. . dențial decolează, -îndrep-

La încheierea adunării tîndu-se spre. Baia'Măre.

REDACȚIA Și Au.wiNIb'i RAȚIA ; Petroșani, 'sir stepubluu, ai Ay,

Gheorghe Blaj, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președin
ta Consiliului județean. 
Au mai luat . cuvîntuj

- în încheierea vizitei de 
lucru în unități, industriale 
și agricole din județul Bi
hor, a avut loc o mare a- 
dunare populară în Piața ___ _ . ......

mu Gheorghe Groza, secretarul 
comitetului de partid al 

mă- întreprinderii „înfrățirea*

Vibtoriei din centrul 
nicipiului Oradea.

La această vibrantă . „ ......
nifestare au luat parte zeci Oradea, Florica Antal, Erou 
de mii de cetățeni — munci
tori, țărani, intelectuali — 
români, maghiari- și de alte 
naționalități, care muncesc 
și trăiesc înfrățiți pe 
prinsul acestor vechi 
leaguri românești

Sosirea Ia tribună a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din 
'conducerea de partid și de. 
stat este întîmpinată cu 
îndelungi urale și ovații.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul

cu-
me-

al muncii socialiste, mais
tru la întreprinderea „Soli
daritatea* Oradea, pre
ședintele C.A.P. Salonta, A- 
lexandru Czege, și Teodor 
Pop, ' rectorul 
de învățămînt 
radea.

Primit cu vii 
ovații, a luat 
tul tovarășul 
CEAUȘESGJt. ■

Cuvînta.ț-i 
general al par. 
demnurile sale Mobiliza
toare au fost primite cu ca

Institutului 
superior O-

și îndelungi 
apoi cuvîn-

NICOLAE

cu
cu

«y

puternice aplau- 
ovații și u- 

scandează minu-

ții pentru partid și secreta
rul său general.

în această atmosferă de 
. fierbinte entuziasm, tovară

șul Nicolae Ceaușescu și to
varășa -Elena Geaușescu, cei-

’rea de partid și de stat ș-au

municipiului Oradea.
Aici, tovarășul Nicolae

> Ceaușescu și tovarășa Elenă

I 
I
I
I
I

FILME
PETROȘANI— 1 No

iembrie : Masca de a- 
pă ; Republica : Cadavre 
de lux ; Unirea : Misiu
nea Capricorn unu, se
riile I-II.

PETRIE A : Alibi pen
tru un prieten, seriile 
I-II. -

LONEA : Dueliștii.
ANINOASA: Un om 

în loden.
VULCAN : Cum se 

trezește o prințesă.
LUPENI — Cultural: 

Cînd alături e un băr
bat; Muncitoresc : Mi
zez pe 13.

rv
9.00 Sinteze. 9'30 Mu

zică ușoară. 10,00 Film 
serial : Dallas — Coin-

pania petrolieră Ewing. 
10,50 Telex.

în jurul ore* 12,30 — 
Transmisiune directă de 
la Baia Mare — Marea a- 
dunare populară prile
juită de vizita de lucru 
în județul Maramureș a 
tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialis
te România. 16,00 Telex. 
16,05 Debut de an șco
lar. 16,30 Drumuri și 
popasuri. 16,50 Melodii 
populare. 17,10 Din țări
le socialiste. 17,40 Fina
lele campionatelor mon
diale de ciclism pe ve
lodrom. 18,25 întrebări și 
răspunsuri. 18,50 1001
de seri. 19.00 Telejur
nal. 19,40 Cîntece pa
triotice și revoluționa
re. 19,50 Seață de tea
tru : „Lupii și oile" — 
de A. N, Ostrovski. 21,35 
Telejurnal.

Mica publicitate
VÎND FI AT 1300, Lohea, 

strada Prieteniei nr. 3 (lin
gă stadion); (798)

VÎND Mobră nouă, stra
da Colonii Cimpa nr. 30 
după ora 16. (793)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Czako 
Bela Martin eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nu-lă. (785)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Costa- 
che Teodor, eliberată de 
I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (796)

DECESE
SOȚIA Paraschiva, co

piii Nicolae, Ana și Ro
zalia, gineri și nepoți a 
nunță cu adîncă durere 
încetarea din 
bunului lor

MAYUS
înhumarea

loc azi 18.09.1979
15, din strada Indepen
denței. bloc 18, Petro
șani. (801)

viață a

IOSIF
vă avea

ora

leiei&ane 416 62 (secretariat), 4 2164 (secții). TIPARUL; lipogralia Petroșani, sir. Republicii, at. W.


