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Nu carnetele le trebuie 
brigadierilor, ci lemn de mină 

corespunzător, aproape de abataj!
La mina Dîlja, acțiunea 

noastră s-a desfășurat mai 
ușor. Am avut „șansa" să 
participăm la o intilnire a 
tuturor brigadierilor cu 
conducerea întreprinderii, 
inițiată chiar în scopul 
sprijinirii formațiilor de 
lucru cu cele necesare. 
S-a plecat de 
la reziritatele 
lunii ^-'.-sep
tembrie: sec
torul I, minus 
5600 tone de 
cărbune, sec
torul III,
minus 3783 tone, sectorul 
IV, minus 750 tone. Hepro. 
ducem dezbaterile :

Vasile Zaharia, miner 
șef de brigadă, sectorul I: 
„N-avem probleme deo
sebite, in afară de faptul 
că echipele de întreținere, 
reparații și aprovizionare 
s-au cam micșorat".

Sing. Traian Sav, sec
torul I : „Ne lipsesc elec.

triclenii. Trebuie doi pe 
schimb..."

Ing. Aurel Marhan, di
rectorul • întreprinderii : 
„De ce n-ați trimis la ca
lificare ? 'Asta ține de or
ganizarea internă a sec
torului".

Ion Babiuc, maistru.
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sectorul III: „Nouă ne 
lipsesc artificierii. Ne-au 
mai rămas doar trei, restul 
au fost respinși la recen
tele examinări".

Ing. Rudolf Gurka, in
giner șef : „Ocupațl-vă de 
unul dintre aceștia să pro- 

- inoveze examenul"
Ion Babiuc: „O să mă 

ocup de Dascălu... Mai a- 
ven probleme cu echipele 
de aprovizionare..." '

Ing. Aurel Marhan :

„Sînt problemele sectoru. 
lui. Dacă credeți că apro
vizionarea e cel mai mare 
necaz al sectorului, înce. 
reți pontajul invers; pla
sați întîi oamenii de la a', 
provizionare și apoi abata. 
jele. Asta e treaba mais
trului Dar maiștrii nu 

plasează echi_ 
pe - de apro. 
vizionare pen. 
tru că, apoi, 
sînt nevoiți să 
le și supra, 
vegheze și as. 
ta ar însemna 

totuși muncă".
Vasile Blag, șef schimb, 

sectorul III: „Avem neca. 
zuri ‘cu lemnul care este 
verde și subdimensionat. 
Și întîrzie. în schimbul I 
îl primim pe la ora 9..."

Ion Apetrei, șef de bri
gadă, sectorul IV : „Și
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Tovarășul Nieolae 
Ceausescu, secretar ge 
neral al Partidului C'omu. 
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia, a efectuat, duminică 
dimineață, o vizită de lu
cru în piețe ale Capitalei.

înscriindu-se în preo
cuparea constantă a con. 
ducătoi ului partidului și 
statului nostru pentru creș. 
terea continuă a nivelului 
de trai al întregului 
popor, vizita a pr:’e- 
juif examinarea moau- 
lui de îndeplinire. în cele 
maj bi.ne condiții, a mă
surilor st.'bl'te privind 
aprovizionarea corespun
zătoare a cetățenilor și 
asigurarea unor sortimen. 
te variate de produse a- 
g reali men tare.

în această vizită, tova
rășul Nieolae Ceausescu 
a test însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu. E. 
mil Bebu, Alexandrina Găi
nușe, Gheorghe Pană, A- 
na Mureșan și Ion Teșii, 
ministrul agriculturii, si

în această zi de octom
brie. mii și mii de cetă
țeni se aflau în piețe, ca 
de obicei duminica, pen
tru a-ș’t face aproviziona
rea cu produse de sezon. 
Piețele Capitalei au oferit 
și acum o cantitate mare 
de produse agroalimen- 
tare, ceea ce reflectă pro. 
ducțiile bune obținute în 
acest an de unitățile a- 
gricole de stat și coopera 
tiste, precum și de produ
cătorii individuali. Abun
dența de produse consti
tuie, totodată, o . mărturie 
a modului în care se în
făptuiesc programele de 
autoaprovizionare teri, 
torială, elaborate la iniția
tiva secretarului general 
P1 partidului. tovarășul 
Nieolae Ceausescu.

Vizita a început în pia
ța Dorobanți, unde c etate- 
n ii aflați la acea oră la 
cumpărături au făcut se. 
eretarului general al parti, 
dtilui o primire călduroasă, 
exprimîndu-și satisfacția 
și recunoștința față de

na aprovizionare a popu. 
lațîei „

Avînd în vedere că ia a. 
cea oră în piață era o. ma
re afluență de cumpără
tori. tovarășul Nieolae 
Ceausescu a subliniat că 
se impune construirea li
ne: noi piețe și a cerut 
Consiliului popular să ore. 
Zinte un proiect în con
formitate cu intensa dez
voltare urbanistică a zo
nei Floreasca-Dorobânți.

S-a vizitat în Continua
re Piața Obor.

In această duminică, O- 
borul oferă imaginea ' u- 
nel activități comerciale 
intense, piața dispunînd 
de cantități suficiente de 
mărfuri. în piața de le
gume s-a constatat că 
mii . buna aprovizionare 
se datorează și organiză
rii unor puncte dc desfa
cere a produselor de sezon 
de către unele județe.

industriei alimentare. grija constantă pentru bu_- tContinuare fn pag. a 1-a)

Tovarășul Nieolae Ceaușescu va efectua o vizită 
oficială de prietenie în R. P. Bulgaria

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, vor efectua, la invitația to
varășului Todor Jivkov, secretar gene

ral ăl Comitetului Central al Partiduliii 
Comunist Bulgar, președintele Consiliu, 
lui de Stat al Republicii Populare Bul
garia, o vizită oficială de prietenie în 
Republica Populară Bulgaria, în prima 
jumătate a lunii octombrie a.c.

(Continuări In pap a t-a

în orașul Vulcan, cons, 
tructorif de locuințe 
predat beneficiarului 
apartamente. Este vorba 
de 72 de apartamente din 
blocurile 56, 58 și 60, în cel 
mai tînăr cartier ăl ora
șului. Sînt în stadii avan. 
sk’ Ae execuție încă 30 de 
apartamente în blocul 52 
care vor. fi predate bene
ficiarului în următoarele 
zile, precum și 30 de a- 
partamente în blocul 57,

au 
noi

pe care constructorii s-au 
angajat să le finiseze pînă 
la sfîrșitul săptămînii vi
itoare.

Datorită ritmului susți
nut de lucru de pe șantie
rele de locuințe din Vul. 
can există toate condițiile 
ca planul de apartamente 
al orașului pentru 1982 să 
fie realizat integral încă 
înainte de finele ultimului 
trimestru al anului.

Evoluează în festival, 
corul sindicatelor în- 
vățămînt Lupeni. 
Foto: Șt. NEMECSEK

Marginalii ia festivalul coral mineresc din Petrila

j Adevărată
.1.

sărbătoare a cin tecului

In pagina a. 3-a
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6 Deschiderea anului de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei și 
sportivă
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Duminică, la cabana Brădet, a avut loc
cea de-a XI 11-a ediție a manifestării pionierești

DE TRECI CODRII DE ARAMA”...
Versurile voievodului; poe

ziei românești, Mihăi Emines - 
eu „De treci codrii- de aramă, 
de departe vezi albind/Și-auzi 
mîndra glăsuire a pădurii de 
argint", au adus și ■_ duminică, 
ia cea de-a XIII-a ediție a 
manifestărilor politico-ed ucati- 
ve, cultural-artistice, f . ' " 
și distractive, pe dealul de lin
gă cabana 
de gingășie 

racteristice
O copilărie 
de griji, o copilărie sub cerul 
senin al socialismului, pe care 

trăiesc toții fiii și fiicele 
României.

Peste 1500 de pionieri și e- 
. levi, de la opt școli generale 
din Petroșani și Aninoasa, 
și-au dat intilnire între brazii 
de la Brădet pentru a se cu

Brădet, atmosfera 
și exuberanță ca- 
vîrstei copilăriei, 
fericită. lipsită
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toamnei", „Cel mai gustos me- | 
sportive niu“, „Orientarea turistică", 

„Fuga în sac" sau cea „cu oul 
in lingură", jocuri ale copilă
riei, au fost probe viu dispu
tate și îndelung aplaudate de 
toți partîcipanții. Toate probe, 
le au fosta, foarte bine ’organi
zate, puse ia punct pină la

Mircea BUJORESCU 
Ilustrația: Șt. NEMECSEK

noaște, a lega prietenii, pentru 
a șe întrece loial in concursu
rile organizate cu acest prilej. 
A fost, ca și în . anii precedenți, 
o ediție reușită la care și-au 
adus contribuția, în egală mă. 
sură. Consiliului municipal al ■' 
piorțlerilQr, cadrele didactice 
și elevii tuturor acestor școli, 
A fost o zi de neuitat pentru 
toți partîcipanții, prin frumu
sețea și ingeniozitatea probe
lor de concurs, „Treci detașa- 

. mentele cîntînd", Ștafeta apli.
cativ-distractivă, „Culorile'

„Festivalut coral mine_ 
resc „Freamătul adîncu- 
lui“ este un moment de 
referință in mișcarea co
rală de amatori. Minerii, 
vajnici făuritori de bu
nuri materiale, au găsit 
timp și energie pentru ă 
se integra armonios in
tr-o activitate artistică 
de tradiție iar aceasta 
implică strădanii demne 
de prețuire. Am urmărit 
cu interes aceste mani
festări, din care se dega
jă dăruirea și pasiunea 
coriștilor de a da glas 
sentimentelor și ideilor 
întruchipate in lucrări 
valoroase, aparținind mu_ 
zicii românești și univer- . 
sale din toate epocile". 
Această caracterizare,. 
elocvent făcută de com
pozitorul, Mircea Neagu, : 

i dezvăluie adevăratele di- 
mensiurii ale . evenimen. 
tutui cultural de la Fe- 
trila. '

Mai bine de trei ore, 
atenția publicului din co

cheta sală de spectacole 
a clubului petrilean d 
fost monopolizată de plă
cutele evoluții scenice a_ 
le corurilor întreprinde
rilor miniere Ocna de 
Fier — județul Caras- 
Severin; Motru -— jude
țul Goi j, Ghelari și Gu
ra Barza, — județul Hu
nedoara, al Grupului de . 
șantiere „Olt superior" al 
Trustului de 
hidrotehnice Rm, ,-Vîlcea. 
G frumoasă prezență au 
avut corurile din Valea 
Jiului : corul sindicatu
lui învățămînt din Lu
peni, corul I.U.M., Petro
șani și corul cameral 
, Armonia" al Casei de 
cultură Petroșani. O no
tă foarte bună, in pri
vința. participării, merită 
cnasut Vulcan, care s-a 
prezentat în festival . cu 
nu mai puțin de trei for- 
mății : corul bărbătesc,

loan LASOU

construcții

fConttnuar e in pag a 2-ai

în • preajmadeschiderll noului an
de învățămînt politico-ideologic

(Continuări tn pag a 2-a)
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Pregătirea propagandiștilor
Noul an . de învățămînt 

politico-ideologic de partiid 
și al organizațiilor de
masă, ce urmează să se
deschidă în această lună, 
>e Va desfășura sub sem
nul unor exigențe sporite, 
va avea la bază tezele, i- 
deile șj orientările cuprin
se în Expunerea tovară
șului Nieolae
la Plenara lărgită a C.C.
al P.C.R. din 1—2 iunie
a.c. De asemenea, Progra
mele tematice., ale tuturor 
formelor de învățămînt

politico-ideologic de partid 
și al organizațiilor de 
masă, inclusiv al Univer
sității politice și de con
ducere, vor fi completate 
cu noi texte izyorite din 
conținutul expunerilor to- ■ 
varășului Nieolae 
Ceaușescu. secretar gene- 

Ceaușescu răi al. partidului, la Ple
nara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din iunie și la Con. 
greșul al II-lea al educa-

(Continuare in pag. a 2-a)
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atacări, 
fără ar-
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CODRII DE ARAMA"
ultimul amănunt. Supor
teri, adevărate galerii 
și-au susținut din inimă 
colegii la toate întrece
rile, întreg platoul a de. 
venit o mare scenă, pe 
care entuziaste grupuri 
de pionieri s-au întrecut 
frenetic în desfășurarea 
probelor.

Iată și rezultatele con. 
cursurilor: „Trec deta
șamentele cîntînd" : Școa
la generală nr. 7 Petro
șani, „Culorile toamnei", 
Școlile generale nr. 4 și 
6 Petroșani, Școala ge
nerală Aninoasa ; „Ștafe
ta tehnico-aplicativă" I 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani î „Cel mai gustos 
meniu" — toate școlile 
participante; „Orienta
re turistică", 4 Petroșani, 
„Cel mai original cos
tum de carnaval" : toate 
școlild; „Proba sanitară", 
2, 4, 6 Petroșani ; „Cetina 
de brad" (muzică popu
lară) soliști : 1 Petroșani,

grup vocal 2 Petroșani.
/muzică folk — soliști:

1 Petroșani,
grupuri 1 Petroșani, „Jo
curi distractive" Oul în 
lingură : fete — 4 
troșani, băieți — 7

troșani, frînghie — G Pe
troșani, alergarea în sac: 
fete — Școala generală 
Aninoasa. băieți — 7 Pe
troșani. Cele mai multe 
locuri fruntașe la toate 
probele au fost obținute

de Școala generală nr. 4 
Petroșani.

A fost un cîștig 
pentru toți cei care 
urcat dealul Institutului 
de mine din Petroșani, 
o zi minunată, o pledoa
rie pentru copilăria feri
cită. La revedere în anul 
1983 1

în preajma deschiderii noului an
de învățămînt politico-ideologic

Pregătirea propagandiștilor
(Urmare din pag. I)

Nu carnețele le trebuie 
brigadierilor, ci lemn de mină!

Gurka :

pe! avem aceleași necazuri 
«u lemnui ți artificierii. 
Exploatăm două aripi, din 
care nu putem scoate 1500 
tone de cărbune decît da
că facem două 
Gum să le facem 
tificieri ?“

Ing. Rudolf
„Ați avut cinci artificieri, 
dar, ba au fost bolnavi, ba 
au făcut nemotivate. Dacă 
lucrau permanent măcar 
trei...*

Ion Apetrei: „Dacă a- 
, vem artificieri și material 

uscat și dimensionat, noi 
ne facem planul. Dar, să 
nu vină .artificierul 3 zile 
și să-și ia doua de repaus, 
e prea de tot 1“

Vasile Munteanu, 
brigadă, sectorul 
„Am avut de furcă 
cu un smtor. Ni s-. 
trei direcții pînă s-o gă- 
»in> ne cea bună. E nor
ma] că 8n> avansat 12 m 
tn seuterr.brie".

Ing. Rudolf Gurka : 
„Ați greșii direcția și ați

șcf de
IV: 

mult 
■au dat

lucrat în plus trei zile...
Vasile Munteanu: „Di 

dar a fdst și greșeală tc 
pograf ică...“ ’

Sing. Ion Avrămoiu, șe. 
ful sectorului IV : „Sînt 
și alte cauze ale nereali- 
zărilor. Nu se face schim. 
bul la locul de muncă, nici 
schimbul I nu-1 mai face. 
Jumătate din timp pier
dem cu schimbarea ture
lor... Apoi, artificierii..."

Ing. Aurel Marhan : 
„Cîți artificieri aveți la 
școala de calificare ?“

Sing Ion Avrămoiu : 
„Unul “

Ing. Aurel
„Pînă acum toată 
cerea „goale", acum artifi
cieri. în legătură cu lem
nul de mîine toate sectoa
rele să meargă in depozit 
și să-șl aleagă din care 
stivă doresc să li se în
carce lemn. Apoi, indisci
plina 1 Se doarme în mi
nă în schimburile 3 și 4. 
Maiștrii n-au prestigiu. 
Brigadierii n-au carnețele 
în care 6ă-și noteze rea
lizările... Acestea sînt cau. 
zele...“

Marhan :
lumea

cît ne-a fost posibil — 
cu ■ ocazia acestei 

.....  ........... . pentru că de fapt ea s-a 
organizat zadarnic. A fost o simplă discuție, o ședin
ță de rutină. Nu s-a stabilit nici un termen concret, 
nimeni nu și-a notat vreo promisiune din partea con
ducerii sau a brigadierilor. Practic, nu s-a luat nici 
o măsură concretă de îndreptare a situației, in afara 
alegerii lemnului din depozit. Dacă brigadierii au mai 
încercat să-și spună păsurile li s-a „tăiat" avîntul. Nu 
carnețele le trebuie brigadierilor, ci lemn dimensio
nat. în ce-i privește pe maiștri, lor le trebuie spirjt 
organizatoric, inițiativă, eficacitate pentru a avea 
prestigiu în rindurile colectivului. Nu sfaturi (de 
fapt cine trebuie să-i sancționeze pe cei ce dorm în 
mină ?) ie trebuie, ci sprijin concret, opera
tiv, eficient. Iar dacă, intr-adevăr, au toate aceste 
condiții create, să pună umărul să muncească nu să 
sucească acel „K ---- 0,5" ! E adevărat, uncie nor
mative stabilite, probabil din birou, de comparti
mentul de specialitate al C.M.V.J., referitoare la stra.

> tul 5, sînt arbitrare (lucrările de abatere din stratul 
5 se deosebesc de cele din stratul 3). Dar. de aici 
și pină la a realiza doar 2 tone pe post productivitate 
intr-un abataj cameră de 4/4, este mult și asta nu 
mai ține de nimeni, decît de pofta de muncă a celor 
din abataje ! De această „poftă" țin rezultatele 
de rezultate ține... K-ul.

Am reprodus — pe 
discuțiile purtate 
așa-zise analize. „Așa-zisă“,

0 acțiune binevenită
u m, după așteptat însă ca organi-

începerea noului an șco- zațiile de pionieri să vi- 
lar, © acțiune binevenită 
o constituie marcarea 
trecerii pentru pietoni 
în cartierul Aeroport 
din Petroșani, în apro
pierea școlilor. Ar fi de

nă în întimpinarea aces
tei acțiuni, reactivînd.. 
activele „micilor mili. 
țieni“. pentru diseipli- 
nizarea elevilor la 
cerea străzilor.

țici politice și culturii so. 
cialiste.

în vederea trecerii la 
o nouă calitate și în învă. 
țămîntul politico-ideolo
gic, comitetul municipal 
și comitetele orășenești de 
partid din Valea Jiului 
au organizat pregătirea 
temeinică a propaganda, 
tilor, lectorilor, a tuturor 
factorilor politici impli
cați în această acti^tate. 
Programul de pregătire 
cuprinde activități com
plexe. Ieri, în cadrul pri
mei zile de pregătiri, la 
Petroșani, ia Casa de’ cul
tură, a avut loc cu parti
ciparea a numeroși pro
pagandiști dezbaterea cu 
tema : „Concepția P-C.R., 
a secretarului său general, 
tovarășul
Ceaușescu la 
creatoare a 
practicii 
cialiste 
tră 
gîndirii 
contemporane".
te și cu audiență la parti
cipanți — se anunță a fi și 
celelalte teme programate: 
„Activitatea ideologică, teo. 
retică și politico-educati- 
vă, puternică forță de mo. 
bilizare a tuturor oameni
lor muncii la înfăptuirea 
politicii partidului, a o-

Nicolae 
dezvoltarea 

teoriei și 
construcției so- 

in patria 
la

noas- 
imbogățirea 

revoluționare 
". Interesan-

in 
în- 

a 
vi-

corul mixt și corul 
limba maghiară. In 
chfierea festivalului 
cîntat, cu măiestria și 
goarea recunoscute, corul
„F reamătul adincului".

Tuturor participanți- 
lor li s-au acordat di
plome din partea Comite
tului județean de cultură 
fi educație socialistă fi 
a Consiliului județean 
al sindicatelor. Uniunea 
Compozitorilor fi Muzi
cologilor din R.S.R. i-a 
răsplătit pe coriști cu 
premii, iar din partea 
organizatorilor locali le-a 
fost înmînată cite o sim
bolică lampă de miner.

Publicul, entuziast și 
generos, a revărsat ropo
te de aplauze după fie
care cîntec audiat. Prin
tre spectatori, subingi- 
nerul Gheorghe Gligor, 
șeful sectorului I al I.M. 
Petrila, prezent în sală 
împreună cu întreaga fa
milie, ne spunea: „Sînt 
mîndru că „Freamătul a- 
dîncului", cor în paterni, 
că ascensiune în ultimii 
ani, a ajuns să fie prota
gonistul unei asemenea 
sărbători. Astfel de întil- 
niri au efecte tonice, ele 
reunesc un mare număr 
de oameni, facilitând a- 
propierea dintre ei, eva
luarea posibilităților ar
tistice 
matori, 
tuală a spectatorilor. Lu. 
crez la Petrila. din

și cunosc de . peste 
deceniu activitatea 
rului nostru. In sectorul 
pe care-l conduc mun
cesc cițiva coriști, care 
sînt și mineri de nădej
de pe frontul cărbunelui: 
Nicolae Spătaru, Gheor- 
ghe Domnișoru, Marin 
Horeică".

Profesorul loan Roșea, 
director al Școlii genera
le nr. 2. Petrila, este im
presionat de frumoasele

Adriah Schweitzer, di
rijorul corului cameral 
„Armonia", ne-a deda, 
rat: „Asemenea intîlniri 
mențin un tonus ridicat 
in viața corală din Valea 
Jiului. Ele sini un im
bold pentru activizarea 
tuturor corurilor și 
bogățirea 
legăturilor cu 
Compozitorilor, nu 
departe de it astăzi 
sală fiind prezente

îm-
permn tentă a 

Uniunea 
mai 

in 
per.

biectivelor dezvoltării e- 
conomico-sociale stabilite 
dc Congresul al XII-Iea“. 
De real folos le vor fi pro. 
pagandiștilor și celelalte 
activități care au loc 
cadrul pregătirii cum 
fi informarea

în 
ar 

lor cu prin
cipalele evenimente inter
ne și internaționale, parti
ciparea lor la dezbateri 
metodice 
„Forme și modalități 
ciente promovate în 
vitatea cercurilor de 
diu din învățămîntul 
litico-ideo logic", 
și seminarii cu 
ie dezbateri pe teme ca : 
„Marile realizări obținute 
de poporul nostru sub con
ducerea înțeleaptă a P.C.R. 
în dezvoltarea patriei so
cialiste. Realizări și pers
pective în municipiul Pe
troșani". "

Prin întregul său conți- 
nțit. exigent și la obiect, 
pregătirea ec li se asigură 
în aceste zile propagandiș
tilor de la înyăMQiîntul 
politico-ideologic de par. 
tid, U.T.C.^ sindicat. 
O.D.UjS., instruirea ce se 
face concomitent pentru 
secretarii adjuncți cu pro
bleme de propagandă de 
la comitetele de partid, a_ 
re menirea de a asigura o 
desfășurare la niv®l cali
tativ superior a anului'de 
studiu 1982/1983.

la
avînd ca subiect 

efi- 
acti- 
stu- 
po- 

precum 
caracter

Adevărată sărbătoare 
a cintecului

prelucrări folclorice in
terpretate de corul E.M. 
Ghelari, de acuratețea 
corului cameral „Armo
nia" fi de vibrantele 
cintece patriotice fi re
voluționare din reperto
riul corului „Freamătul 
adincului". Interlocuto. 
rul aprecia: „Acest fes
tival se desfășoară in
tr-un cadru propice, un 
lăcaș de cultură ca o bi
juterie, care parcă im
pune manifestărilor o i- 
naltă ținută artistică. Ar 
fi bine ca festivalul să 
se organizeze periodic, 
pentru a răspiridi dragos
tea față de muzica in
terpretativă corală și a 
îngădui afirmarea într-un 
context cît mai larg a 
tradiției corale petrilcne".

sonalități de mare presti
giu ale muzicii românești 
ca Mircea Neagu, Cons
tantin Romașcanu, Geor
ge Deriețeanu și loan 
Miciea".

Oaspeții festivalului 
au avut cuvinte de lau
dă pentru organizarea i- 
reproșabilă a manifestă
rilor. Ea se situează, fără 
îndoială, la nivel națio
nal". (Nicolae Petrișor, 
dirijorul corului I.M. Oc. 

Un alt corist 
mărturisea : 

că organiza- 
găsit în fes-

na de Fier) 
oaspete, ne 
„Mă bucur 
tarii nu au 
tival. un motiv de între
cere, ci de cunoaștere, de 
întâlnire între mineri" 
(Constantin Grueseu 

-rist, Ocna de Fier).
se,nenea festivaluri

foarte necesare, ele fiind 
un real stimulent pentru 
coruri, căci la fazele re
publicane dintre ele nu 
pătrunde decît un număr 
redus" (Marin Dîrvă, di
rijorul corului E.M. Ghe. 
lari). Deplasarea la Pe- 
trila a prilejuit un mo
ment de destindere, 
inițiere a unui climat de 
armonie intre toți parti- 
cipanții" (Doina Anghel, 
coristă, Rm. Vîlcea). 
„Spun cu toată sincerita. 
tea că organele de partid 
și de stat județene, mu
nicipale și orășenești s-au 
preocupat cu multă dra-, 
goste de problemele or 
ganizatorice, primindi « 
cu căldură pe partieipan- 
ți într-un așeză mint 
măiestru renovat de La- 
dislau Schmidt și toți 
colaboratorii săi, acest 
edificiu puțind eiștiga 
acum concursul de fru
musețe cu orice casa de 
cultură din 
cea Neagu).

Ce poate 
trativ, deci, 
tivalut „ 
dineului" decît versurile 
acestui vechi cîntec 
neresc : 
luri de fier 
noaptea-am 
N-am văzut nici zi, 
soare,/L,a-ntuneric 
muncit,/ Dar azi este 
bătoare,/A lucit
nostru soare/ H 
frați, cu voie bu, 
cîrităm doina străin

de

fi mai ilus- 
pentru fes- 

.Freamătul a-

mi-
„Munți și dea- 

tare/Ziua, 
sfredelit,/

■

j 
I 
ț
I
I 
J 
*

ale artiștilor a. 
educarea spiri-

Foto : Șt NEMECSEK f,Evoluează corurile maghiar >i mixt al sindicate lor din Vulcan.

■ ÎN TURNEU. într.e 6 
și 11 octombrie, ansam- 
biul folcloric „Mindra" 
al Clubului muncitoresc 
Lonea va întreprinde un 
turneu in localitățile Ghe- 
larl, Hunedoara, Gura- 
Barza, Brad, Călan, De
va, Riul Mare, Hațeg.

H DISTANȚA E Mi
rt, NEGLIJENȚA 

MARE 1 în curba din 
ța fabricii de piine 
Livezer.i, în mijlocul 
selei, tronează de citeva 
.săptămîni o denivelare 
care-i stînjenește, firesc, 
pe conducătorii auto. Nu-i 
„deranjează" insă (se pa. 
re deloc) pe cei de la 
districtul de drumuri, 
ti cărui sediu este doar 
la... 300 de metri.
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• Sport * Sport • Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia A : F.C. Bihor

Deschiderea anului de pregătire a tineretului^
Două egaluri consecutive, pe Kun și Grosu și 

în deplasare, iată o perfor
manță notabila a Jiului. Luni 
dimineață, căutam îm
preună cu antrenorul secund, 
prof. Adrian Coșoffeanu ex
plicația saltului calitativ în
registrat de echipa noastră.

- Explicația e simplă. A- 
vem aceiași jucători, cu a- 
celași potențial tehnic, e 
drept cu o condiție fizică 
mai bună. Ceea ce este nou, 
este faptul că ne-am pregă
tit cu atenție în funcție de 
fiecare adversar. Sportul 
studențesc este o echipă teh
nică, cu mulți jucători valo
roși, bine integrați combina- 
tiv. Trebuiau deci „blocați" 
cițiva jucători studenți, care 
înițiou atacurile, și marcați 
stric* cei care se anunțau ca 
transformeori. ■ La Oradea, 
gazdele se bazează pe jocul 
de'elcn. Se punea problema 
deblocării acțiunilor ofensive ga fusese imobilizat în alt 
mavuîes în prima jumătate 
de oră, pentru ca uzura fi
zică, dar și alerta nervoasă în repriza secundă, fotbaliș-' 
a orădenîlor șă atîrne greu 
in... balanța noastră. Varga rea într-una din fazele

chrtat bine de sarcini, 
repriza secundă, Varga 
primit „dezlegare" și pentru 
faze ofensive, dar sarcina lui 
a fost preluată de Vesa, în. 
locuitorul lui Dina. Cealaltă 
schimbare, introducerea lui 
P, Grigore a fost dictată de 
faptul că Stana acționa mai 
timid decît altădată.

Să amintim însă up amă
nunt semnificativ - tactica 
preconizată în jocul cu biho- 
renii a fost „repetată” la 
întîlnirea amicală cu forma
ția arădeană din eșalonul 
inferior, „Strungul". S-a a- 
cordat atenție, în special, ie. 
șirii pe contraatac, acțiunilor 
în care se integrau Băluță, 
Stoinescu și Varga. Repeti
ția și-a dovedit utilitatea. 
Chiar dacă dominarea gaz
delor s-a soldat cu golul lui 
Kun, intr-o fază îrj care Var- 

. _ ' ", 't
duel, victoria n-a revenit e- 
levilor lui Staicu, pentru că,

tii din Vale au reușit egala. 
" ■’> de

și Muia hau luat în primire contraatac, prin Băluță. In

REZULTATE TEHNICE : F.C, Constanța — Spor
tul studențesc 0—2, Steaua — Dinamo 1—1, Politeh
nica Iași — Chimia' Rm. Vîlcea 0—1, F.C. Bihor — 
Jiul 1—1, S.C. Bacău — C.Sl Tîrgoviște 0—0, F.C. 
Olt — Politehnica Timișoara 2—0, F.C. Argeș — 
A.S.A Tg. Mureș 1—0, F.C.M. Brașov — Petrolul 
Ploiești 5—1, Corvinul — Universitatea Craiova 0—0.

■’ CLASAMENTUL

ocest sens s-a evidențiat in. 
treaga. echipă, fiecare jucă
tor a înțeles care îi sînt sar
cinile, a acționat în funcție 
de adversar și coechipieri; 
replica Jiului a 
fost resimțită de adversari 
prin marcajul strict în zona 
defensivă^în atac insă ba
lonul a circulat rapid, cu 
dese schimbări de direcție, 
demonstrînd faptul că înqin. 
tașii noștri și-au însușit lec
ția demarcării. Deci, cuplul 
antrenorilor Ladislau Vlad 
- Adrian Coșoreanu a gîndit 
cu atenție datele confruntă, 
rii fotbalistice și manevrele 
pentru dejucarea intenți
ilor adverse, jucătorii au pus 
in practică, cu dăruire și 
pricepere, acest plan. E un ml 
cîștig strategic care trebuie 
aruncat în luptă cu -succes : 
și în întîlnirile de pe gazo
nul propriu, fiindcă mai ales 
prima partidă, cu Dinamo, 
se anunță dificilă. De aceas
tă dată, jucătorii Jiului tre
buie să dea tonul ostilități
lor, să-și croiască breșe spre 
buturile bucureștenilor, dar 
în același timp să anihileze 
cea mai
locași ai 
capabilă 
în luptă 
serie".

bună linie de mij- 
fotbolului nostru, 

oricind să arunce 
înaintași „de me-

pentru apărarea patriei
Ca în fiecare toamnă, 

duminică dimineața, pe 
stadionul din dealul ins- 

. titutului a avut loc, 
tr-un cadru festiv, 
chiderea anului de 
gătire a tineretului 
tru apărarea patriei 
sporțiv, al elevilor 
elor și școlilor generale 
din municipiul Petro
șani. Peste 1500 de e. 
Țevi, cuprinși în detașa
mentele de pregătire pen
tru apărarea patriei, sau 
în asociații sportive șco
lare, au participat la 
ceasta emoționantă 
nifestare. Au fost 
zenți reprezentanți 
ganelor locale de 
și de stat, ai organizați
ilor de tineret și pionieri.

Animat de înălțătoare
le îndemnuri adresate de 
secretarul general al 
oaitidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tine
retul este deplin conș
tient de importanța sar
cinilor ce-i revin pe li
nia pregătirii școlare și 
profesionale. In această 
direcție, pentru plămă
direa unei generații vi. 
guroase și sănătoase, e- 
dueația fizică și sportul 
au un rol însemnat. S-a

, în
des- 
pte- 
pen-

lice-

. apreciat că în cursul a- 
nului trecut s-a desfășu. 
rat o activitate bună pe 
linia dezvoltării educației 
fizice și practicării "spor
tului școlar, activități 
care au antrenat marea 
majoritate â elevilor, sub 
generoasa egidă a com
petiției naționale „Dacia- 

cohtribuit, cu 
frumoase, la 

prestigiului 
școlar din Vale, 

liceele industrial' și 
materna tică-f izică

da". Au 
rezultate 
ridicarea 
sportului

le hr.* 4, 5, 6 și
pre- 

ai or. 
partid

de 
---------------------  din • 

Petroșani, școlile genera. > 
altele. - 

în activitatea sportivă de 
performanță s-au remar
cat sportivii-elevi Liviâ 
Gheorghiță (sanie), Aron 
Cîndea (lupte), Simbria 
Costinaș (sehi), Cristina 
Bădulescu (șah), care au 
obținut titluri de 
pioni naționali.

De asemenea, pe linia 
pregătirii tineretului pen
tru apărarea patriei re
zultate importante au 
obținut liceele industrial, 
economic și de matema- 
tică-fizică, școlile gene, 
rale nr. 4 și 6 Petroșani. 
S-au evidențiat elevii, 
conducerile școlilor, ca
drele didactice care au

cam

și sportivă
participat la inaugura- , ■ 
rea noului complex spor., 
tiv „Jiul" din Petroșani.

în noul an școlar, pe 
primul plan trebuie, pusă 
desfășurarea unei puter
nice mișcări de masă, 
pentru antrenarea între
gului tineret studios, la 
practicarea exercițiilor 
fizice și a sportului. Cui. 
tura fizică de masă tre- > 
buie să fie tot ,mai strîns 
legată de procesul de 
învățămînt ; este necesar 
să se acționeze 
permanentizarea

: multi competițidnal 
masă, pentru cultivarea 
în rînclul sportivilor a 
cinstei, modestiei și do-

- rinței de autodepășire.
Participanții s-au aaga. 

jat să dea un mai mare 
avînt activității de pre
gătire pentru apărarea 
patriei și sportive, spo. 
rindu-și în acest fel »• 
portul la înfăptuirea po
liticii generale â parti
dului și statului nostru 
pe linia educării tinere
tului și antrenării sale' 
la întreaga operă de cons, 
truire a socialismului în 
țara noastră.

Mircea BUJORESCU 
________________ _________ /

pentru 
siste. 

de

geș, Steaua — F.C. Olt. A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași, Jiul — Dinamo, Corvinul — S.C. Bacău, 
Sportul studențesc — F.C.M. Brașov, Politehnica Ti
mișoara — F.C. Bihor, Chimia Rm. Vîlcea — F.C. 
Constanța, Universitatea Craiova — Petrolul.

1. Sportul studențesc 9 7 1 1 17— 4 15
2. Dinamo 95 4 0 17— 5 14
3. Universitatea Craiova 9 5 1 3 16— 7 11
4. F.C Olt 9 5 1 3 15— 8 11
5. Steaua 9 4 3 2 11— 9 11
6—7. S.C. Bacău 9 4 2 3 14—11 10
6—7. F.C. Argeș 9 4 2 3 13—10 10
8. 'Corvinul 9 3 4 2 8— 6 10
9. F.C. Bihor 9 4 1 ' 4 22—18 9

10. A.S.A. Tg. Mures 9 4 1 4 9—11 9
11. Jiul 9 2 5 2 9—12 9
12. Petrolul Ploiești 9 4 1 4 12—17 9
13. Chimia Rm. Vîlcea 9 4 0 5 8—12 8
14. Politehnica Iași 9 14 4 7—11 6
15. F.C.M. Brașov 9 3 0 6 12—18 6
16. C.S. Tîrgoviște 9 13 5 5—13 5

.17. F.C. Constanța 9 2 1 6 10—22 5
18. Politehnica Timișoara 9 12 6 5—16 4

- : ETAPA VIITOARE: C.S. Tîrgoviște — F.C. Ar-

Rugby, divizia A

Scorul putea fi mai categoric, 
dar a lipsit coordonarea jocului

„ȘTIINȚA" PETRO
ȘANI — „RULMENTUL" 
BIRLAD 17—9 (13—3).

• Cu pachetul de înaintași 
în mare vervă de joc, „Ști
ința" a început meciul cu 
un iureș ofensiv pe care 
nu l-a stăvilit decît în re. 
priza a Il-a propria... co
moditate. Scorul a fost 
des c h i s în min. 6. 
Bonea execută o ma
nevră falsă și Constantin 
Ștefan 6e ridică din linia 
a IlI-a rapid, plonjînd a- 
poi spectaculos în eseu : 
4—0, dar Luca ratează
transformarea. Adversa
rii nu prea sd văd, pierd

mingi la grămadă și în 
tușă, greșesc lingă propriul 
teren de țintă. O fază ra
pidă în care apărarea este 
„croșetată” pe, rînd de Su. 
șinschi, Șt. Constantin și 
Sandu se termină cu e- 
seul ultimului, lingă but: 
8—0, iar Luca transformă: 
10—0. In urma unui ofsaid 
dar Luca punctează de la 
35 m ridicînd scorul: 13—Q. 
Dacă se continua în ace
lași ritm ere clar că „Rul
mentul" va suferi o înfrîn. 
gere severă, dar n-a fost 
chiar așa căci, Dranga de 
la oaspeți, reduce din han
dicap, în urma unei lovi

turi de pedeapsă de la 45 
m : 13—3 în min. 39 al me
ciului.

în repriza a Il-a echipa 
noastră a trecut de la jo
cul frumos, colectiv, la ac
țiuni individuale. O ultimă 
sclipire la intrarea lui P. 
Dobre; balonul este pur
tat pe stînga, Ion Floren
tin reușește o „breșă" de 
25 m. Ștefan Constantin 
depășește cițiva adversari, 
Catană primește la margi
ne, dar drumul către eseu 
este blocat. Atunci apare 
ca un bolid puternicul pi
lier al „Științei",' care 
străpunge linia fragilă a

apărării adverse și înscrie; 
17—3 în min. 50, dar Luca 
ratează iarăși transforma
rea. Fără Bucos în echipă 
s-a văzut clar lipsa de co. 
ordonare, fiecare jucător 
voind să înscrie I Dar ad
versarii atenți, înscriu ei 
prin L. Croitoru, la o fază 
în care se evidențiază Ho_ 
dorea (un fundaș foarte 
bun) și Seceleanu, Dranga 
rotunjind scorul cu o 
transformare în ultimul 
minut de joc; 17—9. /;

Astfel, prima parte a 
campionatului se încheie. 
Urmează o întrerupere pî- 
nă la 31 octombrie, cînd 
naționala României va în. 
tîlni Franța. Din echipa 
studenților din Petroșani • 
au fost chemați la lot cu- 
noscuții maeștri emeriți ai 
sportului Bucos și Băcan, 
lîngă ei, Șt. Constantin.

Ioan Dan BALAN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••a»

FOTBAL, DIVIZIA C nic pe lingă Mocan u. A- 
cesta nu poate devia min_

Rezultat pe măsura jocului
„MINERUL ȘTIINȚA" 

VULCAN — , MECANICA" 
ALBA IULIA 2—0 (0—0). 
în prima parte a meciului, 
gazdele au fost deficitare, 
mai ales în atac, negăsind 
căile cele mai potrivite 

..pentru străpungerea li
biei de apărare a ■ echipei: 
adverse dublată de mijlo. 
cași care au practicat un

joc dur, faultind atunci 
cînd nu puteau opri ac
țiunile minerilor. Mingea 
a circulat, practic pe tot 
terenul, pe traiectorii sim. 
ple, gazdele avînd mai 
multă stabilitate in apăra
re. Repriza a doua a fost 
însă opusă ca aspect ; 
gazdele au schimbat stilul 
jocului, s-au instalat timp

de 30 minute în jumătatea 
de teren a echipei adver
se unde au reușit tot ce-și 
puteau dori spectatorii : 
șuturi din toate pozițiile, 
fente, combinații și goluri, 
în min. 51, la o lovitură 
liberă executată de Voicu, 
Chirițoiu reia dlntr-o bu
cată desehizîndu-1 pe 
Chițăc, carie șutează puter-

ger din traiectoria porții 
și 1—0 Pe fondul domi
nării d.n această parte a 
jocului, minerii pornesc 
la atac de la centrul te
renului de unde fundașul 
Căluți reușește o1 splendi
dă pătrundere printre fun." 
deșii centrali, /pasează ' î- 
nainte la Cfiițac, care îl 
deuhide pe Voicu demar. 
cat în bareuȚ mic ; acesta 
alege pentru șut unghiul 
m ic șî șutează p uțe'rnie ■: ri'-

Priina victorie 
ii Minerului Aninoasa

„MINERUL" ANINOA- 
SA — „DACIA" OKAȘTIE 
1—0 (0-0)- Spectatorii 
prezenți în tribunele sta. 
dionului aninosean au a- 
sistat la un meci deosebit 
de disputat în finalul că
ruia minerii liu obținut

.„MINERUL ST." VUL
CAN : Constantin, / Szabo' 
Căti'ti. Haidu1. Chitac, Pos. 
țelnieu," Voicu, Frulilă, 
Constan tin If, la< ov (CI)i- 
riței.u), Țppbr (Clîifae).

d.Ulnd $ co r iițd.a 2—0 (mm.
74), scor cu ca re se înciie.
ie partida. PoiTiiți pe . con_:
.traatac,1 oaspi2111"/' Teuș.esc
să pătrimdfi... 3dî careu] .de
16 m al o acț . gazde1
unde Bela Șoș . ^speculează
o / greșeală ■â": apărării mîț
nurilor, șutaaz-iă puternic
însă pe lin. :P<ia r.ta ’ . 'lui’
Conștărițu) in. 89).

■ Jocul a fasț în general
spectacuios. .cu i nc ursi, uni
frumoase ;aLhi •'l-lii Voicu, To^
por, .Cătuți, ; Ciyțâc.;'.și. Pos-
telnicu, rerna rcâji?’. cai j u-;
cători chăpiz i. tehnici

Ioan BA1.OI,
Al. THESTIANInel o ocazie de gol ratată de Constantin 2 in fața porții goale a oaspeți, 

lor. Fază din meciul de fotbal Minerul Vulcan — Mecanica Alba Iulia.

prima victorie,: din :i. 'acest
campionat; Păstrind for.
m-ațta de bază — Boghea-
'n uj t Jige,' IȚaeș>an, Doiires-
eu. Al ecu — I’udor, Faur,
Dumitraș — HIîdăr&an, Săt.
mărieanu, "Di>z:să di rit min.
,6(1, Lixandru, .etmducerea
tehnică a echlp e i • 3. 1U -.
i'at in. / această ■ partidă,- b
.sună coez; ijr.e sufleieas-
fă a tflua/hi:i și, im pil-
cit, o doză Sllț> iimenlară de
voință" și / ca plici ta te de

. joc ../Ordimigd inaj atent
in tCien . Circul ăția jucato.
ridor: și a ' mir>go gazdele
au practicat -ci ■p fotbal' de
calitate cu aci iuni cursive
și ra'jride .'cate au pus de
muițe ori pe. ,picior greșit
e x perime n tat a apărare a
„Daciei".' La o ăstfej de
fază șe acordă., în mifl. 63,
iov it ură d i b® ră ' de la a-
proximativ . 20 , de metri ;
execută Emil Dpbreșcu și
înscrie 1—0. Avantajul ou.
tea fi mărit in minutul 85,
dar Hă’dăreaft scăpat sin
gur trimite prea ineet și

unul dintre fundașii din 
Orăștje salvează în ultimă 
instanță. Victoria la limită 
al cărei autor a fost un 
fundaș, dar mai cu seamă 
desele „și marile. rațări, au 
icos in relief și in • această 
întrecere faptul că la ca
pitolul' Ținalizaieii înainta, 
șii. din ’ Aninoașa măi au 
rri'plt de. lucru.'

• A plăcuți de-a lungul 
’Ator 90 de minute, ma
il 11 era de : acțiune / îrț 'gene- 
i.ț)l a oț nîpeî penii u faptul 
cei ;au s-a lăsat intimidată 

cartea de vizită a a..l- 
vf-rsărului .ei, dimpotrivă, 
ăi iimtat cu muită tenaci-/ 
țațe. După acest/ prim suc
ces. giadul. întregului lot 
ișe indre.)uță/ ,spre jocurile 
viitoare, respectiv cei de 
m eseuri din „Cupa Româ
niei" cu Pandurii Tg. Jiu, 
apoi cel de duminică din 
campionat cu Minerul 
Ghelari. lată de ce trioul 
tehnicienilor de la «Mi
nerul" Aninoașa, are sarci. 
hi) de a pune un mare ac
cent pe antrenamente, îti 
special pe șutul la poartă* 
de care depinde rezultatul.. 
...La juniori : : „Mineriți
Aninoașa — „Dacia" Orăț- 
tie 7—1. ■
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tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

flfrmart din pag. 1)

S-a indicat ta, în cadrul

tăcată, pentru grija mani, 
testată față de condițiile 
lor de viață și măsurile 
luate.

După ce a străbătut mai
acestei colaborări, județe
le ce trimit marfă pentru 
București să repartizeze un multe artere^ ale_ orașului, 
«umăr sporit de personal, 
pentra asigurarea unei 
yînzări rapide.

G ateriție deosebită a a. 
jfordat secretarul gene- 
tal al partidului proble
mei extinderii Pieței O- 
bor. S-a recomandat să 
ta folosească mal bine spa
țiile existente și ca trans
portul mărfurilor și apro. 
vizionarea pieței să se fa
că în timpul nopții.

In timpul vizitării halei 
Obor s-au constatat unele 
lipsuri în ceea ce privește 
ritmul vînzării.

întrucît Comitetul Exe, 
•utiv al Consiliului popu
lar al Capitalei a informat 
că dispune de cantități 
•eficiente de pește și alte 
produse alimentare, s-a 
hotărît mărirea număru
lui de puncte de desface
re în acest sector. De ase
menea, secretarul general 
al partidului a indicat, să 
se treacă de îndată la eli. 
minarea folosirii spațiilor 
comerciale ca depozite de 
marfă sau de ambalaje, la 
o recîrculare rapidă a a_ 
cestora

Vizita a continuat - in
tr-un nou cartier al Capi
talei, Titan.

Prezența secretarului 
general al partidului a 
fost salutată ca și în ce
lelalte locuri vizitate, cu 
multă bucurie și entuziasm 
de cetățenii aflați în a- 
ceastă dimineață la cum
părături. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în
treținut cu gospodinele, a 
cercetat cu atenție calita
tea produselor prezentate 
spre desfacere.

S-a constatat, astfel, că, 
deși cantitativ piața 
relativ bine 
tă. în 
dul 
mai 
nor 
Vi ta tea comercială 
cest perimetre erau nu
meroase lipsuri. Secreta- 

. rul general al partidului a 
Criticat sever faptul că la 
unele legume, îndeosebi 
la ceapă și cartofi, nu s-a 
asigurat o sortare preala
bilă, manifestîndu-se ne
glijențe grave în ceea ce 
privește preambalarea 
mărfurilor. S-a hotărît, pe 
loc, sistarea vînzării ' unor 
asemenea produse și sanc. 
ționarea celor vinovați.

Cei prezenți au mulțu- ' 
mit secretarului general al 
partidului pentru vizita
■ ■& »■■■■!■ SB ■ I

«olOsiia de mașini s-a o- 
prit la unul dintre cele 
mai importante vaduri co
merciale bucureștene, Pia_ 
ța Unirii. Spontan, mul
țimea a scandat din inimă 
numele partidului și al 
secretarului său i general.

Și aici a reținut atenția 
preocuparea pentru o a- 
provizionare variată, în
destulătoare. Din păcate, 
și în Piața Unirii se cons, 
tată o organizare necores. 
punzătoare a spațiilor co
merciale/ manifestată prin- 
tr-o proastă îngrijire a a- 
cestora. în discuția avută 
cu gospodarii Capitalei, 
secretarul general al parti
dului a cerut să se treacă 
la o mai bună organizare 
a halei din Piața Unirii, 

centru 
o

era 
aproviziona, 

ceea ce privește mo. 
de organizare și 
ales calitatea u. 
produse, în acti- 

din a-

astfel incit acest 
comercial să asigure 
desfacere a mărfurilor pe 
măsura marii afluențe de 
cumpărători de aici.

Problema mai bunei or
ganizări a spațiilor corner, 
ciale s-a aflat și în cen
trul dialogului pe care se. 
cretarul general al parti
dului l-a purtat ou facto
rii de răspundere din sec
torul 5 al Capitalei, în 
timpul vizitelor la piețele 
George Coșbuc și Rahova, 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cercetat cu 
atenție modul în care sînt. 
aprovizionate aceste spa
ții comerciale, s-a întreți
nut cu cei prezenți. Secre. 
tarul general al partidului 
a ’arătat că trebuie acorda
tă o atenție sporită siste
matizării acestor piețe, 
extinderii spațiilor corner, 
ciale, evidențiindu-se a- 
ceastă posibilitate" -indep. 
sebi pentru piețele Ghen- 
cea. Rahova și Coșbuc. A 
fost criticată practica 
metodelor- improvizate.

O analiză aprofundată, 
ștît a reușitelor cit Și a 
lipsurilor în organizarea 
activității de aproviziona, 
re a populației cu produse 
agro alimentare, a fos t e- 
fectuată de secretarul ge
neral ăl partidului și în 
piețele din noul și marele 
cartier Drumul Taberei. Ți- 
nînd seama de 
foarte mare de. cetățeni 
8are locuiesc în această 
parte a Bucureștiului, tova.

- rășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat că se- impune 
construirea unei piețe noi,

numărul

eu profilul și de dimen
siunile celei existente la 
Obor, inclusiv' a unei hale 
moderne, și a indicat Con
siliului popular al Capita, 
lei ca în următoarele zile 
să prezinte propunerile 
privind realizarea aces
tui important spațiu cp. 
mercial în zona Drumul 
Taberei — Moghioroș.

In, cursul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu' a 
poposit și la Piața Iile 
Pintille, unde s-a apre-, 
ciat că spațiile -comercia
le existente permit o mai 
bună amenajare, în con
formitate ou nevoile cetă- , . , , „ ... , -.
lenllor dip ace.B parte ț,
a orașului. S-a cerut ca 
și aici să se acorde aten-

r ție extinderii spațiilor.
Ca și în celelalte punc

te vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acor
dat și aici o atenție deo
sebită calității produselor 
oferite spre vînzare. Au 
fost aduse critici 
lipsurilor grave 
tate în ceea 
sortarea și 
mărfurilor.

Și aici, ca
parcurs al vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut Consiliului popular 
al Capitalei, primarilor 
sectoarelor, Ministerului 
Agricuitării, și Industriei 
Alimentare, Ministerului 
Comerțului Interior, tutu
ror factorilor care au 
saicîni în acest domeniu 
să acționeze de îndată și 
cu toată răspunderea pen
tru organizarea activității 
con erciale. în concordan. 
ță cu abundența de pro- . 
duse existente, pentru 
îndepimiiea . în cele mai 
bune condiții a programe, 
lor stabil’te de conducerea 
partidului și statului pri.

- vțnd aprovizionarea cores
punzătoare a populației și 
creșterea continuă a nive. 
lt'lui de trăi al tuturor 
cetățenilor.

întreaga vizită s-a des
fășurat sub semnul unită
ții indestructibile ..dintre 
partid și popor, zecile de 
mii de cetățeni aflați1 în 
piețele Capitalei manifes. 
tîndu-și știma și prețuirea 
față de secretarul general 
al partidului, reounoștin. 
ța lor profundă pentru a- 
naliza exigentă și măsuri
le luate și cu acest prilej.

Măsuri stabilite în urma vizitei pentru mai buna 
organizare a activității piețelor și a rețelei de 

desfacere a produselor agroalimentare 
și gospodărirea corespunzătoare a fondului de marfă

în încheierea vizitei, to. 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român,’ 
președintele Republicii So
cialiste România, a anali
zat cu factorii de răspun
dere din cadrul guvern u-

Secretarul general al

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ne,a Marin’ 
miliardar ; Unirea : A- 
părarea siciliana.

LONEA : Acum 20 de 
ani. ■

A AN1NOASA : Școala 
curajului, III,

VULCAN —Luceafă
rul 8 Trei oameni peri- 

. culosi.
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Atac împotriva lui Rom. 
mei.
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pe malul mării.

rv
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12,15
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11,00 Telex.
11,05 Film serial i O 

nouă primăvară.

severe 
manifes- 
B.£iveștece

preambalarea

pe întregul

Iar al Capitalei concluzi. 
ile desprinse în urma a- 
nalizei efectuate la fața 
locului, cu privire la mo
dul de organizare a pie
țelor și asigurarea apro
vizionării populației cu 
legume, cartofi, fructe și 
alte produse agroalimenta. 
re.

S-a apreciat că 
mărfuri și pesurse 
ficiente 
asigura 
zionare 
totodată, s»,au constatat și 
o serie de lipsuri și defi
ciențe în modul de orga
nizare a desfacerii acestor 
produse, în depozitarea 
și sortarea lor, precum și 
în modul în care se asigu
ră desfacerea către popu
lație.

în condițiile favorabile 
ale acestei toamne, cînd 
dispunem de un fond de 
marfă îndestulător, se im. 
pupe să șe ia toate măsu
rile pentru gospodărirea 
corespunzătoare a 
gutui fond de marfă, păs
trarea cali.tății mărfurilor, 
precum și pentru desfă
șurarea în bune condițiuni 
a activității în piețele a- 
groalimentare și în întrea
ga rețea de , desfacere 
a scestor produse.

In cadrul analizei.

funcția de adjunct al mi
nistrului agriculturii și in. ■ partidului a indicat să se 
dustriei alimentare și di
rector general al Direcției 
generale, economice a hor
ticulturii, a tovarășului 
Nicolae Ganea din funcția 
de pfim-vicepreședinte, pre
cum și a tovarășului 
Gheorghe Preda din func. 
ția de vicepreședinte al 
Consiliului popular ai 
municipiului București.

Totodată, s-a hotărît a_ 
tenționarea conducerii Mi. 
misterului Agriculturii 
Intustriei Alimentare, 
Comitetului executiv 
Consiliului popular 
Capitalei și a președinte
lui acestuia, cit și a con
ducerii Ministerului 
merțului Interior.

S-a indicat, de asemenea, 
să se ia măsuri de sanc
ționare a tuturor persoa
nelor care se fac vinovate 
de nerespectarea prevede
rilor legale privind de
pozitarea, gospodărirea și 

. livrarea în bune condițiuni- 
a mărfurilor către popu
lație.

Secretarul general al 
partidului a indicat guver
nului să adopte un ansam
blu de măsuri: menite să 
asigure un control riguros 
privind modul în care se 

între- sortează, depozitează și li. 
vrează către piețe și punc
tele de desfacere legume
le, fructele, cartofii și alte 
produse alimentare, mă
rirea numărului centrelor 
de desfacere, folosirea mai 
judicioasă a spațiilor e- 
xistente și mai buna or
ganizare a activității per
sonalului muncitor .din co
merț.

Totodată, s-a stabilit : ca 
în domeniul comerciali
zării produselor agroali- 
mentare să fie intensificat 
controlul organelor obș
tești, al organizațiilor de 
sindicat, organelor de stat, 
în conformitate cu pre
vederile legii, cu atribuți
ile ce le ■ revin în acest 
domeniu

Pentru îmbunătățirea a. 
provizionării populației 
cu produse agroalimenta. 
re, s-a indicat să se ela
boreze un program pen
tru dezvoltarea piețelor 
agreai intentare-și a rețelei 
de desfacere existente pe . 
raza Capitalei, precum și 
pentru realizarea de noi 
piețe și unități de desfa
cere. ținîhd seama de dez
voltarea cartierelor de Io. 
eUințe, de necesitatea asi.

'• gțmării cerințelor de . con
sum ale populației.

Mica publicitate

există 
su- 

r u a 
aprovi.

pent
o bună 

a populației, dar.

se
cretarul general al parti
dului a criticat sever eon. 
duceiea Consiliului popu. - 
lăr al municipiului Bucu
rești și a Ministerului A- 
gricclturii și Industriei A- 
iimer.tare, a Ministerului 
Comeițului Interior pentru 
slaba preocupare privind 
buna organizare 'a activi
tății în piețe și la centre
le de desfacere a produse, 
lor, precum și pentru 
lipsurile constatate privind 
transportul, sortarea, - de
pozitarea și ' asigurarea 
calității mărfurilor.

Ț’nînd seama de grave
le neajunsuri existente în. 
acea.'tă direcție, s-a hotă
rî! destituirea, ca neco
respunzători. a tovarășu
lui Augustin Todea din

a 
al 
al

Co

întreprindă de urgență 
măsuri pentru îmbunătă
țirea transportului măr
furilor ngroalimentare pe 
calea ferată și auto, astfel: 
incit să se asigure elimina
rea oricăror pierderi și 
deprecieri și livrarea către 
unitățile de desfacere în - 
condiții corespunzătoare a 
produselor. :

S-a cerut organelor în 
drept să la de îndată mă
surile necesare în vederea 
respectării prevederjflar 
legii, pentru ca transportul 
mărfurilor agroalimeș-4^’ 
către piețe și punctele de 
desfacere să se efectueze 
numai în cursul nopții, a- 
sigurîndu-se desfacerea 
ritmică a produselor și e_ 
votarea staționării mijloa
celor auto pe platformele 
comerciale.

Pentru mai buna orga
nizare a preluării, depozi
tării și desfacerii mărfuri
lor, întărirea controlului 
calității produselor și 
practicarea unul comerț 
civilizat, s-a hotărît ca în
treaga rețea de desfacere 
a legumelor și fructelor 
să fie trecută din subordi- 
nea Ministerului Agricul. 
turii și Industriei Alimen
tare la Ministerul Comer
țului. Interior.

Secretarul general al 
partidului a cerut guver
nului. Consiliului pentru 
coordonarea și îndrumarea » 
activității de aprovizio
nare și prestare de servi
cii către populație, să a- 
sigure aplicarea șl urmări, 
rea realizării măsurilor sta
bilite, pentru buna apro-

8. 
ip- <

ue

vizionare a Capitalei, 
celorlalte localității 
țării și să raporteze 
riodic asupra modului 
aducere Ia îndeplinire â 
acestora.

Pe baza concluziilor re
ieșite în urma vizitei și a 

■ analizei situației din pie
țele Capitalei, s-a atras 
atenția tuturor eonsiliilor 
populare, organelor de ' 
partid, sa ia măsurile 
necesare în vederea înde
plinirii sarcinilor ce le 
revin în conformitate cu 
programele de autocon-

- ducere și autoaprovizio- 
nare teritorială, să exerci
te un control permanent 
privind modul în care se 
desfășoară activitatea co. 
mercială, să asigure bună 
aprovizionare a populației.

•ttțiaiUifMU.
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școlare.

■ ■■■I

mondial, 
melo. 

muzică

Ultimul episod.
Profiluri
Reportaj.
Cadran
Melodii,, 
dii - 
șoară.

13,Oft închiderea 
gramului.

16,00 Viața școlii
16,30 Clubul tineretului.
17,10 ‘ 'Muzică 

Dorina 
Civica.
1001 de 
Telejurnal.

20,25. Actualitaitea 
nomică.

20,40 Ancheta TV.
21,05 Teatru TV: Fără 

monoclu. Colaj 
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l ; . lor din trecut , • 
21,50 Telejurnal.
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Varlam.
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eeo-

organizează concurs pentru ocuparea postului de
- — INSTRUCTOR CULTURAL la clubul

studențesc'. . ■.
Concursul va avea loc în data de 15 

tombrie 1982.
De asemenea, încadrează direct sau 

transfer:
— Un strungar categoria IV7—VI
Condițiile de încadrare și retribuire 

conform Legii nr. 12/1971 și Legii 57/1974 re
publicată.

Cererile se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire personal, unde se pot obține și relații 
suplimentare, telefon 42580 interior 151.

oc-

prin

sînt
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PIERDUT certificat 
absolvire a cursului de ca
lificare gradul I, seria C 
217342, eliberat de I.G.C.L. 
Petroșani in 1973. 11 de- 
ciar. nul. (3177) z

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Savu Na
dia. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de. 
clar nul. (1178)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Burlescu Vali, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1179)

VÎND Dacia 1300 
km), tablă și cornier

de

PIERDUT legitimație 
provizorie pe numele Bu- 
gabo Onesime, eliberată de 
Miliția municipală Petro
șani. O declar nulă. (1180)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ' Panți 
Gheorghe, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (1181)

PIERDUT diplomă 10 
clase pe numele Măciucă 
Cecilia, eliberată de Li
ceul industrial nr. 3 Pe
troșani in anul școlar 
1978—1979. O declar nulă 
(1182)

PIERDUT carnet student 
pe numele Turceanu Pom. 
piliu, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. îl 
declar nul. (1183)
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