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a participat, duminică, la marea adunare populară 
din municipiul Constanta, consacrată

Zilei recoltei" și împlinirii a 25 de ani de la 
Mieierea cooperativizării agriculturii in Dobrogea

Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general 
-d Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a participat, dumini
că 24 octombrie, lă ma
rea adunare populară din 
municipiul Constanța, con
sacrată „Zilei recoltei" și 
împlinirii a 25 de ani de 
l-a încheierea cooperativi
zării în Dobrogea.

împreună cu secretarul

JJ

general a] partidului au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușeseu, tovarășul Cons
tantin- Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

Se aflau, de asemenea, 
ca invitați, primii secre
tari ai unor Comitete ju
dețene de partid, precum 
și vechi activiști de partid 
care au participat la ope- 
ra de transformare socia
listă a agriculturii, eroi al

r
Acțiuni ferme pentru j 
realizarea cu succes 

a planului pe acest an,

muncii socialiste, repre
zentanți ai unor organi
zații de masă și obștești, 
conducători de întreprin
deri, de unități agricole 
de stat și cooperatiste 
fruntașe din întreaga țară.

La această mare sărbă
toare au venit zeci de mii 
de locuitori ai Dobrogoi 

— muncitori, țărani, spe
cialiști, oameni de toate 
viratele și profesiile, băr
bați și femei.

Marele stadion care găz
duiește adunarea este îm
podobit festiv. In fața tri
bunei centrale a stadionu.

(Continuare în pag. a 4-a)

pentru pregătirea producției 
pe 1983!

Am jntrat în ultimul trimestru al anului, pe
rioadă ho-tărîtoare pentru realizarea exemplară a 
planului pe 1982, pentru. pregătirea temeinică a pro- 

.oției pe anul viitor. Examinării exigențelor aces- 
“'tei perioade, a sarcinilor ce le incumbă acestea or

ganelor și organizațiilor de partid, organismelor e- 
conomico-adminiștrătive, colectivelor de muncă a 
fost eoiisa-cr+tă consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C'.R din 20 și 21 octombrie cu activul de partid 
și de stat d’n industrie. Cuvîntarea rostită in în
cheierea lucrărilor consfătuirii, orientările, indicați
ile secretarului general al partidului se constituie 
într-un document programatic de inestimabilă va
loare practică pentru activitatea -tuturor organelor 
și organizațiilor de partid, pentru toate organisme
le de conducere și colectivele economice.

Pentru organele și organizațiile de partid, pen
tru toate colectivele unităților economice din Va
lea Jiului cerința primordială — subliniată, de alt
fel, pentru întreaga economie — o constituie rea 
lizarea prevederilor de plan și recuperarea restan
țelor. Este un comandament cu atît mai stringent,

SPORT
Sporturile de iarnă ale -„Daciadei" 
prim plan
Cronici ale meciurilor de fotbal din divizia 
C și campionatul județean
Mîine, pe gazonul complexului sportiv —
Selecționata de fotbal a anilor ’70 — Jiul.

: (Pag. a 3-a)

Plecarea din Capitală
iov-arașui N i c o 1 a e 

Ceaușeseu, secretar' gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

Impijeună cu tovarășa Elena

Ceaușeseu au părăsit. luni 
la amiază, Capitala, piecind 
in R.S.F, Iugoslavia, • unde 
vor efectua o vizită 'ofi
cială 'd-e prietenie la invi-

in

&
I

tafia tovarășului Pelae 
Stamboltoi, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugosla
via.

(Contintmr* în pag a l-a)

Luni, 25 octombrie, to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, împreu
nă cu tovarășa Elena 
Ceaușeseu, a început vizi
ta oficială de prietenie în 
Iugoslavia, la invitația

președintelui ! Prezidiului 
Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, tovară
șul Petar Stambe’ici.

Expresie a bunelor re
lații de. prietenie și cola
borare dintre partidele și 
popoarele celor două țări, 
vizita tovarășului Nicolae

Cwuvsu a tovarășei 
Elena Ceaușeseu in țara 
vecină șl prietenă, cpnvor- . 
birlic ce vor avea loc- cu 
acest prilej constituie un 
eveniment politic de cea 
mai mare însemnătate, 
rnenit să-pună în evidență,

{Continuări în pag. a l-a)

La zi, în
electorală
tice, profesionale și civice 
ale tovarășilor lor de mun
că ce candidează pentru 
alegerile de deputați de 
la 21 noiembrie. Intr-un 
mare număr de circum
scripții s-au depus două 
și chiar tr.ei candidaturi 
pentru un loc de deputat, 
ceea ce înseamnă că ale
gă terii yor avea posibi
litatea șă-și dea votul 
lor mai buni dintre 
buni.

Printre cei. propuși 
adunările cetățenești
oameni ai muncii de ; di
ferite profesii și virate — 
români, maghiari și ger
mani —- care. își manifes
tă activ, în în-timpinarea 
Conferinței Naționale a 

luat parte partidului și a. aniversării 
Zilei Republicii, calitățile 
morale și sociale, 
nești, în efortul 
pentru realizarea

Venind în sprijinul aprovizionării pentru iarnq

campania
Evenimente de mare 

interes și eu ample semni
ficații în perfecționarea 
activității consiliilor pcpu, 
lare, adunările cetățenești 
pentru depunerea candida
turilor pentru consiliile 
populare municipal, oră
șenești și comunale se 
desfășoară în fiecare zi, în 
întreprinderi șl instituții, 
punînd în valoare însuși 

. caracterul profund al de
mocratismului societăți: 
noastre socialiste. Pînă în 
25 octombrie, în Valea 
Jiului au fost depuse can
didaturile în 19 circum
scripții electorale comuna
le, 45 în cele orășenești șl 
20 în circumscripțiile mu
nicipale. La adunările ce
tățenești au 
3674 de oameni ai muncii.

Caracterul public al de
punerii candidaturilor este 
evidențiat de faptul că 191 
del cetățeni au vorbit des. derilor economice .

H-tar-gospodăreșțl din 
•est an. stimulați de

a populației

ce- 
cel

in 
sîtlt

pre calitățile tuoral-poli-
(Continuare în pag. a 2-a)

Reviriment 
la I.M. Bărbăteni

La I.M. Băfbătenî 
se înregistrează un adevă
rat reviriment. După. pri
mele două decade ale lu
nii octombrie, la nivelul 
întreprinderii ș-a o-bținut 
un plus de 164 tone 
de cărbune. Deși nu este 
marc, plusul acesta de
monstrează că în îritre- 

■ prindere există- reale re
surse pentru recuperarea 
restanțelor.

Printre brigăzile care 
au contribuit substanțial 
Ia depășirea preliminaru. 
lui se numără cele con
duse de loan Popescu, Ni
colae Roșu, de la sectorul 
1, Atidone Grumăzescu de 
la sectorul III .și Pompei 
l'omolea de la f sectorul 

. ț+v. (V.S.)

Componenți ai brigăzii conduse de minerul Si- 
inion Rusu, una din brigăzile fruntașe ale sectoru
lui II de Ia I M. I.upeni. I oto : Stefan NEMECSEK

cetățe- 
general 
preve- 

și edi- 
a- 

pers_ 
pectivele de dezvoltare cu
prinse în documentele 
Congresului al Xll-tea al 
partidului.-

Revărsare de belșug 
în piețele agro-alimentare 
din localitățile Văii Jiului 

încă dip primăvară, de la apariția primelor 
trufandale, roadele pămîntului au fost nelipsite din 
piețele și unitățile de desfacere ale C.P.V.I.L.F. Pe
troșani, răspîndite în toate localitățile Văii Jiului 
dar în anotimpul în care potrivit cîntecului „a ru
ginit frunza din vii" abundența și diversitatea 
legume și fructe au fost de-a 
te. Duminică, de „Sărbătoarea 
duse s-au găsit din belșug, ea 
lui abundenței. In piețele din 
lui uriașele „balene" au sosit 
nică în zori încărcate de tot 
fructe de sezon aidoma albinelor către 
O adevărată armată de muncitori le. descărcau, a- 
ranjau mărfurile pentru ca de „Ziua recoltei" să 
poată oferi cumpărătorilor cele 80 tone de varză, , 
70 tone rădăcinoase, 35 tone ardeioase, 26 tone car. ț 
tofi, 45 tone mere, 34 
cantități de conopidă, 
multe alte produse.

i de 
dreptul impresionan- 
recoltei" aceste pro- 
o revărsare a Corni»- 
localitățile Văii Jiu- 
sîmbătă, pînă dtimî- 
felul de legume și; 

stup,

tone struguri, plus însemnate 
vinete, gulii, dovled, roșii șt

PETROȘANI a 
cu

Practic, vînzările; au în
ceput încă din ajunul „Zi
lei ■recoltei" cjrid în. fața

unității de desfacere 
peștelui a tras o mașină 
trei cisterne pline cu crap.

\

(Gontinuar» tn pag. a 2-a)
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Revizii și reparații de bună calitate
Duminică, 24 octombrie 
;., personalul electrome

canic și o parte din mine
rii sectorului IV — cel mai 
mecanizat sector al I.M. 
Pelrila >• au participat la 
un amplu program de re- 
vizîi și reparații, respectiv 
de montare a unor utilaje 
prin care se asigură mai 
buna desfășurare a proce
sului de producție.

Astfel, maistrul energetic 
Iosif Demeter a: participat 
direct împreuna cu elec
tricienii Niculiță , Contea, 
Gheorghe Rotaru, Cornel 
lie, Ioan Ancîronache și

Stelian Pahonțu la modifi
carea traseului de alimen
tare cu energie electrică a 
abatajului nr. 433, dotat 
cu complex de susținere și 
taiere mecanizată, SMA-2. 

-In plus, ei au transportat 
cablurile și utilajele elec. 
trice pecesdre pentru mon
tarea unui transportor . la 
abatajul nr. 337/

Sub îndrumările direOle 
ale: maistrului \ macanic Vc- 
sile Butuza, lăcătușii llie 
Țîrlea, Dumitru Maja, Fran- 
cisc Nagy și o' parte din
tre minerii brigăzii 
se de Ștefan Alba, 
care s-au remarcat

■>.
și i1

i
vrilă Mihai, lullu Botd' 
Ștefan Carqțjfil au execu
tat revizia combinei și a 
transportoarelor din același 

' abataj - cea mai mare ca.
pacitate productivă a;'seca
torului.

Verificarea instalațiilor de 
apă și de aer comprimat, 
a utilajelor din alte abata
je, cit și. a benzilor a că
zut în sarcina lăcătușilor 
Constantin Măgărea, Sa
muel Deac, loan Boantă, 
Nicolae Trifon, Adrian Ti- 
buica, Mihai Anghy și A- 

condii- fexăn.dru Buzgău.
f între Ț ■

Ga Ionel ZMĂU, corespondent
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t
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EDUCAȚIA COMUNISTA A TINERETULUI 
privește, în egală măsură, întregul colectiv
Adunarea generală pen

tru dare de seamă și ale
geri a organizației U.T.C. 
tw. 2 producție de la I.M. 
Aninoasa nu s-a ținut la 
termenul planificat (19 oc
tombrie), a fast amînată. 
Cauza ? Nu a fost temei
nic pregătită de către bi
roul organizației. De sub
liniat faptul că ntel în 
eiua de 21 octombrie a.c., 
eilia reprogramării, aduna
rea generală nu s-a ridicat 
la nivelul exigențelor. 
De ce ? Aceeași cauză, 
t-ipsa unei intense pneocu- 
j»ări pentru pregătirea e- 
dunării generale de către 
b.o.b și comitetul 1>.T.C. 
pe mină.

In darea de seamă pre
zentată adunării s-a rela
tat foarte succint activita
tea depusă de b.o.b. de la 
alegeri pînfi în prezent. 
Realizările obținute de co
lectivul sectorului II. rea. 
iizări la care au participat 
și tinerii din această or
ganizație, sînt mai mult 
decît nemulțumitoare (un 
minus, la zi, de 5620 tone 
de cărbune) șl dovedesc că 
biroul U.T.C. nu s-a preo
cupat în suficientă măsu
ră de mobilizarea tinerilor 
la înfăptuirea sarcinilor de 
plan. Acest lucru a făcut 
ca în cuvîntul lor parti-
t>M uiiiiiMBiiiiiiiiiitHH

cipanții la dezbateri să 
critice stilul și metodele 
de muncă ale b.o.b. Du
mitru Mocanu sublinia în 
cuvântul său faptul că mal 
sînt încă tineri ca Gheor- 
ghe Nechita (20 nemotiva
te), Vasile Istrate, Ionică 
Muntean, Ionică Bondolici 
care nu se încadrează în 
disciplina muncii ți tehno
logică, absentează de la
m’irirfmuiimtimmniiiVHmiiinumînm/titmiHiHt.

Adunări de dări de seamâ ți alegeri 
în organizațiile U.T.C. /.

La rîndul său,familiști".
Ion Ilinescu afirma • „Tot 
indisciplină se numește și 
făptui că astăzi la aduna
rea generală lipsesc ti
neri, deși este replanifica. 
tă. Propun ca aceștia să 
fie puși în discuția urmă
toarei adunări generale. 
Doresc să mă refer în 
continuare la necesitatea 
unei aprovizionări ritmice

lucru, întârzie de la șut, 
nu participă la viața de 
organizație. „Pentru efi 
tot este vorba de Indisci
plină, spunea Dinu Zbran- 
cu, este necesar să amin
tesc că mulți tineri din 
organizația noastră nu to- 
loseac judicios timpul de

cu materiale șl piese de 
schimb a tuturor forma
țiilor de lucru". „Incinta 
minei este plină de fier 
vechi, este necesar ca noul 
birou să organizeze mai 
multe acțiuni de muncă 
patriotică", (Gina Imbru). 

____ _ ______ Participanții la dezba- 
îucru. Tinerii nou încă- teri au făcut referiri con- 
drați în muncă nu sînt 
sprijiniți să se integreze 
în activitatea din subte
ran. Recomand noului bi
rou care va fi alee să eli
mine carențele oare s-au 
manifestat în activitatea 
organizației noastre șl să 
se ocupe mai mult de e- 
ducarea tinerilor, de- via
ța lor la căminul de îm

crete la problematica oare 
trebuie să fie dezbătută 
in adunările generale, la 
învățămîntul politic U.T.C., 
la discuțiile individuale 
care na e-au ținut cu toți 
tinerii, la cursurile de ca
lificare . șl policalificare, 
unde sînt cuprinși un nu
măr redus de tineri. Ia 
faptul că mai sînt, din

K(»*ira x ai >■>•>> >>>■••>• •>■

păcate, rnulți uteciști care 
nu știu ce sarcini au pe 
linie de organizație și pro
ducție, nu cunosc realiză, 
rile sectorului, „Acest lu
cru dovedește, sublinia în 
cuvântul său David Țego, 
că b.o.b nu a muncit su
ficient ©u tinerii, nu l-a 
educat în spiritul dragos
tei față de muncă, a gri. ~ 
jii față de avutul obștesc. 
Noul birou pe care îl ale
gem astăzi trebuie să sg 
implice mal mult în via
ța de organizație, în ac
tivitatea de producție".

Adunarea generală pen- • 
tru dare de seamă șl a- 
legeri a organizației nr. 2 
a scos în evidență însem
nate rezerve de care dis
pun tinerii de aici, rezer
ve care, bine valorificate, 
vor conduce la îmbunătă
țirea activității lor în pro
ducție. De asemenea, ee 
impune ca organizația 
U.T.C. să fie mai mult în
drumată, sprijinită șl con
trolată de către organiza
ția de parted did sectorul 
II. Trebuie să se înțelea
gă faptuț <-*4 educație prin 
muncă și pentru munci a 
tinerei generații privește 
pe toți, este o sarcină a 
fiecărui comunist, a fie
cărui om el muncii.

Cornel BUZESCU

V
Acțiuni ferme pentru 
realizarea cu succes 

a planului
(Urmare din pag. i)

A

Revărsare
fUrmarg din pag. 1}

de crescătorie. Și pentru 
ca amatorii de ciprbă, pla. 
chie sau alte preparate 
din crap 6ă-l aibă cit mai 
proaspăt la masă a și fost 
pus în vânzare, Bineînțe
les că- vînzarea o conti
nuat și în. „Ziua recoltei". 
Două șiruri de mese din 
incinta pieței au fost 
transformate în expoziții 
cu vînzare. Intr-un colț al 
pieții, un munte de varza 
pentru cei ce doreau s-o 
pună la murat pentru iar
nă. Multi, foarte mulți 
vînzători și muncitori ce 
manipulau marfa, dar cu 
toate acestea s-a făcut 
greu față imensului nu
măr de cumpărători pe 
care i-a atras, varietatea și 
calitatea produselor.

„A fost un an rodnic ce 
s-a revărsat și în piața 
orașului nostru nu numai 
azi că e „Ziua recoltei", ci 
în toate zilele. Eu unul o 
6ă cumpăr ce doresc în 
alte zile, azi am venit doar 
să admir, spunea Mircea 
Munteanu. dar cu o pas- 
tramă și un păhărel de 
must tot am să mă ospă
tez". Avea de unde să a- 
ieagă. I.C.S.A. și A.P. a

de belșug în
împînzit toate colțurile 
pieții eu puncte da desfa
cere. Pastrama, clrnăcio- 
rii și micii la grătar, 
cremvurștll fierți cu muș
tar se pretau la o cană cu 
must sau o sticlă cu bere 
aflate toate din belșug., O 
expoziție cu vînzare a 

! produselor de panificație 
, într-un bogat sortiment și 

încă multe altele au între
git bogăția de produse ce 
s-au găsit încă din 
în piața orașului.

PETRILA

zori
(DC.)

de legu. 
făcut de

r » o
zionare, diversitatea și 
calitatea produselor pre
cum și «servirea promptă 
și civilizată. In „Ziua re
coltei" unitatea condusă, 
de Brujan a avut patru 
„fronturi" de desfacere. 
Unul în unitatea „matcă", 
altul în piața din apro
piere și două în punctele 
cele mai frecvente din 
eartier. Printre produsele 
puse la dispoziția cumpă
rătorilor în această zi aut 
fost 15 tone cartofi, 10 to
ne varză,. 5 tone ardei, 5 
tone gogoșari, 3 tone vi
nete, 3 tone roșii, 10 to
ne struguri, 10 tone mere 
și alte produse.

alimentare
formația de muzică popu
lară a clubului. (A.M.)

VULCAN

Vînzărl masive 
me și fructe s-au 
„Ziua recoltei" în toate u- 
nitățile cu acest profil din 
orașul Fetrila. Ca de o- 
bicei, în frunte s-a situat 
unitatea nr. 38 (responsa
bil Constantin Brujan). E 
drept, că unitatea e situa
tă în cel mai mare cartier 
al orașului și deci și va
dul comercial al locali
tății, dar unitatea respec
tivă este cunoscută și a- 
preciată nu numai de gos
podinele din cartier, ba 
chiar și din alte părți pen
tru ritmicitate în aprovi-

LUPEN!

In piața orașului a fost 
organizată o bogată expo
ziție eu vînzare de pro
duse agroalimentare. Șase 
unități de legume și' fructe 
din localitate, au pus la 
dispoziția cumpărătorilor 7 
tone de cartofi, 40 tone 
varză, 10 tone ardei și 
gogoșari, 6 tone de stru
guri, 12 tone mere, 3 to
ne rădăcinoase, alte pro
duse de sezon. '■/

De remarcat faptul că 
mai toate produsele
fost preambalate estetic 
în plase asigurîn-du-se în 
acest mod o servire civili
zată și rapidă a cumpără
torilor.

Ospătăria 
ganizat, în 
mustărie și

au

Manifestări dedicate
Zilei Forțelor Armate

din piață a or- 
fața unității, o 
o expoziție cu

In cursul ultimelor zile, ofițeri,
in toate localitățile Văii gărzilor patriotice și tinerii 
Jiului, în întreprinderi, Ins. din detașamentele de pre- 
tituții, școli, așezămintele gătire pentru apărarea pa- 
de cultură, în unitățile mi
litare s-au desfășurat am- fost urmate de programe 
ple acțiuni dedicate sărbă
toririi zilei Forțelor Arma
te ale Republicii Socialiste vatelor roșii cu 
România.

De o largă participare 
s-au bucurat întîlnlrile co
lectivelor miniere, mai ales 
ale tinerilor, cu ofițeri ac
tivi sau de rezervă, ac
țiuni care au prilejuit e- 
vocarea glorioaselor tra
diții de tuptă ale armatei 
române pentru indepen
dența și libertatea poporu
lui, pentru neatîrnarea pa
triei. Asemenea intîlniri, or. 
ganizate de comitetele 
U.T.C., au avut loc în licee 
și școlile generale între

i, reprezentanți ai

triei, pionieri. Intîlnirile au

cuitural-artistice pe care 
uteciștii și purtătorii cra- 

tricolor 
le-au dedicat forțelor noas
tre armate. La case de cul
tură, cluburi și cămine cui. 
turale și cinematografe 
s-au prezentat spectacole 
omagiale.

ta monumentele și ci
mitirele eroilor, pionierii au 
depus coroane și jerbe de 
flori, iar la monumentul 
ostașului necunoscut din 
Vulcan au fost organizate 
festivități pentru primirea 
de noi membri în organiza.- 
ția pionierilor.

La Vulcan, încă de șîm- 
bătă, 23 octombrie a.c., a 
început amenajarea, în ve- 

-d.erea „Zilei recoltei", în 
piața orașului a unei ex
poziții eu vînzare a . legu
melor și fructelor. . Aici, 
cele patru unități de profil 
agrdalinientar din locali
tate și-au expus produsele. 
Au fost aduse, și vîndute 
populației 15 tone varză, 
12 tone cartofi, 8 tone ca- 
pia, 5 tone ardei gras, ră- 
dăeinoase, mere, struguri, 
in dialogul purtat cu Cîți. , 
va cumpărători, intre care 
amintim pe Constantin 
Șerban, Ilie Simion, Cons
tantin Răcaru a reieșit 
faptul că la Vulcan, la 
piață, cu ocazia „Zilei re
coltei", oamenii au găsit 
din abundență produsele, 

de care aveau nevoie. Cît 
despre modul cum a fost 
organizată „Ziua recoltei" 
Ia Vulcan, interlocutorii 
noștri au adresat cuvinte 
de laudă organizatorilor — 
Consiliul popular Vul
can si conducerii 
C.P.V I.L.F.

Aceleași cuvinte au fost 
exprimate și la adresa șe
filor de unități Ion Nițu- 
lete, Gheurghe Floroiu și 
Ion Stan, care au depus e- 
forturi susținute nu numai 
în organizarea expoziției, 
ci și în aducerea mărfii. 
Cît despre servire. toți 
cumpărătorii au fost ser
viți ireproșabil cu măr
furi frumoase, proaspete, 
de calitate superioară. (C. 
BUZESCU)

vînzare. Mici, pastramă de 
oaie, bere etc.

Buna dispoziție a cum
pără tarilor a fost întreți
nută de fanfara minei ți

I
I
I
I

• ACȚIUNE DE CU
RĂȚENIE. Duminică (24 
oct. a.c.), dimineața, 
pro ape 1 000 de elevi de 
la școlile din Lupani au 
luat parte la o acțiune 
de curățenie pe străzile 
și în. parcurile orașului. 
Ce păcat însă că un mal 
re număr de grămezi de 
frunze adunate de elevi

a-

nu a putut fi încărcate 
și transportate, pentru că 
E.G.C.L. nu a asigurat 
decît două mașini cu pa
tru oameni pentru trans, 
portul lor.
• PENTRU FONDUL 

DE MĂRFURI CENTRA
LIZAT. Crescătorii de a- 
nimale din comuna Bă- 
nița se prezintă în cam
pania electorală pentru 
alegerile de deputați de 
lă 21 noiembrie cu un 
bilanț bogat privind pre. 
darea animalelor și a 
produselor animaliere

cu cît Ia producția de cărbune sînt de recuperat 
restanțe mari. Se impune deci elaborarea unor mă
suri ferme pentru redresarea activității extractive, 
pentru ridicarea producției la nivelul sarcinilor. 
Indicațiile, orientările cuprinse In cuvîntarea secre
tarului general al partidului, îndeosebi cele referi
toare la ridicarea nivelului tehnic, funcționarea co
respunzătoare a mașinilor și utilajelor din dotare, 
îmbunătățirea organizării muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei ia vederea creșterii productivității 
muncii au o valabilitate expresă și pentru unitățile 
economice din Valea Jiului, îndeosebi cele miniere. 
Desigur, în acest scop trebuie soluționate proble
me multiple și complexe de care sini oonștier.te și 
conducerile unităților. Problema este răspunderea 
w care ae acționează pentru soluționarea lor, în- ■ 
trucit, așa cum arată secretarul general, există „a 
tendință dc * aduna unele probleme și de a justi
fica ca ele nerealizarea pianului". O mare însem
nătate reprezintă în acest sens intensificarea acțiu
nii de as trail are a pieselor de schimb pentru uti
lajele aduse din import, a recuperării și refoloslrii 
materialelor» a pieselor de schimb și subansamble- 
l»r —■ problemă deosebit de importantă pentru bu
na funcționare a utilajelor, pentru aprovizwnvea/ 
unităților. In acest sens revin sarcini de răspu: Iere...
întreprinderilor de utilaje miniere, de reparații u- 
tilaje, precum și unităților miniere, atît în ceea ce 
privește amplificarea acțiunii de recuperare și re- 
condtționare, cit și gospodărirea judicioasă a mate
rialelor, pieselor și energiei, lichidarea manifestări
lor de dezordine, indisciplină și delăsare ce se mai 
manifestă în această privință. - ■ ■ ■

Trebuie să devină obiectul unor preocupări asi
due pentru unitățile miniene pregătirea și perfec
ționarea cadrelor, la care a făcut referiri directe, 
și cu acest prilej, secretarul general al partidului : 
„In unele sectoare, cum este sectorul minier, nu a 
existat preocuparea ca — odată cu dotarea — să 
luăm oameni și s*4 pregătim corespunzător pentru 
a cunoaște mașinile și a ști să lucreze cu ele". 
Cerința perfecționării, arată secretarul general, pri.

' vește întregul personal, d-eci inclusiv inginerii șî 
maiștrii Pentru că „trebuie să avem maiștri care 
să fie, intr-adevăr, conducători de producție, din 
toate punctele de vedere". Cu răspundere sporită 
trebuie acționat, a subliniat secretarul-general, pen
tru întărirea ordinii ți disciplinei, pentru 
intensificarea muncii politico-educative desfășurată 

_, de organizațiile de partid șî de masă în vederea 
realizării sarcinilor de plan, pentru creșterea efi
cienței economice.

Sînt probleme a căror soluționare, în vederea 
încheierii ou succes a planului pe 1982 și pregă
tirea producției anului viitor, îmbunătățirea activi
tății fiecărei unități economice trebuie dezbătute 
eu toate responsabilitatea în adunările generale ale 
oamenilor muncii. Orientarea -în toate acțiunile în
treprinse, , trebuie să fie în consens eu subli
nierea făcută de secretarul general al partidiiltfeari 
anume : „să punem un accent mare pe disciplină, 
pe ordine, pe acțiunea concretă a organelor de 
partid și de stat pentru a face ca fiecare colectiv de 
oameni ai muncii, fiecare cetățean să înțeleagă că 
dezvoltarea economică și socială a țării, creșterea 
bunăstării generale depind de munca fiecăruia".

Abundență de produse agroalimentare care 
stat la dispoziția cumpărătorilor la standul unității 
nr. 2 a C.P.VXL.F, din piața agroalimentară a Pe- 
troșaniului, organizată cu ocazia „Zilei recoltei".

contractate cu statul. Pî- 
nă In ziua de 24 octom
brie a.c. ei au predat la 
fondul centralizat 116 ca
pete tineret bovin, 36 bo
vine adulte, 101 ovine a. 
dulte și 142 miei, 51 por
cine, precum și 154 hl 
lapte de oaie, 562 hl lap
te de vacă și 5 500 kg li
nă. Cantitatea de carne 
predată în acest an în 
baza contractelor însu
mează aproape 70 000 kg.

• URBANA. Un nou 
tronson al blocului nr. 4,

cuprinzînd 32 apartamen
te se înalță, în zona nou
lui centru civic al orașu
lui Lupeni. Acest nou e- 
dificiu completează armo
nios ^frumusețile .arhitec
tonice ridicate deja în 
viitoarea zonă ultracen
trală a Lupeniului,

Rubrică realizată de 
Toma ȚAțARCA



Tn prim plan
Să fie, oare, începutul...
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Etapa de iarnă a Com
petiției sportive naționa
le „Daciada", bate la u- 
șa asociațiilor sportive 
din Valea Jiului, deter
minând creșterea preocu
părilor tuturor factorilor gi zestrea de aparatură 
pentru asigurarea condi- . necesară practicării

teleschiul dat în folosin
ță, pe lingă cele 2 baby- 
echilifturi ce 66 vor a- 
menaja, la eare se adau
gă și amenajările de la ■ 
Pasul Vîlcan, vor fntre-

<

i

1

<

I
3

tehnico-materiatețiilor
necesare desfășurării în
trecerilor. Se fac pregă
tiri pentru antrenarea ti
neretului, a tuturor 
inerților muncii să 
ticipe la acțiunile de 
amploare ee vor fi în
treprinse pentru practi
carea sporturilor de iar- 
nă.

Pornind de la tradiți- 
1 ile existente, cit și de la 

valorificarea condițiilor 
naturale ale Văii Jiului, 
CM-E-F.S. Petroșani, fac. 
tocii cu atribuții in do
meniul sportului și Co
misia județeană de sehi- 
sanie au trecut, încă din 
primăvară, la executarea 
unor lucrări menite să 
asigure condiții mai bu
ne noului sezon compe- 
tițional din iarna 1932— 
1983. j - ș.;.... ■'

Ca urmare a eforturi
lor depuse, se conturează 
asigura»va unor condiții 
mai bune decât în anul 
trecut, atît în ceea ce 
privește spațiile de ca
zare. transportul pe ca
blu, cit și amenajarea 

pîrtiilor.
In această iarnă, în 

Parâng, pe lîngă faptul 
că s-a dublat numărul 
de scaune la teleșcaun, 
de la 40 la 80, vor func. 
țkma 8 baby-schilifturi 
la pârtiile Poienița, 
I.E.FJS., Troiță, Teleșcaun 
și Slima. Se vor 
amenaja 2 pârtii de sa
nie pentru concursurile 
locale și județene.

De. asemenea, la Stra
ja,. Lupeni, teleseaunul și

oa- 
par.

în 
bune «ondițiuni a spor
turilor de iarnă.

Un aport deosebit la 
realizarea acestor lucrări 
și-au adus asociațiile 
sportive „Hidromin", U- 
tilajul" și CSȘ. — toate 
din Petroșani. „Minerul" 
Lttpeni, „Minerul" Vul
can, unitățile economice 
respective cn sprijinul 
organelor municipal și 
orășenești de partid șl 

de stat ■ "' ■ •>■■■■

In preajma 
sezonului alb

HilwiiliiiiHtntniHnuim.
A fost întocmit un 

program competițional, 
eare cuprinde un număr 
de 3 concursuri eu carac
ter național la Parâng ți 
Straja Lupeni și 15 co®- 
cursuri cu caracter mu
nicipal la schi alpin și 
fond și 8 concursuri muni
cipale la sanie. Concursu
rile se vor organiza pe 
toată perioada de iarnă 
în toate cele 3 masive 
muntoase (Faring. Straja 
și Vîlcan), cu participa
rea tuturor categoriilor — 
copii, tineri și oameni ai 
muncii. Dintre acestea 
amintim: concursul de 
deschidere a sezonului, 
„Cupa sindicatelor", „Fes
tivalul sporturilor de 
iarnă", Campionatul mu. 
nici'pal, „Cupa schiorului 
vuLcănean", „Cupa tele- 
scaun", „Cupa Utilajul" 
Petroșani, „Cupa Hidro- 
min" Petroșani, „Cupa

Minerul" Lupeni, „Cupa 
„Steagul roșu" la schi și 
„Cupa C.S.Ș.", „Cupa 
speranțelor Văii Jiului", 
„Cupa Hidromin", „Cupa 
Mărțișorului" la sanie.

Pentru bffiia desfășura
re a tuturor acțiunilor 
se va trece la instruirea 
activelor sportive la ni
vel de municipiu și lo
calități, deschiderea u- 

nui cur’s de arbitri de 
sanie, la «ehi, perfecțio
narea arbitrilor existenți 
și începerea pregătirii 
sportivilor la nivelul a- 
«oeiațiilor sportive.

Propaganda sportivă 
își va îmbogăți conținu
tul prin organizarea unor 
concursuri de fotografii 
pe tema sporturilor de 
iarnă, cît și amenajarea 
la nivelul localităților « 
unor panouri sportive și 
popularizarea acțiunilor 

ptrin presă.
Pentru stimularea con. 

curenților se vor confec
ționa cupe, plachete, in
signe. Se va acorda tro
feul Văii Jiului echipelor 
câștigătoare pe categorii 
de vîrstă.

Realizarea întregului 
program va conduce la 
atragerea unui număr în
semnat de copii, tineri 
și oameni al muncii la 
practicarea 
de iarnă, 
sprijinul 
atribuții 
sportului 
obținerea

' superioare pe 
nat Preconizăm să se ob- : 
țină: 2 titluri de cam- ' 
pioni naționali la schi și 
sanie, iar la întrecerile 
din cadrul „Daciadei", ! 
cucerirea unui număr de | 
5 titluri de campioni na- ! 
lienal i. .

Staicu BALOI,
C.M.E.F.S. Petroșani

6'porturilor
cu 
cu 

domeniul 
ya urmări 

rezultate 
plan națio.

Totodată, 
factorilor
în
se
de

'N

Fărâ probleme !
„ȘTIINȚA" PETROȘANI 

— „C.S.M," SIBIU 17—6 
(17—0). Cu toate că lip
seau din echipă Șt. Cons
tantin _și cunoscutul pilier 
Bucan — convocați la 
lotul național in vederea ’ 
meciului cu Franța •— în. 
tilnirea din dealul Institu
tului s-a desfășurat, sub 
aplauzele binevoitoare ale 
spectatorilor, ■ intr-o atmos
feră de... . antrenament.- 
Team-ul din Sibiu, o vecile . 
divizionară A, nu este o 
echipă slabă, dar nici eu 
antrenorul in teren (pe 
post de arbitru) oasj>eții 
n-au putut ține piept im
petuoasei echipe din Pe
troșani. Imediat după des. 
ehidere balonul 
rapid pe ruta Sandu — 
Bucos — Ghiță — Dinu și 
ultimul, reintrat după o 
lungă absență, 
scorul printr-un 
3—0 in min. 5. Pentru a 
sublinia forma foarte bu- 

echi- 
la 
de

II

fK 
l
I

(

„MINERUL" LUPENI — 
„SODA" OCNA MUREȘ 
2—0 (1—0), După înfrân
gerea de duminica trecu
tă cu 0—1 la Alba Iulia, 
situația în clasament a 
reprezentantei minerilor 
din Lupeni devenea alar
mantă. Pentru că, oricum, 
de la o fostă divizionară 
B, pretențiile sânt mai mari. 
Era deci firesc, ca elevii 
antrenorilor P. Libardi și 
I. Rus să «e mobilizeze a- 
casă (și pentru a șterge 
impresia neplăcută a se- 
mieșccul ui cu „Inter" Si
biu).

In fața gazdelor, oaspe
ții nu și-au declinat velei
tăți ofensive. Avînd un 
singur sens, poarta oaspe. de onorabil", 
ților, partida nu putea a- 
vea decât un singur dezno- 
dămînt, chiar dacă scorul 
6-a deschis destul de târ
ziu.

Nici în 
au lipsit

a doua parte nu 
momentele fler-

„MINERUL" ANTNOA 
SA — „MINERUL" FARD. 
SENI 8—1 (1—1). întâlni
rea a debutat cu o surpri
ză — chiar în min. 2 oas
peții reușesc să trimită 
batonul în transversala 
porții apărate de Boghea- 
nu, de unde ricoșează în 
teren la Boloș, căruia nu-i 
revine decît formalitatea 
de a înscrie. După acest 
neașteptat 0—1 gazdele se 
lansează in atac unde ac
ționează periculos prin 
Dozsa, Lixandru, lacob și 
Hădărean, dar superiori
tatea lor nu poate fi con
cretizată.

In min. 43, fund aș ui stin
gă al oaspeților — Petra, 
vrând să trimită in cor
ner, înscrie un gol spec
taculos, aducînd egalarea. 
Un minut mai tîrziti Li
xandru trimite mingea în

binți îți care ratările Iui 
Nichimiș, Sebeștye.n și 
Pantelimon, intervențiile 
portarului advers sau... 
zeița Fortuna au împiedi
cat schimbările mai deee 
ale cifrelor de pe elegan
ta tabelă electrică • de pe 
stadionul „Minerul".

In cele dia urmă dife
rența clară .s-a conturat 
prin golurile înscrise de 
Coca (min. 43) _  cu ca
pul' la o centrare de pe 
extrema stingă șî Ciorâia 
— în urma unei combina
ții cu Mușat și Panteli
mon. O victorie lejer obți
nută care se datorează în
să și 'adversarului venit eu 
intenția vădită de a „pier, 

de a limita 
scorul. De ce au reușit 
oaspeții acest lucru ?'
. Pentru că — încă — In

cisivitatea atacului, anga
jarea în fazele de finaliza
re constituie, mai ales pen
tru jucătorii -din eompar-

urcușului ?
timentul ofensiv al „Mine
rului", punctul nevralgic. 
Să „cari" mingea zeci de 
metri cînd lîngă tine ai 
doi-trei coechipieri 
marcați (vezî cazul 
Petre Popa sau

de- 
lui 

Petre Popa sau — uneori 
— Pantclimon), după care 
s-o pierzi fntr-un duel i- 
negal, să centrezi eu în
târziere sau... deloc (cazul 
lui Mușat) iată numai cî- 
teva cauze ale ineficien
tei fazelor ofensive, regă
sită în scorul de numai... 
2—0. Pentru a se detașa 
în această serie (așa cum 
ar fi firesc), jucătorii din 
Lupeni trebuie să-și valo
rifice experiența, să do
vedească ttteei de maci țuu' 
doar sporadic) că preten- . 
Viile și veleitățile lor pot 
& regăsite în prestații fot
balistice de calitate. Poa
te că „urcușul" începe 
cum,. încă nu ar fi urziu; 
Repetăm, Încă..,.

AL TATAR

plasă, dar centralul 
viu Roșoga apreciază joc 
periculos și nu vwUdeăzâ 
golul, așa incit Ia pauză 
consemnăm egalitate 1—1. 
In repriza secundă

, gheanu, Sfitmăreanu, Do. 
brescu, Pocșan, Faur, ' 
dor, Ilădărean, Dozsa, Li- 
xandnu și lacob probînd 
potențialul ofensiv de eare 
dispun, mai trimit de două 
ori balonul în bară (min. 
47 și 55). In minutele ur
mătoare defensiva echipei 
din Paroșeni face față cu 
greu jocului simplu cu 
pătrunderi în viteză, prac
ticat de unsprczecele. din 
•Aninoasa, care pe acest 
parcurs a participat glo
bal la toate situațiile ivite 
pe 
t™.t ■

Bo-

Tu-

șii formației locale au sus
ținut permanent inițiative- ! 
le purtătorului mlngn, reu
șind în min. 68 să pnâa 

. conducerea — a înscris
Faur după o țxwnbinație 
între Iacob și Lixandru. 
In min. 88 echipa din A- 
ninoasa majorează avan
tajul la 3—1, marchează 
Dozsa în urma unei pase 
primite de la lacob. Aceas
tă victorie adăugată celei 
din etapa trecută, în dau
na echipei „Minerul-Știin- 
ța“ Vulcan pe gazonul a- 
cesteia, demonstrează că 
„Minerul" Aninoasa se a- : 
flă într-o formă care per
mite să se impună în fa- ■ 
ța colegilor din seria 
IX-a.

Selecționata anilor ’70—Jml

vocarea fotbaliștilor de 
la Jiul, urmând ca dispu
ta să se desfășoare mâine, 
începând de la ora 15. pe

listice întocmite pe 
rii de vîrstă, în
sens generația de aur a mințim pe Nebula Rădu. 
fotbalului nostru,

Teodor TRIE Acîmpul de joc. Inainta-

Mîine, pe gazonul complexului sportiv

tradiția gazonul modernulu: 
tru complex sportiv. An
trenorul Angelo Nicules- 
cu va trimite in teren 
tricolorii din deceniul 
trecut, între care îi a-

Au intrat în 
șoccerului nostru ' con
fruntările arhicale din
tre selecționatele fotba- 

crite- 
acest

Festival ds goluri la Luiem
prin eseul acestuia, după 
ce se evidențiază prin fan
tezie și exactitate Ion Flo
rentin, P. Dobre, Ortele- 
cari, Brumea și Bucos, ul
timul reuș.iiid și transfor
marea 13—0 în min. 33.

■ Ultimele puncte ale echi
pei noastre se înscriu tot 
prin Catană și : 17—0.

După scurta pauză sibi- 
enii nu se mulțumesc nu
mai cu rolul de „sparring 
— partener", ci atacă sus
ținut mai ales după ce 
Bucos iese, fiind înlocuit 
de D. Florian, și Garofil 
(joc bun) de Medragoniu.

Punctele oaspeților au 
fost înscrise pe fondul u- 
nui joc degajat practicat 

circulă de. localnici. Jianu, Măr
ginean, Sărac, Leprdean 
sau Tudor de la „C.S.M." 
Sibiu n-au fost de acord 
cu „na-ți-o ț'.e, dă-mi-o mie" 
a studenților ajunși în 
pragul infatuării după 
rezultatele frumoase ob
ținute în sezonul rugbistic 
de’ toamnă, interceptează, 
forțează printr-o grămadă 
deschisă pe partea dreap
tă a terenului, unde Luca 
nu-1 mai .poate opri pe A- 
ntarâei: 17—1, iar Ivan- 
ciuc transformă, pecetluind 
scorul final : 17—6. Meciul 
se încheie cu o cursă _
slalom a lui Ion Floren
tin „supărat" pe delăsarea 
colegilor, rămasă fără re
zultat. Au mai jucat, foar
te bine în prima repriză, 
Chirâac, Luca, Benea, Ghi
ță, Bucos și Dinu, înțr-un 
meci ușor fără probleme, 
cu rugby de calitate, prac
ticat într-o notă de fajr- 
play. (I. D. BALAN)

„PREPARATORUL" 11'.
PENI — „HIDKOMIN" 
PETROȘANI 9—3 (3—2).
încă de la începu
tul partidei gazdele pun 
stăpânire pe joc și iii min. 
12 Vizi 'deschide scorul. 
Tot el reușește după alte 
•8 minute să ridice scorul 
la 2—0 dintr-o pasă pri
mită de la Pungariu. Oas
peții ies mai hotărât
atac și după o suită de 
ratări în minutele 24, 26. 
2Ș reușesc în min. 30 să 
înscrie prin Prisorean. Nu 

•trece nici un minut și a- 
celași. Prisorean restabi - 

lește egalitatea pe tabela 
de marcaj. Gazdele reu
șesc să se desprindă din 
nou la sfîrșitu! primei re-

marcatprize prin golul 
de Petre Mi-hai — 3—2.

Repriza a doua este la ’ . 
discreția gazdelor care 
reușesc nu mai puțin de 
6 goluri în timp ce oaspe. 
ții (Care au meritul că au 
jucat ofensiv) unul. Ast
fel in min. 58 Lujlgariu 
înscrie cu capul Ta o cen
trare a lui Petkes. Urmea
ză alte 3 goluri înscrise 

ordine de G u i a ș 
Rădoi, min. 76 și 
Guias, min. 79. 

Oaspeții reduc din handi
cap min. 83 prin Mitroi și, 
7—3. Ultimele două goluri 
sînt înscrise de Petkeș și 
Rădoi : 9—3.

la
în
min. 75, 
din nou

Aurel OȚELE A

deschide
„dropw :

nă a „veteranilor' 
pei, la o tușă dictată 
cîțiva 'metri de linia 
fund adversă Ortelecan se 
înțelege perfect cu vajni
cul P. Dobre, care culege 
ea un veritabil... prinzător 
șî nu mai poate fi împie
dicat de adversari să „în
figă" balonul în terenul 
de țintă ; 7—0 în min. 30, 
cînd Bueos ratează trans
formarea. Cea mai fru
moasă fază a meciului cu. 
prinde, pe lîngă o țesă
tură deasă șl rapid execu
tată cu balonul între jucă
tori o...... destrămare" a
tricoului purtat de „săgea
ta" Catană, ăcroșat puter
nic de adversari: 11—0

Campioanâ
„MINERUL" UR1CANI 

— „SANATATEA" VUL
CAN 4—0. Lovitura de în. 
cepere au avut-o gazdele. 
Mingea trimisă din star
tul partidei este deviată 
în corner de oaspeți. Cen-- 
trare în fața porții, re- 
centrare Bălan de pe 
dreapta, cap al lui Bălta
ru și 1—0. Prima 
parte a jocului 
se termină cu minimul a- 
vantaj luat din start al 
gazdelor. La reluare gaz
dele lasă inițiativa ’oaspe
ților, care tn min. 50 ra
tează c-ea mal mare ocazie 
a meciului, portarul Sandu 
parând ca la handbal min
gea șutată de Buceag. 
In .min, 60 gazdele 
își amintesc eă sînt... gaz-

de toamnă
de. Băltaru, cu un șut prin 
surprindere, face inutilă 
intervenția portarului, ri- 
dicînd scorul la 2—0. Din 
acest moment al jocului t 
și pînă în final gazdele 
se dovedesc net superioa
re oaspeților. In min. 75 
Cîmpeanu înscrie al trei
lea gol al gazdelor, ca în 
ultimul minut de joc Băl
taru să trimită mingea 
peste întreaga apărare a 
oaspeților sub bara trans
versală — pecetluind sco
rul final al partidei și 
totodată ultimul din tu
rul campionatului jude
țean. făcînd ca echipa din 
Uricâni să devină cam
pioană de toamnă, in se
ria Valea Jiului.

Iîie COANDREȘ

cea 
„mexicană", a întrunit 
sufragiile tuturor supor
terilor. Iată însă că, la 
sugestia antrenorului fe
deral Mîrcea Lucescu, 
un veritabil promotor al 
valorilor fotbalului hu-

canu, Dinu, Lupescu, Mo
cani), Deleanu, Hălmăgea- 
n.u, Anca, Dumitru, Do- 
brin, Dumitrache, Domi- 
de, Dembrovschi și Tă- 
taru II.

In deschidere (ora 
13,30), formația de tine- 

nedorean, selecționata a- ret-speranțe a Jiului va
nilor ‘70 a acceptat pro- întîlni selecționata divi

zionară C a Văii Jiului, 
alcătuită și condusă de 
antrenorul Petre Libardi.

■ REZULTATE TEHNICE: „Corvinul" — „Politeh
nica" Timișoara 3—0, F.C.M. Brașov — F.C. Argeș 
1—0, „Politehnica" Iași — F.C. Constanța 2—1, „Stea
ua" — „Petrolul" Ploiești 5—1, F.C. Bihor — „Chi
mia" Rm. VUcea 2—1, Dinamo" — „Sportul studen
țesc" 1—1, c.S. Tîrgoviș'te — „Jiul" 3—0, F.C. Olt — 
„Universitatea" Craiova 1—0, A.S.A Tg. 'Mureș — 
S.C. Bacău 1—1.

CLASAMENTUL
1. Dinahiu 12 6 6 0 26— 9 18
2. Sportul studențesc 12 8 2 2 20—7 18
3. Corvinul 12 6 4 2 17— T 16
4. Universitatea Craiova 12 7 1 4 22— 9 15
5. Steaua 12 6 3 3 19—14 15
6. F.C. Olt 12 6 1 5 17—12 13
7. F.C. Bihor 12 6 1 5 28—25 13
8. F.C. Argeș 12 5 3 4 15—13 13
9. S.C. Bacău. 12 5 3 4 17—16 13

10. Jiul 12 3 6 3 12—16 12
11. A.SA. Tg. Mureș : 12 4 3 5 10—14 11
12. Petrolul 12 5 1 6 16—26 11
13. Politehnica Iași 12 2 6 4 11—14 10
14, Chimia Rm. Vâlcea 12 5 0 .7 12—16 10
15. C.S. Tîrgoviște 12 2 5 5 li—16 9
16. F.C.M. Brașov 12 4 0 8 13—23 8
17. Politehnica Timișoara 12 2 2 8 12—26 6
18. - F.C. Constanța 12 2 1 9 12—27 5
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(Urmare din pag, f)

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe .aeroportul O- 
topeni.

Plecarea din Capitală
răși din conducerea 
partid șl de stat.

Numeroși oameni 
muncii bucureșteni

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, de alți tova-

de

aj 
aflațl 

pe aeroport, au /salutat ...cu

însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe to
varășa Elena Ceaușescu.

La ora 12,00, aeronava 
prezidențială a decolat, în- 
d reptîndu-se spre# Bel grad.

Tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a participat, 
duminică, la marea 

adunare populară din 
municipiul Constanța

(Urmare din pag. I) ni a" clasa I pentru, con-
■ tribuția deosebită . adusă 

de către județele lor Ia 
înfăptuirea politicii parti, 
dului și statului de dez- 

P.C.R, 1", voltare a agriculturii so

(Urmare din pag. i)

încă o dată, voința comu
nă a celor două popoare 
de a acționa cu. hotărîre 
telitru dezvoltarea relațiilor 
dintre ele, de a identifica 
noi . căi de adinei re a a- 
lestor relații, conferindu- 

le q trainică și amplă pers- ' 
■' -tivă.
La ora 12, ora locală, a- 

„ionul prezidențial a ate
rizat pe aeroportul Beo
grad. La coborîrea din ae
ronavă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu âu fost salutați 
cu deosebită căldură de 
tovarășii Petar Stambolici, 
președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, de to
varășul Mitia Ribicici; pre-

Sosirea la Belgrad
și respect de membrii Am
basadei române la Bel
grad, care le înmînează 
frumoase buchete de flori. 

De la aeroport, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și - 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Pe
tar Stambolici, cu soția, 
și Mitia Ribicici, s-au în
dreptat spre Palatul Alb 
de pe colina Dedinie — 
reședința ce le-a fost re
zervată înalților oaspeți 
în Belgrad.

Coloana oficială, escor
tată, de motocicliști, a 
străbătut moderna auto
stradă ce leagă aeroportul 
Beograd eu capitala iu
goslavă. De-a lungul tra
seului, împodobit sărbăto
rește cu drapelele de stat 
ale celor două țări, locui
torii orașului

ședințele Prezidiului C.C, 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. ;

' Inalțli oaspeți români ' 
au fost întîmpinâți la ae
roport cu sentimente de 
aleasă prietenie, eu bucu
rie și satisfacție; Au fost 
intonate imnurile de stat 
ale României și Iugoslaviei, 
în timp ce, în. semn de 
lut,, s-au tras .salve de 
tiierie.

Tovarășul . N i e o l 
Ceaușescu, însoțit de

sa-
ar

a e 
to-' 

varășul Petar Stambolici, 
a trecut în revistă garda 
de onoare. ; ?

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu multă căldură

caldă primire solilor po
porului român,: sublini
ind, . prȘn numeroase 
gesturi de prietenie, bu
curia de a-i avea din 

■ nou în țara lor pe oaspe
ții dragi din România, ve
cină și prietenă.

Din toată inima, locui
torii capitalei țării vecine, 
ai orașului care, în semn 
de înaltă cinstire, i-a con
ferit președintelui Româ
niei titlul de Cetățean de 
onoare, urează un călduros 
bun venit. Străvechiul și 
pitorescul oraș întîmpină 

pretutindeni cu moderne 
și impresionante argumen
te ale noului, mărturii ale 

dezvoltare 
construcției socia-

In cursul după-amiezii 
de luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus 
o jerbă de flori la mor- 
mîntul lui losip Broz Ti
to, eminent conducător al 
Uniunii Comuniștilor Iu
goslavi,’ai popoarelor Iu
goslaviei, Kiormîntul este 
situat în cartierul Dedinie,

Depunerea
din capitala ,țării 
prietene.

Tovarășul N i 
Ceaușescu și 
Elenă Ceaușescu 
nat în Cartea de 
Centrului memorial _ . 
Tito", aducînd un profund 
omagiu marelui fiu al Iu
goslaviei: „Cu prilejul vi
zitei. în’Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, 
aducem un cald omagiu 
memoriei ■ lui losip - Broz 
Tito, eminent fiu și con
ducător al popoarelor iu-

unei
vecine și

c o 1 a e 
tovarășa 
au sem- 
onoare a

I J. B.

au făcut o

ritmurilor' de 
din anii 
liste.

jerbe de flori
goslave, mare . 
poporului român. 25 
tombrie 1982“. >

La încheierea solemnită
ții, președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de di
rectorul Centrului memo
rial, au , vizitat complexul 
muzeal, în cadrul căruia 
se află mormîntul Iui losip 
Broz Tito, casa în care 
a locuit președintele Tito 
și în care sînt păstrate e- 
moționante obiecte și do
cumente evocînd viața

prieten al
OCt

lui, tinerii înscriu cu pa
nouri colorate cuvintele a- 
tît de scumpe tuturor: 
„Ceaușescu — r.l’ ~. "', ...........
„Ceaușescu și poporulcia.liste, Cu prilejul îm- 
Ei redau totodată, datele plinirii a 25 de ani de la 
1957—1982 pare marchea
ză sfertul de veac care a 
trecut de la încheierea co
operativizării agriculturii 
dobrogene.

Marea adunare populară 
a fost deschisă de primul 
secretar al .Comitetului 
dețean Constanța 
P.C.R.

Au mai luat cuvîntul 
varășii Ion Petre, 
secretar al Comitetului ju
dețean Tulcea al P.C.R., 
Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei ali
mentare, Gheorghe Chivu, 
secretarul comitetului de 
partid de la C.A.P. Chir- 
nogeni, județul Constanța, 
Ștefania Icnesc u, președinta 
C.A.P. Putineiu, județul 
Teleorman, Virgil Pîrvu, 
muncitor la Combinatul 
de îngrășăminte chimice 
Năvodari, Czege Alexan
dru, președintele C.A.P. 
Salonta, județul Bihor, și 
Dinu Daniliuc, președinte
le C.A.P. Gurbănești, jude, 
țul Călărași,

Ih cadrul adunării, iova-. 
rășnl Nicolae Ceaușescu a 
luminat, primilor secretari 
ai Comitetelor județene 
de partid Constanța și 
Tul».ea, Ordinul „Steaua 
Republieii Socialiste Româ-

ju. 
al

ta- 
prim-

cooperativizarea agricul
turii în regiunea Dobro- 
gea.

In continuarea adunării 
tovarășul Ion Cazacu, pre
ședintele C.A.P. . Plopeni, 
județul Constanța, a dat 
citire Chemării adresate 
tuturor celor ce muncesc 
in agricultură, Întregii ță- 
rănimi, de participanții la 
Marea Adunarea populară 
de la Constanța, orgiJufzlTâ B 
cu prilejul „Zilei recoltei* 
1982 și împlinirii a 25 de 
ani de la încheierea co
operativizării agriculturii 
în Dobrogea.

In ovațiile șl 
participanților la marea 

adunare populară a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 

Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea , conducăto
rului partidului și statu- 

. lui nostru a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu 
deplină aprobare și satis
facție, fiind subliniată în 
repetate rînduri cu vii și 
puternice aplauze.

★
In aceeași zi tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu s-au 
înapoiat în Capitală.

uralele

u-
Iu- 
lu- 
se

marelui 
niunîT 
goslavi, 
goslaviei. între care 
află „placheta de aur“ o- 
ferită de Capitala României 
socialiste cu prilejul decer
nării titlului de „Cetățean 
de onoare al municipiului 
București" marelui con
ducător al Iugoslaviei, 
precum și Cheia de aur o- 
ferită, la Drobeta-Turnu 
Severin, eu prilejul punerii 
in funcțiune, a hidrocentra
lei de la Porțile de Fier. .

conducător al 
Comuniștilor 
al popoarelor

începerea convorbirilor oficiale
La Belgrad au început, 

luni, convorbirile, oficiale 
intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. ’ președintele 
Republicii Socialiste Româ- 
nia, și tovarășul Petar 
Stambolici, președintele 
Prezidiului Republicii So
cialiste Federative 'fuge- 
slaVi-3’» ■ .' . ■■.

In timpul convorbirii, to- ’ 
varășul Petar Stambolici a 
adresat un cald salut to
vărășesc înalților oaspeți 
români, a exprimat încă 
o dată profunda satisfacție 
pentru noua vizită pe ca
re tovarășul N i'c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o fac in 
Iugoslavia, exprimîndu-și 
convingerea că aceasta va

aduce noi contribuții la 
dezvoltarea legăturilor 
trainice, tradiționale, sta
bilite intre țările și popoa
rele' noastre, în. spiritul 
voinței de conlucrare rod
nică, de întărire continuă 
a prieteniei și colaborării 
româno-i ugosl a v e.

Tovarășul N i c o l a e 
Ceaușescu a transmis din., 
partea Comitetului Cen
trai al Partidului Cornii- . . ..... . ___ ____
nist Român, a. Consiliului purtate eu losip Broz Tițo. 
de Stat și a guvernului - lățind, în continuare, o

tați a de a vizita din nou 
Republica Socialistă Fe
derativa Iugoslavia, tova
rășul Nicolae
și-a e x p r 1 m a t 
■ohvingerea că vizita va 
aduce: noi elemente Ia te
melia tradiționalelor le
gături româno-iugoslave și 
a subliniat, în acest con
text, rolul deosebit pe 
are le-au avut preceden

tele intîlniri și convorbiri

de Stat și a guvernului - Făcîncl, în continuare, c 
Republieii Socialiste Rorriâ- trecere in revistă a sta
nța un,.'călduros saJ ut și diuiui relațiilor de cola- 
cele mai bune urări ebn- 
ducerii de partid și de 
stat iugoslave, comuniști
lor, precum și popoarelor 
iugoslave prietene.

Mulțumind pentru invi-

Dineu oficial în onoarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei
Luni seara, . tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România și toyă- 

au

borare multilaterală româ- 
- ho-iugoslave, s-a subliniat 

faptul că ele <cu-nosc o 
: dezvoltare con ti n uă,; ' că 

pe baza înțelegerilor sta-

rășa Elena Ceaușescu 
participat la un dineu o- 
l'icial oferit în onoarea lor 
la Palatul Federației 
tovarășul P.etar Stambolici, 
președintele Prezidiului 
Republicii Federative Iu
goslavia și -,<>ț.ia sa, [i.idita 
Stambolici,

de

Elena Ceaușescu
■Au luat parte) membrii 

. delegației române, per
soane oficiale iugoslave,:

In timpul dineului, des
fășurat îmr-o ambianță 

• cordială;,, de înaltă priete
nie, tovarășul Nicolae 

•Ceaușescu și tovarășul Pe
tar Stambolici, au rostit 
toasturi, urmărite <ju un 
viu interes* de cei pre- 
zenți, aplaudate cu multă 

• căldură.','.
, Au fost intonate imnu
rile de sfat ale .celor două.

. țăriU'ăț..-.;.. ; : : :ș

memen Telex,
Viața școlii, 
Clubul tineretului 
Reportaj pe glob.'

I 
luiJ?J -o.

bilite la nivel înalt s-au 
obținut noi progrese in 
dezvoltarea colaborării 

Ceaușescu dintre cele două țări și 
popoare pe plan politic, e- 
conomie, telmico-științific, 
cultural și în alte sfere 
de activitate.

In cu rs ul eonvo rbi rile r 
au fost abordate., de ase
menea, unele probleme ac
tuale ale vieții internațio
nale. _

Convorbirile se desfă
șoară tintr-o r,trtiesf^ră de 
caldă.prietenie șj înțele
gere reciprocă, în spiritul 
voinței de a conferi. . o 
nouă și tot mai puternică 
dezvoltare raporturilor dd 
prietenie și colaborare din
tre țările și ■ : pbpdarel,e 

noastre."

ÎNTREPR1NDEREA
DE GOSPODĂRIE LOMUNALA 

Șl LOCAT1VA PETROȘANI
încadrează absolvenți 

cu carnet de conducere
Condițiile de încadrare 

cele prevăzute in Legea 
12/1970.7;;

Informații la I.G.C.L. 
11920,41921.

ai liceului agricol 
pentru tractor rutier

și retribuire ; suit 
5V19 74 și Legea

Petroșani, telefon

I
I
I

FILME
PETROȘANI —' 7 No

iembrie: O fată fericită; 
Unirea : Bărbații. '/ .

PETRII-A: Angela mer« 
ge mai departe,

LONEA : Un glonte ră
tăcit. . ■ '

ANÎNOASA'Incident : 
la î graniță, :

VULCAN ; Scene din 
viața de familie, ..

LUPENI — Cultural:
Voiam să fiu prima,

16,00
16,05
16,25
17,05 . . . „ .
17,20 Cabinet profesional,
17,50 1001 de seri.
18,00 ' '

■ESju

închiderea progra
mului.

Telejurnal,
i Un vast program 
de activitate poiî- 
tico-ideologică. : 

20,45 Seară de opeiă, 
22,00 iTelejurnai,

Mica publicitate
SCHIMB apartament do. 

uă camere. Petroșani, stra
da Păcii, blocul .1, scara 1 
ap. 8, cu locuința de colo
nie (prefer, străzile Radu 
Șapcă, ’ Micu Klein, Ară- 
daniior. Dăcia), Informății,- 
între orele ii>—..1. (1302) 

. PIERDUT legitimație bl. 
blioteea, (periodice) cu nr. 
2088, eliberată de Institu--

tul de mine Petroșani. O 
declar nulă, (1293,

PIERDUT legitimație cl» . 
serviciu, pe numele Sfet-’ 
novici Constantin, elibera
tă de I.R.I.U.M. Petroșani. 
0 declar nulă. (1294)

PIERDUT legitimație d< 
bibliotecă (periodice) tir, 
3374, eliberată de institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă,,.-1295)

ANUNȚURI DE FAMILIE i

rinul Bojan Tonta, anunță cu durere încetarea 
din viață ,a s nmpulu; său naș

I-.AYOS baci (florarul)
Înhumarea va avea loc azi, ora 16, din strada Dr. 

Petru Groza n-, 1, Petroșani; (1203)

Vintilâ Borhină și colectivul restaurantului „Mi. 
norul", anunță încetarea din viață a bunului lor /-u- 
nosci.t

I.AYOS baci (florarul)
' ''A

1..  . .
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