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Realizări notabile, 
dar și restante nedorite

♦ întreprinderile miniere producătoare 
de cărbune cocsificabil din vestul bazinului nos
tru carbonifer au extras peste prevederi, de la 
începutul anului, mai mult de 85 600 tone.

♦ Colectivele de mineri de la Dilja, Lupcni, 
Bărbăteni și Uricani și-au depășit prevederile 
de plan ale lunii octombrie, îndeplinindu-și sar
cinile planificate în proporții cuprinse între 
100,1 la sută și 100,6 la sută.

Și în luna octombrie, ca 
și în celelalte luni, acti
vitatea productivă des
fășurată de colectivele în
treprinderilor miniere pro
ducătoare de cărbune 
cocsificabil din vestul ba
zinului carlzonifer al Văii 
Jiului a fost încununată 
de succes. Cele trei mine 
— Lupeni. Bărbăteni .și 
Uricani — și-au realizat 
și depășit sarcinile 
plan stabilite pentru 
oeastă primă lună a tri- 
ștesiruiui IV cu cantități 
ouprinse între 131 și 285 
de tone. Seriozitatea

de
a-

care sînt abordate sarci
nile de plan, fermitatea 
în stabilirea angajamen
telor și mai ales discipli
na și mobilizarea de ex
cepție în îndeplinirea 
propriilor preliminarii de 
care au dat dovadă și de 
această dată 
amintite, și-au 
vîntul prin 
prezentate.

Remarcabile
ceasta lună sînt și rezul
tatele obține de minerii 
de la Dîlja, care, la rân
dul lor, și-au îndeplinit 
prevederile de plan ale

colectivele 
spus cu- 
realizările

pentru a-

lunii recent încheiate în 
proporție de 100,5 la sută, 
succes care demonstrea
ză cu prisosință temeini
cia măsurilor întreprinse 
pentru redresarea pro
ducție’

Realizările amintite și 
punctate pînă acum capă
tă o nouă dimensiune în 
contextul pregătirilor in
tense care sc fac, acum, 
la încheierea primului an 
al noului cincinal, pentru 
a crea condiții optime 
preluării din mers a pro
ducției stabilite pentru a- 
nul viitor și ceilalți ani 
ai cincinalului 1981 —1985.

Succesele înregistrate 
de minerii întreprinderi
lor I.upeni, Bărbăteni. U- 
ricani și Dîlja constituie 
o nouă dovadă a recepti
vității acestor colective 
față de sarcina trasată, 
de a ridica producția re
alizată în ultimul trimes-

■
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Sectoare
fruntașe

încheierea primei
celui de-al patrulea 

trimestru al anului a 
prilejuit și Ja mina Lu
peni înscrierea unor 
succese importante in 
întrecerea socialistă. Trei 
sectoare fruntașe rapor
tează depășirea planului 
de cărbune extras peste 
prevederi cu un total de 
peste 25(10 tone. Dintre 
ele, 
îl înregistrează 
VII cu peste 1500 
Urmează sectoarele 
600 tone și sectorul 
300 tone. Alături de 
lalte sectoare, aceste co
lective* de mineri harnici 
își reafirmă hotărîrea de 
a acționa și pe mai de
parte în așa tel incit 
roadele munc ii lor să se 
Constituie în cantități 
tot mai mari de cărbu
ne cocsificabil dat peste 
plan economiei naționa
le, de a munci fără pre
get pentru ca întreprin
derea minieră Lupeni să 
Se situeze la sfîrșitul a- 
nultii 1981 pe primul loc 
in întrecerea celor mai 
bune colective miniere 
fltn țară.

a

cel mai mare .plus 
sectorul 

tone. 
V cu
1 cu 
cele-

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

Tovarășul Robert Mugabe, prim ministru 
al Republicii Zimbabwe, va efectua o vizită 

oficială de prietenie în țara noastră
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, sec re

tar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
( eau.șescu, tovarășul Robert Mugabe, primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, președintele I’niunii Națio
nale Africane Zimbabwe — Frontul Patriotic, va e- 
fectua, împreună cu tovarășa Sally Mugabe, o vizită 
oficială de prietenie în țața noastră în a doua decadă 
a lunii noiembrie 1981. •

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

in județul Brăila
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a participat duminică, la 
Brăila la manifestările or
ganizate cu prilejul „Zilei 
recoltei", prestigioasă săr
bătoare înscrisă în calen
darul satului românesc con
temporan ca o expresie 
grăitoare a înaltei prețuiri 
ce se acordlă în țara noas
tră munț ii neobosite desfă
șurate de milioanele de 
lucrători ai ogoarelor, ca
re, plămădesc plinea țării. 

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la această tradi-

țională sărbătoare eviden
țiază, totodată, grija per
manentă pe care partidul, 
secretarul său general o a- 
cordă agriculturii, dezvol
tării și modernizării aces
tui sector fundamental al 
economiei naționale.

împreună cu secretarul 
general al partidului. la 
sărbătoarea „Zilei recoltei" 
au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

La aterizarea elicopteru
lui pe platforma gării flu
viale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi- 
nat ele mii de oameni ai

muncii din munu ipiut 
Brăila și i nani cooperatori 
din comunele județului, ca
re au făc ut s :c r> tarului ge
neral al partidului o pri
mire sărbătorească.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu este inlimpinat 
de tovarășul Ion Câtrines- 
cu, prim-secretar al Comi
tetului județean Brăila al 
P.C.R.. de membrii Birou
lui Comitetului județean 
de partid.

Pe platoul din apropierea 
gării fluviale, este organi
zată expoziția realizărilor 
agriculturii județului Brăi-

iCantinuare in . ag. a t 'if

ADUNAREA POPULARA
recol- 

hărniciei 
munca lor 

pămîntu- 
an în an

s-a încheiat 
adunare 

în 
din

Sărbătoarea Zilei 
tei. sărbătoarea 
celor care prin 
neobosită smulg 
lui recolte din 
mai bogate,
printr-o mare 
populară, organizată 
Piața Independenței 
Brăila.

Sosirea în Piața Indepen
denței a secretarului gene
ral al partidului, 
lalți tovarăși, este 
nată cu o explozie 
le și ovații.

Cei peste 100 000 
meni ai muncii —

Brigada condusă de minerul luliu Ungvari de Ia 
sectorul IV al minei Dilja, se numără printre forma
țiile de lucru ce se evidențiază prin eforturile de rea
lizare si depășire a sarcinilor de

•Continnare In r>nQ a la

de oa- 
tineri și

a celdr- 
întîmpi- 
de ura-

Identificarea unor noi rezerve 
de cărbune in Valea Jiului

In. ultimul timp activitatea de cercetare geologică 
bazinului carbonifer din municipiul Petroșani s-a 

intensificat considerabil. Dinei viață indicațiilor și 
sarcinilor stabilite de conducerea de partid și de stat 
cu privire la valorificarea deplină a resurselor ener
getice ale economiei naționale, colectivul secției Valea 
Jiului a întreprinderii de prospecțiuni și explorări 
geologice Deva a sporit numărul forajelor și al ins
talațiilor de foraj. De la cele patru sondeze, cite erau 
în Valea Jiului in urmă cu cițiya ani, s-a ajuns in 
1981 la 17 instalații de foraj. Au fost cercetate cu te
nacitate zonele (impurilor miniere Hobiceni, F 
teni. Lupeni, Iscroni. Cimpa, Petrila. Lonea și 

Am aflat amănunte in legătură cu aceste 
țări de la geologul principal Dumitru Popescu, 
secția Valea Jiului a I.P.E.G. Deva.

Bărbă-
Dîlja. 
cerce- 

, de la

— Față de vechile 
cercetări, ce rezultate 
s-au obținui in ultimii 
ani, tovarășe Popescu ?
— Avem pînă în pre

zent date certe din care 
rezultă că în comparație

cu identificările făcute 
prin vechile cercetări, re
sursele exploatabile din 
perimetrele cercetate pî- 
nâ acum au crescut
circa 50 la sută. In par
tea de vest a bazinului 
carbonifer au fost puse

în valoare noi rezerve ex
ploatabile în cariera Cîin- 
pu lui Neag, câmpurile 
miniere Hobiceni și Băr
băteni, iar la Lupeni pi
lierul sud. Important este 
că din această zonă vor 
intra in curînd în ex
ploatare noi și importan
te zăcăminte de huilă 
cocsificâbilă.

— Dar în zona de est?
— Și aici au fost fă

cute cercetări ale condiți
ilor de zăcămint in cîm- 
pul minier Iscroni, Dilja, 
Petrila—Lonea. De pildă 
numai prin lucrările exe
cutate de la începutul a-

C'U
Interviu realizat de 

V.S. FENEȘANU

tn oao a --a

vîrstnici —, reprezentînd 
toate categoriile sociale clin 
județul Brăila, scandează, 
neîntrerupt, intr-un singur 
și puternic glas „Ceaușescu 
— Pace". Porumbei albi, 
simbol etern al păcii, se 
înalță in aceste clipe spre 
cerul orașului Brăila. Ma
rea adunare populară din 
Piața Independenței se 
transformă, în aceiași timp, 
intr-o impresionantă și mo
bilizatoare 
pentru pace.

Inițiativele 
rile concrete, 
însemnătate, 
lui Nicolae Ceaușescu, ale

manifestație

și propune- 
de o deosebită 
ale tovară.șu-

României pentru 
re și. în primul 
tru dezarmare 
pentru o lume fără 
și fără războaie, 
o lume mai bună și 
dreaptă găsesc 
ziunii totale în inimile 
glasurile celor prezenți în 
Piața Independenței.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ion Catrines- 
cu, prîm-secretar al Comi
tetului județean Brăila al 
P.C.R.

Au luat apoi cuvîntul to
varășii Vasilica Popescu.

dezarma- 
rînd. pen- 

nuclear.!, 
arme 

pentru 
i mai 

ecoul adc-

'Continuare in a

Apelul Consiliului Național al

Frontului Democrației și Unității Socialiste

Strălucită afirmare 
a hotărîrn poporului 
de a acționa pentru 

o lume a păcii 
si colaborării
9

încă o dată, politica ex
ternă a partidului și statu
lui nostru, elaborată in 
spiritul înaltelor idealuri 
ale păcii, ale progresului 
și civilizației umane, reți
ne atenția opiniei publice 
mondiale prin fermitatea 
cu care se pronunță pen
tru soluționarea probleme
lor vitale ale contempora
neității pe calea dezarmă
rii, singurul mod de a fău
ri o lume a prieteniei și 
colaborării între națiuni. 
Document de referință pen
tru conduita generală a po- 

externe. 
dezarmare

liticii noastre
Apelul pentru 
si pace al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste 
scoate 
rea cu 
cialistă 
liniștea popoarelor, 
amenințată în 
suri ale Istoriei de o abe
rantă cursă a tnarmăriJeF. 
„Cauza păcii și colaborării 
— se apreciază în acest do
cument — face parte inse-

în evidență hotărî- 
care România so- 
se pronunță pentru 

grav 
aceste cea-

parabilă din concepția de 
viață a poporului nostru", 

lumina acestei con- 
se înscriu. după 

știm. un mare număr 
inițiative românești,

și in 
cepții 
cum ■ 
de 
consacrate apărării păcii.

Frontul Democrației și 
Unității Socialiste adresea
ză chemarea pentru uni
rea eforturilor și intensifi
carea acțiunilor tuturor sta
telor și popoarelor pentru 
a împiedica sporirea arse
nalului militar, pentru a- 
doptarea unor măsuri con
crete în favoarea dezarmă
rii. Este prilejul să amin
tim că in repetate rînduri 
țara noastră. Partidul Co
munist Român, s-au pro
nunțat în favoarea înlătu
rării definitive a coșmaru
lui unui nou război. Con
tribuția secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
salvgardarea păcii a 
bîndit o recunoaștere

la 
do- 

uni-

,C»mtnti3Te in wi<?. «
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Legămînt solemn
în prezența reprezen

tanților secretariatului 
comitetului mu
nicipal de partid, M.I., 
ai organizațiilor de partid 
și U.T.C. ale unității, pre
cum și a unui grup de e- 
levi de la Grupul școlar 
minier, încadrați in deta
șamentele de pregătire a 
tineretului pentru apă
rarea patriei, duminică a 
avut loc solemnitatea pri
lejuită de depunerea ju- 
rămîntului militar de că
tre cel mai tînăr contin
gent de ostași instruiți 
la compania de pompieri 
din Petroșani, Cei 23 de 
ostași care au trăit mo
mentul de maximă res
ponsabilitate al jurmîn- 
tului pentru slujirea, pî- 
nă la sacrificiul suprem, 
patriei socialiste. în nu

identificarea unor noi 
rezerve de cărbune 

în Valea Jiului
(Urmare din pag. I)

nului 1981 în cîmpul mi
nier Iscroni s-au pus în 
evidență noi premiere 
exploatabile pe straturi
le 3, 5, 8 și 9, 13, 15. Prin 
promovarea acestor rezer
ve s-a asigurat, practic, 
un grad avansat de cu
noștințe de specialitate 
care permit deschiderea 
spre exploatare a unor 
noi perimetre miniere.

—■ Au fost identifica
te și alte zăcăminte ex
ploatabile la zi ?
— Da, la Lonea Defor 

un strat de cărbune cu o 
grosime medie de 8 m și 
cu o suprafață de 20 000 
mp. Coperta variază în
tre 40—50 m, ceea ce în 
condițiile tehnicilor de ca
re dispunem va permite 
exploatarea la zi. Un bo
gat afloriment al stratu
lui 3 a fost pus în evi
dență și la Petrila Nord, 
în 1982 vom termina fo
rajele de îndesire în pe
rimetrul Petrila Sud, un
de se estimează de pe a- 
cum o creștere cu 25 la 
sută a rezervelor față de 
cunoștințele anterioare 
despre zăcămînt.

— Sînt executate și 
cercetări care să vină 
în întîmpinarea meca
nizării lucrărilor minie
re ?
— Desigur, unul din 

scopurile principale ur
mărite prin îndesirea fo
rajelor este descifrarea 
mai precisă a tectonicii, 
pentru dirijarea judicioa
să a viitoarelor lucrări 
din subteran in condiții 
de mecanizare, pentru a- 
sigurarea unei eficiențe e- 
conomice sporite.

— Prin forajele din 
ultimii ani s-au urmărit 
și alte lucrări geologice? 
— In 1981 au fost e- 

fectuate în cîmpurile mi
niere Lupeni și Paroșeni 
foraje cu scop de degaza- 
re a zăcămintelor princi
pale de huilă cocsificabilă. 

mele lor, exprimând ata
șamentul fără margini al 
tinerilor ostași față de 
patria iubită, soldatul 
t.r., V a s i 1 e Gher
man, a spus în cuvîntul 
rostit cu acest prilej : „Nu 
vom precupeți nici un e- 
fort, nu vom da nicioda
tă înapoi la greu, vom 
fi gata în orice moment 
să apărăm la nevoie cu
ceririle revoluționare ale 
poporului, patria noastră 
scumpă, Republica Socia
listă România, bunurile 
obștești și ale cetățenilor".

în încheierea solemni
tății un grup de elevi de 
la Școala generală nr. 5 
Petroșani, împreună cu ti
neri ostași, artiști ama
tori din cadrul companiei, 
au prezentat un frumos 
program artistic.

în plus, să nu se 
uite că prin degazarea a- 
cestor zăcăminte crește 
gradul de securitate în 
exploatare.

— Ce program de lu
cru aveți pentru anul 
viitor î
— Vom continua în ritm 

accelerat forajele de la 
Cîmpu lui Neag pînă la 
Lonea. In planul fizic pe 
1982 sînt prevăzute fora
je de 24 000 ml. Sîntem 
conștienți că țara are ne
voie de mai mult cărbu
ne și sîntem hotărîți să fa
cem totul pentru a le pu
ne în valoare la timp.

(Urmare din pag. I)

tru la nivelul producțiilor 
din primul trimestru al 
anului 1982. Dar cu toate 
aceste rezultate bune în
registrate de unele între
prinderi miniere nu pu
tem trece cu ușurință 
peste neîmplinirile celor
lalte colective miniere ca
re au adus Combinatul 
minier Valea Jiului în- 
tr-una dintre cele mai 
neplăcute situații din a- 
cest an — aceea de a ra
porta o nerealizare pe 
ansamblul activității de 
extracție de aproape 
127 000 tone de cărbune, 
minus pe care nu l-a mai 
înregistrat în nici o altă 
lună și care reprezintă 
mai mult de o treime din 
totalul minusului acumu
lat în 10 luni trecute din 
anul 1981.

Printre întreprinderile 
care au avut o contribu
ție, nedorită, este foarte 
adevărat, dar esențială, 
la înregistrarea acestui 
minus amintim între
prinderile miniere Paro
șeni — cu 25 980 tone de 
cărbune; Aninoasa — cu 
22 136 tone; Petrila și 
Lonea — cu cîte 20 545 
tone și, respectiv, 20 249 
tone de cărbune, Vulcan

Prețuire a muncii de pe ogoare
Ziua recoltei, prilej fe

ricit de exprimare a pre
țuirii activității neobosite a 
oamenilor muncii din agri
cultura patriei noastre, a 
fost marcată în Valea Jiu
lui printr-o aprovizionare 
abundentă cu legume și 
fructe a piețelor și maga
zinelor de desfacere.

Prin grija conducerii 
C.P.V.I.L.F. Petroșani, du
minică, au fost prezentate 
spre desfacere, inclusiv 
prin expoziții și standuri 
cu vînzare — organizate în 
piețele din Petroșani, Vul
can, Lupeni, precum și în 
magazinele din Uricani și 
Aninoasa — 78 tone de 
varză de toamnă, 20 tone 
de cartofi în vrao și pre- 
ambalați, 40 tone de ardei 
capia, gogoșari, ardei gras, 
20 tone de vinete, 12,5 tone 
de roșii, 65 tone de mere, 
20 tone de vinete și alte 
legume.

în piețele de produse a- 
limentare au fost, de ase
menea, prezente duminică 
unitățile de alimentație 
publică ale întreprinderi-

Realizări notabile
— cu 15 920 de tone, Li- 
vezeni — cu 10 811 tone 
de cărbune.

Această situație este cu 
atît mai neplăcută — fo
losim în continuare ace
lași termen „neplăcută" 
deși la un minus de a- 
proape 127 000 de tone de 
cărbune numai... „neplă
cută" nu este — cu cît ea 
s-a menținut și după ce 
au avut loc adunările ge
nerale ale reprezentan
ților oamenilor muncii, 
atît la nivelul întreprin
derilor miniere cît și la 
nivelul combinatului, a- 
dunări generale în care 
s-au dezbătut și s-au a- 
probat nu numai cifrele 
de plan pentru anul 1982 
dar și modalitățile de re
alizare pentru prevede
rile de plan pentru ulti
mul trimestru al acestui 
an.

Să nu fi avut timp su
ficient conducerile între
prinderilor miniere pen
tru a pune în practică 
măsurile stabilite ? Răs
punsul, sigur, nu poate 
fi decît unul singur, tim
pul nu a fost scurt și ni
meni nu poate ridica o 
asemenea scuză cel puțin, 
pentru simplul motiv, că 

lor comerciale din Petro
șani, Vulcan și Lupeni ca
re au desfăcut bere, mici, 
crenvurști, dulciuri și ră
coritoare.

Potrivit tradiției era de 
așteptat ca de Ziua recol
tei să fie mai puternio pre
zente în principalele va
duri de desfacere din Valea 
Jiului, mai cu seamă în 
Petroșani, unele coopera
tive agricole de producție 
din zona Hațegului. Dar 
duminică participarea a- 
cestora a fost mai slabă 
decît cu alte prilejuri. Cele 
două camioane cu cartofi 
și morcovi de la cooperati
vele agricole de producție 
din Ostrov și Clopotiva au 
fost deosebit de căutate de 
cumpărători. O prezență 
numeroasă, și cu cantități 
îndestulătoare, au avut pro
ducătorii de varză din zona 
Făgetului.

Sărbătorirea Zilei recol
tei în Valea Jiului a cons-

nimic nu a intervenit 
peste noapte, de ieri pînă 
azi și pentru că nimeni 
nu s-a trezit pe nepusă 
masă în fața unei situații 
noi, nescunoscute pînă a- 
tunci.

Mai sînt doar două luni 
din acest an, timp scurt 
nu numai pentru redre
sarea activității producti
ve care să permită recu
perarea minusurilor, dar 
și pentru pregătirea în a- 
celași timp a condițiilor 
necesare îndeplinirii sar
cinilor de plan pentru 
anul 1982. Și pentru că 
timpul este scurt, se im
pune cu atît mai mult o 
mobilizare de excepție 
din partea tuturor colec
tivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderile mi
niere, a fiecărei formații 
de lucru, a fiecărui om, 
Indiferent de funcție și 
nivelul de calificare.

Țara, industria româ
nească, economia noastră 
socialistă așteaptă de la 
minerii Văii Jiului căr
bune, cărbune energetic 
și cocsificabil, cît mai 
mult și de o cît mai bu
nă calitate. Aceasta e 
sarcina fiecărui miner, o 
sarcină de înaltă răspun
dere cu profunde semni
ficații patriotice. 

tituit un bun prilej de a 
adresa un gînd de aprecie
re și prețuire muncii tru
ditorilor de pe ogoare, un 
îndemn pentru orășeni în 
direcția cultivării tuturor 
suprafețelor de teren cu 
cartofi, ceapă și alte legu
me, astfel ca fiecare să va
lorifice toate posibilitățile 
existente în scopul autoa- 
provizionării și producerii 
de legume pentru a le va
lorifica pe piață.

Toina ȚAȚARCA

La Fabrica de pîine 
din Livezeni se urmă
rește faza de cîntărire și 
tipizare a aluatului din 
care se fabrică noile 
sortimente de speciali
tăți : lipia Dîmbovița și 
franzeluțe de 200 de 
grame.
Foto : Șt. NEMECSEK

0 întîmpiare cu tîlc pentru 
cooperativa „Unirea"

In multele secții ale Co
operativei meșteșugărești 
„Unirea" din Petroșani ne 
întîlnim adeseori cu feluri
tele moduri de a înțelege 
calitatea, diversitatea și, 
mai ales, promptitudinea 
executării serviciilor. Un 
exemplu sugestiv ni-1 oferă 
unitatea de reparații în
călțăminte din complexul 
de pe strada N. Bălcescu.

Episodul I — 16 octom
brie : tovarășul Neamțu,
cel care primește comenzi
le, ne înmînează un bon 
pentru repararea (simplă) 
a unor pantofi pentru co
pii. Lucrarea costă 16 lei. 
L-am întrebat cînd vor fi 
gata și ne-a spus că la... 
1 noiembrie. Explicații: e 
frig, nu e căldură etc.

Episodul II — 2 noiem
brie. Era ora 7,45. Conform 
programului unității (7— 
12) ușa trebuia să fie des
chisă. Am plecat. Dar în 
stradă l-am întîlnit pe to
varășul sus-numit.

— Cînd se deschide a- 
cest centru 1

— Acum, ne-a răspuns 
morocănos.

Și am urcat, la invitația 
dumnealui, pentru a vedea 
dacă pantofii erau reparați.

Pentru o lume a 
păcii și colaborării

(Urmare din pag. I)

versală prin măsurile prac
tice, întreprinse în mod 
pilduitor, prin consecven
ța cu care conducătorul 
nostru s-a pronunțat și mi
litează neobosit pentru o- 
crotirea valorilor umane, 
create de-a lungul existen
ței îndeajuns de zbuciuma
te a popoarelor. Din nou, 
prin întregul conținut al 
Apelului Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste este afirmată această 
poziție constructivă, și este 
apărat dreptul popoarelor 
de a trăi la adăpost de 
amenințarea armelor, este 
promovată ideea înălțătoa
re a instaurării unui cli
mat în care să fie dominan
tă încrederea, destinderea 
internațională.

Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te se adresează si fiecăru
ia dintre noi. în lumina 
nobilelor idealuri ale păcii, 
pentru a susține acțiunile 
întreprinse de partidul și 
statul nostru pe plan ex
tern, sîntem chemați să 
desfășurăm o activitate e- 
conomică tot mai rodnică, 
să acționăm pentru întări
rea bazei tehnico-materia- 
lă a societății, pentru creș
terea continuă a avuției 
naționale. Stă la îndemîna 
noastră; deci, să așezăm 
partea de contribuție a 
fiecăruia la temelia unei 
vieți constructive, să con
tribuim printr-o activitate 
exemplară la consolidarea 
cuceririlor dobîndite în o- 
pera construcției socialis
te, să amplificăm realizări
le destinate progresului și 
civilizației umane. Mai 
mult cărbune înseamnă, 
prin această prismă, un 
plus de participare Ia apă
rarea nobilelor idealuri ale 
păcii.

Nu erau. Dar nici nu fuse
seră dați în lucru. Erau, 
probabil, tot în grămada 
care crește... Și pentru a 
nu ne pierde speranța, a 
mai spus : „Mai veniți pes
te vreo 2 zile".

întîmplarea (întîmplare 
să fie?) are un tîlc: respon
sabilul unității cu pricina 
își face un program propriu, 
cel stabilit e formal. Iată de 
ce este și o atmosferă de 
improvizație, de mediocri
tate etică, profesională și 
organizatorică (este impo
sibilă executarea unor lu
crări urgente ? Nu, deoa
rece ar fi suficient ca un 
lucrător să fie repartizat 
pentru a le face, pentru că 
este inadmisibil ca pentru 
o reparație măruntă să aș
tepți săptămîni întregi). Cu 
astfel de lucrători nu se 
realizează nici calitate, nici 
diversitate și, cu atit mai 
puțin, promptitudine în ser
viciile cooperativei „Uni
rea". In acest fel, cină 
lucrătorii vin cînd au chef 
și muncesc cum știu ei, sînt 
îndepărtați oamenii care 
sînt nevoiți să caute alți 
meseriași, mai corecți, nu 
ca serviciile cooperativei.

Tiberiu SPATARU j

I« SEARA CERCULUI
DE PRESA. Astăzi, înce- 

■ pind de la ora 20,30, la 
! Clubul cultural studențesc 
i din Petroșani se va desfâ- 
Ișura seara Cercului de pre

să. Tema discuțiilor — „Ro
lul revistelor studențești în 

(desfășurarea unei vieți uni
versitare la nivelul exigen
țelor actuale".

Q PENTRU AUTOMO
BILISTE Ieri dimineață, la 
parterul blocului S 1 din 
cartierul Aeroport, s-a re
deschis, într-un local nou, 
magazinul auto-moto nr. 
74 al I.C.S.M.I. Spațiul co
mercial mult sporit asigu
ră deschiderea a trei ra
ioane noi de desfacere.

Q FORMAȚII NOI. La 
căminul cultural din Is
croni este programată as
tăzi (ora 13), ședința consi
liului de conducere al așe- 
zămîntului cultural, prilej 
cu care se vor analiza po

sibilitățile înființării ■unor 
noi formații de dansuri 
populare, fluierași și grup 
vocal, care să reprezinte 
mișcarea de amatori din 
satul Iscroni la tradiționa
lele manifestări ale Festi
valului național „Cîntarea 
României".

• PRODUS PREMIAL. 
De ieri, Fabrica de morărit 
și panificație din Petroșani 
și-a îmbogățit gama sorti
mentală cu noi produse de 
timp Premial — franzeluțe 
crestate de 250 gr. și fran
zeluțe intermediare de 200 

gr. în această săptămînă, 
lucrătorii fabricii amintite 
vor mai lansa spre testare 
alte două sortimente, este 
vorba de minipateurile cu 
carne și brînză.

© ACȚIUNI CULTURA
LE. Paleta activităților des
fășurate astăzi de Casa de 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani se anunță foarte 
bogată și variată: la ora 
17, sala Studio este rezer
vată profesorilor de specia
litate și cercetătorilor știin
țifici care onorează simpo

zionul Filialei județene a 
societății de literatură pe 
tema „Sadoveanu — Cea
hlăul literaturii românești '; 
la aceeași oră, brigada ști
ințifică a așezămîntului 
cultural din reședința de 
municipiu se deplasează la 
Școala generală nr. 4, pen
tru un dialog cu părinții 
elevilor, sub genericul 
„România și dezarmarea". 
Spre seară, la sediul Casei 
de cultură, se va desfășura 
tradiționala discotecă a ti
neretului.

• SPECTACOLE. La 
sediul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" va avea loc, 
astăzi și joi, începînd de 
la ora 10, spectacolul 
noscutei comedii a lui 

cu-
Vic-

tor Ion Popa, „Tache, Ian- 
ke și Cadîr".

Rubrică realizată de
Ion VULPE

Ufsn )
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Fotbal, divizia „B«»

Meci dominat de oaspeți Start in ediția de iarnă a „Daciadei: 66

MINERUL LUPENI — 
F.C. BIHOR 3—5 (0—2).
Nici nu se așezaseră bine 
echipele în teren, că o re
gretabilă eroare a tușieru- 
lui Gheorghe Arhire din 
Suceava, avea să aducă o 
deschidere prematură, și 
nedorită pentru gazde, a 
scorului. în acel minut 
2, Grosu aflat într-o pozi
ție clară de ofsaid înscria 
de la numai 1 m, profitînd 
și de ezitarea lui Homan : 
0—1. Acuzînd șocul acelui 
gol, Minerul părea din ce 
în ce mai mult o pradă 
sigură pentru jucătorii o- 
rădeni, aceasta datorită 
lipsei de coeziune între 
liniile mediană și ofensivă. 
Și chiar dacă Ciorîia (în 
primele 45 de minute, cel 
mai periculos atacant al 
gazdelor) va rata incredi
bil și nepermis în minutele 
27 și 32 (e drept că și Al- 
bu a intervenit formida
bil), probabilii... divizionari 
„ X" s-au desprins în min. 
35 prin golul lui Georges
cu, a sancționat gafa
de începător a lui Bălosu. 
La 2—0, cei peste 2500 de 
spectatori și-au dat seama 
că numai o minune poate 
salva echipa locală. Și, în" 
cele din urmă, ea nu s-a 
produs, pentru că jocul de 
data aceasta dezordonat și 
lipsit de clarviziune al gaz
delor (de la care a lipsit 
Moraru, acest jucător ini
mos care aleargă 90 de 
minute din... 90), F.C. Bi
hor a opus un joc calculat

și matur, în care experien
ța unor ex-divizionari „A" 
(i-am numit pe Albu, Kiss, 
Zare, Naom, Georgescu 
sau Mureșan) și-a spus cu- 
vîntul. „Mașina de pase" 
bihoreană a măcinat pur 
și simplu palidele încercări 
ale lui Ion Jenică, Ciorîia, 
Sebestyen, Mușat sau Petre 
Popa, de a echilibra cît 
de cît partida. Și, totuși, 
în min. 53, la un fault asu
pra ultimului, arbitrul Ni- 
colae Georgescu din Bucu
rești (care a condus bine) 
lasă excelent avantaj, min
gea ajunge la Mușat, care 
înscrie : 1—2. Și dacă se 
credea, mai ales după în
locuirea lui Bălosu cu Greu, 
mult mai sigur, 
că gazdele vor putea spera 
în refacerea handicapului, 
Gheorghe Staicu, antreno
rul oaspeților, a făcut o 
„mutare" decisivă : el l-a 
introdus în teren, în min. 
61, pe Pușcaș, cel care din 
două șuturi senzaționale de 
la 25 m (din același loc și 
spre același colț al porții 
lui Homan) avea să decidă 
definitiv soarta partidei, 
înscriind în minutele 63 și 
70. Adevărul este că ori
cum această partidă a fost 
dominată de maturitatea 
oaspeților, a căror victorie 
nu prea a fost periclitată 
de dorința destul de palidă 
de victorie a gazdelor, ca
re — nepermis de ușor — 
s-au împăcat cu înfrînge- 
rea. Golurile lui Leca (min. 
76 din 11 m, la un fault a

lui Zare asupra lui Ciorîia), 
Georgescu (min. 78 — gre
șeală de plasament Homan) 
și Mușat (min. 85, șut lo
bat de la 30 m peste Albu 
ieșit la blocaj) nu au făcut 
decît să rotunjească acest 
scor care consfințea o vic
torie meritată a oaspeților.

Dacă putem să spunem 
totuși ceva despre gazde 
să notăm remarca obser
vatorului federal Al. Băla- 
șa și a redactorului ziaru
lui „Sportul", Pompiliu 
Vintilă, care au fost plăcut 
impresionați de sportivi
tatea cu care jucătorii Mi
nerului și-au apărat șanse
le, chiar cînd partida era 
iremediabil pierdută. Dar 
gustul amar al înfrîngerii 
pe teren propriu 
și este de datoria 
au suferit-o să-și 
dească simpatia 
lui (exemplar și el pentru 
sportivitatea de care a 
dovadă), care dorește 
merită — pe drept — 
rezultate, decît cel de 
minică.

Duminică, 1 noiembrie, 
în toate localitățile Văii 
Jiului s-a dat startul edi
ției a IlI-a de iarnă a 
competiției naționale „Da- 
ciada". în această zi s-au 
desfășurat etapele orășe
nești ale tradiționalei în
treceri de cros a elevilor. 
La Petroșani, etapa 
localitate a avut loc 
incinta stadionului 
unde au participat primii 
10 sportivi din fiecare 
clasă de la școlile gene
rale și liceele din locali
tate. Iată ocupanții pri
melor locuri : clasa a V-a 
— Rodica Filimon și IIo- 
rațiu Pricop (ambii de la

pe 
în 

Jiul,

Șc. gen. nr. 6);
Vl-a — Georgeta 
(Șc. gen. nr. 6), 
Miclea (Șc. gen. 
clasa a Vil-a — 
dai (Șc. gen. nr. 4), Cos- 
tel Romanescu (Șc. gen. 
nr. 1); clasa a VIII-a — 
Mariana Mraz (Șc. 
nr. 5), Lucian Boța 
gen. nr. 4); clasa a
— Aurelia David, 
rențiu Asan (ambii 
G.S.M.) ; clasa a X-a — 
Minodora Hațegan (Liceul 
economic), Teodor I-Iavri- 
liuc (G.S.M.); clasa a XI-a
— Adriana Birlovean 
(G.S.M.) și Viorel Marcic 
(Liceul de matematică și

clasa a 
i Diaconii 

Daniel 
. nr. 4) ; 
Eva Tor-

gen. 
(Șc.

IX-a 
Lau

de la

fizică); clasa a XII-a — 
— Constantin Strună 
(G.S.M.)

La Institutul de mine 
sînt în plină desfășurare 
întrecerile de volei, te
nis de masă, badming- 
ton. După întreceri viu 
disputate — „Cupa anu- > 
lui I" din cadrul Făcui- I 
tații de mine, la volei, a j 
fost cucerită de anul 
iar la badmington pe 
mul loc s-au clasat 
denții Dorin Iancu și 
talia Deconescu.

I B, 
pri- 
stu-
Na-

Aurel SLABÎI

46

rămîne 
celor ce 
redobîn- 
publicu-

dat 
și 

alte 
du-

Echipa utilizată : Homan
■ Leordean, Bălosu (min. 
i Greu), Truică, D. Mihai
• Petre Popa, Ciorîia, Voi-

— Sebestyen, Ion Jeni- 
(min. 66, Leca), Mușat. 
deschidere, la juniori 

Lu-
Jiu

Au marcat 
— 2, Ghenți

cu
că
în
republicani: Minerul 
peni — Pandurii Tg.
4—1 (2—0).
Lumperdean 
și Popa.

Ioan AI. TATAR

BREVIAR
® BASCHET, divi

zia B (tineret) ; Acade
mia militară București 
— Jiul-Știința Petro
șani 63—73 (29—30).

Q FOTBAL, tineret 
speranțe: Jiul Petro
șani — Sportul studen
țesc 3—1. Campionatul 
județean : Preparatorul 
Petrila — Metalul Si- 
meria 6—1, Minerul De
va — Parîngul Lonea 
2—1, C.F.R. Petroșani — 
I.M.C. Bîrcea 2—1. Me
talul Criscior — Mine
rul Uricani 4—1.

@ RUGBY „Cupa 
F.R.F." : C.S.M. Sibiu — 
Știința Petroșani 9—0, 
divizia B : Minerul Lu
peni — Carpați Mîrșa 
6—6.

Fotbal, divizia C

Derbi mineresc

DIVIZIA A

Deoarece rezultatele serăm în numărul de azi 
tehnice ale etapei de sîm- doar clasamentul și eta- 
bătă sînt cunoscute, in- pa viitoare.

/ CLASAMENTUL

DIVIZIA B

F.C. Olt, Sportul stu- A.S.A. Tg. Mureș — 
dențesc — Cori llu- F.C.M. Brașov, Univer-
nedoara, C.S. Tirgoviște sitatea Craiova — Dinamo, 
— Progresul Vulcan Bu- Steaua — Jiul, F.C. Ar- 
curești, Politehnica Timi- geș — „U“ Cluj-Napoca.

1. Dinamo 12 8 3 1 27—11 19
2. Universitatea Craiova 10 8 0 2 26— 7 16
3. Corvinul 12 6 3 3 30—16 15
4. F.C. Olt 12 6 1 5 18—16 13
5. F.C.M. Brașov 12 5 3 4 11—12 13
6. „U“ Cluj-Napoca 12 5 3 4 13—15 13
7. U.T. Arad 12 4 4 4 14—15 12
8- Sportul studențesc 12 3 6 3 14—15 12
9. S.C. Bacău 12 4 4 4 13—17 12

10. Steaua 11 3 5 3 11—13 11
11. Jiul 12 3 5 4 14—19 11
12. C.S. Tîrgoviște 12 4 3 5 13—19 11
13. „Poli" Timișoara 11 4 2 5 12—12 10
14. F.C. Constanța 12 3 4 5 16—17 10
15. A.S.A. Tg. Mureș 12 4 1 7 18—18 9
16. Chimia Rm. Vîlcea 12 3 3 6 14—24 9
17. F.C.Argeș 12 2 4 6 8—14 8
18.1 Progresul Vulcan 12 2 4 6 14—26 8

ETAPA VIITOARE :
Chimia Rin. Vîlcea —

soara 
S.C.

— F.C.
Bacău —

Constanța,
U.T. Arad,

REZULTATE TEHNI
CE : U.M. Timișoara — 
F.C.M. Reșița 4—1, Strun
gul Arad — Dacia Orăș
tie 5—1, Someșul Satu 
Mare — Minerul Ilba Se. 
ini 4—0, înfrățirea Ora
dea — Olimpia Satu Ma
re 2—0, Minerul Lupeni

— F.C. Bihor 3—5, C.S.M. 
Drobeta Turnu Severin
— C.F.R. Cluj-Napoca 
5—0, Minerul Cavnic — 
Aurul Brad 2—1, F.C. 
Baia Mare — Rapid Arad 
2—0, C.I.L. Sighet — 
C.F.R. Timișoara 3—0.

CLASAMENTUL

1. F.C. Bihor
2. Someșul Satu
3. F.C. Baia Mare
4. U.M. Timișoara
5. C.I.L. Sighet
6. înfrățirea Oradea
7. F.C.M. Reșița
8. C.S.M. Drobeta Tr. Sev.
9. Aurul Brad

10. Strungul Arad
11. C.F.R. Timișoara
12. Minerul Cavnic
13. Olimpia Satu Mare
14. Rapid Arad
15. Minerul Ilba Seini
16. Minerul Lupeni
17. C.F.R.
18. Dacia

t
Mare

Cluj-Napoca
Orăștie

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
12
11
12
12

9
7
6
7
6
6
4
5
6
5
4
4
4
4
4
4
3
2

2
2
3
0
1
0
4
2
0
2
3
3
2
2
2
1
3
2

35—13
19—14
17— 9
16—16
14—14
25—16
22— 14
18— 13
17— 15
19— 20
23— 17
16—21
14—13
14—20
12—21
18— 23
9—25

11—35

20
16
15
14
13
12
12
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
6

MINERUL ANINOASA 
— MINERUL VULCAN 
2—1 (1—0). După compor
tarea bună din etapa tre
cută la Brezoi, cînd numai 
o brigadă de arbitri părti
nitoare a privat echipa din 
Aninoasa de victorie (anu- 
lînd la scorul de 2—2 un 
gol valabil înscris de Va- 
sian), suporterii așteptau o 
evoluție la fel de merito
rie și în partida din etapa 
a Xl-a disputată în com
pania reprezentativei mine
rilor de la Vulcan. întîlni- 
rea a polarizat interesul su
porterilor celor două for
mații. Prestația bună a ce
lor două echipe, disputa 
dîrză, dar sportivă, au dat 
întrecerii atributele unui 
spectacol fotbalistic de ca
litate. Reușind să realizeze 
încă din start un joc colec
tiv, individualitățile dis
tincte ale gazdelor s-au 
constituit și de această da
tă într-un unsprezece re
dutabil, capabil să obțină 
rezultate de valoare prin 
care să-și poată consolida 
poziția în clasamentul se
riei a VIII-a. încurajați 
frenetic de spectatori, Bo- 
gheanu — Șteț, Dobrescu, 
Pocșan (Sătmăreanu), 
mitraș — Faur, 
Vasian, Dosza, 
Hădărean (Toth) 
aproape întreaga 
posibilităților pe 
celor nouăzeci de minute, 
inițiind acțiuni 
periculoase, 
dificultate 
oaspeților, 
jucătorilor 
din prima 
lui, se concretizează

acordă

Du-
Bălosu — 
Almășan, 
și-au dat 
măsură a 
parcursul

■» 
ofensive 

rezolvate cu 
de defensiva 
Superioritatea 

din Aninoasa, 
parte a meciu- 

în

ETAl’A VIITOARE :
C.F.R. Timișoara — F.C. 
Bihor, înfrățirea Oradea 
— Minerul Lupeni, Dacia 
Orăștie — C.S.M. Drobe
ta Tr. Severin, Minerul 
Ilba Seini — Strungul A- 
rad, Aurul Brad — Some

șul Satu Mare, Minerul 
Cavnic — U.M. Timișoa
ra, C.F.R. Cluj-Napoca — 
C.I.L. Sighet, Olimpia Sa
tu Mare — F.C. Baia Ma
re, Rapid Arad — F.C.M. 
Reșița.

minutul 26 și pe tabela de 
marcaj cînd a înscris Dos- 
za. Susținîndu-se reciproc, 
realizînd o bună legătură 
între compartimente, ie
șind hotărît în întîmpinarea 
mingii, șutind cu forță și 
surprinzător de la distan
ță, elevii antrenorului 
Gheorghe Cosma au pus în 
practică indicațiile primite 
înaintea jocului demons- 
trînd perseverență și dă
ruire. După pauză vulcăne- 
nii (dinamici și ambițioși) 
nu cedează, ci, dimpotrivă, 
construiesc contraatacuri 
rapide, în urma unei ast
fel de faze în min. 56 ar
bitrul Ardeleanu
lovitură de la 11 m. Trans
formă Voicu și 1—1. Sur
prinși de replica adversa
rei, localnicii fac serioase 
eforturi pentru a înscrie. 
Cu trei minute înainte de 
final, talentatul și inimo
sul Almășan trimite un 
șut puternic la semiînălți- 
me făcînd ca mingea să se 
oprească în plasa porții 
oaspeților.

Prin acest gol echipa din 
Aninoasa obține o victorie 
la limită, dar absolut me
ritată, probînd potențialul 
superior de care dispune, 
precum și faptul că se 
în real progres (nu au 
pierdut de șase etape) 
că fotbalul practicat
competitiv. O bună impre
sie au lăsat Bălosu, Boghea- 
nu, Dumitraș, Dobrescu, 
Șteț, Dosza și Almășan.

La juniori: Minerul Ani
noasa — Minerul Vulcan 
2—2.

află 
mai 

și 
este

Un meci al ratărilor

Fază din meciul Jiul — Sportul studențesc. Foto : Aurel DULA

Tenis de masă
în sala sporturilor din 

Deva a avut loc etapa 
județeană a campionatu
lui republican de tenis 
de masă rezervat seni
oarelor și seniorilor. Va
lea Jiului a fost repre
zentată la întreceri de 
sportivi de la Clubul 
sportiv școlar și Hidro- 
min din Petroșani. Avînd 
o comportare bună, re
prezentantele Clubului 
sportiv școlar din Petro
șani au ocupat primele 
trei locuri în următoa
rea ordine : Cristina Bu
ză, Dacia Cerchez și Ni- 
coleta Hoțiu. La dublu 
băieți primul loc a fost 
cucerit de Dionisie Kiss 
(Hidromin Petroșani) și 
Constantin Ghenea din 
Hunedoara.

MINERUL PAROȘEN1 
— C.P.L. SEBEȘ 1—0 (0—0). 
După dușul rece (0—3) de 
la Mediaș gazdele au por
nit decise în această întîl- 
nire dar s-au desprins greu 
in cîștigătoare datorită mul
telor și marilor ocazii ra
tate de Boloș, Benone Po
pescu, Lăzăroiu și Guran. 
Repriza întîi se termină ne- 
decis : în min. 25 Lăzăro
iu ratează un penalty, a- 
cordat la un fault în careu 
asupra lui Benone Popes
cu. După pauză unspreze- 
cele din Paroșeni realizea
ză un joc mai bun, dar se 
reliefează și pe acest par
curs lipsa jucătorilor ca
pabili să finalizeze. Acest 
mănunchi de tineri dornici 
de afirmare (i-am numit pe 
Munteanu, Toma, Pintea, 
Maria, Petra — Sălăjan 
(Bîrsan), M. Marian, Gu
ran - Lăzăroiu, Popescu 
Benone (Iordache, Boloș) 
nu au reușit nici în acest

meci să-și satisfacă înflă- 
cărații suporteri. Victoria 
echipei antrenată de Mar
cel Golgoțiu este realizată 
în minutul 71 cînd Benone 
Popescu trimite în gol o 
centrare a lui Bîrsan. Re
zultatul mulțumește, vic
toria chiar la limită este 
victorie. De la această for
mație se așteaptă însă mult 
mai mult. în etapa viitoare 
cînd vor primi replica Au- 
tomecanicii Mediaș spe
răm într-o victorie conclu
dentă. Fragilitatea liniei de
fensive a oaspeților permi
te realizarea unui scor ca
tegoric prin care să se în
cheie seria evoluțiilor con
tradictorii. Acum, cel pu
țin în etapa a XlI-a, Mine
rul Paroșeni trebuie să se 
exprime la nivelul real al 
posibilităților.

La juniori Minerul Pa
roșeni — C.P.L. Sebeș 0—0.

T. TEODOR
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județul Brăila
(Urmare din rno I)

numeroasele 
sale exponate, 
amplă și grăi- 

a posibil ită- 
dispune a- 
zonâ a țării, 

azdele invită pe tovară- 
Nicolae Ceaușescu 

expoziția.
ale 

secretarul 
dului taie 
arală.

ind moda- 
îrifiiare de- 

n rezerve de 
care dispune agricultura 
brăileanâ începe in fața pa
nourilor și exponatelor ca
re ilustrea.'.i posibilitățile 
largi de art lispune agin
cultura brăileanâ, realiză
rile obținute în sporirea 
producției vegetale și ani
male, în dezvoltarea diferi
telor sectoare.

In fața stan Iurilor care 
înfățișează sporirea pro
ducției de cereale — prin
cipala rainin' > a agricultu
rii județului —. modul de 
folosire a terenului. struc
tura cultură, i si r -/uitate
le obținute in producție.

.Apreciind a- -sie rezul
tate. t. var -ui Nicolae 
Ceaușeșcu re umandă spe
cialiștilor an agricultură 
sa asigur" sămînța necesa
ră din soiurile indicate 
pentru ai castă zonă si să 
aplice core- t tehnologiile 
stabilite, astfel încît să se 
realizeze, în medie pe județ 
oel puțin 5O'>“ kg grîu la 
her tar.

Oaspeții zăbovesc apoi 
in fața star, iurilor încăr
cate cu știuleți de porumb 
din diferiți 
în tîm plăti >r.

la, care prin 
și variatele 
constituie o 
toare dovadă 
ți lor de care 
ceasta fertilă

C 
șui 
inaugureze 
uratele puternice 
prezenți, 
ral ai part 
glica inaug

Dialogul privi 
litățile de valoi 
plină a mari 

dispune 
■ană ini'

să 
in 

celor 
gene- 
pan-

hibrizi. Și nu 
județul Brăila

este unul din județele mari 
producătoare de porumb, 
din care bună parte se rea
lizează la întreprinderea a- 
gricolă de stat „Insula Ma
re a Brăilei". Secretarul 
general al partidului da 
indicația ca în această zo
nă, care beneficiază de te
renuri fertile să fie culti
vați hibrizi de mare pro
ductivitate, chiar și în cul
turi duble, astfel incit ran
damentul la hectar 
crească simțitor.

Tovarășul N i c b 1 a e 
Ceaușescu s-a interesat de 
rezultatele și programul 
privind extinderea culturii 
plantelor tehnice. Secre
tarul general al partidului, 
apreciind rezultatele bune 
obținute, cere agricultori
lor județului Brăila să ac
ționeze pentru a spori sim
țitor producția de floarea- 
soarelui, soia și sfecla-de- 
zăhăr. Totodată, s-a arătat 
că sînt condiții ca în jude
țul Brăila să fie extinsă 
mult cultura orezului 
cel puțin 10 000 hectare.

Standul horticulturii 
flectă eforturile care 
fac in județul Brăila pen
tru sporirea producției de 
legume și fructe, menită să 
asigure o bună aprovizio
nare a populației cu aceste 
produse. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu examinează în
deaproape exponatele, com
pară rezultatele medii în
scrise în grafice cu reali
zările unităților fruntașe 
și arată că producția 
legume la hec tar poate 
ri mai mult.

Un mare interes 
nifestat tovarășul 
Ceaușescu față de 
rile și programul

să

la

re-
se

de
spu

ma- 
Nicolae 
realiză- 
pr ivind

a

diversificarea producției 
de conserve de legume și 
fructe, indicînd să se in
tensifice eforturile pentru 
diversificarea acestei pro
ducții, astfel incit să se a- 
sigure aprovizionarea popu
lației cu o gamă variată de 
produse.

Secretarul general al 
partidului s-a oprit, în con
tinuare în fața machetelor 
ce înfățișează evoluția ac
tivității de creștere a ani
malelor în județul Brăila. 
Aici este prezentat progra
mul de dezvoltare a zooteh
niei în actualul cincinal. 
Reluînd indicațiile date 
cu prilejul vizitei de lu
cru din ziua precedentă, 
secretarul general al parti
dului a subliniat din nou 
necesitatea sporirii canti
tăților de produse anima
liere prin creșterea pro
ducțiilor medii de lapte și 
a greutății de livrare a a- 
nimalelor pentru carne, ast
fel încît ceea ce se reali
zează în plus să contribuie 
la o mai bună aprovizio
nare a populației.

Secretarului general al 
partidului i-au fost apoi 
prezentate preocupările u- 
nităților agricole din județ 
pentru îmbunătățirea struc
turii culturilor furajere 
și diversificarea sortimen
telor de nutrețuri. Secreta
rul general ai partidului 
a indicat ca în toate uni
tățile de creștere a anima
lelor să se amenajeze, în 
cel mai scurt timp, bucă
tării furajere, astfel încît 
să se asigure o hrănite ra
țională și echilibrată a a- 
nimalelor, obținîndu-se spo
ruri mai mari de producție 
cu un consum tot mai re
dus de furaje.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit apoi 
la mașinile și utilajele a- 
similate recent de indus
tria nosatră, care vor con
tribui la practicarea unei 
agriculturi intensive, de ma
re productivitate.

Secretarul general 
partidului cere 
lui de resort, 
de cercetare să revadă 
nologiile de fabricare 
tractoarelor în sensul 
ducerii greutății lor, 
proiecteze și să realizeze 
motoare cu o putere de 
tracțiune în.concordanță cu 
lucrările pe care le efec
tuează. De asemenea, secre
tarul general al partidului 
a cerut cadrelor de condu
cere din ministerul de re
sort. din cercetarea agrico
lă să creeze și să doteze în 
cel mai scurt timp ferme
le zootehnice cu utilaje 
pentru transportul la cîrnp 
a gunoiului de grajd.

Sînt vizitate apoi standu
rile industriei alimentare, 
industriei peștelui, produ
selor de panificație, stan
durile industriilor zahăru
lui, uleiurilor vegetale, a- 
midonului, glucozei și altor 
sectoare ale Industriei ali
mentare.

După vizitarea expoziției 
realizărilor agriculturii ju
dețului Brăila. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in
vitat să se prindă în „Ho
ra recoltei1'. Este un mo
ment emoționant, care re
levă noi și grăitoare do
vezi ale unității de nezdrun
cinat dintre partid și 
masele largi de oameni 
ai muncii, ale legăturii 
mijlocite și permanente 
secretarului general 
partidului cu poporul 
țara.

al
ministeru- 

institutelor 
teh- 

a 
re- 
să

ne- 
a 

al

Adunarea populară

CETĂȚENI I
Contribuiți la valorificarea unor însemna

te resurse economice prin predarea sticlelor și 
borcanelor din gospodăria dv, la schimb, con
tra marfă sau numerar, la toate unitățile co
merțului de stat sau cooperatist care comer
cializează produse alimentare în sticle și bor
cane.

—

Mica publicitate
Institutul de mine din Petroșani face cunoscut că 

în ziua de sîmbătă 7 noiembrie a.c., orele 10,00 are 
loc susținerea publică a tezei de doctorat „Studiul 
influenței aerajului asupra concentrației de praf în 
abatajele cu front lung, in minele de cărbune din 
Valea Jiului" elaborată de ing, TRAN XUAN HA.

Lucrarea este întocmită sub conducerea științifică 
a prof. univ. emerit dr. doc. ing. ARON POPA și 
este depusa spre consultare la biblioteca institutului.

(Urmare din oaq O

președintele C.A.P. Caza- 
su, județul Brmla. Dumitru 
Ungureanti. director al 
S.M.A. Sibiuar.i, județul 
Constanța. Andrei Balazs, 
președintele C.A.P. Joseni, 
județul 11. i:JVasile 
Bărbulescu, președintele 
Biroului exe< Uliv al Consi
liului unic agroindustrial 
de stat și cooperatist Scor- 
nicești, juă ' : Olt. loan 
Teșu, ministrul agricultu
rii și industri . alimentare, 
Ștefan Sprincenatu. direc
torul I.A.S. Dragalina, ju
dețul Căi:i as Floarea Spi- 
nu, țărancă <u gospodărie 
individuală din comuna 
Dorna Cadrenilor, județul 
Suceava.

In numele tuturor parti- 
eipanților la marea aduna
re populară, primul secre
tar al Comitetului județean

de partid a adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvân
tul.

întîmpinat eu îndelungi 
ovații și urale, a luat cu
vântul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii.

Cuvântarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
urmărită cu viu interes și 
subliniată. în repetate rîn- 
duri. cu puternice aplauze, 
cu urale prelungi. Cei pre
zenți au ținut să exprime 
și în acest fel angajamen
tul de a aplica în viață 
orientările și indicațiile 
date cu acest prilej, de a 
munci cu abnegație și dă
ruire pentru îndeplinirea 
sari inilor ce le revin în 
acest cincinal, de a munci 
cu pasiune revoluționară 
pentru îndeplinirea în

tocmai a hotărîrilor celui 
de-al XI 1-lea Congres al 
P.C.R. pentru continua pro
pășire a patriei noastre 
socialiste. Ei au ținut, să 
sublinieze adeziunea de
plină la politica internă și 
externa a partidului și sta
tului nostru, inițiată și pro
movată cu consecvenții de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii. încrederea că aspira
țiile de pace și progres ale 
poporului se regăsesc în 
întreaga activitate și preo
cupările statornice ale.tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Marea adunare populară 
din municipiul Brăila ia 
sfirșit într-o atmosferă de 
entuziastă sărbătoare. Ze
cile de mii de participant 
aclamă și ovaționează din 
nou, minute în șir, pentru 
partid, pentru secretarul 
său general, pentru pace.

în fața sediului Comite

tului județean de partid, 
brăilenii au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu, la 
plecare, aceeași caldă și en
tuziastă manifestare de dra
goste. stimă și prețuire cu 
care l-au înconjurat, timp 
de două zile, pe tot par
cursul vizitei.

Pe platoul Gării fluvia
le, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia rămas bun 
de la primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid, de la membrii bi
rourilor comitetelor jude
țean și municipal Brăila 
ale P.C.R., precum și de 
la primii secretari ai co
mitetelor județene de partid 
care au participat la săr
bătorirea „Zilei recoltei", 

salută cu prietenie mulți
mea aflată pe platou.

în ovațiile și aclamațiile 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial s-a îndreptat 
spre București.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : 
micâ in 
publica .
iui ;

VULCAN — Luceafă
rul: Avarul.

LUPENI — Cultural 
Un iepure pentru avo
cat ; Muncitoresc: Li
bera, dragostea mea.

URICANI s Viu sau 
mort.

TV

FAMILIA Tipel mulțu
mește medicului primar I- 
sac Fulvitt pentru îngriji
rea competentă și omenoa- 
să in tratarea sofiei mele 
Bogza Elena.

VINO autoturism Dacia 
1300. Iscroni str. Centru 
1 nr. 75.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzatu 
Pantelie .eliberată de I.M. 
Bărbăteni. Se declară nulă. 
(1007)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Istrate 
Ecaterina, eliberată de Pre
parația Coroești. Se decla
ră nulă. (1008)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dabija 
Saveta. eliberată de Prepa- 
rația Coroești. Se declară 
nulă. (1009)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cosma- 
loan, eliberată de Prepara- 
tia Coroești. Se declară nu
lă. (1010)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Eke Va
sile, eliberată de l.M. Lu- 
peni. Se declară nulă. (1011)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gher- 
tec Nicolae, eliberată de 
l.M. Bărbăteni. Se declară 
nulă. (1012)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Avram 
Ilie, eliberată de Prepara- 
tia Coroești. Se declară nu
lă. (1013)

PIERDUT legitimație de 
servii iu pe numele Mar- 
coci Nicolae. eliberată de 
Preparația Coroești. Se de
clară nulă. (1014)

PIFRDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brezni- 
ce.anu Ion. eliberată de 
Preparația Coroești. Se 
declară nulă. (1015)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tanis- 
lav Constantin. eliberată

de Preparația Coroești. Se 
declară nulă. (1019)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ghen- 
ghe Alexandru, eliberată 
de l.M. Lupeni. Se declara 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pesi ar 
loan, eliberata de l.M. Lu
peni. Se declară nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moro-i 
șanu Ion, eliberată de l.M, 
Lupeni. Se declară nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mitică 
Constantin, eliberată de 
l.M. Lupeni. Se declară nu
lă. (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
student pe numele Silves
ter loan, eliberată de Ins
titutul de mine Petroșani. 
Se declară nulă. (1022)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moian 
Lazăr, eliberată de C.M.\,JS 
Petroșani. Se declară nulă. 
(1024)'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Slabu 
Ghiorghe, eliberată de l.M, 
Uricani. Se declară nulă. 
(1026)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Papuo 
Dumitru, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(1027)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mogo- 
șanu Dumitru, eliberată de 
l.M. Bărbăteni. Se declară 
nulă. (1028)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Ciotu Dan, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. Se declară 
nul. (1029)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borden- 
ciu Maria, eliberată de Fa
brica de tricotaje Petro
șani. Se declară nulă. 
(1030)

11,40 Film serial: „Cra
hul. Reluarea ep. 2.

12,30 in lumea enigme
lor — serial știin
țific.
Telex.
Telex.
Teleșcoală.
Clubul tineretului.
Almanah pionieresc
Forum politico-ide
ologic.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea 
nomică. 
Practic, util, 
podărește. 
Seară de operă 
..Bărbierul din

12,55
16,00
16,05
17,15

18,00
18,25

villa" de Rossini.
21,35 Luptăm pentru pa

cea lumii — emisi
une de cîntece și 
versuri. I

21,40 Pentru dezarmare 
și pace. O nouă și 
strălucită inițiativă 

a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
a României socia
liste.

22.10 Telejurnal.

I ANUNȚ DE FAMILIE18.50
19,00
19,25

19.50

9,00—11.00 Teleșcoală. 
11.00 Cincinal '81—'85.
11,30 Dîn cântecele me

le. Muzică popu
lară.

19.45

Patrula cos- 
aețiune ; Ke- 
Mașina timpu- 

Unirea: întoarcerea
lui Hordubal.

PETRI LA . Secretul 
casetofonului

LONEA Divina Ema 
ANINOASA : lancu

Jianu haiducul.

Cu aceeași adîneă durere în suflet familiile Gibian 
și Vuia anunță că se împlinesc 3 ani de cînd scumpa 
și iubita noastră mamă

POPA MARIA 
ne-a părăsit pentru totdeauna, lăsîndu-ne în veci 
nemîngîiați.

REDACȚIA Șl AUMINtstUAțiA ; Petroșani str Nicolae BSIvescu - 2. telelbane 4 1662 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL l Tipografa Potaeșaai, str. Nlcofa.a Bălcescu — 8.


