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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat la 

manifestările prilejuite de 
sărbătorirea „Zilei

■ Sărlrătorirea „Zilei Re
coltei11 a avut loc, în acest 
an, în județul Olt, în semn 
de prețuire a muncii rod
nice depuse și a rezultate
lor de seamă obținute .1. 
lucrătorii ogoarelor din a- 
ceasta parte a țării 
creșterea producțiilor ve
getale și animale, la nive
lul cerințelor și exigențe- 

. lor puse de partid, de Con
gresul al XllI-lea al I’.C.R. 
în fața agriculturii noastre 
socialiste. Pentru recolte
le deosebite . înregistrate

Recoltei^
la toate culturile și pe în
treaga suprafață cultivată 
— cele mai mari din isto
ria patriei — județului Olt 
i s-a conferit titlul de „E- 
rbu. al Noii Revoluții A- 
grare", fiind primul județ 
distins cu. acest înalt ti
tlu. Experiența valoroasă 
dqbîndită de oamenii inun- . 
cii din agricultura județu
lui Olt reprezintă pentru 
lucrătorii ogoarelor de pe 
întreg cuprinsul țării o

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat du
minică, 19 octombrie, la 
Slatina, la sărbătorirea 
„Zilei Recoltei".

împreună cu secretarul 
general al partidului s-au 
aflat tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Ion Dincă, Sil
viu Curticeanu.
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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe zece
luni îndeplinit
Sectorul III 

al I.M. Vulcan
■ 6200 tone peste 

sarcinile de plan de la 
începutul anului ■ Pro
ductivitatea muncii în 
cărbune a fost depășită 
cu peste 1200 kg pe 
post ■ 1241 mc reali
zați în plus la lucrările 
de pregătire.

Hotărîrea minerilor sec
torului III al I.M. Vulcan, 
de a ocupă un loc de 
cinste în întrecere .(amin
tim că, la sfîrșltul se
mestrului I, sectorul se 
clasase pe locul al treilea) 
se regăsește, de fapt, în 
raportarea îndeplinirii în 
devans a planului- pe pri
mele 10 luni. Sporul de 
producție realizat în peri
oada amintită se ridică la 
6200 tone de cărbune, de
pășirea planului avînd ca 
pîrghie de bază creșterea 
productivității muncii. A- 
eest indicator de bază al

. activității minerilor a în
registrat o depășire de

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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(Continuare în pag. a 4 a)

Revenim Ia mina Livezeni

Se impune o organizare 
perfectă a

în 
zia-

o- 
fi -

După cum arătam 
numărul, precedent al 
rului, prima dintre noile 
capacități de producție — 
un complex mecanizat 
SMA 2, din panoul 9 — 
și-a .găsit, deja, rostul său 
pe frontul cărbunelui. Fap
tul că am plecat de la a- 
ceastă realizare a mineri
lor de la Livezeni, în dia
logul cu ing. loan Lăban, 
inginerul șef al minei, se 
datorează credinței că 
experiența înfăptuirii 
biectivului urmărit va
preluată și în ce privește 
demararea .unui alt utilaj 
de mare capacitate, 
văzut în programul 
acest trimestru. „A fost un 
adevărat tur de forță, 
spune interlocutorul, 
dem că, în primul i 
și-a spus cuvîntul, buna 
organizare a activității tu
turor formațiilor — peste 
60 de posturi pe zi 
care au participat la 
sportul și montarea 
plexului în subteran, 
ceasta, și datorită promp
titudinii cu care colegii 
noștri de la IUMP ne-au 
livrat subansamblele. In 
urma semnalului critic a- 
părut în coloanele ziaru-

pre- 
din

, ne 
Cre- 
rînd,

tran- 
com-

A-

activității
lui, am luat, din nou legă
tura cu furnizorul și am 
stabilit un program mai 
amănunțit de . livrare, mai 
ales, așa cum se 
pe bună dreptate, 
privește ordinea 
rii reperelor, care 
respundă celei de 
re. Constructorii de ma
șini au făcut tot ce 
le-a stat în posibilități 
pentru ă ne ușura activita
tea — fapt pentru 
mulțumim, și pe 
cale"..

Cum spuneam și 
vestigația noastră 
dentă, totul e bine 
sfîrșește cu bine — 
este cazul montării 
plexului din 
Dar, am adăuga noi, este 
și mai bine cînd și 
începe cu bine, așa cum 
ar trebui și ar putea să 
fie situația următorului 
complex mecanizat, din pa
noul 3—4, sectorul III. 
Pentru că, în acest caz, 
totul depinde de minerii 
de la Livezeni : complexul 
se află în mină, el fiind

C.T. DIACONU

sublinia 
în ce 

furniză- 
să co- 
monta-

care le 
această

în in- 
prece- 

cînd se 
cum 

... . com- 
panoul 9.

Marea adunare populară
din municipiul Slatina

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu,-secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste 
împreună cu 
Elena Ceaușescu, 
pat, duminică, 19 
brie, la marea 
populară din 
Slatina consacrată 
recoltei11.

Au luat parte tovarășii ■ 
Constantin Dăscălescu, Io
sif

(Continuare în pag. a 2-a)

Con
de

In cadrul sectorului 
al I.M. Petrila se acționea
ză intens în vederea cre
ării de noi fronturi de 
producție necesare înde-

plinirii sarcinilor de pian 
La realizarea acestui im
portant obiectiv sînt an
grenate toate brigăzile de 
pregătiri ale sectorului. O

formație constituită 
mineri ai brigăzii lui 
stantin Dumitrașcu, 
pildă, lucrează la pregăti
rea abatajului G50, preco
nizat pentru deschidere, 
în luna decern brie. Bri
gadierul Ludovic Kiss și 
ortacii săi (în imagine), 
pregătesc abatajul 656, a 
cărui producție lunară va 
fi de 3000.tone de cărbu
ne. Garanția executării la 
timp și de calitate a aces
tei ultime lucrări, avînd 
termen de finalizare luna 
în curs, constă în rezulta
tele bune înregistrate 
la începutul 
brigada mai 

. plus 500 mc 
de pregătiri.

de
anului de 
sus amintită: 
la lucrările

Foto: O GEORGESCU

Noile apartamente, față în

-Dincă, Gheorghe David, 
Silviu Curticeanu.

: Au fost prezenți, ca in
vitați, primii secretari, ai 

. . î de
partid : Arad — Elena
Pugna; Argeș — Constan
tin Zamfir; Bihor — An
drei Sorcoiu; Brăila — An
ton Lungii; Călărași — 
loan Foriș; Constanța —- 
Mihai Marina; Dolj —■ 
Gheorghe Stoica; Giurgiu
— Ion Popescu: Ialomița
— Gheorghe Tănase; Te-

, , v ? X’1' *.Lii'** ;. . KJ.V-V.X V— I L
Romania, . comitetelor județene 
tovarașa • -

a partici- 
octom- 

adunare 
municipiul 

„Zilei

leorman —■ Gheorghe Ma- 
. tei; Timiș — Ilie Matei;
Vîlcea — Venerica Pătru;
Sectorul agricol Ilfov 
Viorel Vizureanu, precum 
ș> membri ai conducerii 
unor ministere, unități a- 
gricole de stat și coopera
tiste fruntașe din . întreaga 
țară.

La tradiționala sărbă
toare, organizată, la Olt 
în semn de . înaltă aprecie-

Banc, Emil Bobu, Ion (Continuare în pag. a 4-a)

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea titlului de „Erou al Noii Revoluții Agrare” 
județului Olt, primului secretar al Comitetului județean Olt 

al Partidului Comunist Român și unor unități agricole socialiste
Pentru rezultatele deo

sebite obținute în înfăp
tuirea ......... , .. . . -
și statului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii peste 3500 kg’ floarea-soa- 
și pentru realizarea în a- 
nul 1986 a unor recolte 
mari pe întinse suprafețe 
de teren, corespunzător 

cerințelor noii revoluții 
agrafe,

Președintele Republicii
Socialiste România 
dec rețea
Art. 1. — Se 

titlul de „Erou al 
Revoluții Agrare11 
lui Olt care .a obținut pe 
întreaga suprafață culti
vată o producție medie

de peste 6000 kg grîu și 
secară la hectar, peste 7000 

politicii, partidului kg orz la hectar, 21 624 kg 
,i porumb știuleți la hectar,

z ă :
conferă -

Noii 
județu-

relui la hectar, precum și 
producții mari la celelal
te culturi vegetale, la 
legume, struguri și fructe.

trt. 2. — Se conferă ti
tlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare11 tovarășu
lui Vasile Bărbulescu, prim- 
secretar al Comitetului 
județean Olt al Partidului 
Comunist Român.

Art. 3. —Se conferă ti
tlul de „Erou al Noii Revo
luții Agrare11 următoarelor 
unități agricole . socialiste

care au obținut la grîu și 
secară producții medii de 
peste 8000 kg la hectar pe 
întreaga suprafață 
tă :

cultiva

Cooperativei 
de producție 
comuna Pecica, 

țul Arad — 8 865 
hectar- ;
— întreprinderii 
de stat „Jegălia", județul 
Călărași — 8 543 kg la 
hectar ; ;

— Cooperativei agrico
le de producție „Topolo- 
vățu Mare11, județul Timiș
— 8 474 kg ia hectar ;

agri- 
„Ogoru" 

jude- 
kg . la

agricole

(Continuare în pag. a 4 aj

CEAUȘESCU,
Președintele

Republicii Socialiste România

NICOLAE

IN PAG. A 3-A

SPORT •SPORT’

■ Cronici ale unor 
meciuri de fotbal.

-■ Clasamente 
viziile A, B și C.

di-

Pregătirile pentru iarnă
Ia cantinele miniere

Lucru bine făcut.

față cu exigențele locatarilor

Excepții care confirmă necesitatea sporirii
exigenței comisiilor de recepție

cheltuieli suplimentare nu 
numai locatarilor, ci și 
beneficiarului. Un exem
plu elocvent îl constituie 
situația ivită în zona nou
lui centru civic al orașu
lui I.u peni.

„Iii • general locatarii 
noilor apartamente . sînt 
mulțumiți de calitatea lu
crărilor de instalații, ne-a 
spus tovarășul George 
J.upu, președintele aso
ciației de locatari nr. 19 
din Lupeni. Există, însă 
și excepții, care ne dau 
multă bătaie de cap. La

In marea lor majoritate, 
lucrările de instalații din 
noile apartamente- date în 

ț folosință sînt - executate 
de o calitate corespunză
toare. Acest fapt denotă 
răspunderea de care dau 
dovadă montorii-instala- 
tori din cadrul brigăzii 60 
a Antreprizei construcții 
montaje Petroșani, care 
execută lucrările. Este su
ficient însă ca într-un sin
gur loc să apară o lucrare 
de instalații efectuată de 
mîntuială, pentru a pro
voca ulterior dării în folo
sință, niari neajunsuri. . partamente au fost

locatarilor în luna octom
brie a anului trecut., încă 
de la darea în folosință 
subsolul era. inundat. Pe 
scara I, din cauza unui 
perete netencuit în exte-, 
ricr,' a apărut condensul în 
apartamentele nr. 1, 4;
7, 13 și 19. In blocul 22, 
pe scara I, o instalație sa
nitară defectă a provocat 
infiltrații de apă în pereți 
la apartamentele pr. 1, 
3 și 9. In cîteva din noile 
blocuri, subsolurile sînt 
inundate, din cauză defec-

sa-

mediază doar unele 
defecțiuni, care cad

mutici udtdie ue uap. lua _
blocul nr. 2, ale cărui a- Hunilor la instalațiile

date .. nitare. ■ Constructorii re

din 
în 

sarcina lor în perioada de 
garanție. Dar termenul de 
garanție trece și după a- 
ceea multe din defecțiuni 
se repară prin contribuția 
cetățenilor. Credem că la 
nivelul comisiilor de re
cepție se cere mai multă 
exigență, pentru fiecare a- 
partament în parte, atunci 
cînd se preiau de la con
structori și de lâ instala
tori noile apartamente",

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Cantina IACCVJ care 
servește mina Livezeni 
este una dintre cele mai 
cochete din Valea Jiului. 
Avantajul este că ea este 
amplasată în imediata ' a- 
pre,piere a căminului de 
nefamiliști, ceea ce face ca 
.tinerii încadrați la mină, 
să se simtă ca acasă. Per
sonalul cantinei este pen
tru ei un fel 'de tată și 
mamă, de aceea poate, la 
intrai ea în sala de mese 
atmosfera pare intimă, fa
milială.

De 16 ani, șeful cantinei, 
Nicu Riza, desfășoară a- 
ceeași muncă — asigura
rea hranei pentru mineri. 
Experiența. își spune cu
vîntul fiindcă pentru șeful 
cantinei și personalul ei/î 
activitatea aceasta nu mai 
are secrete. Un colectiv 
format din doar 20 de oa
meni asigură zilnic masa 
pentru 1000 abonați, adică 
masa la-cantină și cele 800 
mese gratuite înainte -i. de 
intrarea în șut. In aceste 
condiții, pentru asigura
rea celor necesare în pe
rioada :iernii_ s-a depus 
muncă,, nu glumă. Spați
ile de depozitare și însilo- 
zare din anii trecuți s-au 
dovedit insuficiente. Cu

. . • • •
s p r. i j i n u 1 condu
cerii TACCVJ, dar și "al 
meseriașilor de la mina 
Livezeni, în această vară 
cantina și incinta au fost 
un adevărat șantier. S-au 
efectuat lucrări de zugră
veli și igienizări, s-a com
pletat -mobilierul. Alături 
de vechiul siloz, sl-qu con
struit și amenajat cîteva 
clădiri anexe pentru de
pozitare. De asemenea, s-au 
amenajat camere speciale 
pentru pregătirea zarzava
turilor, alte anexe pentru 
păstrarea și pregătirea hra
nei Șeful cantinei ne ara
tă „cămările toamnei11, ca
re dovedesc că sînt ame
najate de. adevăraț' gospo
dari : ordine desăvârșită, 
curățenie,. condiții igieni
ce de păstrare, a legume
lor, siguranța că sînt fe
rite de eventualele înghe
țuri

Trebuie să recunoaștem ' 
că nu e> deloc ușor să 
transporți direct din cimp, 
de la CAP Băcia, 58 tone 
de cartofi, întreaga canti
tate fiind apoi sortată și 
însilozată în cele mai bu
ne condiții; „Pînă în luna

Mircea BUJORESCU i
(Continuare în pag. a 2-a)



■» i e o g u I r o ș u MARȚI, 21 OCTOMBRIE 1986

?

i

\
3

I

Sdptăminq manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative
și sportive dedicate tineretului Văii Jiului

LA INSTITUTUL DE MINE

Club de dezbateri filosofice
n

Duminică, la Petroșani, 
s-a desfășurat ultimul 
act al unui ampiu gru
paj de acțiuni politico- 
educative, dedicate 
retulpi Văii Jiului,, 
gestiv reunite'" sub 
ricul „Sărbătoarea 
cii și entuziasmului 
rese" l

De-a lungul unei 
tăniîni au avut loc 
tractive manifestări 
litico-educative care 
antrenat un mare număr., 
de tineri .din municipiu, 
acțiuni care au relevat 
dorința tuturor . partici- 
panților de a contribui 
activ la acte de cultură 
de calitate, 
manifestări ale 
alității noastre, 
terile, mesele 
spectacolele, i 
cu activiști 
din municipiu, acțiunile 
sportive, cele' de muncă 
patriotică în sprijinul 
producției, au reliefat că, 
acolo unde oiganele și

- organizațiile UTC des
fășoară o activitate poli
tică susținută, tinerii au 
un înalt nivel de con
știință muncitorească, 
formînd pe drept cuvîht 
lin valoros schimb de

ține- 
su- 

gefte- 
niun- 
tine-

sap- 
a- 

po- 
an

autentice 
spîritu- 
Dezba- 

ro tunde, 
întîlnirîle 

de partid

mîine pentru toate dome
niile' vieții economico- 
sociale

„Acest amplu grupaj 
de manifestări — ne 
spunea tovarășul Ioan 
Toacă, prim-secretar al 
Comitetului municipal 
UTC — a constituit pentru

Sarmis ’86

noi dovada faptului că 
dispunem de resurse in
suficient valorificate. 
Săpțămîria politico-edu- 
cativă a constituit pen
tru întregul activ UTC 
din municipiu o experien
ța deosebită. Am asistat 
la acțiuni interesante, or
ganizate de tineri pen
tru tineri, dar și la acți
uni mai puțin atractive, 
care au dovedit o mai 
slabă implicare a unor 
organe și organizații de 
tineret în viața spiritu
ală a municipiului, ora
șelor. Mă refer, în pri
mul . rînd, la organizați
ile clin orașul Vulcan. 
Din desfășurarea săptă

mânii . culturale am in- 
vătaf multe. Dorim ca la

ediția Il-a să fim mult 
mai bine pregătiți, să lăr
gim cadrul de participa
re, răspUnzînd de o ma
nieră superioară exi
gențelor mereu crescân
de ale tinerilor. Sîntenr 
c.onștienți că' putem să 
realizăm lucruri deose
bite, că ne putem' mobi
liza exemplar, pe măsu
ra cerințelor vieții pen
tru ca munca politico-; 
educativă desfășurată de 
organele și organizațiile 
UTC în rîndul tinerilor 
să dobândească o nouă 
calitate".

Așteptăm ca rezultatele 
experienței din acest an 
să fie valorificate pe 
măsura cerințelor.

Pentru a valorifica con
cluziile trase, nu este 
nevoie să așteptăm edi
ția a Il-a a „Sărbătorii 

.muncii și entuziasmului 
tineresc". Activitatea e- 
ducativă este continuă, 
nu permite pauze. De 
aceea, concluziile se pot 
valorifica imediat, cu 
fiecare nouă manifesta
re politico-educativă pen
tru tineret." .

11. ALEX ANDRESCU

Se impune o organizare perfectă a activității
(Urmare din pag. I)

reciclat. Combina —' nou- 
nouță — „în curte", cum 
se spune. Deci, buna orga- 

a propriei activități 
larg cîmp de afinna-
Ea ai exclude. din, 

i nee f ti t ud i n i le, a r
chiar devansarea

... nizare 
are 
ic 
ti m p. 
permite, 
termenului de punere în 
funcțiune a utilajului, pen- 
iru a se recupera, în 
cest fel, din minusul 
producție înregistrat 
acum.

Care este, în prezent, 
stadiul demarării ..acestei 
mari capacități, de ' pro
ducție ?. „Ăm lucrat in
tens la finalizarea unor 

a 
spune 
secto- 

' de pregătiri, 
Cornel M,acavei. .
Constantin O- 

tăru. Petru Molocea și 
Valentin Pădurarii 
eheiaț executarea 
de cap. a galeriei 
și a planului de 
rum s-a trecut la 
rea amenajării

obiective de conturare 
panourilor — ne 
adjunctul . șefului 
mini IV.
maistrul 
Brigăzile 
tărțj.

(

niază interlocutorul, cel 
mai tîrziu la finele lui no
iembrie, pentru că opera
țiunea va fi cu mult mai 
dificilă, dată fiind înclina
rea cu mult mai mare de
ed în cazul panoului 9. 
Care este starea comple
xului, un utilaj, așa cum 
spuneam, reciclat dintr-un 
alt abataj7

Mai mult de jumătate din 
numărul secțiilor — pri
mele 66 — se află deja în-'

Duminică, în cadrul 
Facultății de mine a In
stitutului-de mine Petro
șani a fost constituit Clu
bul de dezbateri filosofi
ce: și ateiste. „Vașile Con
ta", Membrii fondatori ai 
clubului sînt studenți 
din anul II ingineri al 
Facultății de mine, sec
ția exploatări la zi.

După cum a reieșit din 
ședința de constituire, în 
cadrul căreia au luat 
cuvîntul lectorii univer
sitari Mircea Baron, se
cretai' cu probleme de 
propagandă al comitetu
lui de partid din I.M.P. 
și Tiberiu Gagyi, secre
tar adjunct eu probleme 
de propagandă al orga
nizației de partid pe fa
cultate, clubul își va des
fășura activitatea bilu-. 
nar și are ca obiective 
cunoașterea aprofunda

tă a contribuției origi
nale a P.C.R., a secreta
rului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la dezvoltarea filosofici 
marxiste, precum și a 
contribuției gînditorilor 
români ia dezvoltarea f i
losofici, realizarea unor 
dezbateri cu sprijinul și 
colaborarea cadrelor di
dactice de la alte cate
dre cu privire la relați-

. ile dintre filosofie și» 
științele particulare, or
ganizarea unor mese ro
tunde pe teme de edu- : 
cație materialist-științi- 
fkă.

Activitatea clubului se 
înscrie, printr-o formă 
specifică, in obiectivele 
comitetului de partid din 
I M.P. pentru îmbunătă
țirea permanentă a acti
vității politico-ideologi- 
ce în rîndul studenților. 
(I D.)

Cu planul 
pe zece luni 

îndeplinit
(Urmare din pag. I)

1241 kg cărbune pe post 
față de cel planificat.

Cele mai bune rezultate, 
repurtate pe anul în curs, , 
le.-au obținut minerii din 
brigada lui Gheorghe Pa
duraru. Cantitatea extra
să suplimentar de brigadă, 
de la începutul anului, to
talizează 9787 tone de căr
bune. Depășirea randa
mentelor planificate cu 
1290 kg cărbune pe post a 
asigurat minerilor din bri
gada condusă de loan BUd 
un substanțial spor de 
producție : 3503 tone de 
cărbune. La o concluzie i- 
dentică, și anume că s-a 
muncit bine, cu spor, a- 
jungem și dacă facem re
feriri la rezultatele în
scrise în dreptul forma
țiilor coordonate de Petru 
Bălan și Gheorghe Mone
ra nu: plus 3036 și, respec
tiv, 730 tone de cărbune, 
cantități obținute prin de
pășirea productivității mun
cii cu 1000 și, respectiv, 
850 kg cărbune pe post.

Pregătirile pentru iarnă în cantinele miniere

Lucru bine făcut...
(Urmare din pag. I)

300 kg gulii (din grădir 
proprie), 2 tone roșii p< 
tru ciorbe, 300 borcane cu 
verdețuri. Totodată, au 
fost pregătite pentru sezo
nul de iarnă 1200 kg ar
dei gras, 300 kg usturoi, 
4000 borcane. cu fasole 
verde, 3000 kg gogonele și 
2 tone de fasole uscată.

Paralel cu această acti
vitate, personalul compus 
din Sabina Mihailov, Iu- 

, liana Angheloiu,
Hortopan, Angela 
gun, Eleonora Calotă, E- 
lena Gagea, Maria Popes
cu, Ileana Timișan, Dan 
Moșpaniue, Dumitru Da- 
nieluc,' Ion Gigei, Adal- . 
bert Todor, Ion Zugravu, 
Eugenia Stanei, Maria Năs- 
tase și Lenuța Stancu s-au 
străduit în permanență ca 
cei 500 de abonați și mi
nerii de la Uficarii și Va
lea de Brazi să beneficie
ze de hrană' consistentă și 
gustuoasă. In prezent con
tinuă pregătirile pent’ 
iarnă, urmînd să mai fi», 
însilozate fructe, cartofi, 
ceapă, varză și fasole us
cată, în total aproape 15 
tone de alimente. (ALT.)

via 11 rsu. Victoria Doga- 
ru, Zonia Ștefanache, Ag
neta Bertalan, Suzana 
Gvorgy, Ianoși Vilma și 
altele, care și-au pus în 
aplicare toată priceperea 
pentru ca minerii de la 
Livezeni să aibă la masă 
mîncare consistentă și gus
toasă.

In ziua vizitei noastre, 
la cantină se pregăteau 
bute alele pentru varză. 
Tot direct din cîmp vor 
fi transportate 20 tone de 
varză, morcovi și -rădăci- 
ricasele. După cum sîn- 
tem asigurați, pînâ la 1 
noiembrie cantina Live- 
zeni a IACCVJ va finaliza 
toate pregătirile pentru 
iarnă.

iulie anul viitor ne ajung 
cartofii, ne spune respon
sabilul cantinei. Am 
pus la murat 6 tone 
castraveți, 2 tone 
gogonele, 
șuri, am făcut 
pentru ciorbe". Am aflat 
că timp de aproape două 
săptămâni, tot personalul a 
lucrat „zi lumină", ca în 
agricultură. Altfel: nici
nu se putea să treci „prin 
mână" peste 70 tone de 
legume. Este un colectiv 
vechi și bine sudat, după 
cum am înțeles 
două persoane nu 
calificate pentru 
de bucătar. Șeful 
ie-a evidențiat pe

mai 
de 
de 

gogo- 
melanjul

făcut — programul fiind, 
evident, mult mai amplu 
decît am punctat noi aici. 
Montarea complexului din 

panoul 3—4 va fi mai difici
lă, atîl din pricina înclinării . 
stratului, cit și ! datorită 
faptului că este necesară 
o lărgire a preabatajului 
de atac. De aceea, cu atit 
mai mult se impune o or
ganizare perfectă a activi
tății, din timp, nu numai 
pentru respectarea terme
nului de punere în func
țiune, ci și, în vederea in
trării mai devreme în pro
ducție a acestei atît de ne
cesare eapaci.tăți, care va 
putea spori cu 500 de to
ne pe zi cantitatea de căr
bune
vezeni. Deci, cu cît mai de
vreme, cu atît măi bine* 
< u alît mai mult cărbune!

1

Ioaf
lîcl-

numaj 
sînt 

meseria 
cantinei

Octa-

i a- 
I de
pînă cărcate în cărucioare, pen

tru a fi trimise către vi
itoarea cameră de monta
re. Altele '34 sînt. tot în 
subteran, și tot la orizon
tul 475, dar trebuie repa
rate, iar. operațiunea se 
va face chiar aici, la ate
lierul amenajat. în zonă. 
Numai 20 de secții trebu
ie aduse la suprafață, un
de, evident, vor fi repara- 

. te și verificate.; In ce 
privește asigurarea tran
sportului subansamblelor 
utilajului către camera de 
montare, esențialul este 
punerea la punct a mono- 

’ ’ ’ " de
ppa- 

începe; mai rămîne. să 
adus de la IPSRUEEM 
grup de role pentru a 
putea executa lucrarea 
montare a monpraiului, 

de-

extras de mina Li-

...și
La cantina din 

a IACCVJ, se pregătesc 
zilnic 2000 porții de mân
care Pentru ca în 24 de 
ore pe mesele consumato
rilor să ajungă un meniu 
bogat și de calitate, colec-

vești bune
Uricani tivul condus de Constan

tin Barna a întreprins în 
această toamnă o activi
tate intensă. Au fost însi
lozate importante canti
tăți de legume: 52 tone
cartofi, 1500 kg morcovi și

(Urmare din pag. I)au in- 
galeriei 
de bază 
atac. A- 
pregăti-

monoraiu- 
lui. a camerei de montare, 
și în eUrînd va începe 
transportul secțiilor".

Termenul de 
funcțiune este, 
ne precizează 
Jiăban, sfirșitul

- în 
cum 
loan 

de- 
pro-

punere 
așa 

ing. . î 
lunii 

cembrie. Montarea 
priu-zisă ar. trebui să fie 
demarată, așa cum subli-

raiului. Operațiunea 
asamblare a liniilor 
te 
fie 
un 
se 
de 
pe 
metri.

După cum se poate 
serva mai sînt multe

o lungime de 400

ob-
de

De la Cabinetul municipal de partid 
rilor Universității politi
ce și de conducere, filla-

Azi. 21 octombrie, ora
15, în sala Cabinetului 
municipal de partid (sala 1£J petrOșanj,
mică a Casei de cultură) 
arc loc deschiderea cursu- Participă toți curșanții.

multă 
ma- 

spa- 
lurni-

Excepții care confirmă
rilof, tavanul este infiltrat care nu este vorba numai 
cu scurgeri de apă. atunci 
când se livrează locatari
lor apă caldă. La sesiză
rile noastre, conducerea 
I.C.S. Mixtă a cerut a- 
sociației de locatari și 
EGCL să intervină pentru 
repararea instalațiilor. Se
sizările Și insistențele noas
tre (pe care le-am văzut 
în număr impresionant la 
biroul comercial al ICS 
Mixtă Lupeni) au rămas 
fără răspuns. Pe baza se
sizărilor, asociația de lo
catari a lansat pomenii 
pentru reparații. Dar
EGCL nu a onorat co
menzile „din lipsă de lu-

... ........ _ _ . . crători calificați". Dacă
cauza carora, m magazia onorate comenzile

unei unități socialiste (în

,,Ne-am mutat cu 
bucurie din vechile 
gazine, în actualele 
ții comerciale, largi, 
noase, care se pretează la
comerț modern, cu expu
nerea în întregime a fon
dului de marfă, ne-a spus 
tovarășa Irma Pop, res
ponsabil gestionar în uni
tatea 332, de la parterul 
blocului 4, din noul cen
tru civic. Dar bucuria 
noastră a .fost umbrită, la 
scurt timp. De două ori 
în doi ani, din cauza de
fecțiunilor . la instalațiile 
sanitare, spațiile comerci
ale au fost inundate. fi
xist ă șl în prezent, deși a 
trecut ătîta timp, instala
ții sanitare defecte, din

de mînă și în unele raioa
ne de desfacere a mărfu-

de spațiile comerciale de 
la blocul nr. 4, ci și de 
cele de la parterele blocu
rilor nr. 5 fi nr. 8 !) este 
ușor de gîndit cum sînt 
tratate sesizările locata- 
rilcr I ,

Ajunge un ciomag pen
tru un car de oale, susține 
un înțelept proverb româ
nesc. Nimic mai potrivit 
pentru situația în care 
se află unele din blocuri
le noi din Lupeni. Dar de 
ce să sufere aceste ne
ajunsuri locatarii sau be
neficiarii Spațiilor comer
ciale ? Să nu uităm nici 
alte consecințe, cum sînt 
degradarea tencuielilor, a 
unor subsoluri, care duc 
la cheltuieli suplimentare

pentru situația în

de întreținere a fondului 
locativ. Concluzia care se 
impune este că la nivelul 
comisiilor de recepție se 
cere, într-adevâr, exigen
ță sporită. „Noi ne-am 
propus ea de acum înainte 
să nu mai recepționăm 
nici un apartament unde 
nu sînt asigurate la nive
lul cerințelor toate utili
tățile", ne-a spus 
Mircea Dragu, __
ședințe al Consiliului popu
lar orășenesc Lupeni. Este 
o hotărîre înțeleaptă, con
firmată de faptul că blo
cul nr. 3, dat în folosință 
locatarilor în ziua In care 
am fost pe șantierul din 
Lupeni, este construit ire
proșabil și a trecut cu bi
ne examenul exigenței 
sporite a comisiei de recep
ție»

ing. 
vicepre-

ppmornr pînd eu ora 20, un atrac
tiv concert folcloric. Vom 
asculta cîntece populare 
îndrăgite din zona folclo
rică a Banatului.

fie dat în folosință la fi
nele acestui an. (V.S.) .

SERVICII. In această 
săptămînă, Centrul de 
primire curățătorie al Co-

UN NOU BLOC. In zo- operativei „Unirea" din 
na cartierului Petroșani- Petroșani se va muta în- 
Nord au început lucrările tr-un spațiu nou, la par- 
de construcție a unui nou terul blocului 80 din car- 
blcc. Este vorba de blocul tierul Petroșani-Nord.. 
104, care va fi construit de (M.B.) 
o formație coordonată de - 
nia strul Viorel Cimpoia, FOLCLOR, 
din brigada a 10-a ACM. profesionistă

, oo 1 „ natului din . .Blocul va avea 28 de a- prezenU< joi> ÎH saia

Orchestra
„Doina Ba- 
Reșița va 

......... . L. . l i de 
paitamento cu 2 și 3 came- spectacole a Casei de cul
te și este programat să tură a sindicatelor, înee-

DIVERTISMENT. Sub
egida Teatrului satiric mu
zical „Constantin Tănase", ... ---------
la Casa de cultură din vard, și el în construcție la

CONSTRUCȚII NOI. In 
zonă Tudor Vladimirescu, 
în apropierea noului bule-

străzile și aleile Vulcanu
lui au cunoscut animația 
specifică acțiunilor de cu
rățenie și gospodărire. In 
această zi, sute de elevi 
ai școlilor din Io, .itate, 
împreună cu cetățeni, mo
bilizați de deputați și pre- 
ședmți ai asociațiilor de divertisment în ziua

la Casa de cultură 
Petroșani, grupul „Com
pact", prezență des l._ 
tîlnită în topul ziarului 
nostru, îi invită pe cei mai 
tineri iubitori ai muzicii de 
____ ___ ___  — ,-----1 de 

locatari, au prestat cîteva 27 octombrie, începînd cu 
ore de muncă patriotică, orele 17 și 20, la două în- 
rezultatul conștînd în. . tîlniri cu armoniile rock- 
aspectul plăcut, civilizat ului. Alături de „Com- 

a- pact", vor fi prezenți pe 
GOSPODĂREASCA. Din cum, urbea de ta poalele scenă interpreții Gheorghe 

nou, duminică,. bulevardul, Vîlcanului. (Gh.O.) Gheorghiu și Ilie Mieolov.

MUNCA PATRIOTICA. 
80 de tineri din organiza
ția UTC de la IUMP au 
desfășurat în ultimele zi
le acțiuni de muncă pa
triotică pentru amenaja
rea căilor de acces 
incintă și curățenia 
prejurimilor uzinei.

. Lupeni, a început execu- » 
în - 11 a unui nou bl oc — El, 

cu 64 de apartamente. In 
aceeași zonă, blocurile D6 
și D9 sînt în fază de ele
vație, (I.D.)

din 
îm-

cu care te Intîmpină,

Rubrică realizată de 
Ilorațiu ALEXANDRESCU
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întrecere de cupă, cu profunde semnificații

„Sărbătoarea muncii
și entuziasmului tineresc44

Duminică, baza spor
tivă a C.S.Ș. Petroșani a 
găzduit întrecerile fina
le din cadrul cupei „Săr
bătoarea muncii și entu
ziasmului tineresc", ma
nifestare sportivă de ma
să, desfășurată în ca
drul acțiunilor din „Săp- 
tămîna manifestărilor po- 
Jitico-ideologice, cultu
ral-educative și sportive 
dedicate tineretului Văii 
Jiului". Au avut loc în
treceri la tenis de masă,

I
I

 ... „............. I 
băieți și fete și handbal Popa, liceul de materna- l 
fete. — x _ tică-fizică, 1 victorie. La |

I
I
I
I
I 
)
I

In competiția de HAND
BAL — turneul final — 
s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Liceul in
dustrial Vulcan — Li- 
ceul de matematică fi
zică 12—5, Liceul eco
nomic — Liceul de ma
tematică fizică 6—3, Li
ceul industrial Vulcan — 
Liceul economic 8—5. 
Ca urmare a rezultatelor

Încă un punct prețios pierdut acasă

A.S. PAROSENT VUL
CAN — CSM REȘIȚA 1—1 
(1—1). Echipa din Vul
can a fost ocolită de șansă 
în acest joc I Din start, 
gazdele se instalează cu 
„arsenalul de luptă" în 
avanposturi, linia Gr. Pe
tre — Băltaru — Cristea 
reușind cîteva acțiuni pe
riculoase, întrerupte doar 
de un șut de la distanță 
al reșițeanului Telescu.

In min. 5 Crăciun trimi
te de la 20 m o „ghiulea" 
puțin peste transversală, 
apoi în inin. 8 Dodenciu, 
„evadat" din postul său 
defensiv, îl evidențiază cu 
un șut puternic, pe porta
rul Rbșca. Golul gazdelor 
este prefațat de șuturile 
bune expediate de Bălta
ru (min. ,11) și Cristea 
(min. 12). In min. 14, Băl
taru execută o lovitură li
beră, Dodenciu trimite cu 
capul în spate, de unde 
Sălagean, tot cu capul 
tem de la 5—6 m în gol, 
ș; 1—0 pentru A.S. Paro- 
șens f

Si totuși, pe fondul do
minării echipei din Vul
can, în min. 22 Mărgi
nean tu centrează de pe 

trofeul a . revenit repre
zentantelor Liceului in
dustrial Vulcan, echipă 
antrenată de prof. A- 
lexandru Nuță. ~

La TENIS DE MASA — 
fete, după disputarea tur
neului final, clasamentul 
a fost următorul: locul 
I, Ramona Lăscăianude 
la Liceul de matematică 
fizică, 3 victorii, locul 
II — Luciana Pop, de la 
liceul economic, 2 victo
rii; locul III — Gerasela 

l

băieți: pe locul I — 
Claudiu Negru de la Li
ceul industrial Petro
șani — 4 victorii, locul 
II — Cristian Lovaș, li
ceu! economic — 3 Victo
rii, locul III — Dănuț 
Pavel, liceul economic — 
2 victorii.

H. DOBROGEANU

Ocazii multe, dar...
stingă. Homari ’ a respins 
în picioarele lui Hodină 
care îndeplinește o for- 
malitate și, 1—1.

Surprinzătoarea egala- 
re îi îndîrjește pe cei de 
la A.S. Paroșeni, dar Cris
tea, Baltaru și Crăciun, 
trag milimetric pe lîngă 
buturi.

FOTBAL, divizia B 3

In repriza secundă, gaz
dele se joacă cu ocaziile: 
min. 49 Cristea șutează 
violent la inuchia barelor, 
apoi în min. 57 combina
ția „veteranilor" Gr. Petre 
— Sălăgean rămîne fără 
rezultat, min. 59 rînd pe 
rînd, Cristea și . Crăciun 
ratează din poziții favora
bile, min. 67 Crăciun reia 
splendid cu dreptul, din 
centrarea lui Baltaru, dar 
Roșea respinge în corner, 
min. 70, Vișan, trimite cu 
capul în bară, mingea pri
mită dintr-o lovitură libe
ră executată de Adr. Bar
bu. Punctul culminant al 
ocaziilor este atins în min.

JIUL PETROȘANI — 
OȚELUL GALAȚI 0—0. La 
sfîrșitul celor 90 de mi
nute ale partidei de sîm
bătă, de la Petroșani, pu
blicul dezaproba presta
ția mediocră a echipei fa
vorite, în același timp a- 
plaudînd sportiv, echipa 
oaspete.

Era aceasta o recunoaș
tere obiectivă — deși du
reroasă — că, și sîmbătă, 
formația condusă de trio-ul 
Angelo Niculescu, Gheor- 
ghe Mulțescu și Gogu 
Tonca rămînea datoare 
suporterilor săi — în po
fida încrederii investită în 
ea. O dominare sterilă și 
haotică (în prima repriză), 
un joc la întîmplare, con
fuz și presărat cu nume
roase greșeli de apărare, 
rezolvate în extremis de 
Toma sau rămase nesanc
ționate de atacanții ad- 
verși (în repriza a doua) 
— iată „tabloul" real ’ al 
celor întîm,plate în etapa 
a IX-a a diviziei A. pe 
stadionul din Lunca Jiu
lui. Cu o linie de atac 
în care Lăsconi și Henze 1

77, cînd Gr. Petre trimite 
cu multă ușurință balonul 
de la 11 m (penalty exe
cutat în urma unui faulț 
în careu al lui Telescu 
asupra lui Barbu) pe lîn
gă poarta lui Roșea.

Urmează faze de dra
matism, cu învălmășeală 
în careul oaspeților, care 
fac totul pentru menține
rea rezultatului .— ultima 
mare ocazie fiind în min. 
87, cînd Matula și Crăciun 
nu reușesc să împingă ba
lonul, din apropiere „în 
poartă

Un punct pierdut pe 
teren propriu nu înseam
nă un dezastru; A.S. Pa
roșeni trebuie să se mobi
lizeze, să se concentreze 
mai mult în fazele finale 
ale acțiunilor de atac.

A.S. PAROȘENI VUL
CAN: Homan — Doden
ciu, Buzduga (min. 58 
Vișan), Leleșan, Gr. Petre 
(min. 79 Neiconi) — Ma
tula, Crăciun, Cristea, Adr. 
Barbu, Sălăgean, Băltaru.

A arbitrat bine, Emil Pă- 
trașeu din București.

Eugen OCTAVIAN 

s-au zbătut prea, izolat, do
minați fiind de masivii 
fundași centrali gălățeni, cu 
o linie de mijloc adeseori 
inexistentă și cu o linie de 
apăr a r e... visătoare,

FOTBAL, divizia A

Jiul a prestat, sîmbătă, un 
joc atît de mediocru, lip
sit de orizont tactic,-..Incit 
pe bună dreptate se poate 
spune că eelripa gazdă 
a... cî.știgat sîmbătă un 
punct.

Jucătorii Jiului puteau 
înscrie în prima repriză, 
dar în minutele 12, 20 și 
40, în situații bune, impre
cizia șuturilor lui Băluță, 
Benone Popescu și Hen-

CUPA MEMORIALA

Izbîndă a micilor fotbaliști din Lupeni
Actul final al competi

ției de fotbal destinată 
copiilor născuți în anii 
1974—1975, competiție do
tată cu trofeul memorial 
„Marcel Golgoțiu" s-a 
derulat sîmbătă, 18 / oc
tombrie, pe stadionul Jiul 
din Petroșani, în deschide
rea partidei de divizia A.

Inițiată de CMEFȘ Pe
troșani și clubul sportiv 
„Jiul", în memoria alesu
lui om c’e fotbal Marcel 
Golgoțiu, cel ce a înfiin
țat centrul de copii, și ju
niori, competiția a scos în 
evidență pieocuparea pe 

Echipa care a triumfat in competiția fotbalistică destinată copiilor, finali
zată sîmbătă,-18 octombrie, pe stadionul Jiul. Foto ; T. /ALEXANDRE

zel i-a privat de bucuria 
golului. In repriza a doua 
însă ocaziile s-au rărit, 
echipa gazdă fiind domi
nată fizic de vigoarea con- 
traătăcurilor oaspeților, a

ceștia ratînd situații favo
rabile în minutele 55, 57, 
63 și 75, ca să nu mai nu
mim minutul 82, în care 
arbitrul trebuia să dicteze 
penalty la faultul în careu 
la Antohi! A fost o partidă 
care, exceptînd jocul foar
te bun al lui Timofte, a 
reliefat o seamă de ca
rențe ale jucătorilor Jiului, 

. care s-au concretizat în- 
tr-un semieșec. La minus 

care o au față de viitorii 
fotbaliști asociațiile spor
tive Minerul Lupeni, Mi
nerul-Știința Vulcan, A.S. 
Paroșeni-Vulcan și Jiul 
Petroșani.

Competiția a fost cîștiga- 
tă, detașat, de formația Mi
nerul Lupeni, în finală 
(12—1) cu A.S. Paroșeni 
Vulcan. Echipa ciin Lu
peni, antrenată de inimo
sul tînăr Emil Părău, cu
cerește astfel al doilea 
trofeu în acest an, după 
cupa „Tudor Paraschiva". 
lată-i pe micii fotbaliști 
din Lupeni, dintre numele 

4 în clasamentul adevăru
lui, în așteptarea partide
lor „acasă" cu trio-ul 
„europenelor" (plus Dina
mo), situația este , deose
bit de alarmantă. In a- 
ceste condiții, numai o 
schimbare radicală a opti
cii de joc, de abordare res
ponsabilă a întâlnirilor -mai 
poate salva echipa de la 
retrogradare. Noi ne facem, 
oricum, datoria în a trage 
un (sperăm ..încă, util I) 
semnal de alarmă.

JIUL: Toma — Sedeca- 
ru, Szekely, Florescu, Sta
na (din min. 85 V. Popa) 
— Mulțescu, Găman, Ti
mofte — B. Popescu (din 
min, 36, lien zel), Lasconi, 
Băluță.

Alexandru TĂTAR

lor poate peste ani vom în- 
tîlni pe unii în lumea 
„înaltă" a fotbalului: Flo
rin Crișan, Dan , Verescu, 
Cristian Negru (1 gol în 
finală), Marius Pol gar, 
Cosmin Necula (1 gol), Flo
rin Ambruș, Cosniin Bră- 
nețiu (3 goluri). Cristian 
Ghiran (3 goluri), Ioan 
Drăghici (1 gol), Ștefan 
Kiss (3 goluri), Robert 
Tătar, Florin Manei, Pe
ter Gașpar, Claudiu Kre
mer și Sandu Rush.

Ion LICIU

DIVIZIA A DIVIZIA B 3 DIVIZIA C 8

REZULTATE TEHNI
CE: „U“ Cluj-N. — Uni
versitatea Craiova 1—2, 
Gloria Buzău — Steaua 
București 1—3, Sportul 
studențesc Bucureșu — 
Flacăra Aut. Moreni 2—1, 
S.C. Bacău — Chimia 
Rm. Vîicea 3—0, Dinamo

București — Petrolul Plo
iești 3—0, Rapid Bucu
rești — Corvinul Hune
doara 1—0, FCM Brașov 
— FC Argeș Pitești 1—0, 
FC Olt — Victoria Bucu
rești, amânat. Jiul Petro
șani — Otelul Galați 
0—0.

REZULTATE TEHNI
CE : Armătura Zalău — 
Metalul Bocșa 1-—0,

“Gloria Bistrița — FC 
Bihor- 0—0. Mureșul Expl. 
Deva — UT Arad 1—3, 
Dacia Mec. Orăștie — 
Olimpia Satu Mare 4—1,

AS Paroșeni Vulcan — 
CSM Reșița 1—1, UNIO 
Satu Măre — FC Mara
mureș 0—2, Steaua CFR 
Cluj-N. — Minerul Cav- 
nic 3—0, Strungul Arad 
— CIL Sighet 2—0, Au
rul Brad — „Poli" Ti
mișoara 1—1.

REZULTATE TEHNI
CE: UMT — Progresul 
Tim. 2—1, Minerul Ghe
țari — CSM Lugoj 3—0. 
Unirea S. Mare — Uni
rea Tomnatic 2—0, CFR 
Tim. — Strungul Chiși- 
neu 2—0, Minerul Știința

Vulcan — CSM Vagonul 
Arad 2—1, Obilici S. 
Sîrbesc — Victoria Că- ' : ■ -:,ț
lan 2—0, Metalurgistul 
Cugir — Șoimii Lipova
1—;0, Minerul Lupeni — 
CFR Simeria 2—0;

CLASAMENTUL

1. Steaua : 9 8 1 0 22— 3 17
2. Dinamo 8 5 3 0 27— 5 13
3. S.C. Bacău 9 5 1 3 12—10 11
4. Sportul studențesc 9 4 2 3 14— 8 10
5. FC Olt 7 5 0 2y 11— 6 10
6. Petrolul . 9 4 .2" 3 11— 7 10
7. FC Argeș 8 4 1 3 7— 5 9
8. ,.U“ Cluj-Nap.u a 9 4 1 4 11—10 9
9, Victoria 8 3 2 3 8— 8 8

16. Univ. Craiova 9 2 4 3 9—10 8
11. FCM Brașov 9 4 0 ..s' 6— 9 8
12. Corvinul Hunedoara 0 3 2 4 10—13 8
13. Rapid 9 3 2 - 4 7—10 8
14. Oțelul 9 1 5 3 4— 6 7
15. Gloria • 9 ,3 . 0 6 9—27 6
16. Chimia 9 2 1 6 12—22 ■5

Flacăra Aut.. Moreni ' 9 2 '".lț 6 6—1.9 5
18. JIUL V - 8 1 2 5 7-15 4

ETAPA VIITOARE: mia Rm. Vîicea — „U“
FC Argeș — Gloria Bu- Cluj. Napoca, Victoria 
zău, Oțelul Galați — București — SC Bacău, 
Rapid București, Flacă- Corvinul ‘Hunedoara — 
ra Moreni — Jiul Petro- FCM Brașov. Petrolul — 
șanț, Univ. Craiova — FC Olt, Steaua — pîna- 
Sportul studențesc, Chi- mo.

*) Echipă penalizată cu trei puncte. .

C L A S A M E N T U L
1. Politehnica Tiriiișoâra 9 5 4 0 20^ 9 14

. 2. Gloria Bistrița 9 5 2 2 12— 6 12

. 3. UT Arad 9 5 1 3 10—10 41
4. F.C. Maramureș Baia M. 9 4 2 3 14— 8 10
5. Armătura Zalău 9 4 2 3 14—10 10
6. AS Paroșeni Vulcan 0 4 2 3 12—10 10
7. CSM Reșița 9 .4 2 3 10— 8 10
8. Dacia Mec. Orăștie 0 4 1 4 16—16 9
9. StrUrigul Arad 9 3 ■'•3' 3 10—11 9

10. UNIO Satu Mare. : 0 4 1 4 10—13 9
11. FC Bihor Oradea*) 9 4 3 2 ,14— 6 8
12. Aurul Brad 0 3 2 4 9—11 8
13. Steaua CFR Cluj-N. 9 3 2 4 10—12 8
14. Olimpia Satu Mare 9 3 2 4 9—15 Vg
15. Metalul Bocșa. .. 9 3 1 5 12—13 -7
16. Minerul Cavnic 9 3 0 6 14—17 6
17. CIL Sighet . ■ 9 2:' 2 5 8—15 6
18. Murfeșul Expl. Deva 9 2 0 7 5—19 4

ETAPA VIITOARE: 
CIL Sighet — Gloria 
Bistrița. FC Maramureș 
— Steaua CFR Cluj-N,, 
CSM Reșița — UNIO 
Satu Mare. Metalul Boc
șa AS Paroșeni Vul
can, , Poli" Timișoar a —

Armătura Zalău. Olim
pia Satu Mare — Aurul 
Brad,. Minerul Cavnic — 
Strungul. Arad, UT Arad 
— Dicia Mec. Orăștie, 
FC Bihor ' — Mureșul ; 
Expl Diva

*•) Echipă penalizată cu trei puncte.

( L A S A M .E N T U L
1. Unirea S. Mare 8 :-7' .0 1 14— 4 21
2. C.F.R. Timișoara 8 5 1 2 16— 5 16
3. Vagonul Arad 8 4 3 1 15^- 8 15
4. Progresul Timișoara 8 5 0 3 15—10 15
5. Minerul Șt. Vulcan 8 5 O 3 13—13 15
6. Metalurgistul Cugir ■■■ JL 4 0 4 15^—11 12
7. Minerul Lupeni*) ■ 4 1 3 11—10 12

• 8. Șoimii Lipova 8 4 0 4 15—13 12
9. Strungul Chișineu 8 4 0 4 10—14 12

10. U.M.T. 8 3 2 3 7—12 1.1
li. CFR Simeria '3 1 •1 11—13 10
12. Unirea Tomnatic 3 0 14—14 9
13. Minerul Ghelari "/■fi 2 1 5 9—18 7
14. Obilici S. SîrbeSc”) 8 3 0 5 9—12 6
15. C.S.M. Lugoj . 8 2 0 5 10—18 6
16. Victoria Călan 8 1 1 .6 6—15 4
*) Echipă penalizată cu un PUIIict

ETAPA VIITOARE: '-...'ne) •>. CSM — CFR 
Minerul Șt. Vulcan — Titriișoara,.. Victoria Că- 
Unirea S Mare, Progre- lan - Minerul. Ghelari, 
sul — Minerul Lupeni, Unirea Tomnatic — 
Metalurgistul Cugir — UMT. Vagonul Arad — 
Obilici. Șoimii — CFR. Strungul Chișiiieu.
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Manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei Recoltei"
(Urinare din pag. I)

adevărată școală a pro
ducțiilor record.

Reîntâlnirea țu . condu
cătorul partidului și statu
lui în această' zi de tradi
țională sărbătoare și însu- 
flețitor bilanț a constituit 
pentru locuitorii județu
lui Olt un minunat prilej 
de a-i exprima, direct și 
cald — la fel cum au fă
cut-o de fiecare dată cînd 
l-au avut în mijlocul lor 
— sentimentele de ne
țărmurită dragoste, stimă și 
recunoștință pentru dărui
rea și abnegația revolu
ționară cu care acționează 
pentru dezvoltarea inten
sivă și modernizarea con
tinuă a agriculturii, a tu
turor ramurilor economiei 
naționale, pentru ' ridica
rea gradului de civilizație 
al satului românesc și 
progresul multilateral al 
țării, pentru împlinirea 
noului destin al patriei, 
pentru edificarea socialis
mului și comunismului pe 
pămîntul României.

Aceste alese simțăminte 
și-au găsit o vibrantă ex
presie în primirea entu
ziastă făcută iubiților oas
peți.

La - coborîrea din elicop
ter, care a aterizat pe pla
toul din fața întreprinde
rii de Aluminiu din Slati
na, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de primul secretar al Co- 

' miletului județean Olt al 
P.C.R., Vasile Bărbulescu, 
care’ le-a urat, în numele 
tuturor celor ce muncesc 
și trăiesc pe aceste înflo
ritoare meleaguri, un căl
duros bun venit.

Erau de față numeroși 
localnici, muncitori și ță
rani, care au aclamat și 
ovaționat îndelung pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa E lena 
Ceaușescu.

Coloana oficială de ma-
*

șm.i a străbătut apoi, prin

cipalele artere ale munici
piului Slatina.

- Tovarășii N ,i c o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor de 
caldă stimă și prețuire ale 
locuitorilor orașului.

Tovarășul N ic o 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat au fost 
invitați să viziteze expozi
ția „Agricultura județului 
Olt în Epoca. Nicolae 
Ceaușescu".

Cadrul expoziției a fdst 
folosit pentru o dezbatere 
aprofundată a experienței 
bogate acumulate de lu
crătorii ogoarelor oltene. 
La dialogul purtat de se
cretarul general al parti
dului au participat Gheor- 
ghe David, ministrul agri
culturii, Paula Prioteasa, 
ministrul industriei ali
mentare și achiziționării 
produselor' agricole, Marin 
Vasile, președintele Uniu
nii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Produc-' 
ție, Tiberiu Mureșan, pre
ședintele Academiei de 
Științe Agricole și Silvice, 
primii secretari ai Comite
telor județene de partid 
Arad, Argeș, Bihor, Brăila, 
Călărași, Constanță, Dolj, 
Giurgiu, Ialomița, Teleor
man, Timiș, Vîlcea și al 
Sectorului agricol Ilfov, 
conducători de unități a- 
gricole, cercetători.

Ampla expoziție organi
zată la Slatina cu prilejul 
„Zilei Recoltei" a pus preg
nant în evidență transfor
mările profunde ce au a- 
vut loc în agricultura ju
dețului Olt, ca urinare a 
transpunerii în practică a 
hotărîrilor celui de-al 
XHI-lca Congres al parti
dului, a obiectivelor noii 
revoluții agrare, a indica
țiilor și orientărilor date 
de secretarul general al 
partidului.

In timpul vizitării expo
ziției, au fost prezentate 

măsurile întreprinse pen
tru continua sporire a po
tențialului productiv al 
pământului.

Secretarul general al 
partidului a fost, informat 
că, datorită folosirii rațio
nale a pămîntului, aplică
rii unui întreg complex de 
măsuri, dar mai ales pri
ceperii și pasiunii dovedite 
de cei ce-și desfășoară ac
tivitatea în agricultura ju
dețului, producția agricolă 
globală a sporit în ultimele 
două decenii de 5 ori, pre
cum și de 3,4 ori la grîu, 
de 3,6 ori la orz, de 12,4 
ori la porumb, de 4,2 ori 
la floarea-soarelui, de -4,4 
ori la soia și de 4,2 ori la 
sfecla de zahăr. Impor
tante creșteri s-au înre
gistrat în legumicultura, 
pomicultură, viticultură, 
în sectorul creșterii ani
malelor. Este elocvent 
faptul că. aproape 50 - de 
unități agricole de stat și 
cooperatiste au obținut 
recolte record, ce depășesc 
substanțial media pe județ. 
Urmare firească a creșterii 
producțiilor' agricole, vege
tale și animale, au sporit 
substanțial livrările jude
țului la fondul de stat.

Un rol hotărîtor în ob
ținerea unor' producții 
mari, sigure și stabile în 
județul Olt l-a avut folosi
rea semințelor din soiuri 
și hibrizi de mare produc
tivitate. In expoziție sînt 
prezentate soiutile de grîu 
Fundulea-133, Flamura- 
80, Lovrin-34, precum și- 
soiul de perspectivă Fun- 
dulea-4, cu un potențial 
productiv de 6 pînă la 9 
tone la hectar, soiurile de 
orz „Miraj", „Productiv" și 
„Precoce",. ultimul recent 
omologat, cu o productivi
tate de pînă la 10 tone la 
hectar, numeroși hibrizi 
de porumb aflați în maica' 
cultură, dintre care se re-, 
marcă creațiile recente 
Fundulea-320 și 378, tim
purii și de mare producti
vitate.

Tn continuare s-au vizi
tat spațiile rezervate zo
otehniei, sector în care 
județul Olt a acumulat, de 
asemenea, o bogată expe
riență.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost pre
zentate realizările privind 
creșterea constantă a efec
tivelor de animale și a 
producțiilor' acestora, con
form programului jude
țean de dezvoltare a . zo
otehniei. Față de anul 
1965, efectivele de bovine 
și ovine șînt acum de a- 
proape.,două ori mai mari, 
iar numărul porcinelor ă 
sporit de circa trei ori. Au 
fost vizitate apoi standu
rile care ilustrează realiză
rile din sericicultură, a- 
picultură și clin sectorul 
creșterii animalelor mici.

In sectorul rezervat me
canizării a fost prezentată 
o gamă largă de mașini și 
utilaje agricole, noi și mo
dernizate, aflate' în dota
rea unităților de produc
ție.

Pe parcursul vizitării ex
poziției, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat e- 
forturile depuse în jude
țul Olt pentru dezvolta
rea intensivă a agriculturii, 
a felicitat pe cei ce mun
cesc pe ogoarele oltene, 
recomandând să se acțio
neze pentru generalizarea, 
în întreaga țară, a expe
rienței primului județ „E- 
rou al Noii Revoluții .. A- 
grare".

La plecarea clin expozi
ție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost ovațio
nați îndelung, cei. prezenți 
exprimând sentimentele 
de aleasă stimă și profundă 
dragoste ale tuturor locui
torilor județului față de 
secretarul general al parti
dului pentru activitatea sa 
neobosită desfășurată pen
tru elaborarea și înfăptui
rea politicii agrare a parti
dului, pentru' ‘ înflorirea 
continuă a satului româ
nesc, a scumpei noastre 
patrii — România socia
listă.

DECRET PREZIDENȚIAL
(Urmare din pag. I)

— întreprinderii agri
cole de stat „Studina", ju
dețul Olt — 8 180 kg la 
hectar ;

— Cooperativei agrico
le „Vișina Veche", județul 
Olt — 8 063 kg la hectar ; 

. — întreprinderii agrico
le de stat „Toninștec", .ju
dețul Timiș -- 8 022 kg la 
hectar- ;

— întreprinderii' agrico
le de stat „Nădlac", jude
țul Arad — '8 010 kg la 
hectar ;

— Stațiunii didactice 
experimentale Timișoara, 
județul Timiș — 8 055 kg 
la hectar.

Art. 4. — Se conferă ti
tlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" următoare
lor _ unități agricole socia
liste care au obținut Ia 
orz producții medii de 
peste 8000 kg la hectar pe 
întreaga suprafață cultiva
tă :

— Cooperativei agrico
le de producție „Băilești", 
județul Dolj — 9 193 kg la 
hectar ;

— întreprinderii agrir 
cole de stat „Dragalina", 
județul Călărași — 8700 
kg la hectar ;

— Cooperativei agricole 
de producție „Orîea", ju
dețul Olt — 8 426 kg la hec
tar ; .

— Cooperativei agricole 
de producție „Valea Mare", 
județul Olt — 8240 kg la 
hectar ;

•ț— întreprinderii agri
cole de stat „Recaș", jude
țul Timiș — 8 210 kg lâ 
hectar ;

— . întreprinderii agri
cole de stat „Stelnica", ju
dețul Ialomița —- 8159 kg 
la hectar ;

—- Cooperativei : agri
cole de producție „Periam", 
județul Timiș — 8100 kg 
la hectar.

Art. 5. — Se conferă 
titlul de „Erou al Noii 
.Revoluții Agrare" urmă
toarelor unități agricole 
socialiste care au obținut 
o producție medie de peste 

20 000 kg porumb știuleți 
la hectar pe întreaga su
prafață cultivată :

— Cooperativei agrico
le de producție „Scorni- 
cești", județul Olt — 27 450 
kg la hectar ;

— Combinatului agroin
dustrial Timiș — 25 600 kg 
la hectar și care a îndepli
nit și criteriile stabilite 
pentru producția animală;

— întreprinderii agrico
le de stat „Corabia", jude
țul Olt — 25 366 kg la hec
tar ; _

— întreprinderii agrico
le de stat „Mihăile.ști", ju
dețul Giurgiu — 24 300 kg 
la hectar ;

— întreprinderii agrico
le de stat „Turnu Măgure
le", județul Teleorman —■ 
24 268 kg la hectar ;

— Cooperativei agrico
le de producție „Secusigiu", 
județul Arad — 23 611 kg 
la hectar ;

■— Cooperativei agrico
le de producție „Salonta", 
județul Bihor —- 22 103 kg 
la hectar.

Art. 6. — Se conferă ti
tlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" următoare
lor unității agricole socia
liste care au obținut la 
cartofi de toamnă produc
ții medii de peste 50 000 
kg la hectar pe întreaga 
suprafață cultivată :

•— întreprinderii agrico
le de stat „Prejmer", ju
dețul Brașov — 51 000 kg 
la hectar ;

— Cooperativei agrico
le de producție „Sînmar- 
tin", județul Harghita — 
50 800 kg. la hectar ;

— întreprinderii agri
cole de stat „Rădăuți", ju
dețul Suceavă — 50 107 kg 
la. hectar.

☆ »
. Prin decret preziden-. 

țial, s-a mai conferit ti
tlul de „Erou al Noii Re
voluții Agrare" unităților 
agricole socialiste de .' stat 
și cooperatiste care au 
obținut. producții agricole 
vegetale și animale la ni
velul obiectivelor noii re
voluții agrare.

Marea adunare populară din municipiul Slatina
(U rmare din pag. 1) 

re a rezultatelor muncii 
lucrătorilor ogoarelor din 
această parte a țării, au 
venit zeci de mii de țărani 
cooperatori, alți oameni ai 
muncii din agricultura 
județului.
Sosirea tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
in tribuna oficială a fost, 
întîmpinată de zecile de 
mii de participant la ma

rea adunare populară cu 
puternice și însuflețite a- 
p'auze, uralc și ovații.

Participant» la marea 
sărbătoare, locuitorii jude
țului au trăit un moment 
de profundă satisfacție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înmînat înal
tul titlu de „Erou al Noii 
Revoluții Agrare" județu
lui *Olt, primului secretar 
al Comitetului Județean 
Olt al P.C.R. și unor uni
tăți agricole socialiste, con

ferite prin Decret Prezi
dențial.

Mulțumind pentru înal
tele distincții conferite, la 
adunare ău luat cuvîntul 
tovarășii Vasile Bărbules
cu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al 
P.C.R., Nicoiae Vasilescu, 
președintele CAP „Ogo
rul" din comuna Pecica, ju
dețul Arad, Gheorghe Efti- 
mie, directorul TAS Jega- 
lia, județul Călărași, Ma
rin Tupangiu, președinte

le CAP Băilești, județul 
Dolj, Gheorghe Gavrilovici, 
directorul IAS Rădăuți, 
județul Suceava, Czege 
Alexandru, președintele 
CAP Salonta, județul Bi
hor și Romulus Zaharia, 
directorul IAS Turnu Mă
gurele, județul Teleorman.

Intîmpinat cu multă în
suflețire, cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și 
stimă, în încheierea adună

rii a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretarul general al 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătoru-: 
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebit interes, și profun
dă satisfacție, fiind subli
niată în repetate rânduri 
cu îndelungi, și puternice 
aplauze, urale și ovații.

Părăsind stadionul, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 

au străbătut pe jos un a- 
devărat culoar viu forma-t 
din zeci de mii de localnici, 
care au exprimat, prin vii 
și îndelungi aplauze și u- 
rale,. bucuria de a-i fi avut 
din nou. ca oaspeți dragi 
la acest eveniment cu pro
funde semnificații în viața 
județului și a locuitorilor 
săi.

Ceremonia plecării a 
avut loc de pe un platou 
aflat în apropierea stadio
nului.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: La răspântie; 
Unirea: Declarație de 
dragoste; Parîngul: Mis
terul statuii de aur.

LONEA: Ce a pățit 
Senka.

VULCAN — Luceafă
rul: Doctorițele.

LUPENI — Cultural: 
Dispariție ' misterioasă.

URICĂNI: Urmărit.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județe,ne 
Hunedoara.

20,00 Telejurnal.
20,15 TIB ’86 (color).

— Emisiune realizată 
la .cea de a XI l-a e- 
diție a Târgului In
ternațional Bucu
rești.

20,25 Teatru TV : •
Comoara din deal

. de Cornelia Marcu. 
Spectacol preluat 
de la Teatrul- Na
țional București.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

MEMENTO

Mica publicitate
- ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță încetarea din viață 
a scumpei lor

IENE1 ANA (născută HAIDUC)
78 ani

Cortegiul funerar pleacă de Ia capelă, miercuri, 
22 octombrie, ora 15,30. (9135)

NEPOȚII Cornel și Dorica anunță cu adâncă du
rere încetarea din viață a scumpei lor mătușă 

Prof. BRANGA ELENA
Cortegiul funerar pleacă miercuri, 22 octombrie, 

ora 14, de la domiciliu. (9132)'

SOȚIA și fiica mulțumesc tuturor celor care 
prin prezență, flori și compasiune au fost alături 
de noi la încercarea grea suferită prin pierderea 
scumpului nostru sot și tată

KOCSIS LEVENTE
. (9130)

SOȚIA, fiica, ginerele și nepoțelul mulțumesc 
rudelor și tuturor celor care au fost alături <le noi 
la pierderea scumpului nostru soț, tată, socru și 
bunic

DEAR PETRU
Nu-I vom uita niciodată. (9129)

FAMILIA anunță cu profundă durere împlini
rea a 6 săptămîni de la dispariția scumpului nostru 
soț, tată si bunic

Ing. KURON ȘTEFAN
Nu-1 vom uita niciodată. (9124)

SOȚIA, fiul, fiica, nora și nepoata amintesc cu 
aceeași durere în suflet că se împlinește un an de 
cînd ne-a părăsit pentru totdeauna iubitul nostru 
soț, tată, socru și bunic

PASSUDETTI IACOB
Amintire veșnică, lacrimi si flori pe mormăitul 

lui. (9118)
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