
Ședința
Executiv al C, C. al P.C.R.

a

Sub președinția tovarășului Nicolae 
.Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, luni a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
p.c.R.

In cadrul ședinței, a fost examinat Ra
portul privind aplicarea măsurilor refe
ritoare la majorarea retribuțiilor. Co
mitetul Politic Executiv a apreciat că 
programul privind aplicarea fermă a prin
cipiilor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunii, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, a sistemului de 
retribuire a muncii și creșterea retribu
ției în acest cincinal, elaborat din iniți
ativa tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
adoptat de Plenara Comitetului Central 
din iunie 1983, reflectă politica consec
ventă a Partidului Comunist Român de 
creștere a producției materiale șî a efi
cienței acesteia, de creare a tuturor con
dițiilor pentru ridicarea permanentă a 
bunăstării materiale și spirituale a în
tregului popor, țelul suprem al politicii 
partidului, al orinduirii noastre socialiste.

In perioada de la 1 septembrie 1983 — 
re- 
0a- 

acți- 
no- 

cres-

1 august 1984 a avut loc creșterea 
tribuțiilor tuturor categoriilor de 
meni ai muncii. In urma încheierii 
unii de majorare, retribuția medie 
minală a personalului muncitor a 
cut la 2 925 Iei, în 1984, față de 2 238 lei 
în ahul 1989 — ceea ce reprezintă o spo
rire a retribuției de 30,7 la sută. In ace
lași timp, prin -noțiunile întreprinse pen
tru asigurarea stabilității prețurilor, în 
anul 1984 se realizează un indice de pre
turi de 123,3 la sută față de anul 1980, 
în loc de 124,5 la sută cit a fost planifi
cat, ceea ce face ca, în aceste condiții, 
creșterea retribuției reale în luna au
gust 1984, (a încheierea acțiunii de ma
jorare a retribuțiilor, să fie de 6 la sută, 
față de 5 la^ută cit s-a prevăzut în pro
gram,,. ■

, Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că noile retribuții tarifare majorate co-

respund coeficienților de ierarhizare a 
retribuțiilor tarifare aprobați prin lege 
și asigură menținerea raportului de 1 la 
5,5 dintre retribuția minimă și cea maxi
mă pe economie.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
totodață, programul de aplicare a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a partidului 
în domeniul retribuirii muncii în anul 
1985, potrivit căruia retribuția reală a 
personalului muncitor umează să creas
că, în 1985, cu 8 la sută, față de anul 
1980. Ca urmare, retribuția medie nomi
nală, la sfîrșitul anului 1985, va ajunge 
la 3 000 lei.

De asemenea, în cadrul ședinței Comi
tetului Politic Executiv, a tost prezenta
tă o informăre privind aplicarea măsuri
lor de majorare a pensiilor. Pe baza a- 
cestor măsuri, pensia medie cu vechime 
integrală a crescut, începînd de la 1 au
gust 1984,. la 1750 lei. In condițiile men
ținerii stabilității prețurilor, majorarea 
reală a pensiilor este de 6 la sută.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
măsurile luate de perfecționare a siste
mului de retribuire a muncii, de crește
re a retribuțiilor și majorare a pensiilor, 
sînt în concordanță cu actualul stadiu 
de dezvoltare economico-socială a țării, 
cu cerințele perfecționării mecanismului 
economico-financiar, cu cadrul organiza
toric al democrației muncitorești, bazat pe 
participarea nemijlocită a maselor la con
ducerea economiei, a vieții sociale, a în
tregii societăți. S-a subliniat că înfăptu
irea prevederilor referitoare la creșterea 
nivelului de trai constituie o nouă ex
presie a griji: pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o poartă ri
dicării continue a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Comitetul Politic Executiv a evidenți
at faptul că, pentru a se crea în conti
nuare condiții de creștere a nivelului de

(Continuare în pag. a 4-a)
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Proiectul de Directive ale Congresului al XlII-lea al partidului
f La temelia progresului

Dezvoltarea industrială dinamică,
Obiectivele mobiliza

toare ale proiectului de 
Directive ale Congresu
lui al XlII-lea al parti
dului orientează toate 
eforturile națiunii noas
tre socialiste în direcția 
continuării dezvoltării 
dinamice, multilaterale 
și echilibrate a societă
ții, ridicării gradului de 
civilizație a întregului 
popor. La baza progre
sului. neîntrerupt pe ca- 
re-1 va cunoaște econo
mia noastră socialistă în 
viitorul cincinal, în con-, 
formitate cu proiectul 
de Directive, se află 
dezvoltarea intensivă a 
industriei, realizarea u- 
nor produse de ridicat 
nivel tehnic și calitativ, 
creșterea prioritară a 
ramurilor și subramuri- 
lor de înaltă tehnicita
te care valorifică la ma
ximă eficiență materi
ile -prime, resursele e- 
nergetice și de muncă 
socială, asigurînd o com
petitivitate superioară a 
produselor românești 
peste hotare.

calitativ superioară
în promovarea progre
sului. tehnic, în asigura
rea dinamismului și mo
dernizarea întregii eco-

Promovînd concepția 
nouă, calitativ superi
oară de industrializare, 
potrivit căreia sînt dez
voltate cu prioritate ra- nomii, în sporirea veni- 
munle și subramurile tului național —■ indus

tria construcțiilor -de 
mașini și industria chi
mică, vor spori într-un 
ritm mediu anual supe
rior, de 7—7,5, respectiv, 
8,5—9 la sută. Printre 
obiectivele prioritare ale 
industriei construcțiilor 
de mașini se prevede 
ca peste 96 la sută din 
producția-marfă să fie 
constituită din produse 
noi și reproiectate, iar 
industria chimică să fie 
orientată cu precădere 
spre prelucrarea supe
rioară a materiilor pri
me. Sînt obiective care 
incumbă o seamă de e- 
lemente calitative defi
nitorii care pun pe prim 
planul preocupărilor^ 
optimizarea, diversifica
rea și perfecționarea teh
nologiilor de fabricație, 
ridicarea parametrilor ca-

de înaltă tehnicitate ca
re asigură creșterea ran
damentelor globale și a 
eficienței economice în 
utilizarea resurselor ma
teriale și energetice, con
cepție afirmată puternic, 
perseverent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pro
iectul de Directive pre
vede pentru cincinalul 
viitor creșterea în rit
muri susținute a pro
ducției industriei cons
trucțiilor de mașini și 
industriei chimice, mo
dificări structurale pro
funde în producția a- 
cestor ramuri de bază ale 
economiei naționale.
Grăitor este în acest 
sens, bunăoară, faptul 
că față de un ritm me
diu anual de creșterea 
producției-marfă indus
triale de 6—6,5 la sută, 
producția unor ramuri 
ce au rol determinant (Continuare to pag a 2-a^/

Prin folosirea la capa-
• me

de 
uti-

citate a complexelor 
canizate, a combinelor 
abataj și a ceiorlaltor 
l'aje din dotare, minerii 
de la Paroșeni, au obținut 
în primă decadă a lunii 
septembrie o producție 
suplimentară de 1238 to
ne de cărbune. Cu acestea 
plusul acumulat de 
ceputul anului se 
la peste 42 000 tone 
cărbune. In această 
minerii sectorului I 
extras peste sarcinile 
plan 550 tone ie cărbune. 
Din cadrul acestui sector 
s-au remarcat minerii fron- 
taliști din brigăzile condu
se de Gavriiâ Mesaroș și 
Nicolae Brutu. Prin depă
șirea ritmici,.-... productivi
tății muncii cu peste 2 000 
kg pe post, minerii acestui 
sector au extras peste pre
vederile 
ceputul 
30 000 
Trebuie 
că sectorul 11, 
prima parte a anului 
confruntat cu unele greu
tăți, prin eforturi susținute 
depuse de întregul colectiv, 
a reușit să depășească mo
mentele grele și să se si
tueze cu producția extrasă 
zilnic la un nivel superior 
sarcinilor de cian. La rea- 

' Uzarea și depășirea sarci
nilor de plan din această 
lună au contribuit și cele
lalte sectoare de producție 
ale minei, din rîndul căro
ra s-au remarcat 
le din abatajeie 
zate conduse ie 
Andrașic, Oprea 
Gonstatin Ciobănoiu 
Francisc Fazacaș.

la în- 
ridică 

de 
lună 

au 
de

de pian de la în- 
anului aproape 

tone de cărbune, 
subliniat faptul 

care în 
s-a

Realizările la înălțimea 
cerințelor impuse de dez
voltarea minei, 
nele producției 
de cărbune raportate 
colectivul :.._____ _
— investiții al I.M. 
trila, demonstrează 
rîrea comuniștilor, a 
lectivului de mineri,

-neri și tehnicieni de 
tîmpina marele forum 
comuniștilor 
al XlII-lea al-- partidului
— cu rezultate pe măsura 
condițiilor create. Aceas
tă hotărîre a fost expri
mată și cu prile j ăl adună
rii generale de 
seamă și alegeri 
zației de partid 
tor. In cauruJ 
comuniștii și-au 
opiniile cu privire 
modul in care trebuie să 
se acționeze pentru bunul 
mers al producției, pen-

de desti- 
viitoare 

__ de 
sectorului XI 

Pe- 
hotă- 

co- 
ingi- 

a în- 
al 

Congresul

dare de 
a organi- 
din sec- 
adunării, 
exprimat 

la

fs

• •

tru asigurarea capacită
ților viitoare. Dealtfel, 
s-a situat pe locuri frun
tașe în întrecerea socia

listă dintre sectoarele de 
investiții din Valea Jiu
lui, aceasta atestă matu
ritatea politica și potenți
alul tehnico-organizato- 
ric al colectivului, decis 
să-și ridice pe coordonate 
superioare întreaga acti
vitate. Iată de ce, ătît în 
darea de seamă cît și în 
cadrul dezbaterilor, o-
biectul prioritar al ana
lizelor l-a constituit va
lorificarea deplină a re
zervelor de care se dispu
ne, găsirea de noi soluții 
tehnico-productive — o- 
biective spre care trebuie 
concentrată o activitate po-

T. CAMPIANU

(Continuare în pag. a 2-a)

La C.S.P.L. Iscronî
PRODUSE PESTE 

PLAN
Anul acesta, colectivul 

condus de tehnicianul Ioan 
Lazăr a obținut realizări 
remarcabile. Pe opt luni 
la trei produse destinate 
exportului — mangal de 
bocșă, celuloză cojită, fag 
și cherestea rășinoase — 
planul a fost depășit cu 
40 000 lei-valută. La pro. 
ducția internă, la semifa
bricate din lemn de fag, 
cherestea fag și doage che
restea, depășirea repre
zintă peste 150 la sută.

Conducătorul unității 
-din lscroni, ing. Radu 

Ceuță, a subliniat numele 
unor lucrători forestieri 
ca Vasile Abănăriței, Ga
bor Chiș, Ion Lamă șan.
Ion Tudorică, Drăghici 
Rusu, Ioan Dănăilă, Teo
dor Smărăndesdu, Gheor- 
ghe Blag, Elena Onea, Ana 
Gherase, care au depus 
multă hărnicie și pricepe
re pentru realizarea sar
cinilor de producție. (A.T.)

Tricotaje pentru export

brigăzî- 
mecani- 
Nicoiae

Țene, 
Și

Printre unitățile economice din Va
lea Jiului, care raportează în aceste 
zile un bogat bilanț de muncă pe pri
mele opt luni ale anului, în cinstea ce
lui de-al XlII-lea Congres al partidului 
se află și întreprinderea de tricotaje 
Petroșani.

Numai în luna august producția des
tinată exportului a fost ’ “
20 000 lei, de la începutul 
indicator fiind depășit cu 2,3 la sută. 
Indicatorul de calitate al 
fost, de asemenea, depășit cu 0,2 la su
tă în condițiile în care gradul de înno-

depășită cu 
anului acest

producției a

ire a producției este de peste 85 la su
tă. De remarcat un amănunt nu lipsit 
de importanță: numai în acest an au 
fost introduse în fabricația de serie 180 
de produse noi, 30 dintre acesteă fi
ind deja contractate cu beneficiari ex
terni.

La realizările dobîndite și-au adus 
o importantă contribuție muncitoarele 
din schimburile conduse de ing. Steluța 
Sabangean, maiștrii Maria Peter, Irina 
Ispas — secția confecții și Iosif Len- 
ghet — la tricotaje.

Un program realist de 
dezvoltare a patriei 

pe calea unor profunde transformări 
structurale și calitative

Prin întregul său conți
nut, proiectul de Directi
ve ale Congresului al 
XlII-lea al partidului, 
poartă pecetea gîndirii re
voluționare și a concepției 
profund științifice a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii; cu o 
excepțională putere de a- 
naliză dă soluții realiste 
problemelor vitale ale 
creșterii economiei națio
nale, orientează și concen
trează eforturile în direc
țiile determinante pentru 
dezvoltarea dinamică, mul
tilaterală și echilibrată a 
societății și ridicarea con
tinuă a nivelului de civi
lizație socialistă. Obiec-

tivele de importanță ma
joră ale cincinalului 
1986—1990 și pentru pe
rioada de perspectivă pî- 
nă în anul 2000 asigură un 
program realist de înfăp
tuire a unor profunde 
transformări structurale și 
calitative în întreaga via
ță economică și socială a 
țării. Caracterul profund 
științific și realist âl a- 

docu- 
este 

și de 
princi*

cestui important 
ment programatic 
pregnant ilustrat 
faptul că printre

Dr. ing.
Constantin TEODORESCU, 
directorul Centrului de 
cercetări pentru securitate 

minieră Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)
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i
calitatea muncii!

(Urmare din pag. 1)

tuate cu promptitudine 
ți la un nivel calitativ 
superior, celelalte ana-

Dezvoltarea industriala
Sub .semnul deplinei 

adeziuni față de Hotă
rîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., privind realege- lize, specifice laborato- comuniștilor _________
... ......... . rulu. reaiizate cu un ției de partid la îndepli-

consum redus de mate- ----- -■■- - - •
riale și energie, întări
rea vieții de organizație, 
a disciplinei de partid 
au fost cîteva din direc
țiile prioritare în care 
biroul organizației a ac
ționat cu deosebită efi
ciență. Drept rezultat,

rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu- în înalta 
funcție de secretar ge- 
neral al partidului, co
muniștii organizației de 
bază nr. 7 Laborator, de 
la Preparația Lupenî, au 
dezbătut cu înaltă res
ponsabilitate comunistă 
proiectul de Directive 
ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, 
expfimîndu-și totalul a- 
tașament față de preve
derile programatice ale 
documentului de excep
țională însemnătate pen- 

comunist

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

în organizațiile 
de partid

------------------------------------•

control și cercetare
la preparație, evidenția 
eforturile deosebite ale 

organiza-

dinamica
Un program 

realist

tru viitorul 
al țării. /

Dezbaterile din 
narea geherală de 
de seamă și alegeri au 
constituit pentru . comu
niștii laboratorului un 
bun' prilej de analiză a 
propriei’ activități, de e- 
valuare exactă a modu
lui în care biroul or
ganizației, toți . cornut 
nîstjf 'Și-au dus la înde
plinire sarcinile.

Rezultatele din acti
vitatea de producție, re
levate de darea de sea
mă, au răsplătit efor
turile comuniștilor, prin
cipalii indicatori ai pla
nului economic specific 
laboratorului fiind în
depliniți sau chiar depă
șiți în procente substan
țiale. Recepția Cantita- 

, tivă și calitativă a căr
bunelui brut livrat de 
întreprinderile miniere 
din Valea Jiului făcută 
cu maximă exigență, a- 
nalizele speciale efec-

adu- 
dare

nirea exemplară, a indi
catorilor planului. Tot
odată, spiritul critic și 
autocritic, promovat de
altfel cu consecvență și 
în dezbaterile din adu
nările generale de partid 
a caracterizat marea ma
joritate a intervențiilor 
făcute de eomunști în a- 
dunarea de alegeri, ei a- 
nalizînd cu .răspundere 
lipsurile manifestate în 

, activitatea biroului, for- 
mujînd în acest sens pro
puneri interesante care 

; să conducă la îmbunătă
țirea muncii. Etelka 
Popescu, 
ciove] Keanu, 
gă, Petruța 
nu. omaiu 
insistat cu

supra
de organizarea mai bu
nă a muncii, necesitatea 
ridicării continue a nive
lului politico-ideologic 
și profesional al comu
niștilor organizației, îm
bunătățirea stilului și 
metodelor de muncă ale 
noului birou, în
scopul ridicării întregii 
activități de partid la un 
nivel calitativ superior. 
Din cuvîntul partici- 
panților la dezbateri a re-

n umărul de analize e- 
fectuate a crescut cu 5,5 
la sută față de plan, 
numărul de contestații 
la analize a scăzut la 65 
din care doar 9 s-au 
pierdut, iar consumul de 
energie s-â redus cu 7000 
kWh. Sint doar ‘ cîteva 
din succesele înregistra
te de comuniștii organi
zației în aceste prime 
8 luni ale anului.

Așa cum au subliniat 
mulțî dintre participăn- 

ții la discuții, printre ca
re Ioan H e g e 1 y, 
Constantin Pîrva, Oli
via Urdă — biroul 
organizației a acordat 
o atenție deosebită în
tăririi muncii de partid, ieșit angajamentul ferm al 
creșterii răspunderii și 
exigenței tuturor comu- 

' niștilor, sporirii spiritu
lui lor de angajare și 
mobilizare la realizarea 
planului. In acest 
Claudia Tvein, șefa 
boratorului central

muncii.
Constantin Po- 

loan Stîn- 
Ascunsea- 

vorbitori au 
precădere i- 

aspectelor legate

comuniștilor, deplina lor 
mobilizare pentru ca re
zultatele muncii, în cins
tea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, să 

sens se situeze la parametri 
la- calitativi superiori.
de Gh. CIIIRVASĂ

(Urmare din pagina 1) rea acestor obiective au 
făcut in luările de cuvînt 
comuniștii Vasile Pavel, 
Ștefan Bicskei, Ion Bîr- 
sănescu, Iosif Szilagy, Va-

■ Toții,
loan
Bo-

litică susținută, în vede
rea executării optime a 
lucrărilor de deschideri, 
de maximă importanță și sile Stări; - Eugen
de înaltă eficiență econo- "
mică în dezvoltarea mi
nei. S-a subliniat că nu 
numai ritmul de execuție 
a investițiilor — situat ’a 
nivel înalt, ținînd cont d- at dorința de a acorda în
făptui că în doar doi ani 
și jumătate s-au 
în plus față de sărc!nt 
UOO ml lucrări 
—, ci și concentrarea tu
turor preocupărilor spre 
obiectivele prioritare sint. 
de o importanță cV'OȘeoi- 
tă. Cîteva dintre aceste 
obiective, cum sint a- 
dîncirea puțului centru, 
execuția noului puț 3 Est 
din zona de dezvoltare 
actuală a minei, deschi
derea orizontului plus 100 
în blocul zero, finalizarea 
lucrărilor la orizontul 
minus 100 blocul 2 **pnș- 
tituie, prin însăși hotărî- 
rea adoptată de adunarea 
generală, puncte distincte 
pe agenda de lucru a or
ganizației de partid din 
sector, a biroului nou a- 
les. Propuneri valoroase 
vizînd tocmai îndeplini-

realizat

miniere

Francisc Barabas, 
Solyoin, Alexandru 
lunduț, Gheorghe Ghiciuc, 
Sever Ghebeanu și Bujor 
Bogdan, care au evidenți- 

tregul , sprijin biroului 
organizației de bază nou 
ales pentru, a-și. exercita 
cu autoritate și eficiența" 
rolul conducător în acti
vitatea economică, în des
fășurarea muncii politice, 
in materializarea hotărî- 
rilor adoptate.

In deplin consens cu 
gîndul și voința tuturor 
minerilor, ale întregului 
popor, comuniștii secto
rului XI și-au exprimat 

unanima adeziune fațade 
Hotărîrca Plenarei C.C. 
al P.C.R. privind realege
rea, la Congresul al XIII- 
lea, in înaltă funcție de 
secretar general al parti
dului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Minerul de 
onoare al țării, văzînd în 
aceasta garanția viitoare
lor înfăptuiri socialiste. .

I 
I *
I
I

surse primare, în special a 
lignitului și șisturilor bi
tuminoase, extinderea 
construcției de hidrocen
trale, accelerarea progra
mului de realizare a cen
tralelor nuclearo-electrice, 
amplificarea folosirii sur
selor noi de energie — 
solară, geotermică, a vîn- 
tului, biogazului și bio- 
masei — mărirea . randa
mentului de conversie a 
energiei primare prin ex
tinderea producerii com- 

surse proprii a necesaru- binate a energiei electri
ce și termice, . 
se la minimum 
hidrocarburilor. _
tul de Directive stabileș
te sarcini precise indus
triei energetice privind 
elaborarea de soluții pen
tru funcționarea optimă a 
sistemului electrOenerge- 
tic național, sporirea ran
damentelor instalațiilor e- 
nergetice, diminuarea con
sumurilor proprii tehno- 

a
e-

li ta ti vi ai produselor 
nivel mondial, punerea în 
Valoare a noi surse de 
materii prime și materi
ale, prelucrarea superi
oară a acestora.

Ș Desigur, o sarcină prio
ritară a cincinalului 
itor este dezvoltarea 
zei de materii prime 
nerale și de energie, 
vederea asigurării în 
mai mare măsură din

la

lui economiei. In cadrul 
programului de cercetare 
geologică se va pune ac
cent pe creșterea rezerve
lor de țiței, gaze naturale, 
cărbuni, combustibili pen
tru centralele nuclearo- 
elcctrice etc. In industria 
extractivă, proiectul de 
Directive prevede aplica
rea pe scară largă a me
todelor de exploatare de 
mare productivitate, 
tinderea mecanizării 
urărilor miniere din 
teran și suprafață, 
huilă, întreaga
brută va fi supusă spă
lării în vederea 
în continuare a cantității 
de cărbune cocsificabil. 
In viitorul cincinal se va 
dezvolta extracția de șis
turi bituminoase, cariera 
de la Anina atingînd ca
pacitatea de profil. Creș
teri importante sînt pre
văzute în viitorul cinci
nal și la extracția de ți
ței, minereuri etc.

Dezvoltarea bazei 
nergetice se va realiza 
valorificarea eficientă 
tuturor tipurilor de

redueîndu- 
„ folosirea 

Proiec-

privind

(Urmare din pag. 1)

ex- 
lu- 

sub- 
la 

producție 

creșterii

e-
prin

logice în centrale și 
pierderilor în rețelele 
lectrice de transport.

Concomitent cu dezvol
tarea dinamică, intensivă 
a industriei noastre socia
liste, proiectul de Direc
tive prevede, importante 
sarcini agriculturii. Cin
cinalul viitor va asigura 
în continuare dezvolta
rea intensivă și moderni
zarea întregii agriculturi,, 
accelerarea creșterii pro
ducției vegetale și anima
le, prin mai buna orga
nizare și folosire a între
gii suprafețe agricole a 
țării, aplicarea cuceririlor 
înaintate ale științei agro
zootehnice.

palele direcții de orienta
re a cercetării științifice 
figurează creșterea apor
tului oamenilor de știin
ță și cercetătorilor Ia asi
gurarea prin eforturi pro
prii a bazei de materii 
prime. In proiectul de 
Directive se prevede ex
tinderea investigațiilor 
complexe pentru desco
perirea de noi rezerve mi
nerale, dezvoltarea noilor 
tehnologii pentru valorifi
carea eficientă a zăcă
mintelor cu conținuturi 
utile mai scăzute sau si
tuate în condiții grele de 
exploatare, creșterea ran
damentelor globale și e- 
ficienței economice în u- 
tilizarea materiilor prime 
și materialelor. Este . pre
văzut un capitol special 
de măsuri vizînd . asigu
rarea independenței ener
getice a țării prin intensi
ficarea cercetării științi
fice, dezvoltarea tehnolo
gică și prin introducerea 
progresului tehnic în toa
te domeniile industriei;

In mod evident, baza 
acestor orientări funda
mentale, activitatea de cer
cetare științifică își va 
spori substanțial contri
buția la promovarea pro
gresului țehriicp-știiiițific în 
toate domeniile economi
ei naționale. Iți ansam
blul lor, prevederile pro
iectului de Directive sînt 
riguros fundamentare și 
realiste, orieritînd efortu
rile și capacitatea creatoa
re ale oamenilor muncii 
spre realizarea unei creș
teri economice intensive, 
calitativ superioare pen
tru sporirea continuă a 
avuției și vejiitului națio
nal și, pe' această bază 
asigurarea creșterii pe mai 
departe â bunăstării po
porului, ridicarea Româ
niei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Pe deplin conștient de 
■sarcinile, ce-i revin, colec
tivul centrului de cerce
tări pentru securitate mi
nieră Petroșani își expri
mă hotărîrea de a riu-și 
precupeți eforturile și de 

. a face totul pentru spori
rea aportului său la în
făptuirea programului de 
cercetare . științifică .. pre
figurat în proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIIT-lea al partidului.

Impiegatul de miș
care Emil Notar și lă
cătușul de revizie Va- 
sile Udroiu, pun la 
punct detaliile de ma
nevră și alte operațiuni 
specifice transportului 
feroviar pentru a ex
pedia de la Preparația 
Lupeni un nou tren cu 
cărbune spălat.

Foto: Al. TĂTAR

Faza județeană a concursului formațiilor 
pompieri
nea a lipsit; de ce oare ?): loan Țirno- 
vari (șef formație), Dezideriu . Darloezi, 
Lucian Enescu, Nicolae Catrinoiu, Maxim 
Pavel, Constantin . Enescu, Iuliu Bogdan, 
Coștică Pîrvu, loan Boia, Tiberiu Râezek. 
Concursul â constat din trei probe: în- 
demiriare și viteză, ștafetă, șl desfășura
re. Este un concurs care, în apropierea 
„Zilei pompierilor** din țara noastră, 13 
septembrie, a reliefat pregătirea, posibi
litatea de lucru și de intervenție a for
mațiilor de pompieri, toate cele 11 for
mații a vînd evoluții bune. (Al. Tătar)

civile de
Duminică, 9 septembrie, cu începere de 

la ora 9,30,♦ pe stadionul C.F.R. din Simeria 
ș-a desfășurat, în prezența unui public 
numeros, faza pe județ, a concursului 
formațiilor civile de 'pompieri reprezen- 
tînd unități economice și orașe din jude
țul Hunedoara. e,'

Printre participante s-a numărat . și 
formația ; civilă de pompieri de la între
prinderea minieră Lupeni, care, în final, 
a reușit să ocupe un merituos loc II.

Iată și membrii echipajului care a re
prezentat Valea Jiului (formația din 1-6-

Ilalasz, Ioan Gall, 
ria Pop, Ana Ț“’ 
Vasile VasiUc. 
ția e deschisă. 
27 septembrie.

• LIBRETE, 
și cinci de 
libretelor de 
cu dobîhdă și cîștîguri 
în autoturisme din mu
nicipiul nostru au avut

1 .. '..'V bucuria de a constata
cadrul taberei că, la cele două trageri 

trjnieșțriale din acest an, 
libretele lor au ieșit 
cîștigătoare. Morala — 
ur; libret la C.tțC. cons
tituie dovada chibzuin-

• EXPOZIȚIE. La clu
bul sindicatelor din Lu
peni s-a deschis, o expo
ziție de pictură și grafi
că cu lucrări executate 
de membri ai cercului 
de arte plastice al clu
bului în < 
de creație dț țg Cîmptț 
lui N'eag ce a avut 10c 
la sfîrșitul lunii august. 
Expun Petre Radu, Ca
melia Balint, Tiberiu

Ma-
Ki'nCses și 

Expozi- 
pînă în 
(I.D.)

Douăzeci 
posesori ai 

economii

..• NOUA STAȚIE A.C.R. După efectuarea unui 
măre; volum de lucrări de amenajare, stația de în
treținere auto A.C.R. s-a mutat din cartierul - Aero
port pe strada Slătinioara. ...

Noua stație oferă prin dotare corespunzătoare 
posibilitatea efectuării unei game variate de testări 
și reglări, inclusiv la sistemul de direcție. De ase
menea, se. execută revizii tehnice anuale și repara
ții diverse iu autoturismele 
lor A.C.R.

tei, dar și a șansei. (I.V.)
• FLOR1COLĂ. Pa

ralel cu lucrările de în
treținere a zonelor verzi 
— tunderea „gardurilor 
vii, tăierea buruienilor

-A semințe, însăraînțări r-ipâi 'multe zile, muhe|- 
de plante . pentru răsă

dit șt în ghivece.; La Dă 
nuțoni se află în 
de amenajare o 
seră de flori cu o 
față de 1 ha; (T.

• INIȚIATIVĂ, 
cinta secției de 
ții metalice a l.A.C.M.M. 
Petroșani, din inițiativa 
unor meseriași, a fost 
amenajată ți cultivată 
cu diverse legume, o mi- 

. că suprafață de teren. 
Bine îngrijite, încă din 
primele luni de vară, le- 

din primăvara viitoare gumele au dat roade. In

proprietate a membri-

:, curs 
: nouă 
supra-

■Ț.) L':::
In in- : 

confec-

a

vtorii secției au avut la 
îndemînă, la 
suplimentului,

servirea 
. __ . salată,

ceapă, castraveți și chiar 
roșii din propria grădi
nă. Urmează varza pen- 
tru murat, gpliile, țelina, 
morcovii și alte legume 
care vor fi recoltate In 
curînd. ■ (V.S.) ■ Ț:

Rubrică realizată de 
T. TătARCA

<5
V.

etc. —, floricultoarele 
de la serele I.G.C.L. Pe
troșani își asigură în a- 
ceste zile materialul ne
cesar pentru plantările



LUPTE LIBERE

Surpriză de proporții
■ Asistență fecord 

tribunele stadionului
în tușurile fiind opera lui

..____ „„ Mi- Adomniței, Risîpitu, Sa-
nerul Motru, la „patrulă- Vti, Plugar, Nicuț Muh- , 
terul“ de lupte libere, tean (100) și Sergiu A-, 
care a aliniat la saltele gavriloaie (plus 100). In 
garniturile Minerul Mo-derbiul oltenilor: C.S.M.
tru, C.S.MJ Craiova, Craiova — Minerul Mo— 
C.F.R. Timișoara și Jiul tru 7—3, întâlnirea gaz- 
Petrila. In cea de, a șasea delor cu C.F.R. Timișoa

ra avind ca scor final 
6—'4 in i’âvoareă mine
rilor.

Cele trei victorii reali
zate de luptătorii din 
Vale schimbă substanțial

■3:

a primei divizii 
(seria a 11-a), ' favorită 
pornea echipa . craiovea- 
nă, învingătoare în tur 
în ’ întâlnirile cu celelal
te combatante. Cu o gar
nitură ' tânără : (Nicușor configurația; ci asamentu- 
Marmaliuc, Traian Mol- lui. Cu două., etape îna- 
nar, Al. Zsiga, Tudor Ro- inte de finalul întrecerii 
mân și Sefgi'u Agayriloa- pe serii, adițic— 22 J ' 
ie sîrit încă juniori). Jiul puncte, Jiul se află 
Petrila a răsturnat toate poziția a Ill-a, 
calculele hîrtiei , înviiî- 
girid cu 6—4 pe C.S.M. 
Autorii punctelor învin
gătorilor, obținute

etapă

mâlul întrecerii 
adiționări 30 de 

pe 
, . . .. ,. .. , după
Vulcan București și Cen
trul de antrenament Tg. 
Jiu, așadar cu șanse spo
rite de participare la tur
neul final. Performanță 
notabilă, dacă avem în 
vedere tinerețea echipei 

_______ _ ___-F.1 Petrila și valoarea 
Risîpitu (57), Nicușor deosebită a seriei. Pe lîn-
Marmaliuc (62), Ion Sa- 
vu (74) și Vasile Plugar 
(82). Cu același scor a 
terminat învingătoare e- 
chipa antrenată de Ion 
Corbel și Vasile Mar- permanent asigurat
maliuc în _ .
feriștilor timișoreni, ce- lupte, inginerul șef al mi--

. , . nu
mai prin victorii: la tuș, 
sînt: Vasile Adomnicăi 
(28 kg), debutantul Eu- 
gen Boțoroga (52), Mircea din

gă buna pregătire a luptă
torilor, profesionalismul 
tehnicienilor echipei, sub
liniem dragostea pentru 
acest sport și sprijinul

de 
compania ce- președintele secției de

le șase puncte ale petri- nei Petrila, Grigore Gr.îj- 
lenilor, din nou numai dan, odinioară performer
tușuri, fiind , obținute de de elită al sportului la
aceiași luptători. In ulti- saltea.
mă întâlnire, în fața ga- In penultima etapă, Ia 

Petrila (7 octombrie), 
luptătorii noștri întâlnesc

- S. J

leriei localnice „benefi
ciind" de arbițraje „păr

tinitoare, Jiul s-a . impus 
și în fața" Minerului: 
6—4, de această dată

U.S, Tirgovîște și 
Brăneșți.

AtonB Fostul luptător al C.S.S. Petroșani.
Cindea, elev al antrenorului Lieă Făgaș, a avut o 
c omportare remarcabilă la recentele finale ale. nați-, 
opalelor de lupte libere, cucerind medalia de ar
gint la 68 kg. Printre învinșii săi s-au numărat foș
tii campioni Dănăilă (Tg-. jiu), Gergely (Steaua) și 
Procop (Brăila). Centura de1 campion a revenit cole
gului său "de club, Traian Marinescu (Dinamo 
Brașov),

victo
rii în serie, și-a adăugat 
în palmares medalia , de 
■bronz. , Felicitări atî.t lui, 
cît și celui care i-a - în
drumat primii pași spre 
saltea,: inimosul și ambi

țiosul antrenor Lică- Fă
gaș.

H La tradiționalele în- țitilnd apoi numai 
treceri ale turneului 
„Prietenia", speranțe o- 
limpice, desfășurate re
cent la București, lă care 
âu participat luptători 
valoroși din țările socia

liste, Aron Cîndea a pășit 
cu stîngul, fiind învins 

—n prima întâlnire. Ob- Sever NOIAN

orație și sensibilitate — iată atribute ale evoluțiilor micuțelor gimnaste ce 
reprezintă în concursuri Școala sportivă <lin Petroșani.

’ Foto: Șt. NEMECSEK

CAMPIONATUL
JUDEȚEAN DE FOTBAL

Victorie 
în deplasare
MINERUL TELIUC — 

MINERUL ■■ ANINOASA 
1—2 (0—0). Start viguros 
în cursa de repromovare 
în divizia C al echipei Mi
nerul Aninoasa. Sub con
ducerea pricepuților și i- 
ni moșilor antrenori Emil 
Dobres-u și Iulică Bălosu. 
foști jucători la Aninoasa, 
fotbaliștii din Vale au cîș- 
tigat derbiul cu colegii lor 
de breaslă din Teiiuc. Sco
rul a fost deschis în min. 
60 de tânărul Filiche, că-.;. : 
ruia i-am prezis o frumoa
să carieră sportivă. In min. 
70 gazdele au egalat, pen
tru ca, cu zece minute îna- . 
inte de fluierul final, a- 
celași Filiche să pecetlu
iască soarta partidei în fa
voarea oaspeților. (I V.) .

FOTBAL DIVlZtA C Jj FOTBAL DIVIZIA C

Spectacol de calitate* goluri multe
MINERUL-ȘTIINȚA VUL- 

C’AbT — TIRNAVELE BLAJ 
5—0 (1—0). Cuplajul du
minical de pe stadionul din 
Vulcan a adus goluri mul
te și, bineînțeles,' satisfac
ții pentru suporterii divi
zionarelor C din Vale. 
Combinata a. dominat co
pios, pentru că juniorii și 
cădeții ei s-au integrat bi
ne în joc ,în acest sens 
ne-a impresionat Scoruș, 
un atacant- pertinent, cu a- 
petit pentfir /combinații; și 
bun pun her. De tapt, for
ța de șoc a echipei: antre-. 
mite de. prof. ..Cpșoreanu? și. 

iCățuți o constituie tripletă 
ofensivă . . Scoruț-BÎleru- 
Topor, dar. uneori, mizincl 
pe prea multe ■ combinații, 
se uită fază de finalizare.- 
Acesta a fost: și motivul 
pentru care tabela de mar
caj a suferit prima modi
ficare abia. în rifin. 44; 
Scoruș a centrat pentru 
Topor, apoi balonul a fost 
.reluat de Ciprîia peste
Haidău și propulsat în plă- 
su.

Primul atac de după 
. pauză (46) s-a soldat cu 
(mărirea handicapului, .șu

tul lui Bileru a fost de
viat de Pinca, dar ultimul 
apărător n-a . mai putut 

; interveni la „bomba" lui

Topor. Detașarea cate
gorică a degajat emoțiile 
gazdelor, fazele frumoase 
sau succedat cu repeziciu
ne și firesc golurile au 
marcat debusolarea tîrriăi 
vanilor. Au mai înscris: 
Scoruș (Șl), dintr-o lovitu
ră de cap la cornerul ex
pediat de Ciorîia, Ene Ci- 
prian (59), care, a folosit 
acelâși procedeu’ tehnic, 
cînd balonul a revenit din 
liară, la șutul lui Bileru. 
In "riîiTf”-76, după o. -cursă 
soliVără, Bileru ~a fost a-: 
crosat în careu de Simit,

lovitura de pedeapsă • e 
transformată, după două... 
execuții, de Frățilă. In con
secință, o partidă Spectacol, 
cu combinații de mare 
rafinament tehnic, în care 
înaintașii gazdelor au ma
nifestat multă imaginație 
și și-au făcut cu prisosin
ță „meseria". Din forma-

- ția învingătoare cei mai 
buni ni s-au părut Scoruș, 
Bileru, Filip și Ciorîia, Du
pă părerea noastră, Bile- 

•ru merită să intre în aten
ția antrenorilor' Jiului ! '■

Ion VULPE

Joc bun, 
după pauză

In iînagine, portarul oaspeților este înfrînt pen
tru a 5-a oara de înaintașii formației Minerul-Știința 
Vulcan.

Foto: Ioan BALOI
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a alpinîștilor pctrileni j
* v i

ccux noaptea suspenuata ,m pere- 
al 4-lea bivuac al traseului. Dar )

uipiiuștiiur noștri este ue rivcuntesiat. 
In perspectiva apropiatei: confruntări ) 
naționale — finala campionatului de ț 
tineret ce va avea loc Iurta aceasta la i' 
Herculane — performanța tinerilor al -' 
piniștâ de la Petrila este de bun augur, ț 
ea reprezentând o prețioasa verificare, / 
un examen de o deosebită : valoare ce r 
prefigurează o comportare la înălțimea > 

• așteptărilor în prestigioasa competiție ț - ----- - — ,, ------ ---- ... .
Ei bine, în fața cutezanței, îndraz- ele’ anvergură republicană. ț

nelii și îndemînării alpinișților noștri i
dificultățile traseului au cedat. Cei pes- Anton IIOFFMAN ’

0 vatorsasă performanță
Folosind condițiile prielnice pe care 

august le oferea, de regulă, pentru că- 
țărările de mare altitudine pe pereții 
stîneoși ai munților, la mijlocul lunii 
trecute doi membri ai echipei de alpi
nism a Asociației sportive „Jiul" Petri
la au realizat cea mai valoroasă perfor
manță de pînă la această dată a aces
tor tineri pasionați ai acestui sport al 
curajului și îndrăznelii bărbătești. Des
pre ce este vorba ? Dimitriu Rîza și Ni
colae Mihuț, formînd echipe mixte cu 
doi alpiniști bucureșteni, au reușit într-o 
escaladare temerară șă cucerească ves
titul traseu alpin — de cea mai mare 
dificultate în țâra noastră — cu
noscut sub denumirea de „Fisura al
bastră" din Valea Albă a Bucegilor. tn 
tentativa lor, temerarii alpiniști au 
ales varianta cea mai complexă, denu
mită „Floricioiu", cu grad de dificulta
te 6B, avînd 18 lungimi de coardă, cu 2 
pasaje de 6-j- și un tavan cu 3 surplom
be succesive, traseu despre care, atunci 
cînd l-a cucerit, celebrul Emil ian Cris- 

— părintele alpinismului românesc 
— afirma că „e inaccesibil altora"..

te 400 de metri de traseu au fost stră
bătuți în. 10 (zece I) ore, timp în care 
au survenit două ploi reci și cîteva învă
luiri ale peretului stâncos de ceața densă 
aducătoare de mari, dificultăți, din lip
sa vizibilității. De remarcat că în timp 
ce prima echipă condusă de Dimitriu 
Rîza reușea șă încheie traseul la lăsa
rea întunericului, cea de a doua echipă 
a petrecut noaptea suspendată în pere
te, în îl 1- „ ’ . _ .1
la ivirea zorilor și cea de-a doua < 
chipă, în care se afla Nicolae Mihilț, 
a ieșit victorioasă din traseu întoreîn- 
du-se la refugiul Coștila. .. ,

Valoarea performanței sportive .-c 
alpinîștilor noștri este de. necontestat.

anvergură republicană.

Rezultate înregistrate 111 partide ale
seriei a IlI-a a diviziei naționale B de fotbal :

Strungul Arad — Mureșul-Explorări Deva 1—0, 
C.F.R. Timișoara —Armătura Zalău 1—0, „U“ Cluj- 
Napoca —'Industria Sîrmei C. Turzii 5—1, Gloria 
Bistrița . — Minerul Cavnic 3—ț), Gloria Reșița — 
Olimpia Șatu Marc 2—2, Avîntul Reghin — Meta
lurgistul. Cugir 3—0, Unirea Alba Iulia — U.T. A- 
rad .1—0, Sticla Arieșul Turda — C.S.M. Reșița 
1—1, Aurul Brad — Minerul Lupeni 2—1 (1—1).

T.E L E X ■ igg TELEX
MUNCHEN 10 (Ager- 

pres). La Muhehen, a 
avut loc tragerea ia sorți 
a meciurilor din prunul 
tur al Cupelor europene de 
baschet. • / .

In „Cupa campionilor 
europeni", la masculin, e- 
chipa Steaua București va 
întâlni (primul joc pe . te
ren propriu) pe învingă- 
toarea meciului preliminar 
dintre B.C. Nicosia și 
Maecabi fel Aviv. In com
petiția similară feminină, 
Universitatea Clu.j-Nape-. 
ea va juca în . compania 
formației Besiktas Istan

bul, urmind să susțină pri
mul meci-; . în deplasare. 
Partidele tur se. vor dispu
ta la 4 octombrie, iar re
turul la 10 octombrie (la 
feminin) și la 11 octom
brie (la masculin).

In competiția feminină 
„Cupa Liliana Ronclîetti", 
echipa Olimpia București 
este calificată direct in tu
rul II, unde -va?întâlni (pri
mul joc în deplasare) pe 
cistigătoarea meciului
Poully (Elveția) — M.T.K. 
Budapesta. Cele două man
șe sînt programate la 31 
octombrie și, - respectiv, 7 
-noiembrie.'

MINERUL PAROȘEN1 • - 
METALUL: SIGHIȘOARA 
3—0 (0—0). întorși cu do
uă, puncte „de aur" de la 

Sibiu, elevii noului cu
plu de antrenori Mihai 
Marian și Constantin Ma
ria au tratat întîlnirea din 
etapa secundă cu urca inul- ., 
tă ușurință, uitând parcă 
dictonul: „nici un . meci 
nu se aseamănă eu celă
lalt", nematerializînd oca- . 
ziile avute în primele mi
nute, chiar dacă și-au tre
cut în cont două bare: Lă- 
zăroiu (15) și lspir. (28),. pre
cum și uriașa ocazie a lui 
Boloș din min. 24 („cap" 
de la numai ‘ 6 in, peste 
poarta lui Manta). Meta- 
lurgiștii din Sighișoara au 
avut meritul de a se apă
ra o primă repriză exact, 
dar fără a periclita 
poarta apărată de Creean. 
Pînă în finalul primei re
prize mai consemnăm o 
nouă ratare a lui Balta- 
riu (reluare cu capul de 
la numai 8 m in portar) 
din min. 42.

„Muștruluiți" la cabine de 
„principalul" M. ■ Marian, 
spre o mai mare concen
trare in fazele de finaliza
re, jucătorii din Paroșeni 
reușesc după pauză, pe 
fondul unei prelungite do
minări, să deschidă scorul 
în min. 55, prin Boloș,' ca
re a fructificat o bună cen
trare a lui lspir, portarul 
oaspeților rămînînd „stană 
de piatră" la șutul acestuia. 
Oaspeții ies cu curaj la a- 
tac, dar ratează o hună' o- 
cazie, „lucrată" pe aripa 
dreaptă de către M.ilhe 
(min. 70), 9 minute mai 
târziu, din nou Boloș, ri
dică tribunele în picioare; 
2—0. în urma unui fault 
în suprafața de pedeapsă 
asupra lui Matula. Cînd 
conturile păreau închise, 
gazdele inițiază un nou 
atac prin Birsan și cen
trarea acestuia este relua
tă în plasă de Baltariu, eu 
largul concurs al portaru
lui Manta: 3—0 (85). Re
zultatul consfințește buna • 
evoluție din cea de a doua 
parte a jocului, dar și di
ferența de valoare dintre 
cele două echipe, întrucît, 
cu numai trei corner© și 
două șuturi pe spațiul por
ții metaluigiștil din Sighi
șoara nu au putut ; emite 
mai multe pretenții.-

Vasile STAFIE
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Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R,
(Urmare din pag. I’

trai, este necesar ca toți oamenii mun
cii, în calitatea lor de proprietari, produ
cători și beneficiari, să acționeze — așa 
cum a indicat secretarul general al parti
dului —cu cea mai mare răspundere pen
tru desfășurarea ritmică a întregii acti
vități economice, pentru înfăptuirea in
tegrală a prevederilor de plan privind 
realizarea producției fizice, a producției 
de export, pentru creșterea mai accentu- 
ată a productivității muncii, ridicarea ca

lității produselor și sporirea eficienței în 
[întreaga economie națională.

' Constatînd cu satisfacție că, de la 1 
! august 1984, toate categoriile de oameni 
i ai muncii primesc retribuții majorate, 
■ Comitetul Politic Executiv și-a exprimat 
[convingerea că aceste măsuri vor da un 
! nou și puternic impuls activității crea
toare a tuturor celor ce muncesc din 
toate domeniile vieții economice și soci
ale și a cerut organelor și organizațiilor 
tic partid, ministerelor și centralelor, 
conducerilor întreprinderilor, consiliilor 
oamenilor muncii, tuturor organismelor 

muncitorești să ia toate măsurile pentru 
asigurarea condițiilor necesare înfăptui
rii exemplare a prevederilor planului pe 
anul în curs și pe întregul cincinal, pen
tru ridicarea întregii activități la un ni
nsei superior de calitate si eficiență 
aceasta constituind o contribuție esențială a 
sporirii venitului național și, pe această 
bază, a creșterii în continuare a nivelu
lui de trai al întregului popor.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat și aprobat mandatul 
delegației române la următorele două 
sesiuni ale Conferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit ca delegația ță
rii noastre să continue să promoveze ac
tiv la Conferința de la Stockholm concep
ția, considerentele și propunerile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, pri
vind măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa. In acest 
sens, delegația va conlucra strîns cu toa
te delegațiile participante și va acționa, 
împreună cu acestea, pentru trecerea cît

mai curînd la negocieri concrete asupra 
tuturor propunerilor prezentate la con
ferință, în vederea identificării posibili
tăților de acord, a apropierii pozițiilor și 
a elaborării unor acorduri corespunză
toare. ,

Comitetul Politic Executiv a reafirmat, 
și cu acest prilej, hotărîrea României de 
a acționa în așa fel incit Conferința / de 
la Stockholm să contribuie, prin modul 
de desfășurare și rezultatele sale practi
ce, la întărirea încrederii și securității în 
Europa, la reluarea dialogului și negocie
rilor, a politicii de destindere, să răs
pundă pe deplin așteptărilor popoarelor 
europene privind trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmare nucleară, 
realizarea unei Europe unite, fără arme 
nucleare, a unei Europe a păcii și cola
borării între toate statele,- fără deosebi
re de orînduire socială.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
și aprobat, de asemenea, propunerile pri
vind activitatea delegației române la cea 
de-a 39-a sesiune a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, care va 
începe luna aceasta. Comitetul Politic E- 
xecutiv a subliniat că delegația va pro

mova activ poziția României, concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privi
re la situația internațională actuală, ini
țiativele și propunerile sale referitoare la 
soluționarea problemelor deosebit de 
complexe ale lumii contemporane, în in
teresul păcii, al dezarmării, al colaboră
rii și înțelegerii între popoare, al regle
mentării pe cale pașnică a stărilor de în
cordare și conflict, al lichidării subdez
voltării și instaurării noii ordini economi
ce mondiale, al făuririi unei lumi mai bu
ne și mai drepte pe planeta noastră.

Ș-a arătat că, în întreaga sa activi
tate, delegația Republicii Socialiste Româ
nia va trebui să pornească de la faptul 
că problema fundamentală a epocii noas
tre o constituie oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, apărarea drep

tului suprem al oamenilor, al națiuni
lor la viață, la pace, la libertate și in
dependență, la existență liberă și demnă.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic E- 
xecutiv a soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de partid și 
de stat. *■ . .. / ■/

zăCTU^MTaiTEZl IN LU/MfE
Ample acțiuni în favoarea păcii,

BERLIN 10 (Agerpres).
— La Berlin a avut loc 
un miting al oamenilor 
muncii, organizat cu oca
zia Zilei internaționale de 
comemorare a victimelor 
fascismului, transmite a- 
genția ADN. Au fost pre- 
zenți Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D. 
Germane, alți conducă
tori de partid și de stat 
ai R.D.G. Horst Sinder- 
mann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Ca
merei Populare a rostit o 
cuvîntare.

Din România a fost pre
zentă o delegație a Comi
tetului foștilor luptători 
și veteranilor de război 
împotriva fascismului, con-

pentru dezarmare 
dusă de general-maior (r) 
Gheorghe Teodoreșcu.

☆ /
BELGRAD 10 (Ager

pres). — La Vis (R.S.F.I.), 
a avut loc un mare miting 
consacrat marcării a 40 de 
ani de la sosirea în a- 
ceastă localitate a mare
șalului Iosip Broz Tito, 
de unde a fost lansată bă
tălia decisivă pentru eli
berarea Iugoslaviei, în cel 
de-al doilea război mon
dial — transmite agenția 
Taniug.

In cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, președintele 
Prezidiului C.C. al U.C.I., 
Aii Șukria, a evidențiat, 
între altele, necesitatea 
intensificării luptei pen
tru preîntîmpinarea de-

pentru reluarea dialogu
lui în favoarea intensifi
cării cooperării între sta
te, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice;

• ☆ ■

WELLINGTON 10 (A-
gerpres). — Participanții 
la Conferința anuală a 
Partidului Laburist din 
Noua Zeelandă, de guver- 
nămînt, care își desfășoa
ră lucrările la Wellington, 
au adoptat o rezoluție prin 
care se pronunță pentru 
ieșirea țării din pactul 
ANZUS — transmit agen
țiile Associated Press și 
France Presse. Documen
tul cere, totodată, retra
gerea țării de la orice 
manevre militare, precum 
și renunțare la orice a- 
lianță militară cu o țară 

nu-teriorării în continuare a deținătoare de arme
situației internaționale și cleare.

Kaportul anual al 
secretarului general 

alO.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 

(Agerpres). — La Națiu
nile Unite a fost dat pu
blicității raportul anual 
al secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, înainte de înce
perea sesiunii ordinare a 
Adunării Generale, căre
ia îi va fi prezentat — re
latează agențiile de presă.

In prezent — apreciază 
raportul — în fața organi
zației mondiale stau trei 
Obiective majore vizînd 
instituirea unei ordini 
internaționale stabile: un 
sistem acceptat de menți
nere a păcii și securității 
internaționale, dezarma
rea și limitarea armamen
telor și dezvoltarea trep
tată a unui sistem echita
bil și eficient de relații e- 
conomice internaționale.

FILME

!
20,00

I

!
i
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Afacerea Pigot; 
Unirea: Elegie; Parîngul: 
Vreau să știu de ce am 
aripi. ■

PETRILA: De dragul 
tău, Anca.

LONE A: Spectacol la 
comandă.

ANINOASA: Familie
trăsnită. V

VULCAN — Luceafă
rul: Cecilia, I—II.

LUPENI —
Gară pentru

URI CÂNI 
un tren.

Cultural: 
doi, I—II. 

oprit

15,25 Ecran de vacanță.
15,35 Laureați ai Festi

valului național 
„Cîntarea “ 
niei". 
Albei.
Universul
Telejurnal (parțial | 
color). I
Țara întreagă în- 
tîmpină Congresul 
al XlII-lea al Parti
dului Comunist 1 
Român.
O țară, un partid, ! 
un popor. . j
Cîntece patriotice 
și revoluționare.

20,50 Teatru TV: "j
„Fata și caruselul", 
de Al. Voitin. j

22,20 Telejurnal (parțial I 
color). I

Româ- 
Comorile

femeilor.

20,20

20,40

I 15,00 Telex.
15,05 La orizont 

școlar 1984—1985

SOFIA

Parada militară 
și demonstrația festivă 

a oamenilor muncii
SOFIA 10 (Agerpres). — 

Duminică, la Sofia a avut 
loc parada militară și de
monstrația festivă a oa
menilor muncii în cinstea 
celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei revoluției soci
aliste de la 9 Septembrie 
1944 din Bulgaria.

In tribuna mausoleu
lui Gheorghi Dimitrov, 
din capitala țării — 
transmite agenția BTA 
— au luat loc conducători 
de partid și de stat bul
gari, în frunte cu Todor 
Jivkov, secretar general 
al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, oas
peți de peste hotare.

A fost prezentă dele
gația condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, membru 
supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 

al P.C.R., președintele Ma
rii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste Româ
nia, care participă la fes
tivitățile organizate la 
Sofia cu prilejul marii 
sărbători a poporului bul
gar.

Agendă energetică
■ DELHI. In cursul ce

lui de-al 7-lea plan eco
nomic al Indiei (1985— 
1991), va fi alocată suma 
de 20 miliarde dolari pen
tru prospecțiuni geologi
ce și valorificarea noilor 
zăcăminte de petrol și 
gaze. Din 1980, scrie zia
rul „The Economist", ex
tracția de petrol a Indiei 
a crescut de la -200 000 
barili zilnic la 600 000 ba
rili în 1984.

■ ''JAKARTA. Minis
trul indonezian al minelor 
și energiei a anunțat că 
țara sa dispune de im
portante rezerve de hidro
carburi. In 1966 rezervele 
de petrol ale țării erau 
eșalonate pe o perioadă 
de 10 ani la un nivel de 
extracție de 600 000 barili 
zilnic, iar în prezent ele 
șînt eșalonate pe o peri
oadă de 20 ani. Pînă la 
sfirșitul anului vor fi fo
rate 241 de sonde.

■ TOKIO. Centrul ni
pon de cercetare și valo
rificare a noilor surse e- 
nergetice a anunțat că în 
întreprinderile firmei
„Matsushita Batterey In

dustrial Comp." a început 
experimentarea de instala
ții helioenergetice pentru 
încărcarea acumulatoare
lor de automobile. Panou
rile bateriilor solare au o 
suprafață de 40 000 mp și 
în perioadele însorite pot 
produce 100 kWh energie 
electrici, cantitate sufi
cientă pentru încărca
rea a 600 acumulatoare pe 
zi. In zilele fără soare 
sistemele de încărcare a 
bateriilor se cuplează au
tomat la rețeaua urbană 
de curent electric.

■ VIENA. Stocarea 
subterană reține din ce 
în ce mai mult atenția ca 
opțiune realistă pentru so
luționarea problemei de
pozitării în siguranță a 
deșeurilor radioactive so
lide, subliniază buletinul 
Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică 
(AIEA). In ultimii 30 de 
ani s-a trecut la stocarea 
deșeurilor cu radiație de 
intensitate slabă și me
die în depozite la mică a- 
dîncime sau în cavități 
stîncoase fie abandonate, 
fie special săpate în acest 
scop. Pentru stocarea de

finitivă a unor asemenea 
deșeuri au fost puse la 
puct metode considerate 
sigure, care sînt totodată 
ameliorate neîncetat, ca 
urmare a experienței do-
bîndite și a alegerii mai
atente a locurilor.

In schimb, pentru sto
carea deșeuri lor cu un
grad înalt de" radioactivi
tate, care emit raze alfa, 
se impune izolarea pen
tru perioade extrem de 
îndelungate a substanțe
lor radioactive de biosfera.

■ KUWEIT. Identifica
rea a noi zăcăminte de 
petrol în subsolul kuwei- 
tian va spori considera
bil rezervele calculate de 
țiței ale acestei țări — au 
anunțat surse oficiale ku- 
weitiene, citate de agenția 
France Presse. Resursele 
dovedite de petrol ale a- 
cestei țări se situau — 
înainte de această - nouă 
descoperire — la 67 mi
liarde de barili. Producția 
actuală de petrol a Ku
weitului este de 1,05 mi
lioane barili pe zi.

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă 

Lupeni
ÎNCADREAZĂ urgent

— conducători auto de categoria B și C

. —mecanici auto

Informații suplimentare la telefon 60912

Lupeni.

Mica publicitate
VIND urgent Trabant 

601 S. Informații, Aleea 
Poporului 5/34, Petroșani. 
(2539)

VIND casă, grădină cu 
pomi fructiferi, Paroșeni 
strada Obreja nr. 9. (2535)

VIND două bucăți di
fuzoare „Celestion" 2x50 
W. Telefon 70785, Vulcan. 
(2534)

VIND casă, strada Bra
zilor 20, Petroșani. Tele
fon 41809 sau 41829. 
(2533)

FANELU, cu ocazia a- 
niversării zilei de naștere, 
Ștefania, Sînziana și ma
ma îți urează „Mulți ani 
fericiți !“. (2538) /

PIERDUT legitimație de 
biblioteca (periodice) pe 
numele Flueran Mariana, 
eliberată de Institutul de ' 
mine Petroșani. O declar ’ 
nulă. (2536)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Tu
dor Ioan, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. Q 
declar nulă. (2537'
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