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Cu planul pe 10 luni îndeplinit
Din proiectul de Directive ale Congresului alXlII-lea al partidului se desprind sarcini deosebit de importante pentru minerii Văii Jiului în următorul cincinal. Pentru a face față cu succes acestor creșteri de producție, minerii din sectoarele de investiții ale întreprinderilor miniere trebuie sâ depună eforturi susținute pentru a pune în valoare noi rezerve de cărbune.

■ Minerii sectorului IV, 
investiții, de Ia I.M. Băr- 
băteni an realizat în cele 
nouă luni și jumătate 55 
ML LUCRĂRI DE DES
CHIDERI PESTE SARCI
NILE DE PLAN. îndepli
nind în acest fel sarcinile 
de plan pe 10 luni cu zece 
zile mai repede.

. Ș Rezultate deosebite în muncă a obținut brigada condusă de ION NICHI- 
TA, care în numai 20 de 
zile și-a realizat aproape integral sarcinile de plan pe întreaga lună.

■ Avansări superioare sarcinilor de plan în cele aproape zece luni au obținut și minerii din brigăzile conduse de MIRON U- 
ȚA, PETRU OLTEANU 
ȘI CEZAR VIERU.

■ Minerii acestui sec
tor sînt hotărîți ca pînă 
la înaltul forum al comu
niștilor — Congresul al 
XHI-lea al partidului —, 
să mai execute peste sar
cinile de plan 20 ml de 
lucrări de deschideri.

Comandamentul major al acestor 
zile - mobilizare de excepție I

■ Două întreprinderi miniere — Lonea și Paro- 
șeni — au extras suplimentar prevederilor de 
plan ia cele două decade care au trecut din această 
lună peste 2000 tone de cărbune;

r

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Olt
Marea adunare populară 

organizată cu prilejul „Zilei recoltei"Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a participat, împreună cu tovarășa E lena Ceaușeseu, la marea adunare populară organizată duminică, 21 octombrie, în municipiul Slatina cu prilejul „Zilei recoltei".Tradiționala sărbătoare 
ă avut loc în acest anin județul Olt, în semn de deosebită apreciere' pentru rezultatele bune obținute de lucrătorii ogoare

lor din această parte a țării în creșterea producției vegetale și animale, a- dueîndu-și, astfel, o contribuție sporită la înfăptuirea importantului program de dezvoltare și modernizare a agriculturii noastre socialiste, ia ridicarea bunăstării Întregului popor.Adunarea desfășurată pe stadionul orașului, a reunit zeci de mii de oameni ai muncii de pe întreg cuprinsul județului, care au făcut tovarășului Nicolae Ceaușeseu, tovarășei Elena Ceaușeseu, o emoționantă

manifestare de dragoste și recunoștință.In această atmosferă, de mare entuziasm popular, au luat loc la tribună tovarășul Nicolae Ceaușeseu și tovarășa Elena Ceaușeseu.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Vasile Bărbulescu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.In continuare, a avut loc o festivitate în cadrul Căreia tovarășul Nicolae Ceaușeseu, secretar gene-
(Continuare tn pag. a 4-a)

In vizită la Expoziția realizărilor 
agriculturii județului OltTovarășul N 1 c o 1 a e Ceaușeseu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușeseu, au participat duminică, 21 octombrie, la sărbătorirea „Zilei recoltei" și au vizitat, cu acest prilej, Expoziția realizărilor agriculturii județului Olt, organizată în municipiul Slatina.împreună cu secretarul general al partidului ș-au aflat tovarășii Constantin Dăscălescu, Emil Bobu,

Ion Dincă, Silviu Curticea- nu.Ziua recoltei, sărbătoare a tuturor lucrătorilor o- goarelor și, în același timp, prilej de bilanț al activității din agricultură, s-a desfășurat în acest an sub semnul amplei mobilizări a oamenilor muncii din unitățile agricole de stat și cooperatiste în vederea realizării prevederilor Programului național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, obținerii unor importante succese în cinstea

celui de-al XlII-lea Congres al partidului.îndreptățită satisfacție pentru rodnicia muncii lor, bucuria nețărmurită de a se întîlni din nou, în aceste momente sărbătorești, cu tovarășul Nicolae Ceaușeseu, fiu iubit al meleagurilor Oltului, stimat și prețuit de întregul nostru popor, și-au găsit o semnificativă expresie în entuziasta primire ce i s-a făcut la sosirea în municipiul Slatina.
(Continuare în pag. a 4-a)

Locul I pe mină în luna septembrie — iată o carte de vizită cu care se mândrește brigada condusă de Nicolae Bokor, din cadrul sectorului II al minei Aninoasa. In imagine, schimbul condus de Radu Pîrciu, alături de , președintele comitetului sindicatului pe mină, Iosif Guran, într-o discuție privind . realizarea sarcinilor de plan.
In pag, a 3-a

S P O R T
și cu nenumărate curbe, pentru a urca serpentinele ce leagă incinta pu-

Vom crește în continuare 
cantitatea de energie electrică 
produsă pe bază de cărbune

■ Energie electrică peste prevederile de 
plan: 12 144 000 KWh ■ 37 204 gigacalorii li
vrate suplimentar sarcinilor de plan de la în
ceputul anului ■ La producția' marfă, planul 
a fost depășit cu 2 596 000 lei, iar la produc
ția globală 4 737 000 lei.In cinstea Zilei energe- ticienilor, pe care am sărbătorit-o duminică, 21 octombrie, colectivul de la U.E. Paroșeni a raportat însemnate depășiri la principalii indicatori econo- mico-financiari. Prin e-

forturile susținute ale tuturor oamenilor muncii am
Ing. Gheorghe GHINEA, 

inginer șef al U.E.
Paroșeni

(Continuare în pag. a 2-a)

Rezultatele înregistrate de colectivele miniere a- mintite sînt o dovadă certă a unei activități susținute pentru creșterea necontenită a producției de cărbune extras, pentru obținerea unor cantități suplimentare de cărbune. Condițiile necesare sporirii productivității muncii —și pe această bază s-au obținut și creșterile de producție — au fost valorifi- -* cate exemplar.*' Consemnăm totodată rezultatele, mai bune, obținute în decada a II-a comparativ cu cele ale primei decade și la întreprinderile miniere Petrila, Lupeni și Aninoasa, chiar dacă a- ceste rezultate nu s-au ridicat Ia nivelul prevederilor de plan. Acestea sînt premise pentru recuperarea restanțelor, creîn- du-se posibilități certe îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan lunare. Sîn- tem nevoiți să ne oprim 
aici, la aceste excepții, cu

evidențierea unităților miniere cu rezultate mai bune. Spuneam „la aceste excepții" pentru că, atîta vreme cit din 11 unități miniere două înregistrează plusuri față de plan, iar două doar creșteri comparativ cu realizările primei decade, excepțiile le constituie aceste întreprinderi și nu cele care nu își realizează prevederile de plan.Această stare de lucruri trebuie curmată cît mai grabnic, mai ales Că, acum, în ultimul trimestru al a- nului eforturile tuturor colectivelor miniere trebuie concentrate atît asupra îndeplinirii prevederilor de plan, a, creșterii producției de cărbune extras cît și spre crearea condițiilor necesare abordării cu succes a sarcinilor planificate, pentru anul 1985.Mobilizare de excepție, acesta trebuie să fie comandamentul major al a- cestor zile.
Dorin GHEȚA
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cet ; a durat o oră și... 4reușită. Oamenii au ră-
I
I
I
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l

sat încă o dată. Ultimele verificări, ultimele precizări și comanda : încet înainte, cu aceeași viteză, cu atenție ! Maximă încordare ; e momentul culminant al acțiunii. Serpentina dublă măsoară aproape 500 de metri, panta între 20—30 de grade, curbele... strînse și ele. Primul a fost urcat trailerul cu reducto- rul; a ajuns cu bine. A pornit și trailerul cu tambura. A înaintat în-

zona submontană a Retezatului. Dacă ploua, misiunea ar fi decurs cu riscuri. Dar așa, odată ce s-a ridicat ceața, „caravana" a fost gata de plecare, fiind compusă din două macarale de
us pe o terasă a- în pragul ' cheilor Văii deBrazi, o adevărată poartă țului de drumul forestier, de granit spre piscurileI montane, se află incinta ; puțului 8 al celei mai tinere unități carbonifere din vestul bazinului. Aici, la 2,5 km distanță de incinta principală s-a consumat o reușită de excepție în șirul înfăptuirilor ce constituie actulde geneză al noii mine Valea de Brazi : a fost transportată și montată pe postamentul: de beton al gulerului puțului tambura și celelalte component? ale mașinii de extracție.O misiune pe cît stringentă pe atît pe dificilă. Cîteva date elocvertte : tambura, trailerul ce-1 purta drumurile șerpuind pînă la incinta de la cheile Văii de Brazi, cîntărea peste 50 de tone, trailerul celălalt care a transportat reductorul mașinii de extracție cîntărea peste 30 de tone. Pentru ca mastodonții să străbată drumul îngust în pantă

convoiul trebuia temeinic pregătit și desfășurat mai ales cu răspundere, cu pricepere.

A

I
l

desînt cu pe

0 „caravană66 
pe Valea de Brazi

|kv regătirile s-au fă- mare putere, 3 buldozere
— a care tractau trailerul cutambura și o Tatra care trailer cu reductorul, șirul fiind însoțit de atelierul mobil al echipei de intervenții. La 8,40 s-a dat startul din incinta întreaga caravană a pornit pe valea îngustă pe lingă pîrîul de munte ce coboară spre Jiu, î- naintînd molcom, dar sigur. Peste o oră, convoiul a ajuns la baza serpentinei. Drumul tăiat odată cu amenajarea terasei în coasta dealului a fost lărgit, nivelat, ta-

Pregătirile s-au cut- din timp. A- gregatele uriașe au fost urcate cu o zi î- tracta al doilea nainte pe trailere, au fost fixate, legate. S-au făcut amenajările necesare și pe serpentine. Cînd a doua zi de dimineața s-a dat startul convoiului, sing. Constantin Vîl- ceanu, adjunctul brigăzii complexe, cel mai fericit, reușita acțiunii, a iului de care a i . nemijlocit, a beneficiat de denu în

șefului era Pentru convo- răspunso zi splendidă. O zi toamnă aurie cum poate fi decît aici,

suflat ușurați. Ca prim interlocutor îl căutăm pe buldozeristul care a tractat trailerul cel greu, de 50 de tone. II descoperim în persoana lui Adrian Motroc, un veteran al principală. șantierlor I.A.C.M.M., de numele căruia se leagă tractarea pe coclaurile dealurilor din vestul Văii Jiului a uriașelor cabluri de funiculare montate în ultimii ani. II întrebăm cum a decurs transportul,
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din preocupările sindicatelor
Aplicarea inițiativelor muncitorești

ielilof materiale la lemn 
de mină, cherestea și pie
se de schimb.

Aplicate cu consecven
ță și pe baza cunoașterii 
criteriilor de-întrecere de 
către toți membrii for
mațiilor de lucru, iniția
tivele muncitorești cons
tituie importante căi de 
sporire a producției fi
zice și îmbunătățire a 
realizărilor economico- 
financiare, căi aflate 
permanent în atenția or
ganelor și organizațiilor 
de sindicat de la Lonea.

disciplină
producție maj devreme 
deeît în anii precedenți, 
cînd acest nivel era a- 
tins doar în ultimele zi
le ale lunii octombrie. Cu 
excepția sectorului III, ca
re se confruntă cu unele 
dificultăți tectonice, toa- 
L.—„„„I—ale 
minei contribuie cu ab
negație la creșterea rea
lizărilor zilnice. Sînt 
semnificative, în acest 
sens, depășirile de plan 
„la zi", pe luna octom
brie, cuprinse între 
■100—3000 tone de căr
bune, obținute de sectoa
rele I, li, IV și V, rea
lizări la baza cărora stau 
măsurile întreprinse, pen
tru întărirea disciplinei 
și creșterea coeficientu
lui de utilizare a timpu
lui de lucru. (I.M.)

mina Lonea, 
cuvinte despre bri- 
fruntașe. Nu în-

Dumitru Lateș, Ion Du
mitrescu, Iosif Duc, Ion 
Cerna și alții discută în 
mod frecvent, eu tinerii,

cîteva 
găzile 
tîmplător, pe primele trei 
locuri în întrecerea so- în cadrul orei de dirigen 
cialistă se situează for
mațiile conduse de Gri- 
gore Mîndruț (cu 158,4 
puncte). Andrei Antal 
(125 puncte) și Traian 
Botar (78,6 puncte). Re
zultatele lor se datoresc 
aplicării cu consecvență a 
criteriilor inițiativei bri
gada înaltei productivi
tăți. Maiștrii minieri prin
cipali Gheorghe Robică,

ție muncitorească pe te
me ale disciplinei șl com
portării în muncă și via
ță, contribuind la for
marea lor în spiritul tra
dițiilor minerești. O ini
țiativă aplicată cu rezul
tate bune este și contul 
colector de economii, ca
re a prilejuit sectoarelor 

însem- 
cheltu-

IV și V să obțină 
na te reduceri ale

Întărirea climatului de
La mina Lonea sînt in

tensificate acțiunile în-, 
treprinse în grupele sin
dicale, în Sprijinul creș
terii producției de căr
bune. După cum ne-a re
latat tovarășul Nicolae 
Golea, președintele co
mitetului de, sindicat pe 
întreprindere, atenția 
prioritară este îndrepta
tă spre îmbunătățirea 
coeficientului de prezen- 

; ță în subteran și folosi- 
, rea la maximum a timpu- 
I lui de lucru — două re

surse deosebit de însem- 
| nate, aflate la îndemîna 
i grupelor sindicale și 
j ducerilor sectoarelor 
, ductive. Comisiile 
i disciplină mențin, o 

gătură permanentă
j căminele de nefamilișfi 
I și, tot prin intermediul 
! lor, se desfășoară acțiuni 
k_________________—----------

con- 
pro- 

de 
le- 
cu

de control la domiciliul 
celor „abonați" la scutiri 
medicale neîntemeiate. 
Pentru o bună cuprinde
re a sarcinilor și cunoaș
terea nemijlocită a pro
blemelor din subteran 
membrii biroului corni- ___ ,_   ,
tetului de sindicat sînt re- te celelalte sectoare 
partizați pe sectoare, iar 
ai comitetului pe forma
ții de lucru.

Acțiunile de mobilizare 
a colectivului și întărire 
a climatului de discipli- 

1 nă, preocupările tot mai 
sporite ale grupelor sin
dicale și comitetelor de 
secție sindicală au în a- 
ceste zile un obiectiv a- 
parte. Mina se pregăteș
te să înregistreze milio
nul de tone de cărbune 
extras de la începutul a- 
nului, realizare ce va fi 
înscrisă pe graficul de

cantitatea de energie
(Urmare din pag. I) bloc 4, a trebuit să execu-

-------—■—~—- — tăm reparații capitale și 
reușit zilele trecute să re- lucrări de modernizare la 
punem în funcțiune blocul 
nr. 4, cu care ieri, am atins 
110 MWh, ajungînd ast
fel să producem zilnic a- 
pfoximativ 180 MWh. 1...
punerea în funcțiune, la Zan’ 
întreaga capacitate a a- 
cestui bloc au contribuit 
din plin colectivul forma
ției de reparații turbine, 
condus de maistrul princi
pal loan SalteliChi, ener
getic icnii din atelierele 
mecanic și de exploatare 
al blocului, conduse de 
maiștri Mihai 
ver Marușca, iar 
asigurarea unor 
le deficitare în 
bunei funcționări a: blocu
lui a contribuit irig, 
tavian ('andrea.

In acest an, pe lingă re
parațiile pe care le-am a- 
vut de executat la acest

conduse
Șoo și Se- 

pentru 
m a teri a - 
vederea

Oc-

cazanul nr. 1, în vederea 
creșterii producției de ener
gie electrică produsă pe 
bază de cărbune și pentru 
reducerea poluării. Prin 
m • ornizarea acestui ca-1 

energia electrică pro
dusă pe bază de cărbune 
va crește în anul viitor de 
la 45—50 la sută la peste 
93 la sută, scăzînd în a- 
cest fel consumul de gaz 
metan folosit pentru pro-» 
ducerea energiei electriee 
și termice la aproximativ 
7 la șută. Totodată, la a- 
cest cazan au început lu
crările 
teriilor 
pentru 
Pentru 
ță în exploatare și 
tiu producerea energiei e- 

Jeclrice și termice au fost 
executate lucrări de repa
rații și modernizare la ge-

de înlocuire a ba
de electrofiltre 

i-educerea poluării, 
a- asigura siguran- 

pen-

neratorul nr. 2 de 50 MW. 
Asemenea 
dernizare 
grupuri se 
tinuare în 
anul viitor
și 3, astfel încît energia 
-electrică produsă pe bază 
de cărbune va crește con
siderabil în anii viitori.
Pentru bunele rezultate
obținute în acest an atît 
în îndeplinirea sarcinilor 
de plan la producerea de 
energie electrică și termi
că cit și la executarea la 
termen 
parații 
nizare 
tribuit 
tregul 
geticieni ăl uzinei noastre. 
Totodată în activitatea 
noastră am simțit în per
manență sprijinul pe -care 
ni l-au acordat Comitetul 
municipal de partid Pe
troșani și Comitetul oră
șenesc de . partid Vulcan.

lucrări de mo- 
a celorlalte 

execută în con- 
acest an și în 
la cazanele 2

a lucrărilor de re- 
capitale și modcr- 
a grupurilor a con- 
în egală măsură în- 
colectiv de ener-

A APARUT „ALMANAHUL SATELOR** 1985 
EDITAT DE GAZETA 

„AGRICULTURA SOCIALISTA*Din cuprins:
Agricultura — actualitate, perspective, speranțe.

■ Cum putem prevedea starea vremii. ■ Peste 200 
sfaturi practice pentru gospodari și gospodine.
■ Juristul nostru la dispoziția dv. > „Trei triun
ghiuri ale jfjiforții ?“ — Afacere ucigașă — Misiune

totul deosebită ■ Cîn tecul veșnic tinăr. 
Euro '84. ■ Oli'npiada Los Angeles 1984.
Vi-1 puteți procura de la chioșcurile de difuza- 

a presei dm orașe și sate. Prețul unui exemplar 
peste 200 pagini, fiumos ilustrate, este de numai 
lei.

cu
re de18

(Urmare din pag. f)
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Modernul complex comercial ,,Jiul“. In imagine, raionul mercerie care se distinge datorită afluenței mari cumpărători.

MICROHiDRfjCENTRA- numeroșii afluenți ai jiu-
LA. In localitatea Cîmpu' rilor. Microhidrocentrala 
lui Neag, pe pîrîu) Buta de pe pîrîul, Buta va avea 
au început Tu.rărife de 6 putere instalată de 0.5

cu fie pusă în funcțiune' în ți
nui viitor, pentru a îmbu-■ 1 ..e- "
KW ■ și se prevedeconstrucție a unei micro

bi drocentralje. Odată
aceasta prinde, viață apli- . .
carea unui program de va- riătăți alimentarea eu
lorificare prin forțe loca- nergie electrică a unități
le a bogatelor resurse hi
droenergetice existente pe

lor industriale și a locu
ințelor din zonă. (V.S.)

i

I
iJIl ■Ofc‘'-1 pre ---- -— —Ț_ț : nii. Acțiunea în ansam-

J parte a fost cț Aportul fiecărei l ții, a fiecărui utilaj

dacă a avut emoții. ,,E- 
moții ? De fel.'Totul de
pinde de utilaj, de trac
tor. Or, tractorul îl cu
nosc; eu îl stăpînese. Știu 
ce poate. Și.,, adaugă mai 
în glumă, mai în serios, 
și el... mă cunoaște'1.

De fapt meseriași de 
elită, comuniști i- 
nimoși au fost toți 

participanții la acțiu
nea „caravana de pe Vă- 

; lea de Brazi". Sing. Cons
tantin Vîlceanu ne vor- 

. bește cu însuflețire des-, 
-e desfășurarea acțiu-

fost pe măsura așteptă
rilor. Și-au făcut datoria 
macaragiii Constantin Ni- 
chita și Ilie Rășină cu 
ajutoarele lor, buldoze- 
l iștii Motroc, Petre Cîr-
WMmMnMiHUUUUUtfMHMmUMftZMZmi/fMW/IUHUn de extracție

nici o intervenție. Și în 
că. un amănut nu lipsi 
de importanță : drumu 
rile au fost în perfectă 
stare, au rezistat greută
ții mari a utilajelor. E

Mica publi citate
SOȚIA l.enuța și copiii 

felicită pe scumpul lor soț 
și tată DănciuleScU Ion cu 
ocazia ieșirii la pensie . și 
a împlinirii frumoasei vârs
te de 50 ani; „La multi 
ani !“ și să ne trăiască. 
(2742)

VIND apartament două 
camere, confort sporit. De
va, Emineseu, bloc C2, 
ap. 38, telefon 210.98. ’

’' PIERDUT legitimații, de 
bibliotecă și periodice pe 
numele Radu‘Mircea, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani. Ledhclar 
nule. (2767)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Diilghe- 
riu Georgel, eliberată de 
I.M, Paroșeni. O declar 
nulă, (m p.)

anunțuri de familie

SOȚIA, copiii și nepoțelul anunță cu adîncă du- . 
rere încetarea din viață a scumpului lor

STRIGBERGER EUGEN (54 ani)

EAMILIA Strigbefger David este adînc îndure
rată de dispariția scumpului frate, cumnat și unchi 

STRIGBERGER EUGEN

FAMILIA Zarculea, cumnați transmit familiei 
îndurerate Strigberger Sanda și. copiilor sincere con
doleanțe.

Va .rămîne veșnic în amintirea noastră. (2771)

mecanicul Eugen Banyai 
de pe Tatra. Cătotul s-a 
desfășurat în condiții nor- 

blu Și fiecare operație in male o -denotă și faptul
parte a fost o reușită.  .că echipa lui Vasile Stan-.

i forma- ciu de pe atelierul mobil 
a n-a fost .solicitată pentru

0 „caravană" 
pe hi li: a de Brazi

ligei și Ștefan Gaeso ; și meritul echipei lui Du
mitru Smeu, îndrumată 
de sing. Ion leșiu. Toa
te operațiile au fost .co
ordonate, eu competen
ță, de sing. Emir TutUna- 
ru și șeful echipei 
montaj loan Popa.

FAMILIILE Pomană și Meister transmit since
re condoleanțe familiei Strigberger. (2774)

FAMILIA Băltărete, cuscrii, transmit sincere 
condoleanțe familiei Strigberger. (2772)

FAMILIA Boldura Ștefan, nași, sînt alături de fa
milia îndoliată Strigberger Sanda. (2773)

CU sufletele. zdrobite de durere și lacrimi soțul, 
fiul, nora și nepoțelul anunță că la 21 octombrie 
1984, a dispărut fulgerător și tragic dintre noi cea 
care â fost soție, mamă și bunică iubitoare, devota
tă și bună ' ,

BULDUR MITRA (MIOARA)
In Veci nu te vom uita! Iți vom păstra fierbin

te amintirea pentru sufletul tău nobil și bun Is
înhumarea va avea loc miercuri, 24 octombrie 

ora 14, în orașul Petroșani. (2778)

CU nemărginită durere familia Bul.dur Florea 
anunță dispariția din mijlocul lor a celei ce a fost 
cumnată și nașă

BULDUR MITRA (MARIOARA)
Ii vom păstra o vie amintire pentru sufletul ci 

nobil și bun. (2779), '

de

m aflat ulterior că 
în aceeași zi s-a 
deplasat pe ace

lași traseu o a doua ca
ravană cu motorul, reci- 
pienții, compresoarele și 
alte anexe ale instalației 

, că în ace
eași zi operația de mu
tare a tamburei a reușit 
în 15 minute, că in ur
mătoarele zile a fost fi
nalizată fixarc;i» impor
tantului agregat pe pos
tament. Am mai aflat 
că odată cu reușita ac
țiunii „caravana11, oame
nii șantierului de la Va
lea de Brazi au început 
pregătirile pentru mon
tarea instalației de ex
tracție la acest impor
tant drum .vertical spre 
orizonturile subterane.

. t

COLEGII și colegele de.,1a I.M. Dîlja anunță eu 
profund regret încetarea prematură din viață a ce
lei; care a fost ■ ' . <

BULDUR MIOARA

.minunată colegă și un suflet nobil. Sîntem alături 
de familia îndoliată. (2777)

, COLECTIVUL autobazei I.T.A. Petroșani este 
alături de contabilul șef Buldur Constantin la. în
cercarea grea pricinuită de moartea fulgerătoare a 
soției. Colectivul. (2776)

COLECTIVUL Farmaciei nr. 15 Petroșani anun
ță cu adîncă durere, împlihirea a șase luni de la 
dispariția fulgerătoare a celei care a fost

? ■ , : gTabi URSU

Ii vOin păstra o veșnică și pioasă amintire.

, COLECTIVUL de oameni ai muncii din secto
rul LX, atelier electric, I.M. Vulcan, este alături de 
familia greu încercată la pierderea bunului lor 
coleg

MANEA MIRCEA (2768)
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Steaua București — Jiul 6-1 (3-0)
; Cupa „Congresul al XIII-lea i 

al P. C. R.“ !i1
I
I

î
i
*

i
*

*
i

i
*

*

c

Nu ne convine
■ Manifestarea sportivă de mare anvergură, dedicată forumului ț 

comuniștilor români — Congresul al XIII-lea al P.C.R. 
nică, pe străzile orașelor Petroșani și Lupeni, o atmosferă sărbătorească. 
La Petroșani s-a înregistrat o participare deosebită — peste 600 de tineri, 
elevi ai școlilor generale și liceelor, studenți de la I.M.P. Fanfara, atmos
fera întrecerilor au conferit manifestării frumusețe și au atras un nume
ros public spectator, aliniat de-a lungul traseului, de la Teatrul de stat 
Valea Jiului și pînă la Casa de cultură din Petroșani. Mai jos, rezulta
tele întrecerilor. (MB)

PETROȘANICupa Congresului al XIII-lea al P.C.R. desfășurată la Petroșani 
a fost cucerită de Școala generală nr. 1 Petroșani, profesor Constantin Potro- 
ea, care a realizat cele mai multe Jocuri 
pe categorii de vîrstă în primii 10. Cîș- 
tigătorilor locurilor 1—3 le-au fost a- 
cordate premii și diplome de. către 
C.M.E.F.S. Petroșani și Consiliul muni
cipal al sindicatelor Petroșani.

In cadrul întrecerilor la fotbal: 
Livezeni — I.M. Dîlja 3—5 (după 
cutarea loviturilor de la 11 m),
arația Petrila ■— I.M.

./reparația. Lupeni — I.M. Lupeni
Petrila

I.M. 
exe- 
Pre- 
1-4, 
1—3.

Licee: Liceul, industrial Lupeni — Liceul 
industrial. Vulcan 4—4 (1—2), Liceul 
minier Petrila — Liceul minier Vulcan 
5—7 (2—1), Liceul matematică-fizică — 
Liceul chimic kupeni 4—0 (1 — 0) (B.
STAICU) ;

LUPENI

a creat dumi-

*

I
V

3); clasa a Vl-a Ni-i 
gen. nr. 2); clasa a >

_______  Irimuș (Șc. gen, nr. 1 
3); clasa a VIII-a — Maria Gîrda (Șc. ț 

a IX-a — Simona

participarea reprezentanților școlilor ge
nerale și ai liceelor din orașul Lupeni. 
In urma unor întreceri pasionate, pri
mele locuri au revenit, după cum ur
mează: Fete: clasa a V-a — Vasilica 
Roșea (Șc. gen. nr 
coleta Duna (Șc.
VII-a — Melania

gen. nr. 2); clasa
Prunca (Șc. gen, nr. 5); clasa XI—XII ||
— Adriana Toancă (Liceul nr. 2). Bă- ieți; clasa a V-a — Daniel Elizeu IȘc. I 
gen. ‘nr< 2); clașa a Vl-a Vasile Graur / 
(Șc. gen. nr. 6); clasa «a VII-a-■— Gris-? 
tinel Bbteț (Șc. gen. nr. 2); clasa â VIII-a |
— Mihail Drăgulescu (Șc. gen. nr. 3) 1
— clasa a IX-a — Sorin Graur (Liceul ? 
ni-, I); clasele XI—XII — Cristian Să- ) 
cară (Liceul nr. 2). Clasamentul final: J 
locul I — Școala generală nr. 3 — 53 !
puncte; locul II — Școala gen. nr. 2 — 
46 p; locul III — Școala gen. nr. 1 — 
40 p. ț

Licee: locul I — Liceul nr. 2 — 78 p.;
locul II — Liceul nr. 1 — 6 p (?!!). ( (Robert TAVIAN)

Nu sînțem defetiști, dim
potrivă, în momentele de 
cumpănă ale Jiului, de-a 
lungul anilor, am crezut 
în puterea de mobilizare a 
echipei și nu ne-am înșe
lat. In actuala ediție a 
campionatului, divizionara 
A din Vale a pășit 
cu stângul, încă din 
gătiri. Numai de la 
echipe bucureștene a pri
mit 13 goluri, înscriind 
doar două. Duminică, pe 
gazonul din Ghencea, 
„unsprezecele" antrenat 
de Gogu Tonca și . Iosif 
Cavai a evoluat lamenta
bil, numai căpitanul echi
pei, Băluță, obținînd „no
tă de trecere". Cu Varga 
și Stana, minute în șir în 
afară de joc, cu Dosan, 
Mircea și Vasile Popă 
— total neinspirați, eu 
Florescu și Szekely — de
pășiți de sarcinile încre
dințate, militarii nu s-au 
forțat, dimpotrivă, au exer
sat, „ca la antrenament", 
felurite scheme de joc, 
sase dintre ele soldîndu-se 
cu goluri. Astfel în min. 
2, Lăcătuș a dispersat stin
gă' defensivei Jiului, balo- 

: nul, centrat pe linia ca
reului mic, a fost reluat 
de Balint în plasă : 1—0;
în min. 29, după pasa pri
mită de la Bolpriî, Radu II 
i-â fentat pe Florescu și 
M. Popa, șutind în ace
lași Colț drept : 2—0 ; șase 
minute mai tîrziu, cursa 
lui Bărbulescu a fost fi
nalizată de Stoica. Imediat 
după pauză „zăgazurile" 
Jiului au cedat în fața u-

însă 
pre- 
trei

•Intrecerile de eros s-au desfășurat pe 
distanțele de 500, 800, 1000 și 1500 in, eu

FOTBAL, DIVIZIA B

6. :
ilerii fluierului
pe drept... îl

M1NERUL LUPENI gazde, după faza din min.
.'-UNTUL REGHIN 41, cînd șutul lui Bereca

1). Poate că cei apro- este deviat cu călcîiul de
ximativ 2 500—3 000 de Sălăgean pe lîngă portarul
spectatori ar fi rămas cu oaspeților, pînă la pauză
impresii deosebite după mai eonsemnîndu-sc și pri-
aceaslă partidă, de un ri
dicat nivel tehnic, dacă cei 
trei cavaleri ai fluierului 
nu ar fi denaturat, prin trai al 
decizii uneori stupefiante < omite henț în careu, 
cursul .unui joc care nu 
punea nici o problemă de 
arbitraj. Din nefericire, 
brigada de arbitri Anton
Mițaru, Ilie Dogaru (am- . min. 49 avea să se înscrie go- 
bii din Rm? Vîlcea) și Ma- Iul, care avea să fie ulti- 
rin Bădici (Caracal) au ie
șit în prim-planul partidei, 
intr-un mod - nedorit 
te chiar de ei.

Prima repriză avea 
fie un autentic recital 
balistic. Cu Dan Voicu la 
gazde și ex-divizionarUl A, 
Hajnal (care ne-a făcut să 
regretăm că nu mai joacă 
în prima divizie) la oas
peți, veritabili dispeceri, 
cele două echipe au creat 
faze foarte frumoase. Du
pă două ocazii ratate de 
Sălăgean și Nichimiș, gaz
dele reușesc, în min. 25 
deschiderea scorului; Leor- 
dear” (incomplet restabi-

ma mare greșeală de ar
bitraj: la o centrare a lui 
Nichimiș, fundașul . cen- 

• oaspeților, Buți,
. "■ hi 

recunoaște greșeala, însă 
stupoare: arbitrul face
semn să se continue jocul! 

. Abia reluată partida, în

16.
17.18.

28

C I. A S A M E N T U L
Steaua 9 6 3 0 19— 2 15
Dinamo ? 9 6 3 0 20—12 15
Sportul studențesc 9 5 2 2 22— 9 12
F.C. Argeș V/ 4 2 3 14— 9 10
Gloria Buzău '/ - c 9 4< 2 3 14—18 10
Rapid ■ 9 3 3 3 13— 8 9
U. Craiova 8 3 3 2 14—13 9
A.S.A. Tg. Mines 9 3 3 3 7— 6 9
Chimia Rm. Vîlcea -9-.3 3,.,.3„. . 9—11 „9Corvinul Hunedoara 9 4 0 5 14—12 8
F.C.M. Brașov 9 4 0 >5 ■11—11 8
F.C. Bihor 9 3 2 ' 4 10—13 8
F.C. Olt 8 3 1 4 8—12 7
F.C. Baia Mare "9 3 1 5 9—15 7
S.C. Bacău 9 2 2 5 8—14 6
Politehnica Timiș." 9 1 4 4 8—14 6
Politehnica Iași 9 1 4 4 12—19 " 6Jiul Petroșani 9 3 0 6 6—20 6

mul: la un atac neregula- 
mentar asupra lui Sălăgean 
se acordă lovitură liberă 
directă, de la circa 25. m. 
Execută puternic Dinu, 
portarul respinge, iar Col- 
eeag, urmînd sfatul porta
rului... de rezervă, Lixan- 
dru, urmărește faza eu a- 
tenție și înscrie, 3—1.

Și, nu pentru prima oa-: ră, gazdele opresc „motoa
rele", invitând formația 
oaspete la atac. Aceștia 
preiau „frîiele" jocului, mai 
ales după minutul 60, 
„Cetralul" A, Mițaru 
mite cea de-a două 
șeală, elimimnd pe 

lit, <var dînd dovadă de o ceag la o ciocnire cu un 
apărător. Și, pentru ea gre
șelile să „aibă capac", în 
min. 70 ghiul perfect va
labil, înscris de 
este anulat pe motiv 
ofsaid, mingea 
autorului golultr 
portarul advers.

Restul partidei 
ge, fără a consemna 

o evenimente în afară

poa-

să 
fot-

cînd
eo- 
gre- 
Col-

i

voință exemplară) cen
trează „la întâlnire" lui 
Dan Voi cu, acesta înscri
ind gol cu capul, în colțul 
lung. In min. 32 s-a dove
dit cît de capricios este 
jocul de fotbal ; dacă cu un 
minut înainte nu a fost 
2—0, șutul juniorului Ber- 
eea nimerind plasa... late
rală, scorul devine 1—1 
ezitare în 
pa, Dina și Truică (a în
târziat la dublaj) și Albert 
înscrie ’ pe lîngă Grigore. 
Repriza avea totuși să se 
încheie în avantaj pentru

Musat, 
de 

revenind 
de

se

la

seur-
alte 

de o- 
lanț Ionel Po- Cazia lui Hajnal (min. 86) 

și alte două decizii „cu
rioase" ale brigăzii de ar
bitri.Alexandru TATAR

i

a auciu^c, doar in65 Băluță s-a infil-nor combinații de mare fi- taeînd anemic, doar 
nețe, mai întîi Majaru (52), min.trat pe aripa dreaptă, centrarea sa a fost trimisă, cu capul, de Ghițescu, în butul stîng. Golul de onoare a fost înscris după ce craioveanul Ion Velea, a apreciat intervenția lui Iova n drept fault asupra lui Varga. Lovitura de pedeapsă a fost trnsformată de Varga, care are astfel platonica^ satisfacție de a înscrie cel de-al doilea gol în pasivul steliștilor.Ce concluzie se poate trage ? Aceiași jucători, care, anul trecut, nu prea „iertau" acasă și-și vindeau scump pielea în deplasare, sînt acum de nerecunoscut. Schemele tactice au fost uitate, unele execuții tehnice sînt incredibile. Jiul trebuie să-și strîngă rîndurile pînă nu e prea tîrziu, conducerea clubului să acționeze ferm pentru traversarea stării de criză, iar galeria să demonstreze, acum, la greu, care este adevărata ei misiune, de cel de-al „doisprezecelea" jucător, entuziast, sportiv și eficient Pentru că nu ne convine postura șie“.

din lovitură de pedeapsă, a 
ridicat handicapul, pentru 
.ea, numai după două mi
nute, șutul lui Bărbulescu 
să fie deviat de Cavai pî- 
nă la Radu II, nomareat, 
in careul mic, care 
deplinit formalitatea 
scrierii golului: 5—0. Lun
ga suită a ocaziilor mili
tarilor anunța scorul flu
viu al partidei formațiilor 
de tineret speranțe (10—0, 
șase goluri înscrie de Lau- 
rențiu), dar oaspeții au mai 
înclinat steagul doar o sin-

a in- 
în-

Fotbal, divizia A

gură dată, în min. 63, cînd 
Lăcătuș, care și-a 
aripa „bulevardul 
Grigore", a sprintat 
lîngă fundașii centrali ad- 
verși, învingîndu-1 pe 
Cavai. Așadar, într-o sin
gură oră, Jiul a primit tot 

. atâtea goluri cîte a înscris 
în nouă (!!) etape.

Nu poate fi vorba de o 
replică a Jiului, deși cu 
patru mijlocași, din start, 
echipa a dat dovadă de o 
adevărată atitudine de 
non-combat; în min. 5, 
Stana a abondonat balonul 
în fața lui Bumbescu, a- 
celași, jucător a întârziat 
să șuteze în min. 19, pen
tru ca jn min. 45 să în
scrie un gol valabil, cu 
capul, anulat pe motiv 
de ofsaid. După pauză de- 
busolarea și-a spus și mai 
mult cuvîntui, oaspeții a-

numit Petre pe

de „lanternă ro-
Ca vai — V. Popa,M. Popa, P.(Ghi- ’Stana, Szekely,— Lăsconi (Stoi-

J1UL:Florescu, Grigore — Dosan, țescu),Varganescu), Băluță.

Unio Satu Mare 27—26 (15—11)

EȚAPA VIITOARE (duminicăJiul Petroșani — F.C. Baia Mare, . 
țese — F.C. Bihor, Corviniil Hunedoara 
geș, A.S.A. Tg, Mureș

Ion VULPE

octombrie) 
Sportul studen 

i — F.C. Ar
U. Craiova, S.C. Bacău — 

Politehnica Iași, Gloria Buzău — Dinamo, F.C. Olt 
— Chimia Rm. Vîlcea, Rapid — Politehnica Timi
șoara, F.C.M. Brașov — Steaua.

Handbal, divizia B (tineret): Utilajul-Știința Petroșani
Evoluție care a plăcut 

publicului
culorile „echipei „Uti

lajul-Știința" Petroșani, 
înscriind nu mai puțin de 
1,3 goluri, care rițQi de 
care mai spectaculoase. Ar 
trebui remarcat și faptul 
că Drăgan nu a ratat în 
ultimele 5 etape, nici o 
lovitură de la 7 m. Evo
luția sa de excepție a 
fost susținută de coechi
pierii Cazan (care l-a 
„servit" excelent) și Ghe- 
eiu. A plăcut rezerva 
portarului Popescu, tînă
rui îosii Kiss. Oricum, 
victoria e pe deplin me
ritată,. deși diferența de 
5 puncte, de pînă la in
trarea în teren a lui. Gli- 
ga, putea fi menținută.

Mircea BUJOKESCU

Fază spectuloasă * dintr-o partidă desfășurată în întregime in aceeași notă: partida de rugby de divizia B, Minerul Lupeni — Carpați Mir șa, scor 17—7,Foto: Alexandru TATARMeci foarte frumos, du
minică dimineața pe te
renul Școlii sportive din 
Petroșani. Echipa noas
tră a jucat în compania 
unei formații .ambițioa
se,: cu tradiție. Evoluția 
scorului a fost mereu fa
vorabilă pentru gazde,, u- 
neori Ia diferențe de 5—6 
goluri. O evoluție exce
lentă a avut Dorii Dră- 
gan, un jucător iu rea
le disponibilități fizice 
(1,87 m, 90 kg) și. posibi
lități tehnice (penetrant, 
puternic, tehnic, inspirat). 
Nu greșim cu nimic da
că spunem că, duminică, 
Drăgan a avut unul din
tre cele mai hune me
ciuri ale sale .sub

1

BASCHET, divizia B 
(tineret): jiul-Știința Pe
troșani — URBIS Bucu
rești 97—98 (după pre
lungiri, după terminarea 
timpului regulamentar sco
rul era egal, 85—85).

FOTBAL, divizia C: Mi
nerul Paroșeni — Mine- 
rul-Știința Vulcan 2—T; campionatul republican de juniori: C.S.Ș. Arad — 
Jiul Petroșani 4—I. 
C.S.Ș. Hunedoara — Mi
nerul Lupeni 1—2; campionatul județean, seria I : 
Minerul Uricani — Meta-

Iul Crișciof 
Petroșani — 
2—2 ’ (4—1
C.F.R. Simeria — 
rul Bărbăteni 8—0 
la juniori); Parîngul 
nea

2—0, C.F.R. 
Voința Ilia 

la juniori);
Mine- 

(6—0 
Lo-

Preparatorul Petri
la 1—2 ' (2 2 la juniori) ;

Auto- 
Sănă- 
Sănă- 

Pe-

seria Valea Jiului: 
buzul Petroșani — 
tațea Vulcan 1--4;
ta tea Vulcan — Jiul 
trbsani (juniori) 1—5.

RUGBY, divizia A: Ști
ința - Farul Constanța 
3—10.

S. BALOI
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Marea adunare populară 
organizată cu prilejul „Zilei recoltei'*

(Urmare din pag. I) ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat înalta distincție de „Erou al Muncii Socialiste", conferită prin Decret prezidențial unor uni
tăți agricole pentru contribuția deosebită adusă 
la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru producția mare de porumb obținută în anul 1984.Au luat apoi cuvîntul Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei a- limentare, Dumitru Bren- diu, președintele Consiliului unic agroindustrial de sțat și cooperatist Scor- niCeșți, Petre Botoran, directorul întreprinderii de produse cărbunoase Slatina și Ion Radu, directorul S.M.Ă. Găvojdia, județul Timiș.

In încheierea adunării, 
întimpinat cu multă căl
dură și însuflețire, a luat

fa vizită la Expoziția 
realizărilor agriculturii județului Olt

(Urmgs» din pag. DLa coborîrea din elicopterul prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă și considerație de tovarășul Vâsile Bărbu- ! lescu, prim-secretar al Co- ; miletului județean Olt al ' P.C.R., de alți reprezen- ’ tanti ai organelor locale I de partid și de stat.Pe întreg traseul parcurs pînă la expoziție, mii ț* de locuitori din Slatina și din localitățile învecinate, tineri și vîrstnici au a- plaudat și ovaționat cu însuflețire. 

cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarca conducătoru
lui partidului și statului 
a fost urmărită cu viu in
teres, cu deplină aprobare 
și satisfacție, fiind subli
niată în repetate rinduri 
cu îndelungi aplauze, ura
te și ovații.Sărbătoarea se încheie cu 
o mare și însuflețită horă în care sînt invitați să se prindă tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Părăsind stadionul, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut un adevărat culoar viu, format din mii și mii de locuitori, de la cei mai tineri la cei mai vîrstnici, care și-au exprimat, încă o dată, nețărmurita bucurie pentru reîntîlnirea cu secretarul general al partidului, președintele țării, pentru vizita de lucru e- fectuată în municipiul și județul lor, pentru participarea la sărbătoarea recoltei.

întreaga expoziție se constituie într-un grăitor simbol al traiectoriei ascendente, urmate de agricultura județului Olt, marcată de semnificative împliniri, de adevărate mutații în toate sectoarele de producție. Bogăția roadelor acestei toamne este imaginea dominantă, pusă în lumină de marea varietate de produse.Gazdele prezintă principalele coordonate ale dezvoltării tuturor sectoarelor producției agricole, structura culturilor, precum și măsurile întreprinse în direcția mai bunei utilizări a pămîntului, sporirii con

Ceremonia plecării s-a desfășurat pe un platou din apropierea stadionului.O formație, alcătuită din ostași ai forțelor armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, a prezentat onorul.Primul secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R. a adresat, din nou, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cele mai calde și respectuoase mulțumiri pentru vizita întreprinsă, reafirmînd angajamentul ferm al comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului, de a face totul pentru transpunerea în viață a indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, pentru sporirea contribuției lor la înfăptuirea luminosului program de edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.
de

tinue a potențialului său productiv. Un loc important în ansamblul 'acestor preocupări ÎI ocupă lucrările de îmbunătățiri funciare, îndeosebi extinderea irigațiilor.Secretarului general al partidului îi sînt înfățișate în continuare realizările în domeniul sporirii gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, datorate în principal continuei îmbunătățiri a dotării cu tractoare și mașini agricole, perfecționării acestora, promovării unor tehnologii moderne.Modernizarea bazei teh- nico-materiale, preocupa-

rea statornică pentru valorificarea la maximum a capacității terenului au făcut ca anul 1984, fără a' fi remarcat prin condiții climatice deosebit de favorabile, să fie pentru lucrătorii ogoarelor județului ția^ rezultatetorii ogoarelor Olt un an cu foarte bune.Tovarășului

cultură dublă, după grîu și orz.Sînt evidențiate, de asemenea, multiplele aspecte ale modernizării viticulturii și pomicultorii, care și-au dublat produc-O dovadă a dezvoltării de ansamblu a agriculturii județului o reprezintă evoluția producției globale, care a crescut în - - - dela 1,6 la peste 7 miliarde lei.Șe vizitează, în continuare, spațiile expozițio- nale rezervate creșterii a- nimalelor, sector cu mare pondere în agricultura județului Olt.Secretarul general al partidului este informat că efectivele de animale au crescut constant la toate speciile, concomitent sporind și producțiile. Astfel, bovinele însumează un efectiv de peste 200 de mii de animale, porcinele 536 de mii, iar numă- o

Tovarășului NicolaeCeaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea parti- ultimele două decenii dului și statului Ie sînt înfățișate apoi rezultatele privind producțiile de porumb, cultură . ce deține ponderea cea mai importantă în agricultura județului Olt.Secretarul general al partidului s-a interesat de soiurile și hibrizii folosiți în acest an, de respectarea densității optime și a indicat extinderea celor mai productivi, astfel în- cît să se obțină recolte de peste 20 000 kilograme la hectar în cît mai multe județe și pe suprafețe tot mai mari.Au fost examinate, asemenea, noile soiuri de cartofi create de unitățile de cercetare, care au dat rezultate bune pe terenurile unde au fost experimentate, urmînd a fi extinse în județul Olt și în alte zone.Standurile rezervate plantelor tehnice au evidențiat, la rindul lor, succesele dobîndite prin crearea unor soiuri noi, de mare productivitate, adop- ___ .____ ___ __________tarea unor soluții tehnolo- Țe ameliorare a oilor țur- gice eficiente. Expresia -- - - ■ • • •cea mai semnificativă a nivelului atins în prezent este aceea că, atît la floarea soarelui, cît și la soia și sfecla de zahăr, volumul producției este de circa 3 ......._ .... ......... .........ori mai mare decît în 1965. producere și preparareRemarcabilă este și dezvoltarea legumicultorii, care asigură în prezent producții de 7 ori mai mari decît în urmă cu două decenii. -Apreciind rezultatele obținute, secretarul, general al partidului a cerut să se extindă semănatul fasolei și a altor leguminoase în

rul ovinelor a depășit jumătate de milipn.Tovarășul Nicol Ceaușescu apreciază zultatele obținute și comandă specialiștilor persevereze în ameliorării și selecției pentru creșterea însușirilor bioproductive ale efectiye- lor, pentru realizarea unor greutăți cît mai mari la 
animalele de carne.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere specialiștilor să întreprindă măsuri

a e 
re- 
re- 
să direcția

cane, aplicînd tehnologia practicată la stațiunea de cercetare și producție pentru creșterea ovinelor Ru- șețu — Buzău.Un loc distinct în expoziție îl ocupă activitatea a furajelor. Se arată că este asigurat integral necesarul de hrană pentru efectivele de animale.Semnificativele creșteri ale producției vegetale și animaliere se regăsesc în dezvoltarea industriei a- limentare a județului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 

Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt invitați, a- poi, să viziteze sectorul rezervat mecanizării agriculturii.Gazdele au prezentat o serie de mașini și utilaje, care au fost concepute la indicația secretarului general al partidului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile depuse de specialiști în direcția modernizării tractoarelor și mașinilor agricole și a indicat ca la semănat - să fie folosite agregatele care asigură o densitate optimă de plante la hectar.Pe parcursul vizitării sectorului rezervat tractoarelor și mașinilor agricole, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de caracteristicile tehnice ale utilajelor expuse și a apreciat eforturile depuse în vederea perfecționării lor.In ultimul sector al expoziției, Uniunea județeană a cooperativelor de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor prezintă o gamă largă de produse de uz gospodăresc, bunuri de larg consum, diverse produse agroalimentare și a- picole.In încheierea vizitei la a- ceastă amplă și reprezentativă expoziție organizată de „Ziua recoltei**, secretarul general al partidului a apreciat realizările oamenilor muncii care lucrează cu dăruire în sectoarele agriculturii județului și a recomandat ca experiența pozitivă, inițiativele valoroase care au condus la sporirea producțiilor «vegetale și animale, la creșterea eficienței economice, să fie cunoscute și preluate și în celelalte județe ale țării.La plecarea din expoziție, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați din nou cu puternice ura- le și ovații, expresie a celor mai calde sentimente de profundă dragoste, stimă și respect.
îti Editura Științifica din Beijing an apărut:

ELENA CEAUȘESCU : „Ptlimeriiarea stereospecific! a itoprenului“ 
ți „Noi cercetări io domeniul compușilor macromolecularf

Confirtnînd înalta apreciere și interesul unanim față de remarcabila activitate pe tărîmul științei a tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminentă personalitate științifică și politică a lumii contemporane, apariția, sub auspiciile Academiei de Științe a Chinei, a cunoscutelor monografii a fost primită în țara prietenă ca un mare eveniment editorial care, prin mijlocirea unei opere științifice de valoare, deschide noi perspective în domeniile de mare actua- » litate pe care le tratează, conlucrării reciproc avantajoase a popoarelor român și chinez.
In prefața la edițiile în limba chineză, academicianul Lu Jiaxi, președintele Academiei de Științe a Chinei, evidențiază profunzimea și densitatea informației științifice și tehnologice cuprinsă în cele două volume, marea valoare teoretică și aplicativă a cuprinzătoarelor cercetări întreprinse de autor de-a lungul anilor.

„Polimerizarea stereo- 
specifică a izoprenului** și 
„Noi cercetări în domeniul 
compușilor macromolecu
lar]**, realizate de emi
nentul om de știință ro
mân, doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al A- 
cademiei Republicii Socia
liste România, prim-vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie, sînt pre
zentate* acum în limba chi
neză publicului de specia
litate din țara noastră** — notează omul de știință chinez, relevând că apari
ția lor „reprezintă o nouă 
expresie a prieteniei din
tre popoarele chinez și ro
mân, un important eve
niment sărbătoresc în ca
drul relațiilor științifice 
chino-române.

„Constatăm cu bucurie— arată în încheiere academicianul Lu Jiaxi, men- ționînd eforturile specialiștilor chinezi pe problemele din profilul lucrării
— că în domeniul cauciu
cului sintetic, ca și în nu
meroase alte domenii, co

operarea și relațiile teh- 
nico-științifice dintre cer
cetătorii chinezi și români 
au perspective din cele 
mai largi. Urez, din toată 
inima, oamenilor de ști
ință din cele două țări să 
obțină noi și noi roade ale 
colaborării lor".

Cu prilejul apariției în limba chineză a acestor valoroase lucrări științifi
ce, la ambasada română din Beijing a avut loc o festivitate, la care au fost prezenți Lu Jiaxi, președintele Academiei de Științe a Chinei, Luo Qiong, vicepreședintă a Federației Naționale a Femeilor din China, Hu Yongchang, secretar general adjunct al Academiei de Științe, Liang Keng, vicepreședinte al Asociației de prietenie a poporului chinez cu străinătatea, alte personalități ale vieții politice și științifice din China.Participanții la festivitate au subliniat înalta ținută științifică, deosebita valoare teoretică și importanța aplicativă a lucrărilor apărute, presti

giul internațional al operei științifice ă tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, exprimat și prin numeroasele titluri și distincții acordate de înalte foruri știin
țifice ale lumii.Desfășurată într-o atmosferă sărbătorească de caldă prietenie, ceremonia de la Beijing, prilejuită de lansarea edițiilor în limba chineză ale operei tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu s-a constituit într-o manifestare de înaltă stimă și prietenie față de știința românească, față de marile înfăptuiri ale poporului nostru în anii de fertilă mobilizare a națiunii sub conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, pentru transpunerea în viață a mărețului Program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

Declarația 
secretarului general 

al C. C. al Partidului 
Comunist ChinezBEIJING 22 (Agerpres). Referindu-se la semnificația hotărîrilor recentei plenare a C.C, al P.C. Chinez, Hu Yaobang, secretar general al C.C. al P.C.C., rezumînd concluziile desprinse din ampla consultare a reprezentanților tuturor formațiunilor politice democratice, instituțiilor obștești, a unor personalități proeminente neafiliate la partid din R.P. Chineză, a apreciat că hotărîrea privind reforma structurii economice, a- doptată de plenara C.C. al P.C.C., va contribui la asigurarea prosperității țării și a întregului popor chinez. Hu Yaobang a relevat că, între principalele sarcini ale anului 1985, se află elaborarea proiectului viitorului plan cincinal, pe perioada 1986— 1990, consolidarea parti

dului, restructurarea organelor de conducere la toate nivelurile. El a exprimat opinia că hotărârile plenarei vor avea influențe importante atît pe plan intern cît și extern. Hu Yaoban ’ a apreciat că, odată cu aplicarea reformei structurii economice, prețurile produselor vor deveni mai echitabile, iar activitatea economică va înregistra o evoluție fără asperități. Nivelul de trai al poporului se va îmbunătăți continuu, concomitent cu dezvoltarea consecventă a producției.„Sîntem hotărîți să facem ceea ce considerăm că este bine, să ne urmăm calea neabătut, în vederea edificării unui socialism caracteristic Chinei, în conformitate cu condițiile noastre naționale" — a declarat Hu Yaobang.
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