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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socialiste România, 

s-a întîlnit cu președintele Consiliului National al 
Revoluției, președintele Burkinei Faso, 

șef al guvernului, căpitan Thomas Sankara
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începînd de astăzi, viața politică a țării este marcată 
de un nou eveniment de însemnătate deosebită

pentru progresul general al societății

Congresul al lll-lea al 
consiliilor populare

Un eveniment de majoră însemnătate 
politică se desfășoară, începînd de as
tăzi, în Capitala patriei. Cel de-al III-lea 
Congres al consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor populare se 
înscrie pregnant în suita strălucitelor ac
țiuni de adîncire a democratismului so
cialist și perfecționare continuă a vieții 
economice și sociale din patria noastră, 
rod al gîndirii și inițiativelor creatoare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, al 
politicii novatoare, promovate de secre
tarul general al partidului pentru tran
sformarea revoluționară a societății ro
mânești contemporane.

In lumina hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidului, a 
indicațiilor și sarcinilor trasate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, înaltul forum 
al organelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat va dezbate probleme 
de importanță deosebită în vederea ac
celerării ritmului de dezvoltare multi
laterală a patriei. In atenția participan- 
ților se vor afla Programul privind dez
voltarea economico-socială în profil te
ritorial pe anii 1986—1990, alte două an
sambluri de măsuri cuprinse în Pro
gramul privind dezvoltarea industriei 
mici și Programul special privind pres
tările de servicii pentru populație, în 
perioada cincinalului următor, cuprin- 
zînd prevederi multiple, menite să asi
gure dezvoltarea și înflorirea tuturor lo
calităților, creșterea nivelului de trai. 
Se are în vedere continuarea procesu
lui de repartizare rațională a forțelor de 
producție pe întreg teritoriul țării, spo
rirea participării județelor și a fiecărui 
locuitor la întărirea economiei locale și 
naționale, valorificarea superioară a 
potențialului industrial existent și a re

surselor de care dispun toate zonele ță
rii. Acțiunile preconizate sînt îndrepta
te spre creșterea gradului de urbaniza
re, dotarea comunelor și a centrelor a- 
groindustriale cu tot ce este necesar 
pentru asigurarea unor condiții de 
muncă și viață cît mai apropiate de 
cele de la orașe. In profil teritorial, in
dustria mică va ocupa un loc mult mai 
important, urmînd ca pînă în anul 1990 
să-și dubleze volumul producției marfă 
industrială.

Măsuri judicioase și deosebit de ne
cesare în etapa pe care o străbatem sînt 
prevăzute pentru dezvoltarea resurse
lor energetice și combustibililor locali, 
dezvoltarea bazei de materii prime loca
le, economisirea și refolosirea ener
giei secundare, creșterea și diversifica
rea producției de obiecte de uz casnic, 
unelte pentru agricultură și grădinărit, 
a producției cu frumoase tradiții și 
de autentică valoare din domeniul arti
zanatului. Alte preocupări vor fi în
dreptate spre dezvoltarea activității de 
prelucrare și confecționare a articolelor 
din piele, blănuri, țesături și diversifica
rea producției de conserve atît pentru 
export cît șî pentru mai buna satisfa
cere a cerințelor populației. Prestările de 
servicii vor cunoaște, de asemenea, o 
creștere importantă, de 2,3 ori, însoțită 
de îmbunătățirea calității acestora și 
folosirea în mai mare măsură a unor 
materii prime și materiale din resurse 
locale.

(Continuare în pag. a 2-a)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, în cursul 
după-amiezii de duminică, 
cu președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, 
președintele Burkinei Fa
so, șef al guvernului, că
pitan Thomas Sankara.

In cadrul întrevederii au 
fost evidențiate bunele ra
porturi statornicite între 
țările noastre și a fost re
levată dorința comună de 
a valorifica mai bine po

sibilitățile mari care exis
tă pentru intensificarea 
schimburilor comerciale și, 
în mod deosebit, a coope
rării în producție în inte
resul și spre binele ambe
lor țări și popoare, al 
cauzei păcii, înțelegerii și 
conlucrării între națiuni.

In cursul întrevederii, 
președintele N i c o 1 a e 
Ceaușescu și președintele 
Thomas Sankara au pro
cedat, de asemenea, la un 
schimb de păreri cu pri

vire la situația actuală in
ternațională.

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Consiliu
lui Național al Revoluției, 
președintele Burkinei Fa
so, șef al guvernului, că
pitan Thomas Sankara, au 
continuat schimbul de ve
deri în probleme bilatera
le și internaționale de in
teres comun, în cadrul u- 
nui dineu.

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialis
te România, luni s-au des
fășurat în Capitală lucrările 
plenarei Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor.

Au participat membri șî 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai

Comitetului Central al parti
dului, membri ai guvernului, 
alte cadre cu munci de răs
pundere din ministere și or
gane centrale.

Au luat parte primii secre
tari și secretarii comitete
lor județene de partid cu 
problemele muncii organi
zatorice, directorii generali 
și directorii cu producția ve
getală ai direcțiilor gene
rale agricole județene, di
rectorii trusturilor județene 
I.A.S., S.M.A. și horticole, 
reprezentanți ai inspectorate

lor silvice, ai oficiilor de 
gospodărire a apelor, pre
cum și ai Băncii pentru a- 
gricultură și industrie ali
mentară.

Plenara a aprobat, în 
unanimitate următoarea or
dine de zi :

1. Raportul cu privire la 
rezultatele obținute la cul
tura griului, orzului și la 
alte cereale păioase în a- 
nul agricol 1984-1985, con-
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Astăzi, Ia posturile 
de radio și 

televiziune

Astăzi, în jurul 
orei 9,00 posturile de 
Radio și Televiziune 
vor transmite direct 
ședința de deschi
dere a Congresului al 
III-lea al Consiliilor 
populare județene și 
al președinților con
siliilor populare.

ȚĂRII, CÎT Ml MUIT CĂRBUNE!
■Din nou între fruntași»

Orașele
Cel ce străbate Petro- 

șaniul de la un cap la 
celălalt, de-a lungul ce
lui mai nou bulevard din 
municipiu, călător de zi 
cu zi sau ocazional, nu 
poate să nu compare lo
calitatea de azi cu urbea 
acoperită de fum de odi
nioară, o urbe cu căsuțe 
scunde, tridimensionale, o 
urbe a minerilor — trudi
tori în subteran, a căror 
viață se reducea la co
livia de la mină, dughea
na de la colț de stradă 
și fumul sobei cu căr
buni din camera mică.

cărbunelui
Dacă Geo Bogza, maes

trul reportajului, ar pu
tea scrie din nou, ar răz
bate printre litere satis
facția împlinirilor noas
tre socialiste.

Parîngul și Retezatul, 
înfrățiți ca și oamenii, 
aici în Valea Jiului de 
astăzi, își împlinesc splen
doarea în noile blocuri — 
adevărate jocuri geome
trice ale planurilor ver
ticale, orizontale, oblice 
— rod al fanteziei arhi- 
tecților și al muncii con
structorilor.

Alb mult! Lumină I 
Iată coordonatele noi ale 
reședinței municipiului 
nostru I Iată rezultatul 
strădaniei edililor, con
jugată cu elanul con
structorilor !

Trăim cu toții într- 
un oraș al florilor și 
cărbunelui, al luminii și 
frumosului, al muncii și 
tinereții, o tinerețe a 
noastră, a Văii Jiului, o 
tinerețe comunistă a pa
triei.

H. ALEXANDRESCU

Personalitatea distinc
tă a unui colectiv de 
muncă se realizează în 
condițiile specifice de 
desfășurare a activității, 
prin membrii săi, muta
țiile petrecute în conști
ința oamenilor se reflec
tă fidel în rezultatele și 
prestigiul colectivului, a- 
xiomă arhicunoscută, de
monstrată concret, de a- 
tîtea ori, în lumea sub - 
teranului.

— Sectorul IV al mi - 
nei Vulcan, specifică ad
junctul șefului de sector, 
tînărul subinginer loan 
Ionașc, era cotat, pînă la 
sfîrșîtul anului trecut, 
drept sectorul de sacri

Sectorul II de la I.M. 
Paroșeni, nu cu mulți ani 
în urmă un colectiv frun
taș nu numai pe întreprin
dere ci și pe bazin, a fost 
o adevărată școală a mi
neritului. De aici s-au 
ridicat brigadieri ca Ga
vrila Mesaroș, Mihai Șchio- 
pu, Nicolae Andrașic, Ni
colae Popa și mulți alții, 
care astăzi mînuiesc com
plexe sau combine de îna
intare la celelalte sectoa
re de producție. Toți cei 
cu experiență au plecat din 
sector și au închegat alte 
colective. La sectorul II 
au rămas, cu unii tineri, 
Nicolae Andrașic căruia i 
s-a încredințat un complex

mecanizat și Nicolae Po
pa care a învățat de la 
Kalman Geza arta mînu- 
irii unei combine de îna
intare. La început a fost 
mai greu, dar iată că din 
luna august a acestui an 
tinerii brigadieri împreu
nă cu ortacii lor au reu
șit să revină împreună cu 
întregul colectiv în rîn- 
dul fruntașilor. Producția 
de cărbune extrasă su
plimentar în această lună 
a fost de aproape 2000 to
ne de cărbune. Acest revi
riment a fost confirmat și 
de primele zile din luna 
curentă, cînd cantitatea de 
cărbune extrasă în 
prevederilor de plan 
de peste 200 tone.

plus 
este

Exemplară putere de mobilizare
alt colectiv de 

reușește 
să depășească

din lunile 
vorba 
la I.M. 
lunii

mi- 
în această 

greu- 
prece- 

de sec- 
Petrila. 
septem-

a fost 
demon- 
mobili-

de plan peste 25 000 
de cărbune energetic 
pentru semicocs. 
anul acesta, ca și 
trecut, merite 
revin minerilor 
gada lui Ștefan 
de la începutul
cele trei abataje cu susți
nere individuală unde lu
crează, au extras supli
mentar sarcinilor peste 
10 000 tone de cărbune.

tone
și 
în 

anul i
Și 
în 
deosebite 
din bri-

Alba care, 
anului, din

Un 
neri 
lună 
tățile
dente. Este 
torul IV de 

începutul 
brie, cînd planul 
realizat zi de zi, 
strează puterea de
zare a acestui colectiv ca
re a știut să depășească 
greutățile avute, așa cum 
a făcut-o 4n anul trecut, 
cînd a extras în plus față Gh. SPINU

ficiu, nu se punea nici 
măcar problema realiză
rii planului.

Binomul 
autodepășirii 

modestia 
vorbelor și 

ambiția faptelor
In ziua de 3 septem

brie a.c., colectivul a- 
cestui sector raporta un 
plus de cărbune, de la 
începutul anului, de 7479

tone, dintre cară 200 nu
mai în septembrie. Pro
ductivitatea medie a 
muncii în abataj înre
gistra 6,21 tone pe post, 
cu 340 kg mai mult de- 
cît cea planificată. La 
pregătiri, se obținuse, de 
asemenea, un plus de 
195 ml. Cum a fost posi
bilă această spectacu
loasă metamorfoză ?

— La 25 decembrie 
1984, conducerea minei 
a decis o măsură înțe
leaptă, reorganizarea sec
toarelor IV, V și VI, ur- 
mărindu-se echilibrarea

Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din realizările consiliilor populare Eveniment de însemnătate deosebită
împliniri in

INDUSTRIA MICA

Unitățile industriei 
mici, armonios amplasa
te tn localitățile munici
piului, consemnează, la 
zi, importante depășiri 
ale planului de produc
ție, expresie a preocu
pării pentru dezvoltarea 
activității din acest do
meniu. De subliniat fap
tul că se valorifică, în 
principal, resursele ma
teriale locale, că se repu
ne, în circuitul economic 
un însemnat volum de 
materiale refolosibile. 
Astfel, numai în sectorul 
producției textile, aces
te unități reutilizează, 
anual, mai bine de 120 
de tone de „deșeuri11, li- 
vrînd la fondul pieții di
verse obiecte utile, cum 
ar fi plapume, pilote, 
saci de dormit etc.

înfrumusețarea 
localităților

In ampla acțiune de în
frumusețare a localități
lor municipiului, consi
liile populare, deputății, 
mobilizîndu-i pe cetă
țeni, au întreprins lucrări 
de amenajare a unor noi 
spații verzi. Astfel, prin 
contribuția în muncă a 
locuitorilor, pe „harta 
spațiilor verzi11 au apă
rut peste 36 de alte hec
tare, pe care s-au plan
tat flori, arbori și ar
buști ornamentali etc.

REPARAREA ȘI 
MODERNIZAREA 

STRĂZILOR

O altă lucrare de mare 
interes civic, executată de 

cetățeni, prin contribu
ția în muncă, la inițiati
va consiliilor populare, 
a deputaților, o reprezin
tă repararea și moder
nizarea străzilor, a tro
tuarelor. Și în această 
privință, în localitățile 
municipiului se înregis
trează un bilanț fructu
os : au „beneficiat11 de a- 
semenea acțiuni peste 
139 000 de metri liniari 
de trotuare și străzi în 
toate cartierele din loca
litățile Văii Jiului.

INIȚIATIVA 
VALOROASA

Consemnăm, din acti
vitatea Consiliului popu
lar Petrila o valoroasă 
inițiativă menită să 
contribuie la buna gos
podărire a localității: cu 
sprijinul unităților eco
nomice și al cetățenilor, 
se întreprind, săptămî- 
nal, ample acțiuni de sa
lubrizare a cartierelor o- 
rașului. Caracterul de 
permanență al acestei 
activități se reflectă în 
starea de curățenie a a- 
șezării, în sporirea gradu
lui de confort și civiliza
ție.

ELEMENTE ALE 
AUTOAPROVIZIONARII

O preocupare susținu
tă a Consiliului popular 
din Aninoasa o reprezin
tă dezvoltarea zootehni
ei, sursă importantă pen
tru sporirea veniturilor 
locuitorilor, pentru rea

lizarea sarcinilor de au- 
toaprovizionare a comu
nei. Gospodari fruntași, 
cum ar fi Ilie Brînzău, 
Ion Rădoi, Aurel Pantili- 
mon, au încheiat și ono
rează contracte cu sta
tul pentru livrarea de 
carne de bovine, lapte 
de vacă și de oaie, lină.

ÎNTREȚINEREA 
FONDULUI LOCATIV

Din contribuția în bani 
a locuitorilor orașului 
Vulcan, au fost efectuate 
lucrări de reparare a u - 
nor apartamente în mi- 
crocartierul 3 B — acți
une deosebit de utilă pen
tru buna întreținere a 
spațiului locativ. Au fost 
înlocuite rețele electri
ce interioare, instalații 
sanitare, s-au executat 
zugrăveli etc.

SPRIJIN PENTRU 
CONSTRUCTORI

Uricaniul, ca și celelal
te localități ale Văii Jiu
lui, cunoaște un intens 
ritm de dezvoltare, de 
realizare a unor impor
tante investiții în dome
niul mineritului, în cel 
al construcției de locu
ințe, de obiective social- 
economice. Locuitorii o- 
rașului, mobilizați de de- 
putați, -de aparatul con
siliului popular, îi spri
jină pe constructori în 
finalizarea unui major 
obiectiv economic: noua 
preparație de cărbune.

(Urmare din pagina I)

Iată o amplă problematică aflată pe 
ordinea de zi a Congresului al III-lea al 
consiliilor populare. întreaga opinie pu
blică din patria noastră va urmări cu 
interes desfășurarea lucrărilor, avînd 
nestrămutată convingerea că măsurile ce 
vor fi adoptate vor contribui la accele
rarea ritmului de progres al țării, Ia în
scrierea României socialiste pe noi trep
te de progres și civilizație socialistă și 
comunistă.

înfăptuirea măsurilor și prevederilor 
ce vor fi adoptate solicită din partea tu
turor un plus de angajare patriotică, de 
dăruire profesională, pentru creșterea re
alizărilor economice încă din acest fi
nal de an. Pentru Valea Jiului — care 
beneficiază în profil teritorial de însem
nate fonduri pentru dezvoltarea sa eco
nomică și socială — înfăptuirea preve
derilor stabilite cere din partea colecti
velor de mineri, constructori, energeti- 
cieni, a celorlalți oameni ai muncii să

se acționeze cu toată energia pentru va
lorificarea superioară a potențialului 
productiv existent. Mai mult cărbune, și 
de mai bună calitate, mai multă ener
gie electrică și mai multe utilaje în 
sprijinul activității din subteran înseam
nă garanția înfăptuirii neabătute a tu
turor măsurilor destinate modernizării 
orașelor și comunelor Văii Jiului, dezvol
tării activității economico-sociale, creș
terii calității vieții.

Cu satisfacția împlinirilor de pînă a- 
cuin — împliniri al căror bilanț semni
ficativ ne-a umplut de mîndrie — cu 
sentimente de profundă recunoștință 
pentru tot ce s-a înfăptuit din inițiativa 
iubitului conducător al partidului și 
statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
îndreptăm gîndurile spre viitor, animați 
de hotărîrea ca, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său general, 
să facem totul pentru a asigura dezvolta
rea multilaterală și armonioasă a patri
ei, progresul și înflorirea României so
cialiste.

Pe zi ce trece, Vulcan ul se înscrie pe coordonatele devenirii și împlinirii 
urbanistice. Foto : Gh. OLTEANU

Parcul Național Retezat 
la 50

inesti-

Muni-

Săptămîna trecută s-au 
sărbătorit 50 de ani de 
la crearea Parcului Na
țional Retezat — monu
ment al naturii, 
mabilă comoară a plaiu
rilor românești, 
cipiul Deva a găzduit o 
prestigioasă reuniune ști
ințifică organizată de 
Academia Republicii So
cialiste România și Con
siliul Popular al Jude
țului Hunedoara la care 
au participat personali
tăți de frunte ale științei 
românești, academici
eni, cadre didactice uni
versitare. cercetători, 
biologi, muzeologi, sil
vicultori, precum și in
vitați de peste hotare, 
specialiști în domeniu.

Simpozionul a 
fat grija de care se bucu
ră acest tezaur al natu
rii patriei noastre „Par
cul Național Retezat", a- 
tenția pe care partidul și 
statul nostru, personal 
tovarășul Nicolae

relie-

de ani
ge- 
a-

I

I
)
I

*
i

ipat la o aplicație prac- l 
jcă în rezervația natu- ' 

pre- 
de 

care

Ceaușescu, secretarul 
neral al partidului o 
cordă protecției naturii, 
armonizării intereselor 
economice cu acelea im
puse de păstrarea ecolo
gică a teritoriului și pro
movarea unui turism în 
concordanță cu acestea.

Cele peste 20 de comu
nicări științifice 
zentate de oameni 
știință din țară la
s-au adăugat comunică
rile oaspeților de peste 
hotare au pus în lumină 
preocupările existente 
pentru conservarea me
diului înconjurător.

Tot în cursul săptămî- 
nii trecute, oaspeții ju
dețului nostru au pârti
ei 
tică in re/.ei navu- /
rală a Masivului Rete- ) 
zat, prilej cu care a fost l| 
vizitată și .
in 
lui

zona, inclusă j

teritoriul municipiu- 1 
nostru. ț

H. ALEXANDKESCU

(Urmare din pag. I)

lor ca linie de front, e- 
fective și capacitate de 
muncă, în fapt s-a reali
zat omogenizarea condi
țiilor și potențialului de 
muncă, ne explică șeful 
sectorului, maistrul prin
cipal Nicolae Roman.

Momentul deciziei, dar 
mai ales al înfăptuirii ei, 
a prins colectivul într-o 
cumpănă dificilă — in 
acest an au intrat în pen
sie șeful sectorului, mai
strul principal Nicolae 
Sufan, adjunctul șefului 
de sector, maistrul Năsta- 
se Brîulung, maistrul 
Teodor Maftei; li s-au a- 
dăugat minerii veterani 
Gheorghe Jianu, Dumi
tru Mereșeseu și Teofil 
Dobocan, așteaptă basto
nul de „mareșali ai
muncii" Liviu Popa, Con
stantin Vișan, iar șeful 
de brigadă loan Țobîcă a 
promovat în rîndul mai
ștrilor;

— Nu ne-am temut dc 
aceasta cumpănă, re
marcă maistrul princi
pal Roman; am promo
vat cu îndrăzneală ti - 
neri pricepuți în meserie. 

în care oamenii aveau 
încredere. Astfel, toate 
brigăzile din abatajele 
cameră au în fruntea lor 
mineri tineri: Cezar But- 
naru, Al. Szabo, fratele 
său Szabo Balasz i-a 
încredințat brigada cînd 
a ieșit în pensie, iar

Binomul autodepășirii
Vasile Crețu a fost nu
mit șeful unei formații 
alcătuite in acest an. 
Dintre forhaerii mai vechi 
a rămas doar Vladimir 
Sorodoc, în ce) mai greu 
loc de muncă; vrednici 
sînt și ortacii lui Iosif 
Pop, de la pregătiri.

Miza pe tineri, în „Ac
țiunea om11, cum o nu
mesc cei de la sectorul 
IV, și-a dovedit temeini
cia, completîndu-sc cu 
soluțiile tehnice adopta
te pentru mai buna or
ganizare a muncii: îm
părțirea abatajului ca
meră nr. 8, îmbunătățirea 
și scurtarea căilor de 
transport spre grupa lui 
Sorodoc (în curs de fina

lizare), în viitorul apro
piat se prevede concen
trarea producției pe flu
xul de benzi, deci va dis
pare problema „goalelor1. 
Îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, grija penti u 
ușurarea efortului fizi 
au cont.abuiî la ambiți- 

onarea oamenilor, cele 
mai bune rezultate ie 
are deocamdată brigada 
lui Cezar Butnaru, aco
lo unde se disting ca 
excelenți organizatori ai 
locurilor de muncă, șefii 
de schimb Constantin 
Dragomir, Petru Gyun- 
gyus, Constantin Nico
lae și Andrei Pctcu. Au- 
todepășirea a dus cumva 
la automulțumire ?

— Dimpotrivă, ia ati
tudine sing. Ionașc, oa
menii nu se arată mul
țumiți de rezultatele de 
pînă acum. Am avut un 
necaz cu un abataj, dar. 
de la 1 octombrie, va 
porni din nou. Ne preo
cupă deja producția pri

mului an al cincinalului 
viitor; vom deschide noi 
abataje în blocul 9, vom 
pregăti stratul IV. De 
acum, planul producției 
zilnice, care, deși crește 
cu 135 tone, nu ne mai 
face griji.

— Se prelimina înca
drarea colectivului în an
gajamentul anual — plus 
10 000 de tone de cărbune. 
Înseamnă că...

—...am învățat să fim 
mai modești în vorbe și 
mai ambițioși in fapte.

Și zîmbește cu subînțe
les maistrul Roman, con
vins fiind că ortacii lor 
își vor face datoria cu 
prisosință, vor dobîndi 
mai multă experiență în 
confruntarea cu munte
le, care se va reflecta in 
eficiența muncii lor. Cu 
alte cuvinte, fostul sec
tor „de sacrificiu11 a de
pășit pragul critic al ne
încrederii în sine, acum 
iși desfășoară plenar ca
pacitatea tehnică, întrea
ga energie creatoare, sti
mulate de abordarea ști
ințifică a problemelor 
privind tehnologia de 
exploatare.

I
I
I

TERMICA. Constructo
rii din cadrul brigăzii 20 
Petrila a A.C.M. Petro
șani au finalizat lucră
rile la o nouă centrală 
termică. Este vorba de
C.T. nr. 5, care va asi
gura agentul termic 
partamentele din
cartier „Minerul",

în a- 
noul 
din

zona centrului civic al 
orașului. (V.S.)

PENTRU FRUMUSE
ȚEA ORAȘULUI. Con
structorii lucrează în a- 
ceste zile la terminarea 
trotuarelor și a părții ca
rosabile din zona nou
lui cartier Petroșani 
Nord, strada C. Miile. 
(Al.H.)

CONFECȚII METALI
CE. întreprinderea de 
gospodărire comunală și 
locativă Petroșani își 
dezvoltă continuu pro-

ducția de confecții me
talice axată, >n principal, 
pe executarea unor lu
crări pentru propria ac
tivitate — instalații pen
tru punctele- termice, re
pararea sau confecțio
narea containerelor pen
tru reziduuri menajere. 
Paralel, unitățile res
pective pot executa, la 
cerere lucrări pentru cei 
interesați. (S.B.)

RECONDIȚIONARI. In 
activitatea de reparații și 
întreținere a instalațiilor

din întreprinderea de u- 
tilaj minier Petroșani o 
sursă importantă a asigu
rării pieselor de schimb 
o reprezintă activitatea de 
recondiționări. In această 
acțiune au fost repuse în 
circuitul economic repe
re în valoare de peste 
120 000 lei. (S.B.)

LA PAROȘENI, a avut 
loc duminică „întîlnirea 
fiilor satului" — prilej 
de a fi trecute în revis

tă coordonatele noi, so
cialiste ale acestei cetăți 
a luminii și energiei. 
(Al.H.)

CINEMATECA. Ama
torii de filme de cinema
tecă pot viziona, azi, 
pe ecranul cinematogra
fului „7 Noiembrie11 din 
Petroșani, pelicula cu 
titlul „Aecattone", pro
ducție a studiourilor ita
liene.

SOLUȚIE. De circa o 
lună fostul chioșc al 
Centrului do librării,

chioșc situat în staționa
rul din centrul vechi al 
orașului Lupeni este gol 
și neutilizat. Cea mai 
bună soluție — zic locui
torii din zonă — ar fi 
ca aici să se deschidă tot 
un chioșc cu articole de 
librărie. Subscriem și 
așteptăm rezolvarea. (A.T.-)

Rubrică realizată de
C.T. DIACONU

J
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la a patra victorie consecutivă Gazdele-80 de minute în zece oameni!
JIUL PETROȘANI — 

STRUNGUL ARAD 2—0 
(2—0). Jocul cu Strungul 
Arad a prilejuit jucători
lor „Jiului“ a patra vic
torie consecutivă în actu
alul campionat, ceea ce 
demonstrează, chiar și la 
prima vedere, ambiția e- 
chjpei de a-și constitui o 
zestre de puncte care să-i 
permită revenirea pe pri
ma scenă a fotbalului nos
tru. După cum a evoluat 
duminică, mai ales în pri
ma repriză, echipa din 
Petroșani a reînviat spe
ranțele suporterilor care 
și de această dată și-au 
susținut frenetic favoriții 
purtîndu-i spre o victorie 
concludentă. Oaspeții, ve- 
niți la Petroșani cu dorin
ța vădită de a încurca „a- 
pele Jiului", cu un Nedel- 
cu II și un Giurgiu la fel 
de utili ca pe vremea cînd 
evoluau in prima divizie, 
au mizat mult pe arma 
controlului, dar totul a 
rămas o simplă intenție 
în fața unei apărări bine 
organizate în care cuplul 
de centrali Buzduga și 
Neagu au închis totul 
spre poarta lui Tomă. De 
altfel, intenția lor de a da 
o replică viguroasă „Jiu
lui" - s-a stins treptat, e- 
chipa noastră punînd stă- 
pînire pe joc încă din pri
mele minute, cînd aveam 
să semnalăm și primele o- 
eazii de a înscrie, la capă
tul unor faze în care apă
rarea agresivă a oaspeți
lor a fost făcută șah-mat. 
In min. 3, un un-doi spec
taculos între Pachițeanu și 
Dosan, cel mai bun de pe 
teren, purtat pe partea 

REZULTATE TEHNICE; Minerul Lupeni — 
Înfrățirea Oradea 1—0, Jiul — Strungul Arad 2—0; 
Unirea Alba Iulia — Aurul Brad .3—1;,F.C. Mara
mureș — C.I.L. Sighet 3—0; F.C.M. U.T.A. — Meca
nica Orăștie 4—1; Mureșul — Metalul Bocșa 2—1; 
C.F.R. Timișoara — Armătura Zalău 4—0; C.S.M. 
Reșița —■ Gloria Bistrița 1—1; Minerul Cavnic — 
Olimpia Sa tu Mare 2—1.

C L A S A M E N T U L

stingă se încheie cu o 
centrare bună, rămasă în
să fără rezultat. Două mi
nute mai tîrziu, Mulțescu 
același fin tehnician și 
„cap limpede" al întregii 
partide, execută cu pre
cizie o lovitură de la 20 
m, deschizîndu-1 exce
lent pe Găman care ratea
ză din apropiere. Au ur
mat apoi atacuri susținu
te ale „Jiului", "la capătul 
cărora se deschide scorul, 
1—0 pentru „Jiul", în min. 
9 la o minge pornită de 
la centrul terenului; un 
schimb spectaculos între 
Băluță și Mulțescu, pă
trundere a acestuia pînă 
in interiorul careului, un- 
doi cu Stana venit în 
față, centrare a acestuia 
și Mulțescu introduce ba
lonul în plasă cu toată o- 
poziția fundașilor adverși 
și a portarului Cli
pa. Golul înscris creează 
în tabăra adversă mo
mente de derută, „Jiul" 
intensifieîndu-șj atacuri
le, încheiate de fiecare da
tă cu faze care realmen
te au ridicat tribunele în 
picioare. In min. 12 Mul
țescu execută foarte bine 
o lovitură liberă, portarul 
Clipa scapă, Băluță recen- 
trează și bomba lui Buz
duga este respinsă in cor
ner. Un minut mai tîrziu, 
min. 13 Dosan trimite ' o 
pasă de la centrul tere
nului peste întreaga apă
rare a oaspeților și Gă
man venit în viteză reia 
cu capul peste Clipa, reu
șind al doilea gol al Jiu
lui. Se părea că vom a- 
sista la un scor fluviu al 
echipei noastre, dar din 

păcate, ocaziile bune sînt 
irosite rînd pe rlnd, așa 
că scorul la pauză este 
de 2—0.

După reluare, jocul se 
desfășoară în aceeași no
tă de dominare a 
„J i u 1 u i“. Deși din 
această parte a meciului 
au lipsit golurile, elemen
tele de fotbal autentic, de 
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mare spectaculozitate au 
abundat spre satisfacția 
spectatorilor, prezenți în 
număr mare în tribunele 
stadionului. Subliniem lo
vitura liberă executată de 
Dosan de la 20 m în trans
versala porții lui Clipa, 
min. 53, din nou șut în 
transversală de la 6 m, 
Pachițeanu, în min. 59, a- 
poi ocaziile irosite de Gă
man, din nou Pachițeanu 
șut în bara din stînga lui 
Clipa la o deschidere „prin
tre" a lui Mulțescu și mul
te alte situații favorabile 
care ar fi putut ridica sco
rul la o diferneță mai ma
re, diferență care ar fi re
flectat mai exact valoarea 
celor două echipe. 
Au jucat: JIUL : Toma, V. 
Popa (min. 75, B. Popescu), 
Neagu, Stana; (min. 60, 
M. Răducanu), Dosan, Buz
duga, Băluță, Mulțescu, 
Pachițeanu, Găman, Sze- 
kely.

Gh. CHIRVASA

ANUNȚ

După cum ne infor
mează conducerea clu
bului „Jiul", în zilele 
de marți și joi, de la 
orele 10—12 și 15—17 se 
vor desfășura con
cursuri de selecție pen
tru copiii năseuți între 
anii 1970—1975.

MINERUL LUPENI — 
ÎNFRĂȚIREA ORADEA 
1—0 (0—0). Ajunsă într-o 
situație neplăcută (cu —2 
în clasamentul „adevăru
lui") formația din Lu
peni s-a prezentat dumi
nică cu remanieri notabi
le în corpul tehnicienilor : 
antrenorul P. Libardi a fost 
eliberat din funcția de an
trenor principal, locul lui

fiind luat de I. Rus, aju
tat acum de Constantin 
Cotroază. Prima mutare 
(aparent surprinzătoare) a 
noii conduceri tehnice („a- 
vansarea" în centrul liniei 
de atac a lui Vaidasegan, 
care a venit de la Cugir ca 
...fundaș) s-a dovedit inspi
rată, acesta înscriind în 
min. 87 golul primei victo
rii din acest campionat 
pentru Minerul I Drumul 
spre această victorie nu a 
fost însă lipsit de emoții, 
partida avînd cîteva mo- 
mente-cheie. Primul: în
min. 10 Nichimiș (un ne
dorit colecționar al carto
nașelor și, implicit, client 

Voicu (min. 20) putea duce la deschiderea scorului. A lipsit doar 
Foto : T. ALEXANDRU

Șutul lui
precizia...

statornic (?!) al Comisiei 
de disciplină) comite un 
fault clar, fără minge, pen
tru care regulamentul spu
ne clar „eliminare din 
joc". Astfel, echipa gazdă 
rămîne în 10 oameni ! Al 
doilea : în min. 36 Vaida
segan pătrunde în careu, 
driblează un apărător, a- 
poi portarul oaspeților, a- 
cesta îl prinde de picior și 
penalty clar. Dar stupoare: 
arbitrul bucureștean Mi
hai Niculescu face semn 
ca jocul să continue!? Al 
treilea: în min. 77 jucăto
rul Ghitas (înfrățirea) sca
pă de sub supravegherea 
lui Tereche și, singur în 
careul de 16 metri, șutea- 
ză peste poarta apărată de 
Coge (portarul titular Gri- 
gore fiind cu mîna în 
ghips după o dublă frac
tură suferită la antrena
ment). In fine, în min. 87 
cînd se părea că nimic nu 
se mai întîmplă, gazdele 
obțin o lovitură de colț, 
mingea venită pe sus este 
expediată cu capul în pla
să de Vaidasegan. Gol și 
victorie în contul Mineru
lui în pofida protestelor 
portarului oaspete Boitar. 
Dar arbitrul. Mihai Nicu

lescu rămîne pe poziție, 
indicînd gol.

Așa s-a scris istoria pri
mei victorii a Minerului, 
obținută în a treia parti
dă susținută acasă. Ea în
să îndeamnă la reflecție. 
Pentru că, dincolo de re
fuzul arbitrului de a a- 
corda acel penalty clar, 
ne întrebăm ce se întîmplă 
dacă în min. 77 oaspeții nu 
ratau acea situație uriașăl 
A conchide prin zicala 
„Totul e bine cînd se ter
mină cu bine" este o ma
re greșeală, mai ales în 
cazul unei echipe care în
că nu a convins, iar prin
tre echipele ce vor „veni" 
se numără nu mai puțin 
de cinci pretendente 14 
un loc în divizia A.

A arbitrat slab ' Mihai 
Niculescu (București), a- 
jutat foarte bine de Adrian 
Niculescu și Mihai Io~ 
nescu — ambii din Pi
tești.

MINERUL: Coge — Le- 
ordean, Pocșan, Dina, Pan- 
telimon (din min. 52 Te
reche) —I. Popa, P. Popa, 
Voicu — Nichimiș, Va’da- 
segan, Stoenescu.

Alexandru TĂTAR

1. F;C. Maramureș
2. Gloria

5
5

4
3

1
2

0
0

12— 1 9
813— 3

3. JIUL 5 4 0 1 5— 1 8
4. Olimpia 5 3 1 1 14— 7 7
5. C.S.M. Reșița 5 2 2 1 7— 4 6
6r7. C.F.R. Timișoara 5 3 0 2 7— 5 6
6-7. Minerul Cavnic 5 3. 0 2 8— 6 6
8. C.I.L. Sighet ‘5 2 1 2 4— r> 5
9-10. Strungul 5 1' 2 2 9— 10 4
9-10. F.C.M. U.T.A. 5 2 0 3 6— 7 4

11. Mecanica 5 1 2 2 9— 12 4
12-13. Mureșul 5 2 0 3 3— 6 4
12-13. Minerul I.upeni 5 1 2 2 4— 7 4
14. Unirea 5 2 0- 4 8— 14 4
15, Aurul 5 1 1 3 3— 5 3
16. Metalul Bocșa 5 1 1 3 6— 12 3
17. Armătura 5 1 1 3 • 4— 13 3
18. Înfrățirea 5 1 0 4 1 — 6 2

ETAPA VIITOARE, a Vl-a (15 septembrie) : Me
talul Bocșa — Unirea Alba. Iulia; C.S.M. Reșița — 
F.C. Maramureș; Mecanica Orăștie — Jiul Petroșani; 
Olimpia S.M. — F.C.M. U.T.A.; Strungul Arad — 
.C.I.L. Sighet; Gloria Bistrița — Armătura Zalău; 
înfrățirea Oradea — Minerul Cavnic; Minerul Lu
peni — C.F.R. Timișoara; Aurul Brad — Mureșul 
Deva.

ȘTIINȚA PETROȘANI
— C.S.M. SUCEAVA 9—6 
(3—3). O mică statistică : 
25 lp., 14 dropgoluri și o 
mulțime de grămezi or
donate intr-un meci, în 
care s-au înscris chinuit 
cele 15 puncte, un meci ca
re arată că „osiile" de la 

căruța localnicilor „scîrțîie"’ 
Clar, așa nu merge, cu 
Bezărău ratînd obsesiv din 
diferite poziții și cu o gră
madă care abia-abia a 
putut să țină față puterni
cilor suceveni. Noroc cu 
fundașul nostru V. Do
bre, în formă deosebită, 
care, transformat ad-hoe 
in executant al lovituri
lor fixe, a reușit să în
scrie de trei ori. Oare ce 
au de spus Laczico, Pa
vel sau Mureșan, acești 
tineri din grămadă, care

F O T B AL, D I V. I Z 1 A C

Rugby, divizia A

Așa nu
au cedat în fața moldove
nilor, mai ales că-i aveau 
alături pe experimentalii 
veterani Drumea, Sandu, 
Ortelecan, Ion Florentin 
sau Palamariu ? Și să 
nu uităm că acesta a fost 
primul meci din actualul 
campionat și nu ultimul 1 
Oaspeții, cu o garnitură 
bine pregătită fizic, au 
depășit repede complexul 
meciului susținut în de
plasare și pe fondul rată
rilor localnicilor, deschid 
scorul prin Livadaru în 
min. 20 care transformă o
l.p.  de la peste 40 m: 0—3. 
Scorul se echilibrează abia 
în finalul primei reprize

merge!
cînd V. Dobre înscrie din 
lateral de la 25 ni: 3—3. 
In partea a doua a meciu
lui nuanța nu se schimbă, 
oaspeții ratează incredi
bil de la 20 m, central, o 
l.p. (Livadaru) și Catană 
e la un pas de eseu în 
urma unei reușite acțiuni 
personale. Ne așteptam ca, 
văzînd forma slabă a gră
mezii, linia de treisferturi 
să încerce străpungerea 
prin acțiuni „blitz", ingeni
oase și specifice adevăra
tului joi de rugby, dar 
Chiriac, Medragoniu, Be
zărău, Nastase, au uitat că 
sînt foarte buni sprinteri, 
invidiali de multe echipe 

din țară. In min. 63 V. 
Dobre înscrie din nou de 
pe linia de 22 m, dar su
cevenii, după bara „artis
tică" din min. 68, echili
brează din nou: 6—6 în 
min. 73, tot prin fundașul 
Livadaru. Foarte, foarte 
greu, într-un final palpi
tant, Bonea trimite re
pede și precis balonul cîș- 
tigat într-o grămadă dic
tată la 25 m de buturile 
adverse, înspre Bezărău și 
oaspeții greșesc flagrant. 
Viorel Dobre îi sancționea
ză (mingea a lovit bara în 
interior) și aduce victoria 
multașteptată : 9—ti.

s Să sperăm că acest „duș 
rece" i-a trezit pe favoriții 
noștri și că în următoare
le meciuri lucrurile vor fi 
mai bune și mai frumoase, 
spre mulțumirea inimoși
lor suporteri. ,

Punctul
OBILIC1 SINTMARTI- 

NU SIRBESC — MINERUL 
VULCAN 1—1 (1—0). Eta
pa a IV-a a diviziei C se- 
seria a VlII-a a făcut ca 
Minerul Vulcan să' întîl- 
nească, în deplasare, pe 
Obilici Sîntmartinu Sîr- 
besc care cu o săptămînă 
înainte pe terenul din Pa
roșeni, după un joc fru
mos, smulsese un punct. 
Deci, pe fotbaliștii din 
Vulcan îi aștepta un meci 
destul de greu.

Nu începuse bine jocul 
și scorul era deja 1—0 pen
tru echipa locală. In min. 
2, la un . corner executat 
în careul de 16 metri al 
■chipei minerilor, Truică se

adus înapoi la Vulcan Rezultat
înalță, lovește mingea cu 
capul care în traiectoria 
ei este voleibalată cu mi
na de un jucător localnic 
pînă la un coechipier, ce 
reia din voicu imparabil în 
poarta lui Olteanu. La a- 
ceastă fază se impunea 
lovitură liberă pentru Mi
nerul dar arbitrul este su
veran pe teren așa că sco
rul rămîne 1—0 pentru e- 
chipa gazdă. După aceas
tă fază jocul din prima re
priză se desfășoară mai 
mult între cele două ca
reuri de 16 m, lipsind o- 
caziile clare de gol la 
ambele porți.

La pauză, în atacul e- 
chipei oaspete intră Con

stantin in jocul lui Barbu, 
accidentat. In min. 60, la 
un atac prelungit pe par
tea dreaptă Topor driblea
ză doi apărători localnici, 
se duce pînă pe linia de 
corner, de unde centrează 
înapoi în fața porții, min
gea îl găsește liber pe 
Constantin care reia din- 
tr-o bucată în gol și 1—I. 
Ultimele 15 minute găsesc 
echipa locală masată in 
jumătatea de teren a oa
speților, dar nu se mai în
tîmplă nimic, chiar dacă 
arbitrul fluieră finalul 
meciului în min. 96. Un 
punct prețios câștigat de 
echipa din Vulcan.
, Gh. SI’INU

UNIREA TOMNATIC 
— MINERUL PAROȘENI 
1 — 1 (1—1). Meciul debu
tează eu atacuri . în forță 
ale ambelor echipe, multe 
faze din primul sfert de 
oră al primei reprize ră- 
rnîn însă nefinalizate. Du
pă min. 15, oaspeții, acți- 
onînd cu luciditate, reușesc 
să deschidă scorul prin 
Matula, care a primit' ba
lonul dintr-o frumoasă 
centrare a lui Băltaru. 
Este 1—0 pentru Minerul 
Paroșeni.

Văzîndu-sc conduse pe 
teren propriu, gazdele își 
întețesc atacurile și, pro-

echitabil
filînd și de un arbitraj vi
zibil părtinitor, reușesc, 
spre sfîrșitul primei părți 
a meciului, sil aducă ega- 
larea pe tabela de marcaj 

După pauză nici una 
dintre echipe n-a mai reu
șit fructificarea vreunei 
faze de joc, astfel îneît, 
la sfîrșitul celor 90 de ini
mile de joc, scorul rămî
ne același, 1—1. Am reți
nut, de la Minerul Paro
șeni, jocul bun prestat de 
Grec,in, Matula, lacob, Iș- 
pir și Leleșan

Remus BECUȘ,
cores p.

Ioan Dan BALAN

Breviar
RUGBY, divizia B: Uti

lajul Petroșani — Minerul 
Lupeni 18—4;"

LUPTE, divizia A : Jiul 
Petrila — ' C.S. Tîrgoviște,
6— 4;

FOTBAL, campionatul 
județean; Minerul Aninoa- 
sa — Rapid Simeria 6—0; 
Măgura Pui — C.F.R. Pe
troșani 3—3 ; Minerul U- 
ricani — Streiul Simeria V,
7— 0; Minerul Bărbăteni — 
Minerul Teîiuc 0—2; Mi
nerul Ghelar — Preparato
rul Petrila 6—0; Parîn- 
gul Lonca — Utilajul 
Petroșani 1—1.

D. BORZA
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Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor

(Urmare din pag. I)

cluziile ce se desprind și 
măsurile ce trebuie între
prinse pentru realizarea și 
depășirea prevederilor pla
nului de stat la aceste cul
turi în anul 1986, primul an 
ai viitorului cincinal.

2. Măsuri pentru realiza
rea integrală a livrărilor de 
produse agricole la fondul 
de stat.

3. Programul de măsuri 
CU privire la pregătirea și 
desfășurarea campaniei de 
recoltare a culturilor de 
toamnă, insămînțarea cere
alelor păioase, executarea o- 
goarelor de toamnă și a 
altor acțiuni de creștere a 
capacității de producție a 
solului.

4. Măsuri pentru reali
zarea integrală a Programu
lui național de irigații, de
secări și combaterea ero • 
ziunii solului.

5. Programul de dezvolta
se a pisciculturii și pescui
tului în perioada 1986—1990.

Luerărle s-au desfășurat 
In plen, pe grupe de județe 
ji secțiuni.

In cadrul plenarei s-a 
Evidențiat faptul că în peri
oada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, perioada cea mai lumi
noasă și mai bogată în 
împliniri din întreaga istorie 
a patriei, agricultura a cu
noscut profunde transfor
mări, o continuă dezvoltare 
și modernizare. S-a relevat 
că în aceste două decenii, 
Ca urmare a sprijinului mul
tilateral acordat agriculturii, 
prin asigurarea an de an a 
«mor importante fonduri de 
investiții, s-a dezvoltat pu
ternic baza tehnico-materi- 
olă, s-a intensificat activi
tatea de cercetare științi
fică, a crescut numărul 
specialiștilor, s-a acumulat 
O valoroasă experiență în 
obținerea de producții si
gure și stabile.

Vorbitorii au subliniat că 
Orientările de dezvoltare a 
agriculturii de înfăptuire a 
noii revoluții agrare, pro
gramele elaborate, acțiu
nile întreprinse în această 
direcție sint expresia con
cepției novatoare, profund 
științifice a secretarului ge
neral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pri

Sărbătorirea Zilei naționale 
a R. P. Bulgaria

Aniversarea a 37 de ani de la 
proclamarea R.P.D. Coreene

SOFIA 9 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 41-a 
aniversări a victoriei revo
luției socialiste în Bulga
ria luni a avut loc la So
fia demonstrația oameni
lor muncii. In tribuna ofi
cială se aflau Todor Jiv- 
fcov, secretar general al

Sancțiuni economice împotriva R. S. A. 
anunțate de președintele S. U. A.

. WASHINGTON 9 (A-
gerpres). — Președintele 
Statelor Unite, Ronald 
Reagan, a anunțat, luni, 
o serie de „sancțiuni eco- 
romice selective" împotri
va R.S.A., informează a 
gerțiile internaționale de 
presă. Acestea prevăd, în 
principal: inte> zicerea 

vind realizarea unei agri
culturi moderne și de înal
tă productivitate, creșterea 
rolului și contribuției a- 
cestei ramuri de bază a e- 
conomiei naționale la pro

gresul general al țării.
In lumina hotărîrilor Con

gresului al Xlll-lea al parti
dului, in spiritul sarcinilor 
stabilite de conducătorul par
tidului și statului, a fost dez
bătută, intr-un pronunțat 
spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată in a- 
nul agricol 1984-1985, sta- 
bilindu-se măsuri și căi de 
acțiune pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a 
tuturor lucrărilor din cam
pania de toamnă, pentru 
obținerea în 1986, primul 
an al viitorului cincinal, a 
unor producții vegetale și 
animaliere cît mai mari, în 
vederea bunei aprovizionări 
a populației cu produse a- 
groalimentare și a industriei 
prelucrătoare cu materii pri
me.

In cadrul plenarei a fost 
prezentată experiența uni
tăților agricole fruntașe, ca
re demonstrează că prin a- 
plicarea unor tehnologii a- 
decvate condițiilor specifi
ce, prin folosirea eficien
tă a bazei tehnico-materia- 
le și executarea la timp 
și de calitate a lucrărilor, 
se pot obține, chiar în 
condiții de climă neprielni
ce, producții mari.

Atit rapoartele prezenta
te, cît și dezbaterile, au 
scos în evidență cauzele 
care au făcut ca într-o serie 
de județe și unități produc, 
țiile agricole să nu se situe
ze în acest an la nivelul pla
nificat. Pornind de la con
statarea că rezultatele obți
nute de unele unități la 
cereale păioase și alte cul
turi sint cu totul necorespun
zătoare, departe de posibi
litățile existente, de la de
ficiențele care s-au manifes
tat, plenara a relevat ne
cesitatea de a se acționa 
pentru asigurarea unei dis
cipline riguroase in respec
tarea tehnologiilor, în exe
cutarea tuturor lucrărilor a- 
gricole la timp și de cali
tate, pentru creșterea res
ponsabilității specialiștilor 
în stabilirea soluțiilor teh
nice, adaptate condițiilor 
locale.

C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și 
de stat bulgari.

Manifestații similare 
s-au desfășurat, cu același 
prilej, și în alte orașe ale 
țai ii.

împrumuturilor pancare 
aco’date guvernului R.S.A., 
cu excepția celor utilizate 
pentru realizarea unor pro
grame social-economice de 
care ar beneficia toți locu
itorii acestei țări; interzi
cerea vînzării de compute
re ce ar putea fi utilizate 
pentru consolidarea siste

Plenara a subliniat impor
tanța deosebită a Pogromu
lui de măsuri cu privire la 
pregătirea și desfășurarea 
lucrărilor agrico e din toam
na anului 1985, e'aborat pe 
baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pro
gram ce cuprinde principa
lele acțiuni menite să asi
gure efectuarea l.i timp și 
de calitate o insămînțărilor 
și recoltării c riturilor de 
toamnă, a transportului, 
livrării și depozitării pro • 
ducției. Măsurile preconiza
te vizează folosirea deplină 
a pămîntului, utilizarea ra
țională a bazei tehnico-ma- 
teriale, a forței de muncă, 
aplicarea riguroasă a teh - 
nologiilor celor mai eficien
te, generalizarea experienței 
cercetării științifice și a uni. 
tăților agricole fruntașe, e- 
xecutarea exemplară a tu
turor lucrărilor de sezon, 
în vederea realizării și de
pășirii nivelelor de produc
ție planificate pentru 1986, 
primul an al cincinalului vi
itor.

O atenție deosebită a 
fost acordată măsurilor și 
acțiunilor privind livrarea 
integrală și la termenele 
prevăzute a produselor a- 
gricole la fondul de stat, 
baza aprovizionării corespun
zătoare a populației și a 
industriei prelucrătoare.

In cadrul dezbaterilor au 
fost examinate, de asemenea, 
realizările obținute în silvi
cultură și gospodărirea ape
lor, stabiljndu-se, în același 
timp, măsuri menite să con
ducă la dezvoltarea și mai 
puternică a acestor sectoa. 

s re.
Analizînd modul de în

făptuire a programelor de 
îmbunătățiri funciare, plena
ra a subliniat că principala 
sarcină a tuturor celor ce 
lucrează în acest domeniu 
este de a-și concentra efor
turile, în perioada care a 
rămas pînă la sfîrșitul a- 
nului, pentru folosirea com
pletă și eficientă a utilaje
lor și mașinilor din dotare, 
a materialelor specifice. 
S-a scos în evidență că, 
pe lîngă realizarea irigați
ilor în sistemele mari, este 
necesar să se acționeze in 
fiecare județ pentru sporirea 
suprafețelor irigate prin 
amenajări locale.

PHENIAN 9 (Agerpres). 
—• Cu prilejul aniversării 
a 37 de ani de la procla
marea R. P. D. Core
ene la Phenian a avut loc 
o adunare festivă, infor
mează agenția ACTC.

mului de ahartheid; inter
zicerea anumitor exporturi 
americane de tehnologie 
nucleară către R.S.A.

Președintele Reagan a 
declarat că prin aceste mă
suri nu abandonează așa- 
numita politică de „anga
jare constructivă" față de 
Pretoria.

In cadrul plenarei, aprec* 
indu-se drept necorespjn- 
zătoare rezultatele obținu
te în îndeplinirea Programu
lui de dezvoltare a piscicul
turii și pescuitului, au fost 
evidențiate sarcinile în
vederea realizării producți
ilor prevăzute.

Analizind activitatea des
fășurată în zootehnie, plena
ra a apreciat că în acest 
an, acționîndu-se cu mai 
multă fermitate, s-a reușit 
obținerea unor rezultate bu
ne în ceea ce privește creș
terea efectivelor și a pro
ducțiilor animaliere.

Plenara a dat expresie 
hotărîrii ferme a tuturor oa
menilor muncii din agricul
tură, silvicultură și gospodă
rirea apelor de a acționa cu 
înaltă răspundere și dărui
re pentru îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe anul viitor, 
pentru înfăptuirea noii revo
luții agrare, în vederea rea
lizării exemplare a sarcini
lor ce revin acestei ramuri 
din documentele Congresului 
al Xlll-lea al partidului, ast
fel încît agricultura să-și 
aducă o contribuție sporită 
la progresul general al țării, 
la creșterea bunăstării în
tregului popor.

După încheierea dezba
terilor plenara a aprobat ra
poartele, celelalte docu
mente aflate pe ordinea de 
zi.

Totodată, a fost adopta
tă o Hotărîre-Apel, care va 
fi dată publicității.

Intr-o atmosferă de pu
ternică vibrație patriotică, în 
încheierea plenarei, parti- 
cipanții au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

In această ambianță en
tuziastă, de puternică anga
jare revoluționară cei pre- 
zenți au aplaudat și ovați
onat îndelung, au scandat 
cu însuflețire: „Ceaușescu - 
P.C.R. I", „Ceaușescu și
poporul I", „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu —
România I".

(Agerpres)

La adunare, la care au 
fost prezenți conducători 
de partid și de stat, re
prezentanți ai oamenilor 
muncii, oameni de știmță, 
artă și cultură, generali și 
ofițeri superiori, a luat 
cuvîntul Chong Jun Gi, 
vicepremier al SGns-ilia- 
lui Administrativ al 
R.P.D.C., membru supleant 
al Biroului Politic al Parti
dului Muncii din Corcea. 
Vorbitorul a evocat dru
mul glorios parcurs de 
popor de la proclamarea, 
în septembrie 1948, a 
R.P.D. Coreene, sub con
ducerea Partidului Muncii 
din Coreea, a președinte
lui Kim Ir Sen.

memento
FILME

PETROȘANI — 1 No
iembrie: Frumoasa Schî- 
niang; Unirea: Miliția
intervine; Paringul: Ciu
leandra.

LONEA: A treia față a 
monedei.

ANINOASA i Cursa.
VUL*EAN: Romeo șl 

Julieta la sat.

LUPENI: Fata care vin
de flori.

URIGANI: Rîpa, I—II.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite tn 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV.

8,30 Cîntece patriotice 
și revoluționare.

In jurul orei 9,00 —
Transmisiune directă: 
Ședința de deschidere a 
Congresului al III-lea al 
Consiliilor populare ju
dețene și al președinților 
Consiliilor populare.
20,00 Telejurnal.
20,50 Forumul Consili

ilor populare (co
lor). Perspective 

largi tuturor loca
lităților țării pe ca
lea dezvoltării și 
prosperității.

ÎNTREPRINDEREA MINIERA
ANINOASA

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi 1

— două posturi de adjunct șef sector 
producție",

— un post de adjunct șef sector electrome
canic ;

— un inginer sau subinginer electrome
canic de suprafață.

Concursul va avea loc în data de 25 sep
tembrie 1985, la I.M. Aninoasa.

Informații suplimentare la biroul O.P.I.R.,
telefon 43616.

••••••••••••••••••••••••••••

Mica publicitate
VIND urgent Skoda 1000 

MB, Vulcan, strada V. A- 
lecsandri 39/14. (1921)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4246, eliberată de Institu
tul de Mine Petroșani. O 
declar nulă. (1919) „

PIERDUT legitimație de

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚIA și copiii anunță dispariția celui care a 
fost

ȘOMODI MOISE — 52 ani 
înmormântarea, azi, ora 15, din strada Indepen

denței bloc 19, sc. II, ap. 31, Petroșani. (1920)

21,05 Țară șl partid, o 
unică voință (color).

— Spectacol literar - 
muzical - coregrafic.

21,45 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

RADIO

6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal. 
8,00 Revista presei. 8,10 
Curierul melodiilor.

In jurul orei 9,00 —
Transmisiune directă : 
Ședința de deschidere a 
Congresului al III-lea al 
Consiliilor populare ju
dețene și al președinților 
Consiliilor populare. 
12,00 Buletin de știri. 
12,05 Antena sindicate
lor. 12,25 Din comoara 
folclorului. 13,00 De la 
1 la 3. 15,00 Clubul curi
oșilor. 16,00 Buletin de 
știri. 16,05 Soliști și for
mații folclorice de la sa
te. 16,25 Radiogazeta e- 
conomică. 16,55 Sfatul 
medicului. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Reportaj 
1985. 17,30 Audiența ra
dio. 18,00 Orele serii. 
20,00 Radiojurnal. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 
Nocturnă muzicală. 23,55- 
24,00 Buletin de știri.

fflnnioi

serviciu pe numele Negres- 
cu Doru, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (1922)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coro- 
ian Alexandru, eliberată 
de I.M. Petrila. O declar 
nulă. (1923)
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