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MCOLAE CEAUȘESCU, ieri s-au deschis ,. i : ; ---T ’1 : "A----- ' • ? r ■' .....................  17'...." T... n’, ...-------- .------ --- 1

ȚARII- Cfr MAI MULT CĂRBUNE |
Revenim Ia „Ancheta noastră la început de an“Astăzi, întreprinderea minieră Aninoasa

Directorul unității, 
ing- ION DABULEANU,' declară :

Depunem eforturi susținute 
pentru consolidarea și 

permanentizarea
— Ca și data trecută. în 

dialogul pe care l-am pu
blicat la jumătatea lunii 
ianuarie, vă propun, tova
rășe director, să intrăm 
direct în subiect: care este 
bilanțul pe cinci luni la 
mina Aninoasa ?—. Am- rămas datori cu o producție de 25 000 de tone, față de sarcinile de plan ale acestei perioade. Cauzele sînt multiple, de la efectele unor zone de. foc mai vechi, pî- nă la deranjamente tectonice. Dar și pricini de- eurgînd din deficiențe de organizare, dș valorificare mai bună a resurselor de l care dispunem.-— Cu aceasta ați refor- iiiulat, de fapt, ideea de bază a răspunsului precedent, care sublinia, drept o pîrghie importantă realizării sarcinilor plan, tocmai acest efort pentru valorificarea resurselor de care dispune colectivul dumneavoastră de muncă. Care au fost direcțiile acestui efort ?— Nu este cazul să intru în detalii, aș vrea să punctez cîteva elemente semnificative' pentru întreg. Și permiteți-mi să apelez la cifre, mai exact la dinamica producției în, a- ceste cinci luni, de zile. Minusul cel mai mare, de 21000 de tone, l-am înregistrat în primul trimestru al anului, cînd, deși aveam linie de front asigurată, forța de muncă necesară, deficiențe de organizare și control a activității ne-au diminuat posibilitățile pe care Ie evaluasem cu toată luciditatea. Așa se face că nu am stat pasivi, am trecut la o reorganizare radicală a

a de

revirimentului"muncii, ceea ce ne-a permis concentrarea producției în zonele favorabile și

Producție 
pește plăti 

Șase întreprinderi 
miniere — Lenea, Dîl- 
ja, Paroșeni, Lupeni, 
Uricani și Valea de 
Brazi — au extras îm
preună, în ziua de 28 
mai, 435 tone de căr
bune peste sarcina pla
nificată.ției în zonele favorabile și -e atenuarea acelbr lipsuri'de care vorbeam în ancheta pe care ziarul dumneavoastră a găzduit-o la începutul anului. In felul a- cesta am obținut, la nivelul întregii unități, în cadrul fiecărui nou sector, chiar a fiecărei brigăzi, o mai bună structură pe meserii, am putut asigura mai bine asistență tehnică pe fiecare schimb, prin crearea a cile două posturi permanente, plasate cu specialiști, am îmbunătățit corespunzător activitatea de transport. .

Interviu realizat de
C.T. DIACONI.

(Continuare in pag. a 2-a)

• Cel mai mare plus 
— 144 tone de cărbune 
-l-au realizat 
cii mineri de la 
roșenl, care în 
mod ridică la 6262 to
ne cantitatea de căr
bune extras supli-, 
mentar în luna mai. .

• Depășind» prelimi
narul zilei cu 121 tone 
de cărbune, colectivul 
minei Valea de Brazi 
face dovada faptului 
că, muncind cu abne
gație, va recupera res
tanța înregistrată pî- 
nă acum.

• Posibilități certe 
de recuperare a rămî- 
nerilor în urmă sînt și 
la minele Lupeni și U- 
ricani. (Gh. O.)

harni- 
Pa- 

acest

Schimb de experiențaConsiliul municipal al sindicatelor, împreună cu Combinatul Minier Valea Jiului au organizat, ieri, la Petroșani, un schimb de experiență cu tema 
„îmbunătățirea calității cărbunelui, factor hotărâtor 
al creșterii eficienței economice". Au participat la schimbul de experiență mineri șefi de brigadă, preparatori, responsabilii C..T.C. de la întreprinderile miniere și de la preparații, membri ai Biroului e- xecutiv al Consiliului municipal al sindicatelor Petroșani, președinți ele sindicat și membri ai comisiei municipale și orășenești, a inginerilor și tehnicienilor, președinți C.I.T. din întreprinderi, cadre didactice de la Institutul de mine, cadre tehnice si de specialitate de la C.M.V.J., M.P.C.V.J., I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M., U.E. Paroșeni, C.S. Hunedoara, C.S. „Victoria" Călări, I.E. Mintia și alții.In cursul dimineții s-au vizitat două dintre pre- parațiile de cărbune din Valea Jiului, respectiv cea de la Lupeni și Petrila. Au urmat, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani dezbateri în legătură cu cele văzute la uzinele .de preparare și, totodată, au fost susținute expuneri pe tema îmbunătățirii calității cărbunelui din bazinul nostru carbonifer. (Gh.B.)

5

ff „zonă fierbinte"

Istoricul Uricani, care peste un an va împlini patru decenii, evidențiază o activitate statornică și prodigioasa pentru dezvoltarea și modernizarea extracției cărbune. Aceasta preocupare a stat la baza creșterilor spectaculoase — de 3 ori de la deschiderea minei _ a nivelului extracției, cît și depășirea cu aproape 4 000 de tone de cărbune a planului pe luni din primul. an al actualului cincinal. _ Aceasta preocupare este ilustrata și de cîteva lucrări miniere de anvergură, aflate in plină actualitate.Rețin atenția, îndeosebi, pregătirile pentru Po™‘* rea, din luna viitoare, spre

Lucrările Congresului al lll-lea 
al consiliilor de conducere 

ale unităților agricole socialiste, 
al întregii țărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din industria 

alimentară, silvicultură 
și gospodărirea apelorSub președinția tovarășului Nicolae. Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So- rea căruia cialiste România, joi, 29 mai, au început lucrările celui de-al III-leă Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricoli» socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, eveniment de mare însemnă- tate în viața țârii și a întregului nostru popor.Instituite din inițiativa, tovarășului Ni c ol a e Ceaușescu, Congresele1 țărănimii reprezintă o expresie a profundului democratism ce caracterizează o- rînduirea. noastră socialistă, reunind reprezentanții milioanelor . de oameni ai muncii ce își desfășoară activitatea în aceste importante sectoare ale' economiei ' naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa' Elena neri prezenți pe alee. Ceaușescu au-foșt întîmpi nați, la intrarea în plexul expozițional Piața Scînteii, de

„Ceaușescu—P.C.R.!“, mani- festîndu-și încrederea nețărmurită în partidul nostra comunist, de la făuri- 1. .'.i s-au aniversat, luna aceasta, șase decenii, și mmătate de glorioasă e- xistență. Au fost reafirmate sentimentele de fierbinte dragoste, de înaltă prețuire și profundă, recunoștință față de conducătorul tovarășul care saiubit și stimat, Nicolae Ceaușescu, și-a consacrat eroică viață și activitate revoluționară cauzei partidului, patriei și poporului.Pionieri și șoimi ai patriei; tinere și tineri s-au apropiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, o- ferindu-le cu afecțiune buchete de flori.Momentul sosirii conducătorului partidului și statului a fost întregit de cîntecele patriotice, dansurile din. frumosul și bogatul folclor românesc interpretate de sutele de ti-
din numeroși locuitori ai Capitalei,' care le-au făcut o primire entuziastă. Cei . prezenți au scandat îndelung

Tovarășul Nicol a e Elena tova- parti- stră- spre unde
Corn- Ceaușescu, tovarășa Ceaușescu, ceilalți răși din conducerea dului și statului au bătut aleea, ce duce pavilionul central,

Apreciind calitățile de organizator și conducătoral acțiunilor tineretului,partidul îl va încredința to- N i c ol a e în toam- 1935, funcțiavarășului Ceaușescu, na anului de secretai- al Cpmitetu- al ă-lui regional Prahova U.T.C., regională vea în subordine zațiile de tineret. dețele Dîmbovița hovă, calitate în vea să se afirme Ca luptător neobosit pentru îndeplinirea, idealurilor de dreptate și libertate ale poporului român, încer- cînd să popularizeze înmase linia politică antifascistă și patriotică a

careorganici in ju> și Pra- care a- un

<

se desfășoară lucrările congresului.Pe monumentalul arc ce străjuiește intrarea în Complexul expozițional sînt înscrise. datele ce marchează cei mai rodnici și luminoși ani din istoria țării : 1965—1986, „Epoca , Nicolae Ceaușescu — epoca. de aur a României**. Pe un imens fundal purpuriu și tricolor se1 aflau stema Republicii Socialiste. România și stema Partidului Comunist Român, împreună cu urări la adresa partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a patriei noastre socialiste.De-a lungul esplanadei, de o parte și de alta, pe mari panouri se prezintă date sintetice, care ilustrează sugestiv puternica dezvoltare a agriculturii, . industriei alimentare, silviculturii și gospodăririi a- pelor în perioada inaugurată de Congresul al IX- lea al Partidului Comunist Român. Realizările remarcabile obținute în aceste importante domenii reflectă justețea politicii partidului, contribuția hotărâtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea.
(Continuare în pag. a 4-a)

•I

I’.C.R. El va fi arestat la 15 ianuarie 1936 în comuna Ulmi din județul Dîmbovița în momentul . unei acțiuni ce avea, ca scop constituirea -de noi nuclee ale U.T.C., intensificarea activității revoluționare a tineretului din această zonă și., organizarea filia- . lelor. Blocului pentru a- părareii libertăților democratice.Tovarășul N i col a e Ceaușescu va fi adus râm-' preuriă cu all î 24 în fața Tribunalului litar din Brașov și potriva lor vor fi tineri mi- îm- prezen-tate peste 150 „capete de acuzare"* formulate în ordonanța de dare în judecată, printre care „dețiiie-

’ ' < '. < \ rea și difuzarea materia- 1 lelor conspira ti ve“, „ar- jborarea de steaguri roșii", ' „participarea la întruniri ilegale", rostirea unor discursuri potrivnice. j regimului și ceea ce .este mai semnificativ majoritatea-11 vizau pe militantul comunist Nicolae Ceaușescu. Ca și. fa alte procese comu- . niște și antifasciste apă- tarea în procesul de la Brașov va fi susținută de Biroul juridic al P.C.R.In cadrul, dezbaterilor, care se vor transforma prin, atitudinea hotărâtă a inculpațiior, în. principal
Prof. Mircea BARON

(Continuare în pag. a 2-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive
X...zona estică a eonl. iputernicului agregat. ..■ I bina de ■ înaintare' cu sec tiune plină. Aceste piega- I Uri se fac; pentru deschi- I derea primei caPa^1| din blocul zero al stratului lî/is, precum șl pentiu ț intensificarea lu5r,ăr^lo’',d® cercetare în stratul 3, bl°" j cui VI, unde pînă acum nu ,s-au confirmat rezervele scontate.Rațiunea care definește amploarea și ritmul a- cestor lucrări este .'tocmai compensarea neconfirma- rilor, respectiv/. iȘȘțW9* pregătite, . a capacităților <1? ' loan DUBEK

a
T

Continuă seria de acți uni politico-educative organizate în întreprinderi și instituții, reunite in ca- drul ,Lunii manifestul.1 .lor politico-ideologice cu' tural-educative . și sporti. ve**: — „Laudă „muncit și creației sale .
. La Aninoasa .începmd i de astăzi se deschide „bap- tămîna pionienei < Con- ' siliul comunal al oi ga^ 

I zatiei pionierilor 
I propus organizarea un r 
I ample acțiuni in sprijinul ■r^velpr’ deschise și I. îmbogățirii .I^atarujc

Acțiuni atractive j.Pe^uGjSede^„41- ..Saptăminh . ■ lor' — „Consecințele ne- sm s le

omului

c ompenșarea ample acțiuni în’ copiilor, al educă- i fii acestora multilateral, prinmuncășipentru.nwn-' | că. in cele domo școli . .
------1 bfg-ahiza, tot in cadiul 
(Continuare în pag- a 2-a) i

Sâotămînii acțiuni cultural-artistme ș> 
tUr?La’ căminul de nefa- 
miliști din Uricani, biblioteca clubului sindicatelor din localitate zează, tot astăzi,; o expo- : zitie de carte avînd ca ge- perie „România pe meridianele lumii". Acțiunea . face parte dintr-un ciclu de manifestări consacrate „Anuiui internațional ai

• La căminele cultura
le din Iscroni și Cimpa, Comitetul municipal ele cultură și educație socialistă și-a îca, mîine.

faste ale fanatismului re-Pmios promovat deltele care sateligios pr„---- --neoprotestante strează interesul pe _ locuitorii celor doua organl. >cudo baterii {eno.~ °Yn°' menrâor de fanatism re-lîgibȘ; . „• Tot în organizarea Co miletului municipal de cultură : si educație socialista, cu sprijinul bibliotecii municipale a avut loc iei î un simpozion cu tema . 
„Lectură — carte — edu
cație". In prezența elevilor și cadrelor didactice de . ... . . . iă Școala generală nr. <propus organiza- ' pptroșani, au fost pre-ica, a unor dez- zentute comunicările „Bi-bateri pe teme ateist-șum

re-

blioteca Pun}l'u.c‘‘p,iL|.J’ sursele ei de mfoimmc .Fișier tematic în sprijmu lecturii extrașcolate^, ,. torid, mijloc de patriotică și a școlar“, „Biblioteca că și cartea pentru si „Modalități de- tare a cărților.. copii“. "i• In orașul Uneam, du- minică se deschide • „Săp- tămîna pionienei". Consiliul orășenesc al .organizației pionierilor a pregătit cu acest prilej interesante acțiuni politico- educative pentru purgo- vii cravatei roșu cu ti ico 
lOI‘ II. DOBROGEAN^

educațic tineretului publi- copii“ , prezen- pentru
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50 de ani de la procesul militanților 
comuniști și antifasciști judecat la Brașov 

(Urmare din pag. I)a toviirășului NicolaeCeaușeseii căruia partidul i-a încredințat rolul principal îri orientarea politică a procesului, în tribuna de manifestare a spiritului revoluționar, patriotic și" prin, depozițiile celor 180 martori ai apărării se va scoate în evidență caracterul samavolnic ' și terorist al anchetei, maltratările, presiunile morale și mai ales - faptul că prin acțiunile lor, cei a- flați în banca acuzaților nu numai că nu contra veneau intereselor țării, ci le apărau, ei fiind judecați pentru „vina" de a ti promovat în rîndul maselor , o politică realistă vizînd Salvgardarea independenței, integrității și ■ suveranității patriei; -chiarrecu-consti-pentrupopu-

fost judecat pe loc si condamnat la fi luni de închisoare și exclus țle baterile ulterioare.Procesul se va prin condartiharea . militanți comuniști ti fasciști la pedepse
la dez-

ziarul „Universul" noseînd că procesul tuja un bun prilej „apologia Frontului Iar". ■ •Intuind rolul important al . tovarășului Nicolae Ceaușescu în orientarea a- - litudinii tuturor celorlalți acuzați, completul de ju-■ ilecată va căuta pretextul pentru a-1 elimina de ia dezbateri și în a patra zi a procesului cind unul dintre tinerii de pe banca a- euzaților a fost sancționat cu 15 zile închisoare, în' fața hotărîrii de a se so-■ lidariza cu acesta, tovarășul Nicolae Ceaușescu a

încheia a 14 și an-_______ . . _ , . ■ care totalizau 14 ani de închisoare, 280 000 de lei a- mendă și 43 de ani interdicție politică, .Tovarășul Nicolae peaușesc.u a fost condamnat la 2 ani închisoare, plus, cele 6 luni de condamnare anterioară, 2 000 lei ’amendă și 1 an domiciliu obligatoriu și Va fi întemnițat în sumbra bofțariă, între 15 august <1936 —■ 12 decembrie 1938, aici desfășurind o intensă activitate în cadrul conducerii celulei de par-, tid, a organizației de colectiv, remareîndu-se, totodată, printr-un, studiu neobosit, prin activitatea de educație' revoluționară și partinică, fiind încadrat activ in formele specifice.de organizare a învăță- mîntului de partid'din închisoare.Procesul, ca și condamnarea tinerilor militanți, din, care nici unul nu îni- ai însemnat răzbunare scos în e-

ilarea independenței și suveranității României. Procesul va contribui, împotriva a ceea ce reau guvernanții < la lărgirea mișcării solidaritate a opiniei blice democrate cu tariții antifasciști,, la sibilțzarea opiniei ce europene ofuscată atitudinea fată de acești tineri își riscau libertatea viața. pentru binele tații românești.Plin amploarea sa, prin .atitudinea dîrză și consecvent revoluționară a tovarășului N ic o la e Ceaușescu, procesul anticomunist de Ia Brașov s-a : înscris ca un eveniment de mare rezonanță politică ce a determinat creșterea luptei antifasciste a maselor sub conducerea Partidului Comunist, a evidențiat și mai mult necesitatea Strîngerii intr-lin singur rînd a tuturor forțelor democratice, patriotice, antifasciste ale țării.

lirmu- epbcii, de i . pu- mili- sen- pu blide autoritățilorcareȘi socie-

V<
(Urmare din pag. I)Efectele nu au întîrziat să apără. In luna aprilie ne-am realizat primul.— Este un fapt îmbucurător, pe care l-am subliniat la timpul cuvenit. Totuși, acest reviriment nu s-a consolidat îndeajuns, Pe lima mai livrați cri 4 000 de tone mai puțin decît este prevăzut. Minusul e mic, dar e minus !— Smtem cu toții conști- enți de acest lucru, și e- forturile noastre se îndreaptă tocmai către consolidarea revirimentului. Cel de-ai doilea trimestru, . bilanțul lunii aprilie ne demonstrează că se'poate. Și acest „se poate" dorim să-l transformăm într-o certitudine, într-o permanență. '— Iată, deci, t director, că vorbim pre viitor. Care sînt pectivele ?— Cele imediate; crăm intens la lichidarea ; urinărilor într-o zonă de foc din stratul 3, blocul II, care ne-ă dai narTric ne--■

tovarășe des- pers-lu-

plinise cei 21 de ani majoratului un nou
v ici criță

adeaincapacitatea de a înțele- comandamente necesitatea u- .
act politică, dar și autoritățilorge marile ale epocii, nirii forțelor democratice în lupta pentru salvgar-

De laDepartamentul 1 Căilor Ferate anunță publicul călător că în mersul trenurilor ce va intra în goâre de la 1 iunie următoarele trenuri: București — Adjud; Adjud — București; București — Călărași; Călărași — București; București — Bicaz;
Important pentruTrenul 2731 pleacă.■■.Lupeni la ora 6,32, sosire Petroșani 7,14.de două abăta- prima felie se îri prima decâ- iunie. I .ste, li': Este vorba je, la care va finaliza dă. a luniicesta, un element care, a- dăugat hotărîrii colectivului . nostru de a munci mai bine, mă face să afirm 

că în luna iunie ne vom 
face planul, în așa fel 
îneît trimestrul al II-Iea să 
se încheie cu un bilanț 
pozitiv, adică la indicato
rii prevăz.uți.— Iar perspectivele îndepărtate ?— In trimestrul II 1-lea vom intra cunouă capacitate de mare randament, este vorba de un abataj dotat cu susținere mecanizată pe care brigada Gheorghe Vîslă îl pregătește în stratul 7, resursa rămîne organizare de

întreprinde- de indus - . Vulcan . a nouă unita re și recondiționare funcționează perfect.
— Ce veți produce și 

cit? ■

O nouă unitate a industriei miciIn .cadrul rii județene trie mică, Ia luat ființă ote pentru fabricarea sucurilor și răcoritoarelor.. Despre utilitatea acestei unități, ' am stat de Vorbă cu responsabilul ei,■.Anton Kardoș. , ; .— De curînd âm-finalizat lucrările de amenajare și dotare a unității cu cele necesare. Utilajele pentru spălare, clătire, bazinul de dedu- rizăre și dezoxigenare a apei,, mașinile pentru apă carbogazoasă, de umplere și câpsâre sînt rodul unei acțiuni de recupera-

SERVICIILE LA 
DISPOZIȚIA 

DUMNEAVOASTRĂ

o ma- o ca- cu a- trans- pers- să în * Vulcan.
— Vom produce băuturi ■ răcoritoare pe bază de esențe de -lămîi și portocale. Capacitatea de fabricație zilnică va fi de 3500—4000 Sticle.
— Care va fi sistemiil 

de livrare ă. produselor și 
cui veți livra sucurile î— Vom lucra direct cu unitățile de alimentație

publică. Vom. primi țină multicar, cu păci țațe de 3 tone, jutorul căreia vom porta navetele. In pectivă, intenționăm livrăm răcoritoare și afara orașului In paralel, vom desface produsele și în sistem de semialitosefvire. In perioada vacanței de vară, cu ajutorul unor tricicluri, vom distribui răcoritoarele, prin remizieri, în cartierele de locuințe. Este o noutate care sperăm șă fie primită bine și să fie eficientă.
Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

menite să preia sarcinile de plan în perspectivă.Strădaniile colectivului minei pentru a asigura temelia ritmurilor de azi și de miine ale. extracției le confirmă recenta împărțire a sectorului 11 într-o zonă care înglobează abatajele frontale de mare capacitate în funcțiune și al-

>tă — de maximă urgență și importanță: suitorul de aeraj între cotele 400—440, galeria de cap a panoului I și galeria de aeraj pentru primul abataj a cărui echipare se va realiza plită în luna octombrie.Deși se lucrează într-o zonă virgină, deși brigăzile execută lucrările fără pușcare, priceperea, experiența și ambiția lor de a fi la înălțimea misiunii ce li s-a încredințat își spun cuvîntul. Fiind lucrări speciale,1 executarea obiectivelor incumbă rigori calitative deosebite, dar ritmul de execuție, vitezele de înaintare sporite, de cîte 1,5—2,3 ml pe zi, și productivitatea cu cîte 10—15 procente superioară prevederilor denotă' : cu prisosința, că în confruntarea cu roca dură din sub-de - va e- I

ta, înființată de la înce- , putui acestei luni, cu menirea de a realiza lucrările miniere de pregătiri pentru conturarea noilor capacități în blocul zero, unde primul abataj e programat pentru trimestrul III, urmînd ca în ’87 alte abataje frontale să preia producția abatajelor actualului sector IIB.Despre această „zonă caldă a pregătirilor", deși a- bia de curînd înființată sub denumirea de sectorul 11 A, vorbesc faptele de excepție, ale unor brigăzi de- mineri de excepție ale Uricaniului. î' vorba de 3 formații ' pregătiri, cu bogată periență în cadrul minei, brigăzi conduse de Aurel Soșoi, Victor Mezambrov- schi și George OJoc. Toate au pornit de la același nivel — orizontul 400, a- vînd de realizat trei o- biective diferite prin specific- și menire, dar caracterizate de aceeași no-

C. F. R.Bicaz — București; 543Adjud Comănești; 544 Comănești - 325' Simeria ca; 326/327— Simeria; 8351 vodă — Constanța 8352 Constanța —
Comănești, ___— Adjud; 328/ 1 Gluj-Napo- Cluj-Napoca Cerna- și , Cernavodă se vor pune în Circulație ulterior, la o dată 'ce se va anunța din timp.

calatorii din Valea Jiuluidin Trenul 2738 pleacă din Petroșani la ora 14,24, sosire Lupeni 15,04.

vi- a.c.591 <594833834541542
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Este de ex
teran, elitg brigăzilor pregătiri a Uricaniului trece cu succes încă un xamen exigent.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 9 SPORT » SPORT • SPORT ® SPORT

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
MONDIAL DE FOTBALCIUDAD DE MEXICO (AgerpresR — Turneul final al Campionatului, mondial de fotbal, ajuns la a 13-a ediție, se va desfășura între 31 mai și 29 iunie, în Mexic reunind pentru a doua oară 24 de e- chipe — 14 europene, 4 sud^americane, cîte din Asia și Africa, din una' lă.La startul competiției ' vor fi prezente toate cele șase cîștigățoare de pînă acum ale titlului suprern — Italia, Brazilia — 3 victorii finale fiecare, Uruguay, R.F. Germania — cîte două succese, Anglia și Argentina. In istoria „Cupei mondiale", începută în 1930, fotbalul a cunoscut o dezvoltare impresionantă, . de la ' cele 13 e- C.hipe înscrise cu, 56 de ani....____ ____  ____îd urmă a^ungîndu-se la____ ________________________T nrrarnm; ttăHu -(d<mdoa- «S1 ?U fost reluate lu-5 a 1 . de raod«Tiizare diurnului spre ” ' execută lărgirea lului de-a lungul ,, sele și în curînd v;latV». a/uta™l"unei insta- lațn moderne, care asigura o avansare rapidă alucrărilor. (V S ) °EDITORIADA. Librăriile pun la dispoziția iubi- ori or de mun te • S • «•“«- ce asi \ Pontul cu a-■ feonerre, editat de-ditura Sport-turism, pii-

mai

al
o

blocul II. Dar noastră esențială tot mai buna . .... a activității în liniă front pe care o avem activă. Eforturile care zeăză producția viitoare ; s-au îndreptat spre stratul 5, blocul II, unde sînt' concentrate în prezent patru brigăzi de pregătiri,
------1 .ii ii i -i' .J I _x 1 ; 4 î’î.-

| CONCURS. in cadrul• G“mPlexului aplicativ de I Pentn“’a - “I pen tiu apararen patrieiI ^»i generală• nr. 7 din Petroșani în_ ’ Danmp de ^Wtorul 
I Vriei Z' «Prezenta 1 tean? 1UI la faza JUde- I (MET aCCStUi incurs.,' .. 
I Dmn?SNlZARI I drumuri. in

a

DEorașul

vi-

ri • - aUrjcani. Secarosabi- vechii so-

douăuna .America de Nord și din America Centrâ-

rea titlului) și Mexicul (ța- ra-gazdă) fiind calificate din oficiu.Iată rezultatele înregistrate in cele 12 finale desfășurate pînă îh prezent: Uru- 4—2 Italia — Cehoslovacia 2—1 (după prelungiri); 1938: Paris: Italia — Ungaria
1930: Montevideo:guay — Argentina (1—2); 1934: Roma: 4—2 (3—1); 1,951): Rio de Janeiro: Uruguay — Brazilia2— 1 (0—0); 1954: Berna : R.F. Germania — Ungaria3— 2 (2—2); 1958:, Stockholm: Brazilia — Suedia 5—2 (2—1); 1962: Santiago de Chile: Brazilia — Cehoslovacia 3—1 (1—1); 1966: Londra: Anglia —. R.F. Germania 4—2 (după prelungiri); . 1970: Ciudad de Mexico: Brazilia — Italia 4—1 (1—1); 1974:Munchen: R.F. Germania •— Olanda 2—1 (2—1); 1978; Buenos Aires: Argentina.. ----mania 3-1 (0-0). ’ Cr'’ taitUVa<îe ?arte din colcc- ' tanc tU,islic<' ' Montane — Carpați" si cu_ PHnde o descriere a geo- 

ejafiei masivului, a traseelor turistice etc. (I D )1 ABARA. m ^da 2—14 iunie, 150 copii nre- Se dia Valca Jiului Pvor detodmnC“’fe binemeritate ac odihna în tabăra inter, națională pentru copii si tineret de la Năvodart DuS im 1Vla pîrv' coman. , aanța taberei, copiii vor fi insoțRi de 8 cadre didirf “«.«niw iei,ce. (M B.) didacti- tind contravaloarea
to*?

ca^i'^-1 aXND’ Prin munca plma de entuziasm a «tec^tilcr, a fost terminata împrejmuirea terenului de nimifotbal din cadrul iazei Asociației sportive âSTecaraitorH11“din c°r°- eștl. Cochetul stadion dis Pune, totodată, și de buna pentru , suporterii e- clnpei. (G.O.) ®REPARAȚII. De cmî.m întreprinderea cinemato-’ t a achitat către EGCL Lupeni su- reprezen- «țiilor efe^Ja ^e'

DIVIZIA B, SERIA A III-AREZULTATE TEHNICE: C.I.L. Sighct — Gloria Bistrița 1—0, Unirea Alba lulia — Mecanica Oră.știe 2^—1, Strungul Arad — Minerul Cavnic 1—0, C.F.R. Timișoara — C.S; U.T. Arad 2—2, C.S.M, Reșița — Olimpia Satu Mare 2—0, Minerul Lupeni — Metalul Bocșa 0—0, F.C. Maramureș — Mureșul Deva 1—0, Armătura Zalău —< Aurul Brad 4—0, Jiul

Mecanica Oră.știe — F.C.— C.F.R. Timișoara, Infră- Armătura Zalău, Olimpia Satu Ma

Petroșani — înfrățirea Oradea 1—0.
C L AS A M E N T U L

1. Jiul Petroșani 29 20 4 5 57—22 442. F.C. Maramureș 29 17 8 4 54—22 423; Gloria Bistrița 29 ț 15 fi ■ 8 58—22 364. C.S. U.T. Arad 29 15 2 12 44—38 325. C.S.M. Reșița 29 11 7 11 36—29 296. C.l.E. Sighet > 29 13 3 13 .34—40 297. Olimpia S. Mare 29 12 4 13 45—35 288. Strungul Arad 29 11 6 12 44—42 289. Metalul Bocșa 29 11 6 12 40—49 28
10. C.F.R. Timișoara 29 11 5 13 33—37 27
11. Aurul Brad 29 12 3 14 27—37 2712. Armătura Zalău 29 11 13 30—47 2713. Minerul Cavnic 29 12 2 15 39—43 26
14. Mecanica Oră.știe 29 10 6 13 42—49 26
15. Mureșul Deva 29 13 0 16 34—50 2616. Unirea A. Iulia 29 12 1 16 •43—54: 2517. înfrățirea Oradea 29 9 6 14 26—36 24
18. Minerul Lupeni 29 6 6 17 18—52 18ETAPA VIITOARE:Maramureș, Aurul Brad țirea Oradea — ’^<1. Mun-.l

matograful „Cultural" din 
Lupem. Despre... calitatea luci, aru vorbesc tavanul ecranul, distruse de mai neînsemnată . ploaie lor dif Că tSOn°rul tut“ dl >te estG ->combă- ue ploaie care cade ca și cum nu ar exista fS;, cVârere Lupeni ? (A T i ^TBAL. In (^Xda (terenul1 m stadionul - Jiul" nom r P Va eăzdui tuc- hri r "f1 al campionatu- Ui liceelor industriale cu pi ofil mimer. Vor partici- pa echlPe din următoarele

1 localități: Vulcan, Deva Gurabarza, Filipestij de POU111’6’ Cluj-Na-Tcor’ii ■ î?tru’ Pe?«șani (Gorj) Ș1 Petroșani. Echi- pele, împărțite în două «rupe, se vor întrece sistem turneu, începi nd de ‘lunumca, de la ora 14.
Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Perfecționarea tehnologiîlor—în pas cu cerințele producțieiEste un adevăr binecunoscut — și în logica lucrurilor — că noul în mineritul Văii Jiului prinde contur .și pe planșetele specialiștilor de la Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru cărbune. Desigur, a- firmația nu este deloc exclusivistă, ea trebuie nuanțată în sensul că multe dintre tehnologiile, instalațiile și dintre schemele optime de organizare aici își au sursa. Și este firesc să fie așa, pentru că aportul cercetătorului într-un 'domeniu aflat în plin proces de modernizare și perfecționare a devenit important.Iată de ce în dialogul cu specialiștii de Ia a- eest institut, mai precis din cadrul laboratorului de cercetări pentru tehnologii miniere, am căutat să punctăm cîtevă e- lemente ■ de actualitate privind promovarea a ceea ce este nou într-un asemenea domeniu. Am desprins, mai întîi, din opinia inginerului Traian Mustață, secretarul științific al institutului, <;ă o caracteristică fertilă a orientării cercetării este eficiența ei în producție, sub toate aspectele: concretizarea, în timp cît mai scurt, a temei stabilite împreună cu specialiștii din unită

țile miniere, nu de puține ori la solicitarea a- cestora, deci răspunzînd unor cerințe stringente; obținerea unor avantaje vizînd productivități sporite, ușurarea muncii, grad mai mare de siguranță a lucrărilor, realizarea unor costuri scăzute, în comparație cu metodele clasice. .Asemenea criterii se regăsesc în toate temele din. programul pe acest

nor viteze mai mari de avansare, deci creșterea productivității muncii în astfel de lucrări, pe lingă ușurarea efortului fizic al personalului muncitor.O altă tehnologie care șira dovedit eficiența într-o asemenea fază de experimentare (la mina Paroșcni, în stratul 5) este cea a folosirii pro- filelor dreptunghiulare pentru susținerea prea-
Un obiectiv prioritar al cercetării 

în domeniul minerituluian al laboratorului de cercetări pentru tehnologii miniere. Specialiștii de aici au în diverse faze de lucru 20 de astfel de teme, care aduc elemente noi în activitatea de exploatare a cărbunelui din Valea Jiului. De pildă, așa cum ne detalia ing. Constantin Das- călu, șeful laboratorului, s-a avut în vedere susținerea definitivă a galeriilor cu profile mari din beton armat, montate mecanizat cu MP750. Metoda este în curs de experimentare la mina Livezeni și concluziile de pînă acum arată că ea prezintă mari avantaje. Intre ele sînt de consemnat obținerea u-

batajelor în stratele groase. Se obțin, în felul acesta, secțiuni mai mari, cu avantajele ce decurg de aici. Profile- le respective pot fi mai ușor, fabricate de către furnizor, nemaifiind nevoie de curbarea lor, ca pînă acum; ele pot fi mai ușor transportate la locul de muncă, prin pachetizare; recondițio- narea și refoloșirea pro- filelor respective sînt mult ușurate și mai puțin costisitoare, făcîn- du-se cu efort minim.Din diversitatea preocupărilor cercetătorilor .nu lipsesc nici eforturile pentru îmbunătățirea ae- rajului în abatajele frontale din stratele groase. In acest scop s-au înlop

cult canalele de aera.) tubate, tivind secțiuni reduse, cu altele susținute metalic', din profile laminate', .ivind secțiuni m a i m a r i. In felul acesta, se asigură, la locurile de muncă, un aeraj mai bun, un grad mai mare de siguranță, un transport optim pe căile de acces — iar posibilitatea de montare rapidă a unor astfel de canale permite scurtarea termenului de punere în funcțiune a noilor capacități de producție.
O altă soluție care prinde contur se. referă la consolidarea rocilor în lucrările miniere, din subteran, prin folosirea anhidritului sintetic și a lianților magnezieni. In cadrul laboratorului au fost concepute și realizate utilajele necesare punerii în operă, experimentările făcute pînă a- cum demonstrînd eficiența procedeului.Desigur, nu am înfățișat decît o parte din preocupările care certifică orientarea fructuoasă a cercetării în promovarea unor tehnologii miniere noi, eficiente, menite să contribuie la creșterea producției de cărbune..

C.T. DIACONU

La I. M. Valea de Brazi

primă etapă, stația vaBrazi al are deosebite. Inacestui an se pre- funcți- abataje mc- ..

Rezultate deosebite în procesul 
de preparare a cărbuneluiRacordate permanent cerințele impuse de sitâtea creșterii a recuperării în Ie pentru cocs cocs, noile tehnologii de lucru din domeniul preparării își dovedesc din plin utilitatea, contribuind la creșterea cantității de cărbune expediat siderurgiei și centralelor energetice. In cele ce ' urmează aș dori să insist asupra cîtorva dintre noile tehnolo- ' gir de lucru aplicate cu succes" în . uzinele de preparare a cărbunelui ținînd întreprinderii tre. Astfel, la experimentat un nou de celulă de "11013(16 turboaerare, care — avînd în rezultatele bune — este în curs de extindere si ri ,•,•1.6:111,.» nrena- rații. Eața de veefuf^ celule de ' ' " "nologie, Iute cu lizează tivitatc. .mului cărbunos de șlamul steril, în condițiile : în care scade suinul de energie că necesară, iar. nerea este cu mult ușoară.Demnă de reținut și noua tehnologie curs de experimentare la Uzina dt preparare a cărbimelui din Eupeni: concentrarea clasei 0,5—3 mm

la neee- continUe cărbune- și semi-

apar- npas- Petî’ila, <s-a tip cu tehnologie vedere obținute
flotație, noua teh- care utilizează ce- turboaerare, fea- o mai bună selecta separarea sla-condițiile , în considerabil con- electri- întreți- maiesteîn

în baterii de hidrocicloa- ne. Prin aceasta preconizăm recuperarea . din cărbunele energetic, la nivelul unei luni a unei cantități suplimentare de 2000 tone de cărbune special. Tot la Eupeni, în vederea creșterii siguranței in funcționarea și întreține-' rea instalației, concomitent cu reducerea pierderilor de cărbune curat în mixte și de mixte în steril în intervalul de timp afectat opririi-pornirii instalației, s-au executat o serie de lucrări cum sînt introducerea unui transportor. în banda de mare capacitate pe, circuitul de recepție a cărbunelui . de la I.M. Eupeni și mărirea ecartamentului benzii hr. 25.De fapt, lucrări de tno- aj— - toate unitățile , întreprinderii. Pot fi amintite, în acest sens, înlocuirea ,su- flantelor cu turbosuflante, care asigură parametri optimi de lucru la mașinile de zețaj; montarea de ciururi conice-statice . (tip OSO) la toate instalațiile pentru desecarea preliminară a produselor; instalarea unor centrifuge de mare capacitate, tip (IV 250, pentru. reducerea u- midității în produse trecerea la un nou tiv spumant, DM 80, dus românesc, prin

crește considerabil selectivitatea în procesul de flotație.Priri perfecționarea continuă, în pas cu noutățile ce apar in domeniu, a tehnologiilor de preparare a cărbunelui și punerea în funcțiune noilor preparații de Eivezeni și Uricani, turile specialiștilor cadrul I.P.C.V.J., ale părătorilor converg prelucrarea întregii tități de cărbuneextras în întreprinderile miniere ale municipiului, spre extragerea — cu tehnologii moderne — a maximum de cărbune necesar siderurgiei.

Abatajele frontale me
canizate din zilele noas
tre — adevărate uzine 
subterane.

prin- a la efor- din pre- spre can- brut

lng. Angelica GARAUU, 
sef birou tehnic, 

I.l’.C.V.J.
Pe uxui de

Asimilarea de noi produse,l.U.M. Petroșani, uzina constructoare de mașini destinate mineiitului, este, s-ar putea spune, o „rampă de lansare" a noului tehnologie în acest domeniu. Afirmația o . probează multe dintre utila iele m funcțiune și care j ..a t i v i tsi ți i colectivului muncă de aici, unei' veritabile pre industriei naț profil,, altele be de perfecționări

lansare" în Afirmația o. .e utilajele deja în abataje poartă pecetea cre- ■”'t ile fi-

producției Iainiacare, apro- înine-
? 'înnoirea , castă întreprindere ne referi tehnice de viitorul foarte vor beneficiaEste, desigur, un proces în prin semnifi-

pre ace. sdamnă ă noutățile în t' pint, iii. I permanent, care, și acest an, se releva cîtevă Clemente ca.tive, pe care le punctam din programul de asimilări aflat în derulare m secțiile și atelierele e>n‘' compun fluxul de . fabri c.rtic Astfel, lăspunzindu- se' solicitărilor specifme ale ..mineritului Văii

Pentru colectivul de munca al I.M. Valea de anul liiilii. primul an actualului cincinal semnificații cursulvede punerea în une , a primelor dotate ; eu susținere canizată și combină. Concomitent cu lucrările de deschideri și pregătiri, la nivelul conducerii întreprinderii se acordă o atenție deosebită dotării minei cu utilaje și instalații moderne, prin care se vizează realizarea unor înalte productivități, a u- un.ui flux de transport fluent în condiții de plină securitate cii. Deosebit de cativ în faptul că nul 1986, Brazi va tilaje și mecanice peste 200 fi pusă in funcțiune instalație complexă dispecerizare, cu televiziune in; circuit închis și interfonie. Toate mașini-,le de extracție ,ale puțurilor vor fi de înalta performanță, la nivelul cerințelor tehnologice ne. Instalația de ție a puțului cu schip din incinta principală a minei va fi, în premieră pentru Valea Jiului, fără turn înalt, mai aproape de sol, fapt care-i va conferi fiabilitate sporită și siguranță în exploatare. Pentru asigurarea unui debit snorit de aer în subteran,

de-a mun- semni fi- sens este pentru a- deacestnumaiI.M. Valeafi dotată cu u- instalații electro- în valoare milioane lei. de Va o de
inoder- extrac-

într-o de ventilatoare care intra în curind in funcțiune, va realiza un debit de aer de 6000 mc. pe minut, urmînd să se dezvolte pe măsura adîncirii fronturilor de lucru din subteran.Recent, în cadrul întreprinderii a fost pusa în funcțiune prima instalație de telegrizunietrie. Este o stație de un nou cu circuite integrate lemente complet Instalația măsoară și registrează automat eentrațiile de metan, fiind prevăzută cu un sistem de alarmare optică și‘ acustică în cazul detectării metanului în concentrații nc- admise. In curind va fi pusă în funcțiune și cea de-a doua stație telegri- zumetrică de același tip, care in prezent se află în fază avansată de montaj.Exprimîndu-și profunda recunoștință față de grija pe care o poartă partidul și statul nostru, personal tovarășul N I*c o 1 a e Ceaușescu, minerilor, colectivul I.M. Valea de Brazi este ferm.. hotărî t să realizeze exemplar sarcinile de plan ce-i revin, pentru sporirea producției de cărbune și înfăptuirea istoricelor liotărîri ale Congresului al XlII-lea al partidului. ’
Ing. Nicolae POPOVICT, 

Director tehnic electrome
canic Ja I.M. Valea de 

Brazi

tip, și e- semiconduetbare, automatizată.‘ în- eon-

. !

ijf
dl A»

Prin auto-’otareUna dintre realizările colectivului de '.meseriași din cadrul sectorului electromecanic al I.M. Paro- șem este un ingenios a- parat menit a ușura considerabil activitatea de recuperare a cuprului din statorul motoarelor electrice casate. Este vorba de o presă de tăiat și fecos bobinajul statorie, ’ pută și realizată îr nă cu specialiști de IPSRUEEMP. ’ Prin zarea acestei prese, la începutul anului fost dezechipate 60 motoare, cantitatea cupru electrol itic recuperat Cifrîndu-șe la 600 kg. ^Ljh.O.l

conce- împreu- la utili- de au de de
destinate unităților minieres-a proiectat un eom- • ’ ; abatajsi de de-de pro- inina sale
lui, , plex mecanizat de < ■■ groasee pînă la 42 Utilajul a fost i faza află în-anduranță la i . Avantajele din posibilitatea exploatării a- pot pi ci- ln faza sare a fabricației- șe susținerea mecă- de abataj cu sub- tip SKaS și insta-

pentru știute înclinar e ]'“ grade. .1....... -..ja executat în prototip și se ; be de Eupeni decurg mecanizării est >1 st! ate, unde se obține, in felul acesta, duetivități sporite. Ir. de lan■' -hizSfâ'

lația mobilă de perforarimasimilări pe consemnăm semnalizare cu autono-
un braț, tip UMP 1. programul de acest an mai. instalația de. și convorbire mie, 1 , __ .buitorul cu rețiftere siune.Chiar și ceste en tiiner^ j'ț, prinde o idee.........ceea a diverși tații iiiilor de activitate (’are colectivul. <le munca ,le ța' 1 l M P- Ui colfcentrează eforturile de promovare a noului.

I1VU1 r — ... .
tip ISCA-4 și distri-
■■■■ ......... - pre-a-numai dinse des- dș bază : a- donie- în



Lucrările Congresului al III-lea al agriculturii
(Urmare <lin pag. I) Centrale, personalități ale vieții științifice și culturale, oameni ai muncii din unități economice bltCU-. reștene. ■ ’;/■/;/¥La ședința de deschidere au fost ' invitați șefii . misiunilor diplomatice a- creditați în țara noastră, precum și corespondenți ai presei străine.Este prezentă, de asemenea, o delegație sovietică condusă de L.N. Kuznețov, vicepreședinte ăl Comitetului de stat agroindustrial ~ , aflată în vizită de schimb de experiență în țara noastră.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Tovarășul Ion Dincă, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- nistru al guvernului, ședințele Consiliului țional al Agriculturii, Industriei Alimentare, . Silviculturii și Gospodăririi Apelor, a declarat deschise lucrările celui de-al III-lea Congres al țărănimii, care are loc în atmosfera de puternică angajare patriotică a întregului nostru popor pentru înfăptuirea obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal, generată de împlinirea a 65 de ani de existență eroică și glorioasă a partidului nostru.Exprimînd sentimentele ticipanților alegerea ca celui de-al III-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al ■ întregii țără- nimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, ilustrul conducător al partidului și statului, marele om politic, militantul revoluționar și comunistul înflăcărat, sub a cărui înțeleaptă conducere România s-a ridicat pe trepte tot mai înalte de progres și bunăstare, înaintînd neabătut pe drumul luminos al socialismului și comunismului.Propunerea este primită cu puternice aplauze și urale, cu intensă și satisfacție,, cu aprobare.

Tovarășul N i

ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Ampla cuvântare a conducătorului partidului statului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu tisfacție și deplină bare, fiind subliniată,

vități Ia un nivel superior de calitate și eficientă, a îndeplinirii tuturor sarcinilor ce le revin în acest an și în cincinalul 1986— și 1990.Participanții la dezbateri au exprimat, în același timp, deosebita stimă și prețuire față de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, e- minent om politic și ilustru aportul tate la teral al științei, culturiiIn lumina cerințelor exigențelor formulate tovarășul» 'Nicol Ceaușescu, cei care

funciare prevăzut în vederea obținerii de producții agricole mari, sigure și stabile ;— creșterea producției . de cereale și plante tehnice în perioada 1986—1990;— dezvoltarea -legumi-' culturii, pomiculturil și viticulturii în cincinalul 1986—1990 ;— sporirea efectivelor si a producției animaliere, dezvoltarea apiculturii, sericiculturii .și creșterea iepurilor de casă, ridicarea . potențialului productiv al pajiștilor-naturale și asigurarea furajelor cultivate de către fiecare județ ;— dezvoltarea și diversificarea producției în unele ramuri ale 4alimentare și rea proceselor tehnologice în vederea folosiri a resurselor de materii . prime, reducerii consumurilor energetice și îmbunătățirii calității produselor ; dezvoltarea producției de sucuri și răcoritoare în perioada 1986 —1990 ;— gospodărirea mai bună a fondului forestier, a vegetației lemnoase din a- fara acestuia și a pajiștilor naturale, valorificarea integrală și superioară a tuturor resurselor pădurii.3. Sarcinile ce revin unităților agricole socialiste, gospodăriilor populației și întreprinderilor contractante în realizarea ritmică și integrală a sarcinilor de livrare a produselor agricole la fondul de stat și fondul de furaje, în înfăptuirea în bune condițiuni a programului de auțocon- ducere și autoaprovizio- nare teritorială,
4. Programul privind u-tilizarea rațională a produselor chimice : îngrășăminte, erbicide, insecto- - fungicide și altor substanțe folosite pentru fertilizare, combaterea bolilor și dăunătorilor, în vederea prevenirii efectelor poluante asupra mediului înconjurător și sănătății o- mului. . 5. Alegerea Consiliului Național al Agriculturii,Industriei Alimentare, Silviculturii și GospodăririiApelor.Tovarășului _._________ .Ceaușescu i-a fost adresa- prinse în acest -----tă, cu deosebit respect, ru- vor constitui pentru gămintea de a lua cuvîn- tul în cadrul congresului.
Intîmpinat cu cele mai 

alese sentimente de stimă 
și prețuire, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene-

nilor muncii din industria 
alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor.Urmează alegerea prezidiului congresului.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa Elena Ceaușescu, în prezidiu iau loc membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,, secretari ai Comitetului Central al partidului, primi secretari și secretari ai comitetelor județene de partid, membri ai conducerii unor ministere și instituții centrale, organizații de masă și obștești, președinți de consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, primari comunali, președinți de cooperative a- gricole de producție, șefi de ferme și de echipe, directori ai unor asociații economice intercoopera- tiste, întreprinderi agricole de? stat, trusturi și stațiuni pentru mecanizarea agriculturii, combinate a- groindustriale, ai unor centrale și unități din industria alimentară, reprezentanți ai unor foruri științifice de specialitate, institute de cercetare și învă- țămînt.Sînt alese,, de asemenea, celelalte organe de lucru, delegații aprobînd, în unanimitate, componența Secretariatului și a Comisiei pentru redactarea hotărî- rilor congresului.A fost aprobat, totodată, regulamentul de desfășurare a lucrărilor congresului.In unanimitate, congresul a adoptat următoarea ordine de zi :1. Raport al ConsiliuluiNațional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor cu privire la îndeplinirea sarcinilor rezultate din planul cincinal 1981—1985 și măsurile luate pentru realizarea și depășirea planului pe anul 1986. -2. Dezbaterea sarcinilor ce revin agriculturii, industriei alimentare și a- chiziționării produselor a- gricoie, silviculturii și gospodăririi apelor din hotărârile Congresului al XIII- lea al P.C.R., planul unic de dezvoltare economico- socială a României în cincinalul 1986—1990, precum și din programele speciale privind :— îmbunătățirea nizării teritoriului, terea fertilitățiiși realizarea volumului de lucrări de îmbunătățiri

'unei agriculturi intensive, moderne, care să aducă o contribuție tot mai însemnată la progresul general al țării, la ridicarea bunăstării întregului popor. Sînt oglindite adîncile prefaceri înnoitoare intervenite în viața țărănimii, a satelor patriei noastre. . ...Ora 9. Are loc deschiderea lucrărilor celui de-al ill-lea Congres al consiliilor de conducere ale uni- „..........._ .......taților agricole socialiste, al U.R.S.S., al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor.Pavilionul central al Complexului expozițional este împodobit sărbătorește. Drapele tricolore și roșii încadrează portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se află înscrisă urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, . tovarășul Nicolae Ceaușescu 1“, pe mari e- șarfe se pot citi : . „Trăiască harnicul și talentatul popor român, constructor eroic al societății socialiste multilateral dezvolta- te“, „Trăiască patria noastră liberă și independentă — Republica Socialistă România
ii In sală domnește ' o atmosferă entuziastă, caracteristică evenimentelor de seamă din viața țării.ți Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului sînt primiți, la sosirea în sală, cu puternice aplauze, cu urale și o- vații. Participanții. la Con- - greș aclamă îndelung pentru partid și încercatul său conducător, pentru poporul român, pentru patria noastră socialistă.‘ La lucrările marelui forum iau parte peste 11 000 de delegați și invitați — țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, cadre de conducere și specialiști din unitățile de producție, cercetare și învățământ, precum și de la organele agricole centrale și județene, activiști de partid, de stat și ai organizațiilor- de masă și obștești. nanimitate, președinteSînt prezenți membri ai .celui de-al III-lea CongresC.C. al P.C.R., ai Consi liului de Stat și ai guver- ale unităților agricole nului, cadre de conducere cialiste, al întregii din ministere și instituții nimi, al consiliilor
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i sa- apro- în repetate rînduri, cu puternice aplauze, urale și o- vații. S-a scandat, din nou, cu însuflețire, „Ceaușescu •—P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul I", „Stima noastră . și mîndria". România— pace !“. .....au exprimat, încă o dată, în mod vibrant, simțămintele de nemărginită dragoste și recunoștință pe care țărănimea, toți oamenii muncii de la sate, împreună cu întregul popor, le poartă secretarului ; general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un grup de pionieri a urcat la tribună și a oferit, cu dragoste și caldă ție, tovarășului Ceaușescu și Elena Ceaușescu de flori.Adresîndu-se.lui. Nicolae Ceaușescu, după încheierea cuvîntării, tovarășul Ion Dincă, în numele tuturor partici- panților, al întregii țărănimi, a exprimat cele mai vii și mai respectuoase mulțumiri, recunoștința profundă pentru aprecierile la adresa muncii lucrătorilor de pe ogoare, pentru . chemările atît de mobilizatoare adresate și a asigurat că nu va precupeți nici un efort, pentru transpunerea exemplară în viață a orientărilor și indicațiilor cuprinse în magistrala cuvîntare rostită la deschiderea congresului nostru.După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășa Doina Vasilcscu, secretar al Comitetului județean A- rad al P.C.R. .■■■■ ■.In cadrul dezbaterilor în plen asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi participanții la dezbateri au dat cea mai înaltă apreciere cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae " - Ceaușescu, subliniind că o-Nicolae rientările și Indicațiile cu- : document toți oamenii muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor un mobilizator și însuflețitor program de acțiune, în vederea ridicării întregii acti-

.Ceaușescu..Stima noastrăCeaușescu — „Ceaușescu Participanții
om de știință, pentru de mare însemnă- proffresul multila- țării, la înflorirea învățămîntului și românești.

industriei moderniza-mai bunei
emo- Nicolae tovarășei buchetetovarășu-

și de a e au luat cuvîntul au examinat, în spirit critic și autocritic, cu responsabilitate comunistă, rezultatele obținute în cincinalul 1981—1985, în agricultuiă, industria a- . lțnientară, silvicultură. , și gospodării ga apelor, precum și căile și direcțiile de acțiune menite să ducă: Ia îmbunătățirea întregii activități din aceste sectoare, . astfel îneît în actualul cincinal să se înregistreze producții superioare, o eficiență sporită, pe măsura condițiilor create, a bazei teh- nico-materiale existente.S-a dat expresie voinței ferme a lucrătorilor din agricultură, industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor de ă acționa, cu dăruire și pricepere, cu spirit revoluționar, pentru înfăptuirea neabătută a indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului, pentru realizarea prevederilor de plan* pe 1986 și pe întregul cincinal.In cursul după-amiezii, potrivit regulamentului de desfășurare a marelui forum al țărănimii, au început lucrările Congresului al V-lea al Uniunii Naționale' a Cooperativelor Agricole de Producție, Conferinței consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat, Conferinței consiliilor oamenilor muncii din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, Conferinței consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile industriei alimentare și achiziționării produselor agricole, Consfătuirii consiliilor oamenilor muncii din unitățile silvice, Consfătuirii producătorilor agricoli din localitățile neeooperati vizate.Lucrările congresului continuă.
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