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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CÂRBUNE!

Cu planul pe cinci 
luni îndeplinit

Sectorul XI — investiții, 
I.M. Lupeni
Minerii secto

rului XI investiții de la 
mina Lupeni și-au ampli
ficat eforturile reușind 
realizarea planului pe pri
mele cinci luni ale anului 
cu 10 zile mai devreme, 
executînd 63 ml suplimen
tar față de sarcinile pla
nului Ia zi, la lucrările de 
deschideri. Printre lucră
rile finalizate în această
perioadă se numără: mon
tarea fluxului de transport 
pe benzi de la orizonturile
300 și 360 care va prelua 
producția sectorului IV și 
o va transporta la puțul 
cu schip. Totodată, au fost 
montate schipurile pentru
mașina de extracție nr. 2,

Fiecare ieșire „la ziuă", o nouă izbindă in adin- 
curile Văii Jiului, o nouă „recoltă" de lumină adusă 
Ia suprafață... ____________ _______

evidențiindu-se 
deosebit 
conduse de

în mod 
brigăzile 
Dionisie

Zoia și Costică Neguț.

Pîrghii ale progresului economic, de Incontestabilă valoare

Autoconducerea, autogestiunea
Progresele înregistrate 

în anii plini de avînt eco
nomic, înscriși în cronica 
patriei sub simbolica de
numire de „Epoca Nicolac 
Ceaușescu" au la bază gîn- 
direa înaintată și inițiati
vele de inestimabilă valoa
re ale secretarului gene
ral al partidului, contri
buțiile aduse la îmbogăți
rea practicii construcției 
socialiste, la perfecționa
rea continuă a organiză
rii și conducerii societă
ții. Intre acestea un loc de 
seamă îl ocupă promova
rea unor originale pîrghii 
de adîncire a democratis
mului orînduirii noastre, 
cu efect direct asupra în

tăririi economice a între
prinderilor, Avenj în vede
re autoconducerea munci
torească și autogestiunea 
economico-financiară, do
uă principii pe deplin 
confirmate de viață pen
tru valoarea practică ce 
o au în mobilizarea și 
valorificarea superioară a 
potențialului creator al 
colectivelor.

Autoconducerea munci
torească are menirea să 
asigure un cadru organi
zat pentru afirmarea și 
participarea tuturor mem
brilor colectivelor din în
treprinderi la adoptarea și 
înfăptuirea deciziilor ce

privesc realizarea sarcini
lor de plan și dezvoltarea 
în perspectivă a Unității.

Cu mijloace specifice, 
dar spre aceeași finalita
te, acționează și principiul 
autogestiuniî cconomico- 
financiare. Obiectivele sa
le vizează mai buna gos
podărire a avuției încre
dințate colectivelor, reali
zarea de economii, asigu
rarea rentabilității între
prinderii. Este cunoscut 
faptul că aplicarea fermă

(Continuare în pag. a 2_a)

Numai transportul a fost de vină ?

Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Ș E D I N Ț A 

Consiliului de Stat
Miercuri, 22 mai a.c., a avut loc ședin* 

ța Consiliului de Stat, prezidată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La lucrările ședinței au participat, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de organe cen
trale, președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii 'Adunări Naționale.

Consiliul dc Stat a examinat Protocolul, 
încheiat la Varșovia la 26 aprilie 1985, 
cu privire la prelungirea duratei de vala
bilitate a Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, semnat la Var
șovia la 14 mai 1955.

In legătură cu acest punct de pc ordi
nea de zi au luat cuvîntul, tovarășii Ma
nea Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale, Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, Maria Ghițulică, vicepreședinte

al Consiliului de Stat, Doina Vasilescu, 
Gheorghe Dinu, membri ai Consiliului dc 
Stat și Constantin Arseni, membru al 
Consiliului de Stat, președintele Comite
tului Central al Organizației Democrați
ei și Unității Socialiste, care au dat o 
înaltă apreciere contribuției active, de 
mare însemnătate a Președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la pregătirea și buna 
desfășurare a întîlnirii la nivel înalt de 
la Varșovia, modului strălucit în care a 
prezentat poziția României în problemele 
discutate. Vorbitorii au relevat însemnă
tatea deosebită a propunerilor construc
tive, realiste formulate în cadrul întîlnirii 
de către președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la căile și 
mijloacele colaborării și conlucrării în
tre țările socialiste, pentru reducerea în
cordării internaționale, pentru promova
rea ftrmă a politicii de destindere, pace

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși.
Consiliul de Stat este 

chemat să ratifice Proto
colul privind prelungirea 
pe încă 20 dc ani, a Trata
tului de Ia Varșovia.

Ratificarea acestui pro
tocol are o importanță deo
sebită și reprezintă un act 
de mare însemnătate în 
politica internă și interna
țională, corespunzînd pc 
deplin hotărîrilor Congre
sului al XlII-lea al parti
dului, voinței generale a 
poporului nostru de a în
tări colaborarea și priete
nia cu țările socialiste din 
cadrul Tratatului de la 
Varșovia, cu toate statele 
socialiste în general.

După cum este cunoscut, 
am avut în vedere, și am 
propus inițial, ca Tratatul 
să fie prelungit pc o pe
rioadă mai scurtă. Am a- 
doptat această poziție por
nind de la faptul că tre
buie să dăm o perspectivă 
nouă popoarelor, luptei 
pentru desființarea blocu

rilor "militare și pentru 
pace. Am avut chiar în ve
dere să lăsăm ca și gene
rația mai tînără să poată 
să adopte hotărîri care vor 
corespunde mai bine eta
pei următoare de dezvol
tare.

Pînă la urmă am ajuns 
la un acord cu celelalte 
state din Pactul de Ia 
Varșovia, să semnăm pre
lungirea pe încă 20 de ani. 
Am făcut aceasta din dorin
ța de a ne aduce contri
buția Ia întărirea colabo
rării și prieteniei cu țări
le socialiste din acest Tra
tat.

In același timp, trebuie 
să subliniez și în cadrul 
ședinței Consiliului de 
Stat că această prelungire 
a apărut necesară ca ur
mare a situației încordate 
din Europa și din întrea
ga lume, a faptului că se 
menține pericolul de- răz
boi, inclusiv al unui nou 
război mondial și, totodată, 
continuă să existe tratatul

țărilor occidentale și Sta
telor Unite ale Americii 
— NATO.

Considerăm deci că în 
actualele condiții această 
prelungire este necesară. 
Aș dori însă să menționez 
și în ședința Consiliului 
de Stat, — și să punem ca 
o sarcină în fața organelor 
noastre care își desfășoară 
activitatea în domeniul 
politicii internaționale — 
că trebuie să considerăm 
această prelungire nu nea
părat pentru o durată de 
20 de ani, ci va trebui să 
acționăm în așa fel îneît să 
se creeze condițiile renun
țării concomitente la cele 
două blocuri militare — 
NATO și Tratatul de la 
Varșovia — și, astfel, să 
reducem, de fapt, durata 
acestui Tratat. Conside
răm aceasta nu numai ca 
o afirmație generică, ci ca 
o poziție care corespunde 
desfășură ri i even i men te-
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încheierea vizitei de stat 
a regelui Spaniei, Juan Carlos I 

împreună cu regina Sofia
Ceremonia plecării

Miercuri s-a încheiat vi
zita de stat întreprinsă în 
țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, da către 
regele Spaniei, Juan Car
los I, împreună cu regina 
Sofia.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-spaniol se înscrie, 
prin rezultatele sale rod

nice, ca un moment deo
sebit în evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele 
noastre, ca o contribuție 
de seamă Ia amplificarea 
legăturilor bilaterale, în 
folosul cauzei păcii, secu
rității, cooperării și înțe
legerii internaționale.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pc aeroportul O- 
topeni. Pe frontispiciul ae

rogării se aflau portretele 
președintelui Nicolae
Ceaușescu și regelui Juan 
Carlos I, încadrate de dra
pelele de stat ale Români
ei și Spaniei.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I, tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Sofia

(Continuare io pag. a 4-a)

Arătam într-unul din 
numerele trecute ale zia
rului nostru că la mina 
Lonea 80 la sută din bri
găzile direct productive 
și-au realizat sarcinile de 
plan pe pri
mele 4 luni ale 
anului. Nu 
am rămas sur
prinși atunci 
cînd facto
rii de răspun
dere din con
ducerea minei ne-au spus 
că majoritatea brigăzilor 
rămase sub plan sînt de 
la sectorul I.

Surprinși am rămas a- 
tunci cînd, șeful de briga
dă Ilie Mihoc din cadrul 
sectorului amintit ne-a 
întrebat de ce l-am ales 
tocmai pe el, cînd toate 
brigăzile din colectivul din 
care face parte au rămas 
sub plan în primele patru 
luni din acest an. Răspun
sul este cît se poate de 

simplu: „deoarece minusul 
cel mai mare l-a înregis
trat brigada pe care o 
conduceți". Dar să vedem 
despre ce este vorba.

Respectiva brigadă își

desfășoară activitatea în- 
tr-un abataj cameră cu 
două aripi pe stratul 3. In 
primele patru luni din a- 
cest an a înregistrat la 
producția fizică brută ex
trasă un minus de aproa
pe 4000 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii nu 
a fost realizată în medie 
cu 1800 kg pe post Șeful 
de brigadă spune din capul 
locului: „vina nu este a 
noastră și nici chiar a 
conducerii sectorului. Pro

*

l

ducția dc cărbune extrasă 
din sectorul I este dever
sată pc un flux de 15 benzi, 
care nu aparțin numai de 
sectorul nostru ci și de al
te sectoare de producție, 

inclusiv cel 
de transport. 
Deversînd pe 
ultima ban
dă din acest 
mare flux de 
transport e 
și normal că 

orice defect care se înre
gistrează la una din benzi 
ne afectează cel mai mult 
pe noi. Nu a fost schimb 
să nu stăm cîte 2—3 ore; 
și asta se cunoaște nu nu
mai la noi, ci și la cele
lalte brigăzi. Probleme de 
aprovizionare cu materia
le, defecțiuni mecanice și 
electrice la utilajele din 
dotare nu am avut. Despre

Gh. SPINU

(Continuare in pag a 2-»)

din ființa lorEi pun la temelie ceva 
u n pod, rutier sau 

feroviar este în a- 
parență ceva obiș

nuit. Doar absența sau 
șubrezenia lui, care poa
te face inutili sute de ki
lometri parcurși pe șo
sea sau pe calea ferată, îi 
demonstrează, chiar și 
nespecialistului, impor
tanța și utilitatea. Aceas
ta în cazul în care nu ai 
avut șansa să faci cu
noștință cu pasiunea con" 
taminantă a celor care 
lucrează pe șantierele 
unde se nasc arcurile 
peste rîuri sau prăpăstii. 
Cum i s-a întîmplat, de 
curlnd, reporterului, co
nectat, prin natura pro
fesiei sale, la activitatea 
echipelor din cadrul An

treprizei de construcții 
căi ferate Petroșani.

Dialogul cu unul din
tre experimental ii
constructori de po

duri, maistrul Ilie Preo
teasa, a debutat cu o în- 
trebare-surpriză: dacă s-ar 
pune unul 
podurile la 
rora au contribuit 
potența și hărnicia echi
pelor de muncitori 
care le coordonează, 
distanță s-ar acoperi? Au 
urmat clipe de tăcere, în 
care, desigur, se derulau, 
mental, nume de locali
tăți, puncte de lucru, tot 
atîtea amintiri de muncă, 
tot atîtea dificultăți 
apa, 
tea,

lîngă altul 
drenarea că- 

com-

pc
ce

cu 
cu stînca, tot atl- 

probabll, soluții teh-

V

adecvate terenului, 
este mereu altul, în-

nice 
care 
cît experiența este invi
tată mereu la căutarea 
noului — și, într-un sfîr- 
șit, răspunsul: „Cred că 
aproape un kilometru de 
poduri". Cifra capătă di
mensiuni nebănuite, da
că ne gîndim la faptul că 
numai un milimetru de 
pod poate da bătaie de 
cap, că toleranțele se mă
soară, în cazul acestor 
construcții, cu subdivi
ziuni de centimetru. Și 
asta în condițiile în care, 
lucfîndu-se la lărgirea 
podurilor în Valea Jiului,

Sabin BORCAN
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Presa în mijlocul 
cooperatorilor

In cadrul multiplelor 
forme și mijloace ale 
muncii politico-educative 
folosite de comitetul de 
partid și consiliul de e- 
ducație politică și cultură 
socialistă din cadrul Co
operativei „Unirea" Petro
șani, un loc important o- 
cupă preocuparea în ve
derea pătrunderii presei în 
cele 86 de secții ale uni
tății din orașele Petroșani, 
Petrila și comuna Băni- 
ț.a. Prin difuzorii volun
tari de pe lîngă birourile 
organizațiilor de partid, 
se asigură un însemnat nu
măr de abonamente la di
ferite publicații. Astfel, 
s-au făcut pe o perioadă 
de nouă luni 200 abona
mente la „Viața cooperați
ei meșteșugărești", cîte 
50 la „Scînteia" și „Mun
ca de partid", 10 la „Era 
socialistă", 100 la „Steagul 
roșu" și un însemnat nu
măr la alte reviste și zia
re.

Desigur, la nivelul co
operativei numărul de 
abonamente este cu mult 
mai mare decît cel arătat,

deoarece se adaugă și a- 
bonamentele făcute la do
miciliul lucrătorilor.

In realizarea acestui nu
măr sporit de abonamente 
față de perioadele pre
cedente și față de unele 
întreprinderi și instituții 
s-au evidențiat secțiile 44 
automoto, 53, 66 și 70
croitorie, 36 foto, 51 coa
fură, 71 mică serie, 11 
broderie și 83 cizmărie. 
S-au evidențiat Nicolae 
Munteanu, Vasile Beche- 
ru, Maria Nicu, Ion Totoa- 
șe, Florica Kaszonyi și 
Eugen Ghirciș.

Important este acum ca, 
prin strădania Consiliului 
de educație politică și cul
tură socialistă și celor
lalți factori din domeniul 
propagandei din cadrul co
operativei să se mențină 
numărul de abonamente 
și în celelalte trimestre ale 
anului și să se asigure ast
fel ca presa să devină un 
important mijloc de in
formare, educare politică 
și culturală a membrilor 
cooperatori.

Vasile COCHECI

Autoconducerea, autogestiunea
(Urmare din pag. 1)

și îmbinarea celor două 
principii conduce la reali
zări tot mai bune, concre
tizate prin obținerea de 
beneficii economice, rod 
al efortului colectiv, de 
perfecționare a organizării 
și conducerii întreprinde
rii, al preocupărilor pen
tru adoptarea celor mai 
judicioase decizii și înfăp
tuirea lor neabătută în ve
derea îndeplinirii sarcini
lor de plan. O prevedere 
importantă o constituie și 
faptul că rezultatul stră
daniilor și preocupărilor 
pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan 
și obținerea unei balanțe 
economice rentabile, se 
răsfrînge în mod stimula
tiv asupra cîștigurilor oa
menilor muncii. Benefici
ile obținute în urma aces
tor strădanii sînt judicios 
repartizate pentru a con
tribui atît la întărirea e- 
conomică a patriei cît și 
la dezvoltarea fondului 
social al întreprinderilor, 
la stimularea oamenilor 
muncii, potrivit aportului

fiecăruia la îndeplinirea 
planului.

Promovarea autocondu- 
cerii și autogestiunii, a- 
plicarea lor fermă, în mod 
creator și în deplină con
cordanță cu obiectivele pla
nului economic, cu cerin
țele dezvoltării întreprin
derii constituie importan
te căi de perfecționare a 
activității desfășurate și 
de colectivele noastre 
miniere. Activitatea unui 
mare număr de brigăzi și 
sectoare de producție, sau 
de investiții este puternic 
marcată de răspunderea 
cu care se acționează, în 
spiritul autoconducerii
muncitorești și autogestiu
nii, pentru depășirea pla
nului la extracția cărbu
nelui și înregistrarea unor 
rezultate economice efi
ciente. Minerii, cadrele teh- 
nico-inginerești au în ve
dere în mod deosebit creș
terea productivității mun
cii, încadrarea în consu
murile normate, reduce
rea acestor consumuri prin 
aplicarea de noi tehnolo
gii, întreținerea corespun
zătoare a utilajelor și pre
lungirea duratei lor de ex

ploatare, îmbunătățirea ca
lității cărbunelui, folosirea 
judicioasă a forței de 
muncă și a timpului de lu
cru. Pe aceste căi, sînt 
obținute realizări econo
mice superioare, bază si
gură a unor Cîștiguri spo
rite, practic nelimitate.

Concepute și elaborate 
pe fondul cunoașterii te
meinice a realităților și po
sibilităților creatoare din 
fiecare domeniu și ramură 
de activitate, a tendințelor 
economice și conjuncturi
lor ce se ivesc în relațiile 
internaționale, autocondu
cerea și autogestiunea se 
înscriu ca originale mo
dalități de perfecționare a 
economiei naționale, de 
creștere a potențialului 
fiecărui colectiv și îmbu
nătățire continuă a calită
ții vieții. Aceste obiective 
se află în atenția secreta
rului general al partidului, 
preocupat în permanență 
de progresul și dezvoltarea 
multilaterală a patriei, de 
creșterea bunăstării între
gului popor, așa cum pre
văd mobilizatoarele obiec
tive adoptate de Congresul 
al XIII-lea a) partidului.

A început anul pastoral
. In locul numit Dealul 
Mare,, vreo 25 de familii 
din Bulzu și Sterminos 
•vr Uricani — s-au întîl- 
nit, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, la măsuratul 
oilor, de fapt al laptelui 
celor aproape 500 de oi. 
A fost o atmosferă săr
bătorească, atît de spe
cifică acestui străvechi 
obicei ce precede etapa 
de pășunat montan. Săr
bătoare dar și un adevă
rat concurs al gospodari
lor: pe raboșul (răboj) 
nelipsit de la acest obi
cei au fost însemnate 
numele celor care, în
grijind oile în timpul 
iernii, au obținut cel mai 

'mult lapte Pe primul 
loc se află Gheorghe 
Barb — 31 litri (4 cupe,

2 veadre, 5 cioiuri) de 
la 65 de oi. A fost urmat 
de Doru Stoi (21 litri de 
la 43 de oi), Simion Strat, 
Ionică Danciu, Nicu Ti- 
mișan, Doru Timișan, Ni

cu Coandrâ.ș și Gheorghe 
Calotă, cunoscut în Uri
cani și ca statornic ar
tist amator, încîntîndu-i 
pe cei prezenți cu harul 
lui muzical. (T. Spătarul

Numai transportul a fost de vină ?
(Urmare din pagina 1)

oamenii din brigadă pot 
să spun că sînt mulțumit 
atita timp cît nu fac ne
motivate. Avînd în vedere 
că de la începutul lunii 
mai avem posibilitatea de 
înmagazinare a producți
ei de cărbune extras în_- 
tr-un schimb, la nivelul 
întregului sector, pot să 
alirm că, începînd din a- 
ceastă lună, brigada pe 
care o conduc își va realir 
za sarcinile de plan".

Maistrul de revir A- 
lexandru Sallai: „Ce pot
să mai completez față de 
ceea ce a spus șeful de 
brigadă decît că respectivul 
număr de abataj exploa
tează cărbune în jomp. 
sub nivelul orizontului de 
bază, dar acest lucru nu

ar fi un motiv ca respecti
va brigadă să nu-și reali
zeze planul. Problema cu 
fluxul de transport a fost 
rezolvată. Rămîne ca bri
gada lui Mihoc, și nu nu
mai a lui, să demonstreze 
că doar fluxul a fost de 
vină pentru nerealizări.

O rezervă avem față de 
tehnologia fplosită la cons
trucția silozului colector 
(armături circulare și ban
dajate cu lemn de esență 
tare și plasă) cred că ne 
va mai crea greutăți în 
ceea ce privește rezistența 
susținerii".

Cu toate acestea rămîne 
să vedem dacă fluxul de 
transport pe benzi a fost 
adevărata problemă nu 
numai a brigăzii amintite 
ci și a sectorului I. Vom 
reveni.

EXEMPLU. Există și 
| chioșcuri de incintă Care 
■ reușesc să întrunească 
' sufragiile unui comerț 
I civilizat, de calitate Cel 

de la I.M. Lonea prin 
| buna aprovizionare și bu- 
I na servire este in acest 
Isens un exemplu, susți

nut și de modul în care 
| vînzătoarea Iuliana Mun- 
Iteanu știe să-și fm ă da

toria. (A.T.)
. CINEMATECA. Astăzi,
I de la ora 18, în cadrul 
I programului de cinemate

că prezentat de cinema- 
■ tograful „7 Noiembrie" 
I din Petroșani, iubitorii 
I celei de-a șaptea arte vor 

avea posibilitatea s.ă ur-
■ mărească filmul '• ancez 

„Theresse Raquin". (G.B.)
I EXCURSIE. filiala
I O.J.T. Petroșani ergani- 
I zează în perioada 11—17 
• iunie o nouă excursie tn 
• străinătate, de data a- 
I ceasta în R.P. Polonă, cu 
| vizitarea frumoaselor o- 
Irașe Cracovia și Varșovia.

Transportul se va efectua 
I cu trenul. Alte amănuh- 
. te la sediul filialei O.J.T. 
I din Petroșani. (G.C.)

BAIE. Nu sînt, cre- 
■ dem, lipsite de interes, in 
I această perioadă, noutăți 
■ de la baia comunală din 
| Petroșani: prin amena- 
Ijări recente, respectiva 

unitate dispune, n pre- 
. zent, de 8 căzi, 10 dușuri 
I și 50 de „locuri" la .bur. 
I Funcționează joia, vine

rea și sîmbăta. înl > ore- 
| le 15 și 21. (S.B.)

PURITATE. S-au de- 
I clanșat, la Braia, luerări- 
■ Ic de extindere a aptă- 
Irii apei, care vor avea 

drept urmare mareea ca- 
- pacității cu încă 20 «ie 
' litri pe secundă. Paralel, 
| prin instalarea urmi' de- 
• contoare și den i si y„-doare, 
| a unor aparate specifice, 

va fi îmbunătățită sub- 
• stanțial calitatea apei, 
I obținîndu-se o late 
I ridicată. (S.B.)

| Rubrică realizată <îe
Gh. CIIIRV x

Mica publicitate

FOTBAL, DIVIZIA A

Avancronica etapei a 31-a
în linie dreaptă...

Odată cu disputarea eta
pei de duminică (a XXX-a), 
campionatul primei noas
tre divizii la fotbal a in
trat în ultima sa linie 
dreapta. „Șocată" mai pu
țin decît iubitorii „sportu
lui rege", prima noastră di
vizie de fotbal dezvăluie 
că în stabilirea învingăto
rului, fair-play-ul este a- 
deseoii uitat... la cabine! 
Rezultatele mai mult sau 
mai puțin normale, evolu
țiile slabe ale Jiului au 
adus echipa noastră m 
zona cea mai fierbinte a 
clasamentului.

Astăzi, odată cu disputa
rea etapei a XXX l-a, în 
compania fotbaliștilor de 
la Gloria Buzău, echipa 
noastră TREBUIE sa Iaca 
primul pas spre evitarea 
retrogradării. Adică spre... 
'ADEVAR! De ce spunem 
aceasta? Pentru că, ex- 
ceptind cîteva partide 
(de care e bine să nu ne 
amintim), echipa antrena
tă de Viorel Mateianu și 
Iosif Cavai a demonstrat 
că atunci cind vrea știe 
să joace fotbal-spectacol, 
fotbal eficient, știe să-și 
depășească adversarul. Se 
întîmplă ca nu toți echipi
erii Jiului să se dăruiască 
pentru culorile clubului ca
re i-a consacrat sau — pe 
unii — i-a lansat.

O concepție de joc mo

dernă există. Am văzul-o 
aplicată <u succes în par
tidele cu ■ Rapid, A.S.A., 
F.C. Bihor, F.C.M: Brașov 
(în deplasare!). Dar mai 
există și inadmisibile gre
șeli în apărare care duc 
la rezultate nedorite. Și 
le-am văzut m partidele 
cu Steaua. „U“ Craiova, 
S.C. Ba< au ..

Să fim fine înțeleși. Spu
nem a> este lucruri dm do
rința fermă de a nu de
mobiliza echipa. Dimpo
trivă. De aceste carențe 
sînt '.onv uși și jucător.i și 
anlrepor i și conduce, ea 
'lubului. Echipa noastră 
a ajuns într-o situație cri
tică, mai critică decit a 
fost ea vreodată! Pentru a 
scăpa de acest pericol (—-5 
la „adevăr" este mult, 
foarte mult!), echipa noas
tră trebuie să lupte în ce
le 360 de minute cîte au 
mai rămas din acest cam
pionat pină la ultima pi
cătură de energie! Să mai 
spunem că pentru cele 
două meciuri „acasă" cu 
Gloria Buzău (astăzi) și 
Chimia Rm. Vilcea (după 
perioada de întrerupere a 
campionatului, în vederea 
mec,ului cu Finlanda — 
fi iunie) nu exiștă decît o 
singură posibilitate: vic
toria! Să le reamintim bă
ieților noștri că în cele do
uă deplasări (la Politehni

ca Iași și F.C. Argeș) echi
pa noastră nu are voie să 
piardă?!

Credem că însăși par
tida de astăzi va fi o pri
mă dovadă a faptului că

situația actuală a Jiului în 
clasament este un simplu 
(și nedorit!) accident!

Cu speranța într-un final 
bun, < u încredere în forța, 
capacitatea și dăruirea ju
cătorilor de la „Jiul" aș
teptăm ea ultima linie 
dreaptă a campionatului să 
constituie un . urcuș al e- 
chipei noastre! Condițiile 
reale existente trebuie pu
se în valoare!

Mcxandru TATAR

PIERDUI' legitimație de 
serviciu pe numele Ciochi
nă IIic, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(3736)

PIERDUT legitim. . • de 
serviciu'pe numele Boa- 
ghe Gheorghe, olibriată de 
I.M. Livezeni. O ■ ■ Iar 
nulă. (3730)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu adincă durere dispariția 
fulgerătoare a scumpului nostru soț, tată, socru și 
bunic

ȚIGARAN CONSTANTIN
Imnormintarea va avea loc vineri, 24 mai a.<., 

ora 15, din strad^ Mihai Viteazul. (3743)

DIVIZIA C 11
REZULTATE: Inter Sibiu — Metalul Sighișoara 

2—0; Victoria Călan — Unirea Ocna Sibiului 1—0; 
Dacia Orăștie — Tîrnavele Blaj 1—1; Minerul Cer- 
tej — Mecanica Orăștie 2—0; Viitorul I.R.A. Cluj- 
Napoca — Minerul Șt. Vulcan 2—0; Minerul Paro- 
șeni — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 2—1, Soda Oc
na Mureș — Mecanica Alba 1—2, Metalul Aiud — 
I.M.I.X. Agnita 2—0.

COLEGII din cadrul Direcției comerciali' muni
cipale Petroșani anunță cu profundă durere înceta
rea fulgerătoare din viată a scumpului lor prieten și 
coleg

ȚIGARAN CONSTANTIN 
contabil șef al Direcției comerciale Petroșani.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3737)

Călan; Viit. I.R.A. Cluj-N. — Dacia Orăștie; I.M.I.X. 
yțgnița — Inter Sbiu; Mec. Alba lujia — Min. Șt. 
Vulcan; Mecanica Orăștie. — Min. Paroșeni; Unirea 
Oc. Sibiului — Met. Aiud; Min. Ccrtej — Steaua x 
C.F.R. Cluj-N.; Met. Sighișoara — Soda Oc. Mureș.

CLASA M E N T U L

1. Min. Paroșeni 21 15 5 4 34—18 35
2. Mec. Orăștie 24 14 5 5 40—18 33
3. Viitorul I.R.A. 24 12 4 8 32—23 28
4. Metalul Aiud 24 8 9 7 27—21 25
5» Dacia Orăștie 24 11 3 10 38—34 25
6. Min. St. Vulcan 24 9 5 10 44—29 23
7. I.M.I.X. Agnita 24 11 1 12 32—31 23
8. Soda Oc. Mureș 24 10 3 11 28—35 23
9. V’ict. Călan 24 10 3 11 31—42 23

HI. Steaua C.F.R. 24 10 2 12 31—21 '22
11. Inter Sibiu 24 9 4 11 20—24 22
12. Min. Certcj 24 9 4 11 25—39 22
13. Unirea Oc. Sibiului 24 7 7 10 31—38 21
14. Met. Sighișoara 24 8 4 12 23—33 20
15. Mec. Alba 24 8 4 12 30—45 20
16. Tîrnavele Blaj 24 7 5 12 18—35 19

ETAPA VIITOARE: Tîrnavele Bl aj — Victoria

CONDUCEREA și colegii din I.C.S.A.-A.P. sînt 
zguduiți de fulgerătoarea încetare din viață a celui 
care a fost

ȚIGARAN CONSTANTIN
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoli

ate. (3738)

COLECTIVUL TESA — I.C.S.M.I. Petroșani este 
alături de familia Țigăran la greaua încercare pri
cinuită de dispariția fulgerătoare a celui care a lost 

ȚIGARAN CONSTANTIN
și transmite condoleanțe familiei îndoliate. (3739)

INCREDIBIL. Ne-a părăsit pentru totdeauna 
scumpul nostru prieten

ȚIGARAN CONSTANTIN (CODICÂ)
Pentru bunătatea, blîndețea și omenia lui va 

rămine veșnic în amintirea noastră. Sincere condo
leanțe familiei îndoliate. Nicolae și Voichița. (3742)
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ici cei mai bătrîni 
muncitori de la sec
ția de mobilă Li- 

vezeni nu-și. mai aduc
aminte de începuturile u- 
nității lor. care a func
ționat sub diverse firme, 
într-un sediu nu prea 
arătos și funcțional prin 
preajma Centrului mili
tar. Cu opt ani în urmă, 
secția a devenit „o peta
lă" prețioasă a corolei 
industriale din platfor
ma Livezeni. Aici, 145 
de muncitori și tehnici
eni, dintre care 93 de 
femei, îmbină ritmicita
tea fluxului tehnologic cu 
măiestria de 

artizani, 
producînd 

mobilă. Pro
dusele au 
cîștigat fai
mă și peste 
hotare, sînt 
căutate nu 
numai de 
beneficiari 
continent, ci 
lo de Ocean.

— In prezent, remarcă 
șeful secției Constantin 
Gurlup — unul dintre 
veterani, de 28 de ani în 
secție — executăm co
menzi de cărucioare pen
tru servit, comode Celi
ne, cuiere Malta pentru 
parteneri străini; pe pia
ța internă livrăm came
re combinate „Belvede
re", mobilă de hol și du
lapuri „r 
fapt, de-a 
timpurile 
luează în 
ferințele 
trebuie să 
cu moda.

In ateliere, rumegușul 
aduce miresmele pădu
rilor, pătrunzătorul

Un fapt, o idee, un îndemn

Truditori intru

în

care 
în 

cu

noastră, 
gîndurile 

maistră 
care în-

a
inofensive: 

neatenție,

Așa

bal-
an 

ma- 
be- 

o-

ros al lacurilor te trimite 
cu gîndul la cine știe ce 
magi ai alchimiei, dacă 
deschizi însă ochii vezi 
femei stăpînind moderne 
utilaje sau bărbați 
urmăresc sculptura 
lemn a strungurilor 
comandă.

— In unitatea 
își deapănă 
Maria Maksai, 
mașini panouri,
deplinește funcția de se
cretar al organizației de 
partid, muncesc tîmplari, 
mecanici și electricieni. 
Majoritatea sînt tîm
plari; limba română nu

frumusețea vieții noastre-> -A
din bătrînul 
și de dinco-

,Corvinul“. De 
lungul anilor 
de mobilă evo- 

funcție de pre- 
solicitanților, 

fie deci în pas

(Urmare din pag. 1)

rapi- 
nu stin- 
trenuri- 

care sint 
ii răspund 

cei an- 
bă talie 

cu calitatea, 
de pe li lele 
de reporter 
numele mais- 

Nicolae

trebuie acționat cu 
dilate, pentru a 
gheri circulația 
lor. Lucru de 
conștienți și
in consecință toți 
gajați în această 
cu timpul și 
Intre care, 
carnetului 
transcriem 
irului principal 
Bogdan, ale șefilor de lor- 
mații Constantin Stoices- 
cu și Constantin Cristea, 
cele ale fruntașilor 
sectorul 
Cioabă, 
rescu

din 
Mihai 
Lăză-

utilaje 
Dumitru 

și Mihai 
Grigoraș, al altor îndră
gostiți de profesiunea de 
constructor de poduri — 
adică Petre Clinei, Gheor- 
ghe Mihai, Ion Bîcă și 
Ginel Ignat.

g* ste pasionantă, 
spectaculoasă 
seria 

așa cum își 
ei, mîngîind 
cuvint. cei 
peste riuri 
podurile? 
credem că 
dă, cartea 
dulgherului 
Constantin Cristea ne în
tărește convingerea: a 
petrecut o viață dc om 
pe șantierele construcți
ei de poduri; la începu
turi a lucrat sub condu
cerea lui Anghel Saligny. 
Și au, el și colegii săi 
de muncă, mindria și res
ponsabilitatea profesiu
nii: sînt gata să se așeze 
sub un pod construit de 
ei, atunci cînd trece gar
nitura de tren. Garantea
ză, adică, calitatea lucră
rii cu viețile lor. Poate 
și pentru că la temelia 
unui pod pun, de fiecare 
dată, cîte ceva din ființa 
lor. Și din grija pentru 
viața semenilor...

este 
me

de „podar", 
spun între 
parcă acest 
ce arcuiesc 
și prăpăstii, 

înclinăm să 
da și, de pil
de muncă a 

septuagenar

s-a acomodat încă nou
tăților socio-profesionale 
din acest domeniu, ar tre
bui să le spunem deci 
tîmplărițe. De la ucenic 
pînă la maistru a par - 
curs aici drumul desăvîr- 
șirii profesionale Petre 
Eva, Ludovic Nagy, care 
au împreună o jumătate 
de veac în secție, în jur 
de două decenii au Ion 
Grecu, Livia Borhină și 
Margareta Simon de la 
finisaj. Intre fruntași se 
numără și Viorel Flețan, 
Viorica Ciobanu, Eva 
Ladanyi, Maria Gurlup, 
și Filareta Brînză.

Familiile Maria și Cons
tantin Gurlup, Petru și 
Ileana Eva, Victoria și 
loan Grecu, Elena și 
Zeno Dan au format, de-a 
lungul anilor, împreună

cu colegii lor, familia mai 
mare a colectivului, a- 
cum matur, care își ono
rează deja prestigiul cîș
tigat, asigură 
economică nu numai 
plan cantitativ 
ceea ce privește 
țelc calitative, 
oricîte garnituri 
bilă s-ar produce, 
nu sînt căutate, eforturi
le se risipesc în van.

— Mai bine de trei 
sferturi din producția 
noastră este solicitată la 
export, conchide cu mîn- 
drie Maria Maksai.

Femeile acestea care au 
, învățat me
seria bărbă
tească de tîm- 
plar, alături 
de tovarășii 
lor de mun
că sînt în 
fond oameni 
simpli, care, 

’deși nu să- 
vîrșesc gesturi eroice, 
dimpotrivă, în fiecare zi 
făuresc dulapuri, 
ne, birouri, cuiere 
își 
ță, 
de 
ai 
perioade din istoria nea
mului nostru 
Ceaușescu". 
eforturilor și 
ții lor, 
noastre, dar și a 
oameni de peste 
devine mai plăcută. Mîi- 
nile lor bătătorite de 
unelte sau îmbibate de 
esențe tari aduc în plan 
real dezideratul antic 

împerecherii plăcutu- 
cu utilul, iată de ce 
fața lor ne înclinăm 
respect.

Ion VULPE

DA, stimulare!
eficiență 

în 
ci și în 
exigen- 
Fiindcă, 
de mo- 

dacă

scau- 
etc., 

cunosc rostul în via- 
trăiesc plenar anii 
efervescență creatoare 
celei mai înfloritoare

„Epoca 
Mulțumită 
creativi tă- 

ambianța vieții 
altor 

hotare,

Făceam cunosi ut citito
rilor mai zilele trecute, în 
cadrul rubricii „Vă infor
măm", că primii oameni 
ai muncii din unitățile de 
preparare ale I.P.C.V.J. 
și-au început zilele acestea 
sejurul pe litoral. Mai men
ționăm că în sezonul 
near din vara acestui 
aproape 300 de oameni, 
joritatea muncitori, 
neficiari de bilete de 
dihnă oferite de sindicat 
își vor petrece frumoase 
și reconfortante zile pe 
plajele însorite ale Mării 
Negre regenerîndu-și pu-

terea d<> muncă, energiile 
creatoare. Pînă aici nimic 
nou. veți spune. Noutatea 
este însă că din rîndul a- 
cestora, 30 de titulari de 
bilete de odihnă pe litoral 
beneficiază de o reducere 
a tarifelor cu 50 la sută. 
Cine sînt aceștia? Cu toții 
sînt muncitori fruntași. 
Stimulentul le-a fost a- 
cordat, prin grija consiliu
lui oamenilor muncii si 
a sindicatului din între
prindere. in urma faptului 
că au fost declarați frun
tași în întrecerea socialis
tă pe anul 1984.

Mandat obștesc fără
Readucem în dezbatere publică problema 

sei spiritului de răspundere. De data aceasta, 
„baza acuzării" se află
CAUZE „MICI" 

CU EFECTE MARI
Paradoxal, cele mai mul

te și mai mari pagube 
avutul obștesc provin din 
atitudini considerate 
fi, în general, 
superficialitate, 
grabă, comoditate... Cu toa
te acestea, nu rare sînt 
cazurile în care asemenea 
atitudini aduc în fața jus
tiției pe purtătorii lor. Cî- 
teva exemple sînt edifica
toare.

■ Maria Z., gestiona
ra chioșcului din Piața Pe
troșani, folosind un reșou 
cu rezistențe libere — deși- 
avea dispoziție de a folosi 
calorifer electric — l-a 
uitat, din neatenție în pri
ză. Ca urmare, incendiul 
declanșat, în lipsa ei, a 
cauzat o pagubă unității

O formație de lucru cu care sectorul XIII al minei Lupeni se mîndrește 
este echipa de tinichigii condusă de Haralambie M >raru (primul din dreapta). 
Echipa se remarcă, in primul rind, prin disciplina componenților ei, dar și 
prin lucrările de calitate executate ia piesele din subteranul minei Lupeni.

lip-
în

neglijența în serviciu, 
de... 253 892 lei (!);

■ Din comoditate 
(poate) din grabă (era 
tr-o zi de sîmbătă), Ange
la A., operatoare de calcul 
la I.A.C.C.V.J. — Secția Lu
peni, nu a predat la casie
ria centrală — conform o- 
bligației de serviciu — su
ma de 53 350 lei rămasă 
după plata retribuției per
sonalului, ci a introdus-o 
în sertarul biroului, cu în-

r/z//z//z///zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
IN FAȚA’ OPINIEI 

PUBLICE, ACUZATA : 
LIPSA SPIRITULUI 

RĂSPUNDERE
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 

cuietoare defectă. După 
două zile a constatat că 
suma respectivă i-a fost 
sustrasă.

O GESTIUNE... 
IN DERIVA

Mai semnificativ pentru 
lipsa de răspundere — 
prin întinderea ei: adevă
rat lanț al slăbiciunilor — 
dar mai ales prin aceea că 
ne oferă un model tipic de 
felul cum nu trebuie gos
podărit avutul 
este cazul ________ ____
Petre R. Deși avea o altă 
calificare 
mecanic — și-a dorit mult 
o gestiune (?). A obținut-o 
ușor: i s-a încredințat ges
tiunea lotului IV Petroșani 
aparținînd Grupului de

și 
In

DE

obștesc, 
gestionarului

de lăcătuș

aparținînd Grupului 
șantiere Sibiu și, odată cu 
aceasta, și un ajutor 
gestionar (muncitoarea ne
calificată, Elena C.).

In cei aproape cinci ani 
de activitate gestionară, 
Petre R. n-a reușit nici 
măcar să mențină pe „li
nia de plutire" gestiunea 
încredințată. Rezultatul : 
la predarea ei s-a consta
tat o pagubă de aproape

de

Așa da, stimulare 
fruntașilor! 
posibilitate, 
mină, de a 
compensați, 
menii merituoși în muncă 
de care, zicem noi, ar tre
bui să uzeze cît mai multe 
conduceri colective din uni
tățile economice ale Văii 
Jiului. Așteptăm opinii 
din partea cititorilor, des
pre modul cum este folosi
tă (sau nu) această posi
bilitate de stimulare ma
terială a fruntașilor în al
te colective de muncă.

I. bAlan

a
Iată o reală 
ce stă la înde- 
fi prețuiți, re- 

stimulați oa-

acDpsrire
200 000 lei (!). Cauze: mo
dul neglijent în care elibe
ra materialele, în special 
cazarmamentul, neîntoc
mind acte și neținînd la 
zi evidențele, absențe re-' 
petate de la serviciu — 
timp în care distribuire* 
materialelor se făcea de 
către... paznici — prezența 
la program în stare de e- 
brietate, precum și dezin
teresul în muncă manifes
tat de Elena C.

Dar lipsa de răspunde
re a cuprins ca o „reacție 
în lanț" și alte nivele 
unitate (cum rezultă 
expertiză): 
inventariere 
„simplificat" 
de inventar 
lege 
tului — care și-a exerci
tat activitatea de control 
ierarhic în mod sporadic 
și formal. Aceste deficien
țe, în final, n-au permis o 
cunoaștere reală a situați
ei gestiunii și nici depista
rea, din timp, a pagube
lor, constatate abia cu o- 
cazia inventarului de pre
dare. In plus, conducerea 
lotului a tolerat practici 
ilegale — de pildă, distri
buirea echipamentului de 
către paznici — și, cu toa
te că a cunoscut abaterile 
de la disciplina muncii să
vârșite de cei doi 
dări" (Petre 
C.), n-a luat 
sancționare, 
în funcție.

.-..Cu asemenea „lanț 
slăbiciunilor", să ne 
mirăm că o gestiune... 
derivă naufragiază 
apele stihinice alo lipsei de 
răspundere? Este dezno- 
dămîntul firesc și inevita
bil al oricărui mandat în
credințat de societate și 
care, atunci cînd e lipsit 
de conștiința îndatoririlor, 
rămîne... un mandat fără 
acoperire

David MANIU ț

dia 
din 
de 
au

comisiile
— care 

operațiunile 
prevăzute de 

și conducerea lo- 
care și-a

„gospo-
R. și Elena 
măsuri de 
mențînîndu-i

a) 
mai 

în 
ia
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Una dintre cele mai interesante și utile 

acțiuni educative din ultima vreme s-a 
desfășurat acum cîlva timp în orașul \ ul- 
can. 
cîmp 
mult 
buie

„Minorii problemă" — iată un 
de acțiune, in cadrul căruia 
de lucru, pentru că merită. Nu 
să ne fie indiferent , cum cresc co

piii noștri, pe unde umblă și ce fac, 
stau cu învățătura. Din nefericire 
exemple, din ce in mai frecvente.

Mioara Epure are 16 _______
ani și învață la Liceul in- 
dustrial Vulcan Ar trebui 
să învețe, pentru că are 
in catalog peste 120 absen
țe, după cum ne infor
mează dirigintele său, prof.
Margareta Bal. Tatăl său, . _______
Mircea Epure, lucrează in 1 - ■ ■■■ -
sectorul III al minei Paro- Lucn 
șeni, mama, Maria Epure. anj <4 , 
tot la Paroșeni. Părinți des- trăind 
părțiți. Mioara stă eu 
ma, care a fost adusă 
acțiune, dar a... fugit, 
trebată de ce nu merge la 
școală, minora, bine dezvol
tată și îngrijită, răspunde, 
fără nici o reținere, că, de 
fapt, ea stă în concubinaj 
din luna ianuarie cu un 
anume Hie Filip E clar I 
In cazul acesta, singura 
măsură ar fi exmatricula
rea elevei, măsură pe care 
conducerea liceului nu tre
buie s-o mai întîrzie.

vast 
este 
tre-

curii 
sînt 

de

copii nesupraveglieați, care lipsesc nejus- 
tificat de la școală, creează „probleme" 
organelor dc miliție. Acțiunea a fost or
ganizată de Biroul Executiv al Consiliu
lui popular orășenesc Vulcan, miliția o- 
rașului, comisia de sprijin a autorității 
tutelare și redacția ziarului nostru. Au 
participat peste 100 copii, părinți, cadre 
didactice. Din noianul de cazuri, prezen
tăm pe cele mai... interesante.

tui, o vînd, împart banii, 
pleacă împreună la Timi
șoara și sparg 40 mașini.

In cursul acțiunii, 
constatat cu satisfacție 
o atitudine demnă 
partea părinților, 
ționera Veronica 
de la I.C. Vulcan,

am
Și 

din 
Confec- 
Zaharia 

Dumitru

„Minorii problemă44 nu sînt 
o problemă minoră l

ina- 
la 

In

mamă...!). Nina luciii, fe
tița cea mică, a fost vic
tima unui viol. Nici măcar 
la miliție această „manlă" 
n-a anunțat dispariția mi
norelor Grav, foarte grav! 
Ar trebui ca Lucreția .lu
ciii, în condițiile în care 
nu se încadrează în mun
că, nu-și îngrijește copiii, 
să fie trimisă acasă, pe lin
gă Cluj. E nevoie in agri
cultură!

Eugen Gutui este in cla
sa a IX-a. „Aranjează" cu 
colegii săi Laurențiu .Anas
tasiei și Radu Vereș să 
fure butelia familiei... Gu-

Probăje, miner la Vulcan 
(tatăl unui copil care a 
fost cu o zi înainte sur
prins că „subtilizase" de 
la părinți bani să fugă de 
acasă), Nicolae Ștolea, mi
ner d<; peste 20 ani, au 
făcut,- în fața tuturor ce
lor prezenți, dovada că pot 
să-i stăpinească și să-i e- 
duce pe copiii lor. -Ce ne 
facem însă cu părinți ca 
Lucreția .luchi sau Elena 
Panaite, al cărei copil fu
ge de acasă cu săptâmîni- 
le? Și mai grav este e- 
xemplul lui Constantin 
Pasare, șef efe manevră la

Preparația Corn'ști. Mi
hai Pasăre este intr-ade
văr un copil problemă. Dar 
atitudinea părintelui său 
(„A zis doctorul să nu-1 
enerveze nimeni!") este în
grijorătoare. Să nu-1 e- 
nerveze nimeni, sa-1 lăsăm 
sa enerveze el cadrele di
dactice, miliția, cu care a- 
re atîtea probleme! Un alt 
părinte. Victor ChiriaC, 
miner la sectorul VII la 
Vulcan, a venit la acțiune 
fără copil Nu știe de el 
pe unde o fi... S-au mai 
discutat cazurile și necazu
rile minorilor Petru și 
Ana'Roșeau, Mihai Dănuț 
Olenici, Nicolae 
Gruia Căldarar, 
Opreau, Nicolae

Mita,
Costel 

‘ ' Buzdugan,
Vasile Giosan. Minorul Ca
rol Popa n-a lost de... 3
ani la școala, dar are o 
grozavă subtilitate ca hoț 
de buzunare. Colegul sau, 
l'odof Gabor Gyula, de trei 
luni nu merge la școală... 
Fel dc fel de ciudățenii...

Cazuri și necazuri Mi
norii problemă nu sînt 
deloc o problemă minoră. 
Am prezentat brut aceste 
cazuri, pentru a constitui 
un exemplu pentru toți 
părinții. (M. BUJORESCU)
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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Ședința Consiliului de Stat
(Urmare din nas. D

fși securitate, pentru apă- 
I Tarea dreptului suprem al 
^popoarelor, al oamenilor la 
►Viață, la existență liberă 
și demnă. Ei au subliniat 
că semnarea de către pre
ședintele Republicii Socia
liste România a Protocolu
lui cu privire la prelun
girea duratei de valabili
tate a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asisten
ță mutuală, semnat la Var
șovia la 14 mai 1955, cons
tituie o necesitate impusă 
de evoluția situației inter
naționale, de menținerea 
pericolului de război, este 
în deplină concordanță 
cu hotărîrile Congresului 
al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, cores
punde întru totul interese
lor poporului român, cau
zei generale a socialismu
lui și păcii, destinderii, 
securității și colaborării în 
Europa și în întreaga lu
me.

Cu acest prilej, a fost re
liefată poziția constantă a 
țării noastre, a președin
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, de a 
acționa, în continuare, a- 
lături de celelalte țări so
cialiste, pentru o politică 
'de destindere, încredere și 
Securitate în viața inter
națională, pentru depăși
rea divizării lumii în 
blocuri militare opuse,

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

lor internaționale, ca o 
cerință a eliminării din 
viața omenirii a războaie
lor, a blocurilor militare, 
a politicii de forță sau de 
amenințare cu forța.

Trebuie să avem per
manent în vedere că asi
gurarea apărării indepen
denței statelor din Trata
tul de la Varșovia, deci și 
S României, se poate reali- 
ia în cele mai bune con
diții nu prin noi cheltuieli 
$i prin noi și noi armamen
te, ci, dimpotrivă, printr-o 
politică internațională de 
pace, de dezarmare, în 
primul rînd dezarmare nu
cleară, de oprire a cursei 
Înarmărilor și, în al doilea 
rînd, printr-o politică in
ternă justă, de dezvoltare 
economico-socială, de rea
lizare a programelor țări
lor noastre — și, deci, a 
Programului partidului 

-nostru de făurire a socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate și de 
creare a condițiilor trece
rii spre comunism — de 
ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a po
poarelor.

Trebuie să fim pe deplin 
conștienți, întodeauna, că 
adevărata întărire a ca
pacității de apărare și a 
forței țărilor socialiste 
constă, în primul rînd, în 
dezvoltarea economico- 
socială, în construcția cu 
succes a socialismului — 
și, legat de aceasta, în 
înfăptuirea a tot ceea ce 
cuprinde programul nos- 
ru de dezvoltare, inclusiv 
perfecționarea conducerii 
activității econom ico-soci" 
ale, dezvoltarea democra
ției muncitorești-revoluți- 
onare,, participarea acti
vă a poporului la condu
cerea tuturor sectoarelor 

pentru o Europă unită, a 
păcii și colaborării, fără 
rachete, fără nici un fel 
de arme nucleare.

Vorbitorii au arătat că, 
în spiritul orientărilor și 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușcscu, Româ
nia este ferm hotărîtă să 
acționeze cu toată consec
vența și în viitor pentru 
a-.și spori contribuția la 
lupta pentru dezarmare și 
pace, pentru lichidarea 
pericolului unui nou răz
boi mondial, pentru o 
largă colaborare interna
țională — bazată pe prin
cipiile egalității în drep
turi, independenței și su
veranității naționale, ne
amestecului în treburile 
interne și respectului reci
proc — pentru eliminarea 
forței și amenințării cu 
forța în relațiile dintre 
state, pentru reglementa
rea tuturor problemelor 
litigioase prin mijloace 
pașnice, pe calea tratati
velor.

Și cu acest prilej, Con
siliul de Stat a adus un 
înalt omagiu tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pen
tru activitatea neobosită 
pe care o desfășoară în 
fruntea partidului și sta
tului spre binele și pros
peritatea poporului ro
mân, pentru inițiativele și 
acțiunile sale de largă re
cunoaștere internațională 
consacrate destinderii și

de activitate. Forța socia
lismului constă nu atît în- 
tr-un număr mai mare 
de armamente, inclusiv 
de rachete nuclearo; dim
potrivă, forța socialismu
lui constă în dezvoltarea
superioară a forțelor de
producție, a construcției 
socialiste, a democrației
socialiste. Prin aceasta vom 
demonstra superioritatea 
socialismului, vom asigu
ra afirmarea forței so
cialismului în întreaga lu
me!

In acest spirit, aș dori 
ca, ratificînd Protocolul 
de prelungire a Tratatului 
de la Varșovia, să împuter
nicim Guvernul Repu
blicii Socialiste România 
și să-i cerem să acțione
ze ferm pentru a înfăptui 
neabătut hotărî
rile Congresului al
XIII-lea al partidului, a 
programului de dezvolta
re economico-socială, să 
intensifice activitatea de 
colaborare cu țările soci
aliste din CAER — care, în 
parte, sînt și membre ale 
Tratatului de la Varșovia 
— în vederea dezvoltării 
economico-sociale și per
fecționării conlucrării în 
toate domeniile economi
ce; să intensificăm, de ase
menea, activitatea de co
laborare cu celelalte state 
ale lumii, cu țările în curs 
de dezvoltare, țările nea
liniate, precum și cu țări
le capitaliste dezvoltate, 
pe baza principiilor co
existenței pașnice. Să pu
nem ferm la baza relați
ilor noastre internaționale 
principiile egalității * în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului 
în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. 

colaborării între popoare, 
înfăptuirii dezarmării și 
în primul rînd a dezar
mării nucleare, triumfu
lui păcii și înțelegerii în
tre toate națiunile lumii.

In încheierea dezbate
rilor eu privire la ratifica
rea Protocolului încheiat 
la Varșovia la 26 aprilie 
1985 a luat cuvîntul pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu.

Consiliul de Stat a rati
ficat, în unanimitate. Pro
tocolul încheiat la Varșo
via la 26 aprilie 1985, cu 
privire la prelungirea du
ratei de-valabilitate a Tra
tatului de prietenie, cola
borare și asistență mutu
ală, semnat la Varșovia 
la 14 mai 1955.

Protocolul a fost avi
zat, în prealabil, de Comi
sia pentru politica externă 
și cooperare economică 
internațională. Comisia 
pentru probleme de apă
rare și Comisia constitu
țională și juridică ale 
Marii Adunări Naționale, 
precum și de către Consi
liul Legislativ.

La propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușcscu, 
Consiliul de Stat a hotărît 
ca, odată cu depunerea 
instrumentelor de ratifi
care a Protocolului să a- 
dreseze consiliilor de stat, 
prezidiilor și consiliilor

Să acționăm în așa fel 
îneît să se ajungă la a- 
corduri corespunzătoa
re la negocierile de la Ge
neva dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale 
Americiu Totodată, să in
tensificăm conlucrarea 
cu celelalte state din Eu
ropa și din lume pentru a 
contribui la succesul aces
tor negocieri, la eliminarea 
rachetelor nucleare și a 
tuturor armelor nucleare 
de pe continentul euro
pean și din întreaga lume, 
la împiedicarea militari
zării Cosmosului.

Viitorul tuturor po
poarelor, deci și al po
porului nostru, este legat 
de politica de pace, de dez
voltare economico-socială!

Ratificînd Tratatul, con
sider că trebuie să afir
măm voința noastră de a 
intensifica lupta pentru pa
ce, pentru dezvoltarea 
construcției socialiste, pen
tru conlucrarea strînsă cu 
țările socialiste, cu toate 
statele lumii. Să fim ferm 
convinși că există posibi
litatea reală să împiedi
căm războiul, să facem ca 
tratatele militare să aibă o 
durată cît mai scurtă! Am 
dori ca să nu ne apuce 20 
de ani cu acest Tratat, ci, 
dimpotrivă, să putem să-l 
înlăturăm — concomitent 
cu înlăturarea și a NATO 
— într-un timp cît mai 
scurt. Cu cît vom face a- 
cest lucru mai repede, cu 
atît vom servi interesele 
poporului nostru, ale țări
lor socialiste, interesele 
tuturor popoarelor, ale 
păcii și colaborării inter
naționale.

Propun să ratificăm, în 
unanimitate. Protocolul 
plivind prelungirea Tra
tatului de la Varșovia. 
(Aplauze puternice). 

prezidențiale, guvernelor 
statelor socialiste partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, mesaje care să 
exprime poziția României, 
chemarea sa de a se face 
totul pentru a se ajunge 
într-un timp cît mai scurt 
la desființarea concomi
tentă a blocurilor militare
— atît a NATO cît și a 
Tratatului de la Varșovia
— pentru întărirea colabo
rării lor în desfășurarea 
cu succes a construcției 
socialiste, precum și în 
lupta pentru dezarmare, 
pentru destindere și pace 
în lume.

In continuare. Consiliul 
de Stat a dezbătut și rati
ficat: Acordul general de 
cooperare economică, ști
ințifică și tehnică între 
Republica Socialistă Româ
nia și Jamahiria ÎArabă 
Libiana Populară Socia
listă, semnat Ia Tripoli la 
6 martie 1985; Convenția 
dintre guvernul Republi
cii Socialisto România și 
guvernul Republicii De
mocratice Socialiste Sri 
Lanka pentru evitarea du
blei impuneri și preveni
rea evaziunii fiscale cu 
privire la impozitele pe 
venit și pe avere, semnată 
la București la 19 octom
brie 1984. Totodată, Con
siliul de Stat a hotărît: a- 
derarea Republicii Socia
liste România la Acordul 
european asupra marilor 
drumuri de circulație in
ternațională, încheiat la 
Geneva la 15 noiembrie 
1975; acceptarea unui a- 
mendament la articolul VI 
din Statutul Agenției In
ternaționale pentru Ener
gia Atomică.

Consiliul de Stat a con
statat că acordurile și con
vențiile supuso ratificării 
exprimă politica țării noas
tre de colaborare și coope

încheierea vizitei de stat 
a regelui Spaniei, Juan Carlos I 

împreună cu regina Sofia
Vizită la 

întreprinderea 
de avioane București

Ceremonia 
plecării

(Urmare din pag. I)

au sosit împreună la ae
roport.

O gardă militară aflată 
pe aeroport a prezentat o- 
norul. Au fost intonate im
nurile de stat ale Spaniei 
și României, în timp ce în 
semn de salut au fost tra
se 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Juan 
Carlos I au trecut în re
vistă garda de onoare.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și-a luat un căl
duros rămas bun de la re
gele Juan Carlos I. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
cu prietenie mîinile.

Tovarășa Elena 
Ceaușescu și regina Sofia 
și-au luat rămas bun cu 
căldură și cordialitate.

Un grup de copii au o- 
ferit buchete de flori.

La ora 11,00 aeronava 
cu care călătoresc înalții 
oaspeți spanioli a decolat. 

rare activă pe plan inter
național cu alte state, că 
aceste documente creează 
cadrul juridic necesar de 
acțiune în domeniile la 
care se referă.

Decretele de ratificare 
a acordurilor și conven
țiilor menționate au fost, 
în prealabil, examinate și 
avizate favorabil de comi
siile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, po
trivit competenței acesto
ra, precum și de către 
Consiliul Legislativ.

In continuarea ordinii de 
zi, Consiliul de Stat a dis
cutat și aprobat Raportul 
privind aducerea la înde
plinire a hotărîrii Consi
liului de Stat cu privire la 
dezbaterea în consiliile de 
conducere ale ministere
lor și celorlalte organe 
centrale a analizelor efec
tuate de comisiile perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale în legătură cu 
modul în care se înfăptu
iește politica partidului 
și se asigură aplicarea le
gii în diferite domenii de 
activitate.

In cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, a cerut 
ministerelor, celorlalte or
gane centrale, unităților 
din subordinea acestora să 
acționeze cu toată fermita
tea pentru realizarea în 
bune condițiuni a tuturor 
prevederilor planului și a 
programelor de dezvolta
re economică și socială a 
țării, pentru aplicarea în
tocmai și respectarea ri
guroasă a hotărîrilor de 
partid și a legilor țării, 
îndeplinirea sarcinilor sta
bilite în vederea lichidă
rii lipsurilor și înlăturării 
neajunsurilor constatate 
cu prilejul analizelor e-

Miercuri dimineață, re
gele Juan Carlos I, a efec
tuat o vizită la întreprin
derea de avioane din Bucu
rești.

Parcurgerea unor sectoa
re de bază ale întreprin
derii a prilejuit prezenta
rea modului în care se e- 
xccută principalele com
ponente ale avionului de 
pasageri Rombac 1-11, a 
modernelor tehnologii u- 
tilizate, a caracteristicilor 
și performanțelor acestui 
tip de aparat considerat 
pe drept cuvînt o realiza
re de mare prestigiu a 
industriei noastre.

Regele Juan Carlos I 

fectuate de comisiile per
manente ale Marii Adunări 
Naționale, pentru intro
ducerea unui înalt spirit 
de răspundere, de ordine 
și disciplină în toate do
meniile de activitate.

Consiliul de Stat a exa
minat și aprobat, de ase
menea, Darea de seamă 
privind activitatea desfă
șurată de Tribunalul Su
prem și Raportul privind 
activitatea desfășurată de 
organele Procuraturii Re
publicii Socialiste Româ
nia.

In continuare, Consiliul 
de Stat a discutat și apro
bat Raportul 
pentru analiza 
de soluționare 
nerilor, sesizărilor, 

Comisiei 
activității 
a propu- 

recla-
mafiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate
Consiliului de Stat, pre
cum și Raportul privind 
activitatea de rezolvare a 
propunerilor, Sesizărilor, 
rcclamațiilor și cererilor 
oamenilor muncii adresa
te Consiliului de Miniștri 
și celorlalte organe centra
le ale administrației de 
stat.

In cadrul ședinței a fost 
dezbătut și aprobat Pro
gramul privind analizele 
ce vor fi efectuate în anul 
1985, din însărcinarea 
Consiliului de Stat, de co
misiile permanente ' ale 
Marii Adunări Naționale, 
referitor la modul în care 
organele de stat înfăptu
iesc politica partidului și 
asigură aplicarea legilor 
statului în diferite dome
nii de activitate.

Consiliul de Stat a so
luționat, de asemenea, li
nele probleme ale activită
ții curente.

este invitat în continuare 
să viziteze o expoziție în 
aer liber, în cadrul căreia 
sînt reunite cîteva dintre 
cole mai moderne creații 
ale specialiștilor români 
în materie de avione de 
pasageri de capacitate mi
că și medie și alte aparate 
de zbor.

înaltul oaspete și-a ex
primat deplina satisfacție 
pentru vizita făcută la în
treprinderea bucureșteană 
de avioane, pe care o a- 
preciază ca fiind foarte 
modernă. Suveranul spa
niol a adresat calde feli
citări colectivului între
prinderii.
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