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CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

LA RECENTA PLENARA A C.C. AL P.C.R.

Program de muncă avîntată 
a întregului partid și popor 

pentru progresul patriei socialiste

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

și al 
în 

din- 
con- 
dez-

Intr-un moment deose
bit al devenirii patriei
noastre socialiste, în preaj
ma sfîrșitului de an 
unui cincinal rodnic, 
pragul unui an nou 
tr-un nou cincinal, 
ducerea partidului a 
bătut și a elaborat hotă- 
rîri de excepțională în
semnătate pentru dezvol
tarea dinamică, susținu
tă a economiei naționale, 
pentru înaintarea fermă, 
pe o treaptă superioară, 
a țării, pe calea construc
ției socialiste, potrivit is
toricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. Plenara Comi
tetului Central 
desfășurată sub 
tia tovarășului 
CEAUȘESCU, a 
ordinea de zi documente 
de excepțională însemnă
tate: planul dezvoltării e- 
conomico-sociale pe a- 
nul 1986 și alte probleme

al P.C.R., 
presedin- 

NICOLAE 
avut la

Prin rezultatele muncii noastre 
înfăptuim rolul conducător 
al organizației de partid

Una dintre preocupările 
cele mai importante, căro
ra de fapt le-am acordat 
atenția cuvenită a fost și 
va rămîne în continuare 
sporirea responsabilității și 
exigenței comuniștilor, con- 
siderînd acest aspect ca 
principal factor de mobi
lizare a întregului 
de la I.M. Paroșeni 
lizarea planului de 
ție. Desigur, din

colectiv 
în rea- 
extrac- 

acest 
punct de vedere, organiza
ția noastră de partid ar 
putea să se declare mulțu- 
mită, rezultatele de pînă 
acum — peste 6 000 tone 
de cărbune peste plan de 
la începutul anului — fi
ind mai mult decît o justi
ficare a acestei afirmații. 
Ir» acest sens, în activita
tea de producție, acolo un- 
’de, de fapt, se materiali
zează toate acțiunile poli
tice, toate inițiativele co
muniste și unde am obți
nut succesele care le-am 
arătat, am căutat să spo
rim considerabil rolul con
ducător al organizației de 
partid, știut fiind că mun
ca noastră politică orien
tată în sprijinul produc
ției poate da rezultatele 
scontate. Desigur, pentru 
realizarea acestui obiectiv 
un rol determinant l-au a-

Cocseriilor și termocentralelor — 
cărbune suplimentar 

Ieri dimineață, patru întreprinderi miniere 
i Lonea, Aninoasa, Paroșeni și Bărbăteni — au 
ș portat împreună aproape 1900 tone de cărbune 
= tras în plus față de preliminarul zilei de joi, 14 
| iembrie.

Cea mai mare cantitate de cărbune extrasă su
plimentar în această zi — 831 tone de cărbune — 
au obținut-o minerii de la una dintre cele mai me
canizate mine din bazin 
acest colectiv fruntaș în 
dicat plusul de cărbune extras suplimentar în 
ceastă lună la 6867 tone.

ce 
cu 

ști-

de majoră însemnătate 
pentru progresul susținut 
al societății noastre soci
aliste.

Lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.R., dezbaterile 
s-au desfășurat în spiritul 
exigențelor formulate în 
magistrala cuvîntare ros
tită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în deschiderea 
lucrărilor plenarei, .docu
ment de excepțională în
semnătate care, prin idei
le, orientările și tezele 
le cuprinde, jalonează 
profundă clarviziune 
ințifică direcțiile de acțiu
ne ale întregului partid 
și popor în vederea înde
plinirii obiectivelor eco- 
nomico-sociale ce stau în 
fața națiunii noastre în 
1986 și viitorul cincinal.

Certitudinea înfăptuirii 
obiectivelor dezvoltării vi
itoare» a patriei are o bază 
temeinică în realizările bo
gate din cincinalul ce-1 

vut organele de partid, or
ganizațiile de bază care au 
știut în permanență să a- 
plice cele mai bune solu
ții de mobilizare a colec
tivului în îndeplinirea sar
cinilor de plan.

In acest sens, împreună 
cu organizațiile U.T.C., de 
sindicat, ale O.D.U.S., am 
acționat în primul rînd 
pentru întărirea stării dis
ciplinare la nivel de între
prindere, numărul absențe
lor nemotivate scăzînd con
siderabil, cel al concediilor 
medicale, de asemenea. A- 
lături de această preocu
pare care a dat rezultate 
imediate, un rol deosebit 
de important l-a avut 
munca politico-educativă 
de conștientizare a oame
nilor, de punere în valoa
re a exemplului personal 
al comuniștilor. Acest lu
cru l-am realizat printr-o 
mai profundă implicare a 
organelor și organizațiilor 
de partid în problemele 
de producție, prin crește- 
lea substanțială a responsa
bilității comuniste, prin

Constantin MATEI, 
secretarul comitetului 

de partid al I.M. Paroșeni

(Continuare în pag a 3-a)

— I.M. Paroșeni. Astfel, 
întrecerea socialistă a ri- 

a- 
J(Gh.S.)

încheiem. „Pe baza date
lor,. a realităților de ne
tăgăduit, — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
plenară — se poate spune 
cu îndreptățită mîndrie, că, 
în acest cincinal, invingînd 
multe greutăți, societatea 
noastră socialistă a înregis
trat progrese în toate 
domeniile de activitate".

In magistrala sa cuvîn
tare, secretarul general al 
partidului cere, totodată, 
să tragem toate concluzi
ile, acum la încheierea ac
tualului cincinal și să luăm 
toate măsurile pentru li
chidarea stărilor de lu
cruri negative și îmbună
tățirea activității în toate 
domeniile. Dispunem de 
tot ce_ este necesar și mai 
ales avem un partid pu
ternic, o clasă muncitoa
re care își îndeplinește în 
bune condițiuni misiunea

(Continuare în pag. a 2-a)
Prioritară

Echipa de lăcătuși condusă de Nicolae Chiorea- 
nu — I’reparația Corocști— verifică filtrul cu discuri 
de la linia a IlI-a flotație. Foto: Al. TĂTAR

Formația condusă de Ștefan Alba și-a îndeplinit și depășit
sarcinile de plan pentru anul 1985 și cincinalul 1981-1985

Despre Ștefan Alba șl 
ortacii săi ziarul nostru, 
și nu numai el, a scris 
cu mîndrie de nenumăra
te ori. Despre această 
brigadă de la sectorul 
IV de la mina Petrila nu 
trece zi să nu se vorbeas
că, atît printre mineri, cît 
și printre oamenii Văii 
Jiului.

Deseori citim în pre
să despre cifre și tone, 
care vorbesc de producția 
de cărbune. In spatele lor 
sînt oamenii — acești oa
meni minunați — mine
rii cu munca și dăruirea 
lor pentru ceea ce fac zi 
de zi. In dorința de a-i 
cunoaște i-am lăsat să 
ne vorbească ei înșiși des
pre brigada lor, despre

Elena 
întîm- 
roton- 
Adu- 

vii și

și
Și

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, vineri, 15 
noiembrie, s-au deschis lu
crările sesiunii a II-a a ce
lei de-a IX-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Ora 10. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu au fost 
piuați, la sosirea în 
da Palatului Marii 
nări Naționale, cu 
îndelungi aplauze. Cei pre
zenți au dat glas sentimen
telor de înaltă stimă 
prețuire, de dragoste 
respect pe care deputății, 
întregul popor le nutresc 
față de conducătorul iu
bit al partidului și statu
lui nostru, pentru 
sita sa activitate 
erată bunăstării și 
națiunii 
socialiste, 
ridicarea României 
culmi de progres și civili
zație.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în loji
le oficiale au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Constantin Dăscă- 
lescu. Iosjf Banc, Emil 
Bobu, V.'rgil Cazacu, Lina 
Ciobanu, Ion Coman, Nico
lae Constantin, Ion Dincă, 
Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekaș, Alexandrina Găi
nușe, Manea Mănescu, Paul 
Niculescu, Constantin Ol-

neobo- 
consa- 

fericirii 
noastre 
pentru 
pe noi

IN PAG. A 4-A
Post fix la U.E. Paroșeni

ACTUALITATEA 
IN LUME

Energia, problemă a noastră, a tuturor

de cărbune

minerul Ștefan Alba, șe
ful lor de brigadă, dar 
și despre cheia succesului 
lor care, dincolo de sta-

Minerul și brigada lui, 
in conștiința oamenilor 

a J

tistică, îndeplinirea îna
inte de termen a planu
lui pe 1985 ca și a pla
nului cincinal, înseamnă 
încă o dovadă a consa
crării colectivului brigă
zii lui Ștefan Alba prin
tre fruntașii marii fami
lii muncitorești a mine
rilor Văii Jiului. Stăteam

Glieorghe Oprea,
Pană, Ion Pățan,
Rădulescu, Ilie

se aflau, alături

de 
acre- 
pre- 

ai

au

teanu,
Gheorghe 
Gheorgfte
Verdeț.

In sală
de deputați, numeroși invi
tați — membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, 
conducători de instituții 
centrale, organizații de ma
să" și obștești, reprezen
tanți ai oamenilor muncii, 
ai vieții noastre științifice 
și culturale.

Erau prezenți șefi 
misiuni diplomatice 
ditați la București, 
cum și corespondenți 
presei străine.

Lucrările sesiunii 
fost deschise de tovarășul 
Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Națio
nale.

Pe ordinea de zi a actu
alei sesiuni sînt înscrise 
următoarele puncte:

1. Depunerea jurămîn- 
tului de credință și devo
tament față de Republica 
Socialistă România de că
tre unii deputați în 
Adunare Națională.

2. Proiectul Legii 
nului Național unic 
dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socia
liste România pe anul 1986.

3. Proiectul Legii Pla
nului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei a- 
limentare al Republicii So
cialiste România pe anul 
1986. .

Marea

Pla- 
de

Odată cu pornirea caza
nului nr. 1, Uzina Electri
că Paroșeni’ produce ja 
parametrii stabiliți pulsînd 
zilnic în sistemul național 
peste 3,6 milioane kWh. 
Dar lupta pentru cît mai 
multă energie electrică nu 
s-a încheiat. Faptul că u- 
zina electrică produce din 
plin cu toate grupurile, e- 
veniment remarcabil, nu-i 
mulțumește pe energeti- 
cieni. Acum frontul de lup
tă este deschis spre obți
nerea energiei în condiții 
de eficiență maximă și 
primul gînd al fiecărui om 
al muncii din cadrul uzi
nei se îndreaptă spre folo
sirea preponderentă a căr
bunelui, materie primă 
energetică pe care o au 
la îndemînă, fiind în cen
trul bazinului carbonifer. 
Dar, pentru aceasta este 
necesară o schimbare a

de vorbă ieri, la ieșirea 
din schimbul IU, cu Ga
vrila Mihai, miner, șef de 
schimb.

— Sintem o brigadă u- 
nită. Succesul nostru nu 
are nici un secret. El se 
poate numi organizare, 
disciplină în muncă, oa
meni pricepuți, puși fie
care la locul lui, și care 
dau astfel dovada capaci
tății lor. Am 12 ani de 
muncă in această briga-

4. Proiectul Legii Buge
tului de stat al Republicii 
Socialiste România pe a- 
nul 1986.

5. Proiectul Legii pri
vind autoconducerea, atito- 
gestiunea economico-finan- 
ciară și autofinanțarea u- 
nităților administrativ-te- 
ritoriale.

6. Proiectul Legii cu pri
vire la creșterea produc
tivității muncii, perfecți
onarea organizării și nor
mării producției și a mun
cii.

7. Programul privind au
toconducerea și autoapro- 
vizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1985 
— 30 septembrie 1986.

8. Modificări în compo
nența Biroului Marii Adu
nări Naționale.

9. Proiecte de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise ’ “ 
sil iul de Stat.

La primul punct 
nii de zi, deputății 
au fost prezenți la lucră
rile primei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale au 
depus jurămîntul de cre
dință și devotament - față 
de Republica Socialistă 
România.

de Con-

al ordi-
care nu

(Continuare in pag. a 4-a)

sistemelor de preparare a 
prafului de cărbune. Mo
rile de preparare a prafu
lui de cărbune nu mai co
respundeau noilor cerințe. 
Cele două mori lucrau cu 
randamente scăzute 11—16 
tone pe oră, asigurînd doar 
30—40 la sută din energia 
produsă pe bază de cărbu
ne. Au fost montate pen
tru cazanul nr. 1 — mo
dernizat și adaptat pentru 
producerea energiei elec
trice pe bază de cărbune 
în proporție de peste 90 la 
sută — patru mori cu ran
damente sporite de 25 tone 
pe oră, ceea ce constituie o 
premieră pentru uzina e- 
lectrică. In aceste zile se 
depun eforturi susținute de 
către toți energeticienii

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

dă. Majoritatea sintem 
oameni vechi. La noi nu 
stau „păsările călătoare".

— Am șase ani in bri
gadă, adaugă minerul șef 
de schimb Vasile Ionescu, 
Ștefan Alba e un om mi
nunat, priceput în mese
rie și mai ales un om „de 
cuvînt". Ce promite — 
rezolvă. înțelege omul de 
aproape .șl de aceea oa
menii îl ascultă.

— 60 la sută din 
brii brigăzii sînt 
Șefii de schimb și 
de brigadă, minerți 
experiență se ocupă

mem- 
ting ri. 
șeful 

cu 
de

H. ALEXANDRESCU 

(Continuare în pag. a 2-a)
$
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Liceul industrial Vulcan

Atelierul școală este organizat. 
ca o autentică întreprindere

in atelierul școlar de la 
Liceul industrial din Vul
can se desfășoară o conti
nuă activitate de instruire 
practică și educație a ele
vilor.

— Atît in atelierul nos
tru, cit și în practica e- 
jectuată în unități econo
mice din oraș, elevii au 
obținut rezultate merito
rii, ne spunea prof. Mir
cea Poenaru, directorul 
I tceului industrial din 
Vulcan. Toate aceste re
zultate sînt concentrate in 
îndeplinirea planului de 
producție: pină acum s-au 
realizat multe și diverse 
repere, însumînd peste 
900 000 lei. valoarea pla
nului pentru acest an fi
ind de 350 000 lei. Semni
ficația acestui fapt este 
inseparabil legată de pro
cesul educativ deoarece 
pregătirea temeinică a e- 
levilor noștri, valorifica
rea capacității lor de crea
ție încă de acum, de pe 
băncile școlii, se vor sin
tetiza în profilul moral al 
viitorilor muncitori din 
întreprinderile orașului.

in această perioadă e- 
levii realizează diverse 
dispozitive pentru între
prinderile miniere Valea 
de Brazi, Vulcan și Paro- 
șeni. Este o atmosferă de 
adevărată activitate in

dustrială in atelierul șco
lar. Se realizează strîngă- 
tori și bride pentru ar
mături TH, sonde de îm- 
pămintare, mese pentru 
întrerupătoare electrice in 
subteran, suporți pentru 
cablu, de diferite tipodi- 
mensium. Toate sint a- 
preciate de întreprinderi
le miniere pentru calita
tea lor. îndrumați de 
maiștrii. Dumitru lanc, 
Epaminonda Baleia, Szed- 
lacsek Petru. Toader Ti
mar, Emil Lauran. Ale
xandru Spina, Pavel Să- 
sărea și Cocsek /uliu, o 
parte din elevii claselor 
a /X-a își desfășoară a- 
cum activitatea practică 
în atelierul școlar de cu- 
rînd autodotat cu o pre
să hidraulică.

Elevii din treapta a Il-a 
(clasele a X/I-a) se află 
în practică, efectuată la 
I.M. Vulcan, I.M. Paro- 
șeni, preparația Coroești, 
S.S.H., la întreprinderea 
de confecții. Prin diver
sitatea și conținutul 
activităților, instruirea 
practică a elevilor are 
loc cu bune rezultate la 
I.M. Vulcan, unitate cu 
care liceul colaborează 
bine în folosul pregătirii 
profesionale.

T. SPATARU

Program de muncă avintată
(Urmare din pag. I)

istorică de clasă conducă
toare a societății, o țără
nime și o intelectualitate 
care își îndeplinesc în con
diții bune sarcinile pe ca
re le au în toate domeni
ile. „De aceea, arată tova
rășul Nicoiae Ceausescu, 
avem deplina încredere că 
vom putea trece la reali
zarea noului cincinal in 
condiții bune, garanția că 
vom realiza hotăririle Con
gresului al XIII-lea al 
partidului"

„In noul cincinal, se sub- 
linază in cuvântare, țara 
noastră trebuie să treacă 
de la stadiul de țară soci
alistă in curs de dezvolta
re la stadiul de țară mediu 
dezvoltată din punct de 
vedere economic și social, 
iar in anul 2 000 să devi
nă o țară multilateral dez
voltată din toate puncte
le de vedere și să fie crea
te condițiile pentru afirma
rea cu mai multă putere a 
principiilor comuniste în 
viața societății noastre. 
Toate acestea presupun re
alizarea unei noi calități a

muncii și vieții întregu
lui popor'*.

In vederea înfăptuirii a- 
cestui obiectiv însufleți- 
tor, secretarul general al 
partidului jalonează cu 
clarviziune direcțiile prin
cipale. Potrivit prevede
rilor planului unic de dez
voltare economico-socială, 
în 1986 producția marfă 
industrială va înregistra 
o creștt re de 8—9 la sută, 
producția netă de 15 la șu
ti, iar producția agricolă 
da 6— 7 la sută. Noul cin
cinal va însemna accentu
area trecerii la dezvol
tarea extensivă, avind toa
te condițiile tehnico-ma- 
teriale create, la dezvol
tarea intensivă, obiectiv 
pe care, l-am început din 
ce! de-al 7-lea cincinal și 
care presupune realizarea 
unei calități superioare a 
întregii activități, ridica
rea calității nivelului teh
nic al producției în fieca
re unitate.

Un loc important în ca
drul orientărilor de viitor 
pentru dezvoltarea econo
miei naționale o reprezintă 
realizarea în cele mai bu-

a întregului partid și popor
ne condiții a programului 
energetic, buna funcțio
nare a centralelor elețtrice 
și, îndeosebi a celor pe 
cărbune.

In acest cadru, se subli
niază clin nou de către to
varășul Nicoiae 
Ceaușescu sarcinile de ma
re răspundere ce revin 
industriei extractive: „Sînt 
necesare măsuri ferme în 
domeniul minier, pentru 
realizarea producției de 
cărbune, de bună calita
te. In mod deosebit trebu
ie să se asigure realizarea 
programului pentru căr
bune cocsificabil. Se im
pune, de asemenea, să se 
ia toate măsurile în vede
rea realizării planului și 
în celelalte domenii din in
dustria minieră*'...

Indicațiile precise, sar
cinile trasate de secreta
rul general al partidului 
minerilor din Valea Jiu
lui de a realiza în 1986 
un plus de 500 000 tone de 
cărbune cocsificabil. exi
gențele formulate de to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
privind îmbunătățirea ca
litativă a întregii activități 
economice reprezintă pen
tru comuniști, pentru toți 
oamenii muncii din Valea 
Jiului un program de lu
cru însuflețitor, fiind hotă- 
rîți să acționeze cu răs
pundere comunistă, exi
gență și dăruire revoluți
onară pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce le revin în 
1986, în toți anii viitorului 
cincinal.

Minerul și brigada lui,
in conștiința oamenilor
(Urmare din pag. 1) ne

C o n
La cinematograful „Lu

ceafărul? din Vulcan se 
va desfășura, luni, un con
curs pionieresc, menit să 
cinstească apropiata sărbă
torire a desăvîrșirii Uni
rii naționale a poporului 
român. După vizionarea 
peliculei românești „Pen
tru patrie-*, echipajele șco-

c u r s «
Iilor generale din oraș vor 
răspunde întrebărilor ju
riului privind însemnătatea 
actului revoluționar de la 
1 Decembrie 1918 (Roxana 
Onițiu, subredacția „Cute
zătorii", Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Vul
can).

Prioritară
(Urmare din pag. 1)

pentru finalizarea lucrări
lor la aceste noi sisteme 
de preparare a prafului de 
cărbune. Probele de func
ționare au început încă 
din data de 12 urmînd ca 
pînă la sfîrșitul acestei 
luni să fie finalizate, ast
fel îneît începînd din pri
mele zile ale lunii decem
brie, cazanul nr. 1 să pro
ducă peste 90 la sută din 
energie pe bază de cărbu
ne.

In paralel cu aceste lu
crări se desfășoară o ac
tivitate intensă pentru 
schimbarea electrofiltrelor 
existente, cu electrofiltre 
moderne care au un grad 
de reținere ridicat (99,8 la 
sută). Pentru exploatarea 
noilor utilaje la parame
trii stabiliți, o bună parte 
din personalul uzinei a 
fost perfecționat pentru 
folosirea lor. Operatorii 
principali Marin Dumitru, 
Iosif Rad, Tiberiu Iosivesc, 
operatorii de ardere Gri- 
gore Timiș, Gheorghe Poc- 
șa. Eugen Ivan și operato
rii morari Vasile Gogean- 
tă. Ion Hrimic și Ion Cioar- 
bă sînt doar cîțiva dintre 
oamenii în care conduce
rea uzinei are încredere 
deplină că vor ști să folo
sească și să întrețină noile 
utilaje în perfectă stare de 
funcționare.

La stația de metanometre a minei Uricani, Iolanda Duma verifică aparate
le destinate activității de control a metanului din subteran.

Foto: Al. TATAR

Utilajele de deszăpezire 
sînt pregătite?!

Colectivul secției utilaj 
transport a I.G.C.L. — așa 
cum ne-a informat sing. I- 
lie Liciu, șeful secției — 
acționează în aceste zile 
pentru pregătirea utilaju
lui de deszăpezire pentru 
perioada de iarnă. In pa
ralei cu funcționarea zi de 
zi a autocamioanelor, auto-/ 
macaraleloi. aulocxcavatoa- 
reror care deservesc între
prinderea la multiplele lu
crări edilitar-gospodărești. 
se acționează cu hotărîte la 
pregătirea și păstrarea în 
stare de funcționare, de 
intervenție, a tuturor uti

lajelor pentru perioada de 
iarnă, la deszăpezirea dru
mul ilor publice de pe te
ritoriul municipiului.

Sint pregătite sau in curs 
de finalizare reparațiile și 
dotarea < u cele necesare a 
celor 4 buldozere de ma
re capacitate, semigrederul, 
instruirea conducătorilor 
auto, a echipelor de in
tervenție care vor lucra pe 
3 schimburi in caz de pre
cipitații și cînd situația o 
va cere, astfel ca activita
tea economico-socială să 
se desfășoare in condiții 
normale. (T.R.)

De la conducerea 
Clubului sportiv

Așa cum ne anunța tova
rășul Ștefan Mari.ș, pre
ședintele Clubului sportiv 
Jiul, conform unei hotârîri 
a Biroului Federal de Fot
bal, toate meciurile de di
vizia B si C din data de 
17 noiembrie vor începe 
duminică la orele 14. In 
consecință, jocul Jiul ■— 
Gloria Bistrița va începe 
duminică la ora 14.

Juniorii joacă la Lupeni 
cu ..Minerul" Lupeni, în
cepînd cu ora 10.

EXCURSIE. Intre 15—17 
noiembrie, 27 de tineri de 
la I.M. Paroșeni efectuează 
o excursie la Drobeta Tur- 
nu Severin. Acțiunea, or
ganizată de către comite
tul U.T.G. al minei, vi
zează efectuarea unui fruc
tuos schimb de experiență 

I între uteCiștii de la Paro

șeni și colegii lor de la 
mina Mehadiă. (Gh.O.)

REPETIȚII. Cei 7 mem
bri ai formației de teatru 
a clubului sindicatelor din 
Vulcan lucrează intens la 
montarea unei noi piese de 
teatru. După cum ne infor
ma instructorul Mihai San
du, este vorba de piesa 
„Moartea ultimului golan" 
de Virgil Stoenescu, a că
rei premieră, la Vulcan, va 
avea loc la începutul anu
lui viitor. (Gh. O.)

FAMILII, IN MAKEA FAMILIE
șaptesprezece rinduri a fost rostită 

Ăninoasa, tradiționala urare 
Pentru că s-au oficiat, în fața 
din Ăninoasa,17 căsătorii. S-au 

familii, integrîndu-se în marea
Alăturîndu-ne felicitărilor colegilor 

noi, tinerelor familii Văcaru, 
Vlașin, Neculai, Bota, Alion, 

Marcu, Șerpe, 
fericire.

In
în comuna 
piatră !“. 
rii civile 
tinere 
nei.
le dorim, șl 
vita, Neagu, 
nejer, Boroș, Moldovan, 
și Niciu, numai bucurii și

IN INCINTA principală 
a minei Dîlja s-a dat în 
folosință unul dintre cele 
mai moderne puncte ali
mentare deschise în cadrul

, de mineri 
„Casă de 

ofițerului stă- 
întemeiat 17 

familie a ini
lor mineri, 
Fotea, Slă- 

Roșea, Pag-
Tăbălac, Haba 

(S.B.)

întreprinderilor miniere 
din Valea Jiului, După cum 
ne informa lucrătorul ges
tionar Ana Nicoiae, noul 
spațiu comercial dispune

ei. li formăm ca mineri 
și ca oameni. Doar ei vor 
duce mai departe faima 
brigăzii noastre, ne spu

ne minerul Constantin Va
sile.

Marin Guță are numai 
trei ani în brigadă. E tî- 
năr. Este din lași, căsă
torit, are o fetiță. Un băr
bat chipeș. A venit aici, găzii. La rugămintea insis

tentă, șeful, sectorului ac
ceptă să numească pe 
cei mai buni, Gavrilă Mi
hai, Constantin Vasile, 
Vasile lone seu, Anton Ba- 
coș, luliu Boyte, 
Herineanu, loan 
lordache Porumb, Dumi
tru Mihai...

Și șeful de sector se 'o- 
prește, zîmbind ; adaugă: 
„Toți sint oameni deose
biți. Au o putere dc 
bilizare formidabilă. 
Ștefan .Alba nu știe 
înseamnă a lucra

de ortacii

— Ștefan Alba — 
spune șeful sectorului — 
este iubit 
din brigadă, indiferent de
vîrsta- lor. Organizator ex
celent, este sufletul bri
găzii. Cei 24 de tineri nou 
încadrați sînt permanent 
în atenția brigăzii. Pre
gătirea lor profesională 
este, în fapt, viitorul mi
nei, al sectorului, al bri-

în „Vale" și aici a rămas.
— Muncim cu toții, sîn- 

tem uniți și de aici și sa
tisfacțiile noastre.

Intru la dispecerat. A- 
nimația de dimineață. Se 
trag concluzii asupra 
muncii din subteran. Sec
torul IV, din care fac 
parte Ștefan Alba și bri
gada lui are un plus de 
1350 tone cărbune peste 
planul anual. Numai în 
ziua in care am fost noi, 
realizase un palmares de 
plus 94 tone.

Dispecerul. Alexandru 
Gavriș cînd aude dc ci
ne întrebăm, Ambește.

— Ai lui Alba ?! Sînt 
formidabili. Ăștia cînd 
dau cărbune, nu-ți ajung, 
benzile să-l poți 
Brigadierul își
oamenii . intr-un 

greu de imaginat, 
să conducă.

— Un om modest, 
ortac de aur, exigent 
fodrte bun organizator — 
adaugă Mircea Buia, mais
tru principal, 
gada lui am 
serie. Acum 
legi la școala 
Și. să-i vedeți copiii ! A- 
re patru. O frumusețe. de 
copii.

- Cu greu îl abordăm pe 
inginerul Gheorghe Cioa
ră, șeful sectorului. .4- 
flăm că sectorul IV dă a- 
proape o treime din pro
ducția minei. E cel mai 
mare de la Petrila. Briga
da lui Alba lucrează la 
orizontul „minus 50“ și 
are trei-patru abataje. 
Cei peste 70 de. oameni 
își stimează șeful 
ascultă cu atenție.

scoate, 
conduce 

ritm 
SI ic

un

Eu în bri- 
in cătat me- 
sîntem 
de maiștri.

co-

și-l

și de șase mese unde se 
poate servi o gustare în
tre orele 7—15,30. (Gh. S.)

MUZICĂ ȘI POEZIE. La 
Casa pionierilor și șoimi
lor patriei din Petroșani- 
se va desfășura mîine, de 
la ora 10, spectacolul de 
muzică și poezie „Rapsodii 
de toamnă" urmat de o zi 
cultural-distractivă pentru 
copii. Vor participa pionie
rii membri ai cercurilor 
tehnice și cultural-artistice,

Vasile
Sipoș,

mo- 
lar 

ce 
în

schimburi. Oricînd e pre
zent. Nu iese din subte
ran pină nu și-a rezolvat 
problemele. Băieții 'ui, 
începînd cu vîrstnicii, Ni
coiae Boboc, Marin Cioai- 
că și terminînd cu „copiii 
brigăzii", Ioan Rădășan, 
Nicoiae Neghină și 
lai ți pun suflet în 
ceea ce fac. Dacă 
rul are probleme la tran
sport, la aprovizionare, o- 
riunde, băieții lui Alba 
sar in ajutor. Oameni de 
nădejde".

Această brigadă, 
ta brigadă 
miner, 
poartă 
nume;
niciei
un n urne — etalon 
pentru eroismul de zi cu 
zi al celor ce pătrund a- 
dîneurile pentru ca țara 
să aibă cit mai mult 
cărbune.

cci- 
tot 

secto-

— fos- 
a altui brav 

. Eugen Voicu — 
i azi cu mindrie un 
: este numele, hăr- 

muncitorești, este 
n urne

‘■Sbpii invitați din toate șco
lile orașului. (T.S.)

LA I.U.M.P., in organiza
rea Comitetului U.T.C., s-a 
desfășurat in această săp- 
tămînă o interesantă proiec- I 
ție de filme cu tematica | 
speologică, alpinism și sal- , 
vamont. (Al. H.)

Rubrică realizată de 
II. ALEXANDRESCU
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MESERIA DE MINER - INVAȚATA Șl PRACTICATA
LA COTE SUPERIOARE

Cu siguranță, intre întreprinderile miniere din Valea Jiului, mina 
Paroșeni ocupă un loc distinct, binecunoscut prin rezultatele deosebi
te pe care le obține in activitatea de extracție a cărbunelui. Dacă anul 
trecut mina Paroșeni a obținut locul I pe țară în întrecerea socialistă 
din ramura minieră, iată că și anul acesta tradiția de mină fruntașă 
este menținută, de la începutul anului minerii Paroșeniului extrăgind 
suplimentar prevederilor de plan peste 10 000 TONE DE CĂRBUNE, 
La obținerea acestor rezultate, o contribuție hotărîtoare au avut-o oa
menii, muncii, meseriași desăvîrșiți» care, cu competență și hărnicie, au 
făcut din activitatea de extracție a cărbunelui principalul lor crez în 
munca pentru țară.

Problema noastră de fond
Vorbind despre preocu

pările noastre pentru asi
gurarea unor condiții op
time de muncă în subte
ran și în întreaga între
prindere, în primul rînd 
trebuie să avem în vedere 
faptul, deloc neglijabil, că 
nuna Paroșeni lucrează in
tr-un regim gazo-dinamic 
destul de pronunțat, ceea 
ce ridică o serie de pro
bleme cărora compartimen
tul de securitate a muncii 
le-a găsit o bună soluțio
nare. De altfel, acest lucru 
este susținut și de faptul 
că în întreprinderea noas
tră numărul accidentelor a 
scăzut cu peste 45 la sută, 
practic anul acesta înregis- 
trînd doar cîteva 
accidente ușoa
re. Aceasta ne face să 
apreciem că anul 1985 a 
fost cel mai bun din acest 
punct de vedere, numărul 
a< cidentelor fiind cel mai 
scăzut față de media anilor 
precedenți. Această situa
ție este și urmarea firească 
a unei intense activități de 
instruire a oamenilor, a

Rezultatele 
muncii noastre

(Urmare din pag. 1)

sporirea rolului adunărilor 
generale de partid, care 
au constituit de fiecare 
dată, pr-.n tematica supu
să dezbaterii, principalul 
factor stimulator al acti
vității de producție. Tot
odată. o preocupare con
stantă s-a manifestat pen
tru ridicarea nivelului 
dezbaterilor in cadrul 
cercurilor de invățămînt 
de partid, de U.T.C. și sin
dicat, modalitate educațio
nală folosită cu maximum 
de eficiență de toate or
ganizațiile de bază din ca
drul întreprinderii. Sîn- 
lem preocupați în continua
re de îmbunătățirea conti
nuă a muncii de partid la 
toate nivelele, pentru di
versificarea formelor și 
modalităților de acțiune a 
organelor și organizațiilor 
de partid, care au obliga
ția de a-și perfecționa con
tinuu stilul și metodele de 
muncă pentru a menține în 
cadrul întregului colectiv o 
mobilizare constanta o 

permanentă preocmpare 
pentru realizarea integra
lă a planului de produc
ție. De altfel, în întreaga 
noastră muncă politică noi 
acționăm printr-o mare di
versitate de forme și ini
țiative, care, zilnic, se ma
terializează în procesul de 
producție, conducîndu-ne 
după criteriul eficienței, in 
tot ceea ce întreprindem, 
dar mai ales in ceea ce 
privește întărirea rolului 
conducător al partidului, 
considerind rezultatele 
muncii principalul criteriu 
de apreciere a îndeplinirii 
acestui obiectiv. 

unei propagande de pro
tecție a muncii active și 
eficiente. In acest sens, 
putem arăta că în curînd 
va fi dat in folosință noul 
cabinet de protecție a 
muncii cu o capacitate de 
minimum 50 de locuri, cu 
o dotare corespunzătoare 
pentru efectuarea instruiri
lor pe meserii, din care 
subliniem noua instalație 
de testare ce va fi reali
zată curînd în concepție 
proprie, seturile de diapo
zitive și filme cinemato
grafice pe seama cărora 
cei testați , vor trebui să 
completeze chestionarele 
întocmite și, într-un viitor 
apropiat, introducerea tes
tării pe calculator.

Alături de aceste măsuri 
luate pentru instruirea oa
menilor, o atenție sporită 
am acordat creării unor 
condiții superioare de mun
că în subteran, unde nu
mai anul acesta am rea
lizat 1 200 ml găuri de 
foraje pentru degazare. în 
anul 1986 ajungîndu-se la 
20 000 ml ce va permite

Performanța -
Cu ani în urmă, în brigada celebru

lui Dionisie Bartha, unul dintre șefii de 
schimb, pe nume Ion Daniel se remarca 
in mod deosebit la săparea puțului prin
cipal cu schip al minei. Pînă a veni la 
Paroșeni, actualul șef de brigadă din 
sectorul VIII investiții a lucrat la des
chiderea mai multor întreprinderi mi
niere, dar nicăieri nu a reușit atîtea per
formanțe ca în mijlocul colectivului de 
la Paroșeni, care i-a dat încredere, în
țelegere și posibilitate de afirmare. Pen
tru că, într-adevăr, Ion Daniel și bri
gada sa constituie una dintre cele mai 
redutabile formații de lucru, una din 
formațiile pentru care performanța re
prezintă o stare permanentă. Căci, da
că sectorul are un plus de 137 ml — a- 

v___________________________________________

_____- - .

starea obișnuită
cest lucru se datorește în primul rînd 
iui Ion Daniel și oamenilor săi, conduși 
cu destoinicie de alți meseriași ai mine
ritului, șefii de schimb Virgil Beștea, 
Alexandru Szabo, Zaharia Munteanu și 
Minai Ghițan. De numele și activitatea 
lor se leagă executarea puțului auxiliar 
nr. 1, dintre orizonturile 425 și 360, pu
țul orb nr. 1, între orizonturile 575 și 
360 și multe alte realizări, care la vre
mea respectivă au constituit principa
lele probleme de producție .ale minei. De 
fiecare dată Ion Daniel și brigada sa au 
știut cum să acționeze, au știut că este 
nevoie să lucreze mult și bine și au știut 
să-și facă indiscutabil datoria, aceasta 
este o caracteristică generală in obține
rea performanțelor de producție.

Sentimentul trăirii pentru țară
S-a scris mult sau pu

țin despre Constantin Cio
bănoiu ? Desigur există și 
această întrebare, dar ori- 
cit de mult s-ar fi scris 
despre acest om, niciodată 
nu va fi prea mult. Nu va 
fi pentru simplul fapf că 
faptele lui Constantin Cio- 
bănoiu se ridică deasupra 
puterii de a le cunoaște 
prin scris. Ele trebuie vă
zute la fața locului, acolo 
la cîteva sute de metri sub 
pămînt, de unde zilnic bri
gadierul Ciobănoiu aduce 
spre lumină, cu ortacii săi, 
sute de tone de cărbune. 
A împlinit anul acesta 20 
de ani de cînd este șef de 
brigadă, pe care i-a împăr
țit exact între cele două 
mine Vulcan și Paroșeni. 
Ultimii 10 îi are la Pa
roșeni, unde practic, Ciobă
noiu și-a împlinit cu a- 
devărat vocația de miner 

evacuarea a 6—8 mc gaz 
prin stația de degazare 
centrală. De asemenea, 
preocupări intense au exis
tat pentru asigurarea unui 
aeraj optim, efectuîndu-se 
numeroase lucrări, în spe
cial în blocul VI, unde, 
de altfel, se va executa un 
suitor de aeraj între ori
zonturile 425—535, aflat a- 
cum în prima fază de e- 
xecuție. In anul viitor vor 
fi atacate lucrările la un 
puț de aeraj de mare ca
pacitate eu un volum de 
6 000 mc pe minut. Totoda
tă. încă din luna decem
brie vom realiza, conform 
proiectului de degazare a 
stratului XV din blocul I, 
printr-o serie de lucrări ce 
sint deja pregătite, urmînd 
ca luna viitoare să efectu
ăm întreaga lucrare, pen
tru îmbunătățirea conti

nuă a condițiilor de mun
că. penii u t Mirarea activi
tății de servi itate minie
ră la un nivel calitativ su
perior.

Vasile PÎRVULESCU, 
ing. șef securitate minieră

specialist, titlu deținut doar 
din 1983. Aici, la Paro
șeni, cu ajutorul comple
xului mecanizat pe care il 
mînuiește cu forță și vi
goare a realizat cele mai 
mari productivități — me
dii de pînă la 25 tone de 
cărbune pe post — cu 
vîrfuri de 30 tone pe post, 
lată, de exemplu, numai 
luna aceasta brigada lui 
Ciobănoiu are un plus de 
peste 3 000 tone de cărbune, 
plusul realizat de la în
ceputul anului fiind de pes
te 10 000 tone și care, aș’a 

cum spunea cu seriozitatea-i 
caracteristică, va ajunge la 
sfîrșitul anului la peste 
15 000 tone.

Ceva din tenacitatea și 
dirzenia cu care- lucrează 
Constantin Ciobănoiu s-a 
transmis și oamenilor din 
brigada sa, fie că e vorba 
de șefii de schimb Ion 
Ghelan, Dumitru Mitroi,

Rezultate bune se înscriu, în acest sfîrșit <le an, și în dreptul formației con
duse de minerul Vasile Ci bea de la mina Paroșeni. Iată-l, în compania a doi 
ortaci, la ieșirea dintr-un șut rodnic.

lucrezi cu oamenii
Cu trei ani în urmă sing. 

Remus Becuș era promo
vat în funcția de șef de 
sector — evenimentul fi
ind considerat la vremea 
respectivă, de cei mai 
mulți dintre minerii care-1 
cunoșteau — un fapt fi
resc, o încredere bineme
ritată pe care conducerea 
minei i-o acorda tînărului 
specialist, obișnuit pînă a- 
tunci cu toate problemele 
minei. O scurtă biografie x 
6 lui Remus Becuș, ne re
levă lucruri nu prea deo
sebite, ci mai degrabă 
le-am numi obișnuite dacă 
ținem seama de specialita
tea sa. Născut în localita
tea Pui, din județul nostru, 
Remus Becuș nu putea să 
rămînă departe de mese
ria de miner, mai mult de- 
Cît tradițională la noi,

Ion Diaconu, Constantin 
Bodescu ori de tinerii for
mați în cadrul brigăzii: E- 
mil Balcan, Mihai Bodes
cu, Mihai Cibea, Dumitru 
Sbanțu și Ion Alexandru, 
pentru toți îndîrjirea cu 
caro lucrează Ciobănoiu 
constituie mai mult deeît 
o obișnuință, este adevă
ratul lor crez de muncă. 
De altfel, fără această pil
dă a sa, fără această mag
nifică putere de mobilizare 
pe care o exercită în ca
drul brigăzii. Constantin 
Ciobănoiu ar fi rămas poa
te un simplu miner din A- 
ninoasa Gorjului, venit în 
Valea Jiului pentru a 
scoate cărbune, dar acest 
lucru ar fi fost mult prea 
puțin pentru Constantin 
Ciobănoiu, minerul specia
list și omul de acțiune pe 
care îl cunoaștem în breas
la „minerilor. Piir.Qșcpi.ului, 

drept pentru care a urmat 
cu seriozitate cursurile Ins
titutului de Mine din Pe
troșani. După un periplu 
de un an pe la mina Ani
na, în 1977 se încadrează la 
mina Paroșeni, apleeîndu-se 
cu toată conștiinciozitatea 
asupra mineritului mecani
zat în care a devenit un 
veritabil specialist. A fost 
greu sau ușor să .reușească 
a se impune, este un secret 
despre care Remus Becuș 
n-a .vorbit niciodată cu ni
meni. Și asta nu pentru că 
n-ar fi voiubil din fire, ci 
pentru faptul că, așa cum 
o știu mulți, nu-i place să 
vorbească despre el. Mai 
bine vorbește despre oame
nii săi, despre faptele lor 
de-muncă, fapte care îi si
tuează într-o eventuală ie
rarhie, cu siguranță în 
frunte. Căci oameni destoi
nici are mulți, Remus Be
cuș în sector.

Și nu este un lucru în- 
tîmplător că în sectorul I, 
unde este șef Remus Becuș, 
lucrează mineri mai mult 

: deeît celebri în Valea Jiu
lui: Vasile Cojocaru, Ga- 
vrilă Mesaroș, cei de la pre
gătiri — Vasile Liuță, Du
mitru Darabă și Viorel Po- 
șa. Numai anul trecut, a-

Vocația de a
Uneori îl cuprinde nos

talgia Singeorgiului de Pă
dure. Aceasta se intjmplă 
din ce in ce mai rar în 
ultimul timp. Atunci îl vezi 
puțin încruntai, cu privi-» 
rea ațintită undeva, într-uri 
loc nedefinit, dar rapid pri
virea iși recapătă agerimea 
și vigoarea și rătăcirea sen
timentală după locurile na
tale, lurișata în inima sa 
se pierde, lăsind locul tu
turor preocupărilor cotidie
ne. Acesta este Iosif Șin
ka, maistrul electromecanic, 
care și-a făcut, cel puțin 
de cînd este la mina Pa
roșeni, mai precis din a- 
nul 1968, o adevărată vo
cație a noului. Nu există 
posibilitate de îmbunătă
țire a unui utilaj pe ca
re el să n-o valorifice,' fiind 
de fapt unul dintre cei mai 
Îndreptățiți participând la 
creșterea randamentelor. 
„Unde am văzut că e mai 
greu, am încercat să aduc 
ceva nou care să meargă 
mai ușor și mai bine”, spu
ne atunci cînd. încerci să 
afli cîte ceva din resortu
rile care îl determină să ’ 
facă ceea ce lace. Printre 

ceștia, împreună cu brigă
zile ior, au extras în plus 
peste 38 000 tone 
de cărbune și 
peste 1 000 ml la lucrările 
de pregătiri. Succesele de 
anul trecut au fost conti
nuate și anul acesta, pînă 
în prezent sectorul avînd 
un plus de peste 31 000 to
ne de cărbune și. 50 ml la 
lucrările de pregătiri. A- 
cesta este rodul unei 
munci deosebit de eficiente 
purtate cu oamenii din sec
tor — practic sectorul I fi
ind unul dintre cele mai 
căutate de mineri. Numai 
anul trecut au fost stabi
lizați aici 50 de oameni, 
care și-au intrat cu rapidi
tate „în mînă", devenind 
mineri destoinici. Lui Re
mus Becuș nu i-a fost ni
ciodată teamă de noutate, 
de exemplu, cînd i-a pro
movat ca brigadieri pe 
Gavrdă Mesaroș și Vasile 
Liuță, mulți priveau cu 
neîncredere măsura luată, 
dar rezultatele obținute de 
aceștia au -eliminat orice 
suspiciune. Era de altfel, un 
lucru previzibil, șeful de 
sector cunoscîndu-și foar
te bine oamenii, pe care îi 
ajută și l-au ajutat perma
nent.

crea ceva nou
cele mai răsunătoare reali
zări ale sale se numără 
modificarea stației de ac
ționare la TR 3 și TR 4, 
metodă preluată de toate 
întreprinderile din Vale și 
chiar de întreprinderea 
„UN1O” Sa tu Mare, mo
dificări și îmbunătățiri la 
combinele de abataj, stan
dul de probe pentru stîlpi 
hidraulici. De asemenea, a- 
jutat de maistrul Ștel'an 
Tudoran, de ing. Dumitru 
Stanca, de Constantin Ră- 
duțoiu și Vasile Scripcaru 
a realizat Instalația Uni
versală de încărcat — IUI 2 
adueînd o importantă con
tribuție la îmbunătățirea 
activității de producție. 
Practic, nu există loc de 
muncă în cadrul sectoru
lui VII — în care Joșii 
Șinka să nu fi adus o îm
bunătățire care a ușurat 

efortul fizic al oamenilor și 
a ridicat nivelul producției. 
Acesta este Iosif Șinka, 
maistrul electromecanic, un 
om dintr-o bucată, un me
seriaș destoinic care și-a 
făcut o adevărată vocație 
din a crea ceva nou, efi
cient.
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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

(Urmare din pag. I)

In continuare, președin
tele Marii Adunări Națio
nale a spus : Profund im
presionați de magistrala 
cuvîntare rostită de secre
tarul general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In ca
drul plenarei C.G. al 
P.C.R., în lumina generoa
selor idei și inițiative puse 
In slujba păcii, înțelege
rii și fericirii popoare
lor, un mare număr de 
deputați, membri ai Co
misiei pentru politică ex
ternă cooperare econo
mică internațională, ai ce
lorlalte comisii perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale, ai Grupului ro
mân din Uniunea Interpar
lamentară și Grupului 
parlamentarilor români 
pentru securitate și coope
rare în Europa, reprezen- 
tînd toate județele țării, 
îngrijorați de situația gra
vă creată pe continentul 
european și în lume, ca 
urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nucle
are, întruniți în cursul 
dimineții, au hotărît să 
propună Marii Adunări 
Naționale adoptarea unui 
Apel adresat secretarului 
general al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovie
tice, Mihail Gorbaciov, și 
președintelui Statelor U- 
nite ale Americii, Ronald 
Reagan.

Textul Apelului a fost 
prezentat de tovarășul 
Dumitru Ghișe, vicepre
ședinte al Comisiei pen
tru politică externă și co
operare economică inter
națională, împuternicit al 
grupului de deputați.

Supus spre aprobare, fo
rul legislativ al țării a a- 
doptat în unanimitate A- 
pelul — nouă și vibrantă

Acțiuni în favoarea păcii, 
pentru dezarmare nucleară

Concepțiile și propunerile 
țârii noastre prezentate la 
Conferința de la Stockholm
STOCKHOLM 15 (A-

gerpres). — La Stockholm 
continuă lucrările celei 
de-a opta sesiuni a Con
ferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Eu
ropa.

In ședința plenară de 
vineri, șeful delegației ro
mâne a expus propunerile 
și ideile țării noastre pri
vind adoptarea unui an
samblu de măsuri de 
sporire a încrederii și 
securității pe continentul 
european, domeniile de 
posibil consens care se 
conturează din lucrările

Rezoluție
NAȚIUNILE UNITE 15 

(Agerpres) — Nicolae Chi
lie transmite i Comitetul 
Politic al Adunării Gene
rale al O.N.U. a adoptat, 
fără nici un vot împotrivă 
0 rezoluție inițiată de 
Iugoslavia,' alte țări nea
liniate și România, prin 
care Adunarea Generală a 
O.N.U. adresează un apel 
conducătorilor U.R.S.S. și 
S.U.A. — ce urmează să 
se întîlnească, în curînd, 

chemare adresată condu
cătorilor Uniunii Sovieti
ce și S.U.A. de a depune, 
la apropiata întîlnire • la 
nivel înalt de la Genova, 
toate eforturile pentru a 
se ajunge la înțelegeri co
respunzătoare, reciproc 
acceptabile, care să răs
pundă speranțelor și aș
teptărilor omenirii privind 
dezarmarea, înlăturarea 
primejdiei unui război nu
clear nimicitor.

Apelul pune în • eviden
ță preocuparea României, 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru făurirea 
unei lumi fără arme și răz
boaie, a înțelegerii și cola
borării, pentru salvgarda
rea dreptului suprem al 
oamenilor la existență, la 
viață, la libertate și inde
pendență, la pace.

Prezentarea și adopta
rea acestui document de o 
deosebită însemnătate
s-au desfășurat într-o at
mosferă vibrantă, de înal
tă responsabilitate, expri- 
mîndu-se adeziunea fier
binte față de noua iniția
tivă de politică externă a 
României, voința și aspi
rațiile de pace ale poporu
lui nostru.

Intrucît o parte din pro
iectele de legi înscrise pe 
ordinea de zi se află în 
curs de examinare în co
misiile permanente de spe
cialitate, iar proiectul le
gii de la punctul 6 urmea
ză a fi supus dezbaterii 
publice, președintele Ma
rii Adunări Naționale a 
arătat că Biroul M.A.N. 
propune să fie luate în 
discuție Proiectul legii pri
vind autoconducerea, au- 
togestiunea economico- 
financiară și autofinanța
rea unităților administra- 
tiv-teritoriale și Progra
mul privind autoconduce
rea și autoaprovizionarea 
pentru asigurarea bunei a- 
provizionări a populației 
cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de 

conferinței de la Stockholm 
și necesitatea trecerii ne- 
întîrziate la negocierea și 
elaborarea unui acord sub
stanțial și echilibrat.

In acest context, dele
gația română a înfățișat 
pe larg concepția și pro
punerile țării noastre vi- 
zînd limitarea activități
lor militare din Europa, 
ca parte integrantă a u- 
nui asemenea acord.

Delegația română s-a 
pronunțat pentru trecerea, 
încă în cursul actualei se
siuni, la elaborarea textu
lui unui acord general ac
ceptabil.

la Geneva — ca, prin în
țelegerile la care vor a- 
junge, „să dea un impuls 
decisiv negocierilor lor bi
laterale în curs pentru ca 
acestea să ducă la acor
duri efective de încetare a 
cursei înarmărilor nuclea
re, de reducere a arsena
lelor lor nucleare, pre
venirea cursei înarmări
lor în spațiul cosmic și 
folosirea acestuia în sco
puri pașnice. 

consum pe perioada 1 oc
tombrie 1985 — 30 septem
brie 1986. In unanimitate, 
Marea Adunare Naționa
lă a aprobat această pro
punere.

Expunerea la proiectul 
Legii privind autocondu
cerea, autogestiunea' eco- 
nomico-financiară și auto
finanțarea unităților ad- 
ministrativ-teritoriale a 
fost prezentată de tovară
șul Ludovic Fazekas, vi- 
ceprim-ministru al guver
nului.

In continuare, pentru a 
prezenta Raportul comi
siilor permanente, care au 
examinat și avizat proiec
tul de lege aflat în dez
batere, a luat cuvîntul to
varășul loach im Moga, 
președintele Comisiei pen
tru consiliile populare și 
administrația de stat.

La discuția generală a- 
supra proiectului de lege 
supus dezbaterii au luat 
cuvîntul deputății Traian 
Gîrba, Decebal Urdea, Au
rica Petrescu, Magdalena 
Domokos, Ion Spătărelu, 
Venerica Patru, Aurica Spă
tărelu, Ioan Inceu-.

☆
La reluarea lucră

rilor, în cursul după- 
amiezii, în continuarea 
discuției generale asupra 
proiectului de lege au 
luat cuvîntul deputății 
Frusina Tașmău, Dinu 
Drăgan, Valeria Oprea, 
Mircea Ionescu.

După discuția pe arti
cole, forul legislativ su
prem al țării a adoptat, în 
unanimitate, cu unele a- 
mendamente propuse în 
timpul dezbaterilor. Le
gea privind autoconduce
rea, autogestiunea econo- 
mico-financiară și autofi
nanțarea unităților admi- 
nistrativ-teritoriale.

In continuare, tovarășa 
Alexandrina Găinușe, vi- 
ceprim-ministru al gu
vernului, a prezentat Pro
gramul privind autocon

VARȘOVIA 151 (Ager
pres). — La Varșovia a 
avut loc o întîlnire a re
prezentanților "organizați
ilor foștilor combatanți 
si veterani din războiul 
antifascist din țările soci
aliste din Europa. Din par
tea Comitetului român al 
foștilor luptători și vete
rani din războiul antifas
cist a participat o delega
ție condusă de președinte
le comitetului, general-lo- 
cotenent (r) Neagu Andrei. 
A fost subliniată necesi
tatea intensificării acțiu
nilor în favoarea destin
derii, dezarmării și păcii, 
a luptei pentru elimina
rea armelor nucleare și 
neadmiterii militarizării 
Cosmosului.

☆

TORONTO 15 (Ager
pres). — Organizațiile pen
tru pace canadiene au 
creat ia Toronto o asocia
ție națională sub numele 
„Coaliția canadiană pen
tru pace". La conferința 
de constituire au lupt par
te reprezentanți ai aproa
pe 1 000 de organizații și 
grupări antirăzboinice. 
Drept una dintre primele 
sale acțiuni, Coaliția ca

ducerea și autoaprovizio
narea pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroa
limentare și bunuri indus
triale de consum pe peri
oada 1 octombrie 1985 —30 
septembrie 1986.

La acest punct al ordi
nii de zi au luat cuvîntul 
deputății : Leonard Con
stantin, Ana Mureșan, Di
nu Darțiliuc, Aneta Cio
can, Dumitru Necșoiu, 
Victor Popescu, Ferdinand 
Nagy, Floare Moraru.

După dezbateri, Marea 
Adunare Națională a a- 
doptat, în unanimitate, 
Programul privind auto
conducerea și autoapro
vizionarea pentru asigu
rarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri 
industriale de consum pe 
perioada 1 octombrie 1985 
— 30 septembrie 1986.

La punctul de pe ordi
nea de zi „Modificări în 
componența Biroului Ma
rii Adunări Naționale", de
putății au aprobat elibera
rea tovarășului Ilie Vădu
va din funcția de vicepre
ședinte al M.A.N., în legă
tură cu numirea sa în 
funcția de ministru al a- 
facerilor externe, membru 
al guvernului, și alegerea 
în funcția de vicepreședin
te al Marii Adunări Na
ționale a tovarășului Ma
rin Iva.șcu.

In încheierea ședinței, 
președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nico
lae Giosan, a arătat că 
celelalte proiecte de legi 
înscrise pe ordinea de zi 
urmează să fie examinate 
de comisiile permanente de 
specialitate, iar, după fina
lizarea lucrărilor pregăti
toare, vor fi supuse dez
baterii Marii Adunări Na
ționale în cadrul actualei 
sesiuni, care rămîne des

chisă. Data reluării lucră
rilor în plen va fi comu
nicată din timp.

nadiană pentru pace va 
lansa o amplă campanie 
împotriva proiectului
S.U.A. de militarizare a 
spațiului cosmic. Printre 
celelalte obiective ale 
organizației se numără în
ghețarea înarmărilor nu- 
clare, oprirea cursei înar
mărilor și crearea de zone 
denuclcarizate în Canada.

☆
OSLO 15 (Agerpres). — 

Reprezentanții a peste 100 
de cluburi suedeze de ti
neret au cerut guvernului 
norvegian să acționeze în 
favoarea creării unei zone 
denuclearizate în nordul 
Europei, informează a- 
genția A.D.N. O delegație 
condusă de Aake Larsson, 
președintele Asociației clu
burilor de tineret din 
Suedia (R.S.F.H.), a înmî- 
nat, la Oslo, primului mi
nistru norvegian, Kaare 
Willoch, un mesaj în a- 
cest sens, semnat de toate 
cluburile de tineret sue
deze. In numele celor 
10 000 de membri, în me
saj sc relevă faptul că o 
asemenea zonă ar întări 
pacea și încrederea dintre 
popoarele Europei.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Adela; Unirea: 
Vulcanul; Parîngul: Su
perman, I—II.

ANINOASA: Masca de 
argint.

VULCAN — Luceafă
rul: Mireasma ploilor
tîrzii.

LUPENI — Cultural: 
Toate mi se întâmplă nu
mai mie.

URICAN'; Un șerif ex
traterestru.

Întreprinderea minieră 
Paroșeni

încadrează urgent, prin transfer sau direct:

— cinci paznici O.S.

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile Legilor nr. 12/1971 
și 57/1974.

întreprinderea minieră 
Vulcan

încadrează direct
SAU PRIN TRANSFER

— patru vulcanizatori

Informații suplimentare se primesc Ia
Biroul O.P.I.R., zilnic.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Pîrnu 
Gheorghe, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (2282)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sto
cker Francisc, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (2275)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Var- 
goschi Susana, eliberată de

DECESE

FAMILIILE Dumitrescu, Ciobotea și Buzaș, a- 
nurițăm cu durere încetarea din viață a nepoatei 
noastre

BABAN GABRIELA (20 ani)
Inmormîntarea, duminică, 17 noiembrie, ora 15, 

din strada Viitorului, bloc 38/18 (Dacia).
Nu o vom uita niciodată. (2279)

FAMILIILE Străuț Moise, Radu și Carmen, a- 
nunță cu durere în suflet moartea fulgerătoare a 
iubitului lor fiu, frate și tată

STRAUȚ florin
Ceremonia funebră va avea loc astăzi, în Pe

troșani, la ora 14, din strada Vasile Roaită, blocul 
5A. (2281)

COLECTIVUL de cadre didactice de la Liceul 
Industrial Petrila este alături de Carmen, în marea 
durere pricinuită de decesul tatălui său 

straut florin 
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
(2286)

COLEGII clasei a XH-a de la Liceul Industrial 
Petrila sînt alături de colega lor Carmen, în marea 
durere pricinuită de decesul tatălui său 

straut florin
■Sincere condoleanțe. (2287)

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

TV.
13,00 Telex. 13,05 La 

sfîrșit de săptămînă (co
lor). 14,45 Săptămînă po
litică. 15,00 închiderea 
programului. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 Teleenciclo- 
pedia (parțial color). 19,50 
Film artistic (color) : „Fi
ica adoptivă". 21,50 Te
lejurnal. 22,00 .Romanțe.

I.P.L. Deva, Secția Petri- 
la. O declar nulă. (2278)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Zeg- 
neanu Virgil, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O de
clar nulă. (2277)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa 
Ioana, eliberată de A.U.T.L. 
Petroșani. O declar nulă.
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