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Obiectivul de acțiune
al minerilor sectorului de investiții
-- -------------------------------------------------------------------- ■ ■

Asigurarea capacităților de producție
— Tovarășe inginer Stan 

Iureș, sectorul investiții al 
I.M. Bărbăteni, al cărui 
șef sinteți, și-a realizat, în 
19 noiembrie a.c., planul 

anual...
— Da, și de atunci pînă 

acum am realizat, în plus, 
250 ml de lucrări miniere, 
de săpare și betonare.

— Vă rugăm să amintiți 
cîteva din obiectivele puse 
în funcțiune în acest an.

— încep prin a enumera 
principalele lucrări: gale
ria direcțională la est de 
puțul auxiliar, orizontul 

650, ce servește la transpor
tul producției sectorului 
III spre puțul auxiliar Va
lea Mierlesei. Urmează 
banda nr. 5, din galeria 
diagonală, cu silozul colec
tor aferent, necesar înma

gazinară producției secto
rului I B, și stația de 
transformare nr. 8, de la 
orizontul 650. Dintre lu
crările de mai mică an
vergură, notați: montarea 
conductei de 0 300 la o- 
rizontul 650, prin care se 
asigură presiune constantă 
aerului comprimat necesar 
Ia fronturile de lucru, exe
cutarea celei de-a doua 
rețele de alimentare cu 
energie electrică în raza 
de activitate a sectoarelor 
I A și I B.

— Am discutat, tovarășe 
inginer, despre lucrările 
duse la bun sfîrșit. Dar 
despre ce nu s-a realizat?

— Trebuia să amenajăm 
puțul auxiliar între orizon
turile 650—580 de la Va
lea Mierlesei.' Lucrarea ș-a 
întîrziat deoarece nu ne-

au sosit pompele de eva
cuare a apei și, datorită 
faptului că puțul este com
plet rambleat cu steril. 
Din acest puț am amena
jat circa 35 m, mai avem 
încă 40 m și sperăm ca, 
prin mărirea vitezei de 
avansare, în 15 ianuarie 
1966 să atacăm orizontul 
580 din puțul auxiliar.

— Pentru că am ajuns 
ia problemele din 1986, 
vorbiți-ne despre sarcinile 
colectivului de Ia investiții 
în viitorul an.

— In 1986 planul secto
rului nostra este aproape

Interviu realizat de
Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

a avut loc

Plenara Consiliului Național 
a! Oamenilor Muncii

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, președin
tele Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii, luni, 16 decembrie, a avut loc 
Plenara Consiliului Național al Oamenilor 
Muncii din industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfurilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpinați Ia 
sosirea în Sala Palatului Republicii, unde 
s-au desfășurat lucrările plenarei, cu deo
sebită căldură, cu urale și ovații.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în prezidiu au luat loc tova
rășa Elena Ceaușescu, membrii Birou
lui Executiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii.

In sală s-au aflat membri și membri 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai Comitetului

Central al partidului, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului.

La plenară au luat parte, ca invitați, 
primii secretari și secretarii cu proble
mele economice ai comitetelor județene 
de partid, care nu sint membri ai Consi
liului Național al Oamenilor Muncii, ca
dre cu munci de răspundere din centrale 
industriale, întreprinderi și unități de 
cercetare, din sistemul financiar-bancar, 
activiști de partid și de stat, af organiza
țiilor de masă și obștești.

Lucrările plenarei au fost deschise de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In continuare, a fost aprobată. în una
nimitate, următoarea ordine de zi :

1. Raport eu privire la măsurile între
prinse de organele de conducere colecti
vă din ministere, centrale și întreprin
deri pentru perfecționarea organizării 
producției și a muncii și înfăptuirea pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit pe George Shultz, 

secretarul de stat al 
Statelor Unite ale Amerccii

Președintele Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, duminică, pe se
cretarul de stat al Statelor 
Unite ale Americii, George 
Shultz, care, la invitația 
guvernului român, a făcut 
o vizită în țara noastră.

’ In timpul întrevederii a 
fost evidențiat faptul că, 
pe ansamblu, relațiile ro- 
mâno-americane cunosc un 
curs pozitiv, că există con

diții pentru extinderea și 
amplificarea lor în diferite 
domenii de interes comun. 
S-a subliniat necesitatea 
de a se acționa, în conti
nuare, pentru dezvoltarea 
acestor relații, în spiritul 
principiilor deplinei ega
lități în drepturi, respectu
lui independenței și suve
ranității naționale, nea
mestecului în .treburile in
terne și avantajului reci
proc, convingerea că pro
movarea largă a colaboră

rii româno-americane este 
în interesul ambelor țări 
și popoare, slujește cauzei 
păcii, înțelegerii și coope
rării între națiuni.

In cursul schimbului de 
vederi cu privire la situa
ția internațională, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu a exprimat în
grijorarea deosebită a po
porului român față de în-

(Contînuare în pag. a 4-a)

Peste 1900 
tone depășire

la 
e-

și preliminarul 
decembrie, mi- 
această unitate 
bazinului Văii 

cantita-

Ilotărîți să încheie acest 
an cu rezultate de seamă 
în muncă, minerii de 
Lonea își întețesc
forturile, raportînd zi de zi 
noi cantități de cărbune 
extras suplimentar planu
lui.

Depășind 
zilei de 15 
nerii de la 
fruntașă a
Jiului majorează 
tea de cărbune extras su
plimentar sarcinilor de 
plan, de la începutul lunii, 
la 1902 tone. Succesul, la 
care o contribuție hotărî- 
toare o au sectoarele I, 
II și IV ale minei, a fost 
obținut prin realizarea u- 
nor productivități’ supe
rioare celor planificate cu 
135, 533 și, respectiv, 177 
kg de cărbune pe post.
(Gh. O.)
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Revelion mineresc la Halea de Brazi i
de 4 ori, con- ( 

omogenizîn- 1 
Tot în )

Reve- 
Valea 

con-

Duminică a fost 
lion mineresc la 
de Brazi. Precum 
semnam cu două zile în
urmă, din 15 decembrie, 
colectivul celei mai tine
re mine din Valea Jiului 
și-a încheiat socotelile cu 
anul în curs, pășind pra
gul noului an. Un pas 
viguros, semnificativ, u- 
nul din pașii vertiginoși 
cu care acest tînăr 
lectiv își aproprie
ral, viitor însemnînd 
mină nouă de 
Momentul cînd 
devenire trebuie 
tingă ținta este 
sfîr.șitul primului semes
tru al noului an urmînd 
să constituie momentul 
inaugural al primelor a- 
bataje, al „declanșării"

co- 
viito- 

o 
cărbune,

această 
să-și a- 

aproape;

noilor fluvii de cărbune 
cocsificabil spre ziuă. A- 
cest 
piat 
rile 
rilor
Brazi, roadele acestor e- 
forturi — realizarea în 
devans a planului lucră
rilor de deschideri pe 
1985 — a fost sărbătorit 
cu mîndrie și bucurie, 
duminică, de colectivul 
minei.

Care sînt, de fapt, a- 
ceste roade, care sînt fap
tele înscrise în cronica 
devenirii minei în 1985? 
Despre ele s-a vorbit cu 
generozitate în cadrul săr
bătoririi, în cadrul urări
lor .și felicitărilor, al dia
logurilor cu ortacii: în 1985 
colectivul minei și-a spo-

moment este apro
zi de zi prin efortu- 
conjugate ale mine- 
de la Valea de 
roadele acestor 

realizarea

rit rîndurile 
solidîndu-se, 
du-se „din mers", 
acest an colectivul minei 
și-a sporit realizările va- 1 
lorice de peste 4 ori, fău
rind drumurile subterane 
spre viitoarele fronturi cu 
o viteză medie lunară de 
săpare și betonare de 58 
ml față de 32 ml în anul 
trecut. S-au consemnat în 
acest an adevărate recor
duri ale vredniciei mine
rești. Unul din recorduri 
aparține brigăzii lui Gheor- 
ghe Cercel — 103 ml de 
galerie dublă săpată și 
betonată într-o lună; altul 
formației lui Doboș Ianos 
— 46 ml de puț adîncire

Ioan DUBEK
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La mina Vulcan, re
zultate meritorii de 
muncă obțin și măsură
torii de gaze.

de recoltare 
fructuoasă și 
pentru Cen-

t re
diu

ar
de 

anii

re- 
ing.

care patronează centrul, 
a raportat încă de la în
ceputul lunii decembrie 
îndeplinirea tuturor in
dicatorilor planului anual.

perioada
Ca și în

frigotehniștii

In spiritul hotărîrilor Congresului
științei și învățămintului

Aplicarea în producție - 
criteriu al valorii cercetării 

științifice
M a n i f es t a re tradițională 

în Institutul de mine, se
minarul științific „Noi 
tehnologii de extracție și 
valorificare a substanțelor 
minerale utile" s-a 
șurat la puțin timp 
primul Congres al 
și învățămintului. 
trala cuvîntare a 
rului general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, < 
zonturi largi 
de creație 
în procesul 
bătute a 

partidului, 
Congresului

desfă- 
după 

științei 
Magis- 

secreta- 
partidu- 
Nicolae 

deschide ori- 
i potențialului 
și de educație 
înfăptuirii nea- 

Programului 
a hotărîrilor 
al XIII-lea.

Idei de milioane
Ca m panta 

s-a dovedit 
în acest an 
Irul de fructe de pădure 
din Iscroni, cei zece în
cadrați abia au prididit 
cu treaba, 
de păși ri substa nț ia le 
de tone afine 
planificat etc.) la 
sortimentele, 
zmeura, care 
„an slab" 
noștri. Cum, 
mare din producția 
fructe și ciuperci 
destinată exportului, 
și anumite sortimente de 
celuloză, bile manele și 
lemn construcții rurale, 
Ocolul silvic Petroșani,

cei 
au

S-au obținut 
(67 

față de 28 
toate 

mai puțin 
a avut un 

în munții 
cantitatea 

de 
este 

ca

In semnări 
de reporter

cu transpor
te ft in să le 

de la cetă- 
însă 

centrului 
desfășoare 

o muncă mai efi-

Campania a trecui, 
ma firesc 
„remont". 
precedenti
Viorel Draga ncea și ion 
Diaconu- se reprofilau în 
dogari, femeile ar fi 
buit să tacă mături 
nuiele.

— Pentru mături, 
marcă șeful ocolului, 
Felician Becuș, cheltuiam

multi bani 
tul. E mai 
achiziționăm 
le ni. Ne-am gîndit 
că muncitorii 
ar putea să 
totuși 
cientă în lunga perioadă 
dintre campaniile de re
coltare.

După îndelungi consul
tări, a rezultat o idee va
loroasa - 
ționeze 
astfel se 
perior 
destinată

— să se confec- 
cozi de unelte, 

va valorifica su- 
masa

pînă
lent noasă 
acum a-

Ion VULPE

Continuare în pag. a 2-a)

Conceptul modern de 
dezvoltare .și perfecționare 
a învățămintului superior, 
de integrare a acestuia cu 
cercetarea și producția, și-a 
găsit un cadru corespunză
tor în Institutul de mine din 
Petroșani, prin asigurarea 
tuturor cerințelor de pre
gătire multilaterală a spe
cialiștilor mineri care vor 
participa efectiv la reali
zarea noii etape pe care 
o parcurge industria mi
nieră din țara noastră, 
aceea a mecanizării și au
tomatizării proceselor teh
nologice, a valorificării 
integrahr a tuturor resurse
lor de zăcăminte minerale. 
Cercetarea științifică des
fășurată de cadrele didac
tice din institut a fost an
corată în rezolvarea unor 
probleme importante din 
industria minieră din țara 
noastră. In acest cincinal 
au fost luate în studiu și 
rezolvate, pe bază de con
tract, peste 200 teme din 
planul de stat nominalizat, 
din cele departamentale 
ale Ministerului Minelor și 
altor ministere, din planu
rile interne ale unităților 
productive. An de an, pla
nul valoric din activitatea 
de cercetare a fost reali
zat, reușindu-se ca toate 
cadrele didactice din insti-

Prof. dr. ing.
Dumitru FODOR, 

rectorul Institutului 
mine Petroșani

de

(Continuare in pag. a 2-a)
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Problemele majore ale producției, ale colectivului minei Lupeni

In dezbaterea organizații!»;
ACȚIUNE DE AMPLOA

RE PENTRU DINAMIZA
REA VIEȚII SINDICALE 
IN SECTOARELE MINIE
RE, adunările de dări de 
seamă și alegeri în cele 59 
de grupe sindicale, adună
rile și conferințele din 15 
organizații din sectoarele 
minei Lupeni. încheiate re
cent, au constituit un cadru 
fertil pentru analizarea ac
tivității sindicale pe cele 
patru schimburi (echipe, 
cum au fost denumite) con
stituite odată cu trecerea la 
programul continuu de lu
cru în sectoarele miniere. 
Importanța acțiunii rezidă' 
atît în asigurare, unei 
structuri organizatorice a- 
decvate cerințelor în condi
țiile acestui regim de lucru, 
cît și în jalonarea sarcini
lor birourilor grupelor sin
dicale și comitetelor de 
secții pe linia mobilizării 
colectivelor miniere la o 
activitate spornică pentru 
creșterea producției de căr
bune, intensificarea între
cerii socialiste între for
mațiile de lucru, sporirea 
contribuției grupelor și sec
țiilor sindicale la întărirea 
ordinii și disciplinei, a răs
punderii în muncă, precum 
și la soluționarea unor pro
bleme de ordin social ale 
membrilor de sindicat. La 
aceste cerințe s-au referit 
majoritatea celor peste 890 
de membri de sindicat care

INDISCIPLINA, 
factorii-frină ai

au luat cuvîntul în adună
rile sindicale.

DEZIDERAT SUBLINIAT 
IN UNANIMITATE — 
MAI MULTA FERMITATE 
IN COMBATEREA ACTE
LOR DE 
Printre
activității productive, sub- 
bliniați cu insistență în ca
drul adunărilor grupelor și 
secțiilor sindicale a fost 
mai ales indisciplina, ab
sențele nemotivate. Ab
sențele, absentomanii, chiu
langiii au fost aspru cri
ticați în adunările din sec
toarele III, VI. I. IV și 
altele. Participanții la dez
bateri au cerut în unani
mitate traducerea în viață 
a recentei hotărâri a c.o.m. 
ca tuturor acelora care au 
acumulate mai multe ab
sențe nemotivate și con
tinuă să absenteze să li se 
desfacă contractul 
că, mina nu are 
de chiulangii.

In adunările
sindicale din sectorul IV, 
brigadierii 
pa, Aure] 
Cășuneanu 
au propus
dicale să sprijine mai mult 
organizarea de „judecăți 
muncitorești" în sînul bri
găzilor. Acolo să fie trași 
la răspundere absento
manii. toți cei cărora le 
place să trîndăvească, să 
trăiască pe spinarea orta
cilor. Pentru a crea o opi-

de mun- 
nevoie

grupelor

Constantin Po- 
Manda, Petre 

si loan Ursu 
ca grupele sin-

(Urmare din pag. 1)

racilor. Șeful centrului, 
Ignat Pollak, un priceput 
și policalifieat muncitor, 
metalurg. tîmplar, meca
nic auto, forestier, cu în
delungi stagii de serviciu, 
s-a apucat să materializeze 
rdeca: din fier vechi, cu 
sprijinul primit in atelie
rul sectorului Lonca al 
V.F.E.T. (șef sector, ing. 
Gheorghe Tu lorache) a 
construit partea metalică 
pentru două freze Cu spri-

Revelion

de

de
Do

Idei de milioane

că aracul

jinul frigotehnlștilor săi 
a adaptat si montat mo
toarele electrice, provenite 
de la niște cojttoare și ce
lelalte piese necesare pen
tru strunjirea lemnului. 
Aracul, lung de 2,5 m, pre
țuiește puțin peste un leu: 
cetim o coa lă de unealtă 
depășește 6 lei si această 
cifră trebuie dublată dacă 
avem în vedere
este de două ori mai mare 
decît coada de 
cazma sau lopată. Cînd vor 
produce din plin. la cele 
două freze vor luertr șase 
oameni, deci va fi valori
ficată superior capacitatea 
forței de muncă a centru
lui, dacă luăm în conside
rare și activitatea de da- 
gărie. Ideca este simplă 
vor zice unii, dar iată că. 
materializată de lucrătorii 
centrului de 
dure, aduce 
neficii.

— Numai

fîrn.ăcop,

fructe de pă- 
înscmnate bp-

în acest sfîrșit 
de ap mizăm pe o produc
ție suplimentară în acest 
domeniu de circa 66 000 
lei. Plai ales că beneficiari 
avem deia Da acum, con
tinuă șeful centrului Ignat 
Pollak, 
idee — 
apoi să 
calele de 
lemn.

Scurt, 
metafore.
cum 
tatea bunii gospodari.

ne surîde o 
să producem 
diversificăm 

tîmplăric

la obiect, 
despre

niță 
și 

arti- 
dip

fără 
modul 

îsi desfășoară activi-

nie fermă împotriva indis- 
plinei, s-a mai cerut ca 
cei cu abateri să fie popu
larizați mai ales la stația 
de radioamplificare, „Fap
tul zilei" în gazetele sati
rice.

INIȚIATIVELE MUN
CITOREȘTI SI VALOA
REA LOR PRACTICA a 
constituit, de asemenea, 
obiectul discuțiilor in gru
pele sindicale. Mai mulți 
vorbitori și-au exprimat 
părerea că aceste inițiative 
vor trebui adecvate mai 
mult cerințelor practice, 
să aibă criterii care să 
poată fi mai ușor urmărite 
de cei care le aplică. Efec
tele aplicării 
muncitorești 
tă fi măsurate 
In acest scop, 
Costieă Ene, din 
III și Dionisie 
sectorul XI, au 
puneri pentru 
unor inițiative 
cu cea mai mare produc
tivitate, sau viteză de a- 
vansare, fără cărbune rc- 
butat, cu cei mai mulți ti
neri stabilizați, sau brigada 
fără nici o absență nemo
tivată etc. Pentru stimula
rea întrecerii, a formați
ilor fruntașe în aplicarea 
inițiativelor, s-a mai pro
pus acordarea unor trofee, 
ca „Lampa și casca de 
aur" etc., și în cadrul în
treprinderii.

Ioan DUBEK

inițiativelor 
să poa- 

cu precizie, 
brigadierii 

sectorul
Zoia, din 
făcut pro- 

aplicarea 
ca brigada

mineresc
15 mai 1986 puțul 7 
tninos va fi dat in 
țiune, deci, 
o jumătate de 
devreme.

Acestea sînl 
aceste fapte

CU cel 
lună

Ster- 
func- 
puțin 

mai

în 
mai
vi- 

mi-

. bobina.) greu" de la IPSRUEEM Petroșani, lucrările 
execută sub atenta îndrumare a maistrului Francisc Lazăr. Iată-1 în ima

gine, împreună cu tinerii meseriași Fibia Hobcan și Tiberiu Suciu.

Aplicarea
fUrmare din pag 1)

punerea în 
unor zăcă- 

minereurj cu 
reduse și a 

de cărbu-

i n pr oducție

și betonare. Sînt recordu
rile brigăzilor de elită, 
dar semnificativ pentru 
maturizarea colectivului — 
care numără deja 8 bri
găzi specializate, față

5 la începutul anului 
este faptul că, alături 
brigăzile lui Cercel și
bos, se afirmă cu realizări 
similare formații tinere ca 
cele ale lui Gherasim Tă- 
maș și Apostol Gheorghe. 
Tot cu realizări de excep
ție și-au înscris numele în 
cronica lui '85 brigăzile lui 
Gheorghe Saigiu și Costa- 
che Zaharia. Interceptînd 
stratele de cărbune, ele 
continuă cu viteze sporite 
săparea lucrărilor miniere 
spre viitoarele abataje. Tî- 
nărul brigadier Saigiu ne și 
destăinuie dorința lui pen
tru ’86: odată cu deschide
rea primului frontal me
canizat al minei,' să treacă 
cu brigada la exploatarea 
acestuia. Pînă atunci ho- 
tărîrea brigăzii este să 
realizeze viteze de înainta
re, cu cel 
mai mari
ducătorul 

la puțuri, 
și el o ambiție: ■ 
pășească recordul, să rea
lizeze o viteză de adîncire 
de cel puțin 50 ml/lună. 
Brigadierul Gheorghe Tă- 
maș ne asigură că pînă-n

faptele 
sînt, 

presus de orice, pașii 
guro.și cu care pășesc
norii de la Valea de Brazi 
în 1986.

Duminică au fost felici
tați, li s-a urat „La mulți 
ani!", succese noi în '86, 
pe măsura . misiunii lor de 
înaltă răspundere. i

lut să facă parte din co
lectivele de cercetare, a- 
dueîndu-se contribuții sub
stanțiale la 
exploatare a 
minte de 
conținuturi
unor zăcăminte 
ne situate în condiții geo
logice și hidrogeologice 
grele, valorificarea zăcă
mintelor de combustibili 
minerali cu putere calorică 
superioară, identificarea 
și introducerea în circui
tul economic de noi re
zerve de minereuri; pro
iectarea și construirea de 
utilaje și mașini .miniere 
de concepție proprie.

In rezolvarea temelor 
luate în studiu de colec
tivele mixte interdiscipli- 
nare, un rol de seamă l-au 
avut și unele cercetări 
fundamentale, care au stat 
la baza găsirii celor mai 
bune soluții. în deplină 
concordanță cu direcțiile 
de dezvoltare ale științei 
și tehnicii miniere, 
construcții de utilaje 
mașini miniere; Ciclul 
cotare — proiectare — 
ducție s-a 
didactice

atenție sporită pentru va
lorificarea practică a cer
cetărilor întreprinse. Pot 
fi exemplificate contribu
țiile aduse în proiectarea, 
construcția și omologarea 
unor instalații și organe 
de mașini miniere, rod al 
cercetărilor efectuate de 
cadre didactice din catedra 
de mașini miniere. în asi
gurarea stabilității taluze- 
lor din unele cariere. în 
proiectarea de tehnologii 
de mare productivitate de 
derocare în cariera Roșia 
Poeni, în asigurarea stabi
lității unor obiective indus
triale de deasupra perime- 
trelor în exploatare, în re
ducerea consumului de 
energie electrică și pneu
matică la unele cariere și 
unități economice, în in
troducerea tehnicii de cal

in 
de

unor 
ridi-

Și 
o 

fie

do spe- 
a cu- 

de 
de

la

de 
și' 

cer
pro-

redus, cadrele 
manifestînd o

cui în proiectare și 
rezolvarea problemelor 
topografie minieră.

Se poate evidenția 
unele 
gice de 
vut în vedere elaborarea 
unor noi metode de deter
minare 
elastice 
rea sau 
lelor 
sau 
lucrărilor

că 
cercetări tehnolo- 
specialitate au a- 
vedere

a caracteristicilor 
a rocilor, reduce- 
înlocuirea materia- 
deficitare — lemn

metal —, stabilitatea 
miniere din Va-

lea Jiului, degazarea 
strate cu conținuturi 
cate de metan, precum 
altele care și-au găsit 
valorificare concretă
direct în cadrul minelor, 
fie în proiectare. Semina
rul științific organizat de 
cele trei catedre 
cialitate din institut
prins în esență astfel 
teme rezolvate pe bază 
contracte.

In această perioadă, 
confluența celor două cin
cinale, avînd în vedere ex- 
Deriența acumulată și po
tențialul științific de care 
dispune Institutul de mine 
din Petroșani, șe ponte 
afirma că și-n viitor cer
cetarea științifică a cadre
lor didactice și alături de 
acestea a studenților,. se 
va implica in obținerea 
unor succese mai impor— 
tante în înfăptuirea obiec
tivelor de cercetare știin
țifică și tehnică stabilite la 
Congresul al XTTI-lea al 
partidului. sintetizate în 
mod strălucit de tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceausescu, președin
te al Consiliului Național 
pentru Știință și învăță
mânt,: pentru ramura mi
nieră, ramură prioritară a 
economiei țării noastre.

puțin 30 la sută 
ca în 1985. Con- 
recordurilor de 

Doboș Ianos, are 
să-și de- 

, să

va informer
OMENIE.

Martin, 
faptă de 
de con-demnă

La sectorul VIIf 
Vulcan, muncito- 
Bacic s-a acciden-

sale se cerea de 
o transfuzie de 
Ortacii lui Bac 
prezentat într-un

dublu față de anul curent, 
concretizat în 40 milioane 
lei lucrări de deschideri, 5 
milioane lei lucrări geolo
gice de cercetare și 1,5 mi
lioane lei reparații capita
le. începînd cu 1 ianuarie, 
vom crește vitezele de a- 
vansare la lucrările din 
galeria direcțională la est 
de galeria de coastă, unde 
brigada condusă de Petru 
Ffnuță și-a propus să 
tingă avansări de 80 
cu profil dublu

Alte lucrări prioritare 
pentru primul an al cinci
nalului 1986—1999 sînt: 
deschiderea orizontului 580, 
in care este inclus planul 
înclinat de transport de

la orizonturile 650—580 (lu
crare în care este, deja, 
angajată formația condusă 
de Constantin Prundcanu);

clude, apoi, montarea ben
zilor de transport nr. 8—9, 
în galeria de coastă, ori
zontul 659, rețele de dc-

a- 
ml

impresionant să doneze 
sîngele necesar Este 
vorba de Constantin 
Volnic, Grigore Ștefu, Mi
hai Albu, loan Grigoraș, 
loan Popa, Sandei Boroi, 
Vasile Antoci, 
Smeianu, Florian 
Vasile Aștefanei,
Acostoaie, Gică Afrosinei, 
Mihai Băldean și • Marin 
Catargiu, care, prin fapta 
lor de omenie, și-au sal
vat ortacul. (V.S.)

SEARA TINERETULUI.
Sâmbătă seara, duhul 
muncitoresc din Uricani

Icremia 
Baltă, 
Vasile

iectiv de acțiune 
la investiții

săparea și detonarea puțu
lui orb nr. 1. cu toate 
lucrările aferente din cir
cuitul puțului, săparea și 
-detonarea casei mașinii de 
extracție —, care cad în 
sarcina brigăzilor lui Pe
tru Fănuță și Miron Uță. 
Lista lucrărilor din ’86 in-

a oferit un spectacol de 
excepție tinerilor din 
oraș; un spectacol reali
zat de tinerii înșiși. Este 

vorba de spectacolul „Toa
tă lumea, rîde, cântă și 
dansează" prezentat în 
fața unei săli arhipline 
de formațiile artistice ale 
organizațiilor U.T.C., ale 
clubului și cenaclul „l-'lori 
de mină". Seara s-a în
cheiat cu un program 
disco. (I D.)

RESPECT. Un nou 
nume ce se cere rostit cu 
respect la I.T.A. Petro-

cutarea suitorului de aeraj 
de la Micrla.șul. între ori
zontul 700 și suprafață.

— Lucrări, într-adei ăr, 
deloc simple. Cine sînt cei 
care le vor finaliza?

— Sînt aceleași brigăzi 
cu caro am muncit și pînă 
acum și care pun suflet în 
ceea ce fac. Pe lingă cele 
amintite, mai consemnați 

numele brigăzilor în frun
tea cărora se află Ion 
chita. Petre Olteanu și 
zar Vieru. Muncind 
oameni cum sînt ei și 
tacii lor, *sînt sigur c 
în 1986 sectorul noștri 
obține rezultate care 
contribuie la asigur 
c.-.p.'i; -taților de prodt 
să f. ă cinste colectivului.

Ni- 
Ce-de înnămolire, 

caselor ’ trafo 
orizontul 

instalației 
si convor-

XI,blocul
montarea

înregistrare
in subteran, a condue- 

r de apă industrială 
orizontul 650, a stației •

șani: Daniel Ciapo. Con
ducătorul autobuzului 31 
IID 3181 nu ezită în fie
care zi la cursele „libere" 
să taxeze și să oprească 
in stații pentru a lua că
lătorii. Un nume pe ca- 
re-1 propunem conducerii 
ITA pentru lista 
șilor. (A.T.)

DUPĂ succesul 
bit repurtat în 
încheiat recent, la Petro
șani, C'laudiu Bleonț, Pa
tricia Grigoriu și Magda 
Catone vor putea fi a- 
plaudați din nou la Pe-

frunta-

deose- 
turncul

cu

spectacol 
cuprinde 

Veneția h“

troșani într-un 
„coupe" care 
„Anonimul 
după G. 
bărbat 
femei",
Miercuri, pe scena teatru- 

loc două 
începînd

Berto 
și mai 
de L.

lui, vor avea 
reprezentații, 
cu orele 17 si 19,30.
(Al.TI.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCIJ
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eturul, „mar a to n“ de oi siv pentru Campionatul republican al juniorilor I,

repromovarea Jiului
Ia ora bilanțului

în rîndul supor- 
Deznodămîntul du- 

însă, 
circumstan-

cîțiva ani la 
„naufragiu1*, 
ambiția re-

ia Minerul Lupeni), un 
draw la Metalul Bocșa 
(1—1), dar și semieșecul 
din teren propriu (0—0)’ cu 
F.C Maramureș, 
nara B din 
renăscut, a 
din etapa a 
șefia serici

Divizio-
Petroșani a 
prins aripi,
IX-a a preluat 
a IlI-a, păs-

trînd-o pînă la sfîrșitul 
turului, cu un avans de 3

virtuțile jocu- 
combinativ, 

și de lista 
Mulțescu (6, 

m), Pachițea-

monstrează 
lui colectiv, 
fapt relevat 
golgeterilor : 
unul din I 1
nu (5), Dosan și Găman 
(cite 4). B. Popescu si Să- 
lăgean (cîte 3), Lăscpni (2), 
FI. Neagu, Szekely și V. 
Popa. In ultima linie, tan-

un 
avut 
care 
pre-

Polarizarea valorică exprimă 
nivelul de preocupare față de 
propria pepinieră de fotbaliști

turului se- 
a campiona-

Retrospectivă fotbalistică,
divizia B

Sighet), 
Româ- 
forinei 

a 
A

eli-
Cor-

încrc- 
cuplu-

In tot răul e un bine, 
spune' o înțeleaptă vorbă 
bătrînească ; desigur re
trogradarea formației-fa- 
nion a Văii Jiului din pri
ma divizie a stîrnit multe 
deziluzii 
terilor,
reros fusese amînat 
datorită unor 
țe favorabile, 
rînd; după 
luciditatea și
venirii în primul eșalon au 
dictat măsuri înțelepte din 
partea conducerii clubu
lui — menținerea în linii 
mari a lotului (au plecat 
Varga, M. Popa. Vizitiu și 
Stoinescu: au revenit Mul
țescu și FI. Neagu ; au fost 
legitimați Toma, Pachițea- 
nu și Răducanu). 
dințarea pregătirii
lui de antrenori Gigi Mul
țescu — Gogu Tonca, îm
bunătățirea condițiilor ma
teriale de pregătire și de 
desfășurare a competițiilor, 
atragerea unui număr spo
rit de. spectatori.

Debutul cu stîngul. la 
CS UTA (0—1) șj primele 
victorii la limită pe gazon 
propriu, demonstrau că 
rodajul angrenajului teh- 

nico-tactic nu se terminase 
încă, mai existau carențe 
în pregătirea fizică, 
urmat apoi victoriile
deplasare la echipele 
hunedorene (1—0 Aurul 
Brad și Mureșul Deva, 3—2 
la Mecanica Orăștie, 2—1

puncte față de urmăritoa
re ; mai prețios este însă 
activul din clasamentul 
adevărului (plus 8). Cel 
mai în formă comparti
ment ni s-a părut linia 
mediană, un util dispece
rat condus cu multă ima
ginație tehnică de jucăto- 
rul-antrenor Mulțescu, bi
ne secondat de Szekely, 
Găman și Dosan. Jiul nu 
și-a găsit îneă marcatorul 
de excepție, dar Pachițea- 
nu nu mai este doar 
nume în centrul liniei 
atac, ci acționează în
teresul echipei. înscriind 
și goluri. Este meritul lui 
Mulțescu care l-a scos din 
fața fundașilor centrali 
adverși, oferindu-l o arie 
mai largă de manevră.

Radiografia etapelor de-

un
de
în

demul central n-a fost sta- 
bil, datorită accidentări
lor. fluctuației de formă 
și cartonașelor, totuși FI. 
Neagu, Florescu și Buz- 
duga și-au făcut datoria, 
de asemenea, fundașii mar
ginali (Stana și V, Popa), 
au înțeles care sînt sarci
nile lor de joc și în faza 
ofensivă. Veteranul Sălă- 
gean s-a „bătut" în careul 
advers pentru fiecare ba
lon, un plus de ambiție 
si reușită au marcat 
Popescu și Lăsconi, 
mul inspirat trimis 
extremă sau în linia

B. 
ulti-

pe 
me-

diană. In toate partidele 
au evoluat Toma, Neagu 
și V. Popa, apărători, deci, 
dar, spre final. Toma, 
portar talentat, a 
prestații fluctuante, 
oglindesc carențe în
gătire și sincope de moral.

Concluzionînd, liul a 
terminat în forță, deta- 
șindu-se în fața unor for
mații cu impresionante 
„cărți de vizită" (Olim
pia: 6—2), a înregistrat vic
torii la scor (CIL 
în optimile „Cupei 
nici", corolar al 
sportive deosebite, 
minat divizionara
vinul Hunedoara. De la a- 
cest nivel trebuie declan
șate pregătirile în vederea 
returului, mult mai 
decît prima parte ; 
pionatului. 
noastră 
greu, cu 
ria, FC 
pia, CIL 
ța, CFR 
din prima parte a 
mentului, dar și la 
divizionare care își apără 
cu strășnicie dreptul de e- 
xistență în eșalonul secund.

greu 
a cam- 

formația 
program 
la Glo-

cî nd
are un 
deplasări

Maramureș. Olim- 
Sighet, CSM Reși- 
Timișoara, echipe 

clasa- 
alte

Au 
în

BILANȚUL JIULUI IN TUR

Acasă

Deplasare

Total

9 8 1 0 23— 4 17

8 4 1 3 7— 7 9

17 12 2 3 30—11 26

Clasamentul 
riei a VIII-a 
tului republican al juniori
lor I relevă un fapt remar
cabil: Jiul Petroșani,
liderul seriei, a obținut o 
performanță unică în ac
tuala ediție a campionate
lor. la nivelul soccerului 
— din 13 partide a termi
nat învingătoare 12. obți- 
nînd doar o egalitate la 
Metalurgistul Cugir (0—0); 
a înscris 46 de goluri, pri
mind doar 8. Antrenorul 
Romulus Leca și elevii săi 
„recidivează" deci și în 
anul trecut au cîștigat se
ria, calificîndu-se pentru 
finalele campionatului re
publican. Este generația 
actuală o generație de ex
cepție?

— Nu avem vedete în 
echipă, remarcă antreno
rul, în consecință nu poate 
fi vorba de o generație de 
excepție. Performanțele ju
niorilor Jiului se constituie 
însă în rezultatul preocu
pării conducerii clubului 
față de propria pepinieră, 
începînd de la selecția co
piilor pînă la asigurarea 

condițiilor materiale de 
pregătire. Cu alte cuvinte 
șase victorii în deplasare 
în terenuri de tradiție ca 
Hunedoara. Brad. Blaj. Al
ba Iulia etc.

Jiul dispune 
omogen de 19 
dintre care au
17; între cei mai constanți 
se numără Krautil (18 go
luri marcate), Popoviciu 
(10). Axente și Ceacusta. 
Tudorache (cîte 3), Oaidă 
(2). cărora li se adaugă 
portarul Ghițan, Dodu. Ti
mofte. O apărare sigură, 
cu un libero exact. Co- 
descu. cu fundașii laterali 
participînd Ia ambele fa
ze: o laborioasă linie de 
mijloc, atacanți penetranți, 
cu apetit de gol. Dcrulînd 
cele 1170 minute do joc, 
;ele mai bune prestații 
s-au. desfășurat în partide- 
e cu Corvinul, Metalul,

opus
IJ-

care 
Jiul

talurgistul, la polul 
aflîndu-se partida cu 
nirea Alba Iulia, în 
deși a învins (2—0), 
n-a convins.

Buna pregătire fizică, 
tehnică și tactică (începută 
încă de la 20 iulie a.c.) s-a 
conjugat fericit cu acumu
lările in plan moral-voli- 
tiv și educativ, în meca
nismul echipei evoluează 
deja matur o serie de jucă
tori, dintre care, pe Ghițan, 
Timofte, Tudorache, Codes- 
cu, Oaidă, Krautil și Po- 
poviciu sînt recomandați 
de antrenorul 
Loca nu numai

de un lot 
jucători, 

fost rulați

f

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\

\ 

î 
f

1

ț

Romulus 
loturilor 

naționale de juniori, ci și 
echipei mari a Jiului, ca
re are îndr-adeavăr nevoie 
de o infuzie de tinerețe.

REZULTATELE JIULUI 
IN TUR: 5—1 la Tricolo
rul Hunedoara, 5—0 cu 
Tricolorul Alba Iulia, 3—1 
la C.S.Ș.Blaj, 5—3 la C.S.Ș. 
Alba Iulia, 2—0 cu Cor- 
vinul, 7—1 cu C.S.Ș. Sebeș, 
4—1 la Aurul Brad, 1—0 
la Mureșul Deva, 3—0 cu 
Metalul Aiud, 0—0 la Me
talurgistul Cugir, 2—0 cu 
Unirea Alba Iulia, 1—0 la 
Minerul Lupeni și 8—0 cu 
Mecanica Orăștie.

La polul opus al clasa
mentului se situează însă 
cealaltă reprezentantă a 
Văii Jiului, Minerul Lu
peni. Nu este oare simp
tomatică aceeași polarizare 
a diferenței valorice cu 
cea din seria a IlI-a a di
viziei B? Juniorii Mineru
lui au cedat puncte pre
țioase acasă: cu Corvinul 
(0—1), Mureșul Deva (2—4), 
Metalul Aiud (0—2) și 
C.S.Ș. Sebeș (2—3), pri
mind nu mai puțin de 28 
de goluri în 13 partide. 
Această situație impune o 
analiză competentă, soluții 
radicale, care să determine 
schimbarea opticii condu
cerilor asociației sportive 
și secției de fotbal Mine
rul Lti'eni în ceea ce pri
vește propria pepinieră

Ion VULPE

alunecă

Muntele, iarna, un adevărat izvor de sănătate
in

ia r- 
pu- 
zia-

celor ce au
de 
să

cu
artico- 

u- 
..iscipline sportive 
ciștigă an. de an tot 
mulți simpatizanți. 
vorba de practica-

Pentru a veni în spri
jinul 
drăgit sporturile 
rlă ne propunem 
blicăm; începînd 
rul de azi, citeva
le de popularizare a 
nei 
care 
mai 
Este
rea schiului, un sport ca
re se bucură in munici
piul nostru de condiții 
deosebite. Pirtiile de 
schi amenajate în ultimii 
ani in Paring, Straja, Pa
sul Vilcan și in zonele 
subalpine din apropie
rea unor localități ale 
Văii Jiului, activitatea de 
performanță a C.S. Pe
troșani și S.Ș. „Pionie
rul" Lupeni care a con
sacrat această disci plină 
sportivă pe plan național, 
numeroasele concursuri 
care se organizează 
tot cursul iernii pe 
title din municipiul 
tru, toate acestea au
ferit în ultimii ani schiu
lui un caracter atractiv, 
de masă.

Care
practicării 
trebuie să 
pentru a face față 
exigente 
sport 
bule 
rul 
Pot 
den țările 
tă doar citeva din 
bările cărora le vom cău
ta răspunsuri în articole
le care urmează, cu con
cursul unor cadre de

specialitate din domeniul 
acestui sport.

Muntele constituie nu 
numai vara, ci și iarna, 
un adevărat izvor de să
nătate pentru toate cate
goriile de vîrstă. Acest 
adevăr poate să fie pe 
larg argumentat. Medi
cii recomandă, la unison, 
plimbările in aer liber, 
în scopul refacerii capa
cității de muncă și 
mijloc deosebit de 
portant pentru
rea vigorii fizice, 
rii de sănătate, 
prevenirea și chiar 
tru ameliorarea
boli. Dar este util să 
știe că practicarea schiu
lui, atit ca sport de ma
să, cit și ca activitate de 
performanță 
ie la 
tarea 
zitive 
rajul, 
gosiea

ca 
im- 

menține- 
a stă- 
pentru 

pen- 
unor 

se

în 
pir- 
TlOS- 
con-

sint avantajele 
schiului? Cum 
fim echipați, 

unor 
impuse de acest 

schiuri tre- 
aibă amato- 
performerul ? 

evitate acri
și cum ? — ia- 

între

? Ce 
să 

si
fi

contribu- 
formarea și dezvăl
uitor trăsături po- 
de caracter. Cu- 
perseverența, dra- 
pentru frumuse

țile patriei, sînt doar 
citeva din trăsăturile de 
caracter dobîndite de cei 
ce practică schiul. i\'u este 
deloc întîmplător faptul 
că in rîndul ce 
practică acest 
procentual mul 
mero.și cei ce 
bolnăvesc cu ușurință 
și ajung la vîrstă senec
tuții să fie viguroși și 
■sănătoși. Aerul bogat în 
ozon, de la munte, miș
carea în aer liber,, senti
mentul inegalabil, de plu
tire, pe care-l trăiesc cei

>/or care
sport sînt
t mai nu-
nu xe im-

schiurile 
pe zăpadă, invingind și 
stăpînind inerția sint tot 
atiția factori importanți 
pentru refacerea forțelor 
la sfîrșit de săptămină, 
în oricare zi liberă 
care dispunem.

Trebuie să s 
să, că practicarea schiu
lui, nu poate să fie făcu
tă la intim piure. Asupra 
acestui aspect vom re
veni intr-un viitor număr 
al ziarului.

Prof. Giinther GI DEON, \ 
Școala sportivă Petroșani \

rubrică este indicat punctajul în

Iureșul. CSȘ Sebeș, Me- Ion FI A STRUT

CI. \S ’.MENT, JUNIORI I, SERIA A VIII -A
1. Jiul Petroșani 13 12 1 0 46— 8 25 + 13
2. C.S.S. Sebeș 13 9 2 o 35—24 20 + 6
3. Corvinul Ud. 13 8 3 2 36—14 19 7
4. Mureșul Deva 13 7 5 1 35—15 19 + 5
5. Metalul Aiud 13 9 1 3 31—14 19 -L 7
6. Met. Cugir 13 8 2 3 31—11 1H + 6
7. CSȘ Blaj 13 6 r 6 22_ 24 13 — 3
8. Unirea A.T. 13 5 2 6 18—19 12 — 2
9. Tr. A.I. 13 2 4 7 20—35 8 — 4

10. Aurul Brad 13 3 2 8 11—30 8 — 4
11. Mec. Orăștie 13 2 3 8 22—51 7 — 5
12. Min. Lupeni 13 3 0 10 22—28 6 — 8
13. Tricolorul Hd. 13 3 0 10 14—31 6 — 8
14. CSȘ A.I. 13 0 2 11 21—56 O — 10

Judocani din Petrila în faza județeană
portivi de la Ca- 

pionierilor din Petrila, 
participant la marea com
petiție „Daciada", au luat 
parte la faza județeană a 
întrecerilor de judo desfă
șurate la Di va. La compe
tiție au participat cei mai 
buni judocani ai jâdețului 
I lum doara.

Competiția s-a desfășu
rat pe categorii de vîrstă 
și greutate, la care cei din 
Petrila au obținut cele 
mai bune rezultate, oeu- 
pînd 7 locuri I. 5 locuri II

și premianții, antre- 
și pregătiți de prof. 

Locul I : Co- 
— .33 kg (11 —

2. Frasin Drăghiei

și '2 locuri III. Ei 
șit, în acest mod, 
lifice 
cană, 
1935.

Iată 
na ți
Ion Cordea: 
druț Cordea 
12 tini), 
— 45 kg (9—10 ani), 3. A-
lin Lăeeanu — peste 45 kg 
(9—10 ani), 4. Romeo Tur- 
culeț — 52 kg (11 —12 ani). 
5. .Ștefan Bisa — peste 52 
kg (11—12 ani), 6. Cris-

tian Lupea — 36 kg (11 — 
12 ani), 7. Cătălin Popa
— 29,5 kg (9—10 ani). Lo
cul II : Alexandru 
riu — 45 kg (11 — 
2. Ovidiu Cîmpianu 
kg (9—10 ani), 3. Sorin I- 
vănescu — 40 kg 
ani), 4. Ciprian
— 33 kg (11 — 12 
Daniel Vasile — 
(9—10 ani). Locul 
hăiță Tănase — 33 kg (11 
—12 ani), 2. Iosif Simon — 
26,5 kg (9—10 ani).

Titus CORNEA

Seafa-
12 ani),

35

(9—10 
Matei an 

ani), 5. 
26,5 kg
III: Mi-
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Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii
fUrmare din pag. 11

vederilor programului de 
ridicare a nivelului tehnic 
și calitativ al produselor 
în toate sectoarele de acti
vitate.

2. Raport privind înde
plinirea Planului național 
unic de dezvoltare econo
mico-socială pe anul 1985 
și proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1986.

3. Proiectul Bugetului 
de stat al Republicii So
cialiste România pe anul 
1986.

4. Raport privind înde
plinirea și depășirea pre
vederilor programelor spe
ciale de asigurare a pro
ducției de cărbune, a pro
ducției de petrol, gaze, 
minereuri neferoase, de e- 
nergie.

5. Raport privind reali
zarea productivității mun
cii planificate, aplicarea 
corectă a acordului global 
și respectarea prevederi
lor legale privind norma
rea personalului muncitor.

— Proiectul Legii cu 
privire la creșterea pro
ductivității muncii, per
fecționarea organizării și 
normării producției și a 
muncii.

6. Măsuri organizatorice. 
Lucrările plenarei s-au

desfășurat in plen, pre
cum și în cadrul a nouă 
secțiuni organizate pe ra
muri economice și pe do
menii de activitate.

Participanții la plenară 
au dat o înalta apreciere 
contribuției determinante 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
George Shultz

CUrmare din pag. D

corelarea la care s-a ajuns 
ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a acu
mulării unor probleme ne
soluționate încă, a menți
nerii și agravării unor stări 
conflictuale în diferite re
giuni ale globului, adînc-i- 
rîi crizei economice mon
diale, insistînd asupra răs
punderii ce revine tuturor 
țărilor, de a acționa, fieca
re în parte și prin efor
turi unite, pentru soluțio
narea pe cale pașnică, prin 
tratative, a diferendelor 
dintre state, a stărilor de 
încordare și conflict, pen
tru eliminarea forței și a 
amenințării cu forța din 
relațiile internaționale.

O atenție specială s-a 
acordat, în cadrul întreve
derii, problemelor păcii 
și dezarmării, evidențiin- 
du-se în acest context ne
cesitatea adoptării unor 
măsuri concrete de oprire 
a cursei înarmărilor și tre
cerii la dezarmare, în pri
mul rînd la dezarmare nu
cleară, de reducere a chel
tuielilor militare, a arma
mentelor și efectivelor mi
litare, de înlăturarea pe
ricolului de război.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat, în 
acest cadru, că întîlnirea 
de la «Geneva dintre se- 
evctarul general al C.C. al 
P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, s-a înche

înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului 
și statului nostru, la funda
mentarea și realizarea 
marilor obiective ale dez
voltării țării, la perfec
ționarea întregii activități 
economico-sociale, la mo
bilizarea energiilor și for
țelor creatoare ale națiu
nii pentru îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a 
hotăririlor Congresului al 
XllI-lea al partidului, ca
re asigură progresul ne
întrerupt al patriei, creș
terea continuă a bunăstă
rii materiale și spirituale 
a întregului popor.

In același timp, ei au 
relevat aportul esențial al 
secretarului general al
partidului la adîncirea de
mocrației noastre munci- 
torești-revoluționare, în 
cadrul căreia oamenii
muncii își îndeplinesc ro
lul ce le revine în socie
tate, de proprietari, pro
ducători și beneficiari, par- 
ticipînd direct la decizia 
economică, socială și po
litică, la opera istorică de 
făurire a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și de înaintare a 
României spre comunism.

In spiritul indicațiilor 
Nicolae 

participanții 
au dezbătut.

tovarășului 
Ceaușescu, 
la plenară
cu exigență și răspundere 
muncitorească, probleme
le înscrise la ordinea de
zi, mai ales programele 
care trebuie realizate anul
viitor.

A fost analizată activi
tatea desfășurată de orga
nele de conducere colecti
vă din ministere, centrale 
și întreprinderi, de toți 
oamenii muncii pentru 

iat cu o serie de rezultate 
pozitive, un fapt deosebit 
de important reprezentîn- 
du-1 însăși desfășurarea ei, 
în condițiile actualei si
tuații internaționale. A 
fost evidențiată însemnă
tatea înțelegerilor asupra 
unor probleme bilaterale, 
a creării perspectivei con
tinuării tratativelor în do
meniul armelor nucleare 
și ncmilitarizarea Cosmo
sului.

Președintele României 
a arătat, în același timp, 
că problemele ' fundamen
tale continuă să rămînă 
nesoluționate, și de aceea 
se impune intensificarea e- 
forturilor pentru a se a- 
junge, într-un timp cît 
mai scurt, la acorduri re
ciproc acceptabile, pentru 
a se trece la măsuri con
crete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nu
cleară, o importanță deo
sebită avînd oprirea pro
ducției, experimentării
și amplasării de noi arme 
pe durata desfășurării ne
gocierilor sovieto-ameri- 
cane. In această pri
vință, a subliniat președin
tele Nicolae Ceaușescu, o 
mare răspundere revine în 
primul rînd celor două 
mari puteri. Uniunea 1 So
vietică și S.U.A., de a tre
ce de la declarații la fapte 
concrete în vederea opri
rii cursei înarmărilor. 
România, toate popoarele 
ar saluta orice măsuri 
și inițiative în această 
direcție.

realizarea prevederilor
planului pe anul 1985, pen
tru încheierea cu succes 
a actualului cincinal, fiind 
evidențiată experiența
dobîndită de colective mun
citorești din întreaga țară.

S-a subliniat că succese
le înregistrate demonstrea
ză justețea politicii parti
dului, forța economiei
noastre socialiste, voința 
fermă a celor ce muncesc 
de a transpune neabătut 
in viață orientările și in
dicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, planurile și 
programele de dezvoltare 
economico-socială a patriei.

In cuvîntul lor, vorbi
torii au pus in evidență 
măsurile stabilite în vede
rea înlăturării neîntîrzia- 
te a neajunsurilor manifes
tate, pentru ridicarea în
tregii munci la cote supe
rioare de calitate și efi
ciență.

Dezbaterile au reliefat 
preocuparea susținută a 
colectivelor de oameni ai 
muncii pentru înfăptui
rea programelor priorita
re privind dezvoltarea ba
zei energetice și de mate
rii prime, ridicarea nive
lului tehnic și calitativ al 
produselor, introducerea 
pe scară largă a cuceriri
lor revoluției tehnico-ști- 
ințifice, utilizarea cu ma
xim randament a tuturor 
resurselor, sporirea com
petitivității mărfurilor ro
mânești pe piața externă, 
creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, 
diminuarea consumuri
lor, a costurilor de pro
ducție.

Participanții la plenară 
și-au exprimat aprobarea

Totodată, președintele 
Nicolae Ceaușescu a re
afirmat poziția României 
cu privire la necesitatea ca 
toate statele, și îndeosebi 
țările europene, să conlu
creze activ, să aibă iniția
tive și să participe, într-un 
mod sau altul, la efortu
rile pentru oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării.

Examinîndu-se îndea
proape situația de pe con
tinentul european, a fost 
evidențiată importanța în
făptuirii, ca un tot unitar, 
a prevederilor Actului fi
nal de la Helsinki, asigu
rării continuității proce
sului de edificare a secu
rității și cooperării în Eu
ropa. In acest sens, s-a 
arătat că încheierea cu 
rezultate pozitive a Con
ferinței de la Stockholm 
pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru de
zarmare în Europa, pre
cum și a negocierilor de 
la Viena privind reduce
rea trupelor și armamen
telor în centrul Europei ar 
avea o influență favorabi
lă asupra climatului politic 
mondial, ar contribui la 
realizarea unei Europe 
unite, bazată pe respecta
rea diversității de sisteme 
politice, pe dreptul fiecărui 
popor de a-și alege singur 
calea dezvoltării libere și 
independente. 

unanimă față de prevede
rile proiectului Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
țării și proiectului Buge
tului de stat pe anul 1986, 
apreciind că acestea re
flectă întru totul orientă
rile secretarului general 
al partidului și sînt în de
plină concordanță cu ho- 
tărîrile Congresului al 
XIII-lea al P.C.R.

Participanții și-au ma
nifestat totala adeziune la 
politica externă a partidu
lui și statului nostru, pro
movată cu strălucire de 
secretarul general al parti
dului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, slujind 
cu inepuizabilă energie și 
devotament patriotic inte
resele vitale ale poporului 
român, cauza edificării so
cialismului și comunismu
lui în țara noastră, s-a 
afirmat, totodată, în conș
tiința lumii ca un neobo
sit luptător pentru pro
movarea păcii, destinderii, 
dezarmării, securității, în
țelegerii și colaborării in
ternaționale, pentru reali
zarea idealurilor de liber
tate, independență și pro
gres ale tuturor națiunilor.

In continuarea lucrări
lor, la propunerea prezi
diului, care a informat că 
în cadrul dezbaterilor în 
plen și în secțiuni au luat 
cuvîntul 198 de tovarăși, 
participanții au aprobat 
sistarea discuțiilor.

Plenara a adoptat, apoi, 
în unanimitate, documen
tele supuse dezbaterii.

Trecîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
Plenara, avind în vedere

Șeful statului român a 
subliniat că se impune 
sporirea eforturilor pentru 
soluționarea globală a pro
blemelor subdezvoltării și 
instaurării noii ordini e- 
conomice mondiale, pen
tru asigurarea unui climat 
de colaborare, bazate pe 
deplina egalitate și echitate 
între toate statele lumii, 
relevînd, în acest context, 
necesitatea eliminării res
tricțiilor de orice fel în 
calea schimburilor econo
mice internaționale.

In legătură cu situația 
din Orientul Mijlociu, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția Româ
niei privind urgența con
vocării unei conferințe in
ternaționale, sub egida 
O.N.U., în vederea rezolvă
rii situației din această 
regiune, pe calea tratati
velor, cu participarea tu
turor părților interesate.

Șeful statului român și 
secretarul de stat ameri
can și-au exprimat satis
facția față de convorbiri
le avute și au evidențiat 
însemnătatea continuării 
contactelor și consultărilor 
bilaterale, la diferite ni
veluri, pentru mai buna 
eundaștere reciprocă, pen
tru extinderea și întărirea 
conlucrării dintre România 
și S.U.A., în folosul ambe
lor țări și popoare, al cau
zei generale a păcii, înțe
legerii și colaborării in
ternaționale. 

faptul că unii tovarăși 
din Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Oa
menilor Muncii și-au schim
bat locul de muncă, a a- 
probat următoarele mă
suri organizatorice :

— eliberarea tovarășu
lui Ilie Verdeț din funcția 
de vicepreședinte al Bi
roului Executiv al Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii și alegerea 
in această funcție a tova
rășului Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Cen
tral al partidului, pre
ședintele Consiliului Cen
tral de Control Muncito
resc al Activității Econo
mice și Sociale •;

— eliberarea tovarășei 
Elena Burtea din funcția 
de vicepreședinte al Bi
roului Executiv al Consi
liului Național al Oameni
lor Muncii și alegerea in 
această funcție a tovarășei 
Lina Ciobanu, președin
tele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor ;

Plenara Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor 

Populare
Luni a avut loc plenara 

Comitetului pentru Pro
blemele Consiliilor Popu
lare, care a analizat mo
dul în care organele locale 
ale puterii și administra
ției de stat au acționat 
în acest an pentru reali
zarea sarcinilor economi
co-sociale ce le-au reve
nit în domeniile indus
triei mici, prestărilor de 
servicii, exportului, siste
matizării localităților, in

Cronică
In vederea perfecțio

nării activității în domeni
ile industriei alimentare 
și achiziționării produse
lor agricole, al întăririi 
controlului asupra reali
zării producției vegetale 
și animale și pentru deli
mitarea mai precisă a sar
cinilor și răspunderilor 
privind producția, indus
trializarea și desfacerea 
produselor agricole, prin 
decret al Consiliului de 
Stat a fost înființat Mi
nisterul Industriei Ali
mentare și al Achiziționă

zj cruzi li rzirezi
Sosirea la Moscova a delegației 

R.S. România, condusă de primul ministru 
al guvernului, în vederea participării la 

lucrările sesiunii C.A.E.R.
MOSCOVA 16 (Agerpres). 

Luni a sosit la Moscova, 
delegația Republicii Socia
liste România, Condusă 
de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia, care va participa la 
lucrările celei de-a 41-a 
ședințe (extraordinare) a 
sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc.

La aeroport, delegația a 
fost întîmpinată de Ni
kolai Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al

— eliberarea tovarășu
lui Mihai Moraru din func
ția de secretar al Birou
lui Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii și alegerea în a- 
ecastă funcție a tovarășu
lui Dimitrie Ancuța, con
silier al secretarului gene
ral al partidului și al pre
ședintelui Republicii.

Primit cu multă căldură, 
a luat cuvîntul, în înche
ierea lucrărilor plenarei, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialisto Româ
nia, președintele Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii.

Cuvintarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebit interes, cu vie 
satisfacție, cu unanimă a- 
probare, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu en
tuziaste și îndelungi a- 
plauze, cu urale și ovații.

vestițiilor și construcți
ilor de locuințe, stabilind 
măsuri pentru încheierea 
în bune condiții a actua
lului cincinal și asigura
rea înfăptuirii întocmai a 
tuturor prevederilor pla
nului pe anul 1986.

Participanții la plenară 
au adresat o telegramă to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România.

rii Produselor Agricole, 
prin reorganizarea Depar
tamentului Industriei Ali
mentare din cadrul Minis
terului Agriculturii și In
dustriei Alimentare și a 
Departamentului pentru 
Contractarea, Achizițio
narea șl Păstrarea Produ
selor Agricole.

Prin decret preziden
țial, în funcția de ministru 
al industriei alimentare și 
achiziționării produselor a- 
gricole a fost numit tova
rășul Gheorghe Pană.

P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent ambasa
dorul României la Mosco
va.

☆
La plecare, pe aeropor

tul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășul 
Nicolae Constantin, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului, de miniștri și 
alte persoane oficiale.

A fost de față ambasa
dorul U.R.S.S. ia Bucu
rești.
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