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ȚĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!
IN SPIRITUL INDICAȚIILOR TRASATE DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, LA PLENARA 
CONSILIULUI NAȚIONAL AL OAMENILOR MUNCII

Cu toate forțele pentru

Pregătirea temeinica a producției 
anului viitor

Extinderea mecanizării complexe
Anul 1986 pune în fața 

colectivului I.M. Lupeni 
sarcini sporite la extracția 
de cărbune. Acest lucru 
obligă la executarea unor 
ample lucrări de pregătiri 
în vederea deschiderii de 
noi fronturi. Pe această te
mă am purtat, recent, o 
discuție cu ing. Dumitru 
Dănciulescu, director teh
nic producție al minei.

asigurarea u- 
front de 1 450 
la mina Lu- 

preconizăm e- 
unui volum de 

de deschidere de

seama creș- 
de mecani-

mina Nord,

ce, desigur, pe 
terii gradului 
zare...

— Exact. La
vom extrage mecanizat cir
ca 75 la sută din producție,

iar la Suci în jur de 
tone de cărbune. La 
Nord, vom lucra cu 
bine de înaintare,
Sud, cu două. In 1986, la

163 000 
Lupeni 
7 com-
iar la

(Continuare in pag a 2-a)

Organizarea superioară a extracției

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat la convocarea-bilanț 
a activului de bază de comandă 

și de partid din armată
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a 
participat, marți, 17 de
cembrie, la convocarea- 
bilanț a activului de bază 
de comandă și de partid 
din armată, care a analizat 
pregătirea strategică, ope
rativă, de luptă și politică 
a armatei.

Au luat parte tovarășii 
Ion Coman, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea.

La sosirea la Academia 
Militară, unde s-a desfă
șurat convocarea-bilanț, 
conducătorul partidului și 
statului nostru a fost în- 
tîmpinat de general-co

lonel Vasile Milea, minis
trul apărării naționale, de 
adjuncți ai ministrului.

O gardă militară, alinia
tă pe platoul din fața A- 
cademiei, a prezentat o- 
norul. S-a intonat Imnul 
de Stat al Republicii So
cialiste România.

Participarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la con- 
vocarea-bilanț a fost salu
tată cu deosebită căldură 
și entuziasm de numeroși 
ofițeri. Ei au exprimat 
sentimentele de aleasă sti
mă, dragoste și prețuire 
pe care armata noastră, 
la fel ca întregul popor, 
le nutrește față de condu
cătorul iubit al partidului

și al țării, de comandantul 
suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele că
ruia se leagă nemijlocit 
toate marile realizări do- 
bîndite în ultimele ' două 
decenii, intrate în istorie 
ca epoca de maximă în
florire a României. S-a 
ovaționat și aclamat înde
lung. S-a scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu, 
România!". Tineri ofițeri, 
reprezentînd toate armele, 
și elevi ai instituțiilor mi
litare de învățămînt au 
oferit comandantului su
prem buchete de flori.

(Continuare în pag, a 4-a)

Lucrările
Marii Adunări Naționale

— Pentru 
nei linii de 
ml necesară 
peni—Nord, 
xecutarea 
lucrări 
2 934 ml, săpări și betonări. 
La mina Sud, săpările și 
betonările vor însuma 2 297 
ml pentru o linie de front 
de 150 ml.

— Sporurile de producție 
ale anului viitor se vor fa-

Tehnicianul Vasile Brie, 
șeful sectorului I al I.M. 
Vulcan, este, într-un fel, 
mulțumit. Mulțumit pentru 

în decembrie, sectorul 
care-1 conduce se află 
plan". Brigada condusă 
minerul Gheorghe Dro- 

care lucrează

2
de-

2

Cărbune peste plan
Colectivele întreprin

derilor miniere 
șeni, Livezeni și 
au depășit luni, 
cembrie, în mod 
stanțial sarcinile 
nului zilei, 
producție
de 593 de tone de 
bune.

Pe primul loc în 
trecere se situează 
nerii din abatajele 
canizate ale I.M. Paro 
seni.

Paro- 
I.onea 
16 dc- 

sub- 
pla- 

raportînd o 
suplimentară

|

că, 
pe 
„la 
de
botă,

abatajul cameră nr. 
stratul 3, blocul V, a 
pășit productivitatea mun
cii cu 800 kg de cărbune

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele .Republicii Socia
liste România, marți, 
decembrie, au fost 
în plen lucrările 
a Il-a a celei de-a 
legislaturi a Marii 
nări Naționale.

întrunită într-o perioadă 
de intensă activitate re
voluționară, de puternică 
angajare patriotică a în
tregului nostru popor pen
tru realizarea planului pe 
1985 și pe întregul cinci
nal, pentru pregătirea te-

17 
reluate 
sesiunii 

IX-a 
Adu

meinică în vederea trece
rii la îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a obiec
tivelor viitorului plan cin
cinal — 1986—1990, ac
tuala sesiune dezbate pro
iectele unor legi de o în
semnătate deosebită. Prin 
prevederile lor, în deplină 
concordanță cu
Congresului al XIII-lea al 
partidului, cu 
și indicațiile
general al partidului, tova
rășul Nicolae
cuprinse în
rostite la recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., la Con
gresul șt'inței și învăță-

hotărîrile

Interviuri realizate de 
Gheorghe OLTEANU

orien țările 
secretarului

Ceaușescu, 
cuvîntărilc

(Continuare in pag. a 2)

Brigada de pregătiri condusă de Francisc Kovacs (I.M. Petrila), este una 
dintre cele mai bune formații de acest gen din Valea Jiului. In imagine, șeful 
de brigadă (în mijloc), alături de ortacii dintr-un schimb.

mîntului și la plenara Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii, acestea 
asigura ridicarea pe 
treaptă superioară a 
vității economice și 
ciale, vor dinamiza i 
giile creatoare ale oameni
lor munch într-un efort 
comun pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii parti- ; 
dului și statului de edifi
care a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
ridicare continuă a nive
lului de trai material și

i vor 
o 

acti- 
so- 

ener-

(Continuare în pag. a 4-a)

Noi capacități în pregătite
Minorii din brigada con

dusă de Gheorghe Vasîi, 
din cadrul sectorului I al 
I.M. Uricani au început e- 
chiparea 
frontale, 
abatajele 
rile 1 și
o lungime a liniei de front 
de 150 ml în cărbune. Ce
le două abataje sînt dota
te cu susținere clasică și

unor noi abataje 
Este vorba de 
situate în panou- 
2, care vor avea

vor asigura o substanțială 
creștere a producției zil
nice de cărbune.

Punerea în funcțiune 
acestor noi capacități 
parte dintr-un plan 
măsuri tehnice prin 
se vizează realizarea 
liminarului zilnic la
Iul I.M. Uricani din prima 
lună a anului viitor. (V.S.)

a
face 

de 
care 
pre- 

nive-

Propaganda vîzualâ 
bogată în conținut, 
atractivă, mobilizatoare

I

a

— Rezultatele înregis
trate în zilele Trecute din 
decembrie ne dau certi
tudinea că și această
douăsprezecea lună a a- 
nului va fi încheiată cu 
depășiri ale sarcinilor de 
plan, ne spunea, deunăzi, 
maistrul principal Mihai 
Gudas, șeful S.S.H. Vul
can a ' I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani.

— Cu alte cuvinte, pînă 
acum am fabricat peste 
100 de stîlpi suplimentar 
sarcinilor de plan, com
pletează Gheorghe Dricu- 
Ciucă, secretarul comite
tului de partid. Iar dacă 
vom continua așa, pro
ducția fizică a acestei 
luni va fi realizată 
procent de 105—106 
sută.

„Realizarea și depăși
rea indicilor de plan con
stituie doar o fațetă a 
activității noastre, ne '

mai spunea tovarășul 
Dricu-Ciucă. O alta, con
tinua el, este aceea 
toutilării".

Cele relatate de 
tarul comitetului

a au-

secre-
de

la 150“, se destăinuia ți
nui din tineri.

Dacă, pină nu demult, 
stil pul se ridica pe masa 
de montaj cu... „hei-rup", 
acum se poate vorbi că

Un mod firesc de a-ți face datoria
ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

în
la

partid se adeveresc încă 
de la primul popas, in 
hala în care muncește 
brigada condusă de Nelu 
Popa. Trebuie făcută pre
cizarea că, aici,
ai formației, dintre 
brigadierul Popa îi 
mește pe Constantin 
Iade, Iuliu Masallco, 
tru Priscan și Kiss 
van, montează zilnic 
115—130 stîlpi SVJ. 
unele zile, cînd a 
nevoie, am realizat

membri 
care 
nu- 
Pa- 
Pe- 
Ist- 

cam 
„In 
fost 

pină

acest procedeu a fost a- 
bandonat.
rii unui 
ridicat pe 
taj și la 
cercări stîlpi SVJ 
și 200 s-a materializat în 
scurt timp. „Propunerea 
construirii instalației a- 
parține acestor tineri, ne 
spune maistrul principal 
specialist Francisc Șoo. 
Și nu este singura, adau
gă dumnealui, dispoziti
vul necesar fixării co
recte a coloanei interioa-

Ideea const rui- 
dispozitiv de 
masa de mon- 
standul de in-

160

. . ...
re a stîlpului a fost con
struit' tot de ei".

Pe Alexandru Lăzăruț, 
Ludovic Matyus, Francisc 
Kiss și Zeno Canea, din 
formația de reparații e- 
chipament hidraulic, îi 
găsim trebăluind în ju
rul unui utilaj. Este ma
șina de montat arce pe 
plan înclinat tip AfMA 
750, ni se explică, un nou 
produs al fabricii noas
tre destinat echipării cu 
susținere metalică a ga
leriilor de preabataj. 
„Prototipul este terminat, 
îmbunătățirile la proiect 
aduse de noi dau rezul
tate, urmează ca — după 
testare — utilajul să in
tre în 
rie“ ne 
mafiei.

dem că
rind", adaugă Zeno Canea.

O. GHEORGHE

or- 
de 
an

econo-
de 

pre-

nî- 
de 
de

i

producția de 
spune șeful 
„Și aceasta 
va fi cit de

se-
for- 
cre- 
cu-

(Continuare în pag. a 2-a)

A intrat în tradiția 
ganizației municipale 
partid ca la sfîrș.it de 
să se evalueze rezultatele 
și experiența activității în 
domeniul propagandei — 
importantă componentă a 
muncii de partid, mijloc e- 
ficient de informare, edu
care, stimulare și mobili
zare a colectivelor de oa
meni ai muncii la înfăp
tuirea sarcinilor
mico-sociale. O astfel 
evaluare a avut loc, 
cum am mai relatat, zilele 
trecute, prilejuită de faza 
municipală a concursului 
propagandei vizuale. S-a 
făcut bilanțul pe 1985, dar 
valoarea întrunirii a cons
tat, mai ales, în . analiza 
critică a activității desfă
șurate în cursul anului și 
în trasarea direcțiilor de 
a< țiune pentru ridicarea

Principalele concluzii și măsuri ce se im
pun pentru viitor în domeniul propagandei vi
zuale, inclusiv clasificarea gazetelor de perete, 
a punctelor de informare și documentare — 
în pagina a III-a. ,

propagandei vizuale la 
velul sarcinilor stabilte 
Congresul al XIII-lea, 
Plenara C.C. al P.C.R. din
13—14 noiembrie a.c. pri
vind dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei noas
tre naționale în 1986, în 
viitorul cincinal.

In fața participanților 
s-au prezentat, prin pro
iecții de diapozitive, prin
cipalele forme și 
ale 
din

-rea 
rile
juind un valoros 
de experiență, o 
exigentă a rezultatelor 
neajunsurilor, 
clară a
impun pentru 
țirea continuă a 
tului și formelor 
gandei vizuale.

I

i
1

mijloace 
vizuale 

informa- 
dezbate- 

au urmat prile- 
scliimb 
analiză 

și 
stabilirea 

măsurilor ce se 
îm bunătă- 

conținu- 
propa-

propagandei 
municipiu, 
prezentată și 
care

sf%25c3%25aer%25c8%2599.it
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Pe agenda de luciu a organizațiilor de partid

Calitatea reviziilor și reparațiilor
< ------------------------------------------------- ---- —

Emoționantă intîlnire a generații tor
Odată cu dezvoltarea 

impetuoasă a mineritului, 
cu introducerea pe scară 
largă a mecanizării, com
plexitatea activității de 
reparații și revizii a cres
cut proporțional, profesio- 
nalitatea lucrătorilor din 
acest sector fiind tot mai 
mult pusă la încercare. A 
crescut substanțial și gra
dul de specializare a mi
nerului, care, odată cu 
mînuirea complexului me
canizat, a trebuit să învețe 
rapid și bine modul în 
care acesta trebuie exploa
tat, întreținut și protejat 
pentru ca nivelul de pro
ductivitate să se mențină 
la cote superioare.

Pornind de la necesită
țile de zi cu zi pe care 
le ridică activitatea de re
parații, organizația de 
partid din atelierul elec
tromecanic al minei Uri- 
cani, sectorul IV cum i 
se spune, a acționat cu 
deosebită răspundere pen
tru ca fiecare comunist, 
fiecare om al muncii, pus 
în fața situației de a găsi 
o soluție tehnică eficientă, 
să o poată face cu rapidi
tate. Oamenii atelierului 
electromecanic. cei din 
cadrul formațiilor „servi
ce", au reușit o serie de 
îmbunătățiri la mașinile 
șî utilajele miniere, îmbu
nătățiri care traduse în 
fapte de muncă nu înseam
nă altceva decît producti
vități sporite, funcționare

îndelungată la parametrii 
superiori. Astfel, formația 
condusă de comunistul 
Constantin Todea a mon
tat stația TD4 la orizon
tul 400, o instalație moder
nă de comandă și acțio
nare la puțul vest, a în
locuit rezistențele din cir
cuitul rotoric la instalația 
puțului 4. Rezultate su
perioare au obținut și mi
nerii din formația condusă 
de Viorel Bucuresc, care 
finalizează montarea unui 
ventilator de mare debit 
de aer. De asemenea, au 
montat două cazane în 
centrala veche, un boiler 
pentru baia minerilor. For
mațiile de lăcătuși condu
se de Petru Bucuresc și 
loan Biacă au înlocuit va
sele de extracție la puțu
rile vest, 4, schip și au 
rezolvat alte lucrări de 
mare însemnătate pentru 
buna funcționare a mașini
lor și utilajelor miniere. 
Alături de aceste formații 
la buna funcționare a ma
șinilor contribuie zilnic 
comuniștii din formația 
„service" conduși cu com
petență de loan Ciminga, 
care de fiecare dată găsesc 
o rezolvare operativă defec
țiunilor ivite în mină, la 
complexele mecanizate și la 
alte utilaje de mare capa
citate angrenate în efortul 
de creștere a producției de 
cărbune.

Fiorin BEJAN, 
Uricani

Numeroase și impresio
nante în încărcătură de 
sentimente au fost mo
mentele sărbătorești ce 
au marcat jubileul minei 
centenare — Aninoasa. 
Dintre toate însă, cea 
mai emoționantă și mai 
puternică în vibrație su
fletească a fost INTIL- 
NIREA OAMENILOR. A 
oamenilor din generațiile 
de ieri și de azi ale co
lectivului minei.

Căci ce altceva putea 
să declanșeze acea vi
brație frenetică a unei 
întregii săli festive, cînd 
cei doi bărbați și-au tran
smis mesajul generațiilor 
de mineri? Veteranul 
Cristea Aurel, minerul 
pensionar de azi și re
putatul șef de brigadă de
acum cîțiva ani, Erou 
al Muncii Socialiste, dînd 
mina cu tînărul și des
toinicul brigadier Vasile 
Florea, i-a înmînat aces
tuia lampa de miner — 
simbol al demnității oa
menilor ce au îmbrățișat 
meseria bărbătească a 
scoaterii cărbunelui din 
adîncuri.

Clipe unice au trăit 
din inimă, cu bucuria 
reîntîlnirii cu mina, cu 
colectivul din care au 
făcut și ei parte cu ani 
în urmă, mineri pensio

nari de azi cum sînt 
Ioan David și Constantin 
Ghiorma, maiștrii Teodor 
Bulea, Nandra Ceuță,

Pregătirea producției anului
Extinderea mecanizării complexe

TJrmare din pag i>

I.M. Lupeni vor fi în func
ție 12 complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată 
a cărbunelui, față de 10, 
cîtc sînt la ora actuală. Ne 
străduim ca sectorul III să 
lucreze, în tot cursul anu
lui viitor, cu trei abataje 
dotate cu complexe meca
nizate,. iar la sectorul IV 
numărul complexelor să 
crească Ia cinci. Dorim ca 
mina Sud să fie dotată, pî- 
nă la finele lui 1986, cu 
trei complexe mecanizate. 
Pentru aceasta, în trimes
trul doi al anului viitor, 
vom introduce două com
plexe, iar în trimestrul III 
preconizăm, aici, montarea 
celui de-al treilea complex 
mecanizet. Aceasta, deoare
ce, spre sfîrșitul anului

viitor, la mina Sud va in
tra în funcție incă o ca
pacitate, de 250 000 tone de 
cărbune.

— Ce alte lucrări urmea
ză să fie încheiate în anul 
viitor ?

— Aș aminti lucrările 
de investiții ce vizează a- 
sigurarea fluenței trans
portului. Odată cu încheie
rea lucrărilor de la orizon
tul 360, se va crea posibi
litatea ca întreaga produc
ție a sectorului IV să fie 
evacuată pe puțul cu schip. 
Referitor la aceasta mai 
amintesc executarea suito
rului colector de la orizon
tul 480 și a unui plan în
clinat, lucrări care, termi
nate, creează condițiile e- 
vacuării întregii producții 
a minei noastre pe moder
na instalație a puțului cu 
schip.

Organizarea superioară a extracției
(Urmare din pag. 1)

pe post nu numai în no
iembrie, dar și în decem
brie. Productivități de 9,40 
tone de cărbune pe post, 
superioare celor planificate, 
s-au obținut și în abatajul 
brigăzii conduse de Ion

Sima. „In ultimele zile, 
precizează interlocutorul, 
minerii lui Carol Ivacsoni, 
din abatajul cameră nr. 1 
est, stratul 3. blocul IV, au 
atacat o nouă*, felie, ajun- 
gind la peste 7 tone de 
cărbune pe post".

Dar, șeful sectorului es

te doar aparent mulțumit. 
In fond, trăiește o nemulțu
mire pentru faptul că, pe 

.11 luni, minusul, față de 
producția planificată, este 
de aproape 10 mii de tone. 
„De ce ?“, întrebăm. „Se
mestrul I l-am încheiat cu. 
vreo două sute și ceva de 
tone plus, ne zice tehnicia
nul Brie. Apariția focurilor 
endogene la abatajul came
ră nr. 3, straiul 3, blocul 
VII a scos însă din pro
ducție o capacitate de 4 000 
tone de cărbune pe lună. 
/\bia în noiembrie am re
ușit să redeschidem aba
tajul afectat și să recupe
răm ceva din minusul în
registrat. Desigur, în ultima 
lună a anului, eforturile 
noastre sînt canalizate în 
direcția realizării planului 
și a pregătirii producției 
viitorului an“.

Ajungînd la acest punct, 
șeful sectorului I ne face 
cunoscută una dintre mă
surile prevăzute pentru 
1986. Este vorba despre 
comasarea sectoarelor I și 
VI, pe considerentul că 
ambele sectoare exploatea
ză strate din același bloc. 
In prezent, ceea ce îi pre
ocupă pe ing. loan Teu, 
șeful sectorului VI. și pe 
tehnicianul Brie este flu
xul de transport : punerea 
la punct a aprovizionării

I
I
!
i
i

DEZBATERE. Astăzi, la 
I.P.C.V.J., incepînd cu ora 
14, sub genericul „Cinci
nalul revoluției tehnico-ști- 
ințifice, al calității și efici- comerciale 
enței" are loc o interesantă 
dezbatere cu tema „Căi și 
mijloace pentru economisi
rea de materii prime, ma
teriale și reducerea cheltu
ielilor de producție". Dez
baterea are loc în organi-

zarea I.P.C.V.J. și Casei de 
cultura. (Al.H.)

UNITĂȚI COMERCIA
LE. La parterul blocurilor 
2 și 42 D de pe bulevardul 
Păcii din noul centru civic 
al Lupeniului a început a- 
menajarea unor noi unități 

aparținînd de
I.C.S.M Lupeni. La blocul 
2 se amenajează magazi
nele de bijuterie, cosmeti
ce și jucării, iar la parterul 
blocului 42 un magazin ge
neral și o măcelărie.

ELEVII LA DATORIE.

„Ofensiva frunzelor", 
s-ar putea denumi 
șită . 
peste 
câni 
nelor 
șului 
căzute în
Acțiunea 
adunat 
din 
jinită și de comitetele 
cetățeni.

EXPOZIȚIE. La Lupeni 
are loc astăzi, la florăria 
din oraș, vernisajul expo
ziției de artă plastică a

așa 
reu- 

a 
Uri- 

zo-

o 
acțiune patriotică

300 de elevi din 
pentru curățirea 
verzi, a străzilor ora- 
de frunzele veștede 

această toamnă, 
elevilor care au 

și curățat frunzele 
tot orașul a fost spri- 

de

Dumitru Her, Gheorghe 
Ceapă, inginerii Ion Tor
cea, Petru Muntean, Mi
hail Buzdugan, Iosif 
Zlăgneanu, Sever Groza
vii, Mircea Dula, ca să-i 
amintim doar pe cîțiva. 
Dar cîți alții și alții nu 
au încercat în suflet bu
curia revederii 'ii foștii 
colegi de muncă de la 
Aninoasa, nostalgia de- 
pănării unor amintiri 
dragi și de neuitat. Iar 
amintirile superbe ale re- 
întîlnirii generațiilor de 
ieri și de azi ale colecti
vului mineresc de la A- 
ninoasa vor rămîne me
reu vii și perene peste 
anii și deceniile ce vor 
urma în cel de-al doilea 
secol de existență in care 
mina a pășit. (I. BAL AN)

Predarea ștafetei.

viitor U N M O D F1RESC
cu piese de schimb și gă
sirea unor soluții in vede
rea rezolvării problemelor 
ce le creează viiturile de 
apă. „Ne-am consultat îm
preună, ing. Teu, maistrul 
electromecanic Ion Sava și 
șeful de brigadă Gheorghe 
Buhuțan, și am găsit calea 
pentru a ieși din impas : 
crearea unor jompuri de 
decantare a apei, lucru ca
re, de fapt, a și început".

Toate eforturile colecti
vului sînt îndreptate acum 
spre pregătirea producției 
anului viitor. Minorii Du
mitru Drobotă, Vasile Șan- 
dru. Costache Durnea, 
Nicolae Panaite, Traian Sîr- 
bu. Petre Bombea, Vasile 
Borodi, Nicolae lluțușor și 
ortacii din schimburile pe 
care le conduc acționează 
insistent pentru înfăptuirea 
măsurilor necesare creșterii 
realizării zilnice încă din 
această lună, la nivelul sar
cinilor prevăzute pentru ia
nuarie 1986. Dorința lor, 
după cum am înțeles din 
relatările șefului de sector, 
este ca pe tot parcursul 
nului viitor 
facă dovada 
priceperii, a 
muncitorești, 
finitorii, în 
a eforturilor
creșterii producției do căr
bune.

(Urmare din pag I)

Nu mai prejos se 
tuează cind e vorba 
autoutilare, formația 
montaj ACH. Șelul 
brigadă Ioan 
preună cu

si
de 
de 
de 

îm-Jina,
Alexandru 

Antal, Ianos Lucaci, Hen- 
ric Hunik și Grigore Mai
eu — ca să amintim doar 
cîțiva dintre membrii for
mației — au in vedere 
dotarea atelierului TIî 
din Vulcan cu un auto- 
ridieător. Aceasta, pe lin
gă reparațiile executate

la agregatele hidraulice, 
pistoalele de pozare pen
tru stîlpii hidraulici, ro
binetele de înaltă presiu
ne etc. Cum înțeleg ei 
autoutilarea? „Simplu, ca 
un lucru necesar nouă 
și colegilor din alic ate
liere", ne răspunde loan 
Jina.

Un răspuns care exclu
de orice alt comentariu.. 
Un răspuns care vorbește 
de la sine despre modul 
firesc în care acești ti
neri muncitori înțeleg să- 
și facă datoria. Ajutîndu- 
se pe ei înșiși, dar și pe 
alții.

Numai cu picioroange

a- 
colectivul să 
abnegației și 
înaltei dăruiri 
trăsături de- 

această etapă, 
consecvente

Do-a lungul a mai mul
tor luni, locuitorii liniștitei 
străzi Enăchiță Văcărescu 
din Petroșani au avut par
te „de bucuria-' ca strada 
lor să fie străbătută de 
un șanț adine de cîțiva 
metri in care, după ce au 
trecut și primăvara și va
ra, deci in toamna aceasta, 
a fost introdusă, in fine, 
o conductă de canalizare. 
După aceasta reușită mult 
așteptată a constructorilor, 
era firesc ca bucuria loca
tarilor să fie pe măsură.

artistei amatoare Maria 
Pop, membră a cercului 
„Paleta”. Vernisajul arc loc 
la ora 16.

SERBĂRI ȘCOLARE. 
Sînt în plină desfășurare 
serbările școlare trimestri
ale. La Petrila, după ce vi
neri a avut loc serbarea 
școlii generale nr. 6, ieri 
au avut serbări școlile nr. 
2 și 5. Manifestările s-au 
desfășurat pe scenele clu
burilor muncitorești din 
Petrila și Loneă, fiind 
trenate toate formațiile 
tistice pionierești.

SIMPOZION. Ieri, în 
organizarea Consiliului mu
nicipal al organizației pio
nierilor, la Casa de cultură 
a avut loc un simpozion cu 
tema „Obiceiuri laice de 
ia nă“. Pionierii au pre
zentat referate, iar forma
ții artistice din școli 
exemplificat muzical. 
H.)

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

regula. Pentru 
zona.

mari, 
de pînă in glezne
neavînd 
dc

tă 
sa 
și

■ 
II

Dar jiu a fost așa, deși 
șanțul a fost acoperit și 
strada este pe cale să-și 
recîștige aspectul de altă
dată. Cetățenii nu au a- 
vut ocazia să se bucure, 
pentru că acolo unde tre
buie să iasă din stradă, la 
racordul acesteia eu stra
da Mihai Viteazul, umplu
tura de ^ămînt cu « are 
s-au acoperit conductele 
s-a transformat după pre- 

• cipitații într-o veritabilă 
masă clisoasă, noroi in toa- 

a traver-
ectățcnii, și mici 

trebuie să se înl'un- 
în noroi, 

nici o altă șansă 
' a trece bifurcația. 
Și, să nu apeleze la 

picioroange pentru traver
sare, tot constructorii 
putea veni în ajutorul 
tățenilor cu un.camion 
pietriș sau de zgură... 
de altceva, dar s-ar putea 
preveni o situație de ge
nul celei relatate de un 

- bunic, locatar al străzii:
„Inchipuiți-vă, nepoțelul 
mi s-a întors de la școală 
doar într-un pantof, pe 

■ celălalt nu l-ac putut scoate ’ 
din noroi... “ (D. STEJARU)

ar 
ce
de 

Nu
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Pentru implicarea mai eficientă a muncii po.itico-educative în
realizarea sarcinilor economco-socale

PROPAGANDA VIZUALĂ
bogată în conținut, atractivă, mobilizatoare

In acest an a existat o 
preocupare sporită pentru 
ca propaganda vizuală să 
se afirme cu o forță de 
convingere și influențare 
tot mai mare în ansamblul 
de forme și mijloace ale 
muncii politice folosite de

organele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C. și 
pionieri, c.o.m. pentru mo
bilizarea oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul 
XIII-lea al partidului.

din 
de 

pro-

al

Problematică majoră, 
modalități de expresie atractive

fice colectivelor de mun
că, localităților municipiu
lui, oglindesc evenimentele, 
preocupările oamenilor. In 
această idee au evoluat în 
concurs gazetele de perete 
și panourile propagandei

brica de mobilă Petrila 
și altele. De asemenea, 
gazetele cetățenești 
localități sînt lipsite 
interes în tratarea
blematicii orașelor, colecti
vele lot nu sînt orientate 
pentru a cuprinde o diver
sitate de aspecte din car
tiere, din viața și munca 
locuitorilor. Astfel de ga-

zete sînt în cartierul 8 
Martie Petrila și în noul 
centru al orașului Lupeni. 
Gazetele nu-și aduc con
tribuția pe măsura cerin
țelor la dezvoltarea simțu
lui civic, la mobilizarea 
cetățenilor la acțiunile de 
bună gospodărire și înfru
musețare.

îndrumate și sprijinite 
îndeaproape de organele de 
partid în planificarea 
muncii, în strînsă legătură 
cu realitățile colectivelor 
de muncă și problemele ce 
le preocupă, gazetele de 
perete au abordat o pro
blematică majoră, folosind 
o gamă diversă de genuri 
publicistice și modalități 
de expresie grafică. Așa se 
întîmplă la gazetele comi
tetelor de partid de la mi
nele Lupeni, Petrila, Uri
cani, Livezeni, A- 
ninoasa, I.P.S.R.U.E.E.M., 
preparațiile Lupeni, Petri
la care s-au clasificat pe 
locuri fruntașe în concur
sul propagandei vizuale pe 
localități. Cele mai multe 
gazete de perete au militat 
pentru lărgirea ariei abor
date din problematica com
portării oamenilor în pro
ducție, familie și socie
tate, contribuind din plin 
la educarea acestora în 
spiritul eticii și echității 

socialiste. O bună activi
tate au desfășurat și colec
tivele gazetelor satirice. 
Prin promovarea unei cri
tici principiale, curajoase, 
ele u devenit adevărate 
in-.j'-îmente de educare a 
oamenilor, de combaterea 
n aj’insurilar, crearea unei 
opinii intransigente împo
triva abaterilor.

Gazetele de perete dau 
exp.- sie re ,lit ...lor speci-

Activitate susținută la punctele de 
informare și

Există preocupări și pen
tru îmbunătățirea activi
tății stațiilor de radioam
plificare. O bună activitate

documentare
sens

co-
in-

Concluzii pe marginea fazei 
municipale a concursului 

propagandei vizuale
vizuale de la minele Lu
peni, Petrila, Uricani, Li
vezeni, Aninoasa, Vulcan, 
Dîlja, Preparația Lupeni, 
I.U.M.P., I.P.S.R.U.E.E.M.,
de la școlile generale nr. 
1 și 6 Petroșani, nr. 3 și 1 Lu- 
peni, 
câni, 
nr. 6 
ceele
și nr. 2 Lupeni. A existat 
în acest an o bună preocu
pare pentru asigurarea 
propagandei vizuale în lo
calități prin panouri cu un 
conținut adecvat, cviden- 
țiindu-se în mod deosebit 
orașele Vulcan, Uricani, 
Lupeni și Petroșani. Pro
paganda vizuală din uni
tățile de învățămînt spri
jină elevii, pionierii și stu
denții în realrzarea proce
sului instructiv-educativ, 
orientarea școlară și pro
fesională.

Aninoa- 
și Vul- 
comite- 
pretind

Casa de copii Uri- 
nr. 4, 6 și 1 Vulcan, 
Petrila, precum și li- 
industriale Petroșani

concordanță 
unității, 
activitate 
cabinetele

documentare

cu

au
și

Consocvență în munca
poiitico-educativă

desfășoară colectivele sta
țiilor de ia minele 
sa, Petrila, Lupeni 
can. Dar nu toate 
tele de partid
responsabililor stațiilor sa
și planifice săptămînal ac
tivitatea prin programe 
zilnice de emisiuni, elabo
rate în
necesitățile

O bună 
desfășurat 
punctele de
politico-ideologică, ele
constituind un mijloc im
portant prin intermediul 
cărora organele și organi
zațiile de partid au asigu
rat o conducere unitară a 
activității de propagandă. 
Cele 59 de puncte de do
cumentare politico-ideolo
gică, din care 8 la nivelul 
comitetelor municipal, oră
șenești și comunale 
partid, 19 în 
31 în școli și 
tul de mine, 
la pregătirea
rea în bune condițiuni 
învățămîntului 
dvologic de partid, sindicat, 
U.T.C. și O.D.U.S. La ma
joritatea cabinetelor și 
punctelor de documentare 
există preocupare pentru 
actualizarea 
a fondului 
completarea 
documentare 
să ilustreze 
trepri nderii, 
de îndeplinire a 
ecortomieo-sociale, 
buind prin aceasta la 
mai bună înțelegere 
către oamenii muncii 
răspunderilor ce le.

Cu toate ri zult it'le bu
ne obținute se constată că 
organizații de partid, sin
dicat și U.T.C. de la unele 
întreprinderi miniere ca 
Bărbăteni, Dîlja, șantierele 
1.A.C.M.M. și A.C.M., spi
tale, cooperativele mește
șugărești, întreprinderile 
corn*‘vi ...ie, oficiile 1’ T.T.R., 
A.U.T.L., tratează cu 
rință activitatea de 
pagandă. Colectivele 
dacționale sînt 
insuficient din partea 
mitetelor de partid, a 
crețurilor cu propaganda 
de la aceste unități. La u-

tratează UșU- 
pro- 
re- 

sprijinite 
co- 
se-

nele colective redacționale 
gazetelor de perete nu 
respectă regulamentul 
concurs pi in elaborarea

de 
întreprinderi, 
1 la Institu- 

au contribuit 
și desfășura- 

a 
politico-i-

ale 
se 
de
în fiecare lună a cel puțin1
trei ediții, iar cînd se a- 
propie fazele de concurs, 
se străduiesc să-și „com
pleteze" ...mapele. Unele 
gazete de perete au arti
cole cu caracter general, 
l'ostivist, învechite, lipsite 
de caracter mobilizator. A- 
semenea gazete sînt la 
cooperativele meșteșugă
rești Lupeni și Petroșani, 
E.G.C.L., F.P.L., atelierul 
de timplărie Livezeni, Fa-

Se remarcă în acest 
activitatea depusă de 
lectivele punctelor de 
formare și documentare de
la minele Petrila, Lupeni, 
Paroșeni, Livezeni, Uri
cani, de la liceele din Pe
troșani și Lupeni, școlile 
generale nr. 6 Petrila, nr. 
6 Petroșani, nr. 1 Lupeni 
și altele care au organizat 
în acest an acțjuni politico- 
educative complexe, stimu- 
lînd interesul comuniștilor, 
al oamenilor muncii pen
tru o mai bună pregătire 
politico-ideologică.

Cu toate rezultatele bu
ne obținute, în activitatea 
cabinetelor și punctelor de 
documentare există și ne
ajunsuri, rămîneri în ur
mă cu privire la asigura
rea bazei de pregătire 
politico-ideologică. Nu toa
te 
au 
puncte de documentare po
litico-ideologică, de exem
plu cele de la I.U.M.P., 
I.F.A. „Vîscoza", coopera
tiva Unirea, A.C.M., uni
tățile de preparații dispun 
de o insuficientă bază 
materială pentru pregă
tirea politico-ideologică a 
oamenilor muncii.

înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor economico-socia- 
le ale noului an impune 
să asigurăm întregii acti
vități politico-idcologice, 
inclusiv propagandei 
zu.de, o calitate nouă, 
garea ei mai strînsă 
realitățile și sarcinile 
fiecare colectiv de muncă.

comitetele de partid 
reușit să amenajeze

vi- 
le- 
dc 

din

porm mentă 
documentar, 

cu materiale 
proprii, care 

activitatea în- 
modalitățile 

sarcinilor 
contri- 

o 
de 

a
revin.

*
<
î

î

l

I 
î 
I 
I

pictori, ț
— loan 
Alexan- 
Lupeni, 
— Pe-

Clasif icarea
gazetelor de perete, satirice, punctelor de informare 
și documentare, a stațiilor de radioamplificare la 
concursul propagandei vizuale.’

I. IN DOMENIUL IN
DUSTRIEI

Gazete de perete :
I — I.M. Lupeni, I.M. 
Petrila, II — I.M. Lonea, 
I.M. Uricani, III — I.M. 
Livezeni, I.M. Paroșeni.

Gazete satirice : I —
I.M. Lonea, II — I.M. U- 
ricani, I.M. Petrii î, III
— Preparația Lupeni, 
I.M. Livezeni.

Gazete „Tineretul și 
producția" : I — I.M. Pe
trila, II — I.M. Lupeni, 
III — I.M. Lonea.

Gazete „Faptul zilei" :
I — I.M. Lupeni, II — 
I.M. Uricani, III — I.M. 
Paroșeni.

Stații de radioamplifi
care : I — I.M. Aninoasa,
II — I.M. Lupeni, III — 
I.M. Petrila, I.M. Vulcan.

PUNCTE DE DOCU
MENTARE

a) din întreprinderi :
I — I.M. Uricani, 
Petrila. II — I.M. 
peni, IPSRUEEM,
Aninoasa, III — I.M. Li
vezeni.

b) la nivel de orașe :
I — orașul Vulcan,
— orașul Lupeni.

Cinecluburi : I —
neclubul Lupeni, i 
clubul Aninoasa.

Propaganda vizuală în 
localități : I — orașul 
Vulcan, II — orașul Lu
peni, III — orașul Uri
cani.

Gazete cetățenești :
I — orașul Uricani, II
— orașul Vulcan, III — 
orașul Lupeni.

Diapozitive, diaporame:
I — Nemeth Francisc — 
orașul Vulcan.

Albume foto : I — .Tur

I.M.
Lu-
I.M.

II

ci- 
cine-

ca Titus — IGCL Petro
șani.

Caricaturiști, 
epigramiști : 
Gal, Iosif Pop 
dru Ebergheni 
Dumitru Filipoiu — 
trila, Nicolae Popa 
Lonea, Adrian Pop — A- 
ninoasa, Grigore Stirci, 
Ion Mihuț și Ion Prise- 
caru — Vulcan, Petrică . 
Hofer — I.M. Uricani, ț 
Pavel Bedea — I.M. Li- ț 
vezeni, Viorel Socol — < 
I.M. Dîlja, Ernest Krai- ’ 
bic — I.M. Livezeni. ț

II. UNITĂȚI DE INVĂ- i 
ȚA MINT

a) Pionieri
Gazete de perete „Se-

— școlile gc- i 
6 Petrila, 6 1 
Vulcan, Casa ’ 
Petroșani, II ț 

generale Ani- ț

*

*

** * *
* *

I
Și

**4

l
I

mafor" : I 
nerale nr.
Lupeni, 4 
pionierilor
— școlile
noasa și nr. 1 Petrila, III
— școlile nr. 7 Petroșani, 
nr. 3 și 5 Petrila, nr. 
Vulcan, nr. 3 Lupeni.

Cabinete de științe so
ciale : I — Șc. gen. 
6 Petrila, II — Șc. 
nr. 6 Vulcan.

b) Licee
Gazete de perete : 

I — Liceul industrial Pe
troșani, II — Liceul 
matematrcă-fizică 
șani, III — Liceul 
nomic Petroșani.

Gazete satirice:
Liceul de
fizică Petroșani, II — Li
ceul industrial nr. 1 Lu
peni, III — Liceul indus
trial Petroșani.

Cabinete științe so
ciale : I — Liceul indus- i 
trial Petroșani, II — Li- J 
ceul nr. 2 Lupeni, III — > 
Liceul nr. 1 Lupeni. ț

1

nr. 
gen.

de 
Petro- 

eco-

I —
matematică-

Calitatea și eficiența
In vederea îmbunătățirii activității 

de propagandă vizuala, pe măsura exi
gențelor puse in fața organelor și orga
nizațiilor de partid de recenta Plenară 
a -C.C. al P.C.R., cu ocazia fazei muni
cipale a fost elaborat și un amplu plan 
de măsuri. Condiția pentru ca propagan
da activitatea politico-educativă să 
se ridice la nivelul exigențelor pe care 
le impune mobilizarea oamenilor mun
cii la înfăptuirea exemplară a sarcini
lor cconomico-soeiaJe ale noului an și 
cincinal, s-a subliniat tot cu acest prilej, 
este folosirea unui larg activ de partid, 
tuturor cadrelor revenindu-le îndatorirea 
sa contribuie din plin la amplificarea 
și sporirea puterii de înrîurire a pro
pagandei.

Un prim deziderat în cadrul preocu
părilor pentru îmbunătățirea propagan
dei vizuale este îmbogățirea conținutu
lui, axarea tuturor formelor -și mijloa
celor sale pe obiectivele activității eco
nomice pe 191!(i.

Reînnoirea, actualizarea — preocupări 
care se cer finalizate chiar în această 
lună — trebuie să aibă în vedere și cri
teriul estetic, să contribuie la înfrumu
sețarea mediului ambiant al calului 
citadin, atît pe arterele de circulație din 
municipiu, cit și la intrările și în inte
riorul întreprinderilor și instituțiilor. 
Acestei cerințe trebuie -să-i răspundă și re
clama turistică și comerciala, domeniu 
în care unitățile de turism, cooperatiste

- cerințe prioritare
și comerciale din Valea Jiului au încă 
multe datorii.

Nuclee importante în realizarea sar
cinilor complexe ce revin propagandei 
de partid, colectivele de coordonare ale 
cabinetelor și punctelor de documentare 
și inform are politico-ideologică sînt che
mate să-și înscrie și ele activitatea în 
cerințele multiple pe care le ridică rea
lizarea sarcinilor din primul an al nou
lui cincinal, îmbunătățirea procesului e- 
ducativ, de formare a omului nou, în 
spiritul sarcinilor subliniate de secreta
rul general al partidului la Plenara din 
noiembrie a C.C. al P.C.R. In acest scop 
organele și organizațiile de partid tre
buie să asigure reorganizarea colective
lor de coordonare a punctelor, desfășu
rarea activității lor pe bază de grafice 
săptămînale, orientarea lor spre reflec
tarea printr-o bază documentară bogată 
a trecutului și prezentului întreprinde
rii.

întreaga propagandă vizuală trebuie 
să situeze în centrul preocupărilor omul, 
colectivele de oameni ai muncii, eu re
zultatele, sarcinile lor. Acestea sînt prin
cipalele cerințe aflate în fața propagan
dei în etapa actuală, rămînînd ca mate
rializarea lor să fie urmărită în mod 
sistematic de organele și organizațiile 
do partid, ca și eficiența întregii munci 
politico-educative. .

zu.de
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a participat la convocarea-biianț 
a activului de bază de comandă 

și de partid din armată

Lucrările
Marii Adunări Naționale
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La intrarea în aula A- 
cademiei militare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fost primit, de asemenea, 
cu puternice aplauze și 
urale.

Deschizînd ședința, mi
nistrul apărării naționale 
a subliniat că armata 
română, asemenea întregii 
noastre națiuni, poartă, to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, o vie recunoș
tință pentru neobosita și 
tumultuoasa sa activitate 
consacrată idealului nobil 
de făurire a socialismului 
ți comunismului pe pămîn- 
tul României, dezvoltării 
ei economico-sociale, a- 
firmării tot mai puternice 
a independenței și suve
ranității naționale, pentru 
grija pe care permanent o 
manifestă față de întări
rea capacității de apărare 
a patriei.

In cursul convocării-bi- 
lanț au luat cuvîntul co
mandanți, secretari de con
silii politice și comitete de 
partid, șefi de state ma
jore, ingineri și alte cadre 
militare, care au scos în 
evidență că Directiva co
mandantului suprem a de
terminat profunde muta
ții calitative în gîndirea 
și acțiunea cadrelor la toa
te nivelurile, a dinamizat 
procesul de accentuare a 
factorilor calitativi în pre
gătirea de luptă și politi- 
eă a armatei. Au fost pre
zentate rezultatele obținu
te, experiența acumulată 
în instruirea trupelor la

Cameră legislativă a 
consiliilor populare, con
vocată prin Decret prezi
dențial semnat de președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întrunit, 
marți, 17 decembrie, la 
București, pentru a anali
za proiectele unor impor
tante legi privind dezvol
tarea economico-socială a 
țării, în profil teritorial, 
pe anul 1986.

In unanimitate a fost 
adoptată următoarea or
dine de zi i

1. Alegerea Biroului Ca
merei legislative a con
siliilor populare.

2. Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Repu
blicii Socialiste România, 
în profil teritorial, pe anul 
1986.

3. Pro'ectul Planului de 
dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare a 
Republicii Socialiste Româ
nia, pe anul 1986.

4. Proiectele bugetelor 
locale pe anul 1986

Intrucît camera legisla
tivă s-a întrunit în prima 
ședință de după alegerile 
de la 17 martie a.c. și du
pă constituirea ei în ca
drul Congresului al III-lea 
al consiliilor populare, și 
în conformitate cu preve
derile regulamentului dc 
funcționare a acesteia, par- 

nivelul cerințelor Directi
vei comandantului su
prem, reliefîndu-se pro
gresele înregistrate pe li
nia ridicării capacității 
combative a unităților și 
marilor unități. Cei care 
au luat cuvîntul au arătat 
că, pe baza principiilor 
doctrinei militare româ
nești actuale, a indicați
ilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a realizat o 
mai bună conlucrare cu 
gărzile patriotice, cu uni
tăți ale Ministerului de In
terne, cu consiliile locale 
de apărare pentru acțiuni 
de pregătire comună, e- 
xerciții și aplicații. Au 
fost reliefate, totodată, mo
dul în care armata își în
deplinește funcția econo
mică, participarea milita
rilor la întreaga viață po- 
litico-ideologică, științifi
că și culturală a țării.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm patrio
tic, primit cu vii urale și 
ovații, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE

CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem 
al forțelor noastre armate.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost 
Urmărită cu deosebit in
teres. cu intensă mîndrie 
patriotică, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze și ovații. 
Ca de fiecare dată cînd 
s-a aflat în mijlocul mili
tarilor, conducătorul parti
dului și statului nostru a

Lucrările Camerei legislative 
a consiliilor populare

^cruziLir4
ticipanții la lucrări au a- 
les, pentru o perioadă de 
un an, noul birou, alcătuit 
din tovarășii i Vasile Băr- 
bulescu, președintele Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean 
Olt în funcția de președin
te al Camerei; Venerica 
Patru, președintele Comi
tetului executiv al Consi
liului popular județean 
Vîlcea, Neculai Ibănescu, 
prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Con
siliului popular județean 
Iași și Ștefan Negreț, prim- 
viccpreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular județean Cluj, 
în funcția de vicepre
ședinți ; Angela Isăroiu, 
vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular județean Mu
reș, Ecaterina Tildă, mem
bru al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular 
al municipiului București, 
Trifon Darie, prim-vice
președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular județean Arad, ca 
secretari ai Camerei le
gislative.

In continuare, au fost 
prezentate proiectele de 
legi incluse pe ordinea de 
zi, și au avut loc dezba
teri.

Participanții au subliniat, 
în mod unanim, că noile 
proiecte de legi reflectă 

fost aclamat îndelung, cei 
prezenți la convocarea- 
bilanț reafirmîndu-și ho- 
tărîrea nestrămutată de 
a-și consacra întreaga ca
pacitate, pregătire și ex
periență sporirii forței 
combative a trupelor, pen
tru a fi gata în orice mo
ment să îndeplinească, îm
preună cu celelalte ele
mente ale sistemului apă
rării naționale, cu între
gul popor, misiunile în
credințate de patrie și 
partid, de comandantul 
nostru suprem.

Convocarea-bilanț a
luat sfîrșit într-o atmosfe
ră de puternic entuziasm, 
de însuflețitoare mîndrie 
patriotică. Cei prezenți au 
făcut din nou tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la ple
care, o emoționantă mani
festare de dragoste, stimă 
și recunoștință. Ei au scan
dat îndelung, cu putere, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — Pace !“, 
„Ceaușescu — La mulți 
ani f“, reafirmînd devo
tamentul profund al între
gii armate față de partid 
și popor, față de coman
dantul suprem, adeziunea 
totală a oștirii la politica 
internă și externă a parti
dului și statului, la elabo
rarea și înfăptuirea căreia 
un rol hotărîtor îl are to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul solemn de a 
sluji cu credință nestră
mutată interesele poporu
lui, ale patriei noastre li
bere și independente. Re
publica Socialistă Româ
nia.

întru totul hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, orientările to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, sînt în deplină 
concordanță cu cerințele 
trecerii României, în noul 
cincinal, de la stadiul de 
țară socialistă în curs de 
dezvoltare la cel de țară 
mediu dezvoltată din punct 
de vedere economic și so
cial, ale accentuării dez
voltării intensive, ale rea
lizării unei noi calități 
a muncii și vieții întregu
lui popor.

In cuvîntul lor, vorbi
torii au arătat că, în con
formitate cu principiile au- 
toconducerii și autogestiu- 
nii econom ico-financiare, 
consiliile populare trebuie 
să ia toate măsurile pen
tru asigurarea autofinan
țării tuturor unităților ad- 
ministrativ-teritoriale, pe 
baza dezvoltării activită
ților producătoare de ve
nituri, sporirii rentabili
tății și valorificării în mai 
mare măsură a tuturor 
resurselor existente pe 
plan local.

Referindu-se la Proiec
tul legii Planului națio
nal unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
în profil teritorial pe a- 
nul 1986, vorbitorii au sub
liniat că cl asigură dez
voltarea intensivă a eco

(Urmare diD pag. 1

spiritual al întregului po
por.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au fost 
întîmpinați, la sosirea în 
rotonda Palatului Marii A- 
dunări Naționale, dc către 
țjeputați și invitați, cu pu- 
ternire aplauze, expresie 
a sentimentelor de înaltă 
stimă și aleasă prețuire 
ale înt’egii națiuni față de 
conducătorul partidului și 
statului nostr u.

Erau prezenți membri și 
membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., 
membri ai Consiliului de 
Stat

Au luat parte, în calita
te de invitați, membri ai 
C C. al P.C.R. și ai guver
nului, conducători de ins
tituții centrale, organiza
ții de masă și obștești, re
prezentanți ai vieții noas
tre științifice, culturale 
și artistice, ziariști.

Se aflau în sală șefii mi
siunilor diplomatice acre
ditați la București, precum 
și corespondenți ai presei 
străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele 
Marii Adunări Naționale,

Prin Decret prezidențial:
— tovarășul general-co

lonel Constantin Olteanu 
se eliberează din funcția 
de ministru al apărării na
ționale, urmînd a primi 
alte însărcinări;

— tovarășul general-co
lonel Vasile Milea se nu- 

nomici naționale pe an
samblu și în profil terito
rial, creșterea susținută a 
venitului național și, pe 
această bază, ridicarea 
continuă a nivelului de 
trai și de civilizație al 
populației din toate zone
le și localitățile țării.

Luîndu-se în dezbatere 
Proiectul planului de dez
voltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe 
anul 1986, s-a relevat că 
acest document se înteme
iază pe hotărîrile Congre
sului al XIII-lea al parti
dului și pe prevederile 
Programului național cu 
privire la realizarea unor 
recolte sigure și stabile, 
ale Programului unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile mem
brilor cooperatori și gos
podăriile producătorilor 
individuali.

In legătură cu proiectele 
bugetelor locale pe anul 
1986, dezbaterile au scos 
în evidență faptul că a- 
cestea asigură veniturile 
necesare finanțării în bune 
condiții a sarcinilor ce 
revin unităților adminis
trați v-teritoriale.

In încheierea lucrărilor. 
Camera legislativă a con
siliilor populare a adoptat 
hotărîri prin care au fost 
aprobate în unanimitate 
proiectele de documente 
înscrise pe ordinea de zi. 

tovarășul Nicolae Giosan.
Pe ordinea de zi sînt 

înscrise următoarele :
1. Proiectul Legii Planu

lui național unic de dez
voltare economico-socială 
a Republicii Socialiste 
România pe anul 1986 ;

2. Proiectul Legii Planu
lui de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare al Republicii So
cialiste România pe anul 
1986 ;

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

4. Proiectul Legii cu pri
vire lr. creșterea produc
tivității muncii, perfec
ționarea organizării și nor
mării producției și a mun
cii ;

5. Proiectele de legi 
pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege emi
se de Consiliul de Stat.

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Ștefan Bîrlea, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a pre
zentat expunerea. asupra 
proiectului Legii Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986; tovară
șul Gheorghe David, mi
nistrul agriculturii, a pre
zentat expunerea asupra 
proiectului Legii Planului

Cronică
mc.ște în funcția de mi
nistru al apărării națio
nale și se eliberează din 
funcția de prim-adjunct al 
ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat 
Major • .

— tovarășul Neculai A- 
gachi se eliberează din

Sesiunea Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc

MOSCOVA 17 (A-
gerpres). Marți, au 
început la Moscova lucră
rile celei de-a 41-a ședin
țe (extraordinare) a se
siunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, Ia 
care participă delegațiile 
țărilor membre.

Delegația țării noastre 
este condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
Tovarășul Mihail Gorbfi- 
ciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. s-a întîl- 
nit, marți după amiază, 
cu șefii delegațiilor guver
namentale și cu secretari 
ai comitetelor centrale ale 
partidelor frățești, care 
participă la lucrările celei 
de-a 41-a ședințe (extra
ordinare) a sesiunii CAER.

Cu acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, au fost tran
smise tovarășului Mihail 
Gorbaciov de către tova
rășul Constantin Dăscă- 

de dezvoltare 
a agriculturii și in
dustriei alimentare al Re
publicii Socialiste Româ
nia pe anul 1986; tovară
șul Petic Gigea, ministrul 
finanțelor, a prezentat ex
punerea asupra proiectu
lui Legii Bugetului de stat 
al Republicii Socialiste 
România pe anul 1986.

Tovarășul Manea Mă- 
nescu, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, a prezentat, în con
tinuare, coraportul Consi
liului Suprem asupra ce
lor trei proiecte de legi.

Raportul comun al co
misiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale, 
care au avizat favorabil 
proiectele de legi aflate în 
dezbatere, a fost prezentat 
de tovarășa Elena Pugna, 
vicepreședinte al Comisiei 
pentru industrie și activi
tatea economico-financia- 
ră.

A început apoi dezbate
rea generală asupra aces
tor proiecte. Au luat cu
vîntul deputății Virgil Ca
zaca, Uie Verdeț, Pavel 
Zarcula, Marin Nedeicu.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

(Agerpres)

funcția de ministru al in
dustriei mc talurgice, ur
mînd a primi alte însăr
cinări t

— tovarășul Marin E- 
naclie se numește în func
ția de ministru al indus
triei metalurgice.
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P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

In conformitate cu ho- 
tărîrea consfătuirii eco
nomice la nivel înalt din 
1984, actuala ședință a 
sesiunii CAER exami
nează Programul complex 
al progresului tehnico-ști- 
ințific al țărilor membre 
ale CAER pînă în anul 
2900.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

lescu, un cald salut și cele 
mai bune urări de. sănăta
te și succese.

Mulțumind călduros, to
varășul Mihail Gorbaciov 
a rugat să se transmită to
varășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial sa
lut de prietenie și urările 
sale de sănătate și succe
se în activitatea ce o des
fășoară în fruntea parti
dului și statului.

In cadrul întîlnirii, to
varășul Mihail Gorbaciov 
a prezentat principalele 
preocupări ale P.C.U.S., 
ale popoarelor Uniunii So
vietice, în întîmpinarea 
celui de-al XXVII-lea Con
gres al partidului.
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