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- - f Sub președinția tovară- , șului. Nicolae Ceaușeșcu, secretar. general al Partidului Comunist Român, în zilele de 23 și 24 iunie, au avut loc lucrările Plenarei C C. al P.C.R.Comitetul Central al partidului a adus un călduros și vibrant omagiu tovarășului Nicolae Ceaușeșcu secretar general , al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, .cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov, pentru îndelungata’și eroica să activitate revoluționară pusă, de peste o jumătate de secol, în slujba cauzei partidului, patriei și poporului, edificării socialismului și comunismului, creșterii prestigiului ți a rolu- lului României în lume, triumfului idealurilor de pace, înțelegere și colaborare internațională.

Omagiul a fost prezentat de tovarășul Emil Bobu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretai’ al C.C. al P.C.R.Trăind profund acest moment înălțător, partici- panții au scandat îndelung, cu însuflețire „Ceaușeșcu — P.C.R. 1“ ~porul!", mîndria, Ceaușeșcu RomâniaPlenara a prilejuit o puternică reafirmare a dragostei și recunoștinței nețărmurite a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei față de cel mai iubit și stimat fiu al națiunii noastre, ilustrul conducător, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, care călăuzește cu înțelepciune și patos revoluționar țara și poporul spre orizonturi toț mai luminoase de gistrala progres și civilizație,/ spre comunism. Plenara Comitetului Centrai s-â constituit într-o impresionantă manifestare a unității indestructibile a tuturor fi-

„Ceaușeșcu și po- „Stiina noastră si
1“

ilor României socialiste, a întregii națiuni, în jurul partidului, al secretarului său general, ,a voinței neabătute de a acționa, cu dăruire și abnegație, pentru transpunerea în viață a planurilor de dezvoltare e- conomico-socială a țării, de ridicare continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului, pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a Programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In cadrul dezbaterilor, în plen și în comisii, au luat cuvîntul 82 de tovarăși,Desfășurîndu-se sub semnul importantelor orientări și sarcini cuprinse în ma- ‘ cuvîntare rostită de secretarul general al partidului în deschiderea plenarei, dezbaterile au prilejuit o amplă analiză, e-
(Continuare în pag. a 4-a)

Omagiul 
Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
adus tovarășului Nicolae Ceaușeșcu 

de ani 
comuniști

cu prilejul împlinirii a 50 
de la procesul luptătorilor 

i de la Brașov
au omagiat cu înaltă și vibrantă cinstire, 
cu profundă emoție împlinirea a 50 de api 
de la procesul luptătorilor comuniști și 
antifasciști de la Brașov, în fruntea cărora 
s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, i- 
lustrul nostru conducător, revoluționarul 
încercat și patriotul înflăcărat, militantul de 
frunte al mișcării comuniste și muncito
rești, a cărui muncă neobosită și viață 
pilduitoare s-au contopit cu activitatea 
eroică și glorioasă, de peste șase decenii 
șî jumătate a Partidului Comunist, cu 
interesele vitale ale țării, ale poporului 
român, cu nobila cauză a socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al pa-

șî antifasciști
Actuala Plenară a Comitetului Central 

al partidului are o importanță deosebită 
prin documentele de excepțională însem
nătate supuse dezbaterii, care vor asigura 
înfăptuirea în cele mai bune condițiuni a 
hotărîrilor istorice ale Congresului al 
XIII-lea, trecerea țării noastre într-o e- 
tapă nouă, superioară de dezvoltare eco- 
nomico-socială, ridicarea României, liberă 
și demnă, pe noi culmi de progres și ci
vilizație, creșterea necontenită a bunăstării 
generale a poporului — țelul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român, e- 
sența societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm cu succes pe 
pămîntul patriei.

Plenara își desfășoară lucrările într-un triei. 
moment de aleasă semnificație istorică, în 
aceste zile cînd întregul partid și popor
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OaspețiAșa după cum s-a anunțat, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușeșcu și a. tovarășei Elena .Ceaușeșcu, secretarul general al Partidului African al Independenței din Capul Verde, . președintele Republicii . Ca-. pului Verde, tovarășul A-.., ristides Maria Pereira, și tovarășa Carlina Fortes Pereira efectuează o vizită oficială de prietenie în , ța- . ra noastră.In cursul zilei de marți,
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de
BrașovIn încheierea vizitei, tovarășul Aristides Maria Pereira a felicitat călduros colectivul uzinei și a consemnat în cartea de onoare înalta apreciere pentru rezultatele obținute de constructorii de tractoare brașoveni.A fost vizitată, apoi, In- de stat Prejmer, unde, de a- semenea, oaspeții au apreciat realizările acestei puternice unități și au a- dresat felicitări harnicului colectiv de muncă de aici.

ai județuluiînalții oaspeți s-au aflat în județul Brașov.La întreprindereatractoare Brașov, oaspeții au vizitat principalele secții de producție, luînd cunoștință de puternica dezvoltare a uzinei în ultimii 20 de ani. Au fost prezentate cele mai recente tipuri de tractoare create în în- treprinderea agricolă treprindere care se' disting priritr-o linie modernă, prin puteri și fiabilitate ridicate, prin multi funcționa li ta4- tea lor.
ȚĂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNEI

(Continuare in pag. a 4-a)

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii 

și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și SocialeSub președinția tovarășului Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România,: marți s-au deschis lucrările Plenarei Consiliului Național al Oamenilor Muncii din indus- . tiie, construcții, transporturi, circulația mărfurilor și. finanțe și a Consiliului Suprem al Dezvoltării E- conomice și Sociale.La sosire, în Sala Palatului Republicii, unde se desfășoară lucrările, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, tovarășa Elena Ceaușeșcu au fost întîmpinați de partici- panții la plenară cu puter
nice aplauze și ovații, 
scandat cu 
„Ceaușeșcu
„Ceauș-?s.v
expresie ■» .amawlteți 
f die? <L.'*V_iai0K<L 
rată cu FwafâMrj
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Cu planul semestrial îndeplinit
Constanța și ritmicitate 

in realizarea și depășirea planului
■ Aproape 22 000 tone de cârbu- pe post ■ Cu cele 17 600 tone ex* 

ne au fost extrase suplimentar de la trase peste prevederi, minerii secto- 
începutul anului ■ Productivitatea rului IV se 
muncii realizată la nivelul întregii socialiste 
activități a fost superioară sarcini- și III revin 
lor planificate, în medie, cu 150 kg fruntași.Faptul că au ' lansat chemarea la întrecere, pe anul 1986, către toate unitățile miniere din ramura carboniferă a țării a constituit pentru colectivul de la. I.M. Lonea un puternic stimulent moral în bătălia pentru a da ță- . rii cit mai mult cărbune. Printr-o puternică mobilizare, minerii colectivului fruntaș au reușit, cele aproape șase

1

află în fruntea întrecerii
■ Minerii sectoarelor II 
în această lună printre

să-și depășească ritmic sarcinile de' plan la producția fizică și să extragă, peste prevederi, a- proape 22 000 tone de cărbune, ceea ce le-a permis să raporteze îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe primul semestru din acest an cu șase zile mai devreme.Intrucît condițiile de zăcămînt nu permit introducerea mecanizării pe (Continuare în pag. a 2-a)

scară largă; cadrele tehnice de la Lonea au căutat soluții pentru folosirea unor tehnologii de lucru care să asigure creșterea productivității muncii și, implicit, a producției dc cărbune extras. A- șa se face că îh acest an peste 50 la sută din pro-
Gheorghe BOȚEA
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(Continuare în pag. a 4-a)

<• Proiectul hotărirh pri
vind convocarea Congresu-

ăecn sarcina pîantfr- 
cată. ceea ce reprezintă un 
nou record • Din cele zece 
sectoare de producție, opt

care acumulează astfel de 
la începutul lunii uh plus 
de peste 2000 de tone.

fia» ăe >. Xin-îea
al Partidului Comunist . 
Român pentru dezvoltarea 
intensivă a economiei na-

rior sarcinilor planificate.
• Luni, 23 iunie, colecti

vul minei a reușit să ex-

dicare a nivelului de trai 
material și spiritual ăî în- 
tregului popor.

împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, cu tovarășa Elena Ceaușeșcu, în prezidiu au luat 10c mem- . fefiționarea sistemului bri ai Biroului Executiv al Consiliului Național al Oamenilor Muncii și membri ai Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice Sociale. .La plenară participă membri și membri suple- ânti -ai Comitetului Politic - Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C, al P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului ,și ai guvernului. Iau parte, de a- semenea, prim-secrețări ăi comitetelor județene de 
partid, activiști de partid 
-■ ce siit, iz orșar,'»jtCxice

tionale în perioada 1986— 1990.2. Programul privind per- definanțare și creditare a activităților economice și a normativelor economico-fi- nanciare.3. Proiectul planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România în cincinalul 1986—1990.4. Proiectul planului de dezvoltare a ăgricUlturii și industriei' alimentare în. perioada' 1986—1990.5. Proiectul decretului pentru modificarea unor prevederi din Legea privind participarea, cu părți 
soc mie. a oameoikr

-

O brigadă de nădejde 
la mina Lonea, cea con
dusă de Gheorghe Lipșa 
din sectorul IV, care, a- 
lături de celelalte for
mații, și-a adus contri
buția la succesele co
lectivului. In imagine, 
schimbul condus de mi
nerul Mihai Gărnea.
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colectivului

campionatele

LUPTE LIBEREce
Munca politică de masă, 

în sprijinul producției

Stația de radioamplificare
implicata activ în viațaEmisiunile stației de radioamplificare a Intreprin- ■ o min ere Petrila u fost ani de-a rîndul, un etalon pentru mijloacele, similare de propagandă din Valea. Jiului prin felul în care reușeau să se implice în viața colectivului minei, fn munca politică de . masă, orientată în sprijinul producției, al satisfacerii u- nor necesități educaționale ale oamenilor. In 1985 calitatea emisiunilor a zut, a intervenit un ment mai dificil în vitatea stației fapt condus la schimbarea peratorului stației și la a- doptarea de către comitetul de partid și a altor măsuri de îmbunătățire a calității emisiunilor.In prezent, stația de radioamplificare a reintrat pe făgașul calității emisiunilor cu care eram obiș- nuiți.„Ascultîndu-i emisiunile transmise zilnic, simți cu adevărat pulsul minei — ne-a spus tovarășul Marcu Boantă, secretarul comitetului de partid. Prin inter- mediul - stației în întregul nostru colectiv se face auzit cuvîntul organizației de partid al organului colectiv de conducere, fiecare miner, ajutor de miner, vagonetar, electromecanic a* vînd posibilitatea de a cunoaște în amănunt viața minei, sarcinile ce

vin, experiența de muncă și viață a fruntașilor. Stația de radioamplificare este cel ia util cel ma flexibil ‘ii titmc 1 de eiu< - ție, de cunoaștere a documentelor de partid, a pro* priilor hotărîri, atît în ceea ce privește realizarea sarcinilor de plan, a creșterii

r «.'Si

scă-mo- acti- a o- calității • • discipl r ei în muncă, a gradului de siguranță a muncii în subteran".Emisiunile, din cele văzute și auzite de noi, au caracter, concret, dinamic, eficient — fiecare rubrică aboidînd probleme majore, ale colectivului. Atractivi tatea lor este în bună par te asigurată de stilul direct, deschis în care sînt redactate. Din programul stației nu lipsesc rubricile zilnice cu caracter economic — situația, realizării planului, momentele de protecție a muncii. Acestora li se adaugă rubricile săptă- mînale „Dezbateri juridice", „Din viața organizației I. .T.C.". „Sfatul medicului", rubricile de informații culturale sportive, cetățenești, ' interviuri cu cei mai harnici mineri, în cadrul ru- brlcli „Sărbătoritul.săptămî-

Alături de Doinita Diaconii. p< rati irea taii. . c află un colectiv de specialiști. cadre cu munci răspundere, cum sînt beriu, Svoboda, secretar juncț al comitetului partid, Simion Pop, life Șer- ban, loan Păducel, Gheor- ghe Șerban, Aurel Hlușcu și .alții, binecunoscut! pentru competența lor profesională.In ’ îomentul de f iță e- misiunile . stației au ca principale obiective sprijinirea acțiunii de recuperare a minusului față plan înregistrat de la eeputul anului, precum combaterea actelor de disciplină, mai ales a nerno- tîvatelo'r. La data vizitei noasțre, emisiunea era dedicată succesului obținut în ziua precedentă: plus 481 tone realizate față de plan, dovadă că resursele, măsurile luate asigură redresarea producției. Emisiunii amintite i s-au alăturat celelalte care au nominalizat pe autorii absențelor nemoti- vate demonstrînd în date și cifre pierderile de producție, precum și penalizările pe care făptașii portă din retribuție mare a absențelor.Iată cum stația d.- a mp linca re inter vi ne rect, dinamic, concret sprijnul producției.

deinși in-

Ie su* ca ur-radio- di- în

PROMISIUNI ONORATE 
Medalii de aur și bronz, la campionatele 

individuale de juniori - cădețirepublicane20—22 iunie, în Sala sporturilor din. Tg. Jiu, ș-au desfășurat finalele carhpionatelor republicane individuale ale juniorilor- cădeți la care au luat parte și: cîțiva luptători taleritați din Valea Jiului: Speranțele antrenorilor Costică Marmaliuc, (Jiul Petrila) si Vasile Făgaș (C:S.Ș.P.) ' legate t acestor Mînzăt Juravle;vreme îII și I la finalele cluburilor sportive școlare, această sală.De această datăf luptătorii noștri mai bine s-a purtat reprezentantul categoriei 78 kg., Vasile Mînzat, elev al Liceului industrial Petrila. In seni, reprezentantul Jiului : a „defilat", învingîndu-i, prin tuș, în prima gepriză, pe Taloș (Za- lăuȚ Sîivu (Tîrnăveni) și Bercea (Galați). Finala categoriei a constituit reeditarea finalei din competiția cluburilor școlare, dar,: de această dată, Vasile Mînzat și-a luat, o revanșă strălu-• urprizîndu-1 • mia (fg. Jiu) cu umerii pe saltea. La 68 kg, Iulian Juravlea era. cotat drept favoritul nr. 1, dar marcat de - o afecțiune a stomâeului, a luat un start greoi, partida cu Moinar (Reșița) s-a încheiat la egalitate (9—9), învingător a fost preferat reșițea- Trei victorii consecuti-

ve, în fața Iui Szasz (Sighișoara), Dumitru (Oradea) pr>n tuș și la puncte în fața lui Cristea (Călărași), l-au readus pe elevul Liceului industrial din Petroșani între fruntașii se
erau de liderii valorici ai generații, Vasile .și, respectiv, Iulian •a, clasați cu puțină în urmă, pe locuriletot în

riei, însă, stupoare. Dumitra? l-a învins prin tuș pe Moinar, asigurîndu-și: astfel primul loc și apoi titlul de campion.. In finala. mică, Juravlea l-a depășit (4—2) pe Dumitrescu (Dinamo Brașov), obținînd bronzul;roc ida' pe «ută faț 1 de clasamentul cluburilor școlare dătorîndu-se astfel reprezentantului nostru, care nu s-a prezentat în plenitudinea forțelor.O frumoasă comportare

a avut și Al. Stanciu (55): ele Ia Jiul Petrila victorii prin tuș la Neagu (Buzău), la puncte în fața lui Știr- bu (Hunedoara), Bălan (Iași) și Carp (Hunedoara). In lupta pentru supremație în serie, a deținut inițiativa în fața experimentatului Ciu- fuiescu (Călărași), de la 3—2 a ajuns în final Ia... 3—4, adversarul său adău- gîndu-și în palmares, și titlul de campion republican al categoriei. Reprezentantul nostru a clacat în lupta pentru bronz, fiind depășit Ia puncte de con- slănțeanul Ignat. Cu locul IV în sorii, Laszlo Forifca (48) de Ia C.S.Ș.P. și Gigi Grigore- (45) de la Jiul, au trebuit să se mulțumească înregistrați pe poziția a VH-a în clasamentul final.

HANDBAL

Ion VULPE

(Urmare din pag. I)

H. ALEXANDRESCU

Confirmi nd

•k:

Constanță și ritmicitate

ducția minei se extrage din abataje frontale echipate eu stilpi individuali și grinzi .îngropate în vatră — tehnologie de lucru care, aplicată corect, a dus la rezultate din ce în ce mai- bune. Minerii sectorului IV, care au extins tavanul de rezistență ih toate abatajele din sector, au obținut cele mai btine rezultate în primul semestru al anului. Bri gazde conduse de Grigore Mîndruț, Anton Flo- rea, Gheorghe Lipsa și Idn Boteanu, printr-o bună organizare a muncii au reușit, zi de zi, să realizeze în abataje productivități superioare sarcinilor planificate cu 600—700 kg pe post, contribuind astfel substanțial la cele aproape 18 000 tone de cărbune extras peste prevederi de la începutul anului, situîndu-se pe primul loc în întrecerea socialistă pe mină. La rîndul lor, minerii sectorului I raportează de la începutul anului un plus de 1700 tone la producția fizică cărbune. Din cadrul cestui sector s-a remarcat piin constanță în depășirea sarcinilor de plan brigada condusă de Cornel Țîr care a contribuit la. plușul sectorului cu aproape 1500 tone de cărbune.Prin condițiile create în lunile anterioare, minerii sectoarelor II și III au reușit în această lună ’ să crească realizările zilnice la un nivel superior sarcinilor planificate, extrăgînd

peste prevederi 2 300 și. respectiv, 600 tone de cărbune, revenind astfel printre fruntașii minei. Din cadrul acestor sectoare s-au remarcat brigăzile de frontaliști conduse de Andrei Antal. Gheorghe Poe- naru. Dumitru Parasehiv, Iosif Bucur, Grigore Fatol, Vasile Gaiță și Nicolae Rus, care folosind corect și eficient tavanul de rezistență au obținut productivități superioare sarcinilor planificate cu 200—300 kg pe post, contribuind în acest fel la succesul colectivului de la LM. Lonea.Pentru ca și în cel de-al Il-lea semestru al anului să obțină rezultate la fel de bune în întreaga perioadă . care a trecut din acest ar» s-a acordat atenția cuveni-r tă lucrărilor de deschideri și pregătiri pentru a asi-j gura noi capacități care să poată să preia atît creșterile de producție prevăzute în trimestrele III și IV eît și producția capacităților care vor ieși din funcțiune.
(olanda Budoi, o confec

tioner» apreciată în în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani.ri ea-

vă informăm

NOT A' Mai ales noapteapeste pasare-C.F.R, Petro-Că trecerea la de la gara șani este o problemă pentru toți călătorii grăbiți spre sau dinspre gară e arhicunoscut. In urma semnalărilor ziarului, problema este in atenția organului de resort — Regionala C.l'.R. Timișoara. Cel puțin așa am lost asigurați în răspunsul Regionalei.

Oricum, soluționarea problemei — repararea podind pasarelei mai cere timp,, iar starea ei continuă să reprezintă pericol de accidentare pentru toți trecătorii. Și ’ acest pericol este mai mare noaptea. Ziua, trecătorii pot vedea unde calcă. Dar noăptea numai parțial. Aceasta pentru că pasarela este lumi-

Pentru a treia oară, în finala 
Pionierul**borului, 18—14 (9—6) laureații județului Alba 19—8 (6—-5) în disputa formație Caraș Se- Ionel Mă- titlul de al. la acest turneu.

tîtradiție va-oloroasă care are la origine pasiunea și priceperea profesoarei de educație fizică și sport. Cornelia Gherman, echipa de handbal a Școlii generale nr. 6 Petroșani a cîștigat, și în acest an. etapa județeană a „Cupei Pionierul". „Șaptele" din Valea Jiului a fost pre-, zent, la sfîrșitul săptămânii trecute la faza de zonă; în disputele de pe terenul Gloria Arad, Șe. gen. nr. 6 din Petroșani a înregistrat numai victorii: 25—16 (13 —11) în compania campioanei Timișului, 21—H (12—7) cu reprezentanta Bi-nată bine la intrarea și în mijlocul pasajului, dar se află în beznă totală Unde trecerea devine mai problematică la coborîrea scărilor înspre incinta stației. Aici corpul de iluminat e ars de mult, iar la co- borîre sau urcare prin beznă trecătorii maică cu e- riloții „pe pipăite* peste treptele uzate...fin corp de iluminat i-ar scuti de aceste emoții, întru totul justificate... (I.D.)

• POSTURI SANITARE
j SALVAMONT. Aflăm de Ide la dr. Liviu Durghinescu, șeful echipei Salvamont,din Lupeni, că printr-o recentă 
I decizie, Ministerul Sănată- Iții a nominalizat ca posturi sanitare de prim-aju- | tor Salvamont tabăra de 
g vară din Retezat, iar pen- 
I tru sezonul de iarnă — 
I zona de schi Straja Lupeni. 
I In baza acestei hotărîri, a-

;i Tenta de prhn-ajutor va î iguretă in perioada iubeață, alături de salva- nontiști și de cadre medicale de specialitate.CENACLU. Creatorii literari din Valea Jiului vor participa vineri, începînd cu ora 17 la o nouă întîl- nire de lucru a cenaclurilor literare. Intîlnirea va avea loc la sediul redacției noastre. (AI. II.)LA CONTRACTĂRILE de confecții pe 1986, desfășurate săptărnîna trecută la București, în organiză

rea Ministerului Comerțului Interior și UCECOM, cooperativa „Unirea" Petroșani s-a prezentat cu o ofertă de 34 de produse, reprezentînd confecții și lenjerie pentru, copii și adulți zate-de unitatea de < feciii — îmbrăcăminte mică serie din Petrila.SE ÎMPLINEȘTE un an de, cînd în Cadrul compartimentului de anestezie-te- rapie intensivă de la Spitalul din Lupeni funcționează un nucleu de terapie

Toate șînt reali- cdn- ; de

a durerii, primul de acest gen in Valea Jiului. In perioada trecută de la înființare au beneficiat de asistența acestui compartiment aproape 100 de pacienți.O APARIȚIE de mare - in teres pentru iubitorii drumețiilor montane. Librăriile din municipiu oferă cititorilor ghidul turistic „Paiîrigul" de Nae Popescu, editat de Editura Sport- turism. Din sumar: prezentarea generală, traseele tuiist'ce și harța masivului.
■<.

cea măi bună pionierească din verin. De altfel,’ gopăț a primit cel mai bun apărător buturilor de frumoase aprecieri s-au bucurat Alin Morar, gol- geterul echipei (23 de goluri) și alți coechipieri de-ai lor. Dar iată lotul formației clasate pe primul loc: Ionel Magopăț Ursache) ■ — Alini Cristian Albescti, (Alin Morar,. ' Daniel Urjan, Ludovic Dala, Constantin Stoica, Nicolae Du- mitrașcu (Gabriel Csiki, A- d iu Opriș ' o ian M< • năr și Petrică Turtureanu).In finalele pe țară ale tradiționalei competiții pionierești, reprezentativa masculină a. Școlii generale nr. 6 Petroșani s-a clasat, în anii 1983 și 1985 pe locul III; la Brașov, între Î7 și 22 iulie a.c„ talentațil handbaliști, antrenați de entuziasta profesoară Cornelia Gherman, Vor să schimbe trofeele de bronz pe un. altul din metal prețios. Le dorim -succes 1 (Sever NOIAN)AM IT-ASA MENTE NOI. In orașul Petrila a fost, eliberat amplasamentul pentru blocurile 66 și 70 care vor totaliza 120 de apartamente și o suprafață de 2 500 mp spații comerciale la parter și vor încadra viitoarea piațetă care va constitui și centrul civic al orașului. Construcția noilor blocuri va începe în luna, iulie.TEATRU. Astăzi, la Vulcan, Teatrul de1 stat „Valea .Jiului" îi invită pe Cei maj mici dintre spectatori,

Antrenorii Coștica 
Marmaliuc și Vasile Fă
gaș pun în prim planul obiectivului fot grafie 
speranțele investite în luptătorii Vasile Mm- 
zat. Iulian Juravlea și 
Al. Stanciu.

Fote: Gh. OLTEANU

Alpinism.• ui aii il< Școlii nițion le de alpinism, organizate de I < !> raț R< mâr. d • Tu- . rism-Alpinism la Padina (Bucegi), între 9 și 19 iunie, au fost absolvite de trei dintre, alpiniștii Jiului Pe- trila: Florin Rizea, Iosif Barabaș și Mircea Bodescu, eu calificativul „foarte bine". Calificativ care a fost confirmat concret, în zilele următoare de comportarea echipei de seniori, în întrecerile din zona Turnu Beciului (Bucegi), dotate cu Cupa memorials „Victor Măciucă", oferită de I.T. București. In formația Vasile Atomi, Victor Rizea, Vasile Naghi, Jiu) . Petrila s-a clasat pe locul secund, •într-o companie valoroasă.Un prețios loc III ,a obținut, în întrecerile individuale, la tineret, Mircea Bodescu. (IV),începînd eu ora 12, la o întîlnire cu „Cbcoșelui neascultător", o piesă de Ion Lucian. De la ora 17, tot astăzi, prietenilor maturi ai Thaliei li se oferă un spectacol cu „Valiza cu fluturi" de Iosif Naghiu. (Al. II.)
II

Rubrică realizată de 
Dan STE.IARU
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In spiritul politicii u- maniste a partidului, protecția muncii este reglementată juridic prin ; acte normative care :re- ■ flectă în cel mai înalt ; grad grija pe care partidul și statul o manifestă pentru oamenii muncii.Codul muncii consacră acestui scop un întreg capitol, „Protecția muncii și asigutăi'ile sociale", care prevede obligații pentru toate unitățile, astfel ca odată cu măsurile de realizare a planului de producție sau a sarcinilor de serviciu, să stabilească reguli de protecție corespunzătoare fiecărui Ioc de muncă, precum și măsuri ca persoanele încadrate să cunoască temeinic normele de securitate și igienă a muncii pe care trebuie să le respecte în desfășurarea activității lor. Totodată este necesar să se analizeze periodic, împreună cu organele sindicale și sanitare cauzele accidentelor de muncă și ale îmbolnăvirilor, să se ia măsuri pentru înlăturarea factorilor nocivi ca-

re periclitează viața și sănătatea oamenilor muncii. In același timp. Codul muncii cuprinde, in alte capitole, norme care au ca finalitate ocrotirea vie-
imbolnăv it ilor profesio
nale, constituie o preocu
pare permanentă a statu
lui, o obligație de prim 
ordin a tuturor ministe
relor și celorlalte organe

Persoanele

ții și sănătății personalului muncitor. Așa sînt ces
te cuprinse în capitolul „Munca femeilor și tinerilor".Însemnătatea pe care acest act normativ o acordă protecției muncii rezultă în mod deosebit din prevederile ârt 138 care stabilește, Ia nivel de principiu fundamental, că 
„îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă, gri
ja pentru apărarea vieții și sănătății oamenilor 
muncii în procesul de pro
ducție, pentru prevenirea 
accidentelor de muncă și

cenlrale.a unităților e- 
conomtee și instituțiilor".In contextul măsurilor pentru ocrotirea vieții și sănătății celor ce muncesc un rol important revine legislației socialiste, care, prin normele sale, asigură cadrul legal corespunzător desfășurării în bune condiții în domeniul protecției muncii, subli- niindti-se că măsurile de protecția muncii sînt parte integrantă din însuși procesul de muncă.In contextul acestui cadru legal pentru oamenii muncii care î.și desfășoară

activitatea în unitățile e- conorniee dm Valea Jiului o deosebită importanță o prezint;! Normele de protecție a muncii pentru industria minieră, a cărot aplicare este obligatorie. Trebuie subliniat — și este; bine ca acest lucru să fie cpnoscut și înțeles de către toți — că noj’inele, de protecție a muncii fiind’ norme de drept, care,: eînd este cazul, sînt aduse la îndeplinire și prin măsuri de constrângere. Atît în lu- an-.t sau asigurarea mă- su: dor respective, pe de o parte, cât și respectarea acestora, pe de altă parte; sînt OBLIGATORII.Un imperativ al eficienței maxime a normelor juridice-în- domeniul protecției muticii ÎI constituie cunoașterea, însușirea, înțelegerea și respectarea exemplară a a- cestor norme de către întregul personal din unitățile- miniere. -

Prin cunoaștere se poate preveni

Aurel COMȘA, 
vicepreședintele 

Judecătoriei Petroșani

care răspund de realizarea masurilor 
de securitate minierăPentru înfăptuirea einijor. care stau în tuturor prin Legea nr. 5/1965 stabilește că obligația răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecție a muncii o au, potrivit atribuțiilor ce Ie revin, cei ce organizează, controlează și conduc procesul de muncă, de la nivelul șefilor de echipă și‘ de brigadă, până la cel al conducerii ministerelor și a altor organe centrale.Prin această prevedere a legii se urmărește ea problemele de protecție a muncii șă fie considerate și tratate cu aceeași răspundere .și la același nivel de , , . ■ . . .importanță cu problemele lei°r, industriale, al combi- privind realizarea indicatorilor de plan. Este știut că încercarea de a realiză pia

nul de producție fără respectarea riguroasă a măsurilor de protecție a muncii are ca Urmare producerea de accidente de muncă, îmbolnăviri profesionale, precum și avarii tehnice, care, la rîndul lor, au consecințe negative de ordin social și economic, influențând direct realizarea sau nerealizarea indicatorilor de plan.Pentru a se evita situațiile periculoase pentru viața și sănătatea < muncii organizațiile socialiste sînt obligate să ■ ia

sar- fața întreprinderilor, se și
Conform Criteriilor stabilite atribuțiile și sarcinile compartimentelor ajoțăj toare de protecție a muncii sînt cuprinse în regulamentele de organizare și funcționare ale unităților so-

. măsuri de aplicare a normelor de protecție a muncii atît la construirea, cit și la exploatarea oricăror o- oiective în care se desfășoară o activitate economică, socială sau culturală, măsurile aplicate trebuindsă corespundă nivelului cu- cialiste. In principiu aceste
Cabinet de documentare

eerirîl'jr științei ți tehnicii mode!ne.In vederea Urmăririi realizării obligațiilor amintite, atît la nivelul ministerelor și celorlate organe centra
te cit și la nivelul centra-natelor și în întreprinderi funcționează compartimente de securitate minieră și de protecția muncii, încadrate eu personal de specialitate, în funcție de natura și mărimea unității respective. In exercitarea a- tribuțiilor lor aceste organe nu preiau^ răspunderea și obligațiile* pentru realizarea deplină a măsurilor de prcțtecție a muncii, care — potrivit art. 8 din Legea nr. 5/1965 cu privire Ia protecția muncii — revin îh întregime, așa cum s-a oamenilor arătat, celor ce organizează, controlează și conduc procesele de producție.

organe ajutătoare au- sarcini de urmărire verificare șl îndrumare a activității de protecție a muncii în unitatea respectivă, fiind o- b’ngatc să informeze conducerea unității asupra tuturor constatărilor și de a face propuneri asupra modului de remediere a deficiențelor existente.In privința răspunderilor și atribuțiilor în domeniul protecției muncii ale celor ce organizează, controlează și conduc procesul de producție mai trebuie relevată o problemă deosebit de importantă stabilită prin lege în toate cazurile și Ia toate nivelele: în aprecierea activității depuse pen-

tru. îndeplinirea planului de producție, precum și a sarcinilor de serviciu, la a- cordarea oricăror .stimulente materiale și morale, trebuie să sc aibă in Vedere felul f în care au fost asigurate, și respectate măsurile de protecție a muncii.-Legînd activitatea desfășurată pe linie de protecție a muncii eu îndeplini- rea sarcinilor de serviciu îrt- general, prevederea de mui sus urmărește stimularea realizării obiectivelor pnvind protecția muncii și printr-o cointeresare oi dm mater ial. de
Ioan DRAIA, 

procuror șef al Procuraturii 
Locale Petroșani

Răspu n dorea materia lă a unităților socialiste pentru prejudiciul cauzat - de propușii lor intervine ori de cite ori persoanele încadrate în muncă săvîrșese fapte ilicite prin care produc un prejudiciu altei pe, mane. Pentru a angaja răspunderea unității, în condițiile art. 1000 alin. 3 din Codul civil și art. 27 •lin Legea 5/1965, este necesar ea în toate cazurile . să fie, îndeplinite condițiile generale ale răspunde- ; rii civile delictuale: fapta săvîrșită să fie ilicită, să existe un prejudiciu și o legătură cauzală între fapta ilicită și prejudiciu, prepusul să fi fost în culpă. O condiție, esențială se referă la cerința legală ca fapta, cauzatoare de prejudicii să fi fost săvîrșită de prepus în funcțiile ce i s-au încredințat, ceea ce presupune existența unui raport de subordonare între persoana încadrată în muncă și unitate. Cu alto cuvinte răspunderea comitentului (unitatea socialistă) este angajată întotdeauna clacă prepusul șăvîrșeș- te fapta în cadrul atribu- țiuriilor de serviciu, chiar dacă le îndeplinește in a- fara orelor legale de muncă, cu nerespectarea regu- ; ii lor prevăzute pentru a- cea muncă, cu nepricepere, în rpod ; necorespunzător, neglijent sau imprudent. Iată un exemplu semnificative prin sentința penală 218/1985 a Judecătoriei Petroșani, rămasă de- . finitivă prin decizia penală nr. 1127/1985 a Tiibu- naluiții județean Hunedoa- i 1» ~ "ttu șț Medeleanu au eti l.il. Bărbăteni să plătească părții civile Huneadi Aurelia suma de 7.000 lei despăgubiri civile. S-a reținut ’eă cei doi inculpați, i încadrați- în muncă la m.ențițnuta unitate, și-au încălcat din culpă atribu- țiunile de serviciu eauzînd un prejudiciu real și cert, împrejurare față de care unitatea socialistă, în te-

jaculpații Conț Dutni- Petrieă ’ kțt obligați în solidar

meiul principiului solidarității, -a fost ținută alături de inculpați, să plătească pagubele produse de aee.ș- tîa.'. ; . ... . ■Dacă unitatea socialistă are obligația reală de a oespagubi victima în condițiile mai tuș arătate este insă de pi incipiu cădespăgubirile nu trebuie să fie suportate in mod definitiv de unitatea cari» le-a plătit,, ei de persoana care a cauzat paguba» Așadar în vederea recuperării despăgubirilor, unitatea socialistă se subrogă de drept (art. 1108, pct. 3, Codul civil) în drepturile victimei, putîndu-se întoarce printr-b acțiune, în regres, împotriva persoanei sau persoanelor care au cauzat prejudiciul și care in temeiul: art, 998—999 din Codul civil vor putea fi o- bligate față de unitate la restituirea, tuturor desțri- gubiiilor plătite de aceasta.l’roblematica prezentata este de natură să atragă a- tenția, pe de o parte, unităților socialiste, respectiv conducătorilor acestor. u- nități, că, în ..virtutea principiului fundamental . de garanție și asigurare „a activității, au obligația de a dirija supravegherea și controla procesele de producție în așa fel incit să se înlăture posibilitățile producerii de fapte păgubitoare, ter. pe de^alta parte, de a conștientiza, personalul muncitor că numai prin respectarea strictă a normelor de protecția m.nuii si a regulilor c.ue derivă din procesul . de producție, reguli, și norme ce trebuie însușite de fiecare -lucrător, pot fi prevenite faptele păgubitoare care uneori. pot avea consecințe grave . atît pentru unitate, cît și cărei le-a , pro-victimă ș,i pentru cel vocal.
COSTINAȘ.Mircea COSTINAȘ, 

președintele Judecătoriei 
Petroșani

Li

a muncii

Pagină realizată la
cererea C.M.V.J.

Este cunoscut faptul că deși este o preocupare sistematică pentru respectarea normelo- de protecție a muncii în unitățile socia- și de de Legea

cerea

Obligații ale unităților socialisteReferindu-se Ia grija față de om, tovarășul Nicoiae 
ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia in mesajul adresat participanților la al Vlil-Iea Congres mondial pentru prevenirea accidentelor de muncă și bolilor profesionale că „România situează 
în mod consecvent în cen
trul politicii sale de con
strucție socialistă, grija 
pentru pin -- suprema va
loare a societății — preo
cuparea pentru continua 
îmbunătățire a condițiilor 
sale de muncă și de viață".Pentru realizarea acestui scop, organizațiile socialiste sint obligate:

• să aplice normele de 
protecție a muncii; profeșionate.

• să introducă în pro
cesul de protecție a mun
cii aparate, dispozitive, e- 
chipament și materiale de 
protecție la nivelul cuceri- . 
rilor științei și tehnicii mo
derne;

• să ia toate măsurile 
în vederea asigurării celor 
mai bune condiții de mun
că, prevenirea accidentelor 
de muncă și îmbolnăvirilor 
profesionale;

• să stabilească odată cu 
măsurile de realizarea pla
nului de producție sau a 
sarcinilor de serviciu, mă
suri corespunzătoare în ve
derea asigurării celor mai 
bune condiții de muncă, a ; 
prevenirii accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor

Actele normative prevăd și alte obligații aie unităților socialiste toate elaborate in vederea terializării obligațiilor privire la asigurarea depline securități a
iiind mă- cu unei mundii și prevenirea accidentelor de munc'ă și a îmbolnăvirilor profesionale. Prin fondurile constituite la dispoziția unităților se află și cel de protecția muncii, în ar, 1 1985 pe întreaga, țară fiind destinați acestui scop peste 3 miliarde'lei.

Cornel CIUCIAN. 
procuror șef adj., la 
Procuratura Locală, 

Petroșani

liste se mai săvîrșese . încălcări ale regulnor tehnica securității și■ igienă a muncii.nr. 5/1965 — modificată prin ; Decretul 48/196$ — instituie prin - art, 27 pentru a- ceste încălcări răspunderea , disciplinară, contravențională sau penală — după cum fapta săvîrșită cu vinovăție, constituie abatere disciplinară, contravenție sau infracțiune —, ori materială, atunci eînd se produce un prejudiciu material. Este, de menționat că răspunderea disciplinară poate, coexista eu răspun- rca contravențională și penală, dacă fapta, respectiva constituie abatere disciplinară și contravenție sau infracțiune. Nu există, însă, cumul între contravenție și infracțiune (în același timp) datorită gradului de pericol social diferit al acestora. In practica cercetării cauzelor unui accident Sau a unor Încălcat i alei normelor de protecție a muncii fără prpdu-

aifia
a lovit cu securea, care de ce

accidentului uman, distincția dintre contravenție și infracțiune întâmpină dificultăți datorită necunoașterii caracteristic ilor a- ccstora. Astfel prin sentin- • ța penală 1039/1985 Judecătoriei Petroșani decizia penală 226/1986Tribunalului județean Hunedoara, inculpatul T.C., de la I.M.. Livezeni. a fost condamnat la un an .închisoare, întrueît cu ocazia montării unui stîlp de susținere,a ricoșat, pe șeful schimb V.A. în timp acesta ținea eu mina acel stîlp. Comisia de cercetare din unitate a reținut că lovirea cu securea — nu cu barosul, cum prevăd N.D.P.M. — ca și lipsa scării (sau postamentului) pe care trebuia să stea cel ce lovea stâlpul constituie contravenție. și:,: în consecință, a propus amendarea celui vinovat. Deși victima ferise o incapacitate șu- de muncă (inițială de 15 zile, apoi de 50 zile). Pe bună dreptate. Procuratura a apreciat că fapta respectivă constituie infracțiune prevăzută de ari. 23 și 25 din Legea 5/1965, precum

și infracțiune de vătămări corporală prevăzută de art 184, al. 1 și 3, din Codul 
penal, soluție împărtășită și de cele două instanțe de judecată. Ce trebuie reținut din acest exemplu ?• Răspunderea contra- .vențională este angajată, pentru fapte săvirșite cu vinovăție prevăzute anu-. me în lege, ca fiind contravenții.' <• Răspunderea papalăeste angajată în încălcarea normei de protecție a muncii, săvîrșită cu vinovăție. Este infracțiune adică a- tunei eînd prin această încălcare se creează un pe
ricol iminent de accidentare („aproape accident") său ’o posibilitate (reală) de accidentare într-un loc deosebit de periculos (cum ar fi de pildă locurile prevăzute cu măsuri speciale de protecție), •• Răspunderea' penală exclude pentru aceeași încălcare răspunderea contravențională. dar, ca și răspunderea nulă, poate răspunderea dar, cacontra vențio- coexista cu disciplinară.

maniu.



Plenara
Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
(Urmare din pag. I)xigentă și responsabilă, a rezultatelor obținute în perioada ce a trecut de la începutul anului, precum și a direcțiilor de acțiune pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, la un nivel înalt de calitate și eficiență, pentru realizarea exemplară a producției destinate exportului, Au fost prezentate măsuri în vederea perfecționării organizării și modernizării proceselor de fabricație, ridicării calității produselor și a competitivității lor, valorificării superioare a resurselor de care dispune economia națională, creșterii mai -accentuate a productivității, organizării întregii activități pe principiile autocon- ducerii și autogestiunii, în

O m a g i u 1 
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român 
adus tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

Punînd puternic în lumină justețea și 
măreția luptei partidului, a militanților 
săi, procesul de la Brașov a reliefat cu 
deosebită vigoare și pregnanță strălucirea 
virtuților pe care le întruchipează excep
ționala personalitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu convingerea sa nestrămutată în 
dreptatea cauzei pentru care luptă, cali
tățile sale excepționale de conducător și 
organizator comunist, de revoluționar și 
patriot înflăcărat, exemplara dăruire și 
abnegație pentru păstrarea ființei națio
nale, pentru triumful idealurilor de liber
tate, independență și progres social ale 
României.
; S-au ilustrat încă o dată, în acest mo
ment de amplă rezonanță în istoria parti
dului nostru, înaltele trăsături revoluțio
nare, moral-politice ale marelui nostru 
conducător, afirmate din cei mai tineri 
ani ai vieții, ce aveau să cunoască noi și 
strălucite confirmări în perioada de aprigă 
luptă împotriva pericolului fascist, pentru 
apărarea democrației, a integrității și 
suveranității patriei, pentru victoria re
voluției de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din Româ
nia.

In anii ce au urmat actului istoric de 
la 23 August 1914, în funcțiile de înaltă 
răspundere încredințate de partid, și în
deosebi după Congresul al IX-lea, cînd 
prin voința unanimă a comuniștilor, a în
tregului nostru popor a fost învestit cu 
răspunderile supreme în partid și în stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin . vasta 
sa experiență politică și organizatorică, 
prin excepționala sa putere de a descifra 
și direcționa evoluția proceselor social- 
politice, prin geniala operă teoretică și

practică, a avut și are rolul hotărâtor în 
măreața epopee de transformare revolu
ționară a patriei, în tot ce s-a înfăptuit 
mai grandios în România socialistă.

Dîrid expresie înaltei prețuiri pe care 
partidul nostru, comuniștii, întregul po
por o poartă ctitorului României socialis
te moderne, plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român aduce un 
vibrant omagiu de aleasă stimă și pre
țuire, de profundă recunoștință, împreună 
cu cele mai calde urări de deplină sănă
tate, viață îndelungată și multă putere de ■ 
muncă, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ma
rele fiu al partidului și al țării, Erou în
tre' eroii neamului, personalitate proemi
nentă a lumii politice contemporane, luptă
tor neobosit pentru împlinirea aspirați
ilor vitale de pace, dezarmare, securitate, 
înțelegere și colaborare ale tuturor popoa
relor. ■

Comitetul Central al Partidului, expri- 
mînd voința și hotărîrea întregului partid, 
a întregii noastre națiuni, se angajează, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționeze cu toată abnega
ția și dăruirea, să nu precupețească nici 
un efort pentru înfăptuirea exemplară a 
politicii interne și externe a partidului 
și statului, să urmeze neabătut străluci
tul dumneavoastră exemplu de muncă și 
viață, de gîndire și luptă revoluționară 
consacrate nobilelor aspirații ale poporu
lui român, să facă totul pentru înfăptui
rea planurilor și programelor adoptate de 
plenară, a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XIII-Iea al partidului, pen
tru întărirea continuă a' forței materiale și 
spirituale a patriei, a independenței și 
suveranității României socialiste, pentru 
înălțarea ei pe culmile civilizației socia
liste și comuniste.

tăririi ordinii, disciplinei și răspunderii, pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a prevederilor pe 1986, a obiectivelor actualului cincinal.Plenara a aprobat, în u- nanimitate documentele supuse dezbaterii și a adoptat, în acest sens, o hotă- rîre, care se dă publicității. ■La ultimul punct de pe ordinea de zi, Plenara Comitetului Central, împreună cu Comisia Centrală de Revizie, a hotărît:—• eliberarea tovarășului Vasile Vîlcu din funcția de președinte al Comisiei Centrale de Revizie și alegerea sa ca vicepreședinte al Comisiei;— alegerea tovarășului Ilie Verdeț în funcția de președinte al Comisiei Centrale de Revizie și, în le

gătură cu aceasta, potrivit Statutului P.C.R., eliberarea sa din Comitetul Politic Executiv și din Comitetul Central al partidului.
In încheierea lucrărilor, 

a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAI’, CEAUȘESCU.Cuvîntul profund însufle- țitor al secretarului general al partidului a fost subliniat cu vii și îndelungi aplauze. Participanții au exprimat astfel hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a înfăptui în mod exemplar planurile și programele adoptate de plenară, care marchează trecerea la dezvoltarea intensivă a economiei naționale, pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, asigurând înaintarea neabătută a României spre piscurile luminoase a- le comunismului.

Plenara Consiliului National 
al Oamenilor Muncii 

și a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale

(Urmare din pag. I) lui al III-lea al oamenilor muncii din industrie și celelalte unități economice neagricole.Lucrările plenarei se desfășoară în plen, precum și în următoarele secțiuni: baza de materii prime și energetică; industria metalurgică și a construcțiilor de mașini; industriile chimică, petrochimică și u- șoară; construcții, investiții, materiale de construcții, industria locală, transporturi și telecomunicații; comerț exterior și creșterea eficienței activității economice.Participanții la dezbaterile în plen au subliniat cu profundă satisfacție și înalt patriotism că lucrările a- cestui larg și reprezentativ forum al democrației noastre muncitorești revoluționare se desfășoară în perioada în care întregul popor a sărbătorit împlinirea a 65 de ani de la crearea Partidului Comunist Român și a 50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști și antifasciști de la Brașov. Plenara a adus un cald omagiu tovarășului, Nicolae Ceaușescu, care și-a consacrat întreaga viață slujirii cu înalt devotament a intereselor vitale a- le națiunii, ale marilor sale idealuri de dreptate și libertate socială și națională. Au fost relevate cu sentimente de aleasă prețuire calitățile de excepție, cura jul său revoluționar, răspunderea comunistă pentru destin'ele țării, afirmate de conducătorul partidului și statului nostru în timpul procesului de acum 50 de ani, în întreaga sa activitate, care îl așează în. galeria marilor personalități ale neamului.Plenara a evidențiat rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea și înfăptuirea întregii politici a partidului și statului a strategiei dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, la realizarea importantelor obiective economice ale actualei etape a construcției socialiste în patria noastră, la mobilizarea forțelor creatoare ale națiunii pentru îndeplinirea e- xemplară a hotărârilor Congresului al XIII-Iea al partidului.Cei care au luat cuvîntul au dat o înaltă apreciere cuvîntării rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara Comitetului Central al partidului, strălucită analiză a obiectivelor fundamentale și direcțiilor prioritare ale dezvoltării multilaterale a patriei, ex- primînd hotărîrea milioanelor de oameni ai muncii de a transpune neabătut în practică sarcinile și orientările cuprins? în acest document, program'de acțiu

ne pentru toate sectoarele economiei naționale.In cadrul dezbaterilor în plen și pe secțiuni, s-a relevat contribuția hotărî- toare a secretarului gene- ; ral al partidului la elaborarea, pe baze profund. științifice, a prevederilor celui de-al optulea plan cincinal al cărui obiectiv fundamental este trecerea României de la stadiul de țară în curs de dezvoltare la stadiul superior de țară mediu dezvoltată.Participanții la lucrări au exprimat vii. mulțumiri tovarășei Elena Ceaușescu pentru contribuția deosebită adusă la elaborarea și înfăptuirea programelor de dezvoltare economico-so- cială a patriei, la implicarea tot mai profundă a cercetării științifice în soluționarea problemelor celor mai importante ale producției materiale, la înflorirea necontenită a științei, învățămîntului și culturii.In'numele colectivelor pe care le reprezintă, al tuturor oamenilor muncii din patria noastră, vorbitorii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu urări fierbinți de sănătate, de noi împliniri țn activitatea închinată nobilelor . idealuri ale poporului nostru, de progres și pace, exprimîndu-și convingerea că, sub conducerea partidului, în frunte cu secretarul său general, România va urca pe noi culmi de civilizație, se va afirma tot mai puternic în lume.. ....... .Vorbitorii au reliefat că, în deplină concordanță cu cerințele dezvoltării intensive a întregii activități e- conomice, proiectele planurilor și programelor supuse dezbaterii plenarei asigură continuarea creșterii în ritm susținut a forțelor de producție, sporirea neîncetată a avuției naționale, a bunăstării întregului popor, progresul general al societății noastre socialiste.Iri cadrul dezbaterilor a fost reliefată semnificația majoră a documentelor a- flate pe ordinea de zi, care marchează trecerea la o etapă hotărâtoare pentru înfăptuirea revoluției teh- nico-științifice și a noii revoluții agrare, -la dezvoltarea de tip intensiv a economiei, pe baza principiilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii economice și financiare, în vederea realizării mărețelor obiective ale Programului partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.In lumina indicațiilor date. de secretarul general âi partidului, participanții Ia dezbateri s-au referit pe larg la realizările obținute în perioada care a tre

cut din acest prim an al actualului cincinal, au analizat, în spirit critic și autocritic, deficiențele manifestate în unele domenii, au făcut propuneri menite să conducă la eliminarea f neajunsurilor, la ridicarea întregii activități lă cote superioare de calitate. și eficiență. Cei ce au luat cuvîntul au dat glas angajamentului oamenilor muncii din industrie, agricultură, construcții transporturi, din celelalte ramuri ale e- conomiei naționale de a fa- ce totul pentru perfecționarea organizării producției, modernizarea proceselor de fabricație, dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei de materii prime și energetice, ‘îmbunătățirea nivelului tehnic, calitativ și de competitivitate al produselor.Vorbitorii ău exprimat hotărîrea fermă a consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi, centrale industriale, ministere de a acționa cu înaltă responsabilitate comunistă pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, pe baza valorificării depline și operative a cuceririlor științei și tehnicii, pentru mobilizarea mai puternică a resurselor materiale și umane existente, pentru extinderea și perfecționarea aplicării noului mecanism economico-fi - nanciar, în vederea îndeplinirii ritmice*a prevederilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, o- norării exemplare a sarcinilor la export, ridicării nivelului calitativ al activității, sporirii eficienței e- conomice a fiecărei unități de producție, în toate sec- . toarele economiei naționale.Participanții la dezbateri au dat o înaltă apreciere rolului hotărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia elaborarea și promovarea politicii externe a partidului și statului nostru, demersurilor și inițiativelor de largă recunoaștere internațională ale președintelui României consacrate edificării unei lumi a păcii, fără arme și fără războaie, o lume a înțelegerii și colaborării, în care fiecare națiune să Se dezvolte în de- . plină libertate și independență. 'Prin întreaga să desfășu- râre, plenara s-a constituit într-o expresie grăitoare a sentimentelor de dragoste, de recunoștință și prețuire pe care poporul nostru le poartă conducătorului partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a voinței oamenilor muncii de a face totul pentru înfăptuirea obiectivelor mobiliza-», toace ale cincinalului ac-' tual, a hotărârilor Congresului al XIII-Iea al P.C.R.Lucrările plenarei continuă.
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