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ȚÂRIL cît mal mult cărbune ’

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, joi, 23 octombrie, s-au deschis lucrările siunii a IV-a a celei IX-a legislaturi a Adunări Naționale.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de deputați și invitați cu multă căldură, cu puternice și îndelungi aplauze.

se- de-a Mării

i împreună cu tovarășul. Nicolae Ceaușescu. cu tovarășa Elena Ceaușescu, în lojile oficiale au luat loc■ tovarășii Constantin Dăs-, eălescu. Emil Bobu, IosifBanc, Virgil Cazacu, Lina Ciobanu. Ion'Coman, Nico- lăe Constantin, Ion Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekaș, Alexandrina Găinușe, Manea Mănescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radulescu.
U.

Brigăzile conduse de Ștefan Alba 
și Francisc Kovacs, de la I.M. Petrila, 

și-au realizat pianul anual
Acționind în lumina indicațiilor date de tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, pentru creșterea 
producției de cărbune, a productivității muncii, minerii din bri
găzile conduse de ȘTEFAN ALBA și FRANCISC KOVACS, din 
sectorul IV al I.M. Petrila, raportează un succes de prestigiu —» 
îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1986.zionarea optimă cu materiale și piese de schimb. In medie, față, de sarcina de plan, productivitatea muncii în frontalele în care muncesc minerii din brigada lui Ștefan Alba a fost depășită cu 2000 kg de cărbune pe post. Din cele trei abataje frontale ale brigăzii s-au evidențiat în mod deosebit minerii Nicolae Șerban, Iulian Boyte, Ior- dache Porumb, Vasile

Exprimînd hotărârea

Ieri, la încheierea primului schimb de producție, minerii din brigada condusă de Ștefan Alba au expediat la ziuă cea de-a 44 000 tonă de cărbune peste sarcinile de plan realizate în perioada care a trecut din a- cest an. Acest fapt reprezintă îndeplinirea, cu mai bine de două luni, a sarcinilor planului a- nual și a angajamentu- Mihai Dumitru^ lui asumat, situînd brigada pe un loc de frunte în ampla întrecere socialistă pentru sporirea producției de cărbune.La baza depășirii sarcinilor de plan se află productivitățile mari realizate lună de lună de harnicii mineri ai brigăzii, prin buna organizare. a producției și aprovi-

Constantin, Marin Domnița, Vasile Ilerineanu, Aurel Logneanu, Ioan Erdos, Vasile Ionescu și Gavrilă Mihai.La rîndul lor, minerii din brigada condusă de Francisc Kovacs, care e- xecută lucrări de pregătire pentru asigurarea la timp a liniei de front în cărbune, au realizat i de față de planulpeste 200 ml lucrări pregătiri în plus sarcini, realizînd anual.
de a se situa pe un loc 

de frunte în întrecerea socialistă, de a da țării cît 
mai mult cărbune, minerii din brigada lui Ștefan 
Alba se angajează să realizeze, pînă Ia finele a- 
nului, 50 000 de tone de cărbune, peste sarcinile de 
plan, iar cei din brigada lui Francisc Kovacs să 
atingă cifra de 250 ml lucrări de pregătiri peste 
prevederile planului anual. (V.S.)

1986— -producții cît mai mari
1987— pregătit cît mai bine

ANCHETA NOASTRA PRINTRE CONDUCĂTORII
ÎNTREPRINDERILOR MINIERE

1) Cum apreciați că veți încheia pro
ducția anului 1986?

2) Ce măsuri întreprindeți pentru crea
rea condițiilor necesare îndeplinirii planu
lui pe 1987, încă din prima lună a anului.?

Azi, răspunde ing. EMERIC KOVACS, 
directorul I.M. Dîlja

„Vom menține realizările la 
nivelul producției programate"-d Ne preocupăm in- la alți indicatori, ceea ce ______ • demonstrează că minerii de stăruitoare la Dîlja, întregul colectiv r_____ ______ ,-t nu a dezarmat în fața gre-trimestru a producției me- utăților. Spre exemplu ne-am îndeplinit și chiar depășit sarcinile pe 9 luni la productivitatea muncii planificată în subteran și pe întreprindere, ne-am încadrat în indicatorii de calitate, costurile de producție sînt sub nivelul sarcinilor, iar producția “ ' •' Deasemenea, ne-aiu realizat planul la lucrările de pre- . gățiri. Avem convingerea că la sfîrșitul acestui an . producția de cărbune fi mai mare decît realiză-

Simpozion științificLa Institutul de mine din Petroșani se deschide astăzi, ia ora 9. simpozionul științific cu tema „Metode si tehnologii de exploatare și valorificare superioară a zăcămintelor de huilă". Această reuniune științifică, organizată de Institutul de mine și Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectări miniere pentru huilă din Petroșani, se desfășoară, astăzi și mîine, în 4 secțiuni, în care se vor prezenta 89 de comunicări. Sintetizând cele mai actuale preocupări de cerce- = tare și proiectare din domeniul zăcămintelor de huilă, simpozionul pune în
(Continuare în pag. a 2-a)INe preocupam intens și depunem e- •forturi ,r*x pentru realizarea în acestdii zilnice programate în funcție de condițiile e- xistente în cîmpul nostru minier, de posibilitățile . reale de care dispunem. Avem condiții geotectoni- , cș deosebit de grele cărora trebuie să le ' facem față eu eforturi suplimenta- _ .re. La aceste condiții mai netă, a fost realizată, adăugăm și neîncadrarea în efectivele necesare, unde avem un minus de peste 270 de oameni.Chiar și într-o astfel de situație, cînd de fapt nu ne-am realizat sarcinile de plan la producția de cărbune și nici nu ne vom putea ridica la nivelul planului stabilit pentru 1986. am obținut rezultate bune

Interviu realizat de 
Dorin GHEȚA

va
(Continuare in pa*, a *2-a)

In sala casei de cultură s-a desfășurat, ieri, sesiunea Consiliului popular municipal. In cadrul sesi, unii a fost prezentat raportul privind preocuparea Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal pentru realizarea planului de investiții șo- cial-culturale pe anul 1986 și asigurarea condițiilor de realizare a obiectivelor, de investiții prevăzute pentru anul viitor în profil teritorial. Pe ordinea de zi au fost înscrise și rapoartele comisiei de arhitectură și sistematizare și, cel privind rezolvarea scrisorilor, cererilor, propunerilor și sesizărilor oamenilor muncii adresate consiliului popular in semestrul 1 al acestui an.

In săli se aflau, alături de deputați, numeroși invitați — membri ai C.C. al P.C.R. și ai. guvernului, conducători de instituții centrale, organizații . de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, ai vieții noastră științifice și culturale.Erau prezenți șefii siunii or d iplqm atice Uitați la București, cum și corespondenți presei străine..
i mi-.aere-

P re
al

(Continuare in pag. a 4-a)

H O T A R I R E Â
Marii Adunări Naționale privind adoptarea cuvîntărîi 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

ca document programatic al politicii externe a RomânieiMarea Adunare Națională dă cea mai înaltă a- preciere magistralei cuvântări rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața forului legislativ suprem al țării și aprobă în unanimitate ideile sale programatice de cea mai î- naltă valoare . teoretică și practică, exprimînd ’ convingerea profundă a întregului nostim popor, constructor al socialismului și comunismului, că înfăp-

l.uirea mărețelor programe de dezvoltare multilaterală a patriei — stabilite de‘Congresul al Xlîl-lea al Partidului Comunist Ro- . mân —, propășirea materială și spirituală a națiunii noastre sînt posibile numai în condițiile unei păci trainice, într-o lume a destinderii și înțelegerii, a unei largi colaborări internaționale.
Marea Adunare Naționa

lă își însușește unanim o-

Atentările cuprinse in cu
vântarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare Ia 
activitatea internațională 
a României, privind dez
voltarea relațiilor politi- 
co-economice, a colaboră
rii multilaterale cu toate 
statele, participarea activă 
la soluționarea probleme
lor complexe ale vieții 
mondiale, prin dialog șix

(Continuare în pag. a 4-a)

LEGE
pentru modificarea unor prevederi din Constituția 

Republicii Socialiste RomâniaIn temeiul articolului 43 punctul 1 din Constituția Republicii Socialiste România.
Marea Adunare Naționa

lă a Republicii Socialiste 
România adoptă prezenta 
lege.Art. 1. — Constituția Republicii Socialiste România se modifică după cum urinează :1. I.a articolul 43. după punctul 2 se introduce punctul 2 (1) cu următorul cuprins :„2(1). — Hotărăște con

sultarea poporului, referendum, asupra rilor de importanță deosebită care privesc interese supreme ale tării".2. La • ■punctul punctul cuprins
,1(1).dul de organizare și desfășurare3. La punctul punctul cuprins„2(1).

prin măsu-
articolul 63, după1 se introduce 1(1) cu următorul- Stabilește mo-a referendumului", articolul 75, după2 se introduce 2(1) cu următorul- Stabilește ma

LEGE

i

surile de. importanță deosebită ce privesc interese supreme, ale țării, care urmează a fi supuse de către Marea Adungre Națională spre porului, prin referendum".Art. II. — Constituția Republicii 'Socialiste România, republicată în Buletinul- Oficial, Partea I, or. 167 din 27 decembrie 1974. cu modificările ulterioare și cu cele prevăzute în prezentă lege se va republică /

Aduna .. ..consultare po-

cu privire la reducerea de către Republica Socialistă România 
cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare 

și la consultarea poporului în legătură cu aceasta, 
în cadrul unui referendumAv'înd în. vedere propti-, nerea președintelui Republicii Socialiste România ca țara noastră șă treacă, pînă la sfîrșitul acestui an, la reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și la consultarea poporului pentru a hotărî în legătură cu această mă-

surâ, în răcirii! unui referendum,în temeiul articolului 43 punctul 3 clin Constituție,
Marea .Adunare Națio

nală a Republicii Socialis
te România, adoptă pre
zenta lege.Art. 1. — Se aprobă reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și

cheltuielilor militare ale Republicii: .Socialiste România ,Art. 2. — In legătură cu măsura privind armamentelor, și cheltuielilor Marea Adunare hotărăște consultarea poporului, prin referendum in ziua de 23 noiembrie 1986.
reducerea efectivelor militare, Națională

Adunare cetățeneascăDupă prezentarea poartelor, în cadrul baterilor au luat tovarășii Cornel Gheorghe Matei, Draga, Alexandru Ioan Rujoi, Miron Constantin Fâpea.Anaiizînd preocuparea Comitetului Executiv, a deputațjlor, a consiliilor populare orășenești și comunale din' municipiu pentru realizarea importantelor sarcini din domeniul, investițiilor, precum și in activitatea de rezolvare a scrisorilor, cererilor, propunerilor și sesizărilor oamenilor . muncii, pârtiei, au per- în

ra- dez- cuvîntul Bololoi, Mircea Todor, Șerb și

menilor j______panții la 'dezbateri făcut propuneri de fccționare a activității
(Continuare in pag. a 2-a)

leri, în reședința de mu, ■ nicipiu, a avut loc o adunare cetățenească. In cadrul adunării, tovarășul Ioan Resign, prim-secretar al Comitetului municipal , de partid, primarul municipiului Petroșani a pre-; zentat cetățenilor o informare privind stadiul de realizare a lucrărilor edilitar -gospodărești, întreținerea și gospodărirea fondului locativ.Constituind un adevărat forum al democrației, a- dunarea cetățenească s-a desfășurat în atmosfera de puternică' emulație creatoare, de muncă și înfăptuiri specifice acestui an, al glorioasei aniversări a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului. de cînd tovarășul

Nicolae Ceaușescu a fost ales în înalta funcție de secretar general al' partidului. Cetățenilor prezenți in sala mică a Casei de cultură le-a fost prezentat un sugestii' și inedil fiirn ale cărui imagini au cuprins o suită de realizări de obiective de investiții in localitățile județului Hunedoara și îndeosebi iu municipiul Petroșani in . scurta, dar fertila perioadă de mărețe înfăptuiri ale Epocii Nicolae Ceaușescu.Au fost prezentate fața cetățenilor rile Consiliului municipal, ale in preocupă-' popular . Comitetului executiv, pentru realizarea sarcinilor de plan in profil teritorial, a obicc-
(Continuare in pag. a 2-a)
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SĂPTĂMÎNA ECONOMIEIDe mai bine de o mătate de- veac în multe țări ale lumii . statornicit frumoasa • țiativă de a. consacra : de 31 octombrie drept a economiei. In țară noastră, datorită spiritului tradițional al chibzuinței, al economisirii roadelormuncii, această acțiune s-a amplificat intr-o „Săptă- mină a economiei" organizată în .fiecare an intre 25—31 octombrie, constituind. un prilej de analiză' a i realizărilor obținute în ampla acțiune -de economisire a veniturilor bănești ale populației, de jalonare a noi măsuri menite să ducă la cre^te- i--:i calității acestei acti-
. Vit'itAcțiunea de re prin și Consemnațiuni se alizează făptuirii obiectivelor bilite de Congre.su! XIII-lea al P.C.R., partidul și statul, personal tovarășul Nicolae' Ceaușescu. secretarul genera! al partidului, nifestînd continua< uparc pentru veniturilor oamenilor muncii. pentru bunăstarea întregii populații. Datorită realizărilor dobîndite în dezvoltarea economico-so- cială a patriei, acțiunea de economisire, organizată de ' Casa de Economii și Con-’ >T 4800 Pe raza munieipiu- semnațiuni a înregistrat, de la an la an, o continuă amploare. Este elocvent faptul că, Ia 1 octombrie 1986, soldul general «economiilor populației trate la CEC a 5,3 , la sută mai cel existent, la nului 1985. O creștere semnată a cunoscut și mărul libretelor, de economii pe" care le deține populația, fiecare locuitor țării , fiind un deținător libret .CEC,In județul nostru fost, .date în folosință noile sedii ale Sucursalei Deva ș.F filialelor doara și Petroșani, prezent la' dispoziția men i lor muncii, pentru

juni ai s-a ini- ziua zi

econom isi-Casa de Economii rein condițiile. în- sta- al
ma-preo- creștcrea

fost 
mare, 
finele

al păs- cu ca
■ a-

în-nu-
al

<le

audinHune-Inoa-o-
Prima zăpadăPe cînd jos, prin văi și poieni, pădurile și livezile, 

arborii ornamentali își e- taleâză încă din plin splendorile multicolore, sus, pe creste, s-a consumat un eveniment pe cit de firesc, pe atît de fascinant. Pa- rîngul. Straja, Retezatul și Vîrful lui Pătru din masivul Șurianul și-au pus hlamida albă. A nins I■ Cea mai certă dovadă că iarna se apropie...Parîngul, străilucind cu seînteieri argintii în bătaia soarelui autumnal, se ridică maiestuos deasupra poienilor acoperite de codri de aramă. (I.D.)

■ perațiunile de economisire pe librete CEC,, în județ funcționează 26 unități proprii,'152 ghișee CEC în întreprinderi și instituții și efectuează operațiuni CEC 79 unități și 16 cooperative de credit. Totodată, s-au luat măsuri pentru ridicarea nivelului ■ calitativ a! muncii lucrătorilor
25—31 octombrie

Ap- de : economisire s-a cuprinzînd tot, mai oameni ai muncii, general la 1 octpm- a.c. fiind cu 8,9 la mai mare față de a-
’ proprii, și mandatari, ți unea extins mu iți soldul brie sută ceeași perioadă a anului. trecut. De asemenea, gradul de pătrundere a libretelor CEC în rîndul populației județului nostru era de 870’ librete la. 1000 lo- cuitori. Dezvoltarea spiritului de economisire este exprimat și de faptul că a ' crescut durata de păstrare a banilor la CEC, cît și soldul mediu pe libret. In același timp o. largă popularitate au cunoscut și formele de economisire moderne: pe bază de consimțămînt scris, prin virament și cont curent personal. In. . județul nostru efectuează asemenea operații peste 12 000 oameni ai muncii, din ca-

Procesul de economisire din țara noastră este stimulat și <lc drepturile și avantajele ce le oferă CEC depunătorilor. Ca urmare economiile depuse de cetățeni la CEC au a- vantajul că sînt garantate de statul nostru și se a- sigură secretul asupra sulițelor depuse. Printre a- , vantajele pe care le oferă CEC se numără și dobîn- zile și cîștigurile în bani și obiecte, care vin să răsplătească spiritul de economisire al depunătorilor. Toate operațiunile CEC, cît și cîștigurile și dobîn- zile sînt -scutite de impozite sau taxe, și sînt imprescriptibile.înfăptuirea mărețelor o- biective ale Congresului al XIII-lea al P.C.R. privind creșterea nivelului de trai al populației va de- . termina o sporire a posibilităților de economisire a unei părți din venituri prin depunerea lor spre păstrare la CEC. Ca bancă a populației, CEC își va perfecționa continuu ac- . tivitatea de servire a cetățenilor, va diversifica gama de operații și servicii, va lua măsuri de modernizare, mai bună dotare și gospodărire a u- nităților» Un loc important îl va ocupa și în viitor e- duearea tinerei generații pentru formarea deprin- derii de economisire.
Georgeta COSTINAȘ, 

director
Filiala C.E.C. Petroșani

Construcții moderne în Petrila. Foto : Al. TATAR

Adunare
(Urmare din pag. I)tivelor de investiții din acest an, precum și sarcinile planului de investiții pentru anul viitor. S-a sublimat, printre altele, că în perioada care a trecut din acest an, în municipiul Petroșani s-a realizat un important volum de investiții, construcția de locuințe și dotarea tehnică, edilitară a localităților, consti-

lui Petroșani.

Promptitudine, răspundere deosebită în executarea operațiunilor de econo
misire. Imagine de la moderna filială CEC din Petroșani.

Vom in enține realizărileși per f e cț ion are a a și pentru La situaim-i a or- toate

(Urmare din pag. I) obiceiul să facă nempțiva- te. Ani apelat adeseori la „Judecata muncitorească" Facem vizite la domiciliul ■ celor care sînt în concediu medical.2Sînteni in plină pregătire a adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii unde vom supune dezbaterii cifrele de plan pentru anul 1987, defalcate pe sectoare și. formații . de lucru. Dintre măsurile teh- nico-organizatorice întreprinse și care sînt în curs de desfășurare, amintim : extinderea tehnologiei de lucru cu tavan -de reziste n- S-au întreprins acțiuni în creșterea - continuă arîndul celor care aveau liniei de front active, cali-

rile anului țrecut < u peste 50 000 tone.Preocupările noastre sînt îndreptate în continuare spre îmbunătățirea plasării locurilor de mucă productive și spre creșterea productivității muncii în abataje, indicator la care încă nu am obținut rezultate la nivelul sarcinilor.
RED.: La începutul a- 

nului ați ridicat o proble
mă ce trebuia rezolvată : 
indisciplina...ING. EMERIC KOVACS: Deși nu se ridică la_ un nivel corespunzător, totuși disciplina este. stăpînită.

ficarea pregătirii profesionale personalului muncitor acțiuni intense i stabilizarea cadrelor.Ioc central șe vor preocupările pentru bunătățirea continuă ganizării muncii, la nivelele,, și pentru întărirea ordinii și disciplinei. 
De asemenea, vom ținecont de propunerile pe care le vor face oamenii muncii în cadrul adunării generale de care aminteam și care- vor îmbogăți progra- . nostru de măsuri. Spe- că vom obține în a- viitor producții mari de cărbune.
mul râm nul mai tot

cetateneascapreocupare cons- eonsiliului popular municipal, a consiliilor populare orășenești și comunale. Pentru anul 1988 au fost alocate fonduri de investiții de peste 317 milioane lei, destinate construirii a 1606 apartamente, extinderii rețelelor de alimentare cu apă, a canalizărilor, rețelelor de termofieare, a arterelor de circulație rutieră și feroviară, întreținerii și gospodăririi fondului locativ. Prin eforturile comune ale oamenilor muncii, cu sprijinul efectiv al consiliilor populare municipal și orășenești, unităților prestatoare de lucrări de construcții au fost dobîndite însemnate succese, o serie de lucrări importante, cum sînt 770 de noi apartamente, noile surse de . alimentare cu apă de la Taia, peste 16 000 mp străzi, 4,5 km rețele de canale și altele. In prezent, peste 80 la sută din populația municipiului Petroșani locuiește în cele mai bine de 
4i. 000 de apartamente con
struite cu precădere în a- nii de mărețe înfăptuiri ai Epocii Nicolae Ceaușescu.Pentru întreținerea și repararea acestui important fond de locuințe, în acest an s-au alocat fonduri' în

tuind tantă o a valoare de 6,6 milioane lei, din care s-au realizat în primul semestru reparații curente la 30 terase, înlăturarea fenomenului de condens la 28 de apartamente, repararea instalațiilor sanitare la 227 de apartamente și alte importante lucrări.In activitatea de gospodărie locali vă se manifestă și unele neajunsuri, cu consecințe asupra bunei gospodăriri a fondului de locuințe. Pentru înlăturarea neajunsurilor se impune intensificarea preocupărilor asociațiilor de locatari, a tuturor cetățenilor pentru întărirea spiritului gospodăresc, sporirea răspunderii în întreținerea fondului locativ, conform prevederilor Legii 10/1982 și Hotărîrii 4/1985 a Consiliului Iar municipal.Referindu-se la ______probleme, Vasile. Nițule'scu, ^fihai Vișlovschi și ceilalți cetățeni care au participat la discuții au formulat propuneri vizînd îmbunătățirea activității de gospodărire a fondului locativ, aplicarea prevederilor legale, întărirea spiritului gospodăresc, lichidarea neajunsurilor cu ca-, re se mai confruntă locatarii' unor apartamente.
Sesiunea Consiliului

(Urmare din pag. I)viitor, de. asigurare a condițiilor de realizare exemplară a sarcinilor de plan.Sesiunea a aprobat o hotărîre pentru îmbunătățirea activității din domeniul investițiilor, stabilind sarcini ce revin constructorilor- și beneficiarilor de investiții, birourilor exe-

;opmom
INTRE CER Șl PA- MINT... adică pe peretele de sțîncă de la Cheile Taia, la zeci de metri deasupra solului, acolo își amenajează refugiul bazei proprii de antrenament membrii cercului de alpinism aî AS. „Jiul* Petrila» Realizarea refugiului oferă încă un argument pri-

vind măiestrialor din Petrila. (I.D.)EVENIMENT EMOȚIONANT; La Teatrul de stat din 'Petroșani elevii clasei a Ii-a C, de la Școala ge- ' ne raia nr. 1 au trăiteveniment emoționant primirea în rîndUrile ganizației pionierilor, tivitatea s-a încheiat un frumos •program artistic.

alpiniști- recuperat, spre a fi reintroduse în circuitul' economic, 150 tone de fier vechi. Tot prin acțiuni de muncă patriotică, la I.M. Livezeni, uteciștii au recuperat 300 kg de cupru. (A1.H.)
montajul literar coregrafic „Rapsodie României socialiste" și piesa de teatru „Transmitem în direct", de Tudor Popescu,

unor- Fes- cu FORMAȚII ARTISTICE. La Coooperativa „Unirea" din Petroșani, prin grija comisiei culturale și a bibliotecii ău luat fiin-MATER1ALE REFOLO- ță două formații artistice, SIB1LE. Prin muijcă pa- înscrise în Festivalul na- triotică, tinerii de lă SSH țional „Cîntarea Români» Vulcan și UE Paroșeni au ei“. Este vorba despre

nr.nr. popu-aceste

popular municipaleutive ale consiliilor orășenești și comunale în vederea recuperării unor restanțe și a realizării o- biectivelor prevăzute în planul teritorial,, In încheierea- lucrărilor sesiunii a luat cuvîntUl tovarășul Ioan Resign, prim- secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., primarul municipiului.
Simpozion științific

(Urmare din pag. I)valoare, în spiritul îndemnurilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceausescu, secretarul general al partidului, la Con-
gresul al 111-lea al oamenilor muncii. procesul de creație științifică și tehnică la care participă cercetătorii și specialiștii din întreprinderile miniere din Valea Jiului.muzical- luni și joi, între orele .18,30—20. înscrierile și informații suplimentare, la sediul școlii sportive. (Gh.O.)SAN ATATE ȘI FRUMUSEȚE. O știre care, fără îndoială, va interesa multe reprezentante ale sexului, frumos: începînd din 15 octombrie, în cadrul Școlii sportive din Petroșani s-a redeschis centrul de gimnastică de întreținere și gimnastică aerobică pentru femei. Cursurile au loc în zilele de

CEAI DANSANT. La Casa pensionarilor «din Petroșani este o permanentă preocupare pentru atragerea pensionarilor la acțiuni culturale șl educative, excursii etc. In acest scop se organizează un ceai dansant pentru pensionari și familiile lor. (T.SA F-

CENACLU. După cum ne informează Tiberiu Coconet, directorul clubului studențesc, astăzi la ora 20,30 îti Aula Institutului de mine Petroșani, va avea loc un spectacol de muzi- căi poezie și umor, susținut de cenaclul „Orizont".
I
I
I

Rubrică realizată deMircea BUJORESCIJ
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BARBAȚI CARE ONOREAZĂ TITLUL
DE MINER

UN OM, UN BRIGADIERdin popor ți-e jenă să. le treci prin față. A- ceșția știu de ce vin la lucru, ce au de făcut. Cu cei mai „nărăvași", într-adevăr, mă port mai aspru, dar, :în general, nu prea sînt situații de acest fel. Șefii de schimb sînt toți buni dar dacă uneori vreunul dă dovadă de anumite slăbiciuni, pentru îndreptarea lucrUri-f lor, o perioadă lucrezper- sonal cu acel1 schimb.In apropiere, lucrează cu ciocanul de abataj tî-

Brigada condusă de minerul Constantin Cos- nia este renumită nu numai la. mina Petrii a, ci ocupă, prin . rezultât.ele bune obținute, un loc de frunte în întrecerea socialistă la nivelul Văii ■Jiului. O prezentare sumară privind rezultatele mai recente : • 2900
tone de cărbune în plus 
pe luna septembrie, 
o productivitate mai 
re decît sarcina cu 
la sută • 8511 tone
plus cumulate de la în
ceputul anului, prin de- nărui ajutor miner Ale- 
pășirca ............. .. "

muncii cu 30 la sută.Am discutat cu șeful de brigadă la unul din locurile sale de muncă — stratul 6, la orizontul minus 100, unde exploatarea cărbunelui se realizează în trepte răsturnate. Pătrundem „pe figuri"...Cîteva au fost .obiectivele discuției cu brigadierul. La primul, privind organizarea locului de muncă, ne răspunde :•— Observați și spuneți dacă vă place.Intr-adevăr, ce se vede dă impresia lucrului bine făcut, a siguranței. Fiind însoțiți de responsabilul cu probleme de aeraj și protecție a muncii — sing. David Dumitrescu — acesta confirmă că lucrările se xecută normelor .muncii și a tehnologiei de exploatare. Ortacii ? „Așa cum într-b pot să fie copii ascultători și harnici sau copii mai răsfățați, — ne spune brigadierul, la fel și în colectivul pe care îl conduc, am ortaci care după cum e vorba

productivității

e-cu respectarea de protecție a.

xandru Zupcu. Ii cerem părerea și ne răspunde simplu: „Nu aș părăsibrigada lui nea Costică, orice alt loc de muncă mi s-ar oferi**. Și nu este, se înțelege, ușor unde lucrează, dar tot a- cesta ne spune : „Aiciavem de lucru, dar a- vem și satisfacții și certitudinea unui cîștig bun".—- Sîntgreutăți privind problemele de muncă ? Brigadierul nu ezită să se refere la ele :— Da, cu evacuarea cărbunelui avem greutăți. Dacă cei de la sectorul de transport ar manifesta interes mai mare producția ar merge mai bine. Alte preocupări ale brigadierului?— Dacă pun inimă pentru cărbune, pentru muncă, nu îmi sînt străine nici celelalte probleme . legate de viață. îmi pla- familie ce fotbalul, merg la activitățile clubului, spectacole, citesc.Așa e brigadierul Constantin Cosma, un om ea toți ceilalți, cu munca și- viață sa.
Itie ȘERB AN
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Inițiativă 
valoroasăRecent, un grup de tineri de la I.M, Băr- băteni a luat inițiativa de a înființa, în A S. Minerul, de speoturism. mită ceasta tineri. noaste stice noștri.

cadrul un cerc Denii- „Coralita**, a- g.rupare reunește dornici de a cu- frumusețile car-, și' ale munțilorDupă o primi participare la o acțiune în județul Bihor, a urmat o prezență la manile tarea „Speotelex” de Izvorul perioada tembrie, cercul pentru noi acțiuni speologice.
laMureșului, în 18—23 Sep- în prezent pregătindu-se

Robert T A VI AN

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

O. DORIN (?), Petroșani — Ceea ce ne solicitați nu se poate realiza, deocamdată. Dacă ne-ați scris în numele unui grup de navetiști trebuia să vă dezvăluiri și numele dv. Dar n-ați procedat astfel, ca un om de bună credință, pentru că și dv. cunoașteți foarte bine situația.

Revenind la accesul la magazia găriiAm făcut cunoscute cititorilor noștri greutățile pe care trebuiau să le învingă șoferii și mijloacele de transport cînd ajungeau la rampa magaziei CER clin Petroșani și, de asemenea, asigurările date de fact.oriic' vizați că lucrurile se vor schimba.. Aceasta în ..Steagul roșu" din 15 august a.c. Zilele, lunile au trecut repede. Vă- Zîrid că balta ce acoperea tot accesul la magazia gării, pentru a cărei secare stăruiam, dăinuie nestingherită, solicitantul primei intervenții la fața locului,, șoferul Horea Trif, he-a sesizat iarăși. A urmat a doua deplasare la gară pentru aceeași problemă. Am văzut astfel, cum in aproape două luni de vreme frumoasă, prielnica pentru înfăptuirea măsurilpr promise, nu se făcuse nimic. Acest exemplu ne oferă prilejul să le spunem lucrătorilor de la .gara noastră 'că nu le place ordinea și curățenia, irai ales în partea estică, a incintei. Deși este folosită de foarte multe întreprinderi: —■ IGCL, l.M. Dîl- ja. IU MP. ICSLF și alte- - le, între care, bineînțeles, complexul CFR — această parte a orașului nostru înfățișează în prezent prea multe aspecte de dezordine și neglijență. Toți folosesc liniile de descărcare

a diverselor mărfuri și materiale și toți lasă aici amprente ale operațiunilor de transport și depozitare pe care le efectuează : utilaje (vezi rampa depozitului EGCL), materiale (prefabricate din beton, bitum, țevi), suporți
Am intervenit 

la sesizarea dv.pentru transportul sticlei, anvelope uzate, dezordine și gunoi. Măsurile luate după a doua intervenție la magazia gării schimbă aspectul. doar a unei mici părți din acest spațiu. Totuși, pentru că fac parte din „posibilitățile interne** căutate și găsite pînă. la urmă de conducerea stației»; le enumerăm: în primul rînd a fost anulată scurgerea de apă care alimenta balta (prin renunțarea ,1a un mic spălător), lucrătorii tranzitului fiind îndrumați la o altă sursă de apă. Apoi, tot lucrători ai stației CFR (pentru că secția apă- canal a IGCL nu a răspuns Ia solicitare, după cum ni s-a spus) ,au desfundat gura de .scurgere a apei în rețeaua de canalizare, și, cu sprijinul Antreprizei de construcții căi ferate, în groapa creată lingă rampa magaziei'

„a fost împrăștiat un vagon de balast. Amînată o perioadă de la 15 august pînă în 10 octombrie, balta propriu-zisă a fost astfel secată. Șeful biroului de tranzit, loan Blendea, ne-a asigurat că acțiunea de re- condiționare a accesului J,a magazia gării va fi continuată cu depunerea de balast în groapa de lingă parapetul magaziei pentru că nu doresc să-i- „prindă vremea rea a.șa“. Realizarea, acestei: promisiuni va scuti pe șoferii ce transportă diverse mărfuri de lă gară de emoțiile și necazurile intim pi- nate pînă acum. Cu o condiție : să fie înfăptuite înainte de sosirea iernii.Refacerea completă a.accesului la tranzitul de mărfuri al gării noastre implică mai multă ordine din parea unităților c.are-1 folosesc, grăbirea lucrărilor de termoficare a stației de către ISAP București, operativitate mai mare în efectuarea transporturilor din partea diferitelor unități economice ale căror mărfuri și materiale blochează în prezent spațiile 'gării și a EGCL în evacuarea rezi- durilor. Este necesar și se poate să se creeze și în spatele gării, nu numai pe peronul din față, amprente ale bunei gospodăriri.Toma ȚÂTARCAMlaștina
ZIS ■■cu

„prieteniei" de pahar

Un utilaj modern — mașina de găurit multiplu 
— mînuit cu pricepere de Valerica Ghcrasim și Do
rina Pi roșea, două muncitoare fruntașe de la Fabri
ca de mobilă din Petri la. Foto : GJi. OLTEANU

Fină la 26 de ani, Gheorghe Geică ă dus o viață anonimă. Tractorist rutierist laICRA Petroșani, întenie- iase un cămin sub zodia provizoratului, altfel trăia în concubinajo femeie, încă nedivofța- ■ tă, care are o fetiță. In timpul liber se mai : abatea pe la o bere. Intr-o după-amiază de septenir brie, poate conform Obișnuinței, poate în dorința de inedit se afla la- „Ca - rul cu bere", unitate

din Sălătruc s-a adresat lucrătorilor de miliție, sizîrid spargerea sale, . furtul unei ne cu .țuică de precum și a unei de 10'kg Vișinată. de cercetări a analizat urmele, care au dus pe... urmele lui Gheorghe Geică, •pînă :atunci cotat ca om „curat ca lacrima". Da,

se- locuinței damige- 50 litri, cantități Echipa
upâ două întîlniri Ia J un pahar de vorbă, Ghcorglie Geică ' venise deci prieten cataramă'* cu Gavril roșan. „Cimentarea" timentu’lui trebuie

dejaMa-șen- proba-ță printr-o faptă deosebită. Și atunci, fără ocolișuri, Gavril Maroșan i-a propus subitului: său prieten să spargă o locuință jieneaș-
ANCHETAalimentație publică cartierul Aeroport, stimulează apetitul bal?- L-a cunoscut •pe Gabi ,un leat său, pe care de fapt cheamă Gavril Un individ fără sancționat, conform prevederilor Decretului nr. 153/1970, pentru trai parazitar. In cartea lui de muncă are o vechime de... 23 zile lucrate, mai mult „pontase** ca fidel consumator în restaurante. Cu vreo doi în urmă fusese < pentru un furt de I la un cetățean.

Berea ver- aslfel de-al îl Maroșan. qăpătîi,
într-adevăr, tractoristul se îatâlțiite in ziua precedentă - cu Gabi.Gavril. Maroșan arată la față ca un om îmbătrînit prematur. Buhăit, cu izul caracteristic al «alcoolicilor de... meserie, tai ăl pentru a obține nul" de alcool părăsise casa din motiv. Fiul cerșea

Duminică, 26 octombrie

11.30 Telex- i; ..11,35 Lumea copiilor.•— Telefîlmoteca de ghiozdan.
Premiul.

. ■(color).'12,40 piu: cununa cîntecu- cului românesc — Melodii populare.13,(M Album âuînînical. (•jaurțial color),
— Octombrie — recită 

Gabriela Popescu.— Un virtuoz al eon- traba'sulUi —• Ovidiu Bădilă.
— Desene animate: „Oblio“.— Cotidianul în 600 de—- Un compozitor. un 

interpret.
— Telesport.— Secvențe . din comedii cinematografice,
— O -melodie în premie- . râ.— Izvoare de sănătate. .— Teatru scurt.

„Răzbunarea" de I.eon id f jenei.

— Lumea minunată a filmului.14,45 Drumul lemnului spre rădăcini.19,00 Telejurnal.19.20 File de istoric eroică.•(color)19,40 Cîntarea României, (color).20,25 Film artistic :
S-a întîmplșat în Alpi.21.50 Telejurnal.
Luni, 27 octombrie20,00 Telejurnal.20.20 Orizont tehnico-ști- ințitic.țeotor).20,3® Tezaur folcloric, (cotor).20.50 Roman foileton:
Oalvaml(color).21,50' Telejurnal,*

Marți. 28 octombrie
20,00 Telejurnal.
20,20 Pe drumul înfăptui

rii noii revoluții a- 
grurc 
țeolor).

rile, sentimentele, prietenia fiind stimulatoarea ambelor personalități u- mane. Un prieten ales la întîmplare se dovedește a fi, nu o dată, un individ care mizează și profită de înțelegere, care, la postul" afecțiunii, minează (i)moral celuilalt partener, nul de pahar, sub rătăcitorului alcool, șește să tulbure mintea novicelui, mai mult îl determină să nesocotească sănătosul climat moral al so-, cietății noastre. Mărul putred strică, toate merele din fructieră..P rima mare greșeală a tractoristului Gheor- ghe Geică s-a consumat, cu urinări dramatice pentru destinul ' său. Dacă va înțelege gravitatea abaterii sale, dacă pedeapsa va fi privită nu numai prin prisma coercitivului cr și a Țolului ei educativ, Gheorghe Geică va redeveni un om cinstit. Dacă, nu, îl așteaptă soarta „prietenului" său de pahar.

„adă- conta- viația Priete- efect.ulreu-

însă cu o— vieții țuicăI.și teroriza ’ " Ș „tai- Bătrînul acest prin lo- e drept catari, dormea pe unde a- jsuca, în subsolurile blocurilor, în căpițe de fin. Cînd vedea vreun lucrător de miliție, dispărea urgent. Se săturase de avertismentele oamenilor în uniforme albastre, care, mai mult, in cîteva rînduri, îi răul a- seră și loc de muncă.
i ani cercetat bani deIn dimineața ultimei zife de septembrie, gospodarul Petre Blaj

20,35 Teatru TV.
Privește înainte cu 

“ îndrăzneală.de Mihail Davidoglu. Premieră pe țară. 21,50- Telejurnal.
irilor revoluției a-, . grare.20,35 Pace, aripă a visurilor noastre.Cîntece și versuri.2'0,45 Statornici în străbu

PROGRAMUL Țy

Miercuri, 29 octombrie2O;0O Telejurnâl.20.20 Viața economică. 20,40 Tribuna TV.Emisiune de dezbateri politico-îdeologice — Epoca Ceaușescu. 21,00 Film serial:
Casă penlru copiii 
noștri.
(color).Ultimul episod.21,50 Tete jurnal.
Joi. 30 octombrie

20.00 Telejurnal
20.20 Pe drumul înfăptu

na vatră dacica Ultimul episod.21,05 Invitație în studiourile radioteleviziunii: soprana Eugenia Moldoveana. baritonul Nicolae Herlea.21.35 Contemporana noș- 
. țri — Cum se cîști-
gă un prestigiu.21,50 Telejurnal.

t ineri, 31 octombrie20,00 Telejurnal.20.20 Viața economicii.20.35 Frumoasă ești patria mea — cîntece și versuri patriotice.

că. ‘ In noapte, escaladează cîteva garduri, • sparg, un geâifi al 1 ocui n țe i v izate, forțează barele metalice din pervaz, pitrund înăuntru, aprind o luminare. Nu găsesc obiecte de valoare, sau bani, dauchii de „elixirul" lor. Damigeana cu e transportată la tatăl lui Gavril Maroșan. Se întorc după damigeana cu nată. Fiecare popas se săra cu „toasturi" în’ stea noii prietenii... a să cunoști cu vârât un om, trebuie ani dințâ. Ca să devii prietenul lui, trebuie, în primul rînd, să-i împărtășești idealu

viși- pre- cin-ade- îți Via-
Ion VULPE

20,45 Copiii — înaltă da
torie fața de viitonil națiunii.20,55 Cadran mondial. A-. România în Anul Internațional al Pă-■ ■ uii-.:.■„..■ *(color).

21,10 Serial științific 
Din tainele mărilor, 
(cotor). , ■'... ' ■'.'■21,35 Economisirea — O 
școală . a spiritului gospodăresc. (cotor).21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 1 noiembrie

13,00 Telex.
13,05 Ita .șfîrșit de săptă- 

mînă.(parțial color).Din sumar :— Floarea cîntului, floa-, '■ dorului. ■ ...o.Melodii populare.
- Gala desenului animat.— Tot ce are țara mai frumos.

—, Zbor de ciocîriii... Melodii populare românești.— „Inimă, casă a dorului".Moment poetic.— Marile momente . ale baletului.— Istorie și cultură t: Porolissum —■ cetatea și exponate din Muzeul din Zalău,— înregistrări din festivaluri internaționale.— Tablouri din Galeria Națională.— : Telesport.Autograf muzical. ,14,40 Octombrie — Cronica evenimentelor pol 1-tiee. '19,00 Tele jurnal.19.20 Teleencielopadia.19,45 Varietăți cu... surprize.Spectacol cu public, (color). ' -20.J5 Film artistic:-
Salvatorii!.(color)..22.20 Telejurnal,;
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iflnBHrannaâLucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. I)La propunerea Biroului M.A.N. a fost adoptată următoarea ordine de zi:1. Activitatea internațională a Român iei privind dezvoltarea relațiilor politico-econouiice, a colaborării multilaterale eu toate statele, participarea activă . la soluționarea problemelor complexe ale vieții, mondiale, prin daliog și negocieri, la lupta pentru dezarmare și pace în lume.2. Proiectul de Lege pentru modificarea unor prevederi din Constituția Republicii Socialiste România,3. Proiectul de Lege cu . plivire la reducerea de ■către Republica Socialistă România, cu 5 la sută, ă armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare și ia consultarea poporului în legătură cu aceasta, în cadrul unui referendum.Luînd cuvîntul, președintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a spus : Cu profundă emoție și a^leasă recunoștință, în numele dumneavoastră, al tuturor, vă rog să-mi îngăduiți să adresez rugămintea fierbinte de a lua cuvîntul conducătorul respectat și iubit al partidului și statului nostru, genial fondator al strategiei edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României, marele erou între eroii neamului, înflăcărat luptător pentru libertatea și independența poporului român, a tuturor națiunilor, pentru asigu- 'rarea dreptului sacru al oamenilor la o viață liberă și demnă, la pace, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Primit cu îndelungi a- 
plauze, cu puternice urale, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NKOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată activității. internaționale a României privind dezvoltarea relațiilor politico-economice, a colaborării multilaterale cu toate statele, participarea activă la. soluționarea problemelor complexe alevieții mondiale, prin dialog și negocieri, la lupta pentru dezarmare și pace, transmisă în direct de posturile noastre de radio și televiziune, a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină satisfacție și deplină aprobare de toți cei prezenli. în repetate, rîn- duri, deputății și invitații au subliniat cuvîntarea conducătorului partidului și statului nostru cu îndelungi aplauze, cu puternice urale și ovații, au scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu ■— pace !“, „România — pace !", „Dezarmare — pace !“, „Stima noastră și mândria — C'caușescu, România !“.Deputății au exprimat astfel, în numele milioanelor de cetățeni pe care îi reprezintă în parlamentul țării, adeziunea neclintită la întreaga politică internă și externă a partidului și statului, elaborată și promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane.Cei prezenți au reafirmat vibrant sentimentele de fierbinte dragoste, aleasă stimă și prețuire, de adâncă recunoștință ale întregii' noastre națiuni față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea sa pusă, cu abnegație și dăruire revoluționară, în slujba progresului și prosperită

O T A

ții patriei, fericirii și bunăstării poporului, creșterii prestigiului internațional al României socialiste.In această atmosferă de puternică angajare patriotică s-a manifestat în același timp, angajamentul hotă- rît al tuturor fiilor României socialiste de a acționa fără preget pentru a' înfăptui neabătut orientările și sarcinile . stabilite de conducătorul partidului șt statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da viață Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.In cursul după-amiezii, în cadrul dezbaterilor, au luat Cuvîntul deputății loan Totu, Dumitru Constantin, Lina Ciobanu, Constantin Arseni, Virgil Cazacu, Diamanta Laudoniu, Ion Brad, Suzana Galpal, Dinu Drăgan. Ioan Anton, Vasi- le Milea.Vorbitorii au dat cea mai înaltă apreciere cuvântării de excepțională însemnătate teoretică-și practică rostită de. secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, prin tezele și ideile sale de inestimabilă valoare, orientează întreaga activitate internațională a’ României socialiste în direcția dezvoltării relațiilor de colaborare multilaterală cu toate statele, participării active la soluționarea problemelor complexe ale vieții mondiale, prin dialog ș; negocieri, la lupta pentru dezarmare și pace în lume.. -A fost evidențiat, rolul determinant al conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în elaborarea și promovarea politicii externe. a țării, ce corespunde întru totul intereselor vitale ale poporului român, năzuințelor sale de

a trăi într-o lume a. păcii, înțelegerii și colaborării, în care să poată înfăptui mărețele sale programe -de propășire a patriei, de ridicare a României pe noi trepte de progres și civilizație 'socialistă și comunistă. ... :Deputății au adus un profund omagiu activității, pătrunsă de un înalt spirit de răspundere față . dp destinele umanității, pe care președintele Nicolae Ceaușescu o desfășoară pe arena internațională, jni- . țiativelor și acțiunilor sale consacrate rezolvării marilor probleme ale contemporaneității, făuririi unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, . ce l-au impus în conștiința omenirii ca un apărător ferm al dreptului fundamental al popoarelor la Viață, la existență liberă și demnă, la pace, ca un erou al păcii, colaborării și prieteniei între națiuni.Insușindu-și întru totul aprecierile conducătorului partidului și statului nostru privind necesitatea opririi cursei înarmă- . rilor și trecerii neîntârziate de toate statele la măsuri reale de înfăptuire a dezarmării nucleare și convenționale, vorbitorii au apreciat însemnătatea istorică pe cafe o are propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca țara noastră să reducă - cu 5 la sută ar- . manientele» efectivele și , cheltuielile militare, nouă și strălucită inițiativă de pace care demonstrează încă o dată, hotărîrea României socialiste de a-și ■ aduce în mod concret contribuția la cauza dezarmării și păcii, la edificarea 
unei lumi fără arme și fără războaie, în care toate popoarele să-și poată consacra eforturile creatoare progresului economic și social.

De la tribună. Marii A- dunări Naționale a fost’ 
R î R E 

exprimată voința tuturor cetățenilor patriei de a transpune neabătut în viață tezele, ideile, orientările cuprinse în magistrala cuvântare rostită de conducătorul partidului și statului nostru, sporind astfel aportul României la •instaurarea pe continentul european și în lume a u- nui climat de destindere, încredere și colaborare internațională, la triumful idealurilor de libertate, independență și progres ale întregii omeniri.In lumina mărețelor i- dei și teze cuprinse 1 în magistrala cuvîntare rostită în forul legislativ suprem al țării de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document programatic de .excepțională importanță Birou] Marii Adunări Naționale a propus adoptarea unei hotărîri.Intr-o atmosferă entuziastă, del puternică angajare patriotică, deputății au adoptat, în unanimitate, 
Hotărîrea Marii Adunări 
Naționale privind adopta
rea cuvîntării tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, ca docu
ment programatic al poli
ticii externe a României.Marea Adunare Națională și-a însușit în mod unanim orientările cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, re- afirmînd voința fermă a oamenilor muncii de la o- ra.șe și sate, a întregului nostru popor de a transpune neabătut în viață politica externă activă, dinamică, profund realistă, promovată cu consecvență de România socialistă, de președintele său, în interesul rezolvării constructive a tuturor problemelor lumii contemporane.In continuare, s-a trecut la punctul doi de pe ordi

nea de zi. Expunerea la cele două proiecte de legi aflate pe ordinea de zi a fost prezentată de tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat.A fost prezentat apoi Raportul Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., de către tovarășul loan Sălăjan, președintele Comisiei.După discuția pe articole, forul legislativ suprem al țării a adoptat, în unanimitate, Legea pentru mo
dificarea unor prevederi 
din Constituția Republicii 
Socialiste România.S-a procedat la discuția pe articole a proiectului de lege înscris la următorul punct al ordinii de zi, e- xaminat și avizat favorabil de comisiile permanente de specialitate ale M.A.N. Marea Adunare Națională a adoptat, în unanimitate, prin vot deschis, 
Legea cu privire la redu
cerea de către Republica 
Socialistă România, cu 5 
Ia sută, a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor 
militare și la consultarea 
poporului în legătură cu a- 
ceasta, în cadrul unui re
ferendum.Deputății au fost informați că la Biroul Marii Adunări Naționale au fost primite recent unele proiecte de lege care se află în curs de examinare la comisiile permanente de specialitate. De asemenea, urmează a fi primite și alte lucrări. După avizarea lor de către comisii, toate acestea vor fi supuse dezbaterii Marii Adunări Naționale, într-o viitoare ședință, în cadrul actualei sesiuni.Data reluării lucrărilor în plenul Marii Adunări Naționale urmează a fi a- nunțată din timp.

(Agerpres)

Marii Adunări Naționale privind adoptarea cuvîntării tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, ca document programatic al politicii externe a României

(Urmare din pag. 1) 
negocieri, la lupta pentru 
dezarmare și pace în lume.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România își exprimă deplina satisfacție și profundă aprobare față de politica externă a țării, elaborată și promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, exponent autentic al. _ aspirațiilor fundamentale ale poporului român, remarcabilă personalitate a contemporaneității, militant neobosit pentru , înfăptuirea marilor idealuri de pace, securitate și colaborare internațională, luptător. înflăcărat, pentru edificarea unei lumi ■ mai bune și mai drepte pe planeta noastră.. Marea Adunare Națională ' reafirmă hotărîrea României socialiste de a dezvolta neabătut relațiile . de prietenie și colaborare cu toate țările socia- . liste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, indiferent de. orîn- duirea lor socială, de a participa activ la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, și îndeosebi la oprirea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării, în primul rînd a dezarmării nucleare, asigurarea dreptu

lui suprem al oamenilor, al popoarelor Ia existență..libera și independență, la pace, la viață..Mărea . Adunare Națio-. nală își însușește în mod unanim aprecierea de excepțională importanță a tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit- căreia în actualele împrejurări internaționale nu există problemă mai importantă decît dezarmarea și pacea, că trebuie să se facă totul pentru .unirea eforturilor popoarelor, ale forțelor progresiste, realiste, de pretutindeni pentru o- prirea cursului periculos al evenimentelor, pentru a se pune capăt politicii de înarmare atât pe Pămînt, cit și în Cosmos, pentru măsuri de reducere efectivă și substanțială a armamentelor nucleare și convenționale, pentru a se asigura cetățenilor planetei o viață liniștită, fără ■teamă de război.Marea Adunare Națională, exprimând Voința fermă a oamenilor muncii de la orașe și sate, a tuturor , cetățenilor României,socialiste de a sprijini întru totul politica de pace promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, politică profund realistă, politică a faptelor, aprobă în unanimitate propune- rea președintelui Republicii Socialiste România privind reducerea, în acest an, cu S la sută, a efectivelor, armamentelor și 

cheltuielilor militare. Marea Adunare Națională își manifestă ferma convingere că referendumul ce urmează să aibă loc va da o puternică expresie voinței poporului nostru de a trăi în pace și înțelegere cu toate popoarele lumii, preocupării sale ca prin înfăptuirea dezarmării să se asigure condițiile necesare realizării programelor de dezvoltare economi- eo-socială a României, a năzuințelor de progres a'e fiecărei națiuni.Marea Adunare Națională își însușește aprecierea președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la imperativul soluționării exclusiv pe calea pașnică, la masa negocierilor, a tuturor problemelor care confruntă omenirea, rolul determinant al dialogului în lumea contemporană, în găsirea de căi și mijloace pentru eliberarea omenirii de povara înarmărilor, de coșmarul unui conflict nuclear nimicitor.Pornind de la faptul că recenta întâlnire la nivel înalt sovieto-americană nu s-a încheiat cu rezultate reale, dar în unele probleme s-a ajuns la punch- de vedere apropiate, Marea Adunare Națională consideră că trebuie să se persevereze în vederea obținerii, în cel mai scurt timp, de înțelegeri corespunzătoare în domeniile dezbătute. Avîrid in vedere situația specială creată 

în Europa prin concentrarea enormă de arme nucleare, de armament convențional, prin existența celor două pacte militare, dobîndește o excepțională însemnătate aprecierea președintelui României privind necesitatea de a se face totul pentru realizarea cît mai curînd posibil a unui acord pentru eliminarea totală a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune de pe continentul nostru, pentru , trecerea la convorbiri în vederea realizării unui acord general de eliminare a tuturor armelor nucleare de pe teritoriul Europei, precum și reducerea substanțială a armamentelor convenționale. Totodată. trebuie acționat pentru reducerea generală a armelor nucleare pînă la înlăturarea lor completă.Marea Adunare Națională consideră că un rol de cea mai mare importanță revine, în acest sens, Europei care a adus’,/ de-a lungul mileniilor, o uriașă contribuție la îmbogățirea tezaurului de civilizație al întregii umanități, putând să contribuie decisiv la înfăptuirea dezarmării și păcii, destinderii și înțelegerii, la asigurarea unui viitor luminos omenirii.Marea Adunare Națională consideră că un. pas important pe drumul realizării dezarmării îl reprezintă traducerea . în viață a 

inițiativelor privind crearea de zone denucleariza- te în Balcani, precum și în alte regiuni ale Europei, ale celorlalte continente.Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România își exprimă convingerea că în îmbunătățirea climatului de securitate, destindere și colaborare pe continentul nostru un rol de seamă revine conferinței general-europe- ne — ale cărei lucrări ur-~ mează să se deschidă la Viena — cu contribuția activă a tuturor statelor participante, mari sau mici, în deplină egalitate.Marea Adunare Națională consideră că în actualele circumstanțe ale vieții internaționale, marcate de adîncirea decalajelor între țările bogate și cele sărace, de o necesitate stringentă este lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice internaționale. In contex- 1 tul prefacerilor ’ înnoitoare, de substanță, ce trebuie să-și facă resimțită prezența în viața internațională, creșterea rolului Organizației Națiunilor U- nite în abordarea și soluționarea, problematicii lumii de azi reprezintă o exigență de prim ordin în consens deplin cu voința popoarelor de a trăi în condiții de pace, libertate și progres.Marea Adunare Națională, pornind de la unitatea 

dialectică a politicii interne și externe, își însușește pe deplin și subliniază importanța deosebită a tezei cuprinse în Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia dezvoltarea economico-so- cială constituie o parte integrantă a activității internaționale, că succesele în construcția socialistă, în dezvoltarea economiei, științei, învățământului, culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului, în întărirea forței generale a patriei noastre constituie cea mai importantă con- tribuție la lupta . pentru soluționarea constructivă, trainică, a problemelor mondiale,, pentru dezarmare, colaborare și pace în lume IMarea Adunare Națională își exprimă hotărîrea de a acționa cu fermitate pentru înfăptuirea orientărilor, ideilor și inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru înfăptuirea neabătută a politicii externe românești de pace și colaborare, pentru creșterea și mai puternică a contribuției României la soluționa-' rea tuturor marilor probleme ale vieții internaționale, ale dezarmării, securității și păcii în lume.
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