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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

- Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 27 iunie, au 
avut loc lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La lucrări au participat, ca invitați, 
primi secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, redactori șefi 
ai presei centrale, care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R,

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi:

1. Cu privire Ia convocarea celui de-al 
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

2. Proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la planul cincinal 
198G—1990.

3. Raportul cu privire la proiectul 
Pianului național unic de dezvoltare eco
nomică și socială a României pe anul 
1985.

4. Raportul cu privire Ia proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, gospodăririi apelor și 
silviculturii în anul 1985.

în cadrul lucrărilor, din însărcinarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Manea Mănescu a pre
zentat Plenarei Comitetului Central al 
partidului propunerea ca, la Congresul al 
XIII-lea al partidului, să fie reales în 
funcția supremă de secretar general ai 
Partidului Comunist Român tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția supre
mă de secretar general al Partidului Co
munist Român a fost primită cu nețărmu
rită bucurie și satisfacție, cu profundă și 
legitimă mîndrie. Participanții, în picioa
re, au aclamat și ovaționat îndelung pe 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, scan- 
dînd, cu multă căldură și însuflețire, 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu și 
poporul!“, „Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“.

Aprobînd în unanimitate, din toată 
inima, propunerea făcută, cei prezenți au 
dat expresie sentimentelor de fierbinte 
dragoste și aleasă stimă ale comuniștilor, 
ale tuturor fiilor României socialiste față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcă
rat revoluționar și patriot, militant de 
seamă al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, care și-a fă
cut din slujirea devotată a partidului, 
patriei și poporului, a cauzei socialismu
lui și păcii, țelul suprem al pilduitoarei 
sale vieți și activități revoluționare. Co
muniștii, toți oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării văd în prezența tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului, a statului cea mai sigură chezășie 
a viitorului fericit al patriei, a indepen
denței și suveranității ei, a edificării cu 
succes în România a celei mai drepte și 
umane orînduiri cunoscute în istorie — 
orînduirea socialistă și comunistă. In a- 

• ceastă manifestare de adîncă semnificație 
politică și-a găsit o nouă și puternică 
ilustrare unitatea strînsă, indestructibilă 
a întregii națiuni în jurul partidului, vo
ința fermă a poporului nostru de a urma 
cu credință și devotament pe conducăto
rul încercat al partidului și statului — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctitorul ce
lei mai înfloritoare epoci din îndelungata 
istorie a României.

Insușindu-și în unanimitate această 
propunere, Plenara a adoptat Hotărîrea 
Comitetului Central cu privire la reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român, prezentată de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul dezbaterii, au luat cuvîntul 
tovarășii Pavel Aron, Leonard Constan

tin, Iosif Szasz, Nicolae Mihalache, Ileana 
Jalbă, Alexandru Necula, Gheorghe Dinu, 
Florea Marin, Ion Lieu, Emerik Szabo, 
Vasile Stoica, Gheorghe Dinu, Gheorghe 
Țepeș, Alexandru Orzață, Ștefania Iones- 
cu, Cornel Pacoste, Radu Bălan, Ștefan 
Rab, Gheorghe Pană.

1. In legătură cu primul punct de pe 
ordinea de zi, plenara a adoptat în una
nimitate Hotărîrea cu privire la convoca
rea Congresului al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

Elaborate pe baza indicațiilor și ori
entărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
documentele dezbătute de plenară fixea
ză, cu vigoare și clarviziune științifică, 
obiectivele și nivelurile ce vor fi reali
zate în anul 1985, în următorul cincinal, 
care deschide o perspectivă largă și lu
minoasă progresului continuu al țării, 
marcind trecerea ei într-un stadiu nou 
de dezvoltare economică și socială.

Dezbaterile au pus în evidență că aces
te documente ilustrează cu putere juste
țea și realismul politicii partidului nostru, 
rolul esențial al gîndirii creatoare, nova
toare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
elaborarea și înfăptuirea acestei politici, 
al cărei scop fundamental îl constituie în
florirea necontenită a patriei, bunăstarea 
întregii societăți, dezvoltarea multilatera
lă a omului.

2. Plenara a examinat și aprobat, în 
unanimitate, Proiectul Directivelor Con
gresului al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la dezvoltarea e- 
conomico-socială a României în cincina
lul 1986—1990.

S-a subliniat că proiectul pentru anii 
1986—1990 se întemeiază pe studierea a- 
profundată a cerințelor și posibilităților 
concrete ale dezvoltării României în vii
torul cincinal, pe rezultatele remarcabile 
obținute în cei 40 de ani care au trecut 
de la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și, cu deosebire, în ‘perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., perioadă caracterizată prin profun
de transformări petrecute în economie și 
structura socială, în modul de gîndire și 
existența oamenilor, în fizionomia între
gii societăți.

Plenara a relevat că obiectivul funda
mental al viitorului plan cincinal îl con
stituie asigurarea condițiilor pentru rea
lizarea, în linii mari, a sarcinilor de bază 
ale făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, intrarea societății româ
nești într-o etapă hotărîtoare pentru îm
plinirea mărețelor prevederi ale Progra
mului partidului. In acest scop, se prevede 
creșterea pe mai departe, în ritm susți
nut, a forțelor de producție prin aplica
rea celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, valorificarea într-un înalt grad 
a tuturor resurselor materiale și umane, 
participarea activă și eficientă a țării 
noastre la circuitul economic mondial, spo
rirea venitului național, a avuției națio
nale și, pe această bază, ridicarea bună
stării materiale și spirituale a întregului 
popor, asigurarea unei noi calități a mun
cii și a vieții.

Orientările și sarcinile stabilite pen
tru cincinalul 1986—1990 urmăresc cu pre
cădere realizarea unei dezvoltări econo
mice intensive, prin modernizarea, în 
continuare, a structurilor de producție, 
ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii, Valorificarea supe
rioară a materiilor prime, combustibililor 
și energiei, creșterea eficienței economice 
în toate ramurile economiei naționale. 
Un accent deosebit se va pune, în con
tinuare, pe lărgirea bazei de materii pri
me și energetice, asigurarea unui raport 
optim între industrie și agricultură, dez
voltarea echilibrată a tuturor ramurilor

HOTĂRÎREA
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL CU PRIVIRE 

LA REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dînd expresie 
voinței nestrămutate a comuniștilor, a 
întregului partid și popor, în deplină 
unanimitate, își însușește propunerea Co
mitetului Politic Executiv privind reale
gerea de către Congresul al XIII-lea al 
Partidului, în funcția supremă de secretar 
general al Partidului Comunist Român, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, conducător 
încercat al partidului și poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii contem
porane.

Plenara hotărăște ca această propu
nere să fie dezbătută în adunările gene
rale ale tuturor organizațiilor de partid 
din întreprinderi, instituții, unități agri
cole, în toate conferințele organizațiilor

de partid comunale, orășenești, munici
pale și județene.

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român își exprimă con
vingerea că această hotărîre corespunde 
dorinței arzătoare și voinței neclintite a 
tuturor comuniștilor, a întregului partid, 
dă glas dragostei cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este înconjurat de în
tregul nostru popor, că aceasta constituie 
un puternic factor de întărire a unității 
și coeziunii partidului, a încrederii și a- 
deziunii întregului popor la politica inter
nă și internațională a partidului și sta
tului nostru, la înfăptuirea exemplară a 
liotărîrilor istorice ce vor fi adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului Co
munist Român, la mersul neabătut al 
României pe drumul libertății și progre
sului, al socialismului și comunismului!

PROPUNEREA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
PRIVIND REALEGEREA, LA CONGRESUL AL XIII-LEA 

AL PARTIDULUI, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,
— prezentată de tovarășul Manea

(Continuare în pag. a 4-a)

Stimați tovarăși,
Din însărcinarea Comite

tului Politic Executiv, îmi 
revine onoarea să supun a- 
probării Plenarei Comitetu
lui Central ca, la Congresul 
al XIII-lea, în funcția su
premă de secretar general 
al Partidului Comunist 
Român să fie reales tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cei mai iubit fiu al poporu
lui, genial strateg revolu
ționar, ctitorul «României 
moderne. (Aplauze și urale 
puternice, prelungite. Se 
scandează: „Ceausescu — 
P.C.R. !“).

Adoptată în unanimitate, 
cu sentimente de profundă 
satisfacție, de către Comi
tetul Politic Executiv, a- 
ceastă propunere izvorăște 
din dragostea, admirația, 
respectul și recunoștința 
comuniștilor, ale întregu
lui nostru partid și popor 
față de proeminenta per
sonalitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, stră
lucit militant revoluțio
nar și patriot înflăcărat, 
oare și-a dedicat întreaga 
viață și activitate împlini
rii idealurilor de libertate 
și independență ale națiu
nii noastre, triumfului re
voluției socialiste, înflori
rii necontenite a patriei, 
colaborării și păcii în 
lume. (Aplauze puternice, 
prelungite. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).

Eminent conducător al 
partidului și statului, ilus
tru gînditor comunist, tri
bun revoluționar, călit la 
școala luptei clasei mun

citoare pentru apărarea 
intereselor vitale ale po
porului român, personalita
tea eroică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a în
tipărit pentru totdeauna
— în cei peste 50 de ani 
de activitate revoluționară
— în conștiința întregului 
partid, a întregului popor. 
Istoria națională a înscris 
în paginile ei de glorie 
contribuția fundamentală 
a secretarului general al 
partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate în România, la împli
nirea idealurilor supreme 
de independență, de drep
tate socială și națională, 
de bunăstare, progres și 
civilizație.

Mărețele înfăptuiri din 
anii de după cel de-al 
IX-lea Congres, afirmarea 
puternică a rolului parti
dului de centru vital al 
națiunii noastre socialiste 
și al democrației munci
torești, dezvoltarea fără 
precedent a forțelor de 
producție, perfecționarea 
relațiilor de producție în 
societatea românească, pro
gresul continuu al științei, 
învățămîntului și culturii, 
creșterea bunăstării mate
riale și spirituale, indiso
lubil legate de numele 
secretarului nostru general, 
dau strălucire celei mai 
rodnice perioade din viața 
patriei, pe care întregul 
nostru popor, cu demnita
te și îndreptățită mîndrie 
patriotică, o numește „E- 
poca Ceaușescu". (Aplauze

Mănescu —
și urale puternice. Se scan
dează: „Ceausescu —
P.C.R.!“).

Personalitate de înalt 
prestigiu și autoritate a 
vieții politice contempora
ne, militant de seamă al 
mișcării comuniste și mun
citorești mondiale, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
cărui contribuție la ridica
rea prestigiului României 
în lume este fundamentală, 
a desfășurat și desfășoară 
o rodnică activitate inter
națională pentru promova
rea nobilelor idei ale în
țelegerii și cooperării, pen
tru afirmarea principiilor 
independenței și suverani
tății, neamestecului în tre
burile interne, dezvoltării 
libere a fiecărei națiuni. 
Sînt larg cunoscute pe toa
te meridianele globului și 
se bucură de o unanimă 
apreciere strălucitele ini
țiative ale președintelui 
României consacrate dez
voltării, colaborării și prie
teniei între popoare, înfăp
tuirii dezarmării, salvgar
dării păcii pe planeta 
noastră, făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,
'Comitetul P.olitic Execu

tiv își exprimă ferma con
vingere că propunerea pe 
care o prezintă în fața 
Plenarei Comitetului Cen
tral de realegere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia 
Congresul al XIII-lea îto 
funcția supremă de secre
tar general al partidului

(Continuare in pag. a 4-a)
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pentru
si -nai cu seamă ultimii 
doi. se caracterizează prin 
exigențe excepționale pen
tru sarcinile ce revin co
lectivului de siderurgiști 
hunedoreni. pregnant re
levate de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Și la 
plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, 

în acest context, o pon
dere crescîndă capătă la
turile calitative și de efi
ciență, sferă în care ma
rele detașament de comu
niști, siderurgiștii, este che
mat să acționeze cu ma
ximă răspundere. Pornind 
de la conștiința acestei în
datoriri esențiale față de 
cerințele de modernizare a 
economiei naționale, o re
centă plenară de activ a 
comitetului de partid a 
dezbătut pe larg atît sar
cinile ce trebuie îndepli
nite, cît și modalitățile 
prin care trebuie să se 
acționeze în toate uzinele 
și secțiile.

Perioada trecută din a- 
cest an se caracterizează 
printr-o activitate susți
nută desfășurată de toate 
organele și organizațiile de 
partid pentru realizarea 
ritmică și la sortimentele 
stabilite a producției fi
zice, creșterea productivi
tății muncii, ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, , reducerea 
mai accentuată a costurilor 
de producție, sporirea, în 
ultimă instanță, a eficien
ței economice. Atenție ma
joră s-a acordat ridicării 
performanțelor metalului 
fabricat, livrîndu-se ramu
rilor tradiționale, cît și 
celor de vîrf — aeronauti
că, nuclearo-electrică etc.

Activitate susfinuta 
înfăptuirea măsurilor

— oțeluri cu caracteristici 
fizico-mecanice superioare, 
de puritate deosebită, în 
toleranțe dimensionale re
strânse. capabile să satis
facă cele mai severe exi
gențe. în ultimele 17 luni, 
colectivul de aici a asimi
lat 54 noi mărci de oțe
luri și tipodimensiuni de 
laminate.

Relevînd- rezultatele bune, 
plenara activului de partid 
a făcut o analiză deta

liului Național al Oame
nilor Muncii.

S-a apreciat, de aseme
nea, că în primele 5 luni 
ale anului combinatul a 
rămas tributar unor con
sumuri ridicate la cocs 
mărunt pentru aglomerat 
și pentru fontă, oțel lin
gou și semifabricate pen
tru laminate finite pline, 
produse refractare, utilaje 
de turnare și lingotiere, 
feroaliaje, electrozi ș.a.

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

liată și profundă a lipsu
rilor și neajunsurilor e- 
xistente în activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid, apreciind că reali
zările nu se ridică la ni
velul capacității tehnice și 
organizatorice, a experien
ței și posibilităților colec
tivului.

în activitatea productivă 
s-au manifestat neajunsuri 
în organizare și conducere, 
abateri de la programele 
de elaborare a oțelului, de 
laminare și finisare, feno
mene care au creat greu
tăți în realizarea planului 
sortimental al producției 
fizice și încadrarea în 
normele de consum. în 
legătură cu această 
stare de lucruri, adunarea 
de activ a subliniat nece
sitatea concentrării efor
turilor tuturor organiza
țiilor de partid și consilii
lor oamenilor muncii pen
tru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă — sarcină 
deosebit de importantă și 
actuală trasată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
recenta plenară a Consi-

Partieipanții la dezbateri, 
ca și programul de mă
suri adoptat au conturat 
direcții majore de acțiune 
privind promovarea mai 
accentuată a progresului 
tehnic în vederea reduce
rii mai consistente a consu
murilor specifice, micșo
rării procentului recircuiă- 
rii metalului, evitîndu-se 
retopirea unor însemnate 
cantități de metal, pentru 
care se consumă din nou 
materiale, combustibil și 

energie, cu consecințe ne
gative asupra gradului de 
rentabilitate.

Adunarea activului de 
partid a determinat o sus
ținută activitate orientată 
spre asigurarea corespunză
toare a bazei tehnico-ma- 
teriale, creșterea indicilor 
de utilizare a agregatelor, 
întărirea disciplinei tehno
logice, recuperarea, pînă la 
30 iulie, a tuturor restan
țelor, depășirea planului a-

proprii
nual cu însemnate cantități 
de fontă, oțel și laminate.

Un important capitol al 
activității îl ocupă reali
zarea sarcinilor la export, 
preocupare căreia îi sînt 
consacrate analize deca- 
dale, urmăriri zilnice, in
troducerea unui sistem de 
urmărire a scoaterii la pro
dusele destinate comerțului 
exterior.

Se desfășoară o amplă 
activitate pentru ridicarea 
nivelului tehnic și calita
tiv al producției urmărin- 
du-se, îndeosebi, întărirea 
controlului de calitate pe 
întregul flux productiv, a- 
similarea unor mărci noi 
de oțel cu înalți parametri 
funcționali, îmbunătățirea 
tehnologiilor și rețetelor de 
fabricație.

în același timp, s-a de
clanșat un important nu
măr de acțiuni menite să 
asigure creșterea mai ac
centuată a productivității 
muncii, reducerea consu
murilor materiale și ener
getice, îndeplinirea planu
lui de investiții și repara
ții ș.a.

în acest fel, adunarea 
activului de partid din 
combinatul hunedorean s-a 
constituit într-un bun mo
ment de propulsare a e- 
forturilor organelor și or
ganizațiilor de partid, de 
sindicat și U.T.C., a tutu- 
roi’ colectivelor din uzine 
și secții pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1984 și 
pe întregul cincinal.

CORNEL ARMEANU

însilozat peste 1 400 tone nutrețuri
La A.E.I. Peșteana — 

cum ne-a informat dr. 
Mircea Surmei, directorul
asociației — a fost strân
să recolta de pe toate 
suprafețele semănate cu 
secară, orz și lolium. 
Lucrarea au efectuat-o 
— muncind zi-lumină. cu 
maximă atenție la cali
tate — mecanizatorii Li- 
viu Lăzăroni. Teofil Pa-

velescu, Mihai Cristișor, 
Gheorghe Tocaci și alții 
care au realizat pînă în 
prezent peste 1 400 tone 
siloz. A fost cosită toa
tă suprafața cultivată cu 
lucernă rezultînd 140 tone 
fin care a și fost depo
zitat. în prezent se re
coltează trifoiul, din cele 
60 ha fiind cosite pînă 
acum peste 50 de ha.

Mecanizatorii - în frunte
Recoltarea, transportul 

și depozitarea furajelor 
se află în plină des
fășurare și la ferma din 
Lăpușnic a I.A.S. Min
tia. Radu Mihuț, șeful 
unității, ne spunea că. 
pînă în prezent, s-au în
silozat 80 tone orz masă 
verde și 110 tone rapiță. 
S-a încheiat coasa I la

lucernă. recoltîndu-se pînă 
în prezent 70 ha și se 
înaintează în ritm înalt 
la recoltarea trifoiului. 
La buna desfășurare a 
acestei lucrări își aduc 
contribuția mecanizatorii 
Pompiliu Popa, loan Co- 
ciotă, loan Gheară. Sa
bin Negrilă și alții.

își onorează 
obligațiile la 

fondul de stat
Stina cooperatistă din 

satul Bîrsău, avîndu-1 
ca cioban șef pe Octa
vian Șandru, a avut 
contract comun să li
vreze de la gospodării
le populației la fondul 
de stat 3 5221 lapte. 
Obligațiile contractuale 
au fost onorate integral, 
livrîndu-se 3 6121. Și 
ciobanul Nicolae Oprean 
care a contractat de la 
oile proprii și ale coo
peratorilor care își au 
oile în turmă cantita
tea de 1 826 1 lapte,' a 
predat 1 938 litri, înde- 
plinindu-și cu cinste 
obligațiile asumate prin 
contract.

DIALOG CITITORII
AVEȚI CUVÎNTUL

• Din motive de spațiu, 
nu redăm, tovarășe A. I. 
Pădureanu, din Deva, scri
soarea dumneavoastră în 
întregime.

Da, este într-adevăr o 
realitate faptul că anumite 
persoane certate cu sim
țul frumosului, al ordinii 
și curățeniei fac dovada 
lipsei lor de responsabili
tate civică, aruncînd pe as
faltul străzii diferite res
turi de care nu mai au 
nevoie, deși din loc în loc, 
pe strada amintită se află 
coșuri de gunoi. Dar ce-i 
de făcut ? Poate că un răs
puns l-ar da opinia mai 
hotărîtă a noastră la lipsa

SESIZĂRI
• La sesizarea unui 

„grup de muncitoare de la 
Cooperativa Viață nouă 
Orăștie", răspunde miliția 
orașului Orăștie. „Nu s-a 
produs nici o înșelăciune 
în cazul cumpărăturilor la 
care vă referiți. Marfa res
pectivă a sosit la magazin 
la prețul cu care vi s-a 
vîndu.t dumneavoastră. Fcp- 
tul de a fi găsit în pungă 
etichetă cu un preț mai 
mic se datorește neglijenței 
celor ce au preambalat 
produsul, neînsoțindu-l de 
etichetă cu prețul real, ci 
modificînd prețul de pe 
niște etichete vechi".

• Grupului de călători 
care ne-a solicitat spriji
nul pentru punerea la punct 
a unor nereguli în trons-

lor de grijă față de acu
ratețea străzii.

Cum a putut să rqmînă 
într-un loc de afișaj din 
centrul orașului, din aprilie 
pînă în iunie, un afiș care 
invită la „vizionarea color 
a meciului de fotbal Di- 

InamO — F.C. Liverpool, la 
restaurantul Astoria" ? Ne 
întrebăm și noi. Ne mai în
trebăm însă cum ajunge 
un restaurant să organize
ze vizionări colective la te
levizor, cînd menirea sa e 
alta, asemenea acțiuni că- 
zînd în sarcina altor insti
tuții; mai ales că, la res
taurantul amintit, aseme
nea vizionări nu sînt un 
act de filantropie...

- SOLUȚII
portul in comun pe traseul
5 al I.J.T.L. Deva, le răs
punde G.I.G.C.L. : graficul 
de circulație nu poate fi 
respectat datorită . insufi
cienței numărului de auto
buze la autobaza Devo. 
Convențiile nu pot lua la 
întoarcere călători cu bile
te deoarece timpul lor de 
parcurs pentru o cursă este 
foarte scurt, ele trebuind 
să efectueze la intervale 
scurte și alte curse în con
venție, ceeo ce n-ar mai fi 
posibil dacă ar efectua 
transport și pentru călători 
cu bilete.

Reintroducerea traseului
6 se vo foce pe măsură ce 
autobaza va putea fi do
tată cu numărul corespun
zător de autobuze.

*

I

A.E.I. Peșteana. îngrijitoarea Aurica Nicodi-m surprinsă în timp ce efectuează mulsul 
mecanic la vacile din lotul pe care îl are în îngrijire, de la care obține producții ridicate 
de lapte.

• — • — • — • — • — • — • — — • — • — • — • — • — • — •
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Brigada condusă de Gheorghe Lițcan este una dintre cele 
mai bune de ia I. M. Livezeni, de la activitatea de pregătiri, 
depășlndu-șl lunar planul, în medie cu 5 la sută.

In foto : Schimbul condus de Petru Iordachi (în centru).

in înfăptuirea
Comitetul comunal de 

partid și consiliul popular 
din Peștișu Mic — însufle
țite de orientările și indi
cațiile cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la con
sfătuirea de lucru pe pro
bleme agricole de la Si
naia — acționează cu con
secvență pentru traducerea 
în viață a Programului 
unic de creștere a produc
ției agricole în gospodării
le personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și în gospodă
riile producătorilor parti
culari. Gospodăriile popu
lației din comuna noastră 
au în folosință o suprafa
ță de 98 ha teren agricol 
și dispun de 639 bovine. 
1 554 ovine, 680 porcine, 
precum și păsări. Obiec
tivele ce le urmărim cu 
cea mai mare răspundere 
sînt punerea în cultură a 
întregii suprafețe de teren 
și sporirea numărului de 
animale în gospodăriile 
populației și a contribuției 
comunei la înfăptuirea au- 
toconducerii și autoapro-

autoconducerii și autoaprovizionării teritoriale
vizionării teritoriale. Pro
gramul unic a fost amplu 
dezbătut cu activul de 
partid din agricultură, în 
toate organizațiile de ba
ză, cu toți cetățenii din 
comună. Am organizat în 
fiecare sat adunări popu
lare în care am prezentat 
pe larg prevederile Progra
mului unic și sarcinile ce

țeles înaltele imperative 
actuale cu privire la cul
tivarea fiecărei palme de 
teren.

în același timp, ne preo
cupă realizarea Programu
lui unic în ce privește spo
rirea numărului de ani
male. încărcătura pe fa
milie este în prezent de 
1,24 bovine, 3,04 ovine,

revin comunei în acest an, 
precum și obligațiile fie
cărui deținător de pămînt 
în ce privește participarea 
la fondul de autoaprovi- 
zionare și la fondul de 
stat. Preocupările noastre 
vizează, în primul rînd, 
punerea deplină în va
loare a pămîntului. în a- 
cest scop s-a stat de vorbă 
cu fiecare deținător de te
ren și s-a stabilit, prin 
planul de cultură, ce să 
cultive pentru a-și asigura 
nevoile proprii de consum 
și a obține produse pe care 
să le livreze la stat. Toți 
cetățenii comunei au în

1,35 porcine ș.a. Insistăm 
pentru ca fiecare familie 
de cooperatori să crească 
cel puțin o vacă cu lapte, 
5—6 oi și un porc. Pe cei 
ce își lucrează pămîntul 
cum trebuie, pe cei ce țin 
animale și contractează în 
fiecare an produse agri
cole, consiliul popular i-a 
sprijinit cu sămînță de grâu 
de primăvară, porumb, car
tofi etc. și a distribuit 
populației purcei și pui de 
găină. Am pus la dispozi
ția cetățenilor suprafețe de 
coasă și pășune, precum 
și teren din suprafața coo
perativelor agricole pentru

t

semănarea de culturi du
ble.

Comuna noastră are con
diții depline pentru înfăp
tuirea Programului unic și 
acționăm perseverent în 
acest sens. Acestui scop 
îi subordonăm activitatea 
politico-educativă a orga
nelor și organizațiilor de 
partid, munca organului 
local al puterii și admi
nistrației de stat. Am ob
ținut deja unele rezultate 
ce se relevă în realizarea 
de contracte cu statul, pe 
1984, pentru livrarea la 
fondul de autoaprovizio- 
nare și la fondul de con
sum a 115 bovine, 90 porci, 
170 oi, 900 hl lapte de 
vacă, 95 hl lapte de oaie 
din care s-au predat deja 
72 bovine, 112 oi, 20 porci, 
335 hl lapte de vacă, 52 
hl lapte de oaie ș.a. Sînt 
rezultate ce ne mobilizea
ză și mai mult în îndepli
nirea prevederilor Progra
mului unic.

ALEXANDRU ZUDOR, 
secretarul comitetului 
comunal de partid, 
primarul comunei 

Peștișu Mic
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„Fără intenția de a face 
apel la cuvinte mari, eu 
aș defini acești patru ani 
de liceu ca fiind doar o 
porțiune din drumul de
venirii noastre ca oameni, 
ca meseriași. Pentru ma
joritatea dintre noi, un 
drum pe care ni l-am ales 
și pe care am pornit din 
fragedă copilărie, cînd de
spre minerit am aflat din 
vorbele părinților noștri, 
lucrători ai adincuților dă
tătoare de lumină“.

Cuvinte simple, frumoa
se, o caldă pledoarie pen
tru meseria aleasă — iată 
ce au însemnat pentru re
porter aceste fraze rostite 
de elevul, mai corect spus 
— absolventul, Lenuțiu 
Mălină.

Pentru alte sute de ti
neri, 1984 va însemna 
începerea liceului. Mai 
cu seamă pentru aceștia 
din urmă ne-am interesat 
mai îndeaproape despre 
posibilitățile, despre con
dițiile pe care această 
școală le oferă pentru îm
plinirea lor ca oameni, ca 
buni meseriași.

Deci, ce înseamnă Liceul 
industrial nr. 1 din Petro-
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Efortul slujitorilor artei 
sunetelor de la Școala ge
nerală nr. 8 Deva pentru 
educarea muzicală a ele
vilor a fost impresionant 
relevat în acest iunie, aflat 
sub semnul aniversar al 
libertății patriei noastre, 
prin concertul absolvenți
lor, „E momentul încheierii 
unei etape din viața șco
lară și sperăm - aprecia 
prof. Veronica Negreanu 
în alocuțiunea de deschi
dere a concertului - ca a- 
ceastă perioadă de in
struire să fie pentru voi 
doar un început care să 
devină o pasiune pentru 
viață".

Cină absolvenții au pus
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Căminul nefamiliștilor - casă 
primitoare cînd gospodarii 

sînt gospodari
Scriam în vara anului 

trecut pe un ton critic de
spre modul în care era 
gospodărit căminul nefa
miliștilor administrat de 
întreprinderea de produc
ție și industrializarea le
gumelor și fructelor tfațeg. 
Am revenit acum, la ace
lași subiect. •

Pe administratorul de 
cămin Ilie Resedea l-am 
întîlnit în fața căminului, 
la toaletarea gardului viu.

— Tovarășe Resedea, ca
re este la ora actuală si
tuația ocupării cu locatari 
a acestui cămin ?

Pe urmele materialelor publicate_______
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ceață

— în prezent avem loca
tari doar la etajul II și la 
parter. Sînt oameni înca
drați la I.P.I.L.F., la fa
brica de bere, fabrica de 
mobilă Nălați, Electromon- 
taj Cluj, la alte unități.

— După criticarea în 
ziar, anul trecut, a modu
lui de gospodărire a aces
tui cămin, trebuiau să ur
meze o seamă de măsuri 
pentru ca în cadrul lui să 
se poată trăi civilizat și 
confortabil. Ce s-a făcut 
de fapt 7

Ca răspuns la întrebare, 
administratorul ne-a invi
tat la o vizită în cămin. 
Se poate spune că în tim
pul care s-a scurs de la 
apariția precedentului ar
ticol s-au făcut pași îna
inte pentru a pune la 
punct căminul. Conducerea 
I.P.I.L.F., organele locale 
au tratat cu răspundere 
această problemă. Pentru 
imobilul respectiv a fost 
alcătuit un program de 
reparații atît la partea de 
construcție cît și la in
stalațiile sanitare și elec
trice. în prezent, echipele 

șani? Un adevărat complex 
școlar, care prin cele două 
trepte de liceu (curs de zi 
și seral), școală profesio
nală și școală de maiștri, 
pregătește forța de muncă 
pentru întreprinderile mi
niere din Petrila, Dîlja, 
Livezeni, Aninoasa și Lo- 
nea. Liceul dispune de o 
bază materială deosebit de

TINERE, TE-AI GÎNDIT LA VIITOAREA 
MESERIE?

bogată : 28 de cabinete șco
lare (dintre care 9 sînt de 
specialitate și tehnologia 
meseriei), 7 laboratoare, 9 
ateliere școală, sală de 
sport, internat, cantină. 
Bogată și diversă este ga
ma de meserii în care se 
pregătesc cei peste 2 500 
de elevi. Astfel, în anul 
școlar 1984—1985, în pri
mul an din treapta I de 
liceu vor funcționa 6 cla
se de mineri, 3 clase de 
mecanici mașini, utilaje și 
instalații miniere. 2 clase 
de eletrotehnică și trei 
clase de construcții civile 
și industriale, în care vor 
fi cuprinși 504 elevi. Pen-

Concertul absolvenților
degetele pe clape sau mi
na pe arcuș, participanta 
Ia concert au înțeles ce au 
însemnat profesorii Elena 
Lămășan, Octavian Negrea
nu, Delia Brylin sk i, Gheor- 
ghe Bobocescu, Daniela 
Aradi, Viorel Soltan, Horia 
Dobrei, Monica David, Doi
na și loan Hoțea, Ionel 
Stoica pentru elevii lor, 
pentru copiii lor. „Scena de 
balet" de Beriot se însufle
țea impresionant de sub 
arcușul unui copil — Flo
rin Halațiu — cucerind 
inimi, inundînd sala de a- 
plauzele admirației, „Vis

de reparații șe află la eta
jul 3. S-a găsit rezolvare 
și la problema apei calde.

Am intrat și în cîteva 
camere locuite de fete. La 
215 locuiesc Anuța Chiosa 
și Aurica Grama, de la 
fabrica de bere și Violeta 
Florescu, de la I.P.I.L.F. 
Camera nu arată chiar 
cum trebuie să arate o ca
meră în care locuiesc 
fete. Rufele spălate sînt 
puse la uscat în fața gea
mului.

„Dacă nu avem uscăto- 
rie...“ se scuză Anuța Chio
sa. în cameră este un re- 

șou.- Pe el fetele își pre
gătesc mîncare. De ce ? 
Administratorul ne expli
că: „seara, se adună toate 
fetele la oficiul de pe e- 
taj să-și pregătească ceva 
de mîncare. Evident, nu 
au loc toate la oficiu și a- 
tunci și-au cumpărat re- 
șouri". Nu e tocmai la lo
cul ei o asemenea scuză. 
La camera 204, locuiesc 
Geta Călugăru și Maricica 
Nour, de la fabrica de bere 
și Maria Herbie, de la fa
brica de mobilă Nălați. Ca
mera este mult mai ordo
nată. Dar și aici mînca- 
rea se prepară pe reșou, 
iar rufele se usucă tot în 
cameră. O rezolvare tre
buie găsită și acestor două 
probleme acum, cît imo
bilul se află în reparație. 
Și tot acum trebuie luate 
măsuri pentru a se face 
o reparație de calitate la 
terasa căminului. Ceea ce 
s-a făcut pînă acum nu 
poate fi socotit un lucru 
temeinic de vreme ce prin 
izolație se infiltrează apa.

ION CIOCLEI 

tru cei ce vor susține con
cursul de admitere în 
treapta a II-a sînt prevă
zute următoarele meserii : 
mineri — 4 clase, prepa
ratori cărbune și minereu 
și topografi, mecanici ma
șini. utilaje și instalații 
miniere, electricieni de 
mină, constructori — cîte 
o clasă cu 36 elevi fieca

re. Prin cursuri de un an 
și jumătate, școala profe
sională va pregăti pentru 
minerit viitorii mecanici 
și electricieni — cîte două 
clase, preparatori și elec
tromecanici — cîte-o clasă.

Despre calitatea însușirii 
meseriei, încă de pe băn
cile acestei școli, conside
răm ca fiind convingătoa
re: • cele 3 premii și 6 
mențiuni obținute de ele
vii liceului la faza jude
țeană a olimpiadelor șco
lare; • cele 4 premii I, 5 
premii II, un premiu III 
și 3 mențiuni obținute la 
Sesiunea județeană de re
ferate și comunicări știin-

de dragoste" de Liszt, „A- 
rabescă" de Debussy în
floreau din jocul clapelor 
celor două fetițe cu ple
tele strînse în codițe — Lau
ra Bogariu, Helga Czeller 
— în timp ce privirile pă
rinților și ale profesorilor 
se înrourau în fața frumu
seții artei transmise de 
fiicele lor. „Balada", „So
nata", „Romanță", „Noc
turnă", „Serenadă" — mo
mentele de înnobilare spiri
tuală pe care absolvenții 
Estera Sovarschi-, Oana Pos- 
dărescu, Daniela Bota, So
fia Nagy, Ștefan Arghie, 
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' REFLECTOR
• încercare eșuată. Do- J rină să-și dovedească 

| „iscusința", Ștefan Fișcu- 
• tean din Deva a falsifi

cat buletinul de identitate 
al cumnatului său, Cornel 

IFilipescu din Orăștioara 
de Sus, și, cu un carnet 

, de C.E.C. al acestuia a în- 
i cercat să lichideze un sold 
» de 25 000 lei. în tentativă 
I a fost ajutat de soția sa, 
' Ioana Fișcutean, sora pă- 
rgubașului. S. F. dă acum 

socoteală pentru cele în- 
Itimplate.

• Pescuit nocturn. Ion 
Popa, electrician la I. L 

! Chișcodaga, și Onți Tămaș, 
» manevrant la BJA.T.M., au 
! fost prinși în timp ce fă- 
■ ceau ilegal pescuit de I noapte în rîul Mureș. A-

menda aplicată conform 
H.C.M. 341/1975 îi va lecui 
de o asemenea meteahnă.

» • Făceau pe mușchetarii.
J Aflat în executarea unei I pedepse corecționale,

Gheorghe Tomuța s-a J adunat cu Alexandru Hai- 
1 duc, recidivist, și, î-m- 
» preună, au provocat un 
| scandal de pomină la
MV < «M g gggtg g gtggg g gggOg g aSKK g gBggf

țifice ale elevilor; • la e- 
tapele republicane ale con
cursurilor pe meserii, din 
7 elevi prezenți, tot atîția 
au urcat pe podium (sînt 
rezultate obținute numai 
în acest an școlar!); • 
dintre cele 50 cadre didac
tice care predau obiecte 
de cultură generală, peste 
70 la sută dețin gradele.de 
învățămînt I și II. iar din
tre .cei, 17 ingjnerj care 
predau obiecte de specia
litate, 7 au gradul I, 9 — 
definitivatul și unul este 
stagiar; » se remarcă prin 
deosebita atenție în îndru
marea practicii în produc
ție a elevilor: ing. Aurel 
Mariș, inginerul șef al 
I.M. Petrila și Ion Doană, 
maistru la I. M. Dîlja; • 
dintre absolvenții de anul 
trecut ai liceului, 22 urmea
ză Institutul de mine din 
Petroșani.

Un alt fel de pledoarie, 
în cifre și date, dar care 
vine să confirme faptul 
că, într-adevăr, la Liceul 
industrial nr. 1 din Petro
șani cresc continuatorii u- 
nei glorioase tradiții mun
citorești.

MIRCEA DIACONU

Mirela Gruia, Laura Popa, 
Alina Maer, Petru Lupu, 
Petru Horvath, luliana Zu- 
dor, Rodica Popa, Gabriel 
Bertalan le-ou creat, au 
demonstrat cît de rodnic a 
fost efortul slujitorilor artei 
sunetelor de la această 
școală și cît de aproape 
este muzica adevărată de 
sufletul și inima elevilor. 

Concertul absolvenților Șco
lii generale nr. 8 Deva a 
relevat strădania profeso
rilor de aici pentru educa
rea estetică a elevilor prin 
promovarea valorilor cultu
rii și dragostea cu care 
copiii învață, în anii noștri 
noi, limbajul muzicii.

LUCIA LICIU

restaurantul „Intim" din | 
Hunedoara. Au distrus « 
mobilier și i-au lovit pe | 
unii consumatori din local. , 
Acum li se face „nota de | 
plată". '

• După procedura de i 
urgență. Așa a fost ju- | 
decat Octavian Groșescu, ' 
tehnician veterinar la A- | 
batorul Hațeg, care a sus- « 
tras 18 kg carne de la | 
locul de muncă.

• Căință tardivă. Mircea j
Med rea din Brădățel — I 
Burjuc a deținut ilegal un ' 
cazan de fabricat țuică. | 
Acum a rămas fără el și » 
fără 2801 țuică, întocmin- I 
du-i-se și dosar de cer- ’ 
cetare penală. :
• Dormeau liniștite. Elena ; 

Gostian și Șara Maghiari, > 
gestionare la magazinul I 
de piine de la complexul J 
comercial Kogălniceanu, | 
din municipiul Deva, au * 
plecat seara liniștite acasă | 
lăsînd peste noapte ma- . 
gazinul deschis (!) După I 
ce și-au văzut isprava, ’ 
somnul din nopțile urmă- > 
toare nu le-a mai fost Ier' 
fel de liniștit. Aveau și • 
motive.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Inspectoratului județean 
de interne |

gg^g g g g W**» « mm g

in atelierele meșteșugărești - 
o calitate nouă a muncii

Este sezonul în care ser
viciile unor unități sînt 
solicitate în mod frecvent. 
Cum sînt primiți cetățenii 
de către cei care lucrea
ză în aceste unități ? Am 
încercat să aflăm un răs
puns, efectuînd un raid 
prin unități ale Cooperati
vei meșteșugărești „Viață 
nouă“ din Orăștie, son- 
dînd în paralel și opinii ale 
clientelei pe care le redăm 
în continuare.

Ana Filimon : „La secția 
croitorie comandă se lu
crează bine. Durează însă 
prea mult execuția unei 
comenzi".

Raveca Vulpe : „Secțiile 
meșteșugărești ar trebui să 
contribuie la îmbogățirea 
gamei de confecții îmbră
căminte pentru copii între 
7 și 12 ani, ținînd seama 
că în comerț nu găsim 
întotdeauna numerele co

Prestațiile de servicii - prompte, 
de calitate, diversificate

respunzătoare acestei vîr- 
ste“.

Elena Danceriu : „S-a 
înființat în centrul orașu
lui o secție care execută 
reparații și retușuri la 
îmbrăcăminte pentru băr
bați, Ar fi bine dacă a- 
ceastă unitate ar executa 
reparații și la confecțiile 
pentru femei. De obicei 
sînt refuzate astfel de so
licitări".

Margareta Cosma : „In 
ultima vreme nu se acordă 
atenția cuvenită calității 
serviciilor la curățătoria 
chimică, la reparații încăl
țăminte se amînă mult prea 
mult comenzile (urgențe 
nu se primesc deloc; iar 
la coaforul din Micro 2 
este la modă servirea pre
ferențială".

Intrăm la unitatea uz 
casnic și reparații umbrele 
din strada Dr. Petru Groza. 
Aici solicitanții sînt pri
miți cu amabilitate. Se a- 
flă în unitate îngră
mădite însă prea multe 
frigidere și aspiratoare, 
mașini de spălat rufe, pen
tru care nu sînt procurate 
încă piesele necesare.

— Am făcut necesarul 
de piese și l-am trimis Ia 
birou — ne -spune elec
tricianul Vasile Rujoi.

Cînd își vor putea ri
dica cetățenii obiectele lă-

LICEUL PEDAGOGIC DEVA

Face înscrieri în treapta a ll-a pentru 
profilurile :

• industrie ușoară — 36 locuri

• industrie alimentară — 36 locuri
(pentru Școala generală nr. 7 Deva).

Candidații de la alte profiluri susțin exa
mene de diferență în perioada 2—7 iulie 
a.c.

publicitate
V I N Z A RI

• Vînd Dacia 1 300, stare
perfectă. Călan, telefon 30802.
• Vînd apartament două

camere. Deva, Dacia, bloc 
29, scara C, apartament 21. 
Informații la apartamentul 26, 
telefon 28464. (113S)

• Vînd apartament trei ca
mere, etajul II. Deva, Mineru
lui, telefon 28753, după orele 
18. (1136)

• Vînd apartament două 
camere, confort I. Deva, Da
cia, bloc 19, apartament 9.(1143)

• Vînd Dacia 1 300. Deva,
Micro 15, bloc 12, apartament 
60. (1144)

e Vînd Dacia 1 300. Pe
troșani, telefon 43997, după 
orele 18. (1149)

• Vînd Dacia 1 300. stare 
bună. Călan, strada Gării, nr. 

sate la reparat, rămîne de 
văzut. Multe dintre ele — 
între care se află și cinci 
mașini de spălat Cristal 
— 2, în termen de garan
ție, zac aici de luni de 
zile.

Continuăm raidul în 
complexul din strada Dr. 
Petru Groza. Solicităm, la 
croitoria comandă, execu
ția unei rochii de vară.

— Nu vă putem servi 
decît la sfîrșitul lunii 
iunie, iar materialele -— 
mătăsuri sau imprimeuri 
ușoare, nu avem — ne 
spune Rozina Hendel.

într-adevăr, în unitate 
se găsește doar pînză de 
in, cu un imprimeu deloc 
reușit — referindu-ne la 
ceea ce se cere în sezon.

La coaforul din același 
complex, persoanele care 
solicită pedichiură sînt 
sfătuite să revină după- 

amiază (pentru că în tura 
de dimineață nu execută 
nimeni acest serviciu), ori 
să se deplaseze la coaforul 
din Micro 2

Reținînd îndrumările 
date cu amabilitate de 
coafeza Georgeta Josan, ne 
îndreptăm spre cartierul 
Micro 2. „Unitate nouă — 
servire pe măsură" ar 
presupune oricine. Așteptă
rile ne sînt însă înșelate 
de răceala cu care sînt 
întîmpinate aici persoane
le care nu sînt „de-ale 
casei". Răspunsul la „bună 
ziua", rostit de o posibi
lă clientă, n-a venit, cele 
două coafeze n-au fost 
nici măcar curioase să 
arunce o privire spre ușa 
prin care a intrat totuși 
cineva, ca să nu mai vor
bim de întrebarea mult- 
așteptată „ce doriți

— Eram ocupate. Ori
cum trebuia să așteptați 
— caută scuze, afișînd o 
mină mult prea indiferentă 
Olimpia Ioaneș și Livio 
Aron.

Am încercat să aducem 
la cunoștința conducerii 
cooperativei toate aceste 
constatări. Am făcut insă 
în zadar două drumuri la 
sediul birourilor pentru 
că n-am găsit pe nimeni;

ESTERA ȘINA

28, telefon 30693, după orele 
16* <1155>

• Vînd Dacia 1310, galben
452, 12 000 Km. Timișoara,
961/51612. (<:• Ml

• Vînd Dacia 1100. Deva, 
telefon 14794, după orele 15.

(1150)
• Vînd Flat 850. Deva, te

lefon 28672, după orele 16.
(1147)

• Vînd Moskvici 412. ueva, 
telefon 21253, după orele »7.(1146)

• Vînd motocicletă l. 3, 
(Festival). Informații, Hațeg, 
strada leilor 20.
• Vind Moskvici 408, piese 

scmrnb. Hunedoara, telefon 
12558, orele 17—20.

ANIVEKSAKb.
• Silvia, soție, Doinei SJ

Rodica, fiu și noră, Rodica și 
Ioana, nepoțele, urează un. căl
duros „La mulți ani 1- iubi
tului lor Iosif Muntean u un 
Covragt, cu pr.leju. a • r* 
sârii i 60 de ani și ai pen
sionării. (1126)

gradele.de


PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Urmare din pag. 1)

economiei naționale, a tuturor județelor 
—- condiție principală a progresului ne
întrerupt și multilateral al întregii țări, 
a mersului neabătut înainte al României 
pe calea socialismului și comunismului.

Puternicul dinamism, ce va caracteri
za evoluția economică în următoarea eta
pă, va fi asigurat de dezvoltarea susți
nută a industriei — ca factor hotăritor 
al creșterii forțelor de producție, realiza
rea unei agriculturi intensive, de înalt 
randament, intensificarea activității de 
cercetare științifică și tehnologică, ampli
ficarea aportului acesteia la modernizarea 
economiei, întărirea, în continuare, a 
autoconducerii muncitorești și autogestiu- 
nii financiare, dezvoltarea și adincirea 
democrației muncitorești. Potrivit pro
iectului de Directive, în viitorul cincinal 
vor fi extinse relațiile economice inter
naționale ale țării noastre. Va crește mai 
intens venitul național, atit prin spori
rea producției de bunuri materiale și 
servicii, cît și prin reducerea ponderii 
cheltuielilor materiale in produsul social. 
Va fi înfăptuit un amplu program de 
investiții, orientat cu precădere spre ex
tinderea bazei proprii de materii prime 
și energetice, punerea in valoare a noi 
surse de energie, spre dezvoltarea și mo
dernizarea industriei și agriculturii, a 
celorlalte sectoare care contribuie ia 
promovarea progresului tehnic și ridi
carea eficienței economice, corespunzător 
exigențelor noii etape a revoluției tehni- 
co-ști nțifice.

înfăptuirea sarcinilor economice stabi
lite, creșterea venitului național și a pro
ductivității muncii, diminuarea costurilor 
de producție, vor asigura condiții pentru 
sporirea veniturilor oamenilor muncii, 
extinderea volumului și diversificarea des
facerilor de mărfuri și prestărilor de ser
vicii, ridicarea generală a nivelului de 
trai și civilizație al întregului popor.

Plenara a apreciat că, prin obiectivele 
și orientările prevăzute, proiectul de Di
rective ale Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. cu privire la planul cincinal 1986— 
1990 deschide un nou și larg orizont mun
cii și luptei poporului pentru consolida
rea și mai puternică a modului de pro
ducție socialist, creșterea forței materiale 
și spirituale a țării, întărirea indepen
denței și suveranității patriei noastre.

Adoptînd în unanimitate obiectivele, 
sarcinile și indicatorii cuprinși în acest 
document, plenara, la propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a hotărît ca 
Proiectul de Directive să fie îmbunătățit 
Pe baza observațiilor și propunerilor for
mulate în cadrul dezbaterilor, și com
pletat cu un capitol privitor la dezvolta
rea social-economică a țării pînă în anul 
2000. Plenara a hotărît ca documentul să 
fie dat publicității, supus spre dezbatere 
partidului, întregului popor, urmînd ca. 

apoi, să fie examinat și adoptat de 
cel de-al XIII-lea Congres» al Partidului 
Comunist Român.

3. Comitetul Central a analizat și a- 
probat Raportul cu privire la proiectul 
Planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1985.

Proiectul de plan pe anul viitor are 
la bază hotărîrile adoptate de Congresul 
al XII-Iea și Conferința Națională ale 
partidului, orientările și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vede
rea punerii cît mai depline în valoare a 
resurselor materiale și umane ale țării, 
a realizării, in cele mai bune condiții, a 
prevederilor actualului cincinal.

Prevederile planului pentru anul vii
tor asigură dezvoltarea, pe mai departe, 
în ritm susținut, a întregii economii 
naționale, cu prioritate a industriei, creș
terea continuă a producției agricole, in
tensificarea exporturilor și reducerea la 
strictul necesar a importurilor, sporirea 
contribuției cercetării științifice și teh
nologice la promovarea progresului tehnic 
in toate ramurile și sectoarele de acti
vitate, diminuarea costurilor de producție, 
cu deosebire a cheltuielilor materiale, 
ridicarea mai puternică a productivității 
muncii și perfecționarea organizării și 
normării muncit

4. A fost examinat și aprobat, de 
asemenea. Raportul cu privire la Proiec
tul Planului de dezvoltare a agriculturii, 
industriei alimentare, gospodăririi apelor 
și silviculturii in anul 1985. S-a relevat 
că indicatorii planului reflectă orientă
rile și indicațiile secretarului general al 
partidului cu privire ta obținerea unor 
recolte sigure și stabile în agricultură, 
îmbunătățirea structurii și valorificarea 
superioară a fondului funciar, folosirea 
integrală și cu maximă eficiență a su
prafeței agricole, creșterea susținută a 
producțiilor la hectar, realizarea de pro
ducții sporite în zootehnie, ridicarea gra
dului de valorificare a materiilor prime 
agricole și silvice, înfăptuirea în bune 
condiții a Programului de autoconducere 
si autoaprovizionare teritorială și a Pro
gramului unic de creștere a producției 
agricole in gospodăriile membrilor coo
peratori și în gospodăriile producătorilor 
particulari.

Exprimîndu-și convingerea că, prin 
prevederile lor. Proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare economico-socială 
a României în anul 1985 și Proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, gospodăririi apelor și 
silviculturii în anul viitor — elaborat în 
deplină concordanță cu exigențele noii 
revoluții agrare — vor asigura condițiile 
necesare trecerii cu succes la înfăptuirea 
celui de-al VIII-lea plan cincinal, în anii 
1986—1990, Plenara a aprobat cele două 
proiecte. La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Plenara a hotărît ca 

proiectele celor două planuri pe anul 
1985 să fie dezbătute în adunările gene
rale, potrivit practicilor democrației noas
tre muncitorești, urmînd ca după defi
nitivare, acestea să fie supuse spre dez
batere și legiferare Marii Adunări Națio
nale.

Plenara a dat o înaltă apreciere con
tribuției hotăritoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și aplicarea celor 
mai corespunzătoare soluții pentru acce
lerarea progresului economico-social al 
patriei, la stabilirea strategiei și tacticii 
edificării noii orînduiri, la organizarea și 
conducerea întregii opere de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism, 
la creșterea rolului și prestigiului țării 
noastre pe arena mondială.

Comitetul Central a subliniat, în a- 
cest cadru, aportul determinant al tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia fundamentarea 
Directivelor Congresului al XIII-lea al 
partidului și proiectelor de plan pe anul 
1985, documente de mare însemnătate, 
care pun, încă o dată, cu pregnanță, în 
evidență spiritul revoluționar, novator și 
înalta răspundere comunistă cu care se
cretarul general al partidului abordează 
și soluționează problemele majore, com
plexe, ale dezvoltării prezente și viitoare 
a patriei, înaintării neabătute a țării pe 
calea socialismului, realizării unei noi 
calități a muncii și a vieții întregului 
popor, ridicării continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a națiunii noastre.

In încheierea lucrărilor Plenarei a 

PROPUNEREA
COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
PRIVIND REALEGEREA, LA CONGRESUL AL XIII-LEA 

AL PARTIDULUI, A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN ÎNALTA FUNCȚIE DE SECRETAR GENERAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

(Urmare din pag. 1)
— prezentată de tovarășul Manea

întrunește consensul na
țional și este în deplină 
concordanță cu interesele 
vitale ale națiunii noastre 
socialiste, ale clasei mun
citoare, ale întregului 
nostru popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Urale. 
Se scandează: „Ceaușescu 
și poporul !“).

Această legitimă rein- 
vestire constituie cea mai 
sigură garanție că istori
cele hotărîri ce vor fi a- 
doptate de Congresul al 
XIII-lea vor fi exemplar 

îndeplinite, că poporul 
român, strîns unit în Jurul 
partidului, al secretarului 
său general, va înfăptui 
neabătut . programele de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării, asigurînd 
înaintarea continuă a Re
publicii Socialiste România 
spre țelurile luminoase ale 
socialismului și comunis
mului. sub conducerea în
țeleaptă și clarvăzătoare a 
marelui și iubitului nostru 
conducător, eroul național 
al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Urale puternice, prelun-

luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, președintele Republicii, a fost 
urmărită cu deosebită atenție, cu deplină 
aprobare și profundă satisfacție, fiind sub
liniată, în repetate rînduri, cu puternice și 
îndelungi aplauze, cu urale și ovații.

★ ★ ★
Comitetul Central al Partidului Co

munist Român își exprimă deplina con
vingere că documentele adoptate vor fi 
primite cu profundă satisfacție și legitimă 
mîndrie patriotică de comuniști, de toți 
oamenii muncii, că întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, va acționa cu înaltă 
răspundere și exemplară dăruire pentru 
îndeplinirea integrală a prevederilor de 
plan pe 1984 și pe anul următor, asigurînd 
astfel cele mai bune premise înfăptuirii 
cu succes a obiectivelor viitorului cincinal.

Plenara adresează eroicei noastre clase 
muncitoare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii chemarea ca, 
strîns uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să întîmpine marile eveni
mente politice ale acestui an — gloriosul 
jubileu de la 23 August și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Român 
— cu noi și strălucite realizări în înfăp
tuirea politicii partidului, în înflorirea 
multilaterală a patriei socialiste, în ridi
carea țării pe trepte tot mai înalte de 
civilizație și progres.

Mănescu —
gite. Aplauze. Se scandea
ză: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria!").

Vă propun, stimați to
varăși, ca Plenara Comite
tului Central să adopte o 
hotărîre privind realegerea, 
la Congresul al XIII-lea, 
a - tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de secretar general al 
Partidului Comunist Ro
mân ! (Aplauze puternice, 
prelungite. Urale. Se scan
dează îndelung: „Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu — 
România, stima noastră 
și mîndria !“).

ACȚIUNI ÎN FAVOAREA PĂCII 
Șl DEZARMĂRII

STOCKHOLM 27 (Ager- 
pres), — Sub deviza „Să 
fie interzise experiențele, 
producția și folosirea ar
melor nucleare în cen
trul capitalei suedeze a 
avut loc un miting orga
nizat de participantele la 
„Tabăra păcii ’84“, insta
lată în apropierea orașului 
Stockholm.

Vorbitoarele au subliniat 
pericolul pe care îl repre
zintă armele nucleare și 
au relevat necesitatea re
nunțării la amplasarea de 
noî rachete nucleare în 
Europa. A fost evidențiată, 
de asemenea, necesitatea 
transformării nordului Eu
ropei într-o zonă fără ar
me nucleare.

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CONGRESULUI 
CONFEDERAȚIEI SINDICALE A COMISIILOR 

MUNCITOREȘTI DIN SPANIA
MADRID 27 (Agerpres). 

— La Madrid s-au înche
iat lucrările Congresului

WASHINGTON 27 (A- 
gerpres). — La Boston a 
avut loc o reuniune inter
națională consacrată pro
blemelor dezarmării și 
păcii, la care aa luat 
parte reprezentant! ai 
unor organizații obștești 
din S.U.A. și din alte 
țări. Parxicipanții as a- 
preciat că fe impune de 
urgență întreprinderea u- 
nor măsuri de reducere a 
actualei competiții milita
re, și de diminuare a 
cheltuielilor în scopuri de 
înarmare, urmînd ca fon
durile astfel eliberate să 
fie orientate spre rezol
varea problemelor econo
mice și sociale grave ce 
confruntă numeroase țări 
ale lumii.

Confederației sindicale a 
comisiilor muncitorești, 
desfășurat sub lozinca „îm

preună cu muncitorii, pen
tru crearea de noi locuri 
de muncă și pentru pace", 
în funcția de secretar ge
neral al Comisiei Executi
ve a confederației a fost 
reales Marcelino Camacho.

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România a fost primită de 
Marcelino Camacho.

Cu acest prilej, Marce
lino Camacho a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre

ALESSANDRO NATTA - A FOST ALES 
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

COMUNIST ITALIAN
ROMA 27 (Agerpres). — 

întrunite în ședință comu
nă, Comitetul Central și 
Comisia Centrală de Con
trol ale Partidului Co
munist Italian l-au ales 
pe Alessandro Natta în 
funcția de secretar gene
ral al P.O. Italian, infor
mează agenția ANSA.

Născut la 7 ianuarie 1918 
în localitatea Imperia, el 
a intrat în rîndurile P.G.I. 
la sfîrșitul anului 1945. 

tarul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, un salut res
pectuos, sentimentele sale 
deosebite de stimă și pre
țuire, împreună cu cele 
mai bune urări de sănă
tate și fericire, de noi și 
tot mai mari succese în 
conducerea partidului și 
statului, a operei de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
România.

între 1976 și 1979, a con
dus grupul parlamentar 
comunist din Camera De
putation în 1956 a devenit 
membru al Comitetului 
Central, în 1962 — al Se
cretariatului, iar în 1966 — 
al Direcțiunii P.G.I. La 
al XVI-lea Congres al 
partidului, din 1983, a fost 
ales președinte al Comisiei 
Gentrale de Control a 
P.G.I.

■ BONN. - La Miinchen 
se desfășoară lucrările unei 
conferințe multilaterale a- 
supra mediului înconjurător 
organizată la inițiativa gu
vernului R.F. Germania în 
colaborare cu Comisia E- 
conomică a O.N.U. pentru 
Europa. Participă țările eu
ropene, S.U.A. și Canada.

Delegația României a 
subliniat în cadrul dezba
terilor marea importanță 
acordată problemelor me
diului înconjurător de con
ducerea partidului și sta
tului nostru.

■ GENEVA. - Ca urma
re a crizei economice ce 
afectează țările africane, 
aproximativ 100 de milioa
ne de locuitori ai conti
nentului suferă de foame, 
cifră care reprezintă du
blul celei înregistrate în 
1970 — a declarat, la Ge
neva, directorul pentru A- 
frica a! Programului Na
țiunilor Unite pentru Dez
voltare.

■ PARIS. - Datoria ex
ternă a țărilor arabe, in
clusiv a celor exportatoare 
de petrol, a atins in 1983 
cifra de 100 miliarde de 
dolari, relateoză agenția 
marocană de presă MAP, 
citind surse financiare oc
cidentale și arabe.

■ BEIJING. - R.P. Chi
neză sprijină intru totul 
cererile juste ale țărilor in 
curs de dezvoltare in ca
drul dialogului Nord-Sud 
— a declarat, ta Beijing, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineză, Zhao 
Ziyang, în cadrul unei în
trevederi cu Porfirio Munoz 
Ledo, președintele în exer
cițiu al „Grupului celor 
'77“. După cum transmi
te agenția China Nouă, cu 
acest prilej a fost subli
niată necesitatea întăririi 
cooperării Nord—Sud, mai 
ales în condițiile in care 
propunerile feoliste ale 
statelor în curs de dezvol
tare nu primesc un răspuns 
satisfăcător din partea 
țărilor industrializate.
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