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Plenara

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușe u, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în zilele de 4 și 5 iulie 
1979, a avut loc Plenara comună a Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice și Sociale a României.

La lucrări au participat, ca invitați, pri
mii secretari ai comitetelor județene de 
partid, conducători ai unor instituții cen
trale de stat și obștești, adjuncți de șefi 
de secție la Comitetul Central, redactori 
șefi ai presei centrale, care nu sînt mem
bri ai C.C. al P.C.R.

1. în cadrul plenarei comune, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Român și 
Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României și-au însușit în una
nimitate proiectul de directive ale Con
gresului al Xll-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la planul cincinal 1981— 
1985 și liniile directoare ale dezvoltării 
economico-sociale a României pînă în 1990. 
Plenara a apreciat că direcțiile principale 
și orientările fundamentale ale dezvoltării 
economice și sociale 
următoare corespund

a țării in perioada 
pe deplin prevederi-

tor Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, ele mareînd o 
etapă nouă, calitativ superioară în opera 
de industrializare socialistă a țării, de ri
dicare pe o treaptă mai înaltă a agricul
turii, de dezvoltare și modernizare a for
țelor de producție pe baza celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii.

Continuînd în ritm susținut procesul 
dezvoltării și modernizării economiei na
ționale, a tuturor ramurilor și sectoarelor 
de activitate, a tuturor județelor țării, 
prevederile înscrise în proiectul de Di
rective asigură valorificarea într-un înalt 
grad a resurselor materiale și umane de 
care dispune patria noastră, o eficiență e- 
conomică ridicată a activității în toate 
domeniile, în scopul creșterii neîncetate 
a avuției naționale și venitului național. 
Proiectul de Directive cuprinde importan
te prevederi care vizeaza creșterea în con
tinuare a nivelului de trai, material și 
spiritual, al întregului popor — țelul su-
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R I R E A
4-5 Iulie 1979 cu privire la 

convocarea Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român
Pe baza prevederilor Statutului Partidului Comunist Român, 

potrivit cărora Congresul partidului se convoacă o dată la 5 ani, Ple
nara Comitetului Central al Partidului Comunist Român

HOTA
Plenarei C.C. al P.C.R. din

HOTĂRĂȘTE
Convocarea Congresu

lui al Xll-lea al partidu
lui între 19 și 24 noiem- 
bri - a.c. și în legătură cu 
aceasta trecerea Ia orga- ___ ..._____
nizarea adunărilor și con- pentru îndeplinirea 

nului pe anul în curs 
a întregului cincinal.

Activitatea de pregăti
re a Congresului trebuie 
să aibă ca rezultat în
tărirea tot mai puternică 
a partidului, a unității 
sale, a rolului lui de for
ță politică conducătoare a 
întregii societăți — fac
tor hotărîtor în înfăptui
rea Programului de edi
ficare a societății socia
liste multilateral dezvol-

zațiilor de partid în con
ducerea activității 
ce, economice și 
în unirea eforturilor 
menilor muncii în

Consiliului National 
al Oamenilor Muncii

Sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, președinte
le Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii,- s-au 
desfășurat, joi după-amiază, 
la Ateneul Român, lucră
rile Plenarei Consiliului 
Național al Oamenilor 
Muncii.

Plenara a luat în dezba
tere următoarele documen
te :

1. Proiect de hotărîre cu 
privire la înfăptuirea Pro
gramului de creștere a ni
velului de trai în anii 1976 
—1980;

2. Raport cu privire la 
modul în care își desfă
șoară activitatea organele 
de conducere colectivă ale 
ministerelor, centralelor și 
întreprinderilor referitoare 
la reducerea continuă a 
consumurilor de . materii' 
prime, materiale, combus
tibil și energie ;

3. Informare cu privire
la modul cum s-au realizat 
de către consiliile de con
ducere ale ministerelor, 
consiliile oamenilor muncii 
de la centrale și întreprin
deri hotărârile Congresului 
și ale plenarelor Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii; . ’ . -

4. Regulament de func
ționare a consiliilor oame
nilor muncii ale întreprin
derilor din industrie, cons
trucții și transporturi ;

5. Regulament de func
ționare a consiliilor oame
nilor muncii ale centrale
lor industriale de construc
ții și transporturi ;

6. Regulament de funcți
onare a consiliilor de condu
cere ale ministerelor și 
celorlalte organe centrale 
ale administrației de stat.

Pe marginea documen
telor înscrise la ordinea de 
zi au luat cuvîntul tovară
șii: Pavel Aron, prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., Gheor-

ghe Mindrigiu, maistru Ia 
Combinatul petrochimic 
Midia Năvodari, Csik [rina, 
director al întreprinderii 
„Bumbacul" din Timișoara, 
Nicolae Chiosac, maistru 
la întreprinderea mecanică 
„Nicotină" din lași, Traian 
Dudaș, ministrul transpor
turilor și telecomunicați
ilor, Nicolae Simescu, 
maistru la Exploatarea 
minieră „Filipeștii de Pă
dure", Elena Nae, pre
ședinta Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din industria 
ușoară, Tatar Csilla — Ma
ria, inginer Ia Combinatul 
de îngrășăminte chimice din 
Tîrgu Mureș, Petre Șerban, 
maistru la Grupul de, șan
tiere construcții și instala
ții Turceni. Ludovic Faze- 
kas, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții,' Ion Pîrvan. șef 
de atelier la Combinatul de 
oteluri speciale din Tîrgd- 
vîște, Mihai .Schuler, șef
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ferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri în toate 
organizațiile de partid.

Expresie a profundului 
democratism existent în 
partidul nostru, pregăti
rea Congresului al Xll-lea 
al P.C.R., precum si 
fășurarea adunărilor 
conferințelor pentru 
de seamă și alegeri 
trebui să ducă la crește
rea și mai puternică a ro
lului organelor și organi-

des^ 
și 

dări 
vor

politi- 
sociale, 

oa- 
lupta 
pla- 

Ș‘

tate în România. Perioada 
de pregătire a celui de-al 
Xll-lea Congres trebuie să 
marcheze noi și impor
tante succese în perfec
ționarea activității de 
partid, a muncii organe
lor și organizațiilor jude- 
țene,’ municipale, orășe
nești și comunale, în in
tensificarea activității lor 
politico și organizatorice, 
în întărirea spiritului lor 
revoluționar, în dezvolta
rea legăturilor cu mase
le de oameni ai muncii. 
Pregătirea Congresului 
trebuie să ducă ia irnbu-

SECTORUL IV
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/a intîmpinarea celei de-a 35-a
aniversări a eliberării patriej

de subdominația fascistă
DE LA MINA PETRILA

Plus 1053 kg/post la productivitatea muncii

Incă de la început de 
semestru, sectorul IV de 
la mina Petrila se situează 
în fruntea întrecerii. Pla
nul pe primele zile din a- 
ceastă lună a fost realizat 
în proporție de 105,54 la 
sută, remarcabilă fiind pro
ductivitatea muncii obținu
tă în cărbune, indicator șu-

înfăptuind complexul program de mecanizare a lucrărilor
din subteran — înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului

FUNCȚIONAREA OPTIMA A UTILAJELOR 
cerință esențială în realizarea indicatorilor de plan

• Valoarea producției .nete înregistrată în primul 
semestru a.c. — proporție de realizare 108,5 la sută 
— este superioară cu 5 895 000 lei față de aceeași pe
rioadă a anului precedent • Creșteri însemnate s-au 
înregistrat și la indicatorii: producție globală — 10,4 
la sută; producția fizică — 21,2 la sută; productivi
tatea muncii — cu 13 552 lei pe fiecare muncitor • In 
prima parte a anului 1979, s-au economisit peste 1 200 
MWh energie electrică, 692 Gcal. energie termică 
• Tot în această perioadă s-au obținut economii la 

35,2 lei la mia lei produc-materiale decheltuielile 
ție marfă.

A trecut un 
tate de cînd 
a apărut pe harta econo
mică a municipiului. încă 
de la înființare, conduce
rea întreprinderii, toți oar 
menii muncii în frunte cu 
comuniștii, au trecut cu 
hotărîre la materializarea 
sarcinilor încredințate, la. 
organizarea întregii ac

an Și jumă->
I.R,I,U.M,P„

o 
în

înțeles; orice 
determină pier-

buie bine 
staționare 
deri de producție greu de 
recuperat. Tocmai de a- 
ceea, preocuparea de bază 
a colectivului nostru este 
îndreptată permanent nu 
numai către introducerea 
și montarea utilajelor 
întreprinderile miniere, ci 
și asigurarea acestora 
piese de schimb, mergînd 
chiar pînă la asimilarea 
de ansamble și subansam- 
ble. Așa stînd lucrurile, 
putem spune că
I.R.I.U.M.P. contribuie din 
plin la execuția unor uti
laje prevăzute în planul 
de mecanizare a mineritu
lui din Valea Jiului, la 
asigurarea prin activitatea 
„Service" a■ ■ funcționării

Ia

cu

tivități de întreținere și 
reparații a utilajului mi
nier.

Utilajele constituie 
premisă a succesului
producție, dar sînt nece- 

■ sare eforturi susținute 
pentru punerea lor în 
valoare, deoarece în cazul 
unor tehnologii de mare 
randament, un lucru tre- normale a acestor utilaje.

Depâșiri de plan la 
produsele de mobilă

Pină în prezent, specialiș
tii celor șapte formații 
„service" au efectuat 
crări de introducere 
montare în subteran

lu-
Și 
a 

complexelor mecanizate la 
minele Uricani, Lonea, Li
vezeni (aici echipa „ser
vice" a participat și la 
montarea fluxului de 
transport cu benzi), Ani- 
noasa, Filipeștii de Pădu
re etc. Apoi, reparații și 
intervenții la stațiile te- 
legrizumetrice de la în
treprinderile Uricani, Băr- 
băteni, Livezeni, Petrila, 
precum și repararea apa-

Dr. ing. Anton BACU, 
directorul I.R.I.U.M.

Petroșani
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perior celui planificat cu 
1053 kg/post. La nivelul 
întregii activități a secto
rului, productivitatea rea
lizată este mai mare decît 
sarcina planificată cu 762 
kg/post.

Rezultate bune în aceeași 
perioadă au înregistrat și 
minerii sectorului II — 
plan realizat la zi pe a- 
ceastă lună în proporție de 
104,97 la sută, cu o depă
șire a productivității mun
cii planificateîn cărbune 
cu 210 kg/post

Cu sarcinile de plan rea
lizate . la zi sînț și minerii 
sectorului V.

Oamenii muncii de la 
secția de mobilă Livezeni 
raportează depășirea, în 
prima parte a anului, a 
producției marfă cu peste 
120 000 lei. Depășiri subs'- 
tanțiale s-au înregistrat la 
mobilierul destinat fon
dului pielii. Astfel, au fost 
executate în plus peste 259 
bucăți canapele „Nora" și 
„Diham” și 120 buc. dula
puri „Deva“. Realizări în
semnate s-au obținut și în 
ceea ce privește dotarea în
treprinderilor Și instituți
ilor cu diferit mobilier. 
Planul la acest indicator a 
fost realizat în proporție 
de 110 la sută.

Brigada de la mina Petrila condusă de Gheor- 
ghe Rotaru, a extras în luna trecută, peste prevederi, 
390 tone de cărbune. I'oto : Gb. OLTEANU
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Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii

Funcționarea
optimă a utilajelor

(Urmare din pag. 1)

de pchipă la întreprinderea 
de rețele electrice Brașov, 
Mihai Hîrjău, secretar al 
CC. ' al U.T.C., Gheorghe 
Marinescu, director al 
Trustului de construcții 
industriale București, Petre 
Blajovici, ministru-secre- 
tar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei A- 
limcntare, Alexandru 'loa
der, adjunct ai ministrului 
minelor, petrolului și geo
logiei, Vasile Grigoriu, 
muncitor la Combinatul de 
prelucrare a lemnului din 
Sighetu Marmației, Maria 
Popescu, director al între
prinderii de industrializa
re a laptelui din Arad.

Plenara apreciază că 
Programul de creștere a 
nivelului de trăi în anii 
1976—1980, elaborat din i- 
nițiativa și sub conducerea 
nemijlocită a tovarășului 
Nicolae Ceausescu, relevă 
<’u pregnanță că țelul su
prem al politicii partidu
lui este ridicarea bunăstă
rii materiale și spirituale 
a întregului popor, afirma
rea plenară a personalității 
umane. Totodată, el re
flectă dinamismul econo
miei naționale, dezvoltarea 
puternică a forțelor de 
producție — factor deter
minant al progresului mul
tilateral și armonios al so
cietății noastre socialiste.

în hotărîrea adoptată de 
Plenara Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii se 
subliniază că realizările do- 
bîndite în perioada care a 
trecut din actualul cincinal, 
precum și resursele obți
nute prin reducerea costu
lui investițiilor și a chel
tuielilor materiale au per
mis alocarea su
mei de 40 miliarde lei 
pentru majorarea supli
mentară a retribuției per
sonalului muncitor. Au 
sporit, de asemenea, subs
tanțial, veniturile țăranilor 
cooperatori și ale țărănimii 
necooperativizațe. S-au ma
jorat pensia medie nomi- • 
nală și cuantumul aloca
țiilor pentru copii. Crește
rea, retribuției și venituri
lor a fost însoțită de un șir 
de alte măsuri de ridicare 
a nivelului de trai — dez
voltarea construcțiilor de 
locuințe, sporirea cheltuie
lilor social-culturale. re
ducerea treptată a duratei 
sfmtămînii de lucru.

în cursul dezbaterilor, e- 
vidențiiindu-se relația o- 
teiNtivă cave există între 
dezvoltarea viguroasă a e- 
ccnamiei și ridicarea rapi
dă a gradului de civilizație 
:®1 popor .lui. s-a arătat că. 

înfăptuirea programului de 
creștere a nivelului de trai 
impune intensificarea efor
turilor tuturor oamenilor 
muncii pentru realizarea, 
în cele mai bune condiții, 
a indicatorilor de plan, a 
obiectivelor cincinalului, 
pentru sporirea suplimen
tară a productivității mun
cii, cale principală de mă
rire a avuției naționale.

în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, parti- 
cipanții s-au angajat să fa
că totul pentru asigurarea 
resurselor necesare reali
zării integrale a progra
mului de creștere a nive
lului de trai al întregului 
popor.

Dezbătînd următorul 
punct al ordinii de zi, ple
nara a relevat că, din i- 
nițiativa și la indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi, cen
trale, institute de cercetare 
și inginerie tehnologică, 
precum și consiliile de con
ducere din ministere și ce
lelalte organe centrale, au 
întreprins . numeroase acți
uni privind reducerea con
tinuă a consumurilor de 
materii prime, materiale, 
combustibili și energie. .

Pe baza programelor de 
măsuri stabilite de condu
cerea partidului și statului 
nostru, consiliile oamenilor 
.muncii s-au preocupat de 
asimilarea unor produse și 
materiale noi, aplicarea și 
extinderea unor procedee 
tehnologice moderne, folo
sirea materialelor cu ca
racteristici superioare, li
mitarea consumului de ma
teriale.

în același timp, au fost 
semnalate ’ o serie de nea
junsuri manifestate in acest 
domeniu, criticîndu-se ten
dința de a se menține con
sumuri ridicate în unele 
sectoare de muncă, ceea 
ce se răsfrânge în mod ne
gativ asupra cheltuielilor 
materiale, a creșterii veni
tului național, a eficienței 
economice în ansamblu și 
s-au făcut numeroase nro- 
puneri privind înlăturarea 
lipsurilor existente.

Parîicipanții și-au rea
firmat hotărîrea de a acțio
na, în continuare, cu toată 
fermitatea, în spiritul o- 
rientărilor date de secreta
rul general al partidului, 
pentru reducerea cheltuie
lilor de producție, pentru 
folosirea cu maximă efi
ciență a materiilor prime, 
materialelor, combustibili
lor și energiei — condiție 
esențială în realizarea li
nei economii moderne, în 
asigurarea ritmurilor susți

nute de creștere a produ
sului social și a venitului 
național.

Plenara subliniază că, în 
lumina indicațiilor formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organele de con
ducere colectivă ale minis
terelor, centralelor și între
prinderilor industriale, de 
construcții și transporturi 
au trecut cu hotărâre la 
îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au revenit din documen
tele Congresului consiliilor 
oamenilor muncii din in
dustrie, construcții si trans
porturi și ale plenarelor 
Consiliului-Național al Oa
menilor Muncii. Consiliile 
oamenilor muncii au pus. 
în centrul preocupărilor re
zolvarea problemelor majo
re de producție. Răspun- 
zînd chemării Congresului, 
oamenii muncii din indus
trie, construcții și trans
porturi au realizat, în pri
mii trei ani și cinei luni 
din actualul cincinal, o 
producție industrială su
plimentară de aproape 70 
miliarde lei, din totalul de 
peste o sută de miliarde lei 
stabilit pentru perioada 
1976—1980. Totodată, se 
evidențiază că .au fost a- 
plicate în întregime 
măsurile adoptate de
Congresul consiliilor oa
menilor muncii din in
dustrie, construcții și trans
porturi și de Plenara Con
siliului Național al Oa
menilor Muncii cu privi
re la îmbunătățirea or
ganizării organelor de con
ducere colectivă, asigurîn- 
du-se cadrul organizatoric 
necesar pentru participa
rea largă, nemijlocită, a 
clasei muncitoare, a ma
selor de oameni ai mun
cii la conducerea vieții e- 
conomice și sociale.

In timpul dezbaterilor, 
s-a arătat că în munca u- 
nor consilii au existat și 
manifestări de formalism, 
lipsă de operativitate în 
soluționarea unor proble
me- curente și de perspec
tivă, combativitate scăzu
tă față de lipsuri, incon
secvență în urmărirea ho
tărârilor luate.

Plenara a cerut, ca, în 
spiritul indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliul Na
țional al Oamenilor Mun
cii, organele de conduce
re colectivă să-și perfec
ționeze stilul și metode
le de muncă, să-și aducă 
o contribuție sporită la so
luționarea operativă și 
competentă a tuturor pro
blemelor pe care le ridică 
viața, activitatea econo
mică și socială din în
treprinderi.

Plenara a dezbătut, de 
asemenea, regulamentele 
de funcționare a consili
ilor oamenilor muncii ale 
întreprinderilor și centra
lelor din industrie. cons
trucții și transporturi, pre
cum și regulamentul de 
funcționare a consiliilor de 
conducere ale ministerelor 
și celorlalte organe con- . 
trale ale administrației de 
stat.

Elaborate din indicația 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, aceste docu
mente statuează, prin pre
vederile lor, cadrul orga
nizatoric de participare e- 
fectivă a clasei munci
toare, a oamenilor mun
cii la conducerea socie
tății, a activității econo
mice, la discutarea și a- 
doptarea tuturor hotărîri- 
lor, la elaborarea pla
nurilor anuale și de pers
pectivă, la unirea efortu
rilor colectivelor de
muncă pentru înfăptuirea 
politicii partidului de dez
voltare economlco-socială 
a patriei noastre. Inseri- 
indu-se în vasta muncă 
de perfecționare a condu
cerii tuturor domeniilor 
de activitate, regulamen
tele de funcționare con
țin dispoziții privind or
ganizarea, atribuțiile, drep
turile, obligațiile și răs
punderile acestor consilii, 
asigurând sporirea mai ac
centuată a rolului lor în 
fundamentarea și ducerea 
la îndeplinire a sarcinilor, 
a planurilor economice.

Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Mun
cii a reafirmat și cu a- 
cest prilej hotărîrea nea
bătută a organelor de con
ducere colectivă, a tuturor 
oamenilor muncii’, de a 
milita neobosit, strâns u- 
niți în jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăp
tuirea exemplară a poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, pentru îndeplinirea, 
în cele mai bune condiții, . 
a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal, pen
tru ridicarea patriei pe
culmi tot mai înalte de
bunăstare și progres.

Participanții la dezba
teri au aprobat, în unani
mitate, documentele su
puse dezbaterii.

In încheierea lucrărilor, 
a luat cuvintu! tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU» 
secretar general al Parti
dului Comunist Koman, 
președintele Hepubhcu so
cialiste România, președin
tele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii.

(Urmare din pag. 1)

ratelor de măsură și con
trol pentru toate minele 
din bazinul carbonifer. 
Dacă ne gândim că între
prinderea noastră este 
nou înființată, constituie o 
performanță introducerea, 
montarea și repararea 
complexelor mecanizate 
într-un termen scurt pen
tru care merită felicitări 
întregul personal condus 
de maiștrii Gheorghe Che- 
laru, Nicolae Szabo, Mir- 
c,ea Bogan, Eftimie Lu
cian, Emil Bencovici. PaV 
ralel cu activitatea „ser
vice", la I.R.I.U.M.P. se 
depun eforturi susținute 
pentru asigurarea cu pie
se de schimb a utilajelor 
din subteran. Merită, de 
asemenea, a fi menționat 
faptul că la S.S.H. Vulcan 
se confecționează instala
ția hidraulică pentru toate 
tipurile de susținere me
canizată, stîlpi hidraulici, 

■ agregate hidraulice de î- 
■naltă presiune. Atelierul 
de la Livezeni este profi
lat pe construcția metali
că a complexelor, cel de 
la Paroșeni pe armături 
iar Ia Varnița se fac re
parații .curente și capitale 
ale motoarelor electrice 
și transformatoarelor. Fap
tul că valoarea producției 
nete realizată la finele 
primului semestru din. a- 
cest an este superioară cu 
5 895 000 lei față de aceeași 
perioadă a anului- prece
dent, demonstrează o dată 
în pluș responsabilitatea 
cu care acționează fiecare 
comunist, fiecare ora al 
muncii de la unitatea 
noastră. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut 
creșteri însemnate s-au 
înregistrat și la indicatorii: 
producție globală — 10,4 
Ia sută ; producție fizică 
— 21,2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a spo
rit cu 13 552 lei pe fiecare 
muncitor.

Organizația de partid, 
sindicatul și organizația 
U.T.C., printr-o intensă 
muncă politică, prin pune
rea pe ordinea de zi a 
adunărilor generale a u- 
nor teme majore, au reu
șit să determine atît întă
rirea disciplinei, îmbună
tățirea calității produselor, 
cît și realizarea și depă
șirea sarcinilor planificate 
cu însemnate economii de 
materiale. In primul se
mestru al anului ’ curent 
s-au economisit peste 1200 

MWh energie electrică, 
692 Gcal energie termică. 
De asemenea, în această 
perioadă s-au redus chel
tuielile materiale și cos
turile de producție cu 35,2 
Iei și, respectiv, cu 12.5 
lei la 1000 lei producție 
marfă.

Bilanțul la jumătatea a- 
nului demonstrează că oa
menii muncii de la între
prinderea noastră au mun
cit cu dăruire și pricepere. 
Cert este că nu ne vom 
opri aici. Am luat deja u- 
nele măsuri de întărire a 
formațiilor „service" cu 
oameni temeinic pregătiți, 
continuăm asimilat a unor 
repere și subansy^dbie de 
la complexele mecanizate, 
avem un program de auto- 
utilare în care sânt cuprin
se o serie de dispozitive, 
standuri de probă pentru 
încercarea elementelor hi
draulice, multe din acestea 
fiind finalizate, toate me
nite să ducă la îmbunătă
țirea continuă a calității 
produselor. Având în vede
re .că programul de me
canizare a lucrărilor din 
subteran, program inițiat 
la indicația secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lu
cru în Valea Jiului, con
siliul oamenilor muncii, 
conducerea întreorinderii, 
cu sprijinul acordat de 
Combinatul minier, a luat 
măsuri de creștere a ca
pacităților . de producție. 
Astfel, la Livezeni se va 
da în funcțiune o nouă ha
lă de reparații mecanice 
(investiție la a cărei cons
trucție participă direct și 
colectivul nostru), extinde
rea eșalonată a S.S.H. Vul
can și a atelierului de re
parații electrice Varnița. 
Avem însemnate preocu
pări și în ceea ce privește 
poliservirea mai multor 
mașini, încărcarea judi
cioasă cu comenzi a aces
tora, specializarea și >li- 
calificarea cadrelor. Se?a- 
nificativă este hotărîrea 
comuniștilor, a întregului 
colectivi de muncă de la 
I.R.t.U.M.P.. ele a întâmpi
na istoricele evenimente 
ale anului, a . 35-a aniver
sare a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă și 
Congresul al XII-lea al' 
partidului, cu depășiri 
substanțiale la toți indica
torii de plan.

DUMINICA, 8 IULIE
8,30 Gimnastica la domi

ciliu. „
8,40 Tot înainte.

■■•9,25 Șoimii patriei.
_ 9,33 Fi Im serial pentru co

pii. Săgeata neagră. 
Episodul 8.

JO.QO Viața satului.
11,2-5 Pentru căminul dum

neavoastră.
11.45 Bucuriile muzicii.
12,ȚP De s.tvajă patriei.
13,18) Telex.

Album duminical.
13,05 Umor și muzică,
14,09 Desene animate- Wa- 

odv, cwcăaiteațea hw- 
cloca.șă,

14,25 Varietăți... pe stadion.
15,90 Telesport.
16.45 Cutezători spre viitor.
17,55 Film seriaj. Calvarul. 

Episodul 3.
18.45 Cei 4 M. Episodul 2. 

Trestia.
19,00 Telejurnal,
19,15 Permanenta redes

coperire a României. 
(IV)

20,05 Film artistic. Hai, 
Franța.! Producție a 
studiourilor franceze.

21,35 Telejurnal. Sport.

LI NI. 9 IULIE
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Dosarul energiei.
19,3.0 Mai aveți o întreba

re.?
20,00 Muzică ușoară^
20,20 Cadran mondial.
20,40 Roman foileton. F®1- 

dark. Episodul 20.
21.35 Telejurnal.

MARȚI, 10 IULIE
9,00 Teleșcoală.

10,90 Film serial. Calvarul. 
Reluarea episodului 3.

10.50 Telex.
16,00- Telex.
16,05 Teleșcoală,
105. Cutezători spre vi- 

u ’> ■ itoi>. ■' ?■..--■ Cui’
16,55 Arii din opere.
17,10 Teatrul Mansundâi.
17.35 Festivalul . național 

„Cântarea României11.
18,05 Dialogul vântului cu 

marea.
18,25 Revista soeial-politică 

■ ȚV, 1
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Lupta antifascistă 

în România (II).

19,43 Seară de teatru. Mi
cul infern de Mircea 
Ștefănescu.

21.35 Telejurnal.
MIERCURI U IULIE

16,00 Telex ,
16,05 Școala contemporană.
16.35 Atenție la -- neatenție.

PROGRAMUL ȚV
WA'AWăWtWZWAVWAkW.W.ViVMV.VA'.Wi

16,35 Din țările socialiste.
R.P. Mongolă.

17,05 Tragerea pronoex-
pres.

17.15 Moștenire pentru vi
itor. ’ '

17.50 Publicitate.
17,55 Almanahul Pionieri

lor.
18,20 Festivalul național 

„Cîntarea României11.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 La zi în investiții.
19,30 Noi, femeile,!
20,00 Telecinemateca. Ci

clul „Dosarele ecra

nului". Ultimele zece
»Ue, Premieră pe ța
ră, Producție angio- 
italiană.

24,35 Telejurnal.
JOI, IZ IULIE

9,00 ’Țeleșcoală.
19,00 Șoimii patriei.

10,10 Instantanee.
10.30 Folclor dobrogean.
10.50 Telex.
16,00 Telex..
16,05 Itinerare turistice.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Reflector.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Ora tineretului.
20,00 Film artistic. Primul 

sol. r Producție a stu
diourilor din . R.P.D. 
Coreeană.

21.35 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
VINERI. 13 IULIE

14,00 Tenis de câmp 5 
România—Suedia în 

. „Cupa Da vis"
— La fața locului. 

■■> — Album coral.
— Reportaj pe glob, 
slalom prin Australia.

y. — Cultura și viața.
— Pe ulița mîndrei' 
mele.

18,25 Tragerea-loto.
18.35 La volan.
18.50 100! de seri.
19,00 Telejurnal. ' ■■■■
19.15 Acțiunea „Producti

vitatea"'.
19,30 Cântece patriotice și 

revoluționare.
19.50 Victorie a muncii și 

creației. Midia-Nă-> 
vodari.' ..

20.15 Caleidoscop muzical 
de vară.

20.35 Trecutul nu-i decît dn 
prolog. .

21.05 Meridiane, . editorajie,
21.35 Telejurnal..

SÎMRAtA, 14 IULIE
8.3.0 Teleșcoală.

10*00 Roman foileton,; Fel- 

dark. Reluarea epi
sodului 20.

10,55 Corespondenții jude
țeni transmit...

11.15 Telecinemateca (re
luare).

12,50 Popas la Galați.
13,35 Din cartea naturii. 

Film realizat de A- 
lex, Satmari.

14,00 De la A... la infinit 
Magaz-in de sîmbătă.

15,00 Tenis de cîmp : 
România—Suedia în
„Cupa Duvis". .

17,00. Agenda eultural-ar- 
tistică.

1-7,30 Valea Loire:. .
17,45. Publicitate.
17,5.0 La . o... serbare a

„Scînteii Tineretului11
18,33 Săptămâna politică 

internă și internațio- 
nală. C

18,50; 1001 de seri.
19,00; Telejurnal.
19.15 Calea erodor-,
1.9,45 Teleenciclopedia.
2945 Film serial. Rădă- 

etau Episodul 8.
21,05 întâlnirea de sîmbătă

seara.
21,40 Telejurnal. ?
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Achiziționarea surplusului de ambalaje 
din sticlă, îndeosebi borcane, de la popu
lație și repunerea lor în circuitul econo
mic este o sarcină economică actuală im
portantă. De numărul, timpul optim și 
ritmicitatea de punere a acestor ambala
je la dispoziția fabricilor producătoare, 
depinde cantitatea și gama sortimentală 
a preparatelor și 
legume și fructe

semipreparatelor
pe care,

din
la rîndul lor,

magazinele alimentare Ie vor putea oferi 
consumatorilor. Despre condițiil* create 
în municipiul nostru în vederea recuperă
rii borcanelor și sticlelor de la populație 
și alți 
ultima 
pentru 
avut o

deținători, realizările obținute în 
perioadă și preocupările existente 
îmbunătățirea acestei prestații am 
discuție cts tovarășul Ionel Cazan, 

șeful unității din Petroșani a C.V.A., 
ne-a spus între altele:

care

oală.
ine în limba 
nă.
ea loto.
>lan — e- 
le pentru 
lătorii auto, 
le seri.
rnal.
i patriotică 
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it-club. 16,00

16,20 Co- 
eponomice. 

eă< ' 'ușoară, 
a de știri, 
ii ai instru- 
pulare Du- 
îfira. 17,20 
e. 17,50 Cîn- 
orghe Baza- 
Orele serii, 
eți ai cînte- 
,r : Maria 
lu Bălășoiu. 
e cu adresa, 
e sonore.

de știri, 
mări. 22,00 
mă. 23,00 — 
Lop muzical

blicîtate

I

— Rețeaua de 
a ambalajelor din 
de la populația Văii Jiului 
numără în prezent 13 cen
tre de achiziții, repartiza
te pe localități în modul 
următor: un centru la U- 
ricani, cîte patru în Lu- 
peni și Petroșani, două în 

- Tilcan, cîte unul la Pe- 
3<a și Âninoasa, Crite

riul principal de care ți
nem cont în organizarea 
centrelor de achiziții este, 
firesc, rentabilitatea, 
care centru trebuind 
realizeze o activitate medie 
lunară de 25 000 lei. Sarci
nile cantitative de achizi
ționare a borcanelor și 
sticlelor sînt repartizate u- 
nității C.V.A. La realizarea

colectare 
sticlă

fie-
să

I

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lor contribuie, însă, pe lin
gă centrele de achiziții pro
prii, unitățile comerciale 
de stat alimentare și de a- 
limentatie publică, argani- 
zațiile U.T.C. și de pionieri. 
Pe semestrul I al anului 
1979, centrele de achiziții 
proprii și-au depășit sar
cinile planificate la sticle 
cu 91009 buc ; la borcane 
s-a înregistrat up minus 
de peste 234 000 buc. Uni
tățile comerciale au recu
perat 3 968 000 sticle, față 
de 5.300.000 buc. plan și

î

s

doar 6500 borcane față de 
1.000.000 buc. sarcină plani
ficată. Prin acțiunile tine
rilor s-a recuperat un nu-
W.-.W.V.V/A'.WAW.W.WAW.V.WAW/.'WA

ta
con

care a ambalajelor de 
centre și am ajuns la 
cluzia că două ridicări pe 
săptămînă nu sînt sufi-

Aprovizionare bună, servire exemplară

Ambalajele de sticlă 
redate în cel mal scurt timp 

în circuitul economic

măr infim de sticle și nu ' 
s-a colectat nici un borcan, 
iar organizația de pionieri 
a realizat doar 4500 de sti
cle din 66.000 și 
borcane din 74.000 
angajat.

— Din această 
se înțelege clar că
C.V.A. trebuie să se baze
ze în realizarea obligați
ilor pe posibilitățile pro
prii. In acest sens ați ini
țiat vreo 
vreme?

— Am 
exemplu,
funcționare a centrelor de 
achiziții cu două ore, 
înainte de masă și alta 
seară. De asemenea, 
analizat graficele de

ciente. Am trecut la trei 
ridicări de la majoritatea 
centrelor, iar de la unele 
centre, cum este cel din 
strada Aviatorilor, cartie
rul Aeroport, borcanele și 
sitclele se ridică în pre- 

situație zent ori de cîte ori este ne- 
unitatea

11.400 
cît 9-a

măsură în ultima

prelungit, spre 
programul de

Semne de întrebare
PE 

iunie, 
21-HD- 
F.P.L. 
trans- 
inuti- 
lipsei 
Intre 

lactate 
cu 
în 
cu

și

una 
spre 

am 
ridi-

e vorba de lipsa. de 
răspundere a „șefului" 
serviciului transport ? 
Cine-1 pune pe roate? 
(V.S.)

voie. Nu este rezolvată 
complet problema trans
portului. Primim de la 
I.T.A.- în medie 5—6 auto
camioane, în situația cînd 
ne sînt necesare cel puțin 
opt mașini. In condițiile 
în care vom primi mijloa
cele proprii de transport 
în 
le 
un 
de 
ță - 
ziționarea borcanelor și sti
clelor la domiciliul cetățe
nilor, prin responsabilii de 
scări și blocuri, asociațiile 
de locatari, organizațiile de 
femei din cartiere.

— Activitatea de 
rare a ambalajelor 
fășoară în prezent 
dițiile noilor prețuri. Cum 
se reflectă asupra cantită-

trimestrele IU și IV a- 
anului, este vorba de 
ARO pentru transport 
mărfuri și o autodubi- 

TV, vom trece la achi-

recupe- 
se des- 
în con

22.000 față de 
Petrila — 21.250 

18.700. In general 
centrele, achizițiile 

ac- 
sti-

ții de ambalaje recuperate 
prețurile avantajoase de a- 
cliiziționare ?

— Prin creșteri cantita
tive substanțiale. Cîteva e- 
xemple: în luna iunie,
centrul din partea veche a 
orașului Petroșani a achi
ziționat de la populație pes
te 33 000 buc. ambalaje fa
ță de 12 700 în luna mai; 
centrul din strada Aviato
rilor — 
16.000; 
față de 
la toate

- au crescut. Prețurile 
tuale sînt într-adevăr 
mulative în comparație cu 
cele- anterioare. Voi da în 
acest sens cîteva exemple. 
Borcanele de 750—820 ml 
al căror preț anterior a 
fost 0,50 lei/buc sînt achi
ziționate în prezent cu 1 
leu buc ; cele de 420 ml 
sînt achiziționate cu 0,60 
lei/buc față de 0,35 Iei 
preț anterior. Această mă
sură cointeresează popu
lația și pe ceilalți dețină
tori de borcane și sticle în 
valorificarea lor în condi
ții avantajoase și consti
tuie în același timp un 
sprijin pentru centrele de 
valorificare a ambalajelor 
în realizarea sarcinilor 
de plan.

Nouă, lucrătorilor 
sectorul de recuperare 
redare în circuitul econo
mic a ambalajelor ce pri
sosesc populației, ne revine 
datoria de a îmbunătăți 
în permanență . această 
prestație. Prin măsuri de 
adecvare a programelor 
de funcționare a centrelor 
de achiziții la posibilități
le populației, de întărire 
a disciplinei, de îmbunătă
țire a transportului, înțe
legem să ridicăm în per
manență nivelul calitativ 
de servire a oamenilor 
muncii din Valea Jiului.

Aceste componente ale 
activității personalului 
magazinului alimentar nr. 

'255 din Lupeni se comple
tează reciproc în mod fe
ricit. Situată în cartierul 
marelui bloc „200“, aceas
tă unitate, condusă cu pri
cepere de Mihai David, a- 
re un bun vad comercial 
și, în același timp, se bucu
ră de aprecieri deosebite 

: în 'rîndul cumpărătorilor.
In acest magazin sînt în 
drepturile lor nu numai 
ordinea și curățenia, ci și 
ținuta îngrijită a vînzătoa- 
relor Victoria Borza, Ele
na Bodescu, Irina Horvath, 
Elisabeta Papp, Viorica 
Rus, Lucia Rusu, Eva Neac- 
șu și Susana Nemeș. Cît 
despre buna aprovizionare 
și diversitatea mărfurilor,

elocventă este părerea unui 
client permanent al unită
ții, Vasile Huiban : „Ar fi 
puțin spus că sînt mul
țumit. Asta, deoarece la 
acest magazin găsești orice 
marfă dorești". Despre re
putația unității și schim
barea activității ei în bine 
de la numirea ca șef al 
ei a tînărului Mihai David, 
vorbesc și cifrele: numai 
în ultimele trei luni va
loarea mărfurilor vîndute 
peste plan se ridică la 
340 000 lei. Sînt fapte și ci
fre concrete care vorbesc 
singure despre omogenita
tea și priceperea colectivu
lui de lucrători harnici al a- 
cestui magazin.

Alexandru TĂTAR, 
corespondent

O atitudine contrară datoriei față de public

lor

din
Și

Discuție consemnată de 
Toma JAțARCA

Nimeni nu poate contes
ta că transportul în co
mun din Valea Jiului a 
cunoscut în ultimul timp 
certe îmbunătățiri. De la 
această remarcă generală 
pînă la comportarea total 
lipsită de bunăvoință și 
răspundere a unor șoferi 
de pe autobuze este însă 
o mare distanță. Mă refer 
la un Jcaz întîmplat la 
Vulcan, în seara zilei de 
28 iunie. Sosirea autobu
zului Petroșani — Uricani, 
în jurul orei 23, în stația 
din dreptul liceului in
dustrial, a făcut dovada 
cu care unii șoferi _ în 
acest caz cel care a con
dus mașina 31-HD-3685 _ 
sfidează publicul în slujba 
căruia sînt puși — și obli
gați — să-și facă serviciul. 
Numeroase muncitoare ale 
Fabricii de confecții a- 
flate în dreptul stației, ie
șite din schimbul II de 
lucru, au constatat cu

stupoare cum șoferul auto
buzului a trecut nepăsător, 
în grabă, pe lingă ele, fă
ră să oprească. Pentru că
lătorii dornici să coboare 
autobuzuj a fost oprit la 
scurt timp în dreptul inter
secției spre S.S.H. Vulcan, 
după care și-a . continuat 
drumul, șoferul dorind să 
fugă parcă. Credem că 
atitudinea șoferului este 
una ce nu trebuie tolerată, 
fiind o crasă mostră 
lipsă de solicitudine 
de oamenii muncii.
rem conducerii E.T.P. _
analizeze acest caz și să 
asigure corectarea unor 
astfel de atitudini ce nu- 
au nimic comun cu activi
tatea corectă pe care au

■ datoria s-o 
crătorii din 
blice.

Francisc 
maistru

de
față 
Ce-

să

desfășoare lu- 
serviciile pu-

FILIPESCU, 
constructor, 

Vulcan

metalic. Pe-
Republîcii 

42. (539) 
ficator ste- 
af?~(cu boxe), 
ii. Petroșani, 
după masă.

e

1300, motor 
rswagen, per- 
ptroșani stra- 
5 6, sc. II ap.

CINE-L PUNE
ROATE? Din 19 

autoizoterma 
3215, aparținînd 
Livezeni nu mai 
portă nimic. Stă, 
lizabilă, datorită 
unei... anvejope. 
timp, produsele 
sînt transportate 
cheltuieli sporite
condiții neigienice, 
un autocamion al I.T.A. 
La insistențele tovară
șului Romulus Vîrtop, 
șoferul de pe izotermă, 
Marin Antonescu, șeful 
serviciului transport al 
F.P.L.' Livezeni, 
punde invariabil că 
are de unde să-i 
anvelopă de schimb. 
„Du-te la prieteni și fă 
rost de anvelopă", îi 
răspunde el șoferului.

Să fie chiar atît de 
greu de procurat o an
velopă de schimb? Sau

răs- 
nu 

dea

150. Informa-
Iulian, stra-

28, Petro- 
;ă, orele 16—

•gitimație de 
imele Govor 
ită de S.S.H. 
leclară nulă.

FAMILIE
•iro Martin, 
-ibardi a- 
5 iulie 1979
"2./ ani de 
celei care 
soție, ma-

VRIA
va rămîne 
mile noas-

DRUMURI ZADAR
NICE. Încă din luna de
cembrie, anul trecut, 
loan V. Glăvan, de pe 
strada Muncii din Lo- 
nea,
reparat la unitatea 
specialitate nr. 3 
cartierul Aeroport 
troșani. De atunci

a adus un ceas la 
de 

din 
Pe-

__ ,___ ____ ._____ , a 
venit în repetate rânduri 
să-și ridice ceasul, re
parat bineînțeles, dar 
zadarnic. Unitateta a 
găsit-o mereu închisă 
pe motiv de boală. Pier- 
zînd timp și cheltuind 
bani cu.atîtea „plim
bări" de la Lonea la 
Petroșani se întreabă o- 
mul, pe bună dreptate, 
cînd poate intra în po
sesia ceasului ? (C.D.)

!

I

Răspundem cititorilor
• ILIE PREDA, Petrila: 

Ca să puteți fi pensionat 
în luna noiembrie 1979, 
cînd împliniți 52 de .ani, ar 
trebui să aveți la data res
pectivă, 19 ani lucrați în 
grupa I de muncă și, bine
înțeles, 30 de ani vechime 

în muncă. Dv. aveți 
18 ani 

această grupă. întrucât 
ne spuneți în ce grupă 
muncă lucrați 

prezent, un răs-

totală
după cum spuneți, 
în 
nu 
de 
în
puns complet, este dificil. 
De aceea vă‘ recomandăm 
să vă adresați Oficiului 
pentru probleme de muncă 
Petroșani.

• MARIN BONEA, Pe
troșani: Oficiul farmaceu
tic județean căruia ne-am 
adresat în vederea soluțio
nării scrisorii dv., ne-a eo-

municat în scris că în data 
de 24 aprilie a.c. a livrat 
farmaciei nr. 16 din Petro
șani unguentul „Ultralan“ 
pentru dv., dar din negli
jența șefului de raion, el 
nu a ajuns în posesia dv. 
Oficiul menționat a repar
tizat farmaciei nr. 16 din 
cartierul Aeroport, pentru 
dv., alte două tuburi de 
unguent „Ultralan". Dacă 
nu ați intrat în posesia 
lor, prezentați-vă la farma
cie pentru 5 Ie ridica. ■

ANTON ȘIRB, Petrila: 
există în Codul Mun- 
actualmente în vigoa- 

„articolul 135 litera 
Dacă ați plecat de la

I.M. Lonea cu preaviz de
pus de dv., a intervenit 
întreruperea continuității 
în aceeași întreprindere. în 
această situație fiind, 
I.A.C.C.V.J. nu a fost obli
gată să vă încadreze cu

Nu 
cii, 
re, 
A*.

categoria avută la mină. In 
vederea edificării dv., vă 
puteți adresa comisiei teh
nice de încadrare și pro
movare a muncitorilor din 
întreprindere.
• ALEXANDRU

Șt. NEMECSEK

a| ||

Complexul alimentar nr. 38 Vnlean. întotdeauna bine aprovizionat, in a- 
cest loc cumpărătorii găsesc sortimentele solicitate. Foto :

LO- 
RINȚ, Petroșani: Vă reco
mandăm să consultați art. 
29 (2) din Legea nr. 3/1977.

• AURICA—PUIUL, Pe
troșani : După cum ne-a
informat conducerea sec
ției ' din Petroșani a 
E.G.C.L., unde am inter
venit pentru rezolvarea 
scrisorii dv., terasa blocu
lui nr. 8 din strada Saturn, 
cartiei'ul Aerorport, a fost 
recondiționată.

• IOAN DIȚĂ, Petro
șani : Datele privind pen
sionarea în forma în .care 
le prezentați dv. nu sînt 
clare. Vă rugăm să treceți 
pe la redacție pentru a ne 
informa asupra situației.

Vara pe magistrala Pe- 
troșaniarui.

„Steagul roșu" a criticat,
organele vizate răspund

Ce moi trebuie făcut pentru înfrumusețarea 
căilor de circulație

In, urma 
colului cu 
realizat, ce 
cut pentru 
căilor de circulație",

publicării arti- 
tema „Ce am 
iiiai trebuie fă- 
inf rumustț area 

con
siliul popular al comunei 
Âninoasa ne informează 
printre altele: „Amenajă
rile necesare la arborele de 
tulipan, constînd 
rarea porțiunii de 
muire deteriorată 
varea inscripției

în repa- 
împrej- 

și reno- 
despre

rolul și istoricul ajungerii

acestuia în Valea Jiului, 
au fost realizate. In scurt 
timp va fi adusă și fixată 
la locul ei tabla cu .inscrîpb 
țja renovată. S-au- I-uat, de 
asemenea, măsuri pentru 
repararea și vopsirea unor 
garduri, pentru cosirea ier
bii de la marginea. acosta
mentului DN 66A — con
siderat, traseu turistic — 
și pentru realizarea tutu
ror amenajărilor prevăzute 
în programul gospodăresc

stabilit de biroul executiv 
al consiliului popular' co
muna) pe acest an“.

Deși în răspunsul la ca
re ne referim s-a precizat 
că intersecția Iscroni va 
f; degajată, am constatat 
(miercuri, - 4 iulie a.c.) că 
degajarea nu a fost înfăp
tuită. A fost dezafectată 
doar construcția veche, ce 
împiedica vizibilitatea în 
intersecția DN 66A pil șo
seaua spre comună Ani- 
iioasa. Pe cînd același lu
cru și cu casa — și mai 
veche — care, de aseme
nea, împiedică vizibilitatea 
și este un obstacol în ca
lea finalizării lucrărilor de 
modernizare în intersecția 
DN 66A cu DN 66 ?
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încheierea lucrărilor Plenarei comune a 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

și Consiliului Suprem al Dezvoltării
II

Economice
(Urmare din pag. 1)

preni al politicii partidului, esența socie
tății socialiste multilateral dezvoltate care 
se edifică in România.

Plenara a dat o înaltă apreciere contri
buției personale a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la elaborarea și fundamentarea proiectului 
de Directive, relevînd aportul său esențial 
la progresul economico-social al întregii 
țări pe calea socialismului și comunismu
lui.

Plenara a. hotărît ca proiectul de Direc
tive să fie dat publicității, supus dezbate
rii întregului partid și a opiniei publice 
din țara noastră, urmind să fie adoptat de 
cel de-al XII-M5 Congres al Partidului Co
munist Român.

2. Dezbătind proiectul Programului de cer
cetare științifică, dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului tehnic pînă în 
1990 și orientările principale pînă în anul 
2000, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a Româ
niei au apreciat că, prin obiectivele pro
puse, el asigură o orientare fermă a cer
cetării în direcțiile esențiale pentru progre
sul în ritm înalt al economiei naționale 
și al întregii societăți, pe baza afirmării 
tot mai puternice a revoluției tehnico-ști- 
ințifice. Dezbaterile au reliefat rolul care 
revine cercetării științifice în dezvoltarea 
bazei de materii prime și a resurselor e- 
nergetice, în valorificarea lor superioară, în 
diminuarea consumurilor, în modernizarea 
mijloacelor de producție, îmbunătățirea 
calității produselor și ridicarea gradului 
lor de competitivitate în schimbul mondial 
de valori.

3. Plenara comună a dezbătut, de asemenea, 
proiectul Programului de cercetare și dez-

și Sociale a României
au apre- 
proiectul 
prospec

tării, va- 
folOsirea 
eoliană.

voltare în domeniul energiei pînă în 1990 
și orientările principale pînă în anul 2 000. 
Comitetul Central al Partidului Comunist 
Român și- Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României 
ciat că măsurile cuprinse în 
Programului asigură dezvoltarea 
tării și resurselor energetice ale 
lorificarea lor tot mai eficientă, 
a noi surse — energia solară,
geotermică și altele —, îmbunătățirea sis
temului energetic național, reducerea con
sumurilor în vederea satisfacerii nevoi
lor activității economice, ridicării nivelului 
de trai al întregului popor.

Cu observațiile și propunerile făcute în 
cadrul dezbaterilor, Comitetul Central al 
P.C.R. și Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României au apro
bat proiectul Programului de cercetare 
științifică, dezvoltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic pînă în 1990 
și orientările principale pînă in anul 2000 
și proiectul Programului de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei pînă în 
1990 și orientările principale pînă în anul 
2000 și au hotărît ca acestea să fie defi
nitivate și publicate, pentru a fi dezbătute 
în partid și în rîndul opiniei publice și 
supus apoi aprobării celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.

4. Plenara a adoptat în unanimitate 
hotărîrea privind convocarea celui de-al 
XII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român în ultima decadă a lunii noiem
brie a acestui an. Hotărîrea se dă 
cității.

Avînd in vedere că propunerile 
secretarul general al partidului și 
Comitetul Central se fac în cadrul
rințelor organizațiilor județene, plenara a 
adoptat, in unanimitate, hotărîrea ca to
varășul Nicolae Ceaușescu să fie propus

publi-

pentru 
pentru 
confe-

în inalta funcție de secretar general al 
partidului de către conferințele județene 
ale partidului.

Adoptînd această propunere, partici- 
panții la plenară, asemenea întregului 
partid, întregului popor, au dat expresie 
înaltei aprecieri a calităților de eminent 
conducător comunist și om de stat ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, de militant 
de seamă al mișcării comuniste interna
ționale și proeminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, care și-a pus 
neobosit întreaga viață, întreaga activita
te, în slujba fericirii poporului și înflori
rii patriei noastre, a cauzei generale a so
cialismului și comunismului.

★ ★ ★
^*e marginea documentelor- supuse dez- 

\ - -- *------- puuvic
ale ordinii de zi au luat cuvîntuj, în con
tinuare, în ședința de joi, tovarășii An
gelo Miculescu, vieeprim-minisțru al gu
vernului, ministrul agriculturii și indus
triei alimentare, Mihai Marina, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R., Paraschiv Benescu. prim- 
secretar al Comitetului județean Galați al 
P.C.R., Vasile Mușat, prim-secretar al Co
mitetului județean Ilfov al P.C.R., Vasile 
Bărbuleț, prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., Gheorghe Cili- 
biu, prim-secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R., Vaier Gabrian, 
general 
talurgiei 
Ciobanu, 
Executiv 
triei ușoare, Ion Pățan, 
tetului Politic Executiv 
vicepriin-ministru al 
nistrul aprovizionării

baterilor plenarei la primele trei puncte
* ------- -- iuOV VMVllllUlt II

tinuare, în ședința de joi, tovarășii

director 
și me- 

Lina 
Politic 
indus- 
Comi- 

P.C.R., 
mi-

al Centralei minereurilor : 
neferoase din Baia Mare, 
membru al Comitetului 

al C.C. al P.C.R., ministrul 
membru al 
al C.C. al 
guvernului, 
tehnico-materiale 

și controlului gospodăririi fondurilor fixe.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 4
(Urmare din pag. I)

în 
so- 

în- 
bu-

nătățirea muncii 
toate compartimentele 
cietății, în vederea 
deplinirii in cele mai 
ne condiții a hotărîrilor
de partid și de stat, a- 
plicării întocmai a legilor 
țării, realizării Cu 
a întregii politici 
ne și externe a 
socialiste. Perioada de pre
gătire a Congresului tre
buie să ducă la ridicarea 
nivelului politic și ideo
logic al comuniștilor, al 
celorlalți oameni ai mun
cii, la educarea lor în 
spiritul concepției științi
fice a materialismului dia
lectic și istoric, al princi
piilor eticii si echității so
cialiste, la angajarea tot 
mai hotărîtă a membrilor 
partidului nostru, a _ tutu
ror cetățenilor țării în 
eforturile .pentru accele
rarea progresului materi
al și spiritual al socie
tății, pentru ridicarea 
Româhiei pe noi culmi de 
civilizație socialistă și co
munistă.

I. Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist 
Român va avea următoa
rea ordine de zi:

1. Raportul Comitetului 
Central cu privire la ac
tivitatea Partidului Co
munist Român în perioa- te categorii. Peste 30% din 
da dintre Congresul al
XI- lea și Congresul al
XII- lea și sarcinile de vi
itor ale partidului;'

2. Raportul Comisiei
Centrale de Revizie ;

3. Proiectul de Directi
ve alo Congresului al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român Cii privire 
la Planul național unic 
do dezvoltare economico- 
socială a României pen
tru perioada 1981-1985 și 
orientările pînă în 1990;

, 4. Proiectul programu
lui de cercetare științifi
că, dezvoltară tehnologică 
și de introducere a pro-

succes 
inter- 

României

ducție, oameni de știință, 
artă și literatură.

2. La Congres vor %fi in
vitate delegații ale parti
delor comuniste, socialis
te, democratice, ale miș
cărilor de eliberare națio
nală și ale altor organi
zații progresiste.

III. Potrivit normelor 
democratice statutare e- 
xistente în partidul nos
tru, în perioada premer
gătoare Congresului, 
vor organiza adunări 
conferințe pentru dări de 
seamă și alegeri în toate 
organizațiile locale ale 
partidului. Acestea vor fi 
eșalonate astfel:

— Intre 1 septembrie — 
15 octombrie 1979 vor a- 
vea loc adunări genera
le ale organizațiilor 
bază și adunări sau ___
ferințe ale organizațiilor 
de partid din întreprin
deri, instituții, unități a- 
gricole și ale organizați
ilor de partid comunale.

— Intre 5-20 octombrie 
1979 se vor ține conferin
țele organizațiilor mu
nicipale, orășenești și ale 

. ' -7-7 —J
sectoarelor Capitalei.

— In perioada 25 oc
tombrie — 10 noiembrie 
1979 se vor desfășura con
ferințele organizațiilor ju
dețene de partid și con- 

de 
lucră-

Nicolae Dogendorf, directorul Trustului 
stațiunilor pentru mecanizarea agricultu
rii — Timiș, Iancu Drăgan, director ge
neral al Institutului central de cercetări 
metalurgice, Gheorghe Stoica, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român.

Cuvîntarea se va da publicității.
★ ★ ★ V

Comitetul Central al Partidului t'mma 
nist Român își exprimă convingerea că
cumentele adoptate de plenara comună vfc 
fi primite cu satisfacție și mindrie 
comuniști, de toți oamenii muncii din pa- 
tria noastră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități —. că între
gul nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului său comunist, va munci cu ab
negație și devotament pentru a asigura 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a 
prevederilor planului de stat pe anul în 
curs, ca și ale întregului cincinal, creind 
astfel bune condiții înfăptuirii viitorului 
plan cincinal, a sarcinilor izvorîte din 
Programul partidului.

Plenara adresează harnicei noastre cla
se muncitoare — clasă conducătoare a so
cietății —, țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii, tineri și vîrstnici, 
femei și bărbați, chemarea de a întîm- 
pina marile evenimente politice ale aces
tui an —-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — cu noi și 
mari succese în toate domeniile de acti
vitate, de a-și aduce 
la măreața operă de 
socialiste multilateral 
tare a României spre

de

întreaga contribuție 
edificare a societății 
dezvoltate și înain- 

comunism.

5 iulie 1979
gresului tehnic pînă în 
1990 și orientările princi
pale pînă in anul 2000 ;

5. Proiectul programu
lui de cercetare și dez
voltare in domeniul ener
giei pînă în 1990 și orien
tările principale pină in 
anul 2000 ;

6. Modificarea unor pre
vederi ale Statutului Parti
dului Comunist Român ;

7. Alegerea secretarului 
general al Partidului Co
munist Român, a Comi
tetului Central al Partidu
lui și a Comisiei Centra
le de Revizie.

II. Norma de reprezenta
re pentru alegerea delega
ților la Congres va fi de 
un delegat la 1100 membri 
de partid, luindu-se ca 
bază efectivul partidului la 
data de 30 septembrie 
1979, la Congres urmind 
să participe circa 2 670 de
legați aleși în conferințe
le organizațiilor județene 
de partid și în conferința 
organizației de partid a 
municipiului București.

Compoziția socială a de
legaților la Congresul al . . ... T.__
XII-lea al P.C.R. va fi organizațiilor de partid ale 
următoarea: 31% munci
tori care lucrează direct 
în producție, 15% țărani, 
51% intelectuali, activiști 
de partid, ai organizațiilor 
de masă și lucrători în a- 
paratul de stat, iar 3% al-

totalul delegaților vor fi 
aleși din rîndul femeilor; 
după naționalitate peste 
88% dintre delegați vor fi 
români, 8% maghiari, 1,6% 
germani, iar restul din 
rîndurile celorlalte națio
nalități.

> 1. In afara delegaților a- 
leși, la Congres vor parti
cipa, ca invitați, membri 
de partid cu stagiu 
ilegalitate, activiști 
partid, de stat, ai organi
zațiilor de masă și obștești, 
cadre de conducere din 
industrie și agricultură, 
muncitori, ingineri și teh
nicieni, fruntași în pro-

din 
de

lui județean de partid, a 
comisiei de revizie jude
țene, a delegaților pentru 
Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân și desemnarea can
didaților pentru Comite
tul Central și Comisia Cen
trală de Revizie.

IV. Alegerea organelor 
de conducere și a delega
ților pentru conferințele 
organizațiilor de '' partid, 
precum si pentru Congre
sul al XII-lea al P.C.R. 
și desemnarea candidaților 
pentru organele imediat 
superioare ale organizați
ilor de partid se vor face 
potrivit normelor înscrise 
în Statutul Partidului Co
munist Român și în Ins
trucțiunile Comitetului 
Central cu privire la ale
gerea organelor locale 
partid.

In organele locale 
partid și ca delegați 
Congresul al XII-lea 
Partidului Comunist 
mân vor trebui aleși 
mai înaintați și 
membri de partid 
corespund 
teriilor politice, morale și 
profesionale stabilite ~"în 
documentele de partid, 
muncitori, țărani, intefec- 
țuali care se bucură de 
încredere și autoritate 
în colectivele unde își des
fășoară activitatea; o a- 
tenție deosebită se va _ 

să corda asigurării în orga
nele de partid și ca de
legați la Congresul pârti

ilor județene de partid vor dului a unui număr co- 
avea următoarea ordine respunzător de membri de 
de zi :

— Darea de seamă asu
pra activității comitetu
lui județean de partid ; .

_ aportul comisiei de re- fel incit structura acesto- 
vizie județene ;

_ Dezbaterea proiecte
lor documentelor Congre
sului al XII-lea al Parti
dului Comunist Roman ;

_ Planul de dezvoltare 
economico-socială a ju
dețului în anii 1981-1985 ;

— Alegerea comitetu-

se
sau

de
con- de

de 
la 
al 

Ro- 
cei 

activi 
care 

întrutotul cri- 
morale și

ferința Organizației 
partid a Capitalei, 
rile acestora urmind 
dureze o singură zi.

Conferințele organizați-

partid din rindul femeilor 
și al tineretului, precum 
și din rindul naționalită
ților conlocuitoare, ast-

ra să reflecte cit mai fi
del compoziția socială, pe 
sexe, vîrstă și naționali
tăți a membrilor de partid 
și a populației din țara 
noastră.

V. In conformitate cu 
prevederile Statutului 
Partidului Comunist Ro-

mân. numărul candidați
lor propuși în organele de 
partid va fi, de regulă, 
mai mare decît al celor ce 
urinează a fi aleși.

VI. In vederea lărgirii 
democrației interne de 
partid și a asigurării re
prezentării mai juste a or
ganizațiilor de partid ju
dețene în organele cen
trale ale partidului, «’•se 
stabilește că un membru 
al Comitetului Central va 
fi ales la 12 000 membri 
de partid, iar un mem
bru supleant al Comite
tului Central va fi ales la 
18 000 membri de partid.

Cadrele alese în Comi
tetul Central al partidu
lui vor fi în proporție de 
circa 2/3 din organizațiile 
județene de partid, iar 
circa 1/3 din activul cen
tral de partid și, de stat.

— La stabilirea com
poziției candidaților pen
tru Comitetul Central al 
partidului se va avea in 
vedere compoziția socială, 
națională, pe sexe și ce
lelalte criterii fixate la a- 
legerea delegaților pen- - 
tru' Congresul al XII-lea 
al partidului.

VII. Numărul membri
lor comitetelor județene de 
partid se va stabili în 
funcție de efectivul orga
nizației județene de partid, 
astfel:

— — Organizațiile jude
țene de partid care au 
pînă la 40 000 de membri 
de partid vor alege la 
500 de membri de partid 
un membru în comitetul 
județean;

— între 40 000 — 50 000 
de membri _ 1 la 600 ;

— între 50 000 _ 60 000
— 1 la 700 ;

— între 60 000 _ 70 000 
_ 1 la 800;

_ între "0 000 — 80 000
— 1 la 900 ;

— Peste 80 000 — 1 la 
1 000,

— Organizația muriici-
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pală de partid București 
va alege la 2 200 de mem
bri de partid un membru 
in comitetul municipal, în
să comitetul municipal de 
partid nu va avea mai 
mult de 151 de membri.

_ Numărul membrilor 
comitetului județean > de 
partid nu va fi mai mic^ț 
de 71.

— In fiecare categorie, 
comitetele județene de 
partid vor avea un nu
măr de membri cu cel pu
țin unu mai mare decît 
la categoria anterioară.

Numărul membrilor su- 
pleanți ai comitetelor ju
dețene și al Comitetului 
municipal de partid Bucu
rești nu va depăși jumă
tate din totalul 
lor organului de 
respectiv.

membri- 
partid

insem- 
Con- 

în via-

★ ★ ★
Avînd în vedere 

nătatea deosebită a 
greșului al XII-lea
ța și activitatea partidu
lui nostru, întreaga mun
că de pregătire și organiza
re a forumului suprem al 
partidului și a adunărilor 
și conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri 
va trebui să contribuie la 
creșterea spiritului revo
luționar al comuniștilor, 
întărirea unității și forței 
partidului, a ordinii, răs
punderii, disciplinei în 
toate domeniile de activi
tate, sporirea forței po
litice și organizatorice a 

' 4 1 or
ei

tuturor organelor și 
ganizațiilor de partid 
amplificarea legăturilor 
lor cu masele, la dezvolta
rea capacității acestora de 
mobilizare a celor ce mun
cesc pentru realizarea în
tocmai a mărețelor obiec
tive cuprinse în Progra- 

, mul partidului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism.
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