
Plenara Comitetului 
Central al Partidului

Comunist Român
Joi dimineața, sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La plenară au participat, ca invitați, cadre 
de conducere ale organizațiilor de masă 
și obștești, redactorî-șefi ai presei centra
le, care nu sini membri ai C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptat, în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi:

1. Raport privind desfășurarea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națională și 
consiliile populare de la 9 martie 1980 ;

2. Unele probleme organizatorice ;
3. Raport cu privire la efectivul, compo

ziția și structura organizatorică a partidu
lui, Ia dala de 31 decembrie 1979 ;

4. Raport privind activitatea desfășurată 
de organele de partid, de stat și organiza
țiile de masă în anul 1979, pentru înfăptui
rea politicii de cadre a partidului ;

5. Raport privind activitatea de rezolvare 
'a propunerilor, sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor muncii adresate con
ducerii partidului, organelor de partid și 
de sfat, organizațiilor de masă și obștești în 
cursul anului 1979 ;

6. Raport privind activitatea internațio
nală a partidului și statului în anul 1979

1. Plenara C.C. al P.C.R. a analizat și apro
bat raportul cu privire la desfășurarea alege
rilor de deputați în Marea Adunare Națională 
și consiliile populare de la 9 martie 1980, 
apreciind că acestea au constituit un 
eveniment de cea mai mare importanță în 
viața social-politică a-țării, o puternică 
maniîestare a unității întregului nostru po
por in jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
deziunii sale la politica internă și externă 
a partidului și statului, a hotărîrii de a 
înfăptui neabătut Programul iăuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, a obiec
tivelor cuprinse în documentele Congresu
lui al Xll-lea al P.C.R.

In legătură cu rezultatele și semniîicația 
alegerilor de Ia 9 martie, plenara a adop
tat o hotărîre care se dă publicității.

2. la punctul al doilea al ordinii de zi a 
luat cuvîntul tovarășul Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a spus:
„Stimați tovarăși,

Cu nestrămutata convingere că exprim 
dorința și voința fierbinte a tuturor mem
brilor Comitetului Central, a întregului 
nostru partid și popor, propun plenarei să
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si>

secretar
NICOLAE HANEȘ,

al Comitetului municipal de partid Petroșani

și principalele orientări în politica externă 
in anul 1980. (Continuare în pagina a 4-a)

Și SocialisteSub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, joi după-amiază, au avut loc lucrările plenarei Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Pe ordinea de 21 a plenarei a figurat :1. Raportul privind desfășurarea alegerilor de d<i- putați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare ;2. Probleme organizatorice.1. Consiliul Național a apreciat că alegerile de la 
9 shartie, deslășurate sub semnul istoricelor hotăriri ale celui de.al XIL-leâ Congres al partidului, au cons- citit, atît prin modul în care s_au desfășurat cît și prin rezultatul Votului

dat candidaților Frontului Democrației și : Unității Socialiste, o Vibrantă manifestare a unității întregului .popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășu 1 Nicolae Ceaușescu, o sărbătoare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități. Campania electorală, întâlnirile dintre candidați și alegători, desfășurate în- tr.o atmosferă de puternic entuziasm și înaltă responsabilitate civică, au prilejuit o largă dezbatere publică — la care, practic, a luat parte întregul nostru popor —, a programului noii etape de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.Intr-o unanimitate deplină, cetățenii patriei noastre socialiste au expri-

tuci inu-co-

Realizarea în termen a investițiilor sociale
obligă toți partenerii la :

mat totala lor adeziune la politica internă și interna, țională a partidului, și statului nostru, hotărîrea neclintită de a depune întregul talent, întreaga capacitate de muncă în scopul realizării exemplare a o- biectivelor stabilite de cel de.al Xll-lea Congres al partidului, asigurindu-și astfel o viață demnă și îmbelșugată, împlinirea celor mai înalte aspirații ale turor celor ce muncesc patria noastră.Plenara a adoptat, în nanimitate, Hotărîreamună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste, în legătură cu rezultatele și semnificația alegerilor de ltr 9 martie care se dă publicității.2. La punctul al doilea al ordinii de zi, a luat eu. vîntu-1 tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vice. președinte al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității
Imitate de acțiune, 
colaborare- rodnică
Azi, își exprimă punctul de vedere cadre 

conducerea autobazei Petroșani a I.T.A. Deva.Vă reamintim situația prezentată de conducerea Grupului de șantiere al T.C.H. Deva : „Autobaza Pe
troșani a I.T.A. Deva dintr-un plan de 24 000 tone, ca
re trebuiau transportate, a realizat doar 15 498 tone, 
respectiv, 64,5 la sută procent de realizare (cu caro- 
sate 3 410 tone în loc de 5 000, iar cu basculante 
12 088 tone din 19 000)".Punctul de vedere al conducerii autobazei Petroșani a I.T.A. Deva îl exprimă contabilul șef, Cons
tantin Buldur și tehnicianul principal Nicolae Coica, dispecerul șef.

- •CONSTANTIN BULDUR : 
Sînt motive obiective dar și 
subiective care ne-au îm
piedicat ca în unele cazuri 
să ne desfășurăm activitatea 
în condiții optime. Dar si
tuația realizărilor este alta 
decît cea prezentată.

NICOLAE COICA: Pentru 
luna februarie avem înche
iat un proces verbal de ana
liză, semnat și de reprezen
tantul T.C.H., care nu a avut 
nici o obiecție la motivările 
formulate în acest act. De 
la o capacitate de 92 tone pe 
zi, cît asigurăm, s-a realizat 
de către constructori 76 to
ne pe zi, ceea ce Ia nivelul 
lunii februarie înseamnă 83 
la sută procent de realizare.

din

RED : Cine poartă răspun
derea pentru această 
restanță ?

N.C. : La începutul lunii 
nu s-a .putut lucra din cau
za timpului nefavorabil. 
Pămîntul era înghețat, 
fapt, nici constructorii 
ne-au solicitat utilaje 
multe decît le-am dat.

RED : Dar dacă le solicita, 
le puteați asigura ?

C.B.: Atîta vreme cît 
le-au solicitat... Poate 
puteam asigura, poate

De 
nu 

mai

nu 
le 

nu.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

Referindu.se la folosirea rațională și intensivă a utilajelor din dotarea unităților economice, la revizuirea și întreținerea optimă a acestora, la posibilitățile existente pentru asimilarea în producție proprie a subansam- blelor și pieselor de schimb procurate din import, secretarul general al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spunea în cuvîntarea ținută la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din luna septembrie a a- nului trecut : „Este ne
cesar să se înțeleagă fap
tul că rezolvarea proble
mei pieselor de schimb 
nu se poate asigura uitin- 
du-ne peste graniță sau în 
altă parte, ci căutînd so
luția, rezolvînd problema 
cu forțe proprii11. In continuare, sublinia cu fermi- <

tate că este necesar „să 
acționăm cu mai multă 
hotărîre pentru a reduce 
importul, pentru a renun. 
ța la o serie de achiziții 
ce nu se justifică cu ni
mic. In fiecare întreprin
dere, în fiecare județ să 
se exercite un control săp- 
tămînal asupra importului, 
pentru a se vedea Ia ce 
se poate renunța Și cum se 
pot asigura cele necesare 
în țară".

Sarcină de mare 
răspundere în fața 

organelor și 
organizațiilor de 

partid

noaștere aprofundată, nemijlocită a realităților din unitățile economice, sarcini trasate c.u clarviziu- nea-i recunoscută de însuși conducătorul partidului nostru, Comitetul municipal de partid, împreună cu Combinatul minier Valea Jiului, a organizat și se află în eurs de desfășurare, o largă acțiune de consultare a u. nui număr mare de specialiști din domeniul mineritului. în mod deosebit din rîndul re.și desfășoară tea în producție, specialiștilor din re și proiectare, lor didacticeinîntul superior, constructorilor de utilaje miniere, consulare orientată spre o temă cu un conținut bine definit —• stadiul a-

celor ctr- acli vi Ladar și a.cerceta. a cadre-din învăță-
La hala montaj combine de la I.U.M. Petroșani se 

fac ultimele verificări și probe tehnologice la combina 
CA-2 — un nou utilaj minier executat aici, care în cu- 
rînd va lua drumul spre complexele mecanizate din 
subteran.

(Continuare în pag. a 2-a)

Activitatea predomi
nantă într-o așezare a 
devenit, de-a lungul a- 
nilor, semnul 
chiar simbolul 
al zonei.
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l oto : Ion LICIU

distinctiv, 
heraldic 

La lei stau 
lucrurile și în Valea Jiu
lui, cărbunele fiind a- 
ptoape sinonim cu denii-

Azi posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite în direct, 
în jurul orei 17,00, lucră
rile primei sesiuni a ce
lei de a VlII-a legislaturi 

a Marii Adunări Națio
nale.

Colective miniere cu planul 
trimestrial îndeplinit

• SECTORUL III AL
I.M. I.UPEN1

. laszlo și Paul Grasu reali
zează productivități de 12,7, 
respectiv, 10,8 tone/post. 
Sporurile la acest indica
tor, de cite două, în pri
mul abataj, și o tonă pe 
post, în al doilea, au stat 
la baza depășirii sarcinilor 
de extracție pe acest tri
mestru cu 5 500 tone căr
bune de către brigada lui 
Mațyus Laszlo și cu 500 to
ne — în trei săptămîni, de 
cînd a deschis frontalul — 
de brigada lui Paul Grasu.

• SECTORUL II AL
I.M. URICANI

Minerii sectorului III al 
I.M. Lupeni au raportat cu 
șapte zile înainte de ter
men îndeplinirea planului 
trimestrial, avînd perspecti
va obținerii unei producții 
suplimentare pînă la sfîrși- 
tul lunii de peste 8 000 to
ne cărbune. Succesul mi
nerilor are la bază sporuri
le substanțiale de produc
tivitate — respectiv' de 800 
kg/post în cărbune și 440 
kg/post la nivelul sectoru
lui — obținute mai ales în 
cele două mari abatâje do
tate cu complexe de fabri
cație românească mecani
zate. Brigăzile de frontaliști 
care exploatează complexe
le, conduse de Matyus sarcinile pe primul trimes

tru. Este rodul strădaniilor 
susținute ale brigăzilor de 
mineri conduse de Lauren- 
țiu Kelemen, ion Nicolae, 
Nicolae Buraga și Nicolae 
Sultan, din abataje, și Vic
tor Mezambrovschi, Du
mitru Bornoiu, de la pre
gătiri.

Strădaniile lor pentru fo
losirea cu eficiență ridicată 
a utilajelor din dotare, a 
timpului de lucru se concre
tizează în depășirea indica
torului de productivitate a 
muncii cu 2,500 tone/post 
în cărbune și 672 kg/post 
pe sector — depășiri care 
au constituit principala di- 
recție de acțiune a mine
rilor sectorului în vederea

cx-

Cu plusul de 10 550 tone de cărbune, sectorul II a. I.M. Uricani și-a îndeplinit 
ca patru zile mai devreme, . creșterii ritmurilor de traejie.

mirea acestui centru mi
neresc cu vechi tradi
ții istorice.

Cu timpul — în princi
pal prin deplasările în

i conținutul meseriei de 
I miner,, tehnica și tehnd- 
| logiile moderne implicrn- 
' d-o într-un proces com

plex de perfecționare — i 
s-au ivit și elemente noi ■ 
în emblema Văii Jiului, : 
Oamenii muncii sînt | 
creatori ai tuturor valo- ! 
rilor materiale și spi
rituale. Circulația lor, și 
a ideilor, este o necesi
tate care le validează 
sau decantează. Oriunde 
în țară, astăzi oamenii 
îți vorbesc, pertinent, sau 
cer relații nu numai des
pre rodul muncii mineri
lor, cărbunele, ci și des
pre teatru sau despre i- 
nițlativele muncitorești 
sau, reuniunile polilic- 
profesionale. Valea Jitl- 
lui . — constați, nu fără 
mîndrie —- este bogată 
și în idei, în contact ne
întrerupt cu viața din 
care se. nasc și în care, 
fortificate, se și întorc. 
(T-S.) ,

i t

i

i
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Confecționera Elena Negru, de Ia întreprinderea 
de tricotaje din Petroșani este o muncitoare apreciată 
Ia locul de muncă pentru conștiinciozitatea ți hărnicia 
ei pilduitoare. Foto : Gh. OLTEANU

Asimilarea în producție proprie I
a cît mai multe piese

de schimb și subansamble
(Urmare <iin pag 1)

similarii suba'nsamblelor, 
pieselor de schimb și ma
terialelor pentru indus
tria minieră.La încheierea unei prime etape a acestei importante acțiuni, — etapă marcată de deschiderea expoziției județene, unde sînt prezentate realizări-, le înregistrate în domeniul asimilărilor, dar necesitățile, sarcinile perspectivă cît și

schimb și suhanisamble (nominalizate toate, bineînțeles; pentru combinele de abataj, precum și aparate de măsură. S-au făcut propuneri privind posibilitățile de asimilare a unor elemente de eta-n- șare din couciuc și mase și din a- aparți- Indus-

că

Din viața tineretului« Interesante și utile concursurile „Ciiie știe «îștigă'1. organizate la discoteca tineretului de la Casa de cultură Petroșani de metodistul loan Velica. Ultimul- concurs s-a desfășurat mat ți, pe tema „Antologia poeziei românești11- Același gen de acțiune este programată în fiecare marți, vineri și duminică, de la 
ora 18. (M.B.)• Partieipînd la tiȚa sportivă de ton organizată de coinpe- badmin- Centrul
* t aaa& a a-

în al Con- a Ins-
universitar București cinstea CongresuluiXI-lea al U.T.C. și ferinței a Xll-â U.A.S.C.R., echipeletitutului de mine Petroșani au obținut locul 5 la prima lor participare la un sport mai puțin cunoscut pe meleagurile municipiului nostru și într.un asemenea campionat de anvergură.Sî'nț semne bune că a. cest nou sport își va atrage adepți, pasionați și în Valea Jiului. (Șt. Costea).

Și de vizitarea * ei de către inginerii șefi și directorii tehnici electromecanici ai între, prinderilor miniere, șefii sectoarelor electromecanice șț birourilor energetice, inginerii șefi cu producția, urmînd ca în- tr-o etapă următoare consultările să meargă pînă la nivelul conducătorului formației de lucru — se pot contura deja unele concluzii care demonstrează elocvent prefflgupări- le și căutările asidue, gama largă de încercări și experimentări ce se fac în această direcție, a asimilărilor. S-au făcut propuneri pentru asimilarea în producția proprie a u- nui bogat număr de repere necesare întrerupătoarelor pentru subteran, piese de schimb și subansamble pentru instalațiile de preparare, aparate, scule și dispozitive tru mica ar fi", spre exemplu,. caralele lămpi eu multiplă pentru le. frontale,
pen-mecanifâre (cum 
nia.pneumatice), funcționalitate abataj e. pieSe de

plastice, indlcîndu-se posibilii parteneri tara nînd trieiOmii această activitate, tituie și faptul că cipanții la acțiune, la discuțiile care au avut loc în urma vizitării expoziției s-au gîndit și la condițiile tehnico-materiale ale dotării de care dispun unitățile economice, la posibilitățile satisfacerii cesarului de dotare tru ca asimilarea să eficientă și să satisfacă toate condițiile de calitate și fiabilitate. Nu a fost omisă din propunerile formulate nici necesitatea specializării' oamenilor, a meseriașilor la întreprinderile ce execută piese de mare complexitate și nețe. A fost discutată. blema constituirii grup de proiectanți cializați în asimilare, obligativității unor studii a posibilităților de a se executa tratamente termice și în atelierele întreprinderilor miniere, a unor studii privind materialele din care trebuie confecționate piesele și subansamblele asimilate. Dar, pe lingă toate aceste■ propuneri, interesante și

Văii Jiului," Ministerului Chimice.dovadă a profunzi- cu care este privită o cons- parti-

ne- pen.fie

fi-pro- unuispe-, a întocmirii

a aaai f aaaaa a a' a

(Urmare din pagina 1)lucru e clar : nici le asigurăm nu se la capacitatea no-Dar, un ceea ce folosește minală.N.C. Le-am pus la dispoziție, spre exemplu, un autotractor cu șa de mare capacitate, de 20 de tone, pentru transportul prefabricate
lor. A lucrat o perioadă de timp după care două zile a stat șoferul și s-a plimbat pe culoarele grupului și l-am retras la autobază. Deși inițial s-a făcut mare caz pe această temă, ulterior nu a mai fost solicitat.RED. O problemă
care s-a referit conducerea 
grupului de șantiere era 
indisciplina conducătorilor 
auto care sosesc pe șantie
re lîrziu și. pleacă devreme.■C.B. : Unul din motivele subiective de care aminteam

la

la începutul discuției tocmai indisciplina care mai manifestă uneori partea conducătorilor a> Aceasta și pentru că nici noi nu urmărim mai îndeaproape activitatea lor, deși ar trebui s-o facem. Avem și noi partea noastră de vină, este adevărat, dar și cei care le dau efectiv de lucru, care-i supraveghează pe tot timpul desfășurării activității.. RED.: 
grupului 
plasează 
voastră, 
fel de probleme ?N.C. : Vine doar să confirme foile de activitate. L-am căutat, și nu o dală, ca să plecăm împreună Ia punctele de lucru să vedem activitatea utilajelor pe care le punem la dispoziție constructorilor. Nu am reușit. Noi avem și alte unități

era de construcții pe care lese deservim, dar cu care nudin LltO. avem astfel de probleme, discuții. de

Un reprezentant al 
de șantiere se de- 
zilnic la dumnea- 

Nu v-a ridicat ast-

C.B, : Pe lingă aceste carențe unele intîrzieri se datorează și necazurilor pe .care le avem în aprovizionarea ritmică cu piesele de schimb necesare și cu carburanții. Timpul, de pînă acum, vremea rece a creat greutăți în pornirea motoarelor. Avem însă și cazuri tind șoferii au refuzat să lucreze la grupul de șantiere din cauza drumurilor foarte rele.
RED. : Printr-b mai bună 

organizare și întărire a dis
ciplinei și în activitatea dv. 
se pot înlătura neajunsurile 
provocate, de lipsurile pe 
care le aminteați...C.B. : Așa este. Ne putem îmbunătăți și noi activitatea și, mai ales, putem con

tribui la o mai bună coope
rare, colaborare. Tn ceea ce ne privește, pentru a putea face față solicitărilor, am cerut conducerii întreprinderii noastre de la Deva să ne redistribute utilaje de la parcurile auto ale altor autobaze din județ. Am fost înțeleși și am primit ajutorul solicitat.N.C. Pentru o mai bună colaborare constructorii să stabilească o zi din săptă- mîuă sau cînd cred de rude comun acord, de își.au- in- fo-

importante mai ales majoritatea vin de la specialiștii care îșȚ. desfășoară activitatea în producție, s-au ridicat Și Problemele care vizează îmbunătățirea continuă a pieselor și subansaanble- lor care au fost deja asimilate.Prin urmare, în rindul comuniștilor, al specialiștilor din domeniul mine, ritului, există o. preocupare intensă de a rezolva ca forțe proprii reducerea importurilor de piese de schimb și subansamble, a asimilării acestora în producția internă. Dar, pentru o mai bună valorificare a potențialului creator al tuturor oamenilor muncii, organele și organizațiile de partid din unitățile economice, din institutele de cercetări și proiectări, din unitățile constructoare de mașini și u- tilaje miniere trebuie să-și intensifice preocupările în sensul creării cadrului necesar manifestării plenare, statornice a potențialului de care vorbeam. Fiecare comunist are datoria de a căuta soluții pentru rezolvarea problemei pieselor de. Schimb, de a antrena un cît mai mare ai muncii la identificarea și executarea pieselo-r de schimb ce pot fi asimilate în producție proprie.Creșterile fără precedent ale sarcinilor de plan la producția de cărbune extras, și în mod deosebit 
a celui cocsificabil, prevăzute pe acest ultim an al cincinalului actual, dar și pentru cincinalul viitor, nu pot fi realizate decît pe o singură cale — mecanizarea complexă, mecanizare care are într-un ritm intens.

număr de oameni

viință și, să plecăm la punctele lucru să urmărim cum fac datoria conducătorii to. Și uoi avem aceleași terese — utilajele să fielosite la capacitate maximă.C.B. : Sperăm, sîntem convinși că îulr-un viitor apropiat, /vom avea o "colaborare rodnică pentru îmbunătățirea activității noastre și a beneficiarilor noștri. Noi ne vom strădui și vom face totul pentru a îmbunătăți această colaborare.

Ioc Or, pentru ca utilajele să funcționeze în bune condiții, cu randamente înalte, pentru a le prelungi durata de funcționare este nevoie, pe lîngă o exploatare rațională, întreținere și vizuire corectă, și eficientă, șj de schimb, de ; ble fabricate la Valea Jiului.Aceasta este una dintre sarcinile deosebit de importante care ne în actuala etapă de voltare economică, ____organelor și organizațiilor de partid, fiecărui comunist, fiecărui cadru . de conducere și om al muncii clin unitățile economice șau institute de cercetare și proiectare minieră, unități constructoare de mașini și utilaje miniere sau din institute de în- vățămînt superior.

• Cerința îmbunătățirii calității cărbunelui a fost problematica unei "exigente analize la fața locului organizată, ieri, | la preparația Lupeni. In ' dialogul de lucru cu pre- | părătorii, alături de reprezentanți ai C.M.V.J.I și I.P.C.V.J., au partici- i pat brigadieri, .șefi ai ' sectoaretor de producție I și de transport, mem- i bri ai comisiilor de ca- i litate și eficientă eco- î nomică. specialiști de la , cele trei întreprinderi [ miniere — Lupeni, Băr- ' băteni și Uricani, care , expediază cărbune brut ' spre fluxul de preparare, j • Patrimoniul pomicol al grădinilor și livezilor din comuna Banița îmbogățit cu 800 500 pruni, 200 300 vișini plantați tățenii localității renurile proprii.
I nea continuă in| zile din „Săptămîna po- miculturii*, urmind să Ifie plantați alți 200 altoi de pruni, 300 peri și 400 Imeri.• Pentru azi, la clu- i bul din Vulcan este pro- 
I gramat un simpozion cu * tema „Femeia și cerceta- Irea contemporană11. Sînt invitate femei din unită- Ițile economico-sociale ale orașului. Simpozionul Iva fi urmat de un program artistic. (V. Alex.})• Casa pionierilor și șoimi'or patriei din Pe- Itrila a găzduit ieri dimineața simpozionul cu tema „O viață închinată înfloririi patriei", manifestare dedicată prodigioasei activități a tovarășului N' 5 " " ’ ” “ICeaușescu, general alIsubredacția pioniereasca Petrila)

re- promptă de piese su bansam- t noi. în
revin, dez. fiouă,
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Itrila a gazaun ieri mineața simpozionul tema „O viață îtichi
c o 1 a e secretarul partidului, României socialiste. (Virgil Stratu- lat și Mioara Docuz,
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• In prima zi de la redeschidere în localul fostei unități comerciale „Țăndărică", magazinul de articole sportive (res- ponabil Mirceaadin Petroșani o desfacere 100 00(1 lei.• Ieri un grup de elevi Iile generale 3 din Lupeni, gropi și au plantat zona Monumentului (roilor mineri din mesteceni aduși ei de pe dealurile

Banciu) lealizat record:,vv

i

I.......I jurul orașude plantare
I
I
II

numeros de la șco- nr. 2 și au săpat îne- oraștot de din ilui. Acțiunile de plantare ale elevilor vor fi continuate in mătoarele Andraș) urzite. (Gabriela
Rubrică

I.
realizată de

BALAN

I

DUMINICA, 30 MARTIE9,(4) Tot înainte !9,25 Șoimii patriei.9,35 Film serial pentru copii. „Intîmplări din 
țara curcubeului". E- pisodul 3.I, 0,00 Viața satului.II, 45 Bucuriile muzicii.12.30 De strata patriei. 13,00 Telex.Album duminical. 13,05 Umor și muzică. 14,00 Desene animate : Popeye marinarul.15.20 Șah.15.35 Film serial. „Linia ma
ritimă Onedin".16.25 Fotbal : Iugoslavia — România finala „Cupei Balcanice".18.25 Secvențe malteze.18.35 Copiii din 1980.19,00 Telejurnal.19.20 Antena „Cintării României11.20.30 Film artistic. „Omul orchestră". Premieră TV.- Coproducție

franco-italiană.21.50 Telejurnal.
LUNI, 31 MARTIE16,00 Emisiune in liniba- niughiară.18.50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,20 Dosarul energiei.19,30 Primele senine.20.25 Cadran mondial.20.45 Roman foileton. „Pri

marul din Casterbiid- 
ge". Ultimul episod.21,40 Telejurnal.

MARȚI, 1 APRILIE10,00 Teleșcoală.11,00 Film serial. „Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing". Re tu area e- pisodului 30.11.50 Telex.16,00 Telex.16,05. Teleșcoală.16.25 Curs de limbă engleză.16.45 iîin țările socialiste.17,10 Clubul tineretului.17,55 La ordinea zilei in a- grieultură.

18.25 întrebări și răspunsuri.18,50 1 0.01 de seri.19.00 Telejurnal.19.25 Ancheta IV. Economie — spirit gospodăresc.
18,50 1 001 de seri.19,00 Telejurnal.19,20 Noi, femeile !20,00 La ordinea zilei în a- gricultură.20,10 Tclecinemaleea. Ciclul „Mari actori11:

PROGRAMUL p/

19,50 Publicitate.19,55 Seară de teatru. „Do
uă vizite la Maiu" de Paul Everac.21,05 Romanța amintirilor.21,35 Telejurnal.

MIERCURI, 2 APRILIE16,00 Telex.16,05 Teleșcoală..16,25 Almanah pionierc-sc.16,40 Atenție16,55 Fotbal.R.D.G.. la neatenție. România — Transmisiunedirectă- de Ia stadion hui 23 August.

„Balada lui Pancho
Villa".' Premiera pe țară. Producție a studiourilor americane. 2'1,45 Telejurnal.
JOI, 3 APRILIE10,00 Teleșcoală.11,1X1 Roman loileton. „Pri
marul din Casterbrid
ge". Reluarea ultimului episod.11,55 Telex.16,00 Telex.16,05 Școala la școala noiicalități.

16.25 Curs de limbă rusă.16.45 O zi din zilele faptelor noastre.17,10 La volan.17.25 Viața culturală.18.35 Desene animate. „Sin- 
dbal marinarul".19,00 Telejurnal.19.25 La ordinea zilei în agricultură.19,40 De drag și de voie bună.20,00 Milenii între Dunăre și mare.20.30 Ora tineretului.21.35 Telejurnal.

VINERI, 4 APRILIE16,00 Telex.16,05 In direct de la Politehnică.16.30 Emisiune în limba germană.18,20 R. P. Ungară. 35 de ani de la eliberare.18,50 1 001 de seri.19,00 Telejurnal.19,25 Reflector.19.45 Film artistic. „Madrin"

Premieră pe țară. Producție a studiourilor franceze.21.25 Chită Rornica pucea-nu.21.35 Telejurnal.
SIMBAtA, 5 APRILIE9,30 Curs de limbă franceză.9,50 Cultivarea limbii române in școală.10,20 Telecinemaleca — reluare.11,55 Concert educativ.13,00 Mozaic cultural-artis- tic-sportiv.18.35 Săptămîna politică.18,50 1 001 de seri.19,00 Telejurnal.19.25 Călătorie prin țara mea (XXIV).19,45 Teleenciclopedia.20,15 lilm serial. .„Dallas

— Compania petrolie
ră Ewing". Episodul 32.21,05 Varietăți de sîmbătă seara.21.35 Telejurnal.

5,005,05 Ri 5,40 G Radiopi ții. 7,0C Revista rierul Buletin Răspuir 10,00 10,05 A Știință Cîntă < roslav Buletin crări c Profeta citate.știri. 1 folclori Melodi De la dent-cl nai. 16 conomi române 17,00 17,05 I Moise Pentru tece d 18,00 Interpr cîntecu none Anchet Cadenț disco, știri. : 22,00 ' 23,00 . 23,25— zical r
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Âprovizionarea cu gaze lichefiate a populației Văii Jiului precum și asigurarea carburanților și lubrifianți- lor revin depozitului PECO Vulcan. Despre măsurile privind îmbunătățirea aprovizionării populației cu butelii, a recuperării uleiurilor uzate și acumulatorilor vechi am avut o convorbire cu tovarășul Horea MIRZA, șeful depozitului PECO din Vulcan,
— Paralel cu creșterea nu- ..... . ............... ..................... -.....—

mărului de apartamente spo- 
rește și acela al posesorilor llnnui*î HAntril
de aragaz. Ce măsuri pre- IndSUri UullllU
ionizați, pentru o servire ■
promptă, operativă, fără gg- | f »• |_ ■
luri a oamenilor muncii din flISIIlf 
Valea Jiului cu butelii de U VO I IJllUI II Utili 
aragaz ?— Spre satisfacția noastră, în ultima vreme am reușit să onorăm cu destulă promptitudine toate comenzile de butelii, dovadă că n-am avut reclamații în a- cest sens. Unele neajunsuri, de ordin organizatoric, mai avem încă la Petrila, unde cei ce doresc butelie așteaptă mașina sub cerul liber.

— Cînd și cum intențio
nați să rezolvați această 
problemă î— Intenționăm să înființăm și aici un centru stabil 
de distribuire a butelilor, așa cum avem în orașele Lupeni și Vulcan unde posesorii de butelii le predau azi goale și le ridică a doua zi pline. Pentru aceasta însă avem nevoie de o clădire corespunzătoare. Ah luat legătura cu primăria din localitate și sperăm ca în
••••••••••••••••••••••a*•

oamenii muncii sa accepte . ca personalul nostru calificat să efectueze verificarea la domiciliu a aragazelor. E vorba de siguranța exploatare a acestora.

ȘI

scurt timp problema va fi rezolvată.Cît privește onorarea comenzilor de butelii locuitorilor din întregul municipiu, deși față de anul trecut sarcinile de plan au sporit cu 2 000 de butelii lunar, dorim s-o facem cu operativitate. Esențialul este să nu avem goluri în aprovizionarea cu butelii, goluri care ne dereglează graficul de distribuire.Profit de acest prilej spre a informa posesorii de ara- gaze tip turist că la stațiile PECO din municipiu pot schimba buteliile goale. Facem apel, de asemenea, la

— Este cunoscută impor
tanța ce o constituie pentru 
economia națională reintra
rea în circuit a materialelor 
reîolosibile ți, mai ales, a 
produselor 
măsuri de 
preconizat ?-— Sîntem

jșetroMfere.
recuperare

Ce 
ați

de
ca-
în

conștienți importanța deosebită pe re o are reintroducerea circuitul economiei a produselor recuperabile. In depozit, baza acestora o constituie colectarea uleiurilor uzate. Planul de colectare a uleiurilor uzate pe fiecare trimestru din acest an este de 180 tone, deci o creștere

pe trimestru. Pentru a asigura colectarea în bune condițiuni a acestei cantități sporite, în trimestrul II al acestui an vom monta încă un rezervor cu o capacitate de 40 tone. In dorința de a recupera o cantitate cit mai mare de u- lei uzat, preconizăm să organizăm la stațiile PECO schimbarea uleiului și Ia autoturismele proprietate personală.
— Ce alte posibilități de 

recuperare mai aveți în ca
drul unităților PECO ?— Problemă pare minoră, dar totuși e importantă la nivelul economiei naționale. Prin stațiile noastre se vînd lunar circa 10 000 bidoane de 1 litru, cu ulei, antigel și apă distilată. Confecționarea lor necesită materie primă, muncă și bani. Or, prin spălare, ele pot fi refolosite și, în plus, nu poluează natura prin aruncarea lor la întîmplare. Facem deci un apel către toți posesorii de autoturisme să predea aceste bidoane la stațiile PECO. Același lucru îl solicităm să-l facă și cu acumulatorii degradați. Prin aceasta dovedind o înaltă conștiință cetățenească, își vor aduce contribuția la folosirea acestor materiale în alte domenii ale economiei naționale.

Convorbire realizată de 
D. CRIȘAN

O inițiativă utilă, la îndemîna tuturor 
școlilor, pentru

Pregătirea spațiilor 
de joacă ale copiilor
Vine vacanța, vine primăvara cu soare și fiori. E aproape vremea cînd copiii trebuie să se bucure de soare, de joacă. Le pregătim cadrul corespunzător ? Pe această temă am avut o discuție cu tovarășul Mihai Ferenczy, directorul ajunct al Școlii

generale nr. 5 din Petroșani, vicepreședintele comitetului Asociației de locatari nr. 4 din cartierul Aeroport, inițiatorul unei frumoase și importante acțiuni, avînd drept scop pregătirea spațiilor de joacă ale copiilor pentru perioada primăverii și verii.

1 de seri.rnal.i cînt pentru partid. Spec- muzical-lite- tegrafic.taj despre... i sentimente, ă populară ească.rnal.

Oin scrisorile oamenilor muncii
In cel mai tînăr cartier al orașului Propuneri utile

DIO
1

in dei matinale, stică. 6,00 mul dimine- liojurnal. 8,011 sei. 8,10 Cu diilor.știri, ascultătorilor, in de știri, olcloric. 10,30 viață.Anton și Mi- acek. 11,00 știri. 11,05 Lude Laurențiu 15 Radiopubli- ) Buletin de Din comoara nostru. 12,45 fanfară.. 13,00 3. 15,00 Stu- 6,00 Radiojur- Joordonate e- 16,40 Șlagărul >rin decenii, in de știri, r bănățean cu lustață. 17,20 ie. 17,50 Cîn- ■n Nicorescu. ; serii. 20,00 îndrăgiți ai popular : Be- lescu. 20,15 anomică. 20,45 more. Muzică Buletin de Consemnări, într-o oră. arii muzicale. Non stop mu-

știri.
9,009,05
10,45

I

1

Odată eu zilele calde ale primăverii locatarii celui mai tînăr cartier al orașului Lupeni — Vîseoza, mobilizați de deputatele Eleonora Vasiu și Maria Olaru, au ieșit la ample acțiuni de gospodărire și înfrumusețare. Pînă în prezent, s-au curățat toate zonele verzi din preajma blocurilor LI, L 2, L3, L 4, G 1, M 3, F 1, M 4, s-a trei cut la vopsirea băncilor și urcătoarelor de rufe. In a- tenția locatarilor se află, de

asemenea, plantarea în a- ceastă primăvară a circa 800 arbori ornamentali, ■ a- menaiarea unui miniparc în zona blocului L 4, taluza- rea malului din strada 7 Noiembrie, amenajarea u- nui teren de joacă pentru copii, înlocuirea iluminatului incadescent cu cel fluorescent, zugrăvirea și pavoazarea caselor scărilor.
Horea NEACȘU, 

administratorul asociației 
de locatari nr. 12 Lupeni

O întâmplare cu învățăminte

a-nr.

Intr-una din zile, spre înserat, formația de pompieri din Lonea a fost anunțată printr-un telefon să se deplaseze urgent la locuința cetățeanului Borca din localitate, deoarece i-a luat foc butelia de aragaz. Șoferul Gheorghe Mihăilă a deplasat urgent la locul cu pricina pe șeful de grupă Ionel Coslinaș și pompierul Petru Preda. Ce se întîmptase ? Butelia a luat foc din cauză că lipsea garnitura de la regulatorul buteliei. Pompierii au tăiat de grabă furtunul și au strîns rozeta de Ia butelie. Totul a durat doar cîteva secunde, iar pericolul a fost înlăturat.

Am relatat faptul deoarece din această întîmplare. care se putea încheia cu urmări tragice, se desprind cîteva învățăminte. Garnitura regulatorului trebuie să fie originală, iar furtunul să aibă cel puțin 1 metru și fără nici o crăpătură, iar butelia la o distanță de 1 metru de aragaz. Verificarea la montarea buteliei se face cu spumă de săpun, la racordul, dintre regulator și butelie. Dacă apar bule înseamnă că garnitura este defectă, iar racordul incorect. In asemenea situație este interzisă folosirea buteliei.

Noi, cei ce locuim în propierea Școlii generale 1 din Petrila, dorim sâ facem cîteva propuneri. Este vorba de înființarea unui chioșc alimentar lingă școală, care să ofere copiilor lapte bătut, produse de patiserie și sucuri. In prezent, în orele de pauză, copiii iau cu asalt „Alimentara11 din apropiere, provocînd o mare aglomerare. Spațiu pentru înființarea unui astfel de chioșc există, iar laboratorul de patiserie-co- fetărie se află în O altă propunere facem este să se în Petrila încă oIn prezent, în orașul nostru există trei „Restaurante11 și o singură cofetărie. E drept că produse de .cofetărie se vînd la unele magazine a- limentare, dar unde nu există spații necesare pentru a servi o prăjitură sau o cafea la masă.

Renovat și supus unor 
lucrări de modernizare 
și igienizare, complexul 
alimentar 44 din orașul 
Vulcan a fost redeschis. 
Cumpărătorii găsesc aici 
o bună aprovizionare cu 
mărfuri, sini întîmpinați 
cu solicitudine de către 
vînzători. încă din pri
mele zile aici s-a semna
lat un mare aflux de 
cumpărători.

—- Sînteți cunoscut, to
varășe Mihai Ferenczy, 
ca pedagog și gospodar 
al cartierului Aeroport. 
Vă rugăm să explicați ci
titorilor ziarului în ce 
constă inițiativa gospo
dărească pe care ați lan- 

- sat-o, după cîte știm, cu 
ocazia adunării generale 
a asociației locatarilor, 

, al cărei vicepreședinte 
slnteți î— In fiecare primăvară, cadrele didactice și elevii, de la Școala generală nr. 5, care cuprinde copiii din străzile Păcii, Oituz, Independenței au participat la acțiunile de înfrumusețare. Aceste acțiuni vor fi continuate și în această primăvară. Detașamentele de pionieri de la școala noastră sînt repartizate pe străzi și porțiuni de zone verzi. îndată ce timpul va deveni prielnic, pionierii, împreună cu cadrele didactice vor desfășura acțiuni de ordine și curățenie, plantare și alte a- menajări gospodărești. Ceea ce va face școala noastră în acest an deosebit față de anii trecuți este preluarea în gospodărire a aparatelor de joacă pentru copii din perimetrul școlii. Avem în vedere demontarea, aducerea la atelierul școală și re- pararea-vopsirea acestora, a- poi remontarea lor în locurile respective de către co-

pii. Recondiționarea o vor face copiii înșiși în cadrul orelor de practică productivă sub îndrumarea cadrelor didactice. Am convenit cu asociațiile de locatari și cred vă vom avea și acordul consiliului popular să ni se plătească numai eventualele materiale folosite.
•— Zicem noi, nu 

numai latura realizării 
planului de venituri tre
buie să primeze în or
ganizarea și finalizarea 
acestei acțiuni, ci măi de
grabă aspectele ei prac
tice și educative. Așa 
este ?— Scopul imediat urmărit este acela de a recondiționa și pune Ia dispoziția copiilor din cartier mai multe aparate de joacă. Faptul că, chiar copiii vor efectua recondiționarea, ca de altfel toate acțiunile organizate de școală, are și un important rol educativ.

— Alte școli din car
tierul Aeroport, din Va
lea Jiului, ar putea pre
lua și aplica inițiativă 
dumneavoastră ?— Toate școlile care au atelier-școală — și acestea formează, marea majoritate —, pot prelua în custodia lor întreținerea aparatelor de joacă ale copiilor din a- ria lor de activitate.

Discuție consemnată de 
Toma ȚAȚARCA

apropiere, pe car. o înființeze cofetărie.

I oto : Șt NEMECSEK

(Nicolae MțRZA, Vasile 
PAUR, Iosif ȘTEPAN1C, 
Petrila).

Ioan MĂRGULESCU, 
șei formație P.C.I. Lonea

„Steagul roșu'4 a criticat, 
organele vizate răspund 

Lifturile au fost puse în funcțiune, dar 
trebuie folosite raționalrăspunsul referitor la ploatare lasă însă de doritcu titlul „Cînd vor fi și, pînă la specializarea e-

în funcțiune lifturile- chipei de întreținere în depanarea tipului respectiv de ascensor, intîmpinăm greutăți. Au fost luate măsuri pentru reciclarea echipei de întreținere și lot ea va asigura, prin responsabilul de bloc, instruirea locatarilor asupra modului de exploatare?'- corectă a lifturilor". Pînă se va asigura instruirea, locatarii sînt rugați să folosească ascensoa- rele cu multă atenție.

In nota 
puse 
blocului 3 B 1 din Vulcan ?“ publicat în „Stegui roșu11 nr. 8 4 86, conducerea l.G.C.L. Petroșani ne precizează că lifturile respective funcționează. „Vă informăm — se subliniază in răspuns —, că ascensoarele bl; cu lui 3 B 1 sînt de un tip modernizat asigurînd, în cazul exploatării raționale, o funcționare de lungă durată. Tocmai această ~ ex-

apro. de

• RADU ȘTEFAN, Vul. 
can ; Din scrisoarea dv. nu rezultă dacă programul de furnizare a apei reci se respectă întrutotul. In cazul că se respectă, recla- mația nu este întemeiată, deoarece în cele trei ore și jumătate dimineața și patru ore și jumătate du- - pă-arniaza vă puteți viziona cu cantitateaapă necesară. Deocamdată nu sînt posibilități pen. tru un program de rece mai extins. Pină fi depășite greutățile xistente în prezent aprovizionarea orașului apă, este necesar ea și cetățenii să evite, orice risipă de apă în. instalațiile sanitare din apartamente.

. • MARTON SZOCS, 
Vulcan: Am analizat sesizarea adresată de dv. redacției împreună cu reprezentanții consiliului popular și ai E.G.C.L. din Vulcan. Concluzia : în cursul lunii martie, cel

apăvor e- în. i cu

Răspundem cititorilormult pînă în 15 aprilie, vreți, nu vreți, vi se vor monta parchet și sobe de teracotă în apartament.
• IOAN FURDUI, Cîm

pu lui Neag : 1. Consiliul popular Uricani are în a. tenția sa îmbunătățirea transportului în comun în localitate. In acest scop, este în curs de amenajare o nouă stație cap de linii pentru autobuzele Uricani — Petroșani și Lupeni întrucît pe spațiul stației vechi . a început construcția unui nou o- bieetiv social. In cadrul acestor preocupări va fi rezolvată, în decurs de cel mult două săptămîni, și problema adăpostului autobuzului Neag.0- săstați-

ei și să fie montat. 2. Grupul sanitar din Piața Victoriei Petroșani este închis pentru reparații.
• EUGENIA SPRIN

CEANA, Petrila: In perioada iulie.noieiubrie 1979, cînd, potrivit prevederilor art. 7 (3) al Decretului nr. 246/1977, ați a- vut dreptul numai la jumătate din cuantumul a_ locației de stat pentru vi S-au plătit fără legal 945 lei. Eroa- fost descoperită, iar primită necuvenit pre- ace-
din stația pentru Cîmpu lui Adăpostul propriu-zis xistă deja, urmează se stabilească locul

copii, temei rea a suma recuperată potrivit vederilor art. 16 al luiași decret, în luna decembrie — 445 lei, iar în luna ianuarie — 500 lei. Pentru luna februarie 1980 primiți alocația integrală.
• OCTAVIAN MOISE, 

Lupeni : Reclamația către

redacție și drumurile care le-ați făcut, s.au datorat neachitării la timp a ratelor în contul împrumutului de care a ficiat din rativei de persoana Am aflat giratul și-a toria față de cooperativă, iar aceasta v„a restituit suma ce v-a fost reținută, în baza popririi de oficiu! de pensii.
• WILHELM Rl ȚI LV. 

Petrila: In conformitate eu prevederile Statutului model al cooperativei de credit, alin, a, sumele reprezentând fondul social cu care dv. și ceilalți membri ai familiei ați devenit membri ai cooperativei de credit și în baza cărora ați beneficiat <le împrumutul în valoare de 12 000 de Iei se restituie la doi ani după achitarea ultimei rate.

bene- Coope.parteacredit Vulcan, girată decă între timp achitat da-dv.
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(Urmare din Pafi O

recomande Marii Adunări 
Naționale realegerea în su
prema funcție de președinte 
al Republicii Socialiste 
România a secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu. (Aplauze puternice, urale. Se scandează : „CEAUȘESCU — P.C.R.").

Tot ce a înfăptuit poporul 
nostru în ultimul deceniu și 
jumătate este nemijlocit le
gat de numele, fapta și gîii- 
direa tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu, conducător în
cercat al întregii 
națiuni pe calea progresu
lui și bunăstării, a prospe
rității și demnității patriei, 
a afirmării personalității 
umane, a întăririi libertății, 
independenței și suveranită
ții României socialiste. (Aplauze prelungite).

In rîndurile tuturor fi
ilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, se bucură 
de o unanimă apreciere 
prodigioasa personalitate și 
activitatea novatoare, revo
luționară a tovarășului 
Nieolae Ceaușeseu, inesti

mabila sa contribuție la în
făptuirea grandioasei ope
re istorice de construcție 
a noii orînduiri în Româ
nia, la elaborarea și pro
movarea celor mai cores
punzătoare căi și soluții 
pentru înaintarea sigură, 
tot mai accelerată, a țării 
pe calea socialismului și a 
comunismului.

Slujind cu fermitate ne
abătută interesele națiunii 
noastre, ale mișcării revo
luționare internaționale, 
acționînd cu înaltă răspun
dere pentru soarta întregii 

umanități, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu a intrat în conș
tiința lumii contemporane 
ca un înflăcărat promotor 
al ideilor nobile ale păcii, 
colaborării și prieteniei în
tre popoare, ca luptător ne
obosit pentru destindere și 
securitate internațională, 
pentru cauza libertății și 
independenței popoarelor. (Aplauze puternice, îndelungate)

Realegerea tovarășului 
Nieolae Ceaușeseu în su
prema funcție de președin
te al Republicii Socialiste 
România reprezintă che. 

a înfăptuirii 
Programului 

_ istoricelor ho. 
țărîri adoptate de Congre
sul al XII-lea, a ridicării 
României pe trepte tot 
mai înalte de civilizație, 
a înaintării victorioase pe 
drumul socialismului și co- lauze pu- andează : P.C.R.".

plenara 
reeoman- 
Adunări 

Naționale realegerea tova- 
rășu.ui Nieolae Ceaușeseu 
in .uncția supremă de pre
ședinte al Republicii So- 

< cialiste România a fost 
primită cu deosebită căl
dură de întregul Comitet 
Centrai, cu puternice și în
delungi aplauze și ovații, 
fiind adoptată în unanimi
tate.

Participanții la plenară 
au dat expresie sentimen
telor de inaltă prețuire, 
dragoste și recunoștință ce 
le nutresc față de tovară
șul Nieolae Ceaușeseu, pen
tru rolul hotărîtor pe care 
secretarul general al parti
dului îl are în elaborarea 
politicii interne și externe 
a partidului ș; statului nos. 
tru, în elaborarea și înfăp. 
tuirea întregii opere isto
rice de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism, 
de ridicare necontenită a 
țării pe trepte tot mai 
înalte de civilizație și 
progres, în creșterea preș, 
tigiului României socialis
te pe plan mondial, a po

zășia însăși 
neabătute a 
partidului, a

munismului11. icrnico. ■ Se „CEAUȘESCU
Fropunerea

C.C. al P.C.R.
de sesiunii Marii 

real' ger

ca
să

liticii ei de pace, prietenie 
și colaborare cu toate sta
tele lumii.

Toți cei prezenți și.au 
reafirmat încredere., depli
nă că sub conducerea tova
rășului Nieolae Ceaușeseu, 
de numele căruia se leagă 
nemijlocit cele mai mari 
succese dobîndite de popo
rul român, cea mai rodnică 
și mai bogată perioadă din 
întreaga istorie a Româ
niei, patria roastră va î- 
nainta victorios, liberă, in
dependentă și suverană pe 
calea luminoasă a socialis
mului și comunismului, ca
lea fericirii șj bunăstării 
întregului popor.

A luat cuvintul tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu care a 
spus :

„Stimați tovarăși,
Aș dori să exprim cele 

.mai vii mulțumiri Comite
tului Central al partidului 
pentru încrederea ce ini-a 
acordat-o prin propunerea 
ce urmează a fi prezentată 
Marii Adunări Naționale, 
de a fi reales ca președin
te al Republicii Socialiste 
România. Asigur Comitetul 
Central, întregul 
partid și poporul 
că,

în rîndurile sale 2 960 917 
membri, cu 118 853 mai 
mulți decît la finele anului 
precedent. C.C. al P.C.R.

care a dialogului cu oame
nii muncii, exprimă intere
sul lor față de diferitele as
pecte ale activității politice, 

subliniază că această creș- economice și sociale, atitu- 
tere cantitativă, dar și ca
litativă a membrilor de 
partid reflectă uriașa auto
ritate de care se bucură 
partidul în rindul tuturor 
categoriilor sociale, adeziu
nea deplină a întregului 
nostru popor la politica in
ternă și externă a Partidu
lui Comunist Român, unita
tea indestructibilă a tutu
ror celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate, 
in jurul partidului, al con
ducerii sale, al secretarului 
general, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu.

Plenara a apreciat, toto
dată, că este necesar să fie 
aplicate hotărîrile Congre
sului al XII-lea și indica
țiile tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu privind întărirea 
continuă a rîndurilor parti
dului, perfecționarea struc
turii organizatorice de 
partid, intensificarea mun
cii polilico-organizatorice a 
tuturor organizațiilor 
partid, ~ garanție

dinea critică, constructivă 
față de neajunsuri, preocu
parea pentru îmbunătățirea 
continuă a muncii, angaja
mentul ferm de a face totul 
pentru înfăptuirea neabătu
tă a documentelor Congre
sului al XII-lea, a Programu
lui partidului.

Ținînd seama de perfec
ționarea continuă a cadru
lui democratic în 
noastră, plenara a 
măsuri menite să 
în cele maj bune

țara 
stabilit 
asigure 

... __ ... condiții
examinarea și rezolvarea la 
termen a problemelor ridica
te în scrisori și audiențe de 
către populație, 
tarea strictă

cu
Și 

par
ale 

par.

de 
fermă a 

creșterii rolului ce revine 
societatea

nostru 
nostru 

dacă această hotărîre 
a Comitetului nostru Cen
tral va fi adoptată de Ma
rea Adunare Națională, 
voi face totul pentru a de
monstra, prin munca și ac
tivitatea mea, că această 
încredere va fi onorată a- 
șa cum trebuie să fie ono
rată de un comunist, de un 
soldat al partidului, de un 
fiu credincios al poporului 
român, care nu are și nu 
va avea niciodată nimic 
mai presus decît interesele 
socialismului, ale comunis
mului în România, intere
sele poporului, ale între
gii noastre națiuni, intere
sele dezvoltării economi- 
co-sociale, a politicii de pa
ce, de colaborare interna
țională, de asigurare a in
dependenței și suveranită. 
ții României socialiste11. (Aplauze puternice. Se scandează : CEAUSESCU ȘI POPORUL!11).

★
Plenara C.C. al P.C.R. a 

adoptat, în unanimitate al
te hotărîri importante ce 
vor fi supuse spre aproba
re primei sesiuni a celei 
de-a VIII-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale. 
Plenara a aprobat, de 
semenea, președinții, 
rourile și pe membrii 
misiilor pe probleme 
Comitetului Central 
partidului: Comisia pentru 
probleme de cadre 
partid și de stat ; 
pentru problemele 
zatorice de partid 
stat, ale organizațiilor 
masă și obștești; 
pentru problemei' 
gice, afe 
ce, culturale și de educa
ție socialistă; Comisia pen
tru problemele cooperării 
economice șj relațiilor in
ternaționale ale partidului 
și statului.

* Plenara a aprobat in u- 
nanimitute componența Co
legiului Centrai de partid 

Plenara a hotărit in u. 
nanimitate eliberarea tova
rășului Dumitru Popa din 
funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R. în legătură 
cu trecerea sa într.o altă 
funcție și alegerea tova
rășului Ion Coman în func
ția de secretar al C.C. al 
P.C.R.

3. C.C. al P.C.R. a analizat tea desfășurată în 
și aprobat în unanimitate 
raportul cu privire la 
fectivul, compoziția v. 
structura organizatorică a 
partidului, la data de — 
decembrie 1979, și a apre
ciat că s.au întărit continuu 
rîndurile partidului, unita
tea și combativitatea re
voluționară a comuniști
lor, s.a afirmat și mai pu. 
ternic rolul partidului de 
forță politică conducătoare 
a întregii noastre societăți.

la 31 decembrie 1979, 
Partidul Comunist cuprindea

a- 
bi-

de 
Comisia 
organi- 
și de 

de 
Comisia 
ideolo- 

activității politi-

partidului în
noastră, a îndeplinirii în ce
le mai bune condiții a mi
siunii sale istorice de a 
conduce, în strînsă legătură 
cu masele populare, întreaga 
noastră națiune pe calea 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
Înaintare a României spre 
comunism.

4. Plenara a examinat și 
aprobat raportul privind ac
tivitatea desfășurată de or
ganele de partid și de stat 
și organizațiile de masă in 
anul 1979 pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidu-. 
lui, apreciind că această 
activitate a avut un carac
ter principial, organizat și 
unitar. In această perioadă 
au fost promovate în funcții 
de răspundere un număr 
mai mare de cadre din rîn- 
dul muncitorilor, femeilor, 
tinerilor în toate sierule 
construcției socialiste, s-a 
acordat o atenție sporită 
repartizării mai judicioase 
a unor activiști cu munci 
de răspundere pe plan te
ritorial, precum și aplică
rii principiului rotației ca
drelor, completării pregăti
rii și folosirii mai eficiente 
a rezervei de cadre.

Plenara a stabilit să se 
acționeze în continuare în- 
tr-un spirit de esigență spo
rită pentru selecționarea, 
creșterea și promovarea ca
drelor, respectarea cu stric
tețe a hotărîrilor, sarcinilor 
și criteriilor stabilite de 
conducerea partidului în 
vederea ridicării în funcții 
de răspundere în toate do
meniile construcției socia
liste a unor oameni profund 
devotați partidului, cu o 
înaltă pregătire profesiona
lă și temeinice cunoștințe 
politice, capabile să înțelea
gă politica partidului și să 
militeze pentru înfăptuirea 
ei.

5. Plenara a analizat și a- 
probat raportul privind 
tivilatea de rezolvare 
propunerilor, sesizărilor, 
clamațiilor și cererilor
menilor muncii adresate 
conducerii partidului, orga
nelor de partid și de stat, 
organizațiilor de masă și 
obștești in cursul anului 
1979, subliniind că activita-

acest 
domeniu constituie o for
mă importantă a democra
ției noastre socialiste, ex- 
primind preocuparea cres- 
cîndă față de problemele ri
dicate de cetățeni.

C.C. al P.C.R. apreciază 
că miile de scrisori ale oa» 
menilor muncii dau expresie 
adeziunii lor totale față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru. Totodată, aceasta re
prezintă un important mij
loc de strîngere a legături
lor cu masele, de intensifi-

respec- 
a atri

buțiilor și răspunderilor ce 
revin cadrelor de condu
cere din țoate unitățile so
cialiste și ale organelor și 
organizațiilor de partid, de 
stat și obștești, valorifica
rea mai bună a actualului 
cadru organizatoric și ins
tituțional de manifestare 

deplină a inițiativelor crea
toare ale oamenilor muncii.

6. Plenara a aprobat Ra
portul privind activitatea 
internațională a partidului 
și statului nostru, politica 
externă de pace, prietenie, 
de largă colaborare între 
toate națiunile lumii, apre
ciind că în anul 1979 P.C.R., 
România socialistă au des
fășurat o intensă activitate 
internațională în direcția 
sporirij contribuției la so
luționarea problemelor ma
jore care confruntă ome
nirea, la cauza destinderii, 
păcii și colaborării, pentru 
întărirea prieteniei și co
laborării cu țările socialis
te, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orindui- 
re socială, cu forțele revo
luționare, democratice, pro
gresiste de pretutindeni. 
Partidul și 
și-au adus o contribuție 
activă la cauza securității 
în Europa, la lupta pentru 
înfăptuirea dezarmării și, 
în primul rînd, a dezar
mării nucleare, soluționa
rea pe cale pașnică, prin 
tratative a stărilor de în
cordare șj conflict, a tutu
ror diferendelor dintre sta
te, lichidarea subdezvoltă. 
rii și instaurarea unei noi 
ordini economice interna
ționale, rezolvarea marilor 
probleme ale lumii de as
tăzi în interesul tuturor 
națiunilor.

Plenara a aprobat întru-

statul nostru

tului și a dat o inaltă a- 
preciere activității desfășu
rate după Congresul al 
XII-lea de către partidul 
și statul nostru, in noua 
Situație internațională crea
tă, pentru oprirea încordă
rii și reluarea și continua
rea procesului destinderii. 
Partidul Comunist Român 
și România socialistă au 
desfășurat o intensă activi
tate pentru întărirea cola
borării, solidarității și 
prieteniei cu țările socia
liste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate state
le lumii, precum și 
partidele comuniste 
muncitorești, celelalte 
tide și detașamente 
clasei muncitoare, cu
tidele și organizațiile de
mocratice, progresiste, cu 
toate forțele înaintate, an. 
tiimperialiste, din întreaga 
lume, pentru promovarea 
unei politici noi de egali
tate, libertate și indepen
dență a popoarelor, pentru 
prietenie și pace între toa
te națiunile, pentru pro
gresul social al întregii u- 
manități. Plenara Comite
tului Central a aprobat în
treaga activitate desfășu
rată în aceste direcții de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

C.C. al P.C.R. a dat o 
înaltă apreciere rolului e- , 
sențial al tovarășului 

Nieolae Ceaușeseu în ela
borarea și înfăptuirea în
tregii politici externe de 
pace și colaborare a parti, 
dului și statului nostru, a- 
portului său inestimabil la 
promovarea în raporturile 
internaționale a principi
ilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului inde
pendenței și suveranității 
naționale, neamestecului 
în treburile interne și a_ 
vantajului reciproc, acțiu
nilor și inițiativelor sale 
valoroase consacrate fău
ririi unei lumi mai drepte 
și mai bune în care popoa
rele să poată trăi libere, în 
pace, securitate și înțelege
re, să-și înfăptuiască nă
zuințele lor de progres și 
bunăstare.

Plenara a exprimat hotă
rârea partidului și statului 
nostru de a promova în con
tinuare, 
1 i n i i 1 
politicii 
lite de 
XII-lea,
partidului, acționînd 
toată energia pentru 
rirea rolului României so
cialiste în lupta pentru 
socialism, pentru pace, des-

cu consecvență, 
e directoare ale 

externe stabi- 
Congresul al 
de Programul 

cu
spo-

tindere și largă colaborare 
internațională.

X
In încheierea lucrărilor 

plenarei, tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu a subliniat sem
nificația deosebită a ale
gerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare, care 
au pus puternic în eviden
ță adeziunea întregului nos
tru popor la Programul 
P.C.R.. hotărîrea nestră
mutată a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, de a în
făptui neabătut politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușeseu a relevat, apoi, 
sarcinile ce revin organe
lor și organizațiilor de 
partid și de stat pentru a- 
plicarea propunerilor și 
sugestiilor făcute de cetă- 4. 
țeni în cadrul campaniei 
electorale, îndatorirea lor 
de a acționa pentru reali
zarea programului pe care 
l-a votat întregul nostru 
popor și a subliniat nece
sitatea întăririi legăturilor 
consiliilor populare cu ma
sele de cetățeni, conlucra- 
rea lor pentru înfăptuirea 
obiectivelor de dezvoltare 
economico.socială a tuturor 
județelor și localităților țării 

In continuare to
varășul Nieolae Ceaușeseu 
s-a referit la o serie de 
sarcini curente ale organe
lor și organizațiilor de 
partid. ale conducerilor 
ministerelor și instituțiilor 
centrale, de unități econo
mice pentru înfăptuirea e- 
xemplară a planului în in
dustrie și construcții, pen
tru executarea la timp și 
în bune condițiuni a lucră
rilor agricole, în vederea 
îndeplinirii tuturor obiec
tivelor planului cincinal.

In încheiere, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu a subli
niat necesitatea aplicării 
ferme în practică a orien
tărilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R. privind 
activitatea internațională 
a partidului și statului nos
tru, realizarea cu fermitate 
a liniei generale a politicii 
noastre externe de priete
nie și colaborare cu toate 
țările socialiste, de pace 
și înțelegere cu toate na
țiunile lumii, de cooperare -■ 
cu toate forțele înaintați/ " 
de pretutindeni, pentru în
făptuirea unei lumi mai 
drepte și mai bune, pentru 
ca toate popoarele lumii să 
se dezvolte libere, pe calea 
păcii, prosperității și pro
gresului

(Urinare din pagina 1)

SIși prețuire L.',“ .șui Nieolae Ceaușeseu,

e. 
Ș«
31

ac- 
a 

re- 
oa-

cialiste, care, exprimînd dorința și voința fierbinte ale tuturor membrilor Consiliului Național al Frontului Democrației șj Unității Socialiste, ale tuturor organizațiilor componențe a- le F.D.U.S., ale întregului . nostru popor, a propus plenarei să recomande Marii Adunări -Naționale realegerea tovarășului . Nieolae Ceaușeseu, secretai- general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, în suprema funcție de președinte al Republicii Socialiste România. .Participanții au primit cu îndelungi aplauze și o- vații această propunere. A- probînd-o în unanimitate, ei și-au reafirmat dragostea fierbinte, înalta stimă

față de tovară-.____, care, cu abnegație revoluționară, cu nestrămutată credință comunistă, slujește partidul, patria și poporul, conduce cu înțelepciune și clarviziune vasta operă de edificare a noii orînduiri pe pămîntul românesc, destinele națiunii noastre socialiste/ militează cu fermitate pentru triumful cauzei socialismului și păcii, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune.
Primit cu multă căldură 

și însuflețire, a luat cu- 
vîntul tovarășul NTCOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebită atenție, cu o vie satisfacție, fiind subliniată, în repetate rîn- duni, cu puternice și entuziaste aplauze, urale și o- turi a Marii Adunări Na- vații. Participanții la ple- ționale.

nară au aclamat îndelung pentru partid și secretarul său general, scandînd. „Ceaușeseu. — P. C. R.“, „Ceaușeseu — România11, nume cu valoare de simbol, cu profunde rezonanțe în conștiința și sufletul întregii noastre națiuni.Plenara Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialis- . te a adoptat, apoi, în unanimitate, propunerile Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind componența Consiliului de Stat, a guvernului, a Biroului Marii Adunări Naționale, precum și președinții comisiilor permanente ale M.A.N., propuneri ce vor fi supuse spre aprobare primei sesiuni a celei de-a VIII-a legisla-
EDACJIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane * 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). Ill'aKlL; Tipografia Pelrojazu, str. Republici), ax. 07,


