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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, miercuri, 25 mar
tie, a avut loc plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Participanții au păstrat un moment de 
reculegere în memoria tovarășului Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R., activist 
al partidului ani îndelungați, care a în
cetat din viață în perioada ce a trecut de 
la plenara precedentă.

Plenara a adoptat în unanimitate ur
mătoarea ordine de zi:

1. Raportul cu privire Ia efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a 
partidului la data de 31 decembrie 1980,

2. Raportul privind activitatea desfășu
rată de organele de partid, de stat și or
ganizațiile de masă în anul 1980 pentru 
înfăptuirea politicii de cadre a partidului.

3. Raportul asupra modului cum s-a 
desfășurat acțiunea- dQ preschimbare a 
documentelor de partid model 1965.

4. Raportul privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor muncii în 
anul 1980.

5. Raportul privind activitatea interna
țională a partidului și statului in anul 
1980 și principalele orientări în politica 
externă în anul 1981.

6. Unele probleme organizatorice.
La plenară au participat, ca invitați, 

primi-secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre de conducere din ministere, 
instituții centrale, organizații de masă și 
obștești, redactori șefi ai presei centrale 
care nu sînt membri ai C.C. al F.C.R.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul 
tovarășii : Miu Dobrescu, Letiția Ionaș, 
Haralambie Alexa, Ferdinand Nagy, Flo- 
rea Ristache, Nicolae Bușui, Eduard 
Eisenburger, Elena Verona Burtea, Stan 
Vasile Cazan, Ilie Bologa, Ion Albulețu. 
Elisabeta Stătescu, Petre Lungu, Lucrețîa 
Moldovan, Maria Gheorghe, Constantin 
Crișan.

1. C.C. al P.C.R. a analizat și a aprobat, 
în unanimitate, ca document al plenarei. 
Raportul cu privire la efectivul, compo
ziția și structura organizatorică a parti
dului la data de 31 decembrie 1980. La
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Ședința Consiliului de Stat
In ziua de 25 martie 1981, 

a avut loc ședin a Consili
ului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au luat parte, 
ca invitați, primul ministru 
al guvernului, viceprim- 
miniștri, miniștri, alți con
ducători de organe centra- , 
le, președinți ai unor co
misii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței. Con
siliul de Siat a dezbătut 
și adoptat: Decretul pen
tru modificarea Decretului 
nr. 678 din 7 octombrie

1969 privind regimul de 
pază a frontierei de stat 
a Republicii Socialiste 
România; Decretul cu pri
vire la modul de recupe
rare a unor pagube adu
se avutului obștesc; De
cretul pentru modificarea 
Decretului nr. 218/1977 
privind unele măsuri tran
zitorii referitoare la sanc
ționarea și reeducarea prin 
muncă a unor persoane 
care au săvîrșit fapte pre
văzute de legea penală, de
venit Legea nr. 47/1977.

Consiliul de Stat a exa
minat și ratificat; protoco
lul la Convenția referitoa
re la contractul de trans-

port internațional de măr
furi pe șosele (C.M.R.), 
semnat la Geneva la 5 iu
lie 1978; Acordul privind 
programul pe termen lung 
al colaborării economice și 
tehnico-științifice între 
Republica Socialistă Româ
nia' și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, 
semnat la Belgrad la 24 
octombrie 1980; Acordul 
dintre guvernul Republicii 
Socialiste România 
vernul Republicii 
Camerun privind 
tarea reciprocă a 
țiilor, semnat la

și gu- 
Unite 

garan- 
investi-
Bucu-
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irea producției nete
valorice putea fi de 20 

de ori mai maredouăîntreprinderea minieră Dîlja în primele luni ale anului și-a realizat și depășit sarcinile planificate la producția fizică de cărbune extras, element esențial în realizarea prevederilor de plan la producția netă valorică. Depășirile la producția fizică au avut loc în condiții de eficiență sporită, mina obținînd economii la costurile de producție în valoare de 2 425 mii lei, in cifre absolute, din care economiile realizate la cheltuieli materiale de producție sînt de 1 948 mii lei. De fapt, s-au obținut economii de 31,54 lei la tona de cărbune extras. Urmare firească a acestor realizări este depășirea prevederilor de plan la producția netă valorică de peste 70 000 lei.Sînt realizări eu care minerii Dîljei se pot mîn- dri, dar aceste realizări ar fi fost mult mai mari la producția netă valori-

vut neîncadrarea în indicatorul amintit în depășirea producției nete valorice.Pe primele două luni ale anului, întreprinderii i-au fost rebutate 4059 tone de cărbune datorită neîncadrării, așa mai spuneam, în torul de calitate, incombustibilă din subteran și preparației. Dacăfi încadrat însă în sarcinile de plan stabilite pentru ac.est indicator în condițiile aceleiași producții fizice realizate, rezultatele înregistrate la indi-
Ec. Dumitru ANDRIȚOIU, 
contabil șef, I.M. Dîlja

cum indica- masă extrasă livrată ne-âmcă dacă la un singur indicator și anume la calitatea cărbunelui extras am fi obținut alte rezultate decît cele pe care le-am înregistrat. Voi încerca să demonstrez, șă mă fac înțeles și să conving, cu argumentul necon testat rolul ne

CREȘTEREA
PRODUCȚIEI
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de al cifrelor, care l-a a-

5000 tone de cărbune

Doar citeva întrebări

In ultimele zile pe fierul noii tipografii a din conduce- de șantiere T.C.H., care îndeaproape

Br'gada condusă de 
minerul Francisc Faza- 
kas de la sectorul I al 
I.M. Faroșeni, una din 
promotoarele introduce
rii mecanizării în mi
neritul Văii Jiului este 
una din formațiile de 
lucru ce obțin lună de 
lună realizări remarca
bile pe frontul muncii 
subterane.

Foto : Șt. NEMECSEK

IN PAGINA A 3-A:

LA I.M, PAROȘENI

ș andin Petroșani s-a înviorat ritmul lucrărilor de construcție. La parter s-au e- xecutat compartimentările, lucrările de hidroizola- ții și a fost montată tîm- plăria metalică. Sub conducerea maistrului Florea Pătru au demarat, începînd de ieri și lucrările de instalații. „In pas cu stadiile fizice reeșa- lonate în acest an — ne informează loan Trantea, șeful punctului de lucru Tipografie — au început lucrările pe un front larg. Efectivele au fost suplimentate cu 12 zidari, 4 instalatori, 3 dulgheri și alți constructori specializați în diferite meserii, astfel în- cît pînă la 30 aprilie să fie respectat termenul de predare a parterului pentru montarea mașinilor și utilajelor tipografiei". Deci 
o veste îmbucurătoare. A- cest important obiectiv din contextul aplicării noului proiect de sistematizare a zonei centrale a Petroșa- niului se bucură în sfîrșit de atenția cuvenită. O do-

vadă concludentă o constituie și prezența la fața locului, aproape zilnic, unor tovarăși rea grupului Petroșani al se perocupă de mersul lucrărilor.In aceste condiții se cere insă mai multă strădanie pentru asigurarea celor necesare constructorilor în vederea menținerii unui ritm susținut de lucru. De ce? Fiindcă se mai ivesc zile cînd muncitorii de pe acest șantier așteaptă zadarnic sosirea unor utilaje sau materiale comandate și promise. Duminica trecută, bunăoară, S.U.T. Livezeni a promis o macara necesară ridicării unor materiale și grinzi prefabricate la etajele superioare. Dar macaraua n-a venit. Luni, marți și miercuri s-a repetat această situație neplăcută. Intre timp, o parte din lucrări stagnează din cauză că se așteaptă montarea strict necesară a cinci panouri prefabricate pentru zona casei scărilor. N-au fost onorate nici coriienzile pentru cărămida plină.

Doar, 50 la sută din cantitatea totală de cărămizi au sosit la fața locului. Tot din cauza macaralei care nu mai sosește, cei 14 zidari din brigada condusă de Alexandru Lucaci în- tîmpină mari dificultăți la ridicarea mortarului și be- toanelor pînă la etajul I. Așa se explică de ce din cei 14 stilpi din structura de rezistentă de la etajul I, stilpi care puteau fi terminați în citeva zile, au fost turnați doar 8.Avînd în vedere concentrarea de forță de muncă existentă pe acest șantier, se impune-și respectarea tuturor comenzilor pentru utilajele de ridicat, pentru necesarul de materiale. Fiindcă numai astfel se poate asigura o corelare judicioasă pe faze fizice de execuție, eficientă a lucrărilor și, desigur, ritmul de lucrupentru respectarea termenului de predare a lucrărilor la beneficiar. Pentru finalizarea acestui obiectiv trebuie să se înțeleagă că a sosit ora scadentelor.

Colectivul I.R.I.U.M.P. 
puternic angrenat în

DE CĂRBUNE

peste prevederi in această lunăIeri, la bilanțul perioadei scurse din această lună, colectivul I.M. Paroșeni înregistra peste prevederi 5000 tone de cărbune. Succesele din acest an ale minerilor, inginerilor și tehnicienilor de la I.M. Pa- roșeni — colectiv care a lansat chemarea la Întrecere pe 1981 către toate întreprinderile miniere ale țării — își au suportul în munca plină de abnegație pe care o desfășoară pe frontul cărbunelui, în consecvența cu care promovează în subteran tehnologiile moderne de înaltă tehnicitate. Ca o concretizare, în această lună colectivul sectorului II, sector cu pondere în producția fizică de cărbune a minei, realizează sarcinile de extracție planificate în proporție de 108 la sută, în condițiile concentrării activității productive într-un abataj de mare capacitate dotat cu complex mecanizat de susținere și tăiere cu combina. Brigada condusă de Nicolae Andrașic a realizat aici, pînă ieri, peste nivelul planificat al producției. 3165 tone de cărbune, rod al depășirii cu peste 600 kg/post a productivității muncii preliminată pe abataj. Succese de seamă sînt obținute și in celelalte abataje ale sectorului, ca și in lucrările miniere de pregătiri, în care, cu ajutorul combinelor de înaintare se realizează frecvent viteze lunare de peste 100 ml.

necesar

Orice pas făcut înainte pe lima modernizării o- rașulm ne bucură. Am vrea ca loialitatea in care locuim și muncim să fie cit mai frumoasă — cu străzi, alei, cartiere și zonă verzi mereu îng, iji- te, locuințele cu sporit de confort, oare e suficient ? gur, nu. Cei carebuie să veghem la menținerea curățeniei și aspectului plăcut al blocului, al orașului sîntem noi, locatarii, locuitorii orașului.

gradDarDesi- tre-

Sîntem felul cum ne că mulțumiți de luăm atitudi- cei care încai-față denormele de comporta-
'3reoraș ? Am educat copiii pentru a nu face murdărie pe seară, în fața blocului, pe stradă, în zonele verzi ? Le-am vorbit suficient copiilor des-

civilizată în bloc și în

pre faptul că nu trebuie să rupă arbuștii ornamentali. florile, crengile copacilor ? Am participat la acțiunile de curățire a orașului, de amenajare a spațiilor verzi din jurul blocului unde locuim ?,Iată doar citeva întrebări la care putem și ar trebui șă reflectăm >n aceste zile de început de primăvară, cînd am pornit acțiunile de înfrumusețare a orașului.
M. MIRCEA

Viorel STRAUȚ

iI î
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Programul de mecanizare, 
programul calitățiiUna din preocupările comitetului de partid de la 1U.M.P. se relei a, in contextul indicațiilor date lă Plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, la cuprinderea tuturor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la ampla acțiune de rentabilizare a întregii activități de producție, la îmbunătățirea calitativă a utilajelor. Constructorii de utilaj, ne infornij Nicolâe Lobonț, secretar adjunct al comitetului de partid, sînt ferm hotărîți să facă din programul de mecanizare, program inițiat de conducerea de partid și de stat, un program al calității. Cum acționăm ? Am intensificat mai întîi schimburile de experiență cu minerii de la Lupeni, beneficiari ai utilajelor noastre. Concluziile la care s-a ajuns nu numai că au făcut obiectul dezbaterilor în adunările generale de partid, ci comuniștii au venit cu propuneri l oncre- te menite să ducă la îmbunătățirea calității complexelor". Paralel; cu această ac țiune, comitetul de partid, c.o.m. au trecut și la reorganizarea compartimentului C.T.C. și a e- chipelor „service" care sînt tot mai mult prezente în subteran, unde urmăresc

comportarea și funcționarea utilajelor.Dealtfel, examinarea in adunări generale, în șe-

de de .Munca politieo- organizatorică — ne spunea Mircea Vesa," secretarul organizației de bază -— a fost și este subordonată în întregime înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din planul național unic de

proprii a unei prese confecționat garnituri elanșare.

TRIBUNA MUNCII DE PARTIDdințele c.o.m. a calității u- tilajelor . reprezintă momente ale unei efervescente stări de acțiune, pe care organele și organizațiile de partid, comuniștii de aici au permanentizat-o. Exigența față de u- nele lipsuri, controlul a- țent al înfăptuirii zi de zi ,a măsurilor stabilite au condus la realizarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe cincinalul care a trecut. In ideca sporirii eficienței economice, comitetul de partid sprijină fiecare organizație de bază și promovează autocontrolul, urmărește <cum sînt valorificate inițiativele și propunerile comuniștilor făcute în adunările generale.In m o in e ii t u 1 de față, pe agenda de lucru a comitetului de partid stă realizarea integrală a producției pentru export. Noua calitate a gîndirii e- conomice a oamenilor3 muncii de .aici se dovedește a fi o adevărată forță materială, menită să contribuie la sporirea parametrilor funcționali ai utilajelor.

dezvoltare a țării. Biroul organizației de bază urmărește să imprime mai multă responsabilitate în acțiunea de economisire, să-.și adapteze continuu stilul și metodele de lucru acestui deziderat major".

In vederea încadrării în normele de consum biroul organizației de bază a luat măsuri de popularizare a acțiunilor valoroase, de satirizare a celor care și-au depășit norma de combustibil. Acționînd în acest fel s-a reușit să se formeze o opinie de masă, colectivă împotriva celor învățpți cu risipa. Măsurile politi- co-organizatorice întreprinse dg oamenii muncii de la S.T.R.A. sînt menite să conducă la creșterea rentabilității activității economice, la aplioarea în fapt a principiilor autoconduce- , rii și autogestiiinii munci- J toroști.
Cornel BUZESCU I

£'

S.T.R.A.

Reducerea consumurilorPentru a impulsiona preocupările de valorificare superioară a combustibilului. organizația de partid de la S.T.R.A. Petroșani a stabilit direcțiile priorita
re către care trebuie. să-și concentreze' eforturile toți oamenii muncii de aici. O măsură care a avut efecte pozitive asupra reducerii consumului de carburanți, 
a fost folosirea la capacitate (in relația plin-'plin)

a autovehiculelor. Acest lucru a creat posibilitatea economisirii în anul precedent a 45 tone motorină, 17 tone benzină și 6000 kWh energie electrică. Un rol important în obținerea, în perioada .care a trecui din acest an a unor realizări notabile l-au avut ■urmărirea zilnică a consumurilor de carburanți pe tipuri de autovehicule, confecționarea cu mijloace

S
■
w
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La cantina studenților de la I.M.P., studentele 
de serviciu pregătesc prăi‘turi pentru colegii lor 
care servesc masa aici. Foto: Șt, NEMECSEK

OfPAȘffifA PROOUCTIfl NETE VALORICErică realizată peste plan ar fi fost de 1426 mii lei și nu de 70 mii lei cit ăm obținut. Era deci de peste 20 de ori mai mare. Dacă am fi obținut ceasta depășire, fondul do retribuire la nivelul întreprinderii ar fi fost eu peste 10 la sută mai mare.Situația te redată

> " ' "
(Urmare din pag. I)catori, costuri cheltuieli materiale cheltuieli pe . tona cărbune extras nu s-ar fi modificat și e ușor de înțeles de ce. Energia și materialele consumate ar fi fost aceleași, aceleași ar fi fost valoarea pieselor de schimb folosite .și forță de muncă întrebuin- prețurilor de producție si țața. In schimb, valoarea ' ’ de livrare valabile la 31 decembrie 1980 pentru 1981.Avind în vedere sarcinile trasate de conducerea de partid și de stat privind rentabilizarea u- . economice. în condițiile actualizării prețurilor de producție și ds livrare, nerealizarea indicatorilor de calitate are

ca de exemplu, de producție, sau de
mare e- Ast-a-

de mai sus eș- in condițiilețață. In schimb, valoarea producției rebutanțe — peste 1 300 mii lei — a- proape ar fi acoperit ne- realizările la producția marfă, iar pierderile planificate, pe care le avem stabilite pînă la actuali- nităților. zareă : prețurilor de pfâ- ditcție’ și de livrare, s-ar fi realizat cu economii mj de 740 mii lei, ei de ’.ieste 2000 mii lei. In felul a- cesta producția netă valo-

9 influență și mai asupra indicatorilor conomico-financiari. fel, dacă în condițiile prețurilor neactualizate producția marfă a fost diminuată cu 1356 . mii lei, în Condițiile prețurilor actualizate. diminuarea crește pe primele două luni ale anului cu 666 mii lei, ajungînd la 2022 mii lei.Iată de ce îmbunătățirea calității cărbunelui extras, concomitent cu realizarea producției fizice de cărbune trebuie să constitue o preocupare de prim ordin pentru întregul colectiv, pentru fiecare Sector și formație de lucru, pentru fiecare om al muncii de la întreprinderea noastră.Categoric aceasta nu

presupune neglijarea ce- vîprlalte căi de creștere a rentabilității, de încadrare în indicatorii economi- co-financiari planificați, cum ar fi de exemplu, creșterea preocupărilor pentru recuperarea, re- dondiționarea și revalorificarea pieselor de schimb și subansamblelor de la utilaje sau reducerea con-• sumurilor de materii prime și materiale. în baza programelor lunare de recuperare din lucrările abandonate stabilite de conducerea tehnică a u- nității.Am insistat pe prezentarea influenței calității cărbunelui asupra încadrării în ceilalți indicatori pentru a convinge că obținerea cărbunelui de calitatea .solicitată nu este o dorință abstractă, ci o necesitate, o necesitate stringentă.
Pe șantierul noului 

complex comercial din 
cartierul Viscoza al o- 
rașului Lupeni, complex- 
cu o suprafață de pes- 

niaisfrul 
Drt- 

e-

te 2 000 mp, 
Dumitru Epure și 
mitru Matei, șeful 
chipei de zidari, urmă- 
■esc respectarea planului 
proiectantului.
Foto: Gh. OLTEANU

CAPCANA MERCENARILORlor istorice. Este vorba de reacția responsabilă a conștiinței realității istoriei, în fața capacității absurde, care e incapabilă să realizeze mutația' irevocabilă ce izvorăște din însăși dinamica istoriei.Fiind vorba de un film de aventuri, spectacularul are o pondere •firească. Toate ipostazele sale: întorsăturile pline de imaginație ale firului acționai, secvențele confruntării armate dintre oștenii români și mercenarii baronului, șantaja- 
rea baroanei Ester de către soțul ei sint prezente în spiritul echilibrului. De-aici rezultă tensiunea constantă a peliculei, care polarizează atenția spectatorului cinema de la primul dru, pină la ultimul.- Operatorul Nicolaerardi este în elementul } său. Unghiurile de filma-’• re inedite, mînuirea foarte inspirată a camerei contribuie din plin la atmosfera electrizată a filmului. In «alte roluri rețin . atenția: Ion Besoiu, Violeta Andrei, Amza Pellea, Colea Răutu. George Mihăîță. ConstantinCodrescu. -, U

C. ALEXANDRESCU

Moldova și Țara Românească. la 1 decembrie 1918.Ceea ce șe petrece în satul Beliș, atrocitățile să- vîrșîte de fantezia maladivă a baronului von Gdrtz (Gheorghe Cozo- rici este eu totul memo-
«"• * MM» r M» 4 MMB» « MMT « 4 
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Prin excelență trn film de a, tiune, „Capcana mercenarilor" — recenta realizare a Casei de filme 5 — întrunește toate calitățile succesului de public. Sergiu Nicolaescu, semnatarul peliculei, ăși-’’ rantează în alb pentru a- cest lucru, Cu riscul de a repeta un lucru comun, reliefăm profesionalismul lui Nicolaescu, deoarece aici rezidă cheia succesului.Ca o remarcă generală privmd ansamblul fii- mulul, notăm soliditatea dramaturgică, structura armonioasă, ceea ce denotă, iarăși, o bună cu- noaștere, a legilor morfologici filmicc. Ca să realizăm însemnătatea funcțienalizârii exemplare a acestor legi, să precizăm: „Capcana mercenarilor" este o antrepriză artistică nu lipsită, de anevoințe. Ca gen, „opusul" lui Nicolaescu este un film de aventuri. Dificultatea provine din faptul că _ acțiunea dinamică, derulată intr-un tempo alert, nu are un fundal neutru, ci unul concret, anume perioada premergătoare unui e- venimeht istorie major: Unirea Transilvaniei cu. ' - x S-

rabil în transcrierea cazului psihopatologic al baronului dement, apă- rînd fanatic bastionul șubred al feudalismului a- nacronic) sînt, de fapt, proiecția microcosmieă a prăbușirii inevitabile. în fața căreia se află imperiul austro-ungar. Deoarece e limpede că von Gbrtz, cu violenta sa despotică, cu cruzimea sa. frizînd demențialul, trimite la Ultimele convulsii ale monarhiei.Opoziția ’dintre micul detașament al armatei române, condus de maiorul Andrei (Sergiu Nico- laescu) este o apariție de prestanță în rol) și mercenarii lui von Gortz vine din logica evenimente-

de 
ca-Gi-

tivă Utilajul Petroșani organizează sîmbătă și duminică. 28—29 martie, turneu dotat cu Cupa U- tilajul. Participă echipe de handbal masculin din I ugoj. Pitești și. Rovinâri.. Jocurile sînt programate începînd cu ora 9.30.

CONCURS. Astăzi, la o- sumă destul de însemnată tați 110 pomi fructiferi. Ia
ră 18, la clubul sindicate- de bani. Un cetățean a gă- lor din orașul Lupeni va . sit banii pe stradă și i-a depus la miliție. Rină în prezent păgubașul nu prezentat să-și recupereze banii. Unde o fi păgubașul 7

LIVEZI PRINTRE BLO
CURI. Din inițiativa pen- semnați in sionarului Alexandru Coi- al minerilor un fapt demr. cea, in zona cartierului de laudă". Despre ce este Corcești Vulcan, intre blocurile de tip D șe voi- a- menaja mici livezi de. pomi fructiferi. In ultimele trei Zile, cu sprijinul cetățenilor, au fost plan-

avea loc un concurs cu caracter educativ pentru tineret cu tema „Etică și comportament". Concursul este organizat de comitetul orășenesc Lupani al U.T.C.
O ACȚIUNE patriotică a fost organizată de tinerii uteciști din cadrul sectorului IX electromecanic de la I.M. Vulcan pentru repararea unor utilaje. Prin La concurs participă tineri din ‘cadrul întreprinderilor, unităților comerciale și de prestări de servicii din localitate.

SE CAUTA UN PĂGU
BAȘ. La sediul postului de miliție din comuna A- nițjoâsa a fost depusă op

repararea lor și a 7 întrerupătoare A 660 s-a : fă- cut o economie de 3 000 lei. S-au evidențiat Radu Matei, lanos Banovschi, Ladislau Hercula și Dumitru Herin.

s-a
tă o inițiativă care poate fi extinsă și in alte cartiere și orașe ale municipiului Petroșani. . , ■

LAUDA BINEMERITA
TA. Un grup de mineri de la I.M. Bărbăteni ne roa- ,gă. printre altele, „să con- ziarul nostru
vorba ? Despre o femeie. Ghizela, Mathe, mamă a doi copii, încadrată la I.M. Bărbăteni cu funcția de mecanic la puțul auxiliar de extra, tie. „care își face

datoria cel puțin la fel de bine ea un bărbat, asigu- rînd zilnic pe schimbul ei funcționarea ireproșabilă a instalației de transport pe verticală". ' . -
TROFEE. Recent, șase titluri de laureați pe țară au fost cîștigate la Baia Mare de membrii cihe- clubului si de artă fotografică al institutului de mine Petroșani, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîn- t.ir.a României".
TURNEU PRECOMPE- 

TIȚIONAL. Asociația spor-

un
I
I
IRubrică realizată de 

Viorel STR AUT
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SA ÎNFĂPTUIM HOTÂRÎRILE CONGRESULUI AL XII-LEA AL PARTIDULUI

ț „Se impune sâ trecem cu hotârî- 
re la aplicarea neabătută a noului 
mecanism economic în sensul său 
real, așezînd întreaga activitate din 
domeniile economice și sociale, pe 
principiul autoconducerii muncito
rești și autogestiunii. Fiecare uni
tate, de orice fel, trebuie să știe ce 
produce, ce venituri are, ce consu
mă și ce trebuie să dea societății", 

j NICOLAE CEAUȘESCU

Gindirea tehnică novatoare,

Colectivul I.R.I.U.M.P. puternic angrenat în
CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE

Sub conducerea înțeleaptă a partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, industria municipiului nostru cunoaște prefaceri înnoitoare. Pe harta economică a Văii Jiului au â- părut întreprinderi care au un rol însemnat în extracția cărbunelui. întreprinderea de reparații și întreținere a utilajului minier este una dintre acestea. Paralel cu procesul de modernizare a unității, oamenii muncii de aici militează și acționează pentru ’ îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere trasate de secretarul general al partidului, cu ocazia vizitelor de lucru în Valea Jiului, și anume — mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran. Ac- ționînd în lumina indicațiilor date de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național al oamenilor muncii, colectivul I.R.I.U.M.P, 
a reușit nu numai șă depășească în perioada care a trecut din acest an indicatorul producția netă cu 3,1 la sută, ci să proiecteze și să confecționeze Unc’c instalații si dispozitive necesare bunel desfășurări a procesului de extracție. In

producțieiprezent oamenii muncii de aici se ocupă de finalizarea unei instalații- platformă, necesară introducerii în subteran a utilajelor de Up greu.„In continuare — ne spunea dr. ing. Anton Bacu, directorul întreprinderii — sîntem preocupați de proiectarea și executarea unor noi dispozitive menite să ușureze munca în abataj. Presa de curbat profile SG 23, d i s p o zi t i V de răpit armături, dispozitiv de montare a ventilelor in coloane, standuri de probă sînt doar cîteva din problemele prioritare ale comitetului de partid și conducerii unității".Rezultate notabile au- obținut muncitorii, tel^ nicienii și inginerii de aici și în ceea ce privește recondiționarea unor repere și subansamble. De consemnat faptul că prin îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și folosirea intensivă a mași- nilor-uneite, . oamenii muncii de aici au econo- misit 30 tone de metal și peste 25 000 kWh energie electrică. Colectivul caută noi soluții care să conducă la amplificarea activității productive.

Bilanțul primului trimestru dare se încheie peste cîteva zile consemnează la I.R.I.U.M.P, depășirea sarcinilor de plan la majoritatea indicatorilor. 
A fost obținut un spor de 1116 000 Iei la producția netă, productivitatea muncii planificată a cunoscut o creștere de 3200 lei pe fiecare om al muncii. De asemenea, la producția fizică, la unele sortimente au fost înregistrate depășiri substanțiale: 200 bucăți armături TH, peste 300 bucăți țevi- flanșate, precum și un număr mare de piese de schimb. Au fost reparate capital și livrate unităților miniere înainte de termen motoare electrice antigrizutoase, cotn- prespare, combine de înaintare în cărbune și steril.Realizarea exemplară a sarcinilor de plan, în acest 

prim trimestru al • anului și al cincinalului calității și eficienței, este una din preocupările de căpătîi ale oamenilor muncii de aici. „Pe noi — afirma loan Crețu, ing. șef al unității — ne preocupă realizarea sortimentală a planului la producția fizică, cu cît mai puține cheltuieli materiale. Prin organizarea mai bună a producției și a muncii am reușit să reducem <11 14,2 iei cheltuielile materiale la o mie de lei producție marfă. Desigur, nu ne vom opri aici, colectivul nostru caută noi metode și soluții care să conducă la rentabilizarea activității productive". Urmărirea cheltuielilor materiale — hg: informa Gheorghe Ni- cula, contabilul șef — atît pe secții și ateliere, cit și pe comenzi a condus la valorificarea superioară a

rezervelor de care dispunem în acest domeniu și, _ implicit, la depășirea producției nete. Aș exemplifica în acest sens doar atelierul de armături TH Pa- roșeni și atelierul de reparat motoare electrice Varnița, care au depășit în această lună valoarea producției nete cu 800 000 și, respectiv, 400 000 lei", Realizările obținute la producția fizică șf netă atestă justețea măsurilor, a soluțiilor și propunerilor pe care le-au făcut comuniștii în adunările generale de partid. Ele sînt. totodată, baza succeselor viitoare.In prezent, comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii sînt preocupate de îmbunătățirea calității produselor, de găsirea u- nor noi soluții tehnice care să contribuie intr-o mai mare măsură la sporirea gradului de asistență tehnică acordată unităților miniere, la prelungirea duratei de funcționare a utilajelor pe care le repară.De subliniat că- aniversarea a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român găsește colectivul de la I.R.I.U.M.P. puternic mobilizat în realizarea e- xcmplară a sarcinilor de plan, în sprijinirea procesului de extracție a cărbunelui.

VASILE VOICULESCU, 
lăcătuș

GEORGETA CHIRCU 
bobinatoare

Gîndirea novatoare 
și brațele harnice . ale 
muncitorilor rezolvă o 
problemă de mare com
plexitate privind repa
rația capitală a unei 
combine.

NICOLAE BARBELY 
strungar

DIN REALIZĂRILE COLECTIVULUI
• In anul 1980 producția ne

tă realizata a crescut cu peste 24 
milioane lei față de 1978
• De la intrarea în funcțiune 

pînă în prezent întreprinderea a 
realizat beneficii suplimentare 
prevederilor planului în valoare 
de peste 2,4 milioane lei
• In cadrul Festivalului națio

nal „Cîntarea României" la crea
ția tehnico-științifică de masă, 
faza județeană, I.R.I.U.M.P. a 
obținut premiul II pentru : insta
lația de preparare a emulsiei din 
subteran și pentru dispozitivul de

transport paletizat al armaturilor 
în subteran,
• In numai doi ani au urmat 

cursurile de calificare, policalifi
care și perfecționare . peste 700 
de oameni ai muncii
• Din realizările primului tri

mestru al anului 1981 :
- producția netă a fost realizate 

în proporție de 103,1 la sută
- cheltuielile totale la 1000 lei 

producție marfă ău fost diminuăte 
cu 30,8 lei
- productivitatea muncii planifi

cată a fost depășită cu peste 3200 
lei pe fiecare om al muncii.

La cotele 
deplinei afirmăricolectiv de excepție, ajuns în prezent la cotele certitudinilor. Luat fiecare In parte, cei de lă I.R.I.U.M.P, au știut să se afirme. . In alfabetul mecanizării-complexe a lucrărilor din sub țeran,. alături de tehnologia de fabricație și introducere în abataj a utilajelor, s-au adăugat și valențe U- mane. Viorica Păstrăvea- nu, Claudia Urșu, Lidiă Miclea, Elisabcta Matilda, Tiberiu Budiu, Viorel Pru- teanu, loan Bălăci, Canea Zeno, Petru I^ăsconi, Francisc Soo, sînt doar cîțiva care au muncit și învățat zi și noapte pentru a se perfecționa pe sine și ,pe _alții. Asemenea lor sint “mulțj în acest harnic co- lec.iv.Vorbind despre realizări, dar mai cu seamă despre colectiv, secretarul comitetului de partid, Ernest Rakovszky, ne spunea: „Un prim cîștig a fost forma- . rea unui colectiv de muncitori și specialiști care au știut și știu ce vor. Sint conștienți de misiunea de pionierat ce li s-a încredințat, misiune pe care cu toții o vom duce pînă la capăt". Trebuie, de asemenea, subliniat că disciplina conștientă, înalta răspundere muncitorească, comunistă, âu avut un e- fect hotărîtor în succesele dobîndhe de acest vrednic colectiv.

S-ar putea spune cuvinte de laudă ‘ realizările acestui colectiv, dar mai ales despre cei care au înscris ■Sueeeșe de prestigiu în cronica faptelor ce încununează activitatea întreprinderii. Spirea Sudițu, Aurel Stanciati, Francisc MatyasIon Cenușe, Ioana Ion constituie o dovadă , a statorniciei confirmate Pfin înalte calități profesionale ambiție și răspundere comunistă. Alături de ei A- drian Avrămuț, Francisc Gyorfi, Constantin Marcu, Viorel Lupa, Ștefan Botica Cornel Grindcanu au contribuit la formarea unui

' multe despre tînăr

mariana vAcaru,
verificator

Oameni care se află pupitrul de comandă al unității (de Ia sțîhga lâ dreapta) ; loan Crețu, iii-
giner șef, Gheorghe Nietila contabil- șef, dr. ing. Anton Bacu, directorul întreprinderii, Ernest Rakovszky, 
secretarul comitetului de partid, Victor Tomescu. președintele comitetului sindicatului.

Pagină realizată de 
C. GRAURE 

Ia cererea I.R.I.U.M.P.

CONSTANTIN IOVAN, 
lăcătuș

CAROL SIMONIS
maistru



Plenara C.C. al P. C. R.
(Urmare din pag, I)

această dată, Partidul Comunist Român 
cuprindea în rindurile sale 3 044 336 mem
bri de partid, cu 83 419 mai tnulți decît 
la finele anului 1979. Din totalul mem
brilor de partid, 74,80 Ia sută își desfă
șoară activitatea în sfera producției ma
teriale. Faptul că 19,7o la sută din popu
lația majoră a tării și 29,50 la sută din 
cea activă face parte din rindurile parti
dului ilustrează elocvent uriașa forță or
ganizatorică, marele prestigiu și influența 
partidului nostru în rindurile tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități 
— adeziunea deplină a întregului popor 
la politica internă și externă a Partidului 
Comunist Român, unitatea indisolubilă a 
întregii națiuni în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Comitetul Central a apreciat că, acți- 
onînd pe baza hotărîrilor Congresului al 
XII-lea șl ale plenarei C.C. al P.C.R. din 
martie 1980, a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comitetele județene, 
municipale, orășenești și comunale, or
ganele și organizațiile de partid din în
treprinderi, instituții și unități agricole 
au desfășurat o susținută și intensă mun
că politico-organizatorică pentru întări
rea continuă a rîndurilor partidului și 
creșterea rolului său de forță politică 
conducătoare a întregii societăți, pentru 
unirea eforturilor comuniștilor, ale tu
turor oamenilor muncii. în înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului.

Plenara a evidențiat necesitatea ca, în 
spiritul documentelor programatice adop
tate de Congresul al XII-lea, al hotărî
rilor Comitetului Central și al indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, toate or
ganele și organizațiile de partid să ac
ționeze în continuare pentru ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a activității po
litice și organizatorice, pentru întărirea 
permanentă, atît numerică, cit și cali
tativă. a rîndurilor partidului, asigurînd 
ca titlul de membru de partid să fie a- 
cordat celor mai înaintați oameni ai 
muncii, care dovedesc că sînt hotărîți să 
lupte pentru înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului nos
tru, manifestă, în orice împrejurare, spi
rit revoluționar, militează cu fermitate 
împotriva neajunsurilor în muncă, pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcinilor Ce 
le revin.

Comitetul Central își exprimă profun
da convingere că aplicarea în viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale 
plenarelor C.C. al P.C.R,, a indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind 
întărirea continuă a rîndurilor partidu
lui, perfecționarea structurii organizato
rice de partid, intensificarea muncii po
litico-educative în toate organizațiile de 
partid, asigură creșterea rolului condu
cător al partidului în întreaga viață 
economico-socială a țării, înfăptuirea 
Programului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

2. C.C. al P.C.R. a examinat și a a- 
probat în unanimitate ca document al 
Plenarei Raportul privind activitatea 
desfășurată de organele de partid, de 
stat și organizațiile de masă în anul 1980 
pentru înfăptuirea politicii de cadre a 
partidului. S-a apreciat că, în concordan
ță cu orientările și indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, organele de partid, 
de stat, conducerile organizațiilor de ma
să și obștești s-au preocupat cu consec
vență de perfecționarea întregii activi
tăți de înfăptuire a politicii de cadre a 
partidului, și-au sporit exigența față de 
respectarea principiilor, criteriilor și nor
melor de promovare a cadrelor în toate 
sectoarele de activitate. Organele și or

ganizațiile de partid au manifestat o 
preocupare crescîndă pentru promovarea 
în funcții de conducere a celor mâi bune 
cadre din rîndul muncitorilor, țăranilor, 
inginerilor șî altor categorii sociale, asi
gurînd ca, în ansamblu, compoziția ca
drelor să exprime poziția și misiunea is
torică a clasei muncitoare în conducerea 
soeietății noastre socialiste.

Organele și organizațiile de partid au 
desfășurat, în același timp, o susținută 
și permanentă muncă .pentru educarea 
cadrelor în spirit revoluționar, întărirea 
disciplinei și răspunderii în exercitarea 
atribuțiilor ce le revin, dezvoltarea ini
țiativei, a atitudinii de deplină respon
sabilitate față de sarcinile stabilite de 
partid în fiecare domeniu de activitate, 
respectarea legilor țării, a normelor eticii 
și echității socialiste. Acordîndu-se o a- 
tenție sporită pregătirii de cadre califi
cate necesare desfășurării normale a ac
tivității în industrie, agricultură și în 
celelalte sectoare, în anul 1980 au fost 
calificați 428 000 ca muncitori și reparti
zați în producție 13 434 maiștri și 36 700 
absolvenți ai învățămîntului superior.

Plenara a indicat să se acționeze în 
continuare pentru promovarea în funcții 
de conducere în toate domeniile de acti
vitate, în organele și aparatul de partid 
și de stat, în conducerea organizațiilor de 
masă și obștești, a ministerelor, a celor
lalte instituții, a unităților economico-so- 
ciale, a unui număr sqorit de muncitori, 
maiștri, tehnicieni, alte categorii de oa
meni ai muncii, a tinerilor, a unui nu
măr mai mare de femei.

C.C. al P.C.R. a cerut organelor de 
partid, de stat, organizațiilor de masă, 
conducerilor ministerelor șî instituțiilor 
centrale să acționeze și în perioada care 
urmează pentru perfecționarea în con
tinuare a activității de înfăptuire a po
liticii de cadre a partidului, de aplicare 
neabătută a hotărîrilor de partid privi
toare la selecționarea, promovarea, pregă
tirea Si educarea cadrelor.

Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat mă
suri menite să asigure perfecționarea în 
continuare a activității de înfăptuire a 
politicii de cadro a partidului in toate 
domeniile de activitate.

3. C.C. al P.C.R. a constatat cu satis
facție că preschimbarea documentelor de 
partid — eveniment politic deosebit de 
important în viața organizațiilor de partid, 
a tuturor comuniștilor — s-a încheiat în 
bune condiții și la termenul stabilit de 
plenara C.C. al P.C.R. din martie 1979. 
Acțiunea de preschimbare a documente
lor de partid a dus la întărirea continuă 
a partidului, a coeziunii și unității sale 
in jurul Comitetului Central, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a determinat în 
toate organizațiile partidului ridicarea 
spiritului de răspundere și întărirea dis
ciplinei comuniste, exercitarea la un ni
vel tot mai înalt a rolului conducător 
al partidului în întreaga societate.

Preschimbarea documentelor de partid 
a contribuit la dezvoltarea combativită
ții comuniștilor, a organizațiilor de bază 
în ansamblu, față de lipsuri și greșeli, 
la mobilizarea tuturor cetățenilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid 
a condus la o puternică stimulare a no
ului în toate domeniile.

Intreaga acțiune de preschimbare a 
documentelor de partid a avut ca rezul
tat creșterea competenței organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor comuniș
tilor în conducerea activității economice, 
activizarea și mai intensă a organizațiilor 
de partid în lupta pentru înfăptuirea obi
ectivelor planului de dezvoltare econo
mico-socială a patriei, a indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, a hotărîri
lor celui, de-al XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Plenara a indicat ca toate organizațiile 
județene, municipale, orășenești și comu

nale de partid, precum și cele din între
prinderi și instituții, să acționeze și în 
viitor cu fermitate și hotărîre pentru în
tărirea capacității ior politice și orga
nizatorice, pentru dezvoltarea spiritului 
revoluționar și ridicarea răspunderii co
muniste a tuturor membrilor de partid 
pentru unirea forțelor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate, a în
tregului popor, în vederea înfăptuirii ne
abătute a Programului Partidului Comu
nist Român de făurire a societății -socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

în legătură cu acțiunea de preschim
bare a documentelor de partid, Plenara 
a adoptat o hotărîre care urmează să se 
dea publicității.

4. Analizînd modul în care se acționea
ză pentru aplicarea în viață a măsurilor 
stabilite de C.C. al P.C.R. referitoare la 
scrisorile și audiențele oamenilor muncii, 
Plenara a relevat că activitatea desfășu
rată în acest domeniu în cursul -anului 
trecut s-a îmbunătățit, afirmîndu-se tot 
mai larg — și în aceșt domeniu — prin
cipiile democrației noastre socialiste. S-a 
apreciat că în anul 1980 organele de 
partid și de stat, organizațiile de masă 
și obștești au acordat o atenție sporită 
pentru rezolvarea corespunzătoare a pro
punerilor, sesizărilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii.

Prin mii și mii de scrisori, oamenii 
muncii și-au exprimat adeziunea totală 
la politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, precum și înalta apre
ciere față de rezultatele obținute de pa
tria noastră în dezvoltarea economică și 
socială a societății în cei 15 ani care au 
trecut de Ia Congresul al IX-lea de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se află în 
fruntea partidului.

Plenara a constatat cu satisfacție că un 
număr tot mai mare de cetățeni din toa
te categoriile sociale și-au manifestat 
prin intermediul scrisorilor și audiențe
lor înalta răspundere pentru cțpstinele 
patriei, s-au adresat cu încredere’ organe
lor de partid și de stat, conducerii parti
dului, semnalînd u serie de stări de lu
cruri negative, contribuind la lichidarea 
lor, la rezolvarea problemelor de interes 
general, Ia mobilizarea oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea exemplară a hotă
rîrilor Congresului al XII-lea, la dezvol
tarea economico-socială în ritm susținut 
a patriei și ridicarea continuă a bunăstă
rii poporului.

Plenara a stabilit măsuri pentru ca ac
tivitatea privind scrisorile și audiențele 
să contribuie în și mai mare măsură la 
soluționarea problemelor construcției so
cialiste, la rezolvarea operativă a proble
melor pe care le ridică oamenii muncii, 
la întărirea legăturilor partidului și sta
tului cu masele, la creșteiea participării 
cetățenilor la conducerea societății. Ia 
adincirea și dezvoltarea democrației 
noastre socialiste.

C.C. al P.C.R. a aprobat în unanimitate 
ca document al Plenarei Raportul pri
vind activitatea de rezolvare a propune
rilor, sesizărilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii în anul 1980.

5 Plenara a examinat Raportul privind 
activitatea internațională a partidului și 
statului în 1980 și principalele ori
entări în politica externă în anul 1981.

Comitetul Central a apreciat că, în 
spiritul documentelor programatice ale 
Congresului al XIVlea al P.C.R., al ori
entărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român și România 
socialistă au desfășurat, în anul 1980, o 
activitate intensă, dinamică, pe arena 
mondială, răspunzînd în cel mai înalt 
grad năzuințelor de pice, înțelegere și 
bună conviețuire ale poporului român, 
legitimelor sale preocupări de a se bucu
ra de condiții internaționale de destin
dere, securitate și cooperare, care să-i 

permită sjb-și concentreze energiile edi
ficării societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Totodată, s-a subliniat că ac
țiunile românești de politică externă au 
slujit cauzei generale a socialismului și 
păcii, aspirațiilor de libertate, indepen
dență și progres ale tuturor națiunilor, 
ale întregii omeniri.

Plenara a aprobat întru totul activita
tea internațională a partidului și statu
lui nostru și a subliniat că ea poartă am
prenta gindirii strălucite și acțiunii re
voluționare ale secretarului general al 
partidului, președintele republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, fiind caracteri
zată prin realism profund, apreciere ști
ințifică a evenimentelor, a tendințelor lor 
de dezvoltare, sesizarea și descifrarea 
proceselor tnajore de pe, arena mondială, 
spirit novator, original, constituind o 
contribuție de preț la afirmarea dreptu
lui la viață, libertate, independență și 
progres al tuturor popoarelor. Comitetul 
Central a dat o deosebită apreciere ro
lului hotărîtor, determinant, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici externe a 
partidului și statului nostru, aportului 
său inestimabil la creșterea prestigiului 
și rolului României socialiste în viața in
ternațională, la promovarea unei politici 
de pace, colaborare și prietenie între na
țiuni, la făurirea unei lumi in care toate 
popoarele șă poată trăi libere, într-un cli
mat de securitate și înțelegere, să-și în
făptuiască năzuințele de progres și bună
stare.

Plenara relevă că partidul și statul 
nostru au acționat constant — și îu 
cursul anului trecut — pentru întărirea 
prieteniei și colaborării cu țările socia
liste, pentru amplificarea relațiilor cu 
țările iii curs de dezvoltare și nealiniate, 
cu celelalte state ale lumii, indiferent de 
orîduirea lor socială, pentru extinderea 
conlucrării cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu alte forțe democra
tice de guvernămint și mișcări de elibe
rare națională, cu forțele înaintate, anti- 
imperialiste, de pretutindeni. Partidul 
Comunist Român, România socialistă au 
adus o contribuție activă la lupta pen
tru soluționarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Plenara a reafirmat hotărîrea partidu
lui și statului nostru de a aplica, în 
continuare, cu fermitate în Practică ori
entările celui de-al XII-lea Congres, de 
a promova neabătut linia generală a Po
liticii noastre externe, de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste, cu toa
te națiunile lumii, de conlucrare activă cu 
toate forțele înaintate de pretutindeni și a 
stabilit să se acționeze, ca și pînă în pre
zent, cu deosebită energie, pentru spori
rea contribuției României socialiste la 
lupta pentru socialism, pace, destindere, 
înțelegere și largă cooperare internațio
nală.

In legătură cu activitatea internațio
nală a partidului și statului, plenara a 
adoptat o Hotărîre care urmează să se dea 
publicității.

6. Plenara a hotărît, în unanimitate, tre
cerea tovarășului Petre Gigea din rîndul 
membrilor supleanți în rîndul membrilor 
Comitetului Central al P.C.R.

Plenara a ales, în unanimitate, ca se
cretar al C.C. al P.C.R., pe tovarășul 
Petru Enache, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al Com'tetului 
Central al partidului.

Plenara, a ales, în unanimitate. ca 
membri supleanți ai Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. pe tovarășii 
Constantin Olteanu, Cornel Oneseu, Emi- 
lian Dobrescu și Leonard Constantin.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Roman.
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rești Ia 30 august 1980; A- 
cordul de cooperare econo
mică și tehnică pe termen 
lung dintre guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și guvenul Republicii 
Zimbabwe, semnat la Bu
curești la 23 septembrie 
1980; Acordul de coope
rare economică și tehni
că dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și 
guvernul Republicii De
mocratice Somalia, semnat 
la București la 13 octom
brie 1980; Acordul privind 
recunoașterea reciprocă a 
certificatelor de autor și 
a altor titluri de protecție 
a invențiilor, semnat la 
Havana la 18 decembrie 
1976 ; Convenția de asis
tență juridică în materie 
civilă, familială și Pe
nală intre Republica Socia

Ședința Consiliului de
listă România și Republi
ca Cuba* semnată la Bucu
rești la 28 iunie 1980 ; A- 
cordul dintre guvernul Re
publicii Socialiste Româ
nia și guvernul Regatului 
Danemarcei privind pro
movarea și garantarea re
ciprocă a investițiilor, sem
nat la Copenhaga la 12 
noiembrie 1980; A ordul 
dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și gu
vernul Republicii Popu
lare Ungare privind co
laborarea și cooperarea e- 
conomică, tehnică și ști
ințifică pe termen lung, 
semnat la București la 31 
octombrie 1980; ĂiOrdul 
comercial și de plă,i din
tre guvernul Republicii So
cialiste România și gu

vernul Republicii L't ane- 
ze, semnat la București la 
6 decembrie 198o; Conven
ția dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România 
și guvernul Republicii De
mocratice Sudan privind 
evitarea dublei impuneri si 
prevenirea evaziunii fisca
le cu privire la impozitele 
pe venit și capital, înche
iată la Khartoum la 25 a- 
prilie 1979; Convenția 
dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Norve
giei privind evitarea dublei 
impuneri asupra venituri
lor și averii, încheiată la 
Oslo la 14 noiembrie 
1980. Totodată, Consiliul 
de Stat a hotărît aderarea 
Republicii Socialiste Ro
mânia la Convenția asu
pra privilegiilor și imu- 

nităților Comisiei Dunării, 
încheiată la Budapesta ia 
13 februarie 1963.

Toate decretele mențio
nate au fost, în prealabil, 
examinate și avizate fa
vorabil de comisiile per
manente ale Marii Adu
nări Naționale, ’ potrivit 
competenței acestora, pre
cum și de către Consiliul 
Legislativ.

In continuarea lucrărilor, 
Consiliul de Stat a discu
tat și aprobat Raportul Co
misiei pentru analiza acti
vității de soluționare a pro
punerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, în a- 
nul 1980, precum și Rapor
tul Consiliului de Miniș
tri privind rezolvarea pro-

Stat
punerilor, sesizărilor, re
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate 
organelor centrale ale ad
ministrației de stat, în a- 
nul 1980.

Consiliul de Stat a 
constatat că organele de 
stat au acordat o atenție 
sporită rezolvării cores
punzătoare a propunerilor, 
sesizărilor, reclamațiilor și 
cererilor oamenilor mun
cii; un număr tot mai mare 
de cetățeni, prin scrisorile 
adresate organelor centra
le și locale au contribuit 
la rezolvarea unor proble
me de interes general, la 
respectarea neabătută a 
hotărîrilor de partid si 
de stat, la înlăturarea unor 
neajunsuri din activitatea 
economică și socială.

Consiliul de Stat a indi
cat guvernului, ministere
lor, celorlalte organe cen
trale, consiliilor populare 
și unităților socialiste să 
examineze cu toată răs
punderea problemele ridi
cate de cetățeni, să ia mă
suri pentru înlăturarea nea
junsurilor semnalate, să re
zolve operativ cererile le
gitime ale oamenilor mun
cii, în conformitate cu ho» 
tăririle partidului și legile 
țării.

Consiliul de Stal a exa
minat, apoi, și a aprobat 
Programul privind anali
zele ce vor fi efectuate în 
anul 1981 din însărcinarea 
Consiliului de Stat, «le 
comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

In continuare, Consiliul 
de Stat a soluționat unele 
probleme ale activității cu
rente.
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