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Sub președinția tova
rășului Nicolae Ceaușe.Șcu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
miercuri, 31 martie, a a- 
vut loc plenara Comitetu. 
Iui Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat 
unanimitate, 
ordine de zi:

1. Raportul privind si
tuația economico-finan- 
ciară pe ansamblul bo
nomiei naționale, rezulta- porului, 
tă pe bază de bilanț, ”
anul 19^1.

2. Raportul privind 
alizarea programului 
producere a energiei 
cincinalul 1981-1985 
dezvoltarea potențialului 
energetic al țării pînă în 
1990.

3. Raportul privind' re
zultatele recensămîntului 
animalelor domestice, de

L februarie 1982 și u. 
neib măsuri pentru rea
lizai .... „mgramului de în
tărire a autoconducerii 
și autoaprovizionării teri
toriale, precum și asigu
rarea aprovizionării în bu
ne condiții a- populației.

4. Raportul cu privire 
la efectivul, compoziția si 
structura organizatorică 
a par’idnlui fa 31 decem
brie 1981.

5. Raportul cu privire 
la activitatea desfășura- - 
tă în anul ’981 de către 
organele de partid, de stat 
și organizațiile de masă 
pentru înfăptuirea poli
ticii de cadre a partidu
lui.

6. Raportul privind ac
tivitatea de rezolvare a 
propunerilor, sesizărilor, 
reclainațiilor și cererilor 
oamenilor muncii în 1981.

7. Raportul privind ac
tivitatea internațională a 
partidului și , stalului în 
1981 și principalele orien
tări în politica ex-ternă în 
anul 1982.

La plenară au partici- 
pat, ca invitați, prim-se- 
cretari ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre 
de conducere din minis
tere, instituții centrale, 
organizații de masă 
obștești, redactori șefi ai 
presei centrale care 
sî'nt membri ai C.C. 
i’.cpt 

au luat cuvîntul 
șii 
bu. Alexandrina 
șe, Vasile Sechel, 
dinand Nâgy, 
tin Crișgn,. Miu 
.c’K Dan Surulescu, 
Avram, Lma Ciobanu, Ion 
Lăzărescu, Trandafir Co- 
cîrlă, Gheorghe Vlad, Ion 
Teșu, Paraschiv Benescu.

1. In cadrul plenarei a 
fost examinat și aprobat 
în unanimitate Raportul 
privind situația econo- 
mico-financi ră pe ansam. 
blul economiei naționale, 
rezu tată pe bază de bi
lanț, in anul 1981.

Comitetul Central 
Partidului Comunist 
mân a apreciat că în anul 
1981 au fost' obținute re
zultate importante în 
dezvoltarea economică și - 
social-culturală a țării, 
în creșterea potențialului 
productiv, și tehnico-ști- 
ințific al economiei națio
nale. în lărgirea și mo
dernizarea forțelor de pro- 

. ducție, în ridicarea efi
cienței economice și per. 
feeționarea conducerii e- 
conoftiico-sociale, în spo
rirea avuției naționale și, 
ca urmare, 
înfăptuirea

în
următoarea

Comitetul Central ’ ai 
P.C.R. a cerut ministerelor, 1 
organelor centrale de sin
teză, organelor și organi
zațiilor de partid să ia i- 
mediat toate măsurile ne
cesare pentru a se asigura 
îndeplinirea integrală și în 
mod ritmic a tuturor sarci
nilor de plan.

Plenara a aprobat mă
surile adoptate de Comite
tul Politic, Executiv pri- 

’ vind recaperafeaintâgMiă 
t a nereaiizărilor la export 

din anul trecut, la pro
ducția pentru care au exis
tat contracte, valorind cir
ca 1 miliard de dolari. Tre
buie să se facă totul pen
tru îmbunătățirea comer
țului exterior, îndeosebi 
pentru creșterea exportu
lui, în vederea realizării 
obiectivului stabilit de con
ducerea partidului și sta
tului privind echilibrarea 
balanței de plăți și lichida
rea datoriei externe. < 

Plenara și a exprimat în
crederea că întreaga noas
tră clasă muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
vor acționa și în viitor cu 
abnegație și energii sporite 
pentru realizarea exempla
ră a .planului de producție 
pe anul în curs și pe între
gul cincinal, asigurând ast
fel o bază tot mai temei
nică pentru progresul ne
întrerupt al economiei noas
tre naționale, pentru în- : 
florirea .continuă * patriei, 
pentru îmbunătățirea per- j 
manentă * calității vieții ' 
întregului popor. ;

2. — Comitetul Central I 
al P.C.R. a analizat și a- 
probat în unanimitate Ra
portul cu privire la reali
zarea programului energe
tic îri cincinalul 1981—1985 
și dezvoltarea bazei ener
getice a țării pînă în 1990.

Plenara a dat o înaltă 
apreciefe contribuției ho- 
tărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia ela
borarea și fundamentarea 
întregii politici energetice 
a țării și a planurilor de 
dezvoltare in acest' dome
niu, care pornesc de la ne
cesitatea de a asigura creș
terea puternică si buna 1 
gospodărire a tuturor resur
selor energetice in vederea 
progresului multilateral al 
economiei naționale, a spo
ririi continue a avuției so
cialiste și creșterii, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de 
trai material și spiritual 
al întregului popor.

Pornind de la cerințele 
economiei naționale și ți- 
nînd cont de implicațiile 
crizei energetice mondiale, 
Comitetul Central al parii, 
dului a aprobat măsuri 
menite să asigure înfăptui
rea neabătută a programu
lui energetic, astfel incit, 
in linii generale, pînă 
anul 1999 România să-și 
sigure o independență 

___ _ ___ , ceea ce privește energia 
mare randament și efica- combustibilii. Plenara 

indicat să se acționeze 
pentru extinderea și per
fecționarea sistemului e- 
lectroenergetic național, de
vansarea realizării de cen
trale electrice pe cărbuni, 
valorificarea potențialului 
hidraulic, introducerea în 
balanța energetică a noilor 
resurse de energie și dimi
nuarea folosirii hidrocarbu
rilor. Pînă la sfirșitul aces
tui deceniu vor fi operate 
schimbări în structura pu

terilor instalate, extinzîn- 
du-se construcția de cen
trale pe cărbune, de hidro
centrale, precum și utiliza
rea sporită a resurselor noi 
de energie. In domeniul e- 
nergiei. nucleare s-a hotă- 
rît accelerarea lucrărilor 
de construcție și amplifica

mi. 
sta- 

unui

excedent de peste 8,5 
liarde Iei la bugetul 
țului,. precum și a 
excedent de peste 300 mi
lioane dolari la balanța 
comercială a României 
constituie succese impor
tante în măsură să asigu
re înfăptuirea în conti
nuare a Programului parti, 
dului de ridicare continuă 
a nivelului de trai ma
terial și spiritual al po-
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ale primului trimestru
Realizările de prestigiu confirmă un 

binemeritat renumeDeși face parte dintr-o unitate tânără a mineritului din Valaa Jiului, colectivul I.R.I.U.M, Petro- șaril și-a cîștigat deja un binemeritat renume, raportând cu fiecare nouă etapă de bilanț depășiri ale sarcinilor economice de plan. Așa cum ne-au obișnuit, oamenii muncii de la I.R.I.U.M.P. au îndeplinit mai devreme și sarcinile trimestrului I al acestui an. Indicatorul de bază al noului mecanism econo- mico-financiar — valoarea producției nete — a fost depășit în primele două luni ale anului cu peste 1,2 milioane lei, urmare atît a depășirii planului •Ia principalele sortimente ale producției fizice, cît și diminuării cheltuielilor materiale, în aceeași perioadă, cu 7,6 lei/1000 lei producție marfă. La principalul produs fizic — mașini și utilaje miniere,— proporția depășirii este de peste 18 la sută.Printre căile de bază utilizate în scopul realiză-- rii sarcinilor fizice și reducerii costurilor de producție — eu materialele și energia îndeosebi — este și creșterea cu 1 la sută a indicelui de utilizare a fbn- dulții de timp al mașinilor unelte, :

PUTERNICA 
MOBILIZARE A 
COLECTIVULUI

Rezultatele înregistra- 
' te confirmă realismul și 

justețea -politicii parti
dului, care aplică în mod 
creator adevărurile ge
nerale, legitățile socialis
mului, Ia . condițiile isto
rice concrete ale Româ
niei și la a cărei funda
mentare un rol important 
îi are secretarul general 
*1 partidului, președin
tele r.publicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a evidențiat că 
succesele obținute ilustrea
ză elanul și abnegația cu 
e»re oamenii muncii de la 
orașe și sate — români, 
maghiari,, germani și de al
te naționalități — întregul 
popor au acționat în strin- 
să unitate, șub conducerea 
partidului, a secretarului 
său general, pentru înfăp
tuirea sarcinilor actualului 
plan cincinal, a obiectivelor ’ 
stabilite de Congresul al 
XH-lea al P.C.R.

Dină o înaltă apreciere 
succeselor deosebite obți
nute, Comitetul Central a 
apreciat că în anul .1981 
se puteau obține rezultate 
și mai bune în toate do
meniile de activitate, da
că o serie de unități și-ar 
fi îndeplinit mai bine sar
cinile. In legătură cu a- 
ceasta, s-a subliniat faptul 
că nu în ‘toate sectoarele 
s-a acționat, cu exigența și 
responsabilitatea necesare, 
pentru aplicarea fermă a 
noului mecanism economi- 
co-financiar, pentru crește
rea eficienței la toate lo
curile de muncă și îndepli
nirea integrală a tuturor 
indicatorilor de plan.

Comitetul Central al
P.C.R. a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor in
dustriale și întreprinderilor 
să acționeze cu fermita
te în vederea recuperării 
răminerjlor în urmă și în
lăturării grabnice a tutu
ror neajunsurilor, prin or
ganizarea superioară a 
muncii și a producției, fo- 
losirea integrală a capaci- 

toan tăților de producție, a 
mașinilor și utilajelor din 
dotarea întreprinderilor. 
Plenara a stabilit ca obiec
tiv prioritar ridicarea ni
velului calitativ al produc
ției, creșterea eficienței e- 
conomice, încadrarea tutu
ror unităților producătoare 
în normele de consum sta
bilite și reducerea continuă 
a consumului de energie și 
materii prime, perfecțio
narea- și generalizarea teh
nologiilor moderne, de

■m
re
de 
in 

și

și

IMl-
ai

y"n cadrul dezbaterilor 
tovară- 

Pavel Aron, Ion Sîr- 
Găinu- 

Fer- 
Constan- 

Dobres-

al
Ro-

s-a asigurat 
____ Programului 

partidului de ridicare con. 
ținui a nivelului de 
material și spiritual 
tuturor cetățenilor.

Realizarea de către

trai 
al

u- 
nitățile economice a unei 
creșteri cu 12,3 la sută a 
beneficiului net, a unui

citate, . valorificarea supe
rioară. a materiilor prime 
și materialelor refolosibi- 
le, reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție. 
In Vederea satisfacerii ce
rințelor de forță de mun
că în toate sectoarele de 
activitate, plenara a stabi
lit ca guvernul* să ia mă
suri urgente .pentru folo
sirea rațională, cit mai ju
dicioasă a forțelor de mun
că prin redistribuirea lor 
în funcție de nevoile eco
nomiei naționale și redu
cerea în continuare a per
sonalului neproductiv, O 
importanță deosebită s-a 
acordat sarcinilor ce re
vin ministerelor, centrale
lor și întreprinderilor pen
tru perfecționarea aplică
rii noului mecanism econo- 
niico-fi nane iar.

scoa-2 000 plus plan, posi-

evi-

I Harnicii mineri ai sectorului I de Ia I.M. Dîl- ja, aflați într-o susținută întrecere cu celelalte sectoare ale minei, au reușit, de la începutul a- - nului și pînă ieri să tă la 'lumină peste tone de cărbune înfață de sarcina deAcest succes a fostbil printr-o puternică mobilizare a întregului colectiv și prin folosirea îri-” tegrală a timpului delucru. Toate cele șapte brigăzi în cărbune. alesectorului, și-au realizat planul . trimestrial,dențiindu-se în mod deosebit cele conduse de Constantin Crăeiune, Petru Carp, Vasile Zaharia și Ștefan Herman.Prin intensificarea e- fortufilor și organizarea mai bună a fiecărui Ioc de muncă,1 minerii secatorului au crescut productivitatea muncii pe sector. în cărbune, cu peste 200 kg pe post.

j

5 600 ton* de cărbune extrage suplimentaradus-o brigada condusă de Andrei Antal care a depășit zi de zi productivitatea muncii în abataj cu 1 500 kg pe post. Prin- creșterea productivității
Colectivul de oameni ai muncii de la sectorul II al minei Petrila a raportat Îndeplinirea sarcinilor de plan ce le reveneau pe primul trimestru „ ------al acestui an. Ca urmare muncii, brigada a extras a organizării mai bune a peste prevederile planului producției, folosirii din în acest trimestru 3 500 tone de cărbune. Cu rezultate bune se înscriu și celelalte brigăzi ale sectorului conduse de Gheor- ghe Poienaru, Gheorghe Balica și Ion Marinciuc.

producției, folosirii plin a timpului de lucru, creșterii indicilor de utilizare .a utilajelor din dotare, au extras suplimentar peste 5 600 tone de cărbune. La acest plus, o contribuție de seamă a

Foto : Cristian ȘTEFAN
Brigadierul Fe-re Belue și ortacii din formația de lucru pe care o conduce 

la sectorul III al minei Lupeni. Foto : Cristian STEFAN
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(Continuare in pag. a <-a)

unchiului" Ștefan Alba 'în abatajele
Vrednicia se măsoară în mii I

99

i 
I 
i
1

du dorința de a ajun
ge la cele mai bune for
mații, „recruții’’ inven- ’ 
tează de multe ori* 
„rubedenii". Spre exem
plu, ieșeanul Costel Do- 
robăț țsoia, marți, să a- 
jungă la Tăianu, fiindcă 
acolo are un unchi Nico
lae Tănase. Vasile Asolta- 
nei miza cinstit pe Gheor
ghe Toma, a auzit că or
tacii săi cîștigă bine.

— Dacă la Alba nu ne 
dă...

„La Alba" este de fapt . ,
brigada condusă de Ște- mtnet> s-a hotariț sa se 
fan Alba, omul pe care apeleze la artificierul Ște- 
toți cei ce vin la mina fan Alba, fost șef de (Continuare in pag. a 3-aj i

Petrila îl vor de „unchi", schimb la Voicu. ' S-a 
La 32 de ani să ai atiția lăsat greu convins, apoi 
nepoți ? Cum e posibil ? a acceptat „de probă" ; au 

trecut două luni, cu de
pășiri de 4 000 de tone de 
cărbune în februarie și la 
zi de 3200. Aceiași oameni, 
fără ajutorul cuiva, s-au 
depășit pe -sine. Șeful de 
brigadă a întrunit sufra
giile tuturor, este respec
tat pentru mqdul exem-

Răspunsul ni-l oferă ingi
nerul Ioșif Drumuș, șe
ful sectorului IV.

— Cine nu-și aduce a- 
minte de Eugen Voicu și 
realizările ortacilor săi 2 
După pensionarea sa, s-au 
schimbat mai mulfi șefi 
de brigadă, rezultatele 
oscilau des. plar cum- muncește fi ■

La nivelul organizației militează pentru mulțu-( 
de partid și conducerii minai rii-S» hn/H-îi- r\X Ion VULPE

*
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Mulțumiri

Start în campania de

h

_ In perimetrele ocoa
lelor silvice Petroșani și 
Lupeni se vor planta in 
această primăvară aproa
pe 400 hectare,)
• Material săditor din 

pepiniere propriuIn cadrul celor două o- coale silvice din Valea Jiului — Petroșani și Lupeni —, a fost declanșată campania de împăduriri din această primăvară. La Lupeni, în săptă- mîna trecută s-a lucrat pe șantierele Căprișoara și Valea Ungurului cu 100 de muncitori. Primele hectare au fost plantate cu specii repede crescătoare, îndeosebi molid. Trăgînd unele învățăminte din experiența de pînă acum, conducerea acestui ocol s-a preocupat de recrutarea forței de muncă necesare din . localitățile apropiate șantierelor de împădurire. Pentru ma săptămînă de lucru s-a reușit recrutarea muncitorilor și formarea a patru echipe cu cite 15 oameni localnici. Pe măsură ce timpul va permite'amplificarea campaniei, vor fi formate alte echipe de muncitori localnici, încadrarea în această activitate fiind deschisă tuturor celor ce doresc să lucreze
<_______________________

pn-

perioade scurte de timp pe șantierele de împădurire cele mai apropiate de domicilii. In aria de activitate a ocolului silvic Lupeni plantări masive se vor face în această primăvară pe șantierele Valomir, Sterminosu, inclusiv halda de steril „Ștefan", unde va fi continuată acțiunea începută' anul trecut prin plantarea unei suprafețe de încă 4 hectare (anul trecut s-au plantat aici 9 ha). Suprafața totală pe care silvicultorii din Lupeni o au de împădurit în a- ceastă primăvară , însumează 168 ha plantări integrale și 30 ha completări. De relevat este și ! faptul că ocolul silvic din Lupeni întregul material pentru sădit, și-l asigură din pepiniere proprii, ceea i ce înseamnă aproape un milion de puieți. Amenajarea unui solar acoperit cu o suprafață de 100 mp, asigurarea semințelor șî atestarea puterii de germinare a acestora la laborator — unde s-a constatat că sînt de cea mai bună calitate —, vin să dovedească preocupările de perspectivă ale silvi-

cultonlor din Lupeni pentru refacerea fondului forestier.Ocolul potrivit plan, va integrale de peste iar pe 30 de hectare face completări..
silvic Petroșani,- sarcinilor de executa plantări . pe o suprafață 200 de hectare, va După cum ne preciza șeful o- colului. ing, Ilie Macarie, pe versanții văilor Galbena, Roșia, Taia, Voievo- du, Girbovina, Jieț și Sa- șa vor fi plantate îndeosebi rășinoase repede crescătoare — molid și lari- ce —. în amestec cu specii autohtone valoroase— paltin și frasin —, materialul săditor fiind asigurat în cea mai mare parte și în cazul ocolului silvic Petroșani din pepiniere proprii.Campania a fost declanșată de silvicultorii din Petroșani pe șantierul Taia cu plantări de a- meliorare a unor porțiuni de sol erodat. S-a plantați de asemenea, în săp- tămîna trecută, circa 1 ha cu plop în aliniament în zona Jiu-Petrila. Se lucrează Cu 112 muncitori silvici, urmînd ca acest efectiv să fie sporit.

Toma ȚAțARCA

Aducem cele mai calde mulțumiri pentru sprijinul acordat în vederea* realizării iluminatului pu. blic pe Aleea Castanilor. De acum putem spune că . circul&m și noi civilizat, omenește, cînd mergem sau ne întoarcem noaptea de la activitatea de producție. Vă mulțumim în. că o dată pentru . promptitudinea cu care ații intervenit. ■ .
Mai multe femei de pe 

Aleea Castanilor, Lupeni

Dotări tehnice pentru agricultura 
Văii JiuluiAșa cum am mai infor- grape și remorci pentru mat cititorii noștri, in a--'pregătirea terenului și cest an au fost identifi- transportul materialelor cate noi suprafețe de te- agricole. închirierea se ren care au fost redate face printr-o comandă a- cultivării. Pentru a veni dresată la I.G.C.L, Petro- în sprijinul unităților că- șani, iar lucrările se exe- rora le-au fost repartiza- cută contracost. Pentru te terenuri cit și al cetățenilor care posedă terenuri agricole, I.G.C.L. Petroșani a fost dotată ctr patru tractoare noi U. 650, cu pluguri, discuitoare.

Grădinița cu program prelungit din orașul Vul
can. In imagine una din grupele mijlocii servesc mi
cul dejun. Foto: Șt. NEMECSEK

arat se percepe o sumă de 250 iei/ha, iar pentru grăpat 15 lei/hă. Solicitanții să se adreseze din timp unității prestatoare de servicii.
Agenda pionierească

, Odată cu declanșarea e- 
tapei de masă a acțiunii 
„Tot înainte!", pionierii Șco
lii generale nr. 6 Petrila și- 
au invitat părinții să vizione
ze spectacolul „Cinstim pa
tria, partidul ți poporul”. Pe 
scena clubului, 
din Petrila au 
gâzi artistice,

sindicatelor 
evoluat bri- 

___ ... formații de 
dans modern și dans tema
tic, formațiile de dansuri 
populare românești 
ghiare, grupul de 
folk, grupul vocal ** ’doric, 
recitalul de poezie ,. .rrioti- 
că, montajul literar-muzical- 
coregrafic „Steaguri albe în 
inimile toate". Finalul spec
tacolului a fost un adevărat 
imn închinat păcii și celui mai - 
ardent promotor al luptei 
pentru pace, tovarășul 
Nicolae Ceoușescu.

și mc m

Pioniera Mihaeia TOLOMEY,
Școala generală nr. 6 

Petrila
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— industrial-agricol
Șc. gen. Beriu— industrial-agricol
Șc. gen. Baia de Criș— silvicultură și expl. forest.
Șc. gen. Balșa— industrial-agricol
Șc. gen. Baru— mat. construcții 
Șc. gen. Băcia •— ' industrial-agricol 
Șc. gen. Boșorod— industrial-agricol
Șc. gen. Buceș— industrial-agricol. 
Șc. gen. Luneoiu de Jos— industrial-agricol 
Șc. gen, Orăștioara— industrial-agricol 
Șc. gen. Rapoltu Mare— industrial-agricol
Șc. gen. Rîu de Mori— industrial-agricol 
Șc. gen. Romos— industrial-agricol 
Șc. gen. Sarniizegetusa— industrial-agricol 
Șc. gen. Sălașu de Sus— industrial-agricol
Șc. gen, Sîntămăria Orlea ■— industrial-agricol 
Șc. . gen. Toplița— industrial-agricol
Șc. gen. Totești— industrial-agricol
Șc. gen. Vorța— industrial-agricol -
Șc. gen. Zam— industrial-agricol
Șc. gen. Șoimuș— industrial-agricol
Șc. gen. Vețel— industrial-agricol
Șc. gen. Peștișu Mare— industrial-agricol
Șc. gen. nr. 2— mecanică

'Șc. gen. nr. 1— mecanică 
Șc. gen, nr. 1— mecanică 
Șc. gen. nr. 1— mecanică
Șc. gen. nr. 2 Petrila— mecanică

’ INSPECTORATUL ȘCOLAR 
AL JUDEȚULUI HUNEDOARA *

9 s-® e

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ 
a opțiunilor elevilor claselor a YllI-a Ia preînscrierea din 21 martie 1982

Liceul și profilul

Lie. ind. nr. 1 Hunedoara— metalurgie— mecanică— electrotehnică— construcții -
Eic. ind. nr. 2 Hunedoara— ind, ușoară— mecanică
Lie. ind. nr. 3 Hunedoara— mecanică— electrotehnică— construcții
Lie. ind. nr. 1 Deva— mine, petrol, geologie —.mecanică— electrotehnică
Lie. ind. nr. 2 Deva— electrotehnică— mecanică
Lie. ind. nr. 3 Deva— materiale de construcții— silv. și expl. forestiere— mecanică— electrotehnică— construcții— prelucrarea lemnului
Lie. ind. nr. 4 Deva— construcții .— mecanică (secția română) 108— mecanică (secția maghiară) 36— materiale de construcții— electrotehnică c
Lie. ind. nr, 5 Deva— electrotehnică.
Lie. ind. Petroșani— mine, petrol, geologie ' ,— mecanică (secția română)— mecanică (secția maghiară)— electrotehnică— construcții

i Lie. ind. nr. 1 Lupeni

409
73

24
112
36

mecanica— electrotehnică
Lie. ind. Simeria— mecanică c ■ .—■ electrotehnică
Lie. ind. Vulcanmine, petrol, geologie mecanicăelectrotehnică M.E.E. construcții mecanică M.E.E. electrotehnică
Lie. ind. Petrila— mecanică—- electrotehnică
Lie. ind. Călan— metalurgie— mecanică— electrotehnică
Lie. ind. „Avram Iancu"— mine, petrol, geologie— ind. agricol— mecanică— matematică-fizică— electrotehnică
Lie. ind. Barza— mine, petrol, geologie— mecanică— electrotehnică— construcții
Lie. agroindustrial Ilațeg— industria alimentară4- industrial-agricol— electrotehnică —
Lie. agroindustrial Geoagiu industrial-agricolc. agroindustrial Ilia industrial-agricolLie. economic Petroșani— alimentație publică— economic
Lie. sanitar Hunedoara sanitar

108
144

36
108
36

144

144 .
108
36 81

J — mine, petrol, geologie 108 52 Lie. mat.-lizică „Decebai" Deva1 — mecanică 144 181 — matematică-fizică. 144 25S1 — electrotehnică 108 123 — mecanică 36 39I .— construcții 72 2 —- industrial-agricol 72 51
J Lie. ind. nr, 2 Lupeni ■' — chimle-biologie ' 36 97. — chimie industrială 144 75 Lie, mat.-fizică Hunedoara1 — mecanică 144 63 — matematică-fizică 144 211
• Lie. ind. „Aurel Vlaicu“ Orăștie — mecanică 216 94| — mecanică 216 297 .Lie, mat-fizică Petroșani1 — matematică-fizică . 36 41 — matematică 144 269
■ Lie, ind, nr. 1 Orăștie X Lie. pedagogic Deva| — chimie industrială 108 < 112 pedagogic ' 36 127

I

ȘCOLI GENERALE 
CU PRIMA TREAPTA 

Șc. gen. nr. 7 Deva. — chimie ind. -— mecanică . 
Șc. gen. Certej— mine, petrol, geplogie 
Șc. gen. Glielari— mine, petrol, geologie— mecanică 
Șc. gen. Teliuc—- mine, petrol, geologie
Șc. gen. nr. 1 Urieani— mine, petrol, geologie 
Șc. gen. Băița— mine, petrol, geologie
Șc. gen. nr. 6 Petroșani— mecanică
Șc. gen. Brazi— mecanică
Șc. gen. nr. 6 Petrila '— prelucrarea ’ lemnului— mecanică
Șc. gen. nr. I Petrila— mecanică
Șc. gen. nr. 4 Petroșani— ind. ușoară.
Șc. gen. nr. 4 Vulcan— ind. ușoară— mecanică
Șc. gen. nr. 1 Brad— ind. ușoară
Șc. gen. Lunca Cernii— industrial-agricol
Șc. gen. nr. 1 Hunedoara— industrial agricol— mecanică

, Șc. gen. nr. 5 Hunedoara— industrial-agricol.— mecanică
Șc. gen. Pui— industrial-agricol
Șc. gen. Dobra— industrial-agricol
Șc. gen. Blăjeni— industrial-agricol
Șc. gen. Vața de Jos— industrial-agricol
Șc. gen, nr. 2 Simeria— industrial-agricol— mecanică
Șc. gen. O.N. Călan— industrial-agricol— mecanică 
Șc. gen. Iseroni

Brad

36

I 
I 
I
I
I
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(Urmare din pag. 1)

Colectivitate

atinge chiar 1 300, mai a- 
les datorită ortacilor lui 

se lasă mai 
prejos nici cei tineri, șe

0 brigadă se îndreaptă 
spre eșalonul de elită
• De la începutul anului, brigada condusă

de Mihai Neștian de la sectorul I al I.M. Vul
can a extras suplimentar 1260 tone de cărbune 
• Productivitatea. muncii în brigadă a atins o 
medie de 8,28 tone pe post.

In acest an, sectorul I 
al I.M. Vulcan și-a de
pășit sarcinile de plan

s

cu stîlpii (șeful de sector ția medie zilnică a secto- 
rîde) a fost o problemă. rului va fi de 840 tone.
De două ori m-am dus la Sînt însă deja zile cînd
tovarășul director, dar atinge chiar 1 300, mai a- 
dînsul m-a pus în situa
ția să-l înțeleg. Alba l-a Alba. Nu 
convins și a obținut stil- . .........
pii. Deci, nu numai bri- ful de brigadă rostește 
gada contează pentru el, ... . ,
ci și ortacii săi.

urmează cursurile de ca
lificare. Am permanenti
zat zece tineri.

— Cum e Cu Strîmbens
chi? - \

Știam că nu are-pe
reche la muncă, lucrase 
doar la noi. Se căsătorise, 
nevasta l-a tras pe plaiu
rile ei. Pînă la urmă tot 
Sțrîmbei, c-așa-i zic eu, 
are numele preg. lung, a 
convins-o că rostul lui e 
la mina Petrila, că aici 
sînt mai respectați ca o- 
riunde. Se făcuse ș,co
merciant", ba chiar luase* 
și o amendă administrati
vă. Acum e din nou unul 
dintre cei mai buni din 
brigadă. Ca el sînt : Ra
du Florea, Spiridon Do- 
roftei, Petru Irimia și 
mulți alții.

— Dar cu Paraschiv ?
— Păi, îți mai vine de 

treabă cînd auzi opt co
pii Într-Un apartament ? 
Eu mai puteam aștepta.

— Stîlpii?...
— înainte de a face 

baie, trec prin incinta 
minei. In carnețel notez 
toate materialele găsite. 
Stîlpi erau, am găsit și 
înțelegere la tovarășul 
director.

Se spune despre Alba 
că face 40 de șuturi pe 
lună, vrea să-și cunoas
că ortacii, s-a luat și Tă
iau după el, cind a vă
zut că așa apar miile de 
tone in plus. Se mai spu
ne, și ne-am convins de 
aceasta, că „ciubărarul 
-ef“ e om dintr-o bucată, 
trup și suflet pentru or-, 
tacii săi, pentru cărbu
ne, argumentînd zicala 
„omul potrivit la locul 
potrivit". Iată de ce 
niulți ar vi ea să-i fie,,ne 
poli", adică să ia parte fa 
lecțiile lui de omenie 
r'ăruire pentru binele 
fericirea tuturor.

mirea oamenilor, in aba
taj, dar și in viața de 
toate zilele. Moțul aces
ta mîndru, alintat de in
timi cu pgrecla de „ciu- 
bărar șef", merge pînă 
în pinzele albe pentru re
zolvarea tuturor proble
melor. Trei momente din 
scurta lui activitate de 
forhaier .ni se par edifi- ' 
catoare.

— Iși ridică ochii mai 
înalt decit orizontul lui, 
remarcă șeful de sector. 
Se dovedește. în primul 
rînd, un om de rără ome
nie. Revenise la mină Pe
tru Strîmbenschi, avuse
se un necaz, care intirzia

Emil DEMlAN

«•

cu mîndrie numele lui 
Ioan Erduș, Iulian Bbyte,

an un al doilea a- 
va fi dotat cu com- 
mecanizat, produc- '

ca patriotică, d cerut ca 
noua locuință să-i fie re
partizată lui Paraschiv, 
fiindcă pe el nud dă ni
meni afară din casă. Și

4—

Omenie

la I. M. Aninoasa

ATITUDINI

acea zi de duminicii,

ii n de de 6 speti upă

genă — ne spunea șeful 
sectorului — iar Neștian 
este, un miner priceput, 

cu peste 8 800 tone de căr- Buna organizare a locu
țiune. Alături de forma- lui de muncă și a aprovi- 
țiile care au contribuit la zionării cu materiale, fo- 
realizarea acestor rezul- loșirea rațională a tim- 
tate se află și brigada lui pului de muncă sînt iz-- 
Mihai Neștian. Despre șe- vogrele acestor succese.' 
ful de brigadă, despre or
tacii lui și rezultatele a- 
cestora ne-a vorbit sing. 
Ioan Turednu, șeful sec- ,
torului. le place munca.

. — ■ Mihai ‘

In „brigada tineretului", 
cum îi spun toți, nu au 
ce căuta cei certați cu 
disciplina, cei cărora nu 

t. Mihai 
Neștian are 

Neștian este ~~ * numai oame-
cel mai tînăf Bărbați care ni de nădej- 

Ăt'”K:on»'««zo. titlul dede: N‘“'" 
-vtor.^.cu cea miner

hiîcă me- 
die de vîrstă 
în brigadă .• 27 de ani. 
Prin voință și pasiune 
pentru muncă a urcat 
treptele devenirii profe
sionale. Și nici nu s-ar 
putea altfel, deoarece a 
învățat meseria de la băr
bați vrednici, cu practică, 
bogată in minerit. Dacă 
astăzi Neștian este un 
miner apreciat, aceasta se 
datorează și „veteranilor", 
de la care a primit u- 
neori un sfat bun, o în
drumare competentă des
pre modalitățile potrivite 
de integrare in pretențiile 
meseriei de miner.

Cei 28 de ortaci, care 
formează brigada lui 
Mihai Neștian, sînt oa
meni ambițioși și price- 
puți. Prin răspunderea și 
exigența fiecăruia, prin 
conștiinciozitatea în mun
că și o disciplină fer
mă au reușit lună de lu
nă să obțină numai re
zultate bune.

— Este o brigadă omo-

Oancea, Du
mitru Cure- 
cheru, Mihai 

~ Rely, Gheor- 
ghe Dobrotă, Costică Gri- 
gore, Dorin Barbu, Petri- 
că Miron, Gheorghe Ili- 
ciuc și enumerarea ar pu- ' 
tea. continua. '

‘ Dacă in prezent lucrez 
'numai’cu, tineri, zice de
seori Mihai Neștian 'și in 
continuare tot cu tineri 
vreau să muncesc. De ce? 
Lucrînd cit ei, reușesc 
mai bine să-i cîștig de 
partea noului. Un miner 
destoinic este acela care 
nu' obosește să învețe in 
permanență.

Șeful de brigadă le ce
re ortacilor să învețe și 
să îndrăznească mereu. 
Adică, să fie fruntași în 
muncă, să fie „în măsură 
să deschidă noi orizonturi, 
să doboare recorduri, in- 
tr-un cuvînt să facă mai 
mult decit cei dinaintea 
lor, să nu se mulțumească
azi cu ce au făcut ieri, șă ' 
tindă mereu spre mai 
mult și mai bine.

A

In

La trei locuri de mun
că, dificile, dar generoa
se în cqrbune, 56 de oa- 

, . menii iși fac acum, cureîncadrarea sa. A fost cu ,, prisosînță datoria. Cei 
vechi, oameni cu expe
riență mare: 12 șefi de 
schimb și mulți mineri, 
cu categoria specială: 
Nicolae Boboc, loan Si- 
pos, Vasile Herineanu, 
Marin Domnița, Dumitru 
Panțucu, Florea Mirea, 
Constantin Vasile și, nu 
in ultimul rind, Mihai 
Gavrilă. Brigada pregăteș
te momentul decisiv al 
mecanizării complexe. In 
acest
bgtaj

' • plex

I el la director, peste tot, 
) și pînă la urmă Strîm- 
) benschi i-a redevenit or- 
I tac. Constantin Paraschiv, 
I om cu patru copii, Icțcuia 
J vremelnic la șeful, de 
4 schimb Codreanu, pare- 

‘7 se un neam de-a lui, ca-
1 re avea și el patru copii.
I In această situație, Albă 
!a renunțat la repartiția 

sa, deși efectuase și muri-

Dezideriu Kuri.
— Te-ai legat la cap, 

Ștefan Alba, cînd ai pri
mit să fi șef de brigadă.

— Știam că o să fie 
dificil, dar nu imposibil 
să redresăm, brigada. Bu
curia mea și ă ortacilor 
mei e că, dacă in ianua
rie, la complex și întf-ițh 

,alt abataj s-au înregistrat, 
cîte o'mie de tone in mi
nus, în februarie am rea
lizat cite 2 000, dar ; IN 
PLUS. Și e vorba de a- 
cetași oameni. Ba chiar 

.unii noi, fără experiență 
in minerit. Am prins din 
nou gustul de a fi citați 
printre primii. S-a schim-.Ș 

-bat optica. 30 dintre

lit® .....

foița opiniei combative din colectivul sectorului 
și-a spus cuvtntul

Bătrînul pensionar 
Dumitru Cosmescu, de 
83 de ani, era disperat 
in ' _ ’
21 martie. încasase ba 
nii 
lei

nă-lungă"; Pentru a-și pro-- căra tainul cotidian de băutură ' și-a vindut 1<>. u- ința proprietate personală. Și acești bani s-au epuizat repede, existînd astfel pericolul comiterii altor acte antisociale.- Preventiv, mai ales , în. scopul „vindecării* de „apucăturile parazitare, losif Urelie a- fe acum „răgaz"- meditație luni. Să ram că.,risipirea aburilor alcoolului, se va trezi la realitate.
portret—RobotActuala biografie a lui Aurel Muntean- se circum-’ serie perfect „portretuiui- robot" al parazitului — fără Slujbă, locuind fără formei degale, în relații

de pensie — 1200 
-— iar iii piața a- 

groalimentară din Pe
troșani pierduse porto
felul cu întreaga su

mă. După îndelungi fră- 
mîntări și febrile în-colectivului Gheorghe Un- gureanu, Dumitru Mar.ovei, Constantin Ilanganu,Gheorghiță Pavel, Stelian Tuturuz, oameni care fac multe greutăți brigăzilor în care lucrează. Frații Marin și Mihai Nicolceoiu, maiștrii Liviu Stan, Pavel Mațe, loachim ObBș au cri- ■ •ficat aspru faptele nedemne ale ortacilor. lor atră- gindu-le atenția pentru ultima dată că este necesar ca și ei să depună eforturi substanțiale pentru a încadra î cil și opiniei scopul, certați mentare norme de etică și conduită minerească au promis că își vor revizui ati- ........................- tudinea față de muncă, șitore de muncă, trebuie să v°r fi exemple în muncă,

lele lor pe cei care volens- nolens nu se. încadrează în disciplina muncii. A apărut „la bară“ Nicolae Asaîței, vagonetar, omul-problemă al sectorului, , „campion" în ceea ce privește absențele, omul care s-a exclus singur — pentru că nu plăcut munca

Revenim la I.M. Aninoa- . sa, la invitația comitetului, de partid pe mină, la o nouă judecată muncitorească, de data aceasta la sectorul V producție. Ce s-a .petrecut’ la mina Aninoasa, did 11 februarie a.c,, de la prima, judecată muncitorească, și pînă în prezent ? Producția de cărbune a a- juns de Ja plus 518 tone, în luna februarie, la plus 2 534 tone la -finele lunii martie, iar numărul absențelor nemotivate a scăzut în medie’ pe zi cu 15. CU- toate succesele obținute, în această perioadă, la nivel de sectoare, se mai înregistrează" unele minusuri la producția de cărbune, minusuri determinate tot. de absențele nemotivate. La sectorul V, de exemplu, sector care înregistrează Ia zi un minus de 3'874 tone cărbune, acumulează în această lună un număr mare de absențe nemotivate, Comitetul de partid pe mină și sector, împreună cu conducerea întreprinderii, au Organizat • judecată muncitorească al cărei scop s-a dovedit educativ.Eonstituiți în instanțămuncitorească mineriischimbului 1 au chemat să dea socoteală pentru fap- mai fost puși în discuția

i-a din .cunoscuta brigadă a .lui Bo- cor. Acum lucrează lă întreținere unde continuă să facă .nemotivate. Crede poate că la întreținere merge să fii indisciplînat, să "■ lipsești de la șut ? Vasile Bancilă, maistru, l-a sfătuit sinew-, prietenește : „Mai lasă chefurile deoparte și așeâză-te pe treabă, Nicolae, că nu mai merge așa, fiecare trebuie să fie responsabil de faptele sale. Ești om în plină pu- L._ ____ .fii un exemplu pentru ti- demne de toată ■ lauda, nerii cu care lucrezi. Ți-o spunem pentru ultima dată ! dacă nu vei căuta să te debarasezi de viciile pe care le ai, vom fi nevoiți să te excludem din rîndu- rile noastre".Din același schimb au fost judecați Mihai Avata- jitei, Gheorghe Vasile și Ionel Berinde, ultimul auzind despre ce este vorba a dat bir cu fugiții. Au

i se în disciplina mun- tehnologică. Forța colective și-a atins Multi dintre cei cu cele mai ele- ■
Generalizată la nivel de schimburi și formații ; de lucru judecata muncitorească de la sectorul V al minei Aninoasa și-a dovedit eficiența. In a doua jumătate a .lunii martie, sectorul a pășit ferrn pe calea redresării recuperînd din minusul de 3 874 tone peste 1 200 tone cărbune.
, Cornel BUZESCU

sprijinul ’sergentu
lui major 'Roman Bota, 
de la Miliția municipiu
lui Petroșani am dat de 
urma unor pierde-vreme, 
care, in ciuda sfaturilor 
și avertismentelor, nu 
S-au decis- să se reintegre
ze demn in societate. Ca
zurile despre care vom 
aminti au constituit su
biectul deli
berărilor 

prompte ale 
oamenilor în 
robă, cei ce 
sfidează nor
mele eticii și echității so
cialiste au fost aspru pe
depsiți.

RECIDIVISTULLa 44 de ani, Carol Loy nu s-a decis încă asupra drumului pe care trebuie să-1 urmeze in viață. Cir- me. legale, în relații de cunîstanțele- parazitismului concubinaj, în urma.cărora șînt destul de'grave —- fă-, au rezultat trei copii. Ți- ră ocupație, locuia fără forme legale la un cunoscut, in schimbul prestării unor servicii ocazionale. Cum Carol Loy se afla în postura de recidivist, recent a foșt condamnat la 6 luni închisoare corecțio- nală, cu executarea pedepsei în dosul gratiilor.
PAHARUL CU GHINIONUn alt „client" al crețului nr.. 153/1970 dovedit losif Urelie Petroșani. Consumul excesiv de băuturi alcoolice a făcut din el neom, iată de ce soția și cei doi copii l-au părăsit,’ Cum nu vrdiâ să muncească, a încercat să se înfrupte din avutul particular, dar legea i-a potolit apucăturile de „mî-

ai.nd. totuși cont de situa- . țra sa. de necesitatea îndeplinirii îndatoririlor de părinte, completul de judecată a dovedit, In spiritul legii, clemență, uț-mînd ■«pedeapsa administrată fie executată la locul muncă.
SCHIMB PĂGUBOSCine se aseamănă se a- dună, sună proverbul stră- bun. In aceeași locuință în care găsise sălaș vremelnic-Aurel Muntean s-a a- ciuit și Marca Negrean, care își părăsise familia și munca, în favoarea .. unui concubinaj și a traiului parazitar. N-a înțeles sfaturile oamenilor de inimă, a- cum trage ponoasele propriului nărav.

Sever NOIAN

ca sa 
de

trebări în dreapta și-n 
stingă, la care nu pri
mea nici mii răspuns, iși 
pierduse orice speran
ță...

In același timp, o fe
meie, tot în vîrsță, tre
cută prin multe greu
tăți în viață; pensiona
ra Clara Kolgptan cu 
domiciliul în strada 
Trandafirilor, blocul 18, 
scara III, apartamentul 
27 Petroșani preda Ia 
miliție portofelul găsit 
de ea în piață. Astfel, 
la numai o jumătate de 
oră de la pierdere, pă
gubașul reintra în po
sesia pensiei intacte, O- 
ferindu-i-se recompensă, 
femeia ce făcuse dova
da unei adevărate dem
nități civice, a refuzat 
spunînd : „Orice om 
cinstit, cu o scînteie de 
omenie în el, ar fi pro
cedat ca mine".

Aceasta da, omenie !



Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

(Urmare din pag. 1) revoluționară a membri-eco-
asi- lor de partid, pentru ridi- 

pen 
con-

care Ie ridică viața, la dez
voltarea democrației socia
liste, la întărirea Unității 
dintre partid și popor.

7, Plenara a
Raportul privind activitatea 
internațională a 
și statului în 1981 și princi
palele orientări în politica 
externă în anul 1982.

Aprobînd întru totul ac
tivitatea internațională a 
partidului și statului, Co-

lor necesari pentru reali
zarea planului de producție 
în industrie, agricultură, 
construcții, transporturi și 
celelalte sectoare de acti
vitate. In anul 1981 au in
trat în producție peste 
380 000 muncitori calificați, 
16 022 maiștri și 37 000 ab
solvenți ai învățămîntului 
superior, din care peste 61 
la sută ai facultăților cu 
profil tehnic. _______  . ______ f__

Comitetul Central a sta- mitetuî Central a subliniat 
că ea s-a desfășurat în con
formitate cu obiectivele sta
bility de Congresul 
XII-lea al P.CJR., cu _ 
rientărlle și indicațiile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral ai Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Plenara a dat o înaltă 
apreciere rolului 

» al tovarășului _
Ceaușescu în elaborarea 
și în înfăptuirea politicii 
externe a partidului și sta
tului, contribuției ^ale deo
sebite la promovarea cau
zei destinderii, securității, 
păcii și colaborării inter- 
națioaie, la realizarea i- 
dealurilor de libertate, in
dependență și progres ale 
tuturor popoarelor. In con
dițiile, complexe ale si
tuației internaționale actua
le, strălucitele inițiative și 
acțiunile energice ale to
varășului N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu pentru 
mare și pace s-au bucurat 
de adeziunea și participa
rea entuziastă a întregii 
noastre națiuni au avut 
un larg ecou internațional 
și au dat o puternică ex
presie solidarității eu for
țele politice și opinia pu
blică din Europa și din 
alte continente în lupta 
pentru dezarmare și, în 
primul rînd, pentru dezar
mare nucleară, pentru salv
gardarea dreptului popoa
relor la viață, la dezvolta
re liberă si independentă.

C.C. al ’ P.C.R. a sub
liniat că, în realizarea o- 
biectivelor politicii ex
terne a partidului și sta
tului nostru, o importan
ță deosebită au avut-o 
continuarea și intensifi
carea dialogului la nive
lul cel mai înalt, mate
rializat în întîlnirile și 
convorbirile tovarășului altor popoare, în slujh^
Nicolae Ceaușescu cu șefi acestei cauze nobile, si
de stat și de guverne, cu ceasta exprimînd hotă- 

rîrea României de a face 
totul pentru înfăptuirea 
năzuințelor celor mai ar
zătoare ale omenirii, pen
tru eliberarea tuturor rta. 

’ țiunilor de pericolul unui 
război atomic nimieitor.

In legătură cu activita
tea internațională a parti
dului și statului, plena
ra a adoptat în unanimi
tate o hotărîre, ’care se 
va da publicității.In încheierea lucrărilor plenarei, întîmpinat cu vil și puternice aplauze, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. seeretar general ai Partidului Comunist Român.

țjjjvîntarea' se va da pu
blicității.

predat preocuparea cons
tantă a Partidului Comu
nist Român, a Republicii 
Socialiste România de a 
pune pe prim plan în
tărirea prieteniei și co- 

. laborării cu toate state
le socialiste, acordînd, în 
acest cadru, o atenție deo
sebită relațiilor cu țările 
socialiste vecine. Partidul 
și statul nostru au conso
lidat, de asemenea, rela
țiile de colaborare și so- 
lidaritate cu țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate. 
Totodată, în spiritul co
existenței pașnice, Româ
nia și-a extins relațiile 
cu țările capitaliste dez
voltate.

C.C. al P.C.R. a subli
niat că România socialis
tă a acționat în anul 1981 ,
cu fermitate pentru întă. 
rirea securității și coope
rării în Europa, 
dezvoltarea colaborări

■ dintre țările 
pentru oprirea 
de noi rachete cu cază 
medie de acțiune și re
tragerea celor existente, 
pentru înlăturarea com
pletă a armelor nucleare 
de pe continentul euro
pean și începerea de nega- 
cier! în acest scop. • pen
tru trecerea la măsuri de 
dezarmare, în primul rînd 
de* dezarmare nucleară, 
pentru soluționarea prin 
mijloace pașnice a tutu
ror problemelor litigioase 
dintre state,- pentru li
chidarea subdezvoltării și 
edificarea unei noi ordini 
economice mondiale.

Plenara a hotărît ca și 
în viitor activitatea inter
națională a partidului și 
statului să fie Consacra
tă neabătut întăririi co
laborării și solidarității
cu forțele progresiste, de
mocratice, antiimperialis- 
te, cu toate popoarele, 
pentru a se imprima un 
curs nou în viața inter
națională, spre destinde
re, securitate, indepen
dență națională, dezar
mare și colaborare, pen
tru triumful păcii și 
cialismului.

Plenara a hotărît să 
intensifice acțiunii 
manifestările consacrate 
păcii >și dezarmării, , ale 
poporului nostru, conco
mitent cu manifestă» 1», 

slujh^

carea conștiinței socialiste 
a maselor.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
indicat comitetelor jude-, 

țene, municipale, orășenești 
și comunale să acționeze în 
continuare pentru ridicarea 
la un nivel tot mai înalt 
a activității politice și or
ganizatorice a tuturor or
ganelor și organizațiilor de 
partid, pentru întărirea per
manentă, în primul rînd 
calitativă, a rîndurilor 
partidului, asigurînd a- 
cordarea înaltului titlu de 
comunist acelor oameni ai 
muncii care prin întrea
ga lor activitate dovedesc 
că luptă cu hotărîre pen
tru aplicarea politicii in
terne și externe a partidu
lui și statului nostru.

5. Comitetul Central al 
P.C.R. a examinat și apro
bat, în unanimitate, Ra

portul cu privire la activi
tatea desfășurată în anul 
1981 de către organele de- 
partid, de stat și organiza
țiile de masă pentru înfăp
tuirea politicii de cadre a 
partidului. S-a evidențiat 
că, pe baza hotărîriior Con
gresului al XII-leu, a pre
vederilor Programului și 
Statutului partidului, în 
conformitate cu indicațiile 
tovarășului N i c e 1 » • 
Ceaușescu, organele de 
partid, organizațiile de 
masă, conducerile ministe
relor și instituțiilor centra
le au acționat consecvent 
în direcția perfecâtotolrR

rea puterii instalate în 
centralele nuclearo-electri- 
ce. Pe aceste baze se va asi
gura creșterea producției 
de energie electrică de la 
74,1 miliarde kWh la 82,5 
miliarde kWh în 1985 și la 
110 miliarde kWh în 1990.

Plenara a adoptat, de 
asemenea, un ansamblu de 
măsuri vizînd creșterea 
contribuției cercetării ști
ințifice și tehnologice Ia 
realizarea programului e- 
nergetic, precum și pen
tru perfecționarea con
ducerii sectorului energe
tic și reducerea continuă a 
consumului de energie.

Plenara și-a exprimat 
convingerea că organele și 
organizațiile de partid vor 
face totul pentru a asigu
ra unirea șl mobilizarea 
largă a inițiativei și efor
turilor oamenilor muneii 

din toate ramurile ecouo- . 
miei naționale care con
tribuie la dezvoltarea ba
zei energetice a țării — ți 
in primul rind a puternicu
lui detașament al minerilor 
și eaergețidenilor — asigtt- 
rînd îndeplinirea exempla
ră a tuturor obiectivelor și 
prevederilor stabilite.

In legătură cu îndeplini
rea programului energetic 
în cincinalul 1981—1985 și 
dezvoltarea bazei energeti
ce a țării pini în 1990, ple
nara a adoptat în unanimi
tate o hotărî-re, care se 
publicității.

3. Comitetul Central 
P.C.R. a examinat și _ 
probat, în unanimitate, Ra
portul privind rezultatele 
recensămîntului animale
lor domestice, de la 1 fe
bruarie 1982, și unele mă
suri pentru realizarea pro
gramului de întărire a au- 
toconducerii și autoaprovi- 
zionării teritoriale, precum 
și asigurarea aprovizionării 
în bune condiții a popu
lației.

Analizînd rezultatele re- 
censămintului, plenara a 
subliniat că în anul 1981 
s-a înregistrat o creștere 
importantă a efectivelor de 
animale, cu excepția bovi
nelor, aceasta constituind 
o dovadă grăitoare a juste
ței politicii partidului de 
dezvoltare și modernizare 
a agriculturii, în concor
danță cu directivele Con
gresului al XII-lea al 
P.C.R. Sporirea efectivelor 
de animale și păsări a fost 
posibilă ca urmare a mă
surilor și sprijinului acor
date de partid și de stat în 
asigurarea condițiilor de 
creștere a animalelor și a 
cointeresării producătorilor 
agricoli.

Apreciind că în prezent 
agricultura noastră dispu
ne de efectivele necesare 
realizării programelor pri
vind autoconduc.erea și au- 
toaprovizionarea teritorială, 
plenara a stabilit o serie

- de măsuri pentru realiza- că conducătoare a întregii 
rea în cele mai bune con- societăți, pentru educația
•••••• • • • • • •• • • • • • • • • • • ••••••• • • •• • • •.••••• • • •: e • •• • • ••••••••••••.

diții a acestei sarcini 
nomice importante, 
gurîndu-se condițiile 
tiu realizarea unui 
sum corespunzător al în
tregii populații. Plenara a 
hotărît să se acorde în 
continuare cea mai mare 
atenție dezvoltării zooteh
niei, îmbunătățirii 1 subs
tanțiale a activității de 

.......... a

examinat

partidului

j-.-

dă

al 
a-

creștere și reproducție 
animalelor.

Plenara și-a exprimat 
convingerea că muncitorii 
din * întreprinderile agrico
le de stat, țăranii coopera
tori, specialiștii, producă
torii individuali, toți lu
crătorii din zootehnie vor 
acționa și pe viitor cu în
treaga responsabilitate pen
tru înfăptuirea programelor 
privind sporirea efectivelor 
de animale la toate speci
ile, condiție esențială a 
creșterii veniturilor lor și, 
totodată, a satisfacerii ce
rințelor economiei naționa
le, a bunei aprovizionări a 
populației.

Plenara » în
unanimitate • hotărîre cu 
privire Ia unele măsuri 
pentru realizarea progra
mului de autoconducere și 

autoaprovizionare teritoria
lă a populației, care se dă 
publicității.

4. Comitetul Central al 
P.C.R. a analizat și apro
bat, în unanimitate, Rapor
tul cu privire la efectivul, 
compoziția și structura or
ganizatorică a partidului la 
data de 31 decembrie 1931.

La această dată. Parti
dul Comunist Român cu
prindea în rîndurile salo 
3 ISO 812 membri de partid, 
cu 106 476 mai mulți decît 
la finele anului 1980. Din 

totalul membrilor de partid, 
75,03 la șută își desfășoară 
activitatea în sfera pro
ducției materiale, din care 
55,14 la sută provin din 
rîndul clasei muncitoare. 
Faptul că 20,31 la sută din 
populația majoră a țării și 
30,44 la sută din cea acti
vă face parte din rinduri- 
le partidului demonstrează 
forța organizatorică a parti
dului, adeziunea deplină a 
întregului popor la politica 
sa' internă și externă, uni
tatea lui indisolubilă în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice contempora
ne.

Plenara Comitetului Cen
tra] a apreciat că, acțio- 
nînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului ai XII-lea al 

■ partidului, pl orientărilor 
secretarului general al 
partidului, t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, comite
tele județene, municipale, 
orășenești și comunale, or
ganele și organizațiile de 
partid din întreprinderi, 
instituții și unități agricole 
au desfășurat o susținută 
și intensă activitate politi- 

' co-organizațorică pentru în
tărirea continuă a rinduri- 
lor partidului și creșterea 
rolului său de forță politi-

biiit un program de mă
suri care să asigure per
fecționarea continuă a 
muncii organelor de partid, 
de stat, a organizațiilor de 
masă și obștești pentru în
făptuirea neabătută a hotă
rîrilor conducerii partidu- , 
lui, a indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
domeniul politicii de cadre.

6. Plenara a analizat și 
aprobat în unanimitate Ra
portul privind activitatea 
de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamați- 
itor și cererilor oamenilor 
muncii, adresate conducerii 
partidului, organelor locale 
de partid și organelor de 
stat, organizațiilor de ma
să și obștești, în anul 1981.

Plenara Comitetului Cen
tral a subliniat că prin scri
sori și audiențe s-a reali
zat și în anul 1981 un am
plu dialog între conducerea 
partidului, organele de 
partid șl de stat, organi
zațiile de masă și obștești 
și masele largi de oameni 
al muncii, s-au întărit și 

u. rr- — -,____r - îa*i rattW legăturile partî-
continue a muncii de se- dului cu poporul, s-a to- 
iecțlonare, creștere pro
movare a cadrelor, care, în 
strînsă unitate cu masele 
largi de oameni ai muncii, 
militează cu fermitate pen
tru asigurarea progresului 
multilateral al României 
socialiste. A crescut pon
derea muncitorilor în a- 
paratul de partid și al or
ganizațiilor de masă, com
poziția pe profesii și ca
tegorii sociale a cadrelor 
de partid, de stat, ale or
ganizațiilor de masă și din 
economie corespunzînd 
concepției partidului pri
vind rolul ce revine clasei 
muncitoare în societatea 
noastră, în strînsă unitate 
și colaborare deplină cu 
țărănimea, intelectualitatea 
și celelalte categorii de
oameni ai muncii. A spo
rit, totodată, gradul de
participare a femeilor la 
viața economico-socială și 
politica a țârii, s-a mani
festat o preocupare deose
bită pentru promos area in 
funcții de conducere a ce
lor mai bune cadre din rîn
dul naționalităților conlo- . 
cuitoare, corespunzător activități, 
structurii pe naționalități a 
populației, au fost create 
condiții pentru îmbinarea 
armonioasă a experienței 
cadrelor mai vîrstnice 
entuziasmul și puterea de 
muncă ale celor tinere.
” Organele de partid, mi
nisterele, centralele și în
treprinderile industriale au 
acordat în același timp o 
atenție sporită pregătirii 
muncitorilor și specialiști-

tărit democrația, muncito
rească, socialistă din țara 
noastră.

Prin scrisori și audiențe, 
cai ce muncesc și-au expri
mat aprobarea deplină la 
politica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, precum și înalta apte-*' 
ciere față de înfăptuirile re
marcabile obținute de po
porul român, sub conduce
rea P.CJB., a secretarului 
său general, în opera de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvolta
te. -

Plenara a relevat însem
nătatea deosebită a indica
țiilor date de secretarul ge
neral al partidului, la ple
nara C.C. al P.C.R., din 
martie 1981, privind activi
tatea cu scrisorile și audien
țele, care au avut un larg 
ecou în rîndul maselor de 
oameni ai muncii, sporind 
preocuparea cetățenilor 
pentru respectarea legali
tății, a normelor eticii și 
echității socialiste și au 
dus al creșterea răspunde
rii organelor și organizați
ilor de partid pentru con
ducerea directă a acestei

cu

Plenara a stabilit mă
suri care să asigure îmbu
nătățirea organizării, con
ținutului eficienței muncii 
în domeniul scrisorilor și- 
audiențelor. determinînd 
astfel atragerea tot mai 

maselor la con- 
treburilor 

rezolvarea 
concrete

largă a 
ducerea 

•tești, la 
blemelor

obș- 
pro- 

pe

Centenarul nașterii lui Nicolae Titulescu
MOSCOVA 31 ■— Tri- M. D. Iereșenko, doc- 

misul Agerpres, I. Dumi- tor în științe istorice, și 
trașcu, transmite: La Ins- Ion Mielcioiu, însărcinat 
titutul de slavistică și cu afaceri a.i. al Itomăniei 
balcanistică al Academiei in U.R.S.S., au evocat pe. 
de Științe a U.It.S.S. din larg viața și activitatea
Moscova a fost organiza^
tă o adunare omagială
consacrată împlinirii a ... , ___ _____ r
100 de ani de la nașterea perioada interbelică, 
lui Nicolae Titulescu.

lui Nicolae Titulescu, per
sonalitate marcantă a vie
ții politice românești in 

' _ ■ di
plomat și jurist de pres-

tigiu internaționali Vor
bitorii au scos în eviden
ță contribuția lui Nicolae 
Titulescu la stabilirea re
lațiilor dintre Itomănia și 
Uniunea Sovietică in - 
1934, au relevat atitudi
nea sa fermă împolrijțfl, 

fascismului, agresiunii, re
vizionismului și politicii 
de forță și dictat.

Miting de prietenie 
româno-vietnamez
HANOI 31 (Agerpres).— Delegația Partidului Comunist Român ia congresul P.C. din Vietnam, condusă de tovarășul ion Coman, membru ăl Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a luat parte la un miting al prieteniei româno-vietnameze, organizat la Universitatea de Stat din Hanoi.

«EDACJIA $i ADMINISIRAțlA i Petroșani, »t«. Nico’oe Bdiceicr.

ai
6-

hotăritor 
Nicolae

dezar-

conducători de partide și 
mișcări de el berare nați
onală, cu alte 
lăți politice, 
tanți ai vieții 
ce și cultural-științifice 
din diverse țări.

Plenara a relevat cu sa
tisfacție că Partidul Co
munist Român a dezvol
tat și diversificat rela
țiile de colaborare și so- 
lidaritate cu partidele co
muniste și muncitorești, 
partidele socialiste și so- 
cial-democrațe, cu alte 
partide și forțe politice 
de ' guvernămînt, organi
zații și mișcări de. elibe
rare națională.

Comitetul Central a a-

personali- 
reprezen- 
economi-

pentrr.

bale-.niej. 
anf'-Șii

so-

se
Și

SESIUNEA COMISIEI DUNĂRII
./ BUDAPESTA 31. (A-,gerpres). —- In perioada 23—30 martie s-au desfășurat, la Budapesta, lucrările sesiunii a 40-a a Comisiei Dunării.La lucrări au participat delegațiile statelor mem-. bre ale comisiei — Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria și U.R.SJS., —

precunt și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din R.F. Germania, ai Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa și ai Comitetului internațional de înregistrare a frecvențelor al U.l.T.Sesiunea a adoptat măsuri privind problemele hidrotehnice, nautice, hl- drometeoroiogice șl de ra- diocomunicații.
• . ■ ■ / . ' ■ ——————«uri/! ■ •-ou u,
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