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Sub președinții tovarășului Nicolae 

Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, în zilele de 29 și 30 
iunie, a avut loc Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La lucrările plenarei au participat ca invi
tați prim-secretari ai comitetelor județene 
de partid, cadre de conducere din ministere, 
’ istituții centrale, organizații de masă și 
obștești, redactori șefi ai presei centrale, 
care nu sînt membri ai C.C. al P.C.R.

4n cadrul dezbaterilor asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi au luat 
cut intui tovarășii: Pavel Aron, Marin
Enache, Anton l.ungu. Ștefan Rab, Necu-

lai Agachi, Dumitru Rcjan, Vasile Băr- 
bulescu, loan Avram, Radu Bălan, Maria 
Gheorghe.

1. Dezbătînd Raportul Consiliului de 
Miniștri cu privire la realizarea Planu
lui național unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe semestrul I și 
măsurile ce trebuie luate pentru îndepli
nirea integrală a planului pe acest an, 
plenara a relevat cu satisfacție, succesele 
obținute de oamenii muncii din toate 
sectoaiele economico-sociale în creșterea

Plenara Consiliului National 
al Frontului Democrației 

și Unității Socialiste
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România. pre
ședintele Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, joi, a avut loc ple-

nara Consiliului National 
al F.D.U.S.

Pe ordinea de zi au fi
gurat următoarele 
bleme :

1. Programul 
aplicarea fermă a 
piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii,

perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, a 
sistemului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buției în acest cincinal ;

2. — Programul națio-

Plenara Comitetului
Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
a avut loc Plenara 

Comitetului Central al Or
ganizației Democrației și 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de 
aflat următoarele

piilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, 
perfecționarea anis-
mului cconomico-i . ciar, 
a sistemului de retribuire 
a muncii și creșterea retri
buției în acest cincinal ;

2. — Programul național 
pentru asigurarea unor
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ȚARII CIT MAI MULT CÂRBUNE •
Să înfăptuim indicațiile secretarului genera! al partidului I

Cu planul semestrial depășit

Producții sporite 
din abatajele mecanizate

Sectorul IV, I.M. I.onca

Cu toate 
mina are un

1 700 tone de 
Cu rezultate

mai cînd 
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în sub. 
acestea 
plus de 

căr- 
deose-

24 500 tone 
peste plan
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poate 
cinci 
poale scrie 

Dar ce 
cinci

producții sigure 
le prin creșterea 
aiului productiv 
tului, mai buna 
re și folosire în mod 
tar a terenurilor 
a

și stabi- 
potenți- 

al pămiit- 
organiza- 

unî- 
agricole, 

întregii suprafețe a ță-

l’roduclivilatea niun- 
planificată in abataje- 
mecanizate a celor do- 
sectoare a fost depăși- 

în medie cu peste o to
pe post.

Printr-o mobilizare exem
plară minerii 
au reușit în cinci 
semestrul I să-și 
și să depășească 
de plan. Singura

a făcut-o luna 
s-au confruntat cu 
greutăți inevitabile 
teran. 
la zi 
peste 
bune.
bite se înscriu minerii sec
toarelor III și IV, care au 

lor ca
mera - 

în do- 
rapor-

! de 
iunie.

folosit la întreaga 
pacitate complexele 
nizate pe care le au 
tare. Sectorul III 
tcază cu o zi înainte 
încheierea lunii i 
depășirea sarcinilor de plan 
semestriale cu 15 6G0 tone, 
iar sectorul IV cu 15 500 
tone de cărbune cocsifica
bil. Cu planul semestrial 
depășit se înscriu și mi
nerii sectorului V 
totalizează 
anului un 
6 200 tone 
sificabil.

care
de Ia începutul 
plus de peste 
de cărbune coc-

Minerii sectorului 
la I.M. Lonea s-au 
și în luna iunie în 
tea întrecerii 
pentru a da țării cit 
mult cărbune. Ei au 
tras suplimentar peste 
tone, totalizînd astfel 
la începutul anului 
plus de 24 500 tone de 
bune. La acest plus o 
tribut ie deosebită au 
minerii din brigăzile con
duse de Zaharia Bălăuță, 
Florea Anton, Ion Botca- 
nu, Grigore Mîndruț și 
Ioan Ilinca, brigăzi care 
lună de lună au raportat 
însemnate depășiri la pro
ducția fizică dc cărbune. 
Aceste depășiri au la bază 
buna aprovizionare a locu
rilor de muncă cu materi
ale, buna organizare a 
muncii pe cele trei schim
buri și folosirea la capa
citate a întregului potenți
al tehnic și uman de care 
dispune sectorul.

Brigadierul Zaharia Costache de la sectorul III al minei V ulcan, unul din
tre promotorii mecanizării in Valea Jiului. Iu imagine brigadierul alămri dc 
ortacii din schimbul condus de Petru Bălan. loto: Șt. NEMECSEK
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Condițiile pe care le avem 
ne permit să apreciem: 

în lunile următoare 
ne vom realiza 

sarcinile de planu
Cu prilejul consfătuirilor dc lucru care au avut 

loc la C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a .subliniat necesitatea creșterii producției de cărbu
ne pentru asigurarea independenței energetice a ță
rii. Despre modul cum se acționează pentru realiza
rea acestui deziderat major la I.M. Dîlja am purtat 
o discuție cu ing. Aurel

ne spunea:
Marhan, directorul minei,

e se 
pla in i 
Ce se 
cinci secunde ? 
ț>e poate citi în 
cunde ?

Dincolo de 
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zei vă tot telul de lapte 

exemplificăm : 
pom infrint este o 
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Valriiu CO AN DR AȘ

CARATELE OAMENILOR 
PREPARĂ CUARȚUl 

maistrul Nicolae Stoi și 
lăcătușul Roman Gros, 
(nalta lor profesionalita- 
le, neliniștea continuei 
căutări a noului, i-a în
demnat să se gîndească la 
o soluție. Frămîntarea, 
căutările, efortul lor cre
ator ' s-au materializat în 
găsirea unei soluții sim
ple, de foarte mare efici
ență. Este vorba, de con
ceperea și realizarea unui 
nou filtru cu caracteris
tici tehnice deosebite.

Avantajele noului 
tru sînt evidente. în con
dițiile 
NUCE 
țic se

în biografia tînărului 
colectiv al Secției pre
lucrătoare de cuarț de la 
Uricani, data de 1 
iembrie 1082 rămîne 
scrisă ca un moment 
referință pentru 
tatea de creație, de ino
vare, a oamenilor de aici.

...Pentru buna desfășu
rare a fluxului tehnolo
gic, la punctul terminus 
— măcinarea minereului 
spălat și prelucrat — era 
nevoie de un filtru care 
să capteze minereul scos 
din moară, 
ține loai 
nereu și . 
umiditatea 
la sută, iu

uimind a re- 
pasla de mi- 
a o aduce la 
emită — 15-10 
urma studiilor 

de specialitate a fost pro- 
ie< tat un filtru NUCE, 

ui ma să fie realizat
l.U.M P Filtrul a și

fost realizat. Timpul a 
trecut de la punerea lui 
în funcțiune și citeva 
concluzii s-au desprins : 
capacitatea filtrului este 
mică ; mînuirea capacu
lui defectuoasă ; la fie
care golire a morii filtrul 
se încarcă și descarcă — 
după desecare — de 3-4 
ori ; operația este foarte 
greoaie, datorită... greu
tății extrem de mari ; se 
pierdea foarte mult timp 
cu aceste operații. în- 
tr-un cuvînt, cheltuieli
le rezultate în urma aces
tei soluții erau mari 
nejustificate.

Cel mai mult erau 
mîntați de această 
blemă doi oameni,
altfel cunoscuți la secția 
de preparare a cuarțului 
ca meseriași fo/rfe buni ;

După cc am 
situații mai 

primele patru 
cînd am înregistrat și un 
minus de aproximativ 
15 000 tone de cărbune la 
producția fizică, în luna 
mai am reușit să ne reali
zăm sarcinile de plan, iar 
în iunie înregistrăm la zi 
un minus de peste 2 000 
tone de cărbune.

trecut 
dificile 

luni,

— Care sînt cauzele 
care au condus la a- 
ceste restanțe pe care 
le-ați înregistrat?

— Linia de front exis
tentă la începutul acestei 
luni nu a fost suficientă 
pentru a ne asigura reali
zarea integrală a planului. 
Am avut multe închideri 
de felii și curățiri de la
minări, iar la toate a- 
cestea s-a mai adăugat o 
avarie la puțul orb nr. 4 
pe care se extrage întrea
ga producție a sectorului I.

Ca producția fizică de

cărbune în ultimele zile 
ale săptămînii trecute re
cuperasem peste 50 la su
tă din minusul acumulat 
în prima parte a lunii. De 
altfel, sectorul III a recu
perat integral minusul, iar 
la zi are o producție su
plimentară de peste C00 
tone de cărbune, iar secto
rul 1 a recuperat în 18 
iunie aproximativ 500 to
ne din restanțe. Utilajele 
de la punctele de extrac
ție au fost revizuite și re. 
parate. Fluxul de trans
port pe benzi a fost tre
cut la sectoarele de pro
ducție care îl întrețin în 
bună stare ele 
re. Dar pentru 
nu am avut linie de 
necesară realizării 
nilor de plan. Mă 
m'ai ales la zona de 
deschidere. Și cea mai ma
re problemă cu care ne-ani

Interviu consemnat de 
Gheorghe BOȚEA

funcționa- 
sectorul I 

front 
sarci- 
refer

re-
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Plenara Consiliului Național
al Frontului

și Unității
Democrației 
Socialiste

„în lunile următoare, ne vom 
realiza sarcmile de pian"

| (Urmare din pag 1) 

ral pentru asigurarea u- 
nor producții sigure și 
Stabile prin creșterea po
tențialului productiv al 

pămîntului, mai buna or
ganizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor a- 
gricole, a întregii supra
fețe a țării, realizarea iri
gațiilor pe circa 55—60 la 
sută din suprafața arabi
lă, a lucrărilor de dese
cări și combaterea eroziu
nii solului ;

3. — Contribuția consi
liilor F.D.U.S., a organiza
țiilor de masă și obștești 
componente la unirea e- 
forturilor, a energiei și i- 
nițiativei tuturor oameni
lor muncii, în vederea în
făptuirii exemplare a pla
nului și programelor de

Plenara Comitetului Central
al Organizației Democrației

și Unității
(Urmare din pag. D 

rii, realizarea irigațiilor 
pe circa 55—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucră
rilor de desecări și com
baterea eroziunii solului ;

3. — Contribuția consi
liilor F.D.U.S., a organiza
țiilor de masă și obștești 
componente la unirea e- 
forturilor, a energiei și 
inițiativei tuturor oame
nilor muncii, în vederea 
înfăptuirii exemplare a 
planului și programelor de 
dezvoltare economico-so- 
cială a țării ;

4. — Raportul cu privi
re la organizarea și des
fășurarea adunărilor or

dezvoltare economico-so- 
cială a țării j

4. — Informare cu pri
vire la activitatea Consi
liului Național al Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste pentru în
făptuirea politicii externe 
a partidului și statului 
nostru, consacrată dezar
mării, destinderii, coope
rării și păcii în lume.

Participant» la dezba
teri și-au exprimat depli
nul acord față de prevede
rile cuprinse în documen
tele plenarei, subliniind 
că acestea sînt menite să 
asigure îndeplinirea exem
plară a obiectivelor sta
bilite de Conferința Na
țională a partidului pri
vind dezvoltarea industri
ei și agriculturii, a orien
tărilor referitoare la va
lorificarea superioară a re

ganizațiilor democrației și 
unității socialiste pentru 
dare de seamă și alegeri.

în cuvîntul lor, partici
panții la dezbateri — oa
meni ai muncii români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — au 
subliniat realismul aces
tor documente, elaborate 
din inițiativa și sub di
recta conducere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
faptul că ele corespund pe 
deplin nevoilor și posibi
lităților țării, aflîndu-se 
în concordanță cu obiec
tivele actualului plan cin
cinal, cu' hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale par

surselor materiale și ener
getice, a indicațiilor cu 
privire la promovarea 
progresului tehnic, crește
rea pe această bază a pro
ductivității muncii, îmbu
nătățirea calității produ
selor și realizarea inte
grală a sarcinilor la ex
port, sporirea eficienței 
întregii activități economi- 
ce și ridicarea nivelului 
de trai material și spiri
tual al întregului popor.

In cuvîntul lor, vorbito
rii au evidențiat că aceste 
documente poartă am
prenta concepției origina
le și profund creatoare a 
secretarului general al 
partidului tovarășul
Nicolae Ceaușescu, că ele 
sînt în deplină concor
danță cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea al parti
dului.

tidului privind dezvolta
rea echilibrată a economi
ei naționale, creșterea 
continuă a eficenței și ca
lității întregii activități 
economice.

In cadrul ședinței au 
fost dezbătute, de aseme
nea, concluziile desprinse 
în urma desfășurării adu
nărilor pentru dări de sca
mă și alegeri, acțiune deo
sebit de importantă, care 
a avut ca rezultat crește
rea capacității politice ș! 
organizatorice a Organi
zației Democrației și Uni
tății Socialiste, sporirea 
influenței sale în rîndul 

în unanimitate, plenara 
Consiliului Național al 
F.D.U.S. a adoptat docu
mentele supuse dezbate
rii. Totodată, plenara a a- 
doptat o hotărîre, care se 
va da publicității.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducăto
rului partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
deosebită atenție, vie sa
tisfacție, fiind subliniată 
în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze. S-a scan
dat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.”, „Ceaușescu și 
poporul".

Lucrările plenarei s-au 
încheiat prin intonarea 
Imnului Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste — „E scris pe trico
lor unire !“.

oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate.

Plenara a adresat tu
turor membrilor O.D.U.S. 
chemarea patriotică de a 
acționa în toate domeniile, 
sub conducerea organiza
țiilor de partid, pentru în
făptuirea exemplară a pre
vederilor planului de dez
voltare economico-socială 
a patriei, a programelor e- 
laborate în vederea reali
zării hotărîrilor Congre
sului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale 
partidului.

în încheiere au fost a- 
doptate, în unanimitate 
programele supuse dez
baterii.

(Urmare din pag. 1)

confruntat în această săp. 
tămînă a fost numărul 
mai mare de absențe ne
motivate.

— Care este stadiul 
realizării planului la 
lucrările de pregătiri și 
investiții ?

— La zi, înregistrăm o 
restanță de 38 ml la lucră
rile de pregătiri și 28 ml 
la lucrările de investiții, 
însă am întocmit un pro
gram de recuperare a lor, 
astfel încît în trimestrul
III vom recupera integral 
restanțele la pregătiri, 
urmînd ca în trimestrul
IV să recuperăm și minu
sul de la lucrările d6 in
vestiții. Planul anual la a- 
ceste lucrări va fi realizat 
integral.

— Dar la cărbune ?

Caratele oamenilor |
care prepară cuarțui j 

(Urmare din pag. 1) lor doi meseriași care au i 
—— --------------------------conceput noua soluție teh- |

oadă de o lună la 15 540 
lei, pe cînd în cazul folo
sirii celui confecționat de 
maistrul Nicolae Stoi și 
lăcătușul Roman Gros 
suma este de numai... 
6 900 lei !

Și încă un element im
portant : prin utilizarea 

| ncului filtru umiditatea 
se reduce cu circa 2—3 
la sută. /

Instalația noului filtru 
a fost construită în oc
tombrie 1982, fiind dată 
în funcțiune la începutul 
lunii noiembrie. Un cal
cul sumar arată că de a- 
tunci rezultă o economie 
de aproximativ 70 000 lei 1 
Dacă mai adăugăm cîști- 
gul pe planul ergonomi- 
ei, al economisirii de e- 
nergie electrică, al redu
cerii numărului de per- 

i sonal, al calității produ- 
■ sului finit — o concluzie 
. se desprinde cu siguran- 
I ță i creația tehnică a ce- 
1—__________________

— Condițiile pe care le 
avem, linia de front exis
tentă ne permit să apre
ciem că ne vom realiza, 
sarcinile de plan în lunile 
următoare și vom recupe
ra o parte însemnată din 
minusul înregistrat în pri
mele patru luni. Forma
țiile de lucru, comuniștii, 
minerii de la mina noas
tră sînt angajați plenar 
pentru realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan. 
Vom asigura în continua
re o aprivizionare mai 
bună a brigăzilor de pro
ducție, vom folosi integral 
timpul de lucru pentru a 
putea crește productivita
tea muncii în cărbune și 
în abataje astfel încît să 
obținem producții cît mai 
mari care să ne asigure 
realizarea integrală a sar
cinilor de plan.

nologică și au realizat-o ■ 
în colaborare cu inginerul • 
loan Sîrbu — șeful sec- I 
ției și cu tehnicianul Ilie I 
Frunză, secretarul orga- i 
nizației de partid, este de < 
o importanță deosebită I 
nu numai pentru cartea * 
de vizită a unității, dar | 
și pentru economia națio- ■ 
nală. Cei doi au întocmit | 
studiul privind noua so- . 
luție tehnologică și au | 
expediat-o la I.S.M. Tg. 
Jiu. Încă din ianuarie 
'83. Dar nu au primit 
nici un răspuns. De ce 
tăcerea forurilor în cau
ză ? Punem această fi
rească întrebare, în spe- | 
ranța că această nouă ■ 
materializare a inteli- 1 
genței românești, aici în J 
Valea Jiului, va sta în a- ■ 
tenția forurilor compe- ■ 
tente de la Tg. Jiu, astfel | 
încît cei doi inovatori de . 
la secția de cuarț din U- ' 
ricani să-și poată vedea 
împlinită munca lor.

■■■■■■■■■■■(•«■■■■■■ ■■■■■■■

Duminică, 3 iulie

8,00 Consultații 
admiterea 
vățămîntul 
agricol.
Almanahul

pentru 
în în- 
superior 

familiei.8.30
9,00
9.30

De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical.

Telex.
Fantezii muzicale.

20,05 Telecinemateca. Ci
clul : Mari actori, 
mari regizori.
Ești numai a mea ! 
Premieră pe țară.

21,40 întîlnire cu opera, 
opereta și baletul.

22,05 Telejurnal.
— Sport.

22,20 Avanpremiera săp- 
tămînală TV.

Luni, 1 iulie

17,35 Caracas, capitala 
Venezuelei.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.
20,30 Videoteca interna

țională.
21,00 La zi în 600 de se. 

cunde,
21,10 Ritmuri muzicale.

20,20 Telesport.
Finala „Cupei
României" la fot
bal.
Universitatea Cra
iova — Politehnica 
Timișoara.

22,25 Telejurnal.
Joi, 7 iulie

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.

22,15
22,30

15,00
15,05

15,30

17,25
17,35

Ritmuri tinerești. 
Telejurnal.

Vineri, 8 iulie

— Ritmuri tinerești (I).
— Sub cupola circului.
— Recital folcloric —

Benone Sinulescu.
— Cascadorii râsului.
— Ritmuri tinerești (II).

14,30 Desene animate. 
Tom și Jerry.

— Soare, cînt și veselie 
pe litoralul româ
nesc.

— Opereta în cîntec și 
dans.

— Drumuri printre a-
mintiri.

— Mari interpreți ai
scenei lirice româ
nești.

— Telesport.
— Oltean sînt, oltean 

îmi zice.
— Semnal.
— Antologia umorului 

românesc : 
„Bun de plată".

17.10 Film serial.
Eneida.
Episodul 1.

— Cîntec de bucurie.
18.10 Count Basie și in

vitații săi.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici. Să fii co
pil în România.

19,00 Telejurnal.
19,20 Cintarea României.

14.30 Telex.
14,35 Emisiune în limba 

maghiară.
17.20 Zborul.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 A patriei cinstire.

23 August. 
Cîntece și versuri.

20.30 Panoramic econo
mic.

PROGRAMUL Ț\/ 17,50
20,00
20,20

21,05
21,35
21,45

22,10

22,30

Tezaur folcloric. 
Curier cetățenesc. 
Roman foileton i

Marile speranțe. 
Episodul 12.
Portativ american. 

Cîntă Andy Wil
liams.
Telejurnal.

21,20 Teatru TV.
Zăvoiul 
de Paul Everac. 
Premierii pe țară.

22,30 Telejurnal.

Miercuri, 6 iulie

16,00 Telex.
16,05 Colocvii pedagogi

ce.
16,20 Viața culturală.

Marți, 5 iulie

16,45

16,50
11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei.
11,35 Roman foileton :

Marile speranțe. 
Episodul 12.

12,00 Panoramic economic.
12,30 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
Povestiri din Pă
durea Verde.

16,00 Telex.
16,05 Estrada amatorilor.
16,25 Clubul tineretului.
16,55 Viața școlii, ____

pronoex-Tragerea 
preș.
Universul 
Epoca marilor
pliniri. 18 ani 
Congresul al 
al Partidului 
munist Român.

femeilor, 
îm- 

de la 
IX-lea 

Co-

17,40 Imagini din Alger.
17.50 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Forum politico-ideo

logic. Epoca mari
lor împliniri.

20,10 Melodii și inter
preți. __

11.50 Film serial.
Bulevardul Paulista.

Episodul 11.
12.30 Sub steagul lui 

august biruitor.
12,40 Ecran de vacanță. 

Desene animate.
Micuța Nell.

16,00 Telex.
16,05 Ecran de vacanță.

Arabella.
Episodul 2.

16.30 Studioul tineretului.
Epoca marilor îm
pliniri. 18 ani de 
la Congresul al IX- 
lea al Partidului 
Comunist Român.

17.50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,15 Epoca marilor îm

pliniri.
20.30 Fotograme din rea

litate.
21,10 Film serial.

Omul din Atlantis.
Episodul 8.

21,55 Cinci miliarde de 
oameni (I).

u •— Angrenajele. _

20,35

20,50
21,15

22,30

11,00
11,05

11,20

Telex.
Consultații 

admiterea 
țămîntul 
tehnic.
Emisiune 

germană. 
Tragerea 
La volan. 
Emisiune 
conducătorii 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea 

mică. 
Cîntece pe 
dv.
Cadran mondial. 
Film artistic.

Răsună valea.
Telejurnal.

i pentru 
în învă- 

superior

în limba

loto.

pentru 
auto.

econo-

adresa
18,15

Sîmbătă, 9

Telex.
Cultivarea 

literaturii 
în școală.
Film serial.
Omul din Atlantis.
Episodul 8.
Să cînte copiii.

limbii 
române

19,50

20,15
21,00

Serial științific. 
Spre anul 2 000. 
Episodul 
Secvența 
torului. 
Armonii, 
tălin Tîrcolea.
Șah.
Magnetoscop 
zical.
Profesiunea de 
dința a unui 
zor : Horea
pescu.
Muppets.
Cei mai tineri 
rini din 
poca.
Columne
ei. 
Azi : 
Suceava.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal, 
însemne ale înaltei 
prețuiri.
La sfîrșit de săptă- 
rhînă (2).
Estrada estivală.
Teleenciclopedia.
Serial : I.L. Cara- 

giale.
Petițiunc.
Cu Toma Caragiu și 
Dem Rădulescu.

IV.
telespecta-

La nai. Că

ni u-

cre- 
regi-

Po-

bale-
Cluj-Na-

ale istori-

municipiul

12,00
12,15 Ora de muzică. 21,10 Film serial.
13,00 La sfîrșit de săptă- Bulevardul Paulista.

mînă (1). Episodul 13.
Telex. 21,50 Pagini din literatu
Gala desenului ani- ra satirică a lui Ion
mat. Băieșu.
Noi înregistrări cu 22,50 Telejurnal.
Maria Dragomiroiu. •— Sport.

— Telespectatorii în- 23,00 Ritmuri nocturne.
treabă, Mircea Lu- 23,30 închiderea progra-
cescu răspunde. mului. _ _ _ 1
*
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Cu ce probleme ne prezentăm in audiență

acest 
care 

consi-

Din ultimele audiențe 
de la Consiliul popular mu
nicipal s-au desprins cî
teva aspecte vizînd, pe de 
o parte, căutările, efortu
rile depuse pentru solu
ționarea problemelor ri
dicate de audiați, iar, pe 
de altă parte, aglomera
rea audiențelor, la 
nivel, cu probleme 
sînt de competența
liilor populare și altor or
gane existente în fiecare 
localitate.

A fost audiat, între alții, 
șoferul Constantin Le- 
pădatu, încadrat recent la 
Autobaza I.T.A. Petroșani. 
Motivul : sancționat cu 
5 la sută pentru că nu 
avea uniformă, vină cons
tatată de un inspector al 
întreprinderii. în mod o- 
perativ s-au făcut demer
surile necesare pentru a- 
nularea sancțiunii deoa
rece unitatea în care lu
crează nu dispune de uni
forme, ele nu se găsesc nici 
în comerț, omul fiind în 
imposibilitatea de a și-o 
procura în perioada scurtă 
de cînd este încadrat 
I.T.A. Petroșani.

Vasile Petrișor s-a pre- 
sntat în audiență pentru 

a fi ajutat să primească o 
garsonieră în locul aparta
mentului nr. 3 din blocul 
nr. 8, strada Venus. Re
zolvarea problemei se află 
în atenția compartimentu
lui spațiu locativ al con
siliului popular. Liana 
Grigoraș, calificată lucră
toare comercială prin școa
lă, a solicitat încadrarea 
la o preparație. în mod co
rect i s-a recomandat un

la

loc de muncă în cadrul
C. P.V.I.L.F. Olimpia Bla- 
gu a solicitat, de aseme
nea, o garsonieră în locul 
apartamentului cu 3 ca
mere ce-1 ocupă în blocul 
nr. 50 din strada Aviato
rilor. înțelegîndu-i-se 
tuația, i se va acorda 
garsonieră în blocul 
în prezent în construcție, 
în același bloc, Q, va pri
mi o garsonieră și Roza
lia Constantin, în schim
bul repartiției ce o 
pentru un apartament 
blocul 69, care va fi 
în folosință ceva mai tîr- 
ziu.

în contrast cu toate 
ceste solicitări fondate și 
cu solicitudinea dovedită 
pentru soluționarea lor 
favorabilă a apărut cererea 
audiatei Didina Plugar. 
Locuind în apartamentul 
nr. 15 din blocul 101, stra
da Republicii — Petroșani,
D. P. a solicitat o altă lo
cuință „cu mai mult soa- 
re“. Evident cu un 
menea 
tea și 
gerea 
cercat 
ta, ea 
răm'nă 
ce-1 ocupă.

Un caz mai deosebit a 
prezentat minerul Nicolae 
Ioșa de la I.M. Bărbăteni. 
Comisia de locuințe de la 
întreprindere i-a reparti
zat un apartament într-un 
bloc în construcție la Lu
peni. Omul s-a declarat 
mulțumit. După un timp 
a fost anunțat de la Con
siliul popular Lupeni că 
i s-a schimbat repartiția.

De- 
muta 

i-a

arteră de
Bulevardul păcii“, 

modernă
a 

nos- 
ni-

si-
o 

Q,

are 
în 

dat

a-

ase-
„argument" nu pu- 
nu a primit înțele- 
pentru care a în
să pledeze audia- 
fiind sfătuită să 

în apartamentul

Pe bună dreptate minerul 
N.I. nu a acceptat o ase
menea schimbare și a re
clamat-o în audiență, 
cizia luată: se va 
în apartamentul ce
fost acordat de comisia de 
locuințe de la mină ini
țial.

Multe zile de audiențe 
de la Consiliul popular mu
nicipal sînt aglomerate de 
oameni din Petrila, Vul
can și Lupeni, cu proble
me care trebuie și pot să 
fie rezolvate de organele 
de partid și de stat locale.

în ultimele audiențe de 
la nivelul municipului 
s-au prezentat Mariana 
Fiildp și Ioana Coța, de 
la Vulcan, pentru înca
drare. Ele nu au găsit de 
cuviință să se prezinte în 
audiențe mai întîi la Con
siliul popular al orașului 
Vulcan. La fel a trecut pes
te organele orășenești lo
cale, prezentîndu-se cu
o cerere pentru locuință, 
direct la municipiu, și
Adriana Cotea, încadrată 
la I.M. Vulcan. De la Pe
trila au procedat la 
loan Sereș,
kely și Constanța 
lea. Toți aceștia au 
dut inutil timpul cu 
murile la Petroșani, 
tru că după ce au
ascultați cu toată atenția, 
au fost îndrumați să se 
prezinte cu problemele pe 
care le au de rezolvat mai 
întîi la organele de partid 
și de stat ale localităților 
în care locuiesc, și 
competența cărora 
problemele sesizate.

I
i

fel
Ecaterina Sze- 

Furdu- 
pier- 
dru- 

pen- 
fost

Cum s-ar putea 
circula mai bine 

prin Uricani
Traversarea cu mijloa

ce auto a orașului Uri- 
cani se face, potrivit u- 
lei dispoziții a consiliului 

popular orășenesc, în sens 
unic, pe două străzi lătu
ralnice — 23 August și 1 
Mai, pe artera centrală 
avînd acces numai auto
vehiculele în greutate de 
pînă la o tonă. O măsură 
pe deplin justificată, dacă 
se aie în vedere creșterea 
deosebită a traficului de 
mijloace auto g^ele, odată 
cu deschiderea carierei 
Gnr.pu lui Neag de unde 
se transportă căi bunele la 
gara Bărbăteni. Strada 
23 August este mulțumi
tor întreținută pînă în
dreptul ultimului bloc, spre 
ieșirea din oraș. Aici sînt 
cîteva gropi, 
care transportă 
rii la carieră și ale 
portului în comun, 
basculantele care 
portă cărbunele în 
Bărbăteni, sînt 
circule 
riscînd 
pensii.

ulița cu hîrtoape și 
insalubre de 
a

odini-
Bărbăteniului as-

Grija permanentă 
partidului și statului 
tru pentru ridicarea 
velului de urbanizare și 
înfrumusețare a orașelor 
din Valea Jiului, este pu
ternic ilustrată la Lu
peni.

Pe
case 
oară
tăzi se conturează cu pași 
fermi 
centru 
al < 
Lupeni.
Ioana 
brală“ 
itorului 
tru urban 
constituie 
Păcii", 
prin Decretul 
țial nr. 382 din 1979, cea 
mai frumoasă și moder
nă arteră de circulație a 
orașului. Cîteva detalii 
despre noua dotație e- 
dilitară de circulație ne-a 
furnizat tovarășul Frie- 
derich Daradics, vicepre
ședinte al consiliului 
popular orășenesc. „Dru
mul național de catego
ria a Il-a cu patru benzi 
de circulație ce străbate 
noul centru civic al Lu- 
peniului emană din gîn-

circulație»
direa și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vi
zitelor efectuate în 
șui nostru. Centrul 
ca limite Țesătoria 
mătase, unitate dată 
folosință nu de 
timp și limita i 
trativă cu orașul 
câni, avînd 
lungime de 
în prezent,

ora- 
are 
de 
în 

mult 
adminis- 

I Uri- 
în final o 

3 km. Pînă 
construit

noul
1 civic 
orașului

a vi- 
cen- 

o
„Bulevardul

denumire dată 
preziden-

trucția și amenajarea 
podului peste pîrîul Mier- 
leasa ce va face legătu
ra din șosea cu noile u- 
nități — Fabrica de pîi- 
ne și moara de grîu — 
obiective principale ca
re vor fi realizate pînă la 
finele anului 1983.

în final bulevardul va 
căpăta o ținută arhitec
tonică dintre cele mai 
frumoase, ca de altfel 

tot noul cen
tru civic, prin 

construirea, 
pe ambele 
părți ale șo
selei, a 
blocuri
zeci de spații 
la parter, u- 
ele fiind cons- 
altele, îm-

14
CU

9
g

și s-a amenajat tronso
nul cuprins între podul 
peste Jiu și pîrîul Mier- 
leasa. Pe o porțiune cu
prinsă între podul peste 
Jiu și blocul nr. 2 am 
și început amenajarea u- 
nor chenare și peluze cu 
flori și verdeață, a tro- 
tuoarelor cu o lățime de 
trei metri și a refugiilor 
pentru stațiile de auto
buze. De-a lungul bule
vardului au fost plantați 
arbori și arbuști orna
mentali și flori. Tot aici 
— a continuat interlo
cutorul — a început cons-

comerciale 
nele dintre 
truite, iar 
preună cu terminarea bu
levardului, urmează să 
fie finalizate în anii 
1984—1985“.

în prezent, paralel cu 
realizarea acestor 
crări, sînt în curs 
najările la mai 
spații comerciale, 
re în curînd se vor muta 
majoritatea unităților 
comerciale din vechiul 
centru al orașului.

lu-
ame- 

multe 
în ca-

Avram MICA

Cel mai îngrijit bloc din cartier
Dacă doriți să vedeți 

un cartier bine îngrijit 
și întreținut faceți o vi
zită în cartierul 8 Mar
tie din orașul Petrila. 
Iar dacă vreți să vedeți 
unul din cele mai 
moașe blocuri din 
cartier întrebați de 
cui nr. 22. Pentru a-i da 
aceste valențe urbanisti
ce cartierului, 
tatea locuitorilor de aici 
s-au preocupat, 
mod responsabil, de 
grijirea cu gust a zonelor 
verzi, au amenajat ron
duri și au sădit mii de 
flori, au plantat sute de 
puieți de arbori și ar
buști ornamentali, tran
dafiri, au construit găr- 
dulețe, și-au amenajat 
cîte un strat sau două în 
care au semănat legume 
și zarzavaturi. Cine tre
ce acum prin acest cartier

Toma ȚAȚARCA

fru- 
acest 
blo-

majori-

într-un 
în-

rămîne încîntat de ordi
nea și curățenia ce dom
nește aici, de tabloul na
tural care îl formează 
miile de trandafiri și alte 
flori în toate

Sigur că la 
rile s-a creat 
dar mai ales 
numerele 18, 21, 23 și 24. 
Totuși cel mai frumos 
rămîne blocul 22. La 
cesta se află cei 
mulți trandafiri și 
mai îngrijite straturi cu 
legume. Am stat de vor
bă cu responsabilul blo
cului, o cunoștință mai 
veche, minerul Pompei 
Boer care ne-a spus :

„Eu iubesc mult flori
le, am adus trandafiri și 
flori de la diferite 
țiuni, în primăvara 
ceasta am plantat 
preună cu locatarii 
200 de fire de trandafiri

CUTIUȚA ALBĂ

am

culorile, 
toate blocu- 
acest cadru 
la cele cu

a- 
mai 
cele

sta-
a- 

îm- 
încă

pe care i-am altoit, 
plantat, de asemenea, 
gard viu din măceș, pe 
o lungime de 100 de me
tri și multe alte lucrări 
pentru ca blocul nostru 
să fie cel mai frumos din 
cartier și credem că am 
reușit".

La toate aceste acțiuni 
de înfrumusețare au fost 
prezenți toți locatarii. 
Printre cei care s-au evi
dențiat zi de zi sînt: Va- 
sile Costin, Nicolae Bar
bu, lacob Rusan, 
Todorici, Iuliana 
Ilina Casandra, Ana 
Rudolf Munich, ___
Boha, loan și Maria Nă- 
sui, Sabina Baier și alți 
locatari participant la în
frumusețarea cartierului, 
a orașului în care mun
cesc și trăiesc.

i

Elena 
Kuri, 
i Și 

Valeria

Vasile BELDIE
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Autobuzele 
munci to- 

trans- 
auto- 

trans- 
gara 

nevoite să 
cu viteza melcului, 
să rămînă fără sus- 
Ca un făcut, aceeași

Sucursala Petroșani a I.C.R.A. ridică aproape 
„la timp" ambalajele de la magazinul alimentar nr. 
31 din Petrila. Tot la fel le ridică și Fabrica de 
bere din Hațeg. C.P.V.I.L.F. însă așteaptă de obicei 
să se umple magazia pînă la refuz (vezi imaginea 
alăturată) pentru a-și aminti de obligația ce o are. 
Așa arăta zilele trecute magazia unității în aștepta
rea ridicării ambalajelor de către C.P.V.I.L.F.

Trecea lumea grăbită prin fața hotelului „Cen
tral" clin Petroșani. Fiecare cu gîndurile lui... Dimi
neața, trotuarul a fost măturat. Cineva a scăpat 
(sau, aruncat ?) o cutie din plastic alb, în care fu
sese înghețată. A zăcut cutia acolo o oră, poate do
uă. între timp, s-a rupt în două fiind lovită „ca la 
fotbal", ori călcată. Probabil că fragila cutiuță de
venea bucățele albe contrastînd cu asfaltul gri, dacă 
nu venea acel bărbat înalt, grăbit și el, care a luat 
cutiuța albă și a depus-o la coșul de gunoi din a- 
propiere.

De-ar fi mai mulți cărora să nu le fie indife
rentă curățenia orașului, n-ar mai fi nici bilete de 
film și nici de teatru abandonate pe stradă. Și nici 
pungi împrăștiate, mingi sparte, sticle și borcane 
goale azvîrlite în dosul blocurilor.

Francisc VETRO

CITITORILOR

stradă, 23 August, este
foarte slab iluminată, si-
tiuație care face și mai
dificilă atît circulația au-
tovehiculelor, cît și a pie
tonilor. Aceste necazuri 
s-ar putea elimina cu o 
mașină — două de piatră 
spartă, care să fie pusă în 

și cîteva becuri, 
electri- 
stîtpH 

fi 
re-
Și, 

fia

gropi 
montate de către 
cienii S.D E E pe 
existenți. Nu ar mai 
pusă la grea încercare 
zistența 
implicit, s-ar mări și 
ența cirauL.ției autovehi
culelor și pietonilor. (A.M.

T.C.) -------- ------------

suspensiilor

Să se achiziționeze operativ toate ambalajele !
în ultima vreme pe a- 

dresa redacției au sosit mai 
multe sesizări cu privire la 
modul defectuos în care 
personalul din unitățile a- 
limentare și de desfacere 
a legumelor și fructelor 
primesc de la populație 
ambalajele din sticlă. Prin
tre semnatari se numără 
și tovarășul Alexandru 
Mișik, din orașul Lupeni, 
care ne-a relatat că la 
magazinele alimentare nr. 
261 și 266 din Lupeni nu 
se achiziționează toate 
ambalajele din sticlă. în

vederea înlăturării 
tor deficiențe am 
zentat sesizările 
ei comerciale a municipiu
lui Petroșani. Din răspun
sul dat redacției rezultă 
că în urma verificărilor e- 
fectuate de către Direcția 
comercială, sesizările co
respund adevărului. Pen
tru abaterile săvîrșite, 
conducerea I.C.S. Mixte 
Lupeni a luat următoarele 
măsuri : 
lisabeta
nr. 266) 
(unitatea

aces- 
pre- 

Direcți-

vînzătoarelor E- 
Mariaș (unitatea 
și Iolan Ceauș 
nr. 261) li s-a

diminuat cu 10 la sută re
tribuția cuvenită pe luna 
iunie a.c. în scopul evită
rii pe viitor a acestor a- 
bateri, în cadrul consiliu
lui șefilor de unități, din 
luna iunie, s-a precizat o- 
bligativitatea achiziționă
rii ambalajelor din sticlă 
de la populație, precum și 
consecințele ce 
nerespectarea 
bligații.

Dată fiind 
economică pe i 
colectarea ambalajelor din 
sticlă, întărim și pe aceas-

Direc- 
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D. CRIȘAN

■ IOAN HERMAN, Pe
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lui magazinului 
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gramul, stabilit de 
mun acord cu Direcția co
mercială 
coperă o 
perioada 
I.C.S.M.I. 
fii sînt 
timp de trei ore — 
15,30 —, în care 
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„Parîngul" este la i 
ția cumpărătorilor, 
un gol de numai o 
și jumătate, cei interesați 
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țile de același profil ale 
I.C.S.M.I. Dacă ținem sea
ma și de faptul că este 
vorba de un magazin- 
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Plenara Comitetului Central 
al

Partidului Comunist Român
(Urmare din pas. 1)

potențialului productiv al industriei, dez
voltarea și modernizarea agriculturii, 
transporturilor, intensificarea ritmului 
construcțiilor, creșterea eficienței șl per
fecționarea activității în toate ramurile 
economiei naționale. Au fost evidențiate 
rezultatele înregistrate în această perioa
dă în lărgirea bazei de materii prime, 
meșterea mai rapidă a producției ramu
rilor prelucrătoare, care valorifică la un 
grad mai înalt resursele naturale și de 
muncă, extinderea gamei produselor cu 
nivel tehnic și calitativ superior, ce în
corporează rezultatele cercetării științi
fice românești, sporind în continuare 
contribuția industriei la promovarea și 
amplificarea schimburilor economice in
ternaționale.

Plenara a criticat, în același timp, o 
serie de neajunsuri ce s-au manifestat în 
diferite sectoare de activitate, care au 
influențat negativ realizarea ritmică și la 
toți indicatorii a sarcinilor de plan.

Comitetul Central a cerat guvernului, 
ministerelor, centralelor industriale și în
treprinderilor să acționeze cu întreaga 
răspundere pentru îndeplinirea integrală 
a producției prevăzute — în primul rînd 
a celei destinate exportului —, creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, 
a calității produselor, reducerea costurilor 
de producție, a consumurilor de materii 
prime, materiale și energic, recuperarea 
materialelor refolosibile, aplicarea rapi
dă în producție a cuceririlor științei și 
tehnicii, în vederea sporirii eficienței în
tregii activități economice, obținerii, pe 
întregul an, a unei producții industriale 
suplimentare de cel puțin 12 miliarde Iei. 
In domeniul investițiilor, s-a cerut facto
rilor de răspundere să ia toate măsurile 
pentru accelerarea ritmurilor de punere 
în funcțiune, la termenele prevăzute și 
chiar în devans, a noilor obiective și a- 
tingerea parametrilor tchnico-economici 
proiectați.

Comitetul Central a indicat să fie in
tensificate eforturile pentru o mai bună 
organizare a activității în agricultură, ast
fel îneît, chiar în condițiile climaterice 
ale acestui an, să se obțină recolte vege
tale și animale la nivelul prevederilor 
planului, asigurînd o aprovizionare 
corespunzătoare a populației, satisfacerea 
celorlalte nevoi ale economiei naționale.

Aprobînd în unanimitate raportul pre
zentat de Consiliul de Miniștri, plenara 
și-a exprimat încrederea că organele și 
organizațiile de partid, comuniștii, toți 
oamenii muncii vor acționa cu dăruire și 
abnegație pentru înfăptuirea cu succes a 
planului pe anul 1983, pentru pregătirea 
în cele mai bune condiții a planului pe 
anul viitor, pentru ridicarea continuă a 
eficienței economice, a calității întregii 
activități, asigurînd înfăptuirea neabătu
tă în viață a hotărîrilor Congresului al 
•XH-lea și Conferinței Naționale' ale par
tidului.

2. Plenara a examinat și aprobat Pro
gramul privind aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii muncitorești și au- 
togestiunii, perfecționarea mecanismului 
economico-financiar, a sistemului de re
tribuire a muncii și creșterea retribuțiilor, 
in acest cincinal.

Plenara a apreciat că acest important 
document, elaborat din inițiativa și sub 
directa îndrumare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este fundamentat pe concepția 
revoluționară, profund științifică, a sebre- 
taralui general al partidului, concepție 
întemeiată pe analiza amplă, temeinică a 
schimbărilor care au avut loc în viața 
economică și socială a patriei, a cerințelor 
dezvoltării societății românești în etapa 
actuală și in perspectivă.

S-a subliniat că Programul prezintă o 
deosebită însemnătate pentru dezvoltarea 
cconomico-socială a țării, pentru progre
sul multilateral al societății noastre soci
aliste, pentru continua ridicare a nivelului 
de trai material și spiritual al poporului. 

îmbunătățit pe baza propunerilor făcute 
în cadrul dezbaterii publice, programul 
asigură aplicarea neabătută a principiilor 
autoconducerii muncitorești și autogestiu- 
nii, perfecționarea noului mecanism eco- 
nomico-financiar și aduce importante îm
bunătățiri legislației în domeniul retribu
ției și repartiției.

Relevînd importanța pe care o au a- 
plicarea neabătută a noului mecanism c- 
conomico-financiar, întărirea autocondu
cerii muncitorești și autogestiunii econo- 
mico-financiare, introducerea contractului- 
angajament, creșterea răspunderii tuturor 
oamenilor muncii, a organelor colective 
de conducere, a ministerelor și centrale
lor în apărarea și dezvoltarea proprietă
ții socialiste, plenara a apreciat că aceas
tă nouă măsură este menită să precizeze 
obligațiile și să sporească răspunderile 
fiecărui colectiv privind buna gospodărire 
și dezvoltase a patrimoniului unităților 
socialiste.

Comitetul Central a apreciat că 
Programul asigură legarea mai strînsă a 
veniturilor individuale ale fiecărui om 
al muncii de realizarea concretă a pla
nului de producție, a sarcinilor de export, 
de creșterea gradului de valorificare a 
materiilor prime, combustibililor și ener
giei, precum și a forței de muncă, de 
sporirea productivității muncii și ridica
rea eficienței economice.

Plenara a aprobat măsurile înscrise 
în Programul cu privire la o nouă majora
re eșalonată a retribuției tuturor catego
riilor de personal muncitor, astfel îneît, 
pînă la sfîrșitul anului 1985, retribuția 
reală va crește cu 8 la sută față de me
dia anului 1980 ț veniturile țărănimii vor 
crește cu 12 la sută ; vor fi majorate, 
de asemenea, toate categoriile de pensii.

Plenara a subliniat necesitatea îmbu
nătățirii activității în toate unitățile e- 
conomico-sociale, deoarece înfăptuirea 
măsurilor de creștere a veniturilor oa
menilor muncii se poate face numai în 
condițiile îndeplinirii planurilor de pro
ducție, creșterii productivității, eficien
ței și rentabilității, sporirii contribuției 
tuturor unităților la mărirea venitului 
național, singura sursă pentru dezvolta
rea generală a societății și ridicarea ni
velului de trai al întregului popor.

în legătură cu acest punct de pe ordi
nea de zi, plenara a adoptat o hotărîre 
care va fi dată publicității.

3. Plenara a analizat și aprobat Pro
gramul național pentru asigurarea unor 
producții sigure și stabile prin creșterea 
potențialului productiv al pămîntului, mai 
buna .organizare și folosire în mod uni
tar a terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a țării, realizarea irigațiilor pe 
circa 55—60 la sută din suprafața arabilă, 
a lucrărilor de desecări și combaterea e- 
roziunii solului.

Plenara a subliniat că, pornind de la 
cerința realizării unei agriculturi mo
derne, intensive, de înaltă productivita
te, în condițiile pedoclimatice din țara 
noastră și ținînd seama de experiența 
dobîndită an de an în realizarea produc
ției agricole, se impune cu putere necesi
tatea unor acțiuni de mare amploare 
pentru conservarea și ameliorarea pă- 
mîntului, pentru organizarea și folosirea 
completă a fondului funciar. în acest sens, 
programul prevede ca, pînă în anul 1985, 
suprafețele amenajate pentru irigații să 
ajungă Ia 4 milioane hectare, iar pînă 
la sfîrșitul anului 1988 la 5,5 milioane 
hectare. Concomitent, vot fi realizate im
portante lucrări de desecări, combatere a 
eroziunii și de ameliorări a solului.

Elaborate din inițiativa și cu contribu
ția directă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, măsurile prevăzute în Pro
gram reprezintă cea mai importantă lu
crare realizată vreodată în țara noastră, 
care asigură sporirea potențialului pro
ductiv al pămîntului, obținerea unor pro
ducții agricole superioare, în concordan

ță cu hotar îrile Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, și va 
avea implicații profunde asupra organiză
rii teritoriului țării, influențe deosebite 
asupra nivelului de viață, material și spi
ritual, al națiunii.

In vederea realizării Programului, ple
nara a stabilit un complex de măsuri 
politico-or ganizatorice și tehnico-econo- 
mice, considerînd că transpunerea în via
ță a obiectivelor propuse constituie o ac
țiune politică și organizatorică de cea mai 
mare însemnătate la care sînt chemați să 
participe țărănimea, clasa muncitoare, oa
menii de știință, tineretul, militarii foițe
lor armate, întregul nostru popor.

Plenara a hotărit constituirea unui co
mandament național, sub conducerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
care va coordona întreaga activitate de 
mobilizare a forțelor și mijloacelor pen
tru înfăptuirea acestui program de o ma
re importanță pentru agricultură, pentru 
progresul economiei naționale.

Totodată, s-a hotărît constituirea de 
comandamente în fiecare județ, oraș, co
mună și unități agricole, care vor orga
niza și răspunde de îndeplinirea, pe plan 
local, a prevederilor programului.

Subliniind că realizarea unui program 
de o asemenea amploare și complexitate 
a devenit posibilă ca urmare a puternicei 
dezvoltări industriale înregistrate de 
România în ultimul deceniu, a creșterii 
generale a forței economice a țării, ple
nara și-a exprimat convingerea că în
tregul nostru popor, strîns unit în cadrai 
F.D.U.S., sub conducerea partidului, își 
va mobiliza energiile creatoare pentru în
făptuirea exemplară a lucrărilor stabilite 
în vederea creșterii potențialului produc
tiv al pămîntului, care să asigure obți
nerea în orice condiții a unor producții 
sigure și stabile — obiectiv economic de 
interes național, component de bază a 
noii revoluții agrare în patria noastră.

Plenara a hotărît ca Programul să fie 
supus spre dezbatere și aprobare Marii 
Adunări Naționale.

4. Dezbătind Informarea cu privire la 
întîinirea de la Moscova a conducătorilor 
de partid și de stat din unele țări socia
liste europene, plenara și-a manifestat 
deplina aprobare și a dat o deosebită a- 
precifere activității principiale desfășu
rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul întîlnirii, activitate care corespun
de pe deplin orientărilor și hotărîrilor 
stabilite de Congresul al XII-lea și Con
ferința Națională ale partidului, servind 
în cel mai înalt grad interesele funda
mentale ale poporului român, cauza păcii, 
destinderii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

Comitetul Central a subliniat cu pro
fundă satisfacție că întreaga activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan in
tern și internațional constituie un înalt 
exemplu de slujire cu abnegație și pasi
une revoluționară a aspirațiilor de pace 
și progres ale națiunii noastre socialiste, 
de profundă răspundere față de destinele 
lumii contemporane.

Plenara a relevat modul strălucit în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, și de această data, poziția cons
tructivă a țării noastre față de probleme
le majore, complexe, ce confruntă ome
nirea. Comitetul Central a fost întru to
tul de acord cu importantele aprecieri ale 
secretatului general al partidului pri
vind agravarea relațiilor internaționale, 
noua escaladare a încordării, care se re
flectă, in primul rînd, in creșterea fără 
precedent a cursei înarmărilor, trecerea 
la elabo. area de planuri pentru produ
cerea de armamente nucleare cu putere 
tot mai mare de distrugere și folosirea 
cosmosuiui în scopuri militare, în ampli
ficarea pregătirilor de amplasare a rache
telor nucleare americane cu rază medie 
de acțiune în unele țări din Europa, care 
fac parte din NATO. în militarizarea 
vieții economice, politice și sociale în 
unele state. S-a menționat, totodată, că 
perpetuarea unor conflicte militare în di
ferite părți ale globului, intensificarea 
politicii de presiune și amestec în tre

burile interne ale altor state creează, la 
rîndul lor, mari pericole la adresa păcii, 
libertății și independenței popoarelor. 
S-a arătat, de asemenea, că situația eco
nomică mondială rămîne pe mai departe 
foarte gravă, starea țărilor în curs de 
dezvoltare înrăutățindu-se continuu. Toa
te acestea au dus la o deosebită accentu
are a contradicțiilor dintre diferite state 
și grupări de state, dintre socialism și 
imperialism, dintre țările bogate și țări
le sărace.

Plenara a relevat faptul că s-a intensi
ficat lupta maselor populare, a celor mai 
diferite cercuri și categorii sociale, a oa
menilor de știință, a unor largi forțe po
litice și parlamentare, a popoarelor de 
pretutindeni, care cer cu fermitate opri
rea cursei înarmărilor, trecerea la de
zarmare. în primul rînd la dezarmare 
nucleară, asigurarea dreptului funda
mental al popoarelor la viață, în condi
ții de pace, libertate și independență.

Plenara a subliniat că, așa cum a apre
ciat secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a ajuns la 
un moment hotărîtor pentru destinele 
păcii, pentru înseși destinele omenirii, ca
re impune unirea tuturor forțelor pen
tru oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a înarmărilor nucleare, pentru asigurarea 
unei păci trainice pe planeta noastră.

Plenara consideră că asigurarea păcii 
reprezintă problema fundamentală a zi
lelor noastre și că este necesar să se fa
că totul pentru înfăptuirea acestui dezide
rat vital al popoarelor, al întregii o- 
meniri.

Reafirmînd poziția României socialiste, 
plenara a relevat că țara noastră s-a pro
nunțat și se pronunță cu consecvență 
pentru oprirea amplasării noilor rachete 
nucleare, pent: u reducerea și retragerea 
celor existente, pentru realizarea unui 
acord privind eliminarea totală a armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, ca 
o primă etapă pe calea eliberării conti
nentului de orice tip de armament nu
clear.

Totodată, s-a subliniat că trebuie făcut 
totul pentru încheierea cu succes, în vara 
acestui an, a reuniunii de la Madrid, ast
fel îneît ea să ducă la convocarea, în- 
tr-un timp scurt, a conferinței pentru 
dezarmare și încredere în Europa. A fosf 
reliefată necesitatea intensificării efor
turilor pentru realizarea unor zone fără 
arme nucleare în Balcani, în nordul Eu
ropei și în alte regiuni ale continentului, 
ca un prim pas pe calea edificării unei 
Europe fără arme nucleare.

Plenara a apreciat că Declarația comu
nă a țărilor participante la întîinirea de 
la Moscova constituie o bază reală de 
propuneri in vederea opririi actualului 
curs periculos din Europa, angajării de 
negocieri efective cu statele NATO, pen
tru preintimpinarea războiului nuclear, 
pentru dezarmare, în special pentru de
zarmare nucleară, pentru salvgardarea 
păcii și securității, exprimind dorința ță
rilor participante la întîlnire de a coopera 
pe baze de deplină egalitate și respect 
reciproc, în interesul progresului și bu
năstării lor, al cauzei înțelegerii, securi
tății și colaborării în Europa și în în
treaga lume.

Aprobînd în unanimitate activitatea 
delegației române, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la întîinirea de la Moscova, 
plenara a reafirmat cu putere hotărârea 
Partidului Comunist Român, a guvernu
lui și întregului popor român de a întări 
solidaritatea cu țările socialiste, cu toate 
statele, cu forțele progresiste de pretutin
deni în lupta pentru preintimpinarea 
războiului, a unei catastrofe nucleare, 
pentru oprirea cursei înarmărtiot și rea
lizarea dezarmării, pentru asigurarea 
dreptului fundamental a) oamenilor, al 
națiunilor, la pace, la existența liberă și 
demnă.

In încheierea lucrărilor plenarei, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român,

Cuvîntarea conducătorului partidului 
nostru a fost urmărită cu deosebit interes, 
cu deplină satisfacție și aprobare, fiind 
subliniată în repetate rînduri cu vii și pu
ternice aplauze.
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