
Plenara 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist 

Român

PROLETARI DIN TOATE ȚÂRI LE, UNIȚI-Vâl

< 1 Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, miercuri, 27 iunie, au 
avut Ioc lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

La lucrări au participat, ca invitați, 
primi secretari ai comitetelor județene de 
partid, cadre din ministere, instituții cen
trale și organizații de masă, redactori șefi 
ai presei centrale, care nu sînt membri ai 
C.C. al P.C.R. .

Plenara a adoptat, în unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi :

1. Cu privire la convocarea celui de-al
XIII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român. ' : '

2. Proiectul de Directive ale Congresu
lui al XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu privire Ia planul cincinal 1986— 
1990.

3. Raportul cu privire la proiectul Pla
nului național unic de dezvoltare econo
mică și socială a României pe anul 1985.

4. Raportul cu privire la proiectul Pla
nului de dezvoltare a agriculturii, indus
triei alimentare, gospodăririi apelor și sil
viculturii în anul 1985.

In cadrul lucrărilor, din 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
P.C.R., tovarășul Manea Mănescu a 
zentat Plenarei Comitetului Central 
partidului propunerea ca, la Congresul 
XIII-lea al partidului, să fie reales 
funcția supremă de secretar general 
Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ccaușescu.

Propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția supremă 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român a fost primită cu nețărmurită bu
curie și satisfacție, cu profundă și legiti
mă mîndrie. Participanții, în picioare, au 
aclamat și ovaționat îndelung pe cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, scandînd, cu 
multă căldură și însuflețire, „Ceaușescu 
—PC.R. „Ceaușescu și poporul
„Ceaușescu — România, stima noastră și 
mîndria '

Aprobînd în unanimitate, din toată ini
ma, propunerea făcută, cei prezenți au 
dat expresie sentimentelor de fierbinte 
dragoste și aleasă stimă ale comuniștilor,
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Patru decenii ale devenirii noastre

(Continuare în pag. a 4-a}

Propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C. ai P.C.R. 
privinu realegerea, la Congresul ai XIII-lea ai partidului, 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar r5neral al Partidului Comunist Român

— PREZENTATĂ DE TOVARĂȘUL MANEA MĂNESCU —

Opt întreprinderi miniere 
au depășit preliminarul zileiNoi succese de prestigiu confirmă hotărîrea colectivelor întreprinderilor miniere din Valea Jiului, de a da țării cit mai mult cărbune. în ziua de 26 iunie, 

opt întreprinderi miniere și-au depășit preliminarul, în total cu 1400 tone de cărbune. Este vorba de întreprinderile miniere Lonea, Petrila, Dîlja, Lîvezeni, 
Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni și Uricani, Cel mai mare plus al zilei — plus 473 tone de cărbune cocsificabil a fost raportat de colectivul I.M. Uricani, urmat de cel al I.M. Dîlja cu 253 tone de cărbune extras peste sarcina preliminarului. (V.S.)

Stimați tovarăși,Din- însărcinarea Comicului Politic Executiv Îmi revine onoarea să supun aprobării Plenarei Comitetului Central ca, la Congresul al XIII-lea. în funcția supremă tar general al Comunist Român ales tovarășulCeaușescu, cel mai fiu al poporului.

strateg revoluționar, ctitorul României moderne. 
(Aplauze și urale puter
nice, prelungite. Se scan
dează: „Ceausescu — 
P.C.R.!“).Adoptată în de secre- tate, eu sentimente profundă satisfacție, către Comitetul Executiv, această nere izvorăște din dragostea, admirația, respectul

și recunoștința comuniștilor, ale întregului nostru partid și popor față de proeminenta personalitate a tovarășuluiCeaușescu. strălucit litant revoluționar și triot înflăcărat, care dedicat întreaga viațăactivitate împlinirii idea

0 productivitate de 21 tone pe post -

Partidului să fie re- Nicolae iubit gen.ai
unanimi- de de Politic propu-

Nicolae mi- pa- și-a Și
(Continuare in pag. a 4-a)

II OTARIREA
Plenarei Comitetului Central cu privire la realegerea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de 
secretar general al Partidului Comunist Român
Plenara- Comitetului Central al Parti

dului Comunist Român, dînd . expresie 
Voinței nestrămutate a comuniștilor, a în-

. tregului partid și popor, in deplină una- a
I nimitate, își. însușește propunerea Corni- tuturor comuniștilor, a întregului partid, 

tetului Politic Executiv privind realege- dă glas dragostei cu care tovarășul 
rea de către Congresul al XIII-lea al 
Partidului, în funcția supremă de secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii noastre, 
conducător încercat al partidului și popo
rului român, personalitate' proeminentă 
a lumii contemporane.

Plenara hotărăște ca această propune
re să fie dezbătută în adunările generale

A fost o zi senină Uricani, zi în care, ne spunea maistrul nier Ilie Amorărîței, toate utilajele au mers... strună. Ieșind din mină, cunoscutul șef de brigadă nici nu a sesizat însă cerul senin, razele acelui soare generos ce scăldau împrejurimile de un verde crud, proaspăt după atîtea zile ploioase. Fa'ța cunoscutului brigadier i- radia o bucurie lăuntrică:— A mers din plin. U- tilajele, mai ales benzile,

ia cum mi- benzile cu care avem a- tîtea necazuri, au funcționat ireproșabil. Am înțeles bucuria brigadierului, așa cum i-am înțeles, cu săptămîhi în urmă, năduful, tot la ieșirea din mină, după un șut în care toate i-au mers dos — și combina și zile.»/Și asemenea zile
pe ben-au fost multe de un timp și supărările, și nemulțumirile minerilor și elec- trolăcătușilor din brigadă de asemenea,' Datorită (Continuare în pag. a 2-a)

unor deranjamente tectonice, a unor deficiențe în fluxul de transport, în funcționarea combinei, puternicul abataj dotat cu complexul de mare î- nălțiine a bătut pasul pe loc. Deși brigada a depus eforturi deosebite, rezul-, țațele nu s-au făcut simțite... In ultimul timp, însă, au măsuri nivelul fost întreprinse speciale, atît la conducerii minei,

inului !

în anii împlinirilor socialiste

Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român își exprimă con
vingerea că această hotărire corespunde 
dorinței arzătoare și voinței neclintite a

întreprinderi, instituții, unități agricole,
în toate conferințele organizațiilor de ....
partid comunale, orășenești,, municipale Progresului, al socialismului și comums- 
și județene.

PREPARAȚIA CORP EȘTI

75 de ani de existență

în Valea J«ului

Privighetorile uzinei

Nicolae Ceaușescu este înconjurat de în
tregul nostru popor, că aceasta constitu
ie un puternic factor de întărire a uni
tății și coeziunii partidului, a încrederii 
și adeziunii întregului popor la politica 
internă și internațională a partidului și 
statului nostru, la înfăptuirea exempla
ră a hotărîriior istorice ce vor fi adopta
te de Congresul al XIII-lea al Partidu- 

ale tuturor organizațiilor de partid din jui Comunist Român, la mersul neabătut 
al României pe drumul libertății și

OAMENI Șl DESTIE
a construcțiilor de mașini

I. DUBEK

Mineri dintr-o briga
dă destoinică — cea con
dusă de Dionisie Agos- 
ton, din sectorul II al 
I.M. Lupeni.

Foto: Șt. NEMECSEK

Un vrednic bărbat al exemplară a sarcinilor de subteranului, inginerul șef Grigore Grăjdan, se mândrește cu colectivul său de muncă.— Condiția mineritului modern, calitatea de mi- ner-tehnician, afirmă interlocutorul nostrum' incumbă responsabilitatei politică, dar și o continuă pregătire profesională, aportul gîndirii teh-________________________________nice proprii la realizarea (Continuare în pag. * 3-a)
V----------------- — ' ■ -________ j

plan.— inginerul Grăjdan șl ceilalți ortăn. ne lămurește secretarul comitetului de partid pe mină, Marcu Boantă. mărturisesc adesea — nu glumesc. apelează doar la o metaforă —■ că muncesc 
la... „Universitatea minieră” Petrila. însuși ing.

Ion VULPE

Privighetorile uzinei. Această expresie, departe de a fi o hiperbolă, încearcă să definească corul tineretului de la I.U.M. Petroșani.Glasurile tinerilor coriști s-au unit prima oară in spectaculoase la 23 gust 1978, sub bagheta experimentatului profesor Vladimir Ureche. Pro-
pentru acorduri Au-

fesorul nu mai trebuie prezentat. E prea bine cunoscut în Valea - Jiului pentru activitatea neobosită de promotor al muzicii corale. Al doilea a- nimator al carului uzinei a fost Izidor Căpeț, secretarul organizației Unlu- nii Tineretului Comunist din uzină.Nu este ușor să formezi un cor. In primul rînd trebuie să cauți oameni dotați cu voci bune. Apoi, ce e mai greu, trebuie să

le sădești în suflet pasiunea și dragostea pentru muzică. Așa cum rezultă din experiență, coriștii recrutați „pe bază de comandă", n-au fost de nici uri folos. S-au dovedit însă extrem de utile glasurile tinerelor și tinerilor capabile să vibreze miraculos, după un șir îndelungat de repetiții, suo
Valeriu BUTULESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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Colaboratoarea noastră. Lucia Miclea, de la I.P.C.V.J., ne furnizează date care atestă mobilizarea colectivelor de preparatori în activitatea de înnobilare a cărbunelui.Cele mai bune rezultate le-a obținut colectivul de oameni ai muncii de la Preparația Coroești, a- flat constant în fruntea întrecerii socialiste din cadrul întreprinderii. Sarcinile semestriale de plan la brichete au fost depășite cu 14 000 de tone. Cea mai bună formație de lucru din cadrul secției brichetaj este cea condusă de maistrul - Paul Gali, din care se remarcă muncitori destoinici cum sînt Haralambie Ar- pintean. Constantin Voichi- ța, Rodica Gali și alții. 
(MB.)
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i.m. livezeni in preocupările organizațiilor de sindicat

■X

Privighetorile urinei
Disciplina — 
o importantă 

resursă internăRealizările bune 
nuțe în acest an de lectivul minei încorporează și pările organelor și organizațiilor de sindicat pen. tru mobilizarea colectivelor ia o activitate ritmică susținută. In grupele sindicale sînt discutate, cu regularitate, sarcinile formațiilor de lucru și se fac referiri critice la cauzele unor i.< - realizări. După cum ne-a relatat tovarășul Gheor- ghe Moga. președintele comisiei sociale a comitetului de sindicat, dezba. terile din grupele sindicale au o eficiență spori- 

: tă datorită participării active la adunări a membrilor comitetului, a cadrelor din conducerea minei, prilej cu care sînt explicate căile și modalitățile prin care trebuie 
.... să-se acționeze, pe toate schimburile, pentru rea- ‘ lizarea și depășirea preliminarului. între aceste căi, îmbunătă ți rea prezenței la lucru, întărirea , .disciplinei în general este . amintită ca o importantă rezervă internă a formațiilor de lucru._____________

obți- co. Livezeni preocu-

Pentru întărirea disciplinei, comitetul sindica-, tului întreprinde în mod consecvent măsuri proprii. Astfel, în discuțiile purtate cu cei care să Ar. șese „nemotivate" sînt explicate amănunțit dezavantajele acestor absențe, consecințele lor negative asupra cîștigulili muncitorilor și asupra bi. lanțului economico-finan- ciaț al întreprinderii, Sînt întreprinse vizite ’a domiciliul celor care absentează în moct repe.at, pentru a cunoaște cauzele reale ale absențelor. In aceste deplasări. membrii comitetului sint sprijiniți de unii șefi de sectoare — ca de pildă Tudor Zaharescu, Ion Ilortopăn — interesați să obțină creșterea coeficientului de prezență în colectivele pe care le conduc. Prin întărirea colaborării cu medicul de întreprindere și promovarea exigenței în acordarea certificatelor medicale s-a obținut re. ducerea absențelor motivate prin foi. de boală. Pe această cale, este combătută tendința unora, îndeosebi a celor tineri, de a apela la „scutiri medicale", ca să prevină e- fectul pecuniar al nemotivatelor.

în urma tuturor acestor bunătățirea climatului demăsuri s-a obținut crește- conviețuire, de ordine șirea posturilor prestate în curățenie, în camere și------ —ă cu sălile comune, contribuind: totodată la creșterea răspunderii locatarilor din cămin la păstrarea bunurilor de care beneficiază. Acțiuni educative au întreprins și întreprind în continuare atît comitetul lui, cît șiU.T.C. pe întreprindere, împreună cu comitetul de cămin.După cum se știe, căminul se află în administrarea I.A.C.C.V.J. în cartier, el este cunoscut însă sub denumirea de „cămi. nul minei Livezeni", fapt ce este înțeles ca o îndatorire firească a unității beneficiare de a se preocupa de condițiile pe ca- 
Tfi acesta le oferă, de cadrul de viață pe care îl asigură tinerilor. Prestigiul căminului face parte integrantă din prestigiul întreprinderii miniere, iar la mina Livezeni se depun eforturi susținute de întregul colectiv pentru întărirea și rea prestigiului pînă în prezent, munca plină de a brigăzilor. de mineri și cadrelor tehni,co-ingine- rești. (I. MUSTAȚA)

activitatea de bază1500 posturi față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, a fost obținută îmbunătățirea considerabilă a pre- ' zenței în toate zilele fluxului continuu, asigurîn- du-se, în ansamblu, creșterea realizărilor în săp- tămîna redusă de lucru.
CăTi inul — 

carte de vizită. 
a întreprinderii Deși nu face parte din gestiunea întreprinderii, căminul de nefamiliști se află mereu în atenția comitetului de sindicat și a conducerii minei Livezeni. Prin grija acestora, căminul a fost dotat cu Un televizor și mai multe garnituri de jocuri de șah și remy. Tot cu contribuția directă a minei, au fost amenajate o bibliotecă și o sală pentru vizionarea programelor TV. Vizitele întreprinse în mod frecvent, la cămin, de membrii comitetului de sindicat și cadrele din conducerea întreprinderii au avut ea efect îm-

(Urmare din pag. I) rin Risipitu, Constantin Curcă, Ionel Rusu, loan Sînzian și mulți alții, reuniți de astă dată sub bagheta profesorului Hora- țiu Alexandrescu, au în-

.'(Urmare din pag. 1)' ..<$t și al sectorului. Măsu- . ,riie, conjugate cu strada, niile oamenilor brigăzii maistrului AmOrăriței care au introdus cele două complexe mari și moderne la Uricani, au dat roade : brigada a tăiat cu 
combina, în 26 iunie, o 
Iîșie întreagă în frontul 
lung de 100 și înalt de 
4,2 m, atingînd o produc-

0 productivitate 
de 21 tone

pe
țwmtunHHmutimHtriti 
tivitate de 21 tone Pe 
post, cu 5 tone pe post 
peste prevederi și a rea
lizat o producție supli
mentară de 200 tone căr
bune. „O dovadă certă de coeziune, de bărbăție, de putere de mobilizare, a faptului că în pofida greutăților, brigada nu s-a pierdut, dimpotrivă, e pe calea redresării", 
nea ing. Emeric directorul tehnic hei. . ■ . ■ *■..O dovadă că,multe greutăți și... nădufuri, vin și zile senine pentru mineri vrednici ea cei din brigada lui Amo- Tăriței.

sindicatu. comitetul

afirrna- cîștigat prin dăruire

imboldul pasiunii și dorinței de afirmare. Cerul tineretului, tînăr din toate punctele de vedere, a primit botezul focului în vățat să execute cu^mă- prima ediție a Festivalului național „Cîntarea României". Locul doi c- cupat la faza județeană, chiar dacă nu a mulțumit cu totul, a fost un semn bun.A urmat apoi o perioadă îndelungată de muncă. Profesorul Ureche a început să modeleze sistematic vocile elevilor săi, completîndu-le cunoștințele teoretică. După ce ia parte la serbările ziarului rîvnita fina]ă, desfășura- „Scinteia Tineretului' tă ]f, (organizate la Lupeni și Petroșani) corul face primele înregistrări pentru posturile de radio Timișoara șl Craiova.în semn de înaltă prețuire, corul tineretului a fost invitat să cînte la București, la spectacolul omagial organizat cu ocazia celei de a 39-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist. Din păcate, spațiul nu ne permite să-i enumerăm toți cei care și-au contribuția la cel mare succes pe I.U Mi Petroșani să-l obțină pe tărîmul activității culturale.- Elena Ciobanu, Rodieâ Șimo, Ana Ciolea, Olga Olaru, Ecăterina Iovănescu, Richard Nidermayef, Ion "Ceăusu, Emil Tiboe, Ma-

iestrie douăzecișișase de piese ale muzicii corale românești — unele cu un înalt grad de dificultate, cum ar fi: „Cum tu partid ne-ai învățat", „Patria mea", „Bat-o focul",. „Fata din Carpa ți".Ocazia s-a ivit la ediția a II-a a Festivalului național „Cîntarea Româ. niei", cînd corul a trecut victorios de la o etapă la alta ajungînd la mult

pe adus mai care avea

tă la Lugoj. Nu e greu de imaginat ce emoții au avut tinerii strungari, e- lectricieni, lăcătuși, a- junși în situația să-și probeze vocile în orașul în care veghează nemuritoare umbra lui Filaret Barbu, părintele muzicii vocale românești. Departe de a se lăsa pradă tracului, glasurile muncitorilor uzinei de pe Jiu au răsunat mai tare și mai pur ca orieînd. Decizia juriului a fost unanimă. Premiul întîi, medalia de aur și titlu? de laureat a revenit corului din Petroșani. „Am fost emoționați pînă la lacririii", își deapănă amintirile I- zidor Căpeț. După decizia juriului, coriștii plîngeau „în cor", de bucurie. '■(Va urma)I

promovare m

Echipa popicarilor de Ia „Jiul" Petrila.

a.<moderna bază, popice din stațiunea Nep- tun — Mangalia aIn zilele de 23 și 24 iunie de

Un superb succes al popicarilor
de la Petrila

•ne spu- Kovacs, al mi-după

*
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. . ..duit turneul fin 11 pent: u promovarea în prim i divizie la popiceStrăluciți re prezent'n- ți ai culorilor sportive din Valea Jiului, popicari’ de la AS „Jiul" Petrila s-au prezentat la acest dificil .examen (alături do alte patru formații — UNIO Satu Mare, C.F.R Tg. Mureș, Viitorul Dro- beta Turnu Sever’.n și Metalul Aiud) cu dorința fierbinte de a în prima divizie a pionatului.în timpul celor zile de concurs, am
promova cam-donă.... ....................    fost martorii unei mari încleștări sportive, care 3 necesitat în permanență un consum psihic, o oboseală fizică —puse însă în . slujba servirii cu devotament a culorilor clubului. În Cele două zile de curs, popi 'arii de

,,Jiul“ au luptat admirabil eu adversarii pe care . i-au dominat, reușind în final o calificare mei bată, grație locului întii ocupat. Pe cea de—j doua echipă clasată, UNIOSatu Mare, jucătorii care au apărat (in mol strălucit) culorile sportive ale Văii Jiului au depășit-o in ambele zile (întii cu 6 pd, apoi cu 14 pd). Rezultatul obținut în cele două zile de concurs (9923 pd) este excelent, fiind socotit al 6-lea (!) pe țară.Am fost alături de mica delegație a popicarilor din Valea Jiului, In cele două zile de concurs. Prilej pentru a vedea ce oameni și sportivi minunați reunește sub culorile sale echipa „Jiul" Petrila. In momentul în care evolua un jucător al Jiului, o frumoasă galerie susținea frenetic orice aruncare de bilă șl reușită. Duminică, după încheie-

rea întrecerii, pur și simplu nu mai erau în stare să răspundă întrebărilor ' și felicitărilor ce li se a- dresau.Așa i-am cunoscut pe Victor Miclea (antreno- rul-jucător, prezent în permanență lîngă fiecare component al echipei), pe Ion Scorțea (de un calm și o precizie, admirabile), pe profesorul Vaier Pișcoi (un om aflat la vîrsta deplinei matu-

care a dominat sala sport a modernei popi- cării din stațiunea Nep- tun, au fost și ceilalți trei componenți ai echipei. I-am numit pe Dori) Bolosin, Nicolae Croitorii: și Gabriel Dumbravă., .în concluzie, o calificare superbă, ea readucînd echipa de popice a Văii eșalon

rități) de la care elevii săi pot învăța „ecuația" deplinei dăruiri sportive și a . pasiunii pentru culorile clubului, pe Constantin Dobrică și loan Popa (doi oameni, de echipă, buni tehnicieni), pe tînărul Ni- eolae Păsărică (care a demonstrat însă că junioratul nu te împiedică să t ___joci ca un... talentat po- JMui" în^jirimuf. picar senior). al țării.Admirabili oameni deechipă, formînd o galerie Alexandru TĂTAR

*

ț

trecut verifi- de
I’ ’ • ÎN SPRIJINUL O-RIENTARII PROFESIONALE a elevilor, mai precis a absolvenților clasei a VIII-a ă școlii generale, în cadrul bi- blictecii Casei de cultură ' a sindicatelor din Petroșani a fost amenajat un raft, a! monografiilor pro. fesionale. Raftul pune la dispoziția celor intere- sați monografiile diver-

I
I

seler profesii pe care tinerii și le pot alege drept „brățară de aur".* ÎN CENTRUL șului Petrila, a i amenajarea noii de circulație pe 4 benzi. — bulevardul Republicii.; 'Odată cu reamenajarea bulevardului, se nionrea- ză și stîlpii pentru vi- itoaiea linie de troleibuz care va cuprinde în prima etapă zona Lonna — Petroșani.• CLUBURILE SINDICATELOR din' Uricani

< ora. început artere
• FOTOGRAFICA. Patru fotografii realizate de artiști foto din țara noastră se află selectate și expuse la cel de-al 67-lea Salon internațional de artă fotografică din Scoția. Printre aceștia se a- flă și fotografiile conci-

și Petrila programează , .. pentru azi două acțiuni de larg interes ; la mina Uricani. ur. „cadran politic" pentru tinerii întreprinderii miniere ■ pe tema evenimentelor lunii iunie, iar la clubul sindi- cutelor din Petrila va __ ... _ ___avea loc un „colrâviu de tadinilor noștri Francisc istorie" consacrat figurii ' ................. ■ ’ilustre a marelui revoluționar N. Bălcescu. La casele de cultură și toate cluburile sînt programate seri cultural-distraeti-ve pentru tineret.
figurii Nemeth și Fiildp Atilla. (M.B.)• TELESCAUNUL din Straja a fost repus 'în funcțiune, în urma încheierii înainte de termen a reparațiilor și reviziilor programate pentru luna

iunie. Instalația a și prin probele de care executate I.S.C.I.R. Brașov.• DIN GOSPODĂRIA ANEXĂ a cantinei miniere Uricani, întreținută de personalul cantinei, aii fost valorificate în a-. ceasta primăvară ’. peste 500 kg salată verde, a-

ile vremii produc multe supărări amatorilor bazinelor de înot. Dar, în pofida zilelor ploioase, ștrandul terfrioficat din , Lupeni a fost vizitat de- Ija, în cele două săptămîni de la deschidere de peste 1000 de iubitori ai a- cestui sport.proape 50 kg usturoi și Rubrică realizată de 200 kg ceapă verde. Dan STEJARU• IN POFIDA TIMPULUI NEFAVORABIL, De. și sîntem la începutul se- • zonului estival, caprici-
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a.Atributele
disciplină,Pavel Dediu, un care nu mai are de prezentări. La noasa, numele său _ ___ __________  ____rămîne înscris mereu în devărat exemplu în acest | galeria fruntașilor minei, sens. Există o •un exemplu pentru cei ■care sînt și vor veni, Dâr Sînt tineri și știu ce vor, ț să-nu vorbim la trecut. Florea, șeful schimbului, l Doar la anul, Pavel De- e la vreo 34 de ani, Neto.; 

ti iu va primi „bastonul" tea la fel. După Dediu ă-J de pensionar. Va fi mare î

brigăzii - pricepere, i 
bună organizare ' nume cut. Pe schimbul lui Va- nevoie sile Florea se „vede" și Ani- rolul maistrului, Ghepr- va ghe Bobîrnat este un a-încredere freciprocă între oameni. *trecut. Florea, șeful schimbului, l1 De- e la vreo 34 de ani, Neta, J re cine să vină „la rînd", i sărbătoare. Ce este acum? ștafeta e asigurată.

bArbați care onorează
TITLUL DE MINER

• ni - ................ .—— Priceperea, disciplina și organizarea bună a muncii sînt atributele care caracterizează activitatea brigăzii lui Dediu. Indiferent ce poziție de lucru au, se descurcă, ne spune șeful sectorului ing. Mircea Petrescu, mai veche cunoștință noastră. •Și ni se argumentează. Dacă la Dediu există necazuri la pombină, oamenii lui nu stau lingă ea să șe gîndeascâ. Cei poiic.i- jificați ajută la reparație, ceilalți au ce face, își gă-

Tot un soi 
de a înșela...Un gest, pe cit de simplu, pe ătît de frumos, de ' uman, a putut și poate fi văzut în autobuzele transportului în comun. Oamenii, călătorii, mai ‘ ales cei mai în vîrstă sau mame cu copii mici, urcă în față — ' unde urcă sau ar trebui să urce mai puțini pasageri— și, după ce și-au găsit locul, trimit banii prin ceilalți călători — total necu- noscuți — pentru bilete. O dovadă elocventă a încrederii interumane. Să-ți în-

Foto: Alexandru TĂTAR se-
tot

bunăvoință.

In cadrul atelierului
bucură echipele de la „Diesele", datorită întreținerii corespunzătoare a utilajelor.
In imagine, maistrul Mihai Ghencean, împreună cu echipa de lăcătuși înainte de
intrarea în mină. meni necunoscuți șiprin ei, prinlor, din mină în mină, să-ți

In cadrul atelierului „Transport" al I.M. Bărbăteni, de un bun renume se 
bucură echipele de la ••Diesele", datorită întreținerii Corespunzătoare a utilajelor. 
In imagine, maistrul Mihai Ghencean, împreună cu echipa de lăcătuși înainte de 
intrarea în mină. ’ Foto: Alexandru TĂTAR

.Transport" al I.M. Bărbăteni, de un bun renume se

Credințezi banii unor— Exploatînd uft complex mecanizat SMA-2, fabricat aici la noi, lal. U.M.. Petroșani, pe o , lungime de front de 46 1m, în stratul 3, blocul 2, i cei 40 de ortaci ai lui/ Pavel Dediu conduși de ’ șefii de schimb, Vasile ț Florea, Pavel Perdun și 1 Mihai Podaru, au extras ’ în plus, la zi, de la înce-ț putui anului o producție 1 de 16 500 tone, cil 12 000 ? tone mai mult decît sa?-i ciniîe planificate pe p'i-| mul semestru al anului, i ne spune ing.. Alice Tu- 1 dor. Aceste succese le-au)- fost asigurate de depăși-1 U nrndnctivî tatii miiri-v

O mină întreagă învațăI, o a (Vrinare din pagi. P

, sesc de lucru. Cîte sînt de făcut într-un bataj I Se suprapun' celelalte schimburi pentru a recupera timpul pierdut cu reparația. Sînt preliminarul e schimburi în care se „ta- Normal, C/iL . ie" și de trei ori. De fapt, pe măsura eforturilor. Rari brigada lui Dediu ype-— - .... .lează rar Ia electromecanici. Au în abataj pe Va- ici pe post, aproape sile Bodescu, Nicolae A- ' ’ ” _ “dămuță sau Dumitru Ne- si răsplată I totea-. Ei Știu ce au de fă. j____________________

nu 
a- 
cu rea productivității mun- .’ cii planificate, în ’.îedie | cu 5 tone pe post. Zilnic,! , ■ .innrnl o depășit. JNormal, cîștig’irile sînt 1se întîmplă ca minerii lui î Dediu să cîstige sub 270 ’.. ? ) lei pe lună. După muncă l ■ : răsplată ! .

Mircea BUJORESICU 1

Salvatorii mineri — oameni dăruiți apărării vieții 
ortacilor în subteran. In clișeu: instruirea salvatori
lor mineri la C.C.S.M. Petroșani.

Grăjdan ilustrează această afirmație, a pornit-o, cu ani în urmă, de la simplu vagonetar, a urmat cursurile liceale și ale titutului de mine.Modestia ocolește sonalitatea proprie, flat că o biografie nătoare are suoinginerul Marcu Boantă, dar și mulți alți specialiști ai minei. Firul tradiției se continuă; astăzi peste 150 de mineri și meseriași urmează cursurile liceale sau ale Institutului din Petroșani. Dimineața sau noaptea la șut. după-amiază la școală sau facultate. Eforturi deosebite, care sînt răsplătite de devenirea profesională a tinerilor care s-au încumetat să ia în piept nu nuin. i muntele, ci să si ajungă in areopagul științei. Sînt priviți' cu înțelegere și stimă, sînt ajutați să ducă ia bun sfirșit temerara lor întreprindere. Cum altfel ar proceda, spre exemplu, sing. Gheorghe Gligor, șeful sectorului I, care a a- vut, ani de zile ca „instrumente cotidiene Je lucru" lopata în formă de inimă și stiloul de student? . într-o -mică vitrină, dar cochetă, de la sectorul de investiții, admirăm „Ou a de: miner", trofeul obținut de ortaci în întrec Tea sectoarelor de profil din-Val?, în anul trecut. Intre cei mai vrednici, ne explica cunoscutul șef de brigadă Vasile Pavel, s-a aflat tî- nărui ajutor miner Vasile Doc-an. .

apoiIns-per- am a- asemă-

— Aș minți dacă aș susține că în mină e ușor, dar cînd simți alături umerii celor mai în vîrstă, dar și . ai celor tineri, prinzi încredere în tine, orice greu, tate va fi învinsă. Dacă nu m-ar ajută ortacii, n-ăș putea să și muncesc și să învăț. Așa că reușitele mele la facultate constituie totodată și succesele ortacilor.— Avem între studenții seraliști, ni se destăinuie ing. Bujor Bogdan, șeful sectorului, pe ajutorul miner loan Vîja, minerul Pavel Boantă, șeful de schimb Florentin Toarță, electri. cienii loan Mateș și Gheorghe Borteș, lăcătușii Sever Gheban și Tiberiu Svoboda, electromecanicul Marin Novac și alții. Ajutorul miner Ioan Solyom a dat de curînd bacalaureatul, a- cum se pregătește de ad-■ mitere, bineînțeles I.M.P. Sînt băieți' tineri, neam de mineri din tată în fiu sau veniți din Țara Moților, Moldova, Oltenia etc,, neîntrecuți în vrednicie la locul de muncă, dar■ și studenți silitori. Astfel s-au ridicat la noi la Petrila, din rîndunle muncitorilor, multe generații de maiștri, subingineri, mgi-T neru p.;.Florentin Toarță răsfoia, după ieșirea din șut, ,-u -sul . ele exploatări ia sujiraf iță. Fiul.de miner din Motru avea emoții, desigur; mai reținute decît „bobocii", doar e în anul V. N.e-a spus în glumă că, .după-jmiaza

la

la institut, învață un treg sector al minei Petrila — „sectorul carte". Ast. fel, biografia lui este comună cu a șefului deschimb Petru Kineses, nepotul șefului de brigadă o- monim de la I, cu a minerului Teodor Berințan de artificierului Toader Morărescu, electricianului Marinei Toma, figurantului topo Andrei Covaci de la III și a multor altora din cei peste 90 de studenți din Petrila. Așa. dar, o mină întreagă învață, cei noi deslușesc tainele -meseriei, cei experimentați și competenți vin cursanții școlii maiștri, ai liceului, ai Institutului. „Sectorul carte" îi cuprinde în cursuri de calificare, policalificare și reciclare pe toți oamenii muncii, indiferent de meserie.S-ar fi putut întîmpla în urmă cu mai bine de 40 de ani asemenea metamorfoze spectaculoase ale personalității oamenilor din subteran ? Desigur că nu. In anii socialismului destinul și-1 croiește omul singur, ajutat fiind de Colectiv și afirmînd plenar capacitatea intelectuală și profesională, în egală măsură pentru toți. în a- cest .sens, mina Petrila șe vrea și este un exemplu meritoriu.

la V, ori a

în-

de. de

Credințezi banii unor semeni necunoscuți și tot prin ei, prin bunăvoință , lor, din mînă în mină, să-ți revină biletul sau biletele și chiar restul... Un gest frumos. Un gest omenesc ! Dar...revină biletul sau bileteleși chiar restul... Un gestfrumos. Un gest omenesc !Dar......Autobuzul de Uricani trecuse deja prin Lupeni cînd, o mamă cu doi copii mici, dintre care cu unul în brațe, urcată din Vuit- can, a început să se foiasv că tot mai mult pe bancheta din față, care cu greu i-a fost cedată, și a’- runca priviri îngrijorate înspre spate, spre; ceîlal ți călători. „Am dat banii, pentru bțjete și nu mai văd nici bani, nici bilete" . , spunea unui călător "are • privea întrebător. într-a- devăr, femeia bani după bilete după urcare. Dar, timp, autobuzul s-a prin multe stații, ău rît și șu urcat multi călători... Acum cui șă-i ‘ceară socoteală, cui să reclame ?Și așa pățesc de un timp, sînțem informați din partea personalului A.U.T.L., mai mulți călători. Unii, e ndevă-at, preferă cu multă ușurință, din comoditate, să urce prin față și ajung- păgubași și călători fără bilete, ca să nu spunem clandestini. Ajung, pentru că aflăm din aceeași sursă, unii indivizi, în loc să lucreze și să cîștige , cinstit, preferă să-și înșele semenii, și să bage în buzunar banii ce li se încredințează cu încredere. Și cînd „și-au făcut plinul" coboară la prima statie. (Dan 
STEJARU)

țrimisose •media* între pprit cobo-
ceară

} —Ni:, n-are rost să discutăm despre vinovăția mea, cîtă vreme știam că încalc litera legii — măr- , turisește' sincer acest tînăr, care preferă să rătnîqă a-■ nbnim, deși: n-a furat, -n-a ( comis vreo gravă infracțiune antisocială, dar, împreună cu alți amatori de■ . chilipiruri, au creat vadpentru trei indivizi fără scrupule să încalce prevederile Legii nr. 3/1972, ale Decretului nr. 244/1977 și Codului penal. Desigur, U- nii dintre amatorii de pricopseală au încercat s-o „scalde"...N-am știut că este in- . terzis un asemenea lucru. Cu banii mei munciți cinstit, credeam că pot cumpără brice și de la oricine.Istorisim ceea ce s-a în- tîmplat nu pentru a face „publicitate" unor. bișnițari, ci din dorința de a avertiza pe alți amatori de comerț „la negru" să nu cadă în greșeală. Pînă prin luna februarie, despre Ion Gherase, de loc din Techir- ghiol, se știa că lucrează la

mina Lonea. Apoi, deodată, prezentanți particulari ai zeului Mercur, eludînd toate normele desfășurării u- nei astfel de activități, au valorificat prima „investiție". Făceau rost de la marinarii străini, ale căror nave ancorau în portul Constanța, de bijuterii, de aur, țigări străine, în speță Kent.articole de toa.

s-a „plictisit", d e ș i la 22 de ani nu putea să acumuleze o vechime îndelungată în murjeă. Descoperise însă că are un mare talent de comerciant, Valorificarea lui i-ar fi a- sigurat venituri substanțiale, fără muncă și ca un fel de... navetist. Cum a-
Afacere falimentara...

- ANCHETĂ SOCIALĂ -

ră trebuie cumpărat. în a- cest context ne surprinde mirarea — cum au putut niște oameni, cu - retribuții modeste, să procure, contra unor sume mărfuri de Or fi avînd alte surse venituri ? Ori nu cumva u- nii dintre ei deveneau co- - mercianți de „mina a doua" ? Oricîtă înțelegere am manifesta față fel de lucrători... riali, ni se pare măsura de a li se bunurile astfel ----firesc, ei au devenit chilipirgii... păgubași.

considerabile, contrabandă ? de

vea nevoie de asociați, în

Aflăm de la organele de statIa au depistat doi infractori periculoși, în ; 1 per. a- soanele lui Romeo Crețu și Al. Kurila, ultimul au. CȘ- tor al mai multo? spargeri,' comise în dauna a- vutului obștesc și personal.
T1RGUIALAZi de tîrg în piața groalimentară din Petroșani. Desigur, mulți c~ tați veniți după cumpărături. Unii însă aveau alt motiv de a cantona în aglomerație. loan că, Mihai Isztuică, llaîducsi, Violetera vu, Casandra Corcodan și alți paraziți de teapă lor, căutau urma timpului pierdut de pomană. Fără prea multe... tîrguieli, au -r-—• — ajuns în fața completului tarea unor indivizi care de judecată, avînd de executat pedepse vative de libertate la locul de muncă. ;

Botir-AtilaRac- DEPARAZITAREO binevenită acțiune de eradicare a parazitismului social, desfășurată zilele trecute în Petroșani, s-a soldat cu depis.de ăst- comer- dreaptă confisca dobîndite, din Cit despre cei trei .„asociați", „întreprinderea" lor a dat iute faliment, întrucît era clădită pe bază de necinste, în fața legii vor fi siliți să recunoască astfel că ni. mic nu-i mai de preț decît munca și cinstea, în vreme ce păgubașii lor au înțeles deja că banii constituie valori de schimb, dar nu trebuie investiți în afaceri fa. limentare...
Ion VULPE

deja erau certați cu.
SESIZARE

normele pri- conviețuirii socialiste. în- sau tre aceștia Marcu Lazăr, Gheorghe Zedac, Dumitru Grosu, Petru Căldărar și Vasile Tomulescu, tineri în stare să răstoarne munții, dar care preferau să vegeteze în „cuiburile" parazitismului. Au -fost condamnați la pedepse între 5 și 6 luni, în funcție de gravitatea faptelor lor antisociale, unii se vor afla în dosul gratiilor, alții' vor redobîndi mai repede, să sperăm, deprinderile folositoare pentru societate și sine în a- numite locuri de muncă.

le-au unor de la „Pa-u- nor cunoscuți din cadrul biroului de topografie al ■minei Lonea.Cum asemenea articole nu se găsesc în unitățile comerciale socialiste, cade de la sine alibiul cumpă- 1 rătorilor „de gang",

letă, blugi, pe care oferit spre vînzare lucrători comerciali complexele „Jiul" și ringul" din Petroșani,
,,întreprinderea" sa i-a cooptat pe Ion Botezatu Petroșani și Gheorghe șiu din Petrila, oameni în toată firea, însurați. Primul însă, tot din teapa pa- raziților sociali, celălalt, e. lectrician la mină, nifesta un interes pentru „delegații" ciale pe litoral.Odată aranjatăde .către „bos",.cei trei re- socotesc că tot ce ți se ofe-

din Le-
dar ma- deosebit neofi-afacerea care

se-Apărarea climatului nin al societății noastre este o datorie nu ‘ numai a oamenilor legii, ci și a fiecărui cetățean în parte. Concursul.opiniei publice se dovedește astfel salutar în eradicarea u- nor abateri antisociale.O dovadă elocventă în acest sens : pornind pe urma unei sesizări, lucrătorii de miliție din Petri-

Fiul.de


(Urmare din pag. I)

ale tuturor fiilor României socialiste față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
revoluționar și patriot, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, care și-a făcut diti 
slujirea devotată a partidului, patriei și 
poporului, a cauzei socialismului și păcii, 
țelul suprem al pilduitoarei sale vieți și 
activități revoluționare. Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe întreg cuprinsul ță
rii văd în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului, a statului 
cea mai sigură chezășie a viitorului feri
cit al patriei, a independenței și suvera
nității ei, a edificării cu succes în Româ
nia a celei mai drepte și umane orînduiri 
cunoscute în istorie — orînduirea socia
listă și comunistă. în această manifestare 
de adincă semnificație politică și-a găsit 
o nouă și puternică ilustrare unitatea 
strînsă, indestructibilă a întregii națiuni 
în jurul partidului, voința fermă a popo
rului nostru de a urma cu credință și de
votament pe conducătorul încercat ai par
tidului și statului — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul celei mai înfloritoare 
epoci din îndelungata istorie a României, 

irisușindu-și în unanimitate această pro
punere, Plenara a adoptat Hotărîrea Co
mitetului Central cu privire Ia realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția 
de secretar general al Partidului Comunist 
Român, prezentată de tovarășul Emil Bo
bu, membru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

în cadrul dezbaterii, au luat cuvîntul 
tovarășii Pavel Aron, Leonard Constantin; 
Iosif Szasz, Nicolae Mihalache, Ileana 
Jalbă, Alexandru Necula, Gheorghe Dinu, 
Florea Marin, Ion Lieu, Emerik Szabo, 
Vasile Stoica, Gheorghe Dinu, Gheorghe 
"Tepes Alexandru Orzață, Stefania Iones- 
cu, Cornel Pacoste, Radu Bălan, I, 
Rab, Gheorghe Pană.

1. In legătură cu primul punct de pe 
ordinea de zi, plenara a adoptat în unani
mitate Hotărîrea cu privire la convocarea 
Congresului al XlII-lea al Partidului Co
munist Român.

Elaborate pe baza indicațiilor, și orien
tărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, do
cumentele dezbătute de plenară fixează, 
cu vigoare și clarviziune științifică, o- 
biectivele și nivelurile ce vor fi realizate 
în anul 1985, în următorul cincinal, care, 
deschide o perspectivă largă și luminoasă 
progresului continuu al țării, mareînd 
trecerea ei intr-un stadiu nou de dezvol
tare economică și socială.

Dezbaterile au pus în evidență că a- 
ceste documente ilustrează cu putere jus
tețea și realismul politicii partidului nos
tru, rolul esențial al gîndirii creatoare, 
novatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea și înfăptuirea acestei poli
tici, al cărei scop fundamental îl consti
tuie înflorirea necontenită a patriei, bu
năstarea întregii societăți, dezvoltarea 
multilaterală * omului.

2. Plenara a examinat și aprobat, in 
unanimitate, Proiectai Directivelor Con
gresului al XHI-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României în cincinalul 
1986—1990.

S-a subliniat că proiectul pentru anii 
1986—1990 se întemeiază pe studierea a- 
profundată a cerințelor și posibilităților 
concrete ale dezvoltării României în vi
itorul cincinal, pe rezultatele remarcabile 

umane, 
a țării 

mondial,

obținute in cei 46 de ani care au trecut 
de Ia victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și, cu deosebire, în perioada i- 
naugurată de Congresul al IX-lea al P.C.R., 
perioadă caracterizată prin profunde trans
formări petrecute în economie și structu
ra socială, în modul de gîndire și existen
ța oamenilor, în fizionomia întregii so
cietăți. ' ;

Plenara a relevat că obiectivul funda
mental al viitorului plan cincinal îl cons
tituie asigurarea condițiilor pentru rea
lizarea, în linii mari, a sarcinilor de bază 
ale făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, intrarea societății româ
nești într-o etapă hotărîtoare pentru îm
plinirea mărețelor prevederi ale Progra
mului partidului. In acest scop, se preve- 
de creșterea pe mai departe, în ritm sus
ținut, a forțelor de producție prin aplica
rea celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, valorificarea într-un înalt grad 
a tuturor resurselor materiale și 
participarea activă și eficientă 
noastre la circuitul economic
sporirea venitului național, a avuției na
ționale și, pe această bază, ridicarea bu
năstării materiale și spirituale a întregu
lui popor, asigurarea unei noi calități a 
muncii și a vieții.

Orientările și sarcinile stabilite pentru 
cincinalul 1986—1990 urmăresc cu precă
dere realizarea unei dezvoltări economice 
intensive, prin modernizarea, în continua
re, a structurilor de producție, ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor, 
sporirea mai accentuată a productivității 
muncii, valorificarea superioară a materi
ilor prime, combustibililor și energiei, 
creșterea eficienței economice în toate 
ramurile economiei naționale. Un accent 
deosebit se va pune, în continuare, pe 
lărgirea bazei de materii prime și energe
tice, asigurarea unui raport optim între 

Ștefan industrie și agricultură, dezvoltarea echi
librată a tuturor ramurilor economiei na
ționale, a tuturor județelor — condiție 
principală a progresului neîntrerupt și 
multilateral al întregii țări, a mersului 
neabătut înainte al României pe calea 
socialismului și comunismului.

Puternicul dinamism, ce va caracteriza 
evoluția economică în următoarea etapă, 
va fi asigurat de dezvoltarea susținută a 
industriei — ca factor hotăritor al crește
rii forțelor de producție, realizarea unei 
agriculturi intensive, de înalt randament, 
intensificarea activității de cercetare ști
ințifică și tehnologică, amplificarea apor
tului acesteia la modernizarea economiei, 
întărirea, în continuare, a autocoriducerii 
muncitorești și autogestiunii financiare, 
dezvoltare Și adine ir ea democrației mun
citorești, Potrivit proiectului de Directive, 
în viitorul cincinal vor fi extinse relațiile 
economice internaționale ale țării noastre. 
Va crește mai intens venitul național. atât

riale și servicii, cit și prin r*d*ctr*a pon
derii Cheltuielilor materiale in produsul

de investiții, orientat cu precădere spre 
extinderea bazei proprii de materii prime 
și energetice, punerea în valoare a noi 
surse de energie, spre dezvoltarea și mo
dernizarea industriei și agriculturii, a ce
lorlalte sectoare care contribuie Ia promo
varea progresului tehnic și ridicarea e- 
ficienței economice, corespunzător exigen
țelor noii etape a revoluției tehnico-știin- 
țifice.

Înfăptuirea sarcinilor economice stabili

Propunerea Comitetului Politic Executiv al C.C

a-

te, creșterea venitului național și a pro
ductivității muncii, diminuarea costurilor 
de producție, vor asigura condiții pentru 
sporirea veniturilor oamenilor muncii, 
extinderea volumului și diversificarea des
facerilor de mărfuri și prestărilor de ser
vicii, ridicarea generală a nivelului de 
trai și civilizație al întregului popor.

Plenara a apreciat că, prin obiectivele 
și orientările prevăzute, proiectul de Di
rective ale Congresului al xni-lea al 
P.C.R. cu privire la planul' cincinal 1986 
—1990 deschide un nou și larg orizont 
muncii și luptei poporului pentru conso
lidarea și mai puternică a modului de 
producție socialist, creșterea forței mate
riale și spirituale a țării, întărirea inde
pendenței și suveranității patriei noastre.

Adoptînd în unanimitate obiectivele, 
sarcinile și indicatorii cuprinși în acest 
document, plenara, la propunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a hotărît ca Pro
iectul de Directive să fie îmbunătățit pe 
baza observațiilor și propunerilor formu
late în cadrul dezbaterilor, și completat 
cu uri capitol privitor la dezvoltarea so- 
cial-economică a țării pînă în anul 2000. 
Plenara a hotărît ca documentul să fie 
dat publicității, supus spre dezbatere parti
dului, întregului popor, urmînd ca, apoi, 
sa fie examinat și adoptat de cel de-al 
XlII-lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

3. Comitetul Central a analizat și-
probat Raportul cu privire la proiectul 
Planului național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1985.

Proiectul de plan pe anul viitor are la 
bază hotăririle adoptate de Congrenul al 
XII-lea și Conferința Națională ale parti
dului, orientările și indicațiile date de to
varășul Nicolae Ceaușescu, în vederea pu
nerii cît mai depline în valoare a resurse
lor materiale și umane ale țării, a realiză
rii, în cele mai bune condiții, a prevede
rilor actualului cincinal. ■

Prevederile planului pentru anul viitor 
asigură dezvoltarea pe mai departe, în 
ritm susținut, a întregii economii naționa
le, cu prioritate a industriei, creșterea con
tinuă a producției agricole, intensificarea 
exporturilor și reducerea Ia strictul ne
cesar a iriiporturilor, sporirea contribuției 
cercetării științifice și tehnologice la pro
movarea progresului tehnic în toate ramu
rile și sectoarele de activitate, diminuarea 
costurilor de producție, cu deosebire a 
cheltuielilor materiale, ridicarea mai pu
ternică a productivității muncii și perfec. 
ționarea organizării și normării muncii.

4. A fost examinat și aprobat, de ase
menea, Raportul cu privire la proiectul 
Planului de dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, gospodăririi apelor și 
silviculturii în anul 1985. S-a relevat că 
indicatorii planului reflectă orientării* 
și indicațiile 
fire*
* fee

creștere* susținută a 
tar, realizare* de producții sporite fc 
otehnie, ridicarea gradului de valorificare 
a materiilor prime agricole și silvice, în
făptuirea în bone condiții a Programului 
de autoconducere și autoaprovizionara te
ritorială și a Programului unic de creștere 
a producției agricole în gospodăriile mem
brilor cooperatori și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari.

Exprimîndu-și convingerea că, prin pre
vederile lor, Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare econofnico-socială a 
României în anul 1985 și Proiectul Planu
lui de dezvoltare a agriculturii, industriei 
alimentare, gospodăririi apelor și silvicul
turii în anul viitor — elaborat în deplină 
concordanță cu exigențele noii revoluții 
agrare — vor asigura condițiile necesare 
trecerii cu succes la înfăptuirea celui 
de-al VIII-lea plan cincinal, în anii 1986 
—1990, Plenara a aprobat cele două pro
iecte. La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Plenara a hotărît ca proiectele 
celor două planuri pe anul 1985 să fie 
dezbătute în adunările generale, potrivit 
practicilor democrației noastre muncito
rești, urmînd ca după definitivare, ates- 
tea să fie supuse spre dezbatere și legife
rare Marii Adunări Naționale.

Plenara a dat o înaltă apreciere contri
buției hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și aplicarea celor 
mai corespunzătoare soluții pentru accele
rarea progresului economico-social al pa
triei, la stabilirea strategiei și tacticii edi
ficării noii orînduiri, la organizarea ‘ și 
conducerea întregii opere de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre cornunism, 
la creșterea rolului și prestigiului țării 
noastre pe arena mondială.

Comitetul Central a subliniat, îri acest 
cadru, aportul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la fundamentarea Di
rectivelor Congresului al XlII-lea al parti- _ 
dului și proiectelor de plan pe anul. 1985, 
documente de mare însemnătate, care pun, 
încă o dată, cu pregnanță, în evidență spi
ritul revoluționar, novator și înalta răs
pundere comunistă cu care secretarul ge
neral al partidului abordează și soluțio
nează problemele majore, complexe, ale 
dezvoltării prezente și viitoare a patriei, 
înaintării neabătute a țării pe calea socia
lismului, realizării unei noi calități a 
muncii și a vieții întregului popor, ridi
cării continue a bunăstării materiale și 
spirituale a națiunii noastre.

In încheierea lucrărilor Plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarca secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, a fost ur
mărită cu deosebită atenție, cu deplină a- 
probare și profundă satisfacție, fiind sub
liniată, în repetate rânduri, cu puternice 
și îndelungi aplauze, cu urale și ovații.

Comitetul Central al Partidului Comu
nist Român își exprimă deplina convinge
re că documentele adoptate vor fi primite 
cu profundă satisfacție și legitimă mîndrie 
patriotică de comuniști, de toți oamenii 
muncii, că întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul partidului, al secretarului 
său general, va acționa cu înaltă răspun
dere și exemplară dăruire i 

tă* general. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
să întâmpine marile evenimente politice 
ale acestui an — gloriosul jubileu de la 23 
August și Congresul al XlII-lea al Parti
dului Comunist Român — cu noi și stră
lucite realizări în înfăptuirea politicii 
partidului, în înflorirea multilaterală a 
patriei socialiste, în ridicarea țării pe trep
te tot mai înalte de civilizație și progres, 
al P.C.R.

(Urmare din pag. I)1 urilor de libertate și independență ale națiunii noastre, triumfului revoluției socialiste, înfloririi rieconteifite a patriei, colaborării și păcii în lume. 
(Aplauze puternice, pre
lungite, Se scandează 
^Ceaușescu — P.C.R.!").Eminent conducător ăl -partidului și statului, ilustru gânditor comunist, tribun revoluționar, călit la școala luptei clasei muncitoare pentru » apărarea intereselor vitale ale poporului român, personalitatea eroică a tovarășului Nicolae Ceaușescu ș-a întipărit pentru totdeauna — în cei peste 50 de ani-de activitate revoluționară — în conștiința întregului partid, a întregului popor. Istoria națională a înscris în paginile ei de glorie contri.

buția fundamentală a secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, la împlinirea idealurilor supreme de independență, de dreptate socială și națională, de bunăstare, progres și civilizație.Mărețele înfăptuiri anii de după IX-lea Congres, rea puternică partidului de tal al națiunii cialiste și al
din cel de-al afirma- a rolului centru vi- noastre so- ___ _.... ... democrației f! muncitorești, dezvoltarea fără precedent a forțelor de producție, perfecționarea relațiițor de producție în societatea românească, progresul “continuu al științei, învățămîn- tului și culturii, creșterea bunăstării materiale și spirituale, indisolubil le-

gate de numele secretarului nostru general, dau strălucire celei mai rodnice perioade din viața patriei, pe care întregul nostru popor, cu demnitate și îndreptățită mîn- • drie patriotică, o numește „Epoca Ceaușescu'1. 
(Aplauze și urale puter
nice. Se s c a n d e a z ă 
„Ceaușescu — P.C.R./".Personalitate de înalt prestigiu și autoritate a vieții politice contemporane, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești mondiale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a cărui contribuție la ridicarea prestigiului României în lume este fundamentală, a desfășurat și desfășoară, o rodnică activitate internațională pentru promovarea nobilelor idei ale înțelegerii și cooperării, pentru afirma-

rea principiilor independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, dezvoltării libere a fiecărei națiuni. Sînt larg cunoscute pe toate meridianele globului și se bucură de o unanimă apreciere strălucitele inițiative ale președintelui României consacrate dezvoltării, colaborării și prieteniei; între popoare, înfăptuirii dezarmării, salvgardării păcii pe planeta noastră, făuririi unei lumi măi bune și mai drepte. 
(Aplauze puternice).Stimați tovarăși, Comitetul Politic cutiv își exprimăconvingere că propunerea pe care o prezintă în fața Plenarei Comitetului Central de realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea în funcția supremă de secre-

Exe- ferma

tar general . întrunește consensul țional și este în concordanță cu interesele vitale ale națiunii noastre socialiste, ale clasei muncitoare, ale întregului nostru popor. (Aplauze pu
ternice, prelungite. Urale. 
Se scandează: „Ceaușescu 

și poporul!“).Această legitimă «investire constituie cea mai sigură garanție că istoricele hotărîri ce vor fl a- doptate de Congresul XlII-lea vor îndeplinite, că român, strîns Unit în . rul partidului, al secretarului său general, va în- - făptui neabătut programele de dezvoltare eco- nist Român! (Aplauze pu-nomlco-socială a țării, a- sigurînd înaintarea continuă a Republicii Socialiste România spre țelurile luminoase ale socialis

al partidului nă- deplină

alfi exemplar poporul ju-

mului și comunismului, sub conducerea înțeleaptă și clarvăzătoare a marelui și iubitului nostru conducător, eroul național al poporului roman, tovarășul N i c o l a e Ceaușescu! (Urale puternic 
prelungite. Aplauze, 

scandează: „Ceaușescu 
P.C.R,.'". „Ceaușescu 

România, stima ■noas- 
și mîndria!").

ce, 
Se

tiiî . .Vă propun, stimați tovarăși, ca Plenara Comitetului Central să adopte o hotărtre privind realegerea, la Congresul al XlII-lea, a tovarășului Nicolae Ceaușescu îri înalta funcție de secretar general al Partidului Comu-
ternișe, prelungite. Urale. 
Se scandează îndelung: 
„Ceaușescu — P.C.R.!",
„Ceaușescu — România, 
stima noastră și mîndria!'').
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