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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

al 
Ro

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar'' general al Parti, 
dului Comunist Român, 
marți după-amiază au în
ceput lucrările Plenarei 
Comitetului Central 
Partidului Comunist 
mân.

La propunerea Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Plenara a adoptat 
în unanimitate următoarea 
ordine de zi :

1. Raport privind desfă
șurarea alegerilor de de_ 
putați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile 
populare.

2. Program de măsuri 
pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor pla
nului național unic de dez
voltare economico.socia’ă 
a țării pe anul 1985 și pre
gătirea înfăptuirii în bune 
ccnditii a planului pe n.. 
nul 1986.

3. Raport privind activi
tatea politico-organizatori. 
că pe anul 1984 a comite
telor și organizațiilor de 
partid pentru înfăptuirea 
hotărîrilor și directivelor 
partidului.

.4. Raport cu privire la 
activitatea desfășurată de 
către organele de partid,

de stat și organizațiile de 
masă în anul 1984 
înfăptuirea politicii < 
dre a partidului.

5. Raport privind 
tatea de rezolvare a 
punerilor, sesizărilor, 
clamaț iilor și cererilor oa
menilor muncii în anul 
1984.

6'. Raport cu privire la 
activitatea internațională 
a partidului- și statului în 
1984 și la principalele o- 
rientări în politica externă 
în anul 1985

7. Unele probleme orga
nizatorice

Lucrările plenarei conti
nuă.

pentru 
de ca-

activi- 
pro. 

re-
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

Toate formațiile de lucru»
să contribuie la realizarea planului! (II)

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 26 martie, a a_ 
vut loc ședința Comitetului Politic Exe. 
cutiv al C.C. al P.C.R.

Membrii Comitetului Politic Executiv 
au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
calde felicitări și urări cu prilejul împli
nirii a două decenii de cînd a fost ales 
în funcția supremă de conducere a parti. 
dului. A luat cuvîntul tovarășul Constan
tin Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, care a spus .

S-au împlinit două decenii de la isto
rica Plenară din martie 1965, care expri. 
mind voința și năzuința fierbinte a co
muniștilor și a întregului nostru popor.

v-a ales pe dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în funcția supremă de conducere a Parti. 
dului Comunist Român, a destinelor pa
triei și poporului, inaugurînd epoca celor 
mai mari și strălucite realizări din isto
ria multimilenară a patriei, pe care popo
rul o denumește cu deplin temei, deose
bită satisfacție și fierbinte mîndrie pa
triotică „Epoca Ceaușescu".

In tot ceea ce am înfăptuit în această 
perioadă am simțit și simțim în perina, 
nență clarviziunea și cutezanța gîndirii 
și acțiunii dumneavoastră revoluționare, 
izvorîte dintr.o nemărginită, dragoste față 
de patrie și popor, din atașamentul dum_

Colectivul întreprinde
rii miniere Aninoasa a de
pus și depune eforturi stă. 
ruitoare pentru îndeplini
rea integrală a sarcinilor 
de plan pe primul trimes
tru din acest an. Cu toate 
acestea, din toate brigăzile 
direct productive mai mult 
de jumătate nu și-au rea
lizat sarcinile de plan în 
prima parte a anului. Să 
vedem care este
brigăzilor din cadrul 
torului f, sectorul cu 
dere în extracția de 
bune a minei, și în
lași timp, cel mai mecani
zat sector. In luna ianua
rie, din numărul total 
brigăzilor, patru nu-și 
lizează sarcinile de 
ceea ce reprezintă mai 
de jumătate, fapt ce 

la acumularea, 
lunii,

449 tone de
In luna februarie, 

care-și

mai mult do jumătate din 
formații nu își realizează 
planul. .Și, totuși, sectorul 
își onorează prevederile de 
plan .în pioporție de 101 
la sută, ceea ce reprezintă 
un plus de 852 tone de
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(Continuare în pag. a 4-a)

înfăptuirea cu consecvență a 
propunerilor comuniștilor-cale de 
perfecționare a

înfăptuirea sarcinilor 
complexe ce stau în fața 
organizațiilor de partid, 
a colectivelor de muncă, 
necesită o preocupare per
manentă a organelor de 
partid pentru atragerea tu
turor comuniștilor și a ce
lorlalți oameni ai muncii 
la o activitate dinamică 
și eficientă.

In cadrul organizațiilor 
de partid din Valea Jiului 
s-au întreprins măsuri mul
tiple privind organizarea 
urmăririi propunerilor for
mulate de comuniști în a- 
dunările și conferințele 
pentru dări de seamă și 
alegeri. S.au luat măsuri 
și au fost stabilite sarcini 
concrete, cu termene 
responsabilități pentru 
problemele ridicate să 
soluționate și rezolvate, 
funcție de posibilități, 
mod operativ. Comitetele 
orășenești și comunale de 
partid, cele din întreprin
deri și instituții au orga
nizat mai bine evidența 
propunerilor, urmărind so
luționarea acestora împreu
nă cu consiliile oamenilor 
muncii și antrenînd în a_ 
ceasta muncă membrii co. 
misiilor pe probleme, co-

La I. M. Lonea

și 
ca 
fie 
în 
în

muncii de partid 
leclive largi de comuniști, 
cadre cu experiență, care 
au reușit să soluționeze în 
timp un număr însemnat 
de propuneri. Astfel, din 
cele 3856 de propuneri for
mulate la nivelul munici
piului, cu ocazia conferin. 
țelc.r și adunărilor de ale
geri și.au găsit rezolvarea 
2809, .fiind în curs de so
luționare 742, iar 305 de 
propuneri nu și-au găsit 
rezolvarea.

Obiectivul de seamă al 
propunerilor l-a constituit, 
în cadrul întreprinderilor 
miniere, în unitățile eco
nomice și instituții, mun
ca politică desfășurată de 
organele de partid pentru 
mobilizarea eforturilor co. 
lectivelor de oameni ai 
muncii în vederea îndepli
nirii integrale, la un nivel 
calitativ superior a indi
catorilor de plan și a 
gajamentelor asumate 
întrecerea socialistă, 
cadrul unităților economice 
au fost rezolvate o seamă 
de propuneri legate de a.

Vasile COC1IECI, 
activist al Comitetului 
municipal ile partid

I’romovarea spiritului 

revoluționar implică

area 
noilor tehnologii 

de extracție

situația 
sec- 

pon. 
căr- 
ace-

al 
rea. 

plan, 
mult 

a
la

a unui mi- 
căr-

condus 
sfîrșitul 
nus de 
bune.
numărul brigăzilor 
realizează planul crește în 
condițiile cînd și numărul 
lor este mai mare, dar 
proporția rămîne aceeași,

Imperative 
la IM. Aninoasa
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzrzzzzzzzi

cărbune. Deci, cumulat pe 
cele două luni, s-au extras 
în plus, față de plan, 403 
tone de cărbune. Avînd în 
vedere că în abataje pro. 
ductivitatea muncii a fost 
depășită cu aproape 300 kg 
pe post, iar în cărbune cu 
316 kg pe post, s-ar părea 
că procesul de extracție a 
cărbunelui a avut loc în 
condiții de eficiență, Dar' 
cum ? Cu prețul efortului 
depus numai de o parte 
a brigăzilor, al celor care 
și-au depășit productivita
tea muncii cu mult peste 
sarcina planificată, 
este cazul formațiilor

Pavel Dcdiu — plus 2444 
kg pe post, Clement Cră
ciun — pius 600 kg pe post, 
sau Iosif Prosecan — plus 
300 kg pe post, acoperind 
astfel nerealizările brigă
zilor de la pregătiri, cum 
sînt cele conduse de loan 
Paraliță, Mihai Grijuc, Ion 
Istrate și altele. Este ade
vărat că nerealizările a- 
cestora au fost cu puțin 
sub cele planificate și toc. 
mai de aceea au putut fi 
acoperite de brigăzile care 
și-au depășit productivi- 
tățile stabilite. Este foarte 

de
un

Și 
formațiile 

există 
condiții care să 
realizarea sarci- 
plan. Dar nu tre- 
punem vina nu-

adevărat că tectonica 
zăcămînt diferă de la 
loc de muncă la altul 
că nu la toate 
direct productive 
aceleași 
permită 
nilor de 
buie să 
mai pe condițiile de zăcă. 
mînt, pe lipsa de materia
le, pe defecțiunile îhregis-

Ec. Gh. SPINU
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Electricienii Constantin Pigui și Marius Mureșan lucrează la înregistratorul 
„ore funcționare" de la instalația de brichetare de la Preparația Coroești.

Foto ; Al. TATAR

Ora oficiala de vara
Incepind de duminică, 31 

martie, pe întreg teritoriul 
țării noastre se trece 
aplicarea, pe acest an, 
orei oficiale de vară. 
Urmare, în noaptea de 
spre 31 martie, sîmbătă 
spre duminică, acele cea
surilor vor fi mutate cu 
o oră înainte, astfel ca ora 
0 să devină era 1. In con
formitate cu reglementările 
legale în vigoare, interva
lul de aplicare a acestui 
orar de vară se va încheia 
in ultima duminică a lunii 
septembrie, cînd ora 1 a 
acestei zile va deveni ora 
».

In raport cu alte zone ale 
globului, timp de șase luni, 
adică pînă duminică 29 
septembrie, ora oficială a

la
a

Ca
30

României va fi în devans 
față de ora Greenwich cu 
3 ore și în avans față de 
Europa răsăriteană cu o 
oră.

In acest interval, pro
gramul tuturor activităților 
economico-sociale și cul- 
tural-artistice din întreaga 
țară va rămîne neschimbat, 
in transportul de călători 
se menține actualul mers 
al trenurilor interne, iar 
pentru trenurile internațio. 
nale circulația acestora a 
f >si corelată, prin grafice, 
cu cea a trenurilor din 
■ile vecine. Rămîre 
schimbat, de asemenea, 
rarul curselor TAROM, 
terne și internaționale.

ță. 
ne-

in-

(Agerpres)

La Preparația din 
Uricani au început 
lucrările do montaj

Preparâția pentru căr
bune din Uricani, un o- 
biectiv major al investiți
ilor industriale din acest 
rodnic sfîrșit de cincinal, a 
intrat în aceste zile într.o 
nouă fază, hotărîtoâre, de 
execuție. In principala ha
lă, a spălătoriei și flotației, 
pe viitorul flux de prepa
rare au început lucrările de 
montaje. După cum 
informat ing. Marius 
greanu, șeful brigăzii 
constructori care
lucrările de construcții și 
montaje la noua prepara- 
ție, efectivele dp construe, 
toi i au sporit considerabil, 
s-a intensificat ritmul de 
execuție al lucrărilor de 
construcții pentru a lărgi 
frontul de montaj. (V.S.)

ne-a
Ze- 
de

execută

în acțiunea de curățenie, ordine și înfrumusețare a localităților

Debut de largă participare cetățenească, 
municipiuluiin

In Petroșani, i 
municipiului, ca și 
lalte localități ale 
Jiului, zilele de 
23 și duminică 24 
au constituit momentul de
clanșării acțiunilor de cu
rățenie, ordine și înfrumu
sețare specifice primăverii 
lată bilanțul primelor lu. 
crări gospodărești efectua
te, al primelor rezultate.

• Peste 25 000 de cetă
țeni — locatari din cartie
re, casnice, elevi și stu. 
denți mobilizați de a- 
sociațiilc de locatari, de 
comitetele de cetățeni și

reședința 
în cele-

Văii 
sîmbătă. 

martie

reședința
• ♦

bloc, de lucrători aide
consiliului popular, de de. 
putații aleși la 17 martie, 
au pornit la lucru în toate 
cart iei ele Petroșani ului.

_ Ce s-a făcut ? S.a efec. 
tuat curățirea zonelor verzi 
și s_au extins (prin săpare 
și însămînțare cu sămînță 
de iarbă) aceste zone cu 2

s-a efectuat curățirea gar
dului viu; în zonele cartie
rului cuprinse în acțiune 
s.au efectuat corectări ale 
coroanelor de arbori 

. arterele principale și

Șantiere de primăvară
Centrul „fierbinte” al ac
țiunii s-a localizat însă, 
în marele cartier al orașu
lui — Aeroport. Și e firesc, 
cartierul întinzîndu-se pe 
o suprafață urbană de 
400 000 mp.

ha teren ; âu fost curățate 
șanțurile și rigolele pe 
străzile Independenței, U. 
nirii, Aviatorilor, Viitoru
lui, 1 Iunie, Venus, Saturn, 
Păcii, Oituz; la Școala ge
nerală nr. 6 — Aeroport

pe 
au 

fost plantați 500 puieți de 
arbori și arbuști omamen. 
tali.

Evalu’nd volumul mare 
al lucrărilor efectuate — 
66 170 cte-om în echiva
lent muncă însumînd 2,147 
milioane lei — în primele

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 2-a)
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Integrarea invățămîntului cu practica 

obiectiv al organizației
vățămîntul superior și, nu 
în ultimul rînd, integra
rea socio-profesională a

principalul
„Practica noastră în 

producție trebuie să cons
tituie pentru fiecare din
tre elevii Liceului de 
chimie din Lupeni, un 
obiectiv la fel de impor
tant ca și cel al instruirii 
teoretice" — spunea în 
cadrul conferinței utecis- 
ta Gabriela Pauc. De 
fapt, integrarea învăță- 
mîntului cu practica a 
fost problema abordată 
nu numai de eleva Ga
briela Pauc, pentru că a- 
tît darea dc seamă cît și 
partlcipanpi la dezbateri 
au insistat în mod deo
sebit asupra probleme. 
lor legate de practica în 
producție în cadrul I.F.A. 
Vîscoza, activitate care 
trebuie să se situeze la 
aceeași cotă de calitate 
cu pregătirea teoretică, 
unde elevii liceului au în
registrat rezultate bune 
la încheierea primului 
trimestru. Astfel, orga
nizația U.T.C. a putut să 
raporteze conferinței rea
lizarea unui indice de 
promovabilitate de sută 
la sută, marea majoritate 
a mediilor situîndu_se 
peste neta șapte. Din a. 
cest punct de vedere, du_

----------------------------------------- -- ---------------------------------------------

înfăptuirea cu consecventă 
a propunerilor comuniștilor

pă cum se reliefa și 
darea de seamă, comitetul 
U.T.C. de la nivelul li
ceului se 
metodele 
ciente de 
forturilor 
cestle în 
retică nefiind singular? 
La acestea se mai adau.

în

pare că a găsit tinerilor absolvenți în
cele mai cfi_ cadrul I.F.A. Vîscoza _
stimulare a e- întreprindere care va
elevilor, SUC- beneficia de forța de
pregătirea teo_ muncă pregătită în ca.

»♦■»♦»

Confeșințe de dare de 
seamă și alegeri 

în organizațiile U.T.C.

gă rezultatele bune obți
nute în domeniul propa
gandei, în domeniul mun
cii patriotice, întrecerile 
Festivalului național 
„Cîntarea României", în 
alte sectoare ale activită
ții în care inițiativele, 
entuziasmul și eforturile 
tinerilor s.au concretizat 
în frumoase împliniri.

Printre problemele ce 
vor constitui principale, 
le preocupări ale uteciș- 
tilor, ale noului comitet 
ales vor fi încheierea cu 
succes a examenului de 
bacajt ureat, pregătirea 
pentru admiterea în

drul liceului.
Asupra acestor aspecte 

hu insistat în cuvîntul lor 
elevii uteciști Lucian Ro. 
tariu, Aurora Domșa (noul 
secretar • al comitetului 
U.T.C.), precum și alți 
elevi care au participat 
la dezbateri. Din cuvin- 
tul lor, din darea de sea
mă prezentată, ca și din 
p-anul de măsuri adoptat 
de conferința organiza
ției s-a desprins hotărî- 
rea unanimă a elevilor, 
a cadielor didactice de a 
răspunde prin rezultate 
deosebite minunatelor 
condiții în care-șî • desfă
șoară activitatea, pregăti
rea de specialitate de cît 
mai bună calitate fiind 
obiectivul fundamental 
ce va sta în atenția nou
lui comitet ales.

Valeria BOȚA, 
director adjunct educativ, 

Liceul de chimie 
industrială nr. 2 Lupeni

să contribuie la realizarea
(Urmare din pag. 1)

trate pe fluxurile de trans
port, pe lipsa de vagonete 
goale. Trebuie avută în 
vedere și indisciplina care 
se manifestă în rîndul u. 
nor brigăzi și în special 
la cele care nu-și realizea
ză planul — nemotivate re
petate, dezorganizarea pro
cesului de producție, prin

venirea de pe un schimb 
pe altul, prezentam într-U- 
nul din numerele trecute 
ale ziarului că la sectorul 
II de la mina Dîlja au 
fost găsiți mineri șefi de 
schimb, mineri și ajutori 
mineri care nu.și cunoș
teau sarcinile de plan, a- 
tît în ceea ce privește pro
ductivitatea muncii plani
ficată cît și preliminarul

planului
zilnic. Aceeași situație 
întîlnim și la acest secto 
O mai bună cunoaștere 
sarcinilor și obligațiilor < 
revin fiecărui om al mur 
cii, atît din brigăzile dire< 
productive cît și din ce] 
de servire, ar conduce 1 
alte rezultate mai bune î 
acest colectiv.

Premieră 
teatrală

Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani pre
gătește un nou spectacol. 
Se lucrează intens la pu- 

piesei 
aparți- 

Ghe. 
distri-

nerea în scenă a 
„Clopotele", lucrare 
nînd dramaturgului 
nadi Mamlin ; din
buție vor face parte prin
tre alții Teodor Marinescu 
și Paulina Codreanu. La 
buna reușită a spectacolu
lui își vor aduce contribu
ția regizorul Marcel Șoma, 
scenograful Aurel Florea 
și întreg colectivul tehnic. 
(C.V.)

Aflăm de la organele de stat
„TIRG“

Vineri, ca de obicei zi 
de tîrg în piața agroali- 
mentară din Petroșani. 
Prilej și pentru cei care nu 
iubesc munca de a pune 
la cale „loviturile" pe sea
ma avutului obștesc sau 
personal. Intr-o asemenea 
zi de tîrg, din piața agro- 
alimentară amintită au fost 
„culeși" patru paraziți : 
Ștefan Oprițescu din Pe
troșani, Constantin. Arde
lean din Gorj, Viorel Ioan 
din Sibiu și Simona Doru 
din Abrud. Au încercat să 
se... tîrguie în fața com
pletului de judecată,

a luat însă în.seamă dor 
faptele lor și le_a adm 
nistrat pedepse între pt 
tru și șase luni, confort 
prevederilor Decretului n 
153/1970, care vor fi exc 
cuate în penitenciar.

FLAGRANT

(Urmare din pag. 1)

ca-
lu-

provizionarea cu piese de 
schimb a abatajelor dotate 
cu complexe mecanizate și 
transportoare, folosirea de
plină a capacităților de 
producție și a timpului ds 
lucru, exploatarea rațio. 
nală a mașinilor și insta
lațiilor. îmbunătățirea 
lității produselor , și a
crărilor. S-au aplicat mă
suri pentru asigurarea for
ței de muncă, îmbunătăți
rea calificării și perma
nentizarea acesteia, crește
rea ponderii muncitorilor 
productivi, întărirea ordinii 
și disciplinei.

Acționîndu-se cu spirit 
de răspundere pentru în
făptuirea hotărîrilor adop
tate în adunările și confe
rințele de dări de seamă 
și alegeri, a propunerilor 
formulate cu acest prilej, 
s-au depus eforturi stă
ruitoare pentru realizarea 
sarcinilor economice. A_ 
ceste eforturi s.au concre
tizat în pr imele două luni 
din acest an în livrarea 
peste prevederile de plan 
a 9386 tone huilă netă, 
mai bine de 1000 stîlpi hi
draulici de abataj, echipa
ment hidraulic și pneuma
tic, în valoare de 
lei, precum și 
textile în valoare 
mii lei.

In ceea ce 
șantierele de construcții ale 
I.A.C.M.M. și A.C.M., un 
accent deosebit s-a pus pe 
asigurarea frontului de lu
cru, a documentațiilor pen
tru obiectivele cu termene 
de punere în funcțiune în 
acest an. La unitățile mi
niere. șantierele de cons
trucții și în exploatările 
forestiere, se va manifesta

232 mii 
confecții 
de 201

privește

7

o mai .mare grijă față 
educarea noilor încadrați, 
crearea condițiilor pentru 
permanentizarea forței de 
muncă, calificarea și per- 
feețicnarea acesteia.

In adunările și conferin
țele de dare de seamă și 
alegeri s-au mai făcut pro
puneri referitoare la creș
terea calității firelor de 
mătase la I.F.A. „Vîscoza", 
recuperarea râmînerii în 
urmă la noua capacitate de 
la această unitate, construi
rea unei policlinici cu dis
pensar în orașul Uricani, 
îmbunătățirea transportu
lui în comun. Pe linia con
siliilor populare s.a pro
pus construirea de obiecti
ve social-culturale, baze 
sportive, parcuri și zone 
verzi etc. Au mai fost fă
cute propuneri ce depă
șesc competența organului 
municipal printre care s-a 
cerut inspectoratului șco. 
Iar județean să înființeze 
treapta a Il-a de liceu la 
școala generală nr. 1 din 
Uricani, Ministerul Turis
mului șă construiască în 
Paring și Straja cabana 
turistice urgentarea înce
perii lucrărilor de construi
re a policlinicii din zona 
Bărbăteni și a noului spi
tal și înființarea unei cla
se cu profil de industrie 
ușoară, construcții sau 
preparare la unele din șco
lile generale din Aninoasa.

Din analizele efectuate 
în comitetele de partid 
s-a desprins faptul că e_ 
xistă posibilități în vede
rea rezolvării mai operati
ve a propunerilor comu
niștilor, a celorlalți oameni 
ai muncii, a valorificării 
acestora, ceea ce va deter
mina creșterea eficienței 
întregii activități de partid.

Intr-o noapte, pe 
credea că întunericul 
va fi adăpost trainic, 
Mărgineanu, încadrat 
I.M. Bărbăteni, a fost 
prins pe cînd încerca 
sustragă grîu de la moar 
din Lupeni. Sub „reflecte 
rul" opiniei publice, i s 
observă acum și parte 
ascunsă a personalităț 
sale. încercarea de a fu: 
s.a constituit astfel 
„eclipsă" cu grave 
pentru profilul său

cin
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mora
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Librăria nr. 33 din Lupeni (gestionar Traian Jimboreanu) a depășit planul 
vînzărilor pe luna februarie cu 25 la sută, iar în prima jumătate a lunii in 
curs cu 15 la sută. O deservire exemplară și aprovizionare ritmică — iată ar. 
gumentele acestor succese. Foto ; Al. 1A1 AR

Năravul lui Cornel Sei 
giu Guler, ajuns acum 
vîrsta de 15 ani, aduce d< 
ja aminte de un provei 
cu schimbarea părului i 
r.ui animal. A fost reținu 
la puțină vreme după < 
comisese un furt din poși 
ta unei gospodine, care cii 
cula cu autobuzul pe ru‘ 
Vulcan — Petroșani. C 
care-i cunosc chipul și < 
pucăturile trebuie deci i 
dea alarma, să știe toa 
lumea că în apropiere i 
află un hoț de buzunare

Rubrică realizată cu 
sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

NOTĂ

Operativitate... in etape
Dificultățile iernii încep să 

devină amintiri, chiar și 
pentru oamenii muncii de 
la E.G.C.L. Dar locuitorii 
din blocul 16, strada Inde
pendenței — Petroșani, în
că așteaptă să li se termi
ne o reparație, începută în 
20 martie. Așteaptă pen
tru a avea în sfîrșit, un e- 
lement indispensabil vieții: 
apa potabilă. Locatarii din 
acest bloc, manifestînd îea. 
lism în evaluarea condiți
ilor de lucru neprielnice 
din această iarnă, au a- 
nunțat în mai multe rîn- 
duri dispeceratul E.G.C.L. 
despre situația ivită. N-au 
avut apă de trei sâptămîni. 
In această săptămînă s-au 
făcut săpăturile de rigoa
re s-a depistat cauza. At t!

de
Ain

(Urinare din pag. 1)

două zile, de debut, ale 
acțiunii se cuvine eviden
țiat 
rea 
dat 
tari 
hai
Vuia), 3 B (Constantin Cio_ 
banu), 5 (Constantin Bur
suc), 6 (Mihai Ionescu), 
7 B (Dumitru Mărgineanu).

Mai trebuie făcută men
țiunea că alăturîndu.se 
efortului general al cetățe
nilor din cartierele Petro- 
șaniului, în cele două zile 
de debut al acțiunii de cu
rățenie și înfrumusețare,

aportul în mobiliza- 
cetățenilor din cartier 
de asociațiile de loca- 
nr. 4 (președinte Mi- 
Vișnovski), 1 (Aurel

participare cetățeneasca, 
reședința municipiului
lucrătorii E.G.C.L. au tre
cut ia evacuarea celor pes
te 130 de 
gunc îului 
gă ele pe 
podărești.

• Alături de locuitorii 
cartierului s-au aflat pes
te 150 de elevi de la Liceul 
economic Petroșani, în
drumați de cadre didactice, 
care au sprijinit prin mun
că patriotică, acțiunea de 
^curățenie și înfrumusețare: 
Ei au acționat pe zonele 
încredințate lor de consi
liul popular, curățind rigo
lele și trotuarele de 
strada Oituz pînă la cabi
netul stomatologic

containere și a 
depozitat pe lîn- 
platformele gos.

roport ca și taluzul stîr 
al străzii Independent 
pînă la seră, iar pe strac 
Păcii au dizlocat gheața 
zăpada din locurile umbi 
te. Acțiunile elevilor vi 
continua în aceleași zor 
la cuîâțenie. ia plantări < 
pomi și arbuști ornamei 
tali, la toate lucrările go: 
pcdăreșli programate pei 
tru perioada

Acțiunile 
vor continua 
crescîndă în
toare în toate cartierele r< 
ședinței municipiului, i 
și în celelalte localități a 
Văii Jiului.

următoare, 
gospodăre; 

cu amploa 
zilele urm

pe

Ac-

I cadrul Antreprizei de 
construcții căi ferate Pe- 

- troșani, conform unei fru. I moașe tradiții, sărbătoresc 
| un veteran al șantierelor. 

Este vorba de topograful 
I Nicolae Bogdan, care îm
I

; pe Șa

plinește 50 de ani, din care 
peste 30 de ani de muncă 
pe șantierele Porțile de 
Fier I, Canalul Dunăre

— Marea Neagră, iar în 
prezent trasează dublarea 
căii ferate Peștera Bolii — 
Pui. (Paul Cijacovschi)

ELEVII clasei a XI_a F 
a Liceului, industrial din 
Petroșani s.au întîlnit luni, 
25 martie cu scriitorul Du
mitru Dem Ionașcu. S-a 
discutat despre literatură, 
despre frumoasa meserie 
de miner, iar autorul a 
dai autografe pe cartea sa 
„Reportaj din mină", (prof. 
Mircea Munteanu)

PE STRADA Nicolae 
Bălcescu din Petroșani au 
fost reluate lucrările de 
construcție a ultimului 
tronson al blocului Al. 
Prin finalizarea lucrărilor 
la blocul Al, prevăzută în 
trimestrul II, se va în
tregi sistematizarea pe a_ 
ceastă stradă din zona cen
trală a reședinței de mu
nicipiu. (V.S.)

IN ORAȘUL Lupeni au 
fost organizate^în ultimele 
zile ample acțiuni gospo

dărești pentru înfrumuse
țarea cartierelor și amena
jarea spațiilor verzi. S-au 
curățat de noroi rigolele 
pe numeroase străzi, iar în 
cartierele Bărbăteni, Vîs
coza și Braia, cetățenii au 
început amenajarea spați
ilor verzi și au pregătit 
însămînțarea cu flori a 
rondurilor. (V.S.)

„SANITARII PRI- 
CEPUȚI". In toate locali, 
tățile Văii Jiului se desfă
șoară astăzi etapa orășe
nească a educativului con

curs „Sanitarii pricepuți". 
In Petroșani concursul va 
avea loc (ora 11) la Școala 
generală nr. 4. (T.S.)

LA BILEA-LAC se des
fășoară începînd de ieri e. 
tapa I a campionatului na
țional Salvamont (etapă- 
școală). Participă și repre
zentanți ai echipelor din 
municipiul nostru. Din Pe
troșani. sînt prezenți în 
competiție Dumitru Bîrlida, 
instructor-monitor, șeful e- 
chipei, loan Sîn și Carol 
Lauran. (I.M.)

ETAPA JUDEȚEANĂ a 
Festivalului național „Cîn
tarea României", concursul 
de folclor muzical, va a_ 
vea loc duminică, 31 mar
tie, la ORÂȘTIE și nu în 
Petroșani, cum s-a anunțat 
inițial. (Al. II.)

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ

al%25c4%2583tur%25c3%25aendu.se
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Promovarea spiritului revoluționar implică \ 
\ 
\
\ 
\

Vom onora exemplar 
sarcinile și angajamentele

Prestigioasa carte de vi
zită a colectivului între
prinderii miniere Lonea 
este onorată și în ultimul 
an al celui de.al șaptelea 
cincinal prin rez.ultate deo
sebite în muncă, rod al 
dăruirii exemplare a mi
nerilor, meseriașilor, ca
drelor tehnice și ingine
rești. Mărturie elocventă 
în acest sens sînt substan. 
țialele depășiri ale planu
lui de producție Ia cărbu
ne în lunile ianuarie (plus 
3448 tone) și martie (la zi, 
plus 4000 tone), deși vitre
giile iernii abia încheiate 
au afectat nu numai acti
vitatea la suprafață ci și 
fluxul tehnologic din sub
teran.

— Și anul trecut, ne 
spunea directorul minei, 
ing. Viorel Boantă, am re
purtat succese deosebite, 
plus 5017 tone de cărbune, 
așadar depășirile trimes, 
trului I al acestui an încu
nunează eforturile noastre 
continue de a fi la înălți
mea sarcinilor încredin
țate de conducerea de 
partid și de stat, personal 
de Minerul de onoare al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind nece
sitatea asigurării bazei e. 
nergclice a țării. încă dm 
ultimul trimestru al anu. 
Iui ’84, ne-am preocupat 
de asigurarea viitoarelor 
capacități de producție 
pentru fiecare sector, ba 
chiar am pregătit unele 
abataje de rezervă. Pro- 
ductivitățile sporite reali
zate sînt rodul generaliză
rii metodei exploatării cu 
tavan de rezistență, teh
nologie gîndită și realizată 
în Valea Jiului. Tavanul de 
rezistență este o realitate 
în sectoarele II, III, IV și 
în viitorul apropiat la sec
torul V. In anul trecut am 
realizat 19 la sută din pro
ducție în abatajele cu ta
van de rezistență, în pri
mul trimestru procentul a 
atins 28 la sută, la nivelul 
anului 1985 vom ajunge la 
50 la sută.

Adoptarea tehnologiilor 
moderne înseamnă pro
ductivități și producții 
sporite, siguranță în ex
ploatare și nu în ultimul 
rînd, efi lență. O demons
trează elocvent cifrele 
contabile și estimările pri
mului trimestru.

— Tona de cărbune ex. 
trasă de noi, în lunile ia
nuarie și februarie, remar
că contabilul șef al între
prinderii Gheorghe Mis
chiu, este mai ieftină de- 
cît era planificat cu 36,42 
lei, am redus cheltuielile 
la 10Q0 lei producție mar
fă cu 60,30 lei, obținînd 
economii la cheltuielile 
materiale de aproape 1 mi
lion lei. De remarcat, be
neficiile perioadei analiza
te măsoară 1 341 000 lei.

In mină ca și în alte do
menii de activitate facto
rul decisiv al producției 
este omul, implicînd anga
jarea sa, gîndirea sa teh
nică, buna organizare a 
muncii.

— In primele rînduri ale 
întrecerii socialiste s-a a-

Pagină realizată de

Ion VULPE

Foto: AI. TĂTAR 

flat puternicul detașament 
al comuniștilor din organi. 
zaț ia noastră de partid, 
subliniază Ilie Păducel, se
cretarul comitetului de 
partid pe mină. Sub în
drumarea organizațiilor de 
partid de Ia sectoare au 
acționat în același scop 
organizațiile de sindicat și 
tineret, F.D.U.S. Astfel am 
reușit să mobilizăm colec
tivul, să îmbunătățim sta
rea de disciplină. Un e- 
xemplu concret — în pe
rioada similară a anului 
trecut numărul nemotiva
telor, învoirilor, și foilor 
de boală era cu 20 la sută 
mai mare ca acum.

— Și-au spus cuvîntul, 
tradiția și înalta responsa
bilitate a colectivului nos
tru, completează Nicolae 
Golea, președintele comi
tetului sindicatului pe mi. 
nă. In acest sens, aș re
marca viabilele inițiative 
de masă „Brigada înaltei 
responsabilități muncito- 
rești“, „Contul colector de 
economii al sectorului”, 
„Judecata muncitorească” 
și altele. Ținem o evidență 
riguroasă a rezultatelor ob
ținute în întrecerea socia
listă, între colectivele frun
tașe în acest prim Trimes
tru se află sectoarele IV 
și III, brigăzile conduse 
de frații Florea și Mihai 
Anton, Carol Repaș, Iosif 
Bucur și multe altele.

Iată așadar concis, fac
torii care au decis ca mi
nerii Lenei să-și îndepli
nească exemplar, în pri
mul trimestru, sarcinile de 
plan, deși, au subliniat 
interlocutorii noștri „rezer
vele” interne ale autode- 
pășirii nu s_au epuizat. Re. 
marcabil este faptul că la 
31 martie colectivul va ra
porta un plus de 4000 tone 
de cărbune, ceea ce repre
zintă patru cincimi din 
totalul angajamentului a_ 
nual asumat în întrecerea 
socialistă și dacă se iau în 
considerare și viitoarele 
depășiri, cît de curînd re
prezentanții oamenilor 
muncii vor trebui să se pu. 
nă de acord cu aceste cifre 
prestigioase, deci să-și 
suplimenteze angajamen
tele.

Printre formațiile care aspiră Ia titlul de frunta
șă in întrecerea socialistă Ia nivelul sectorului III, se 
află și cea condusă de Carol Repaș. La ieșirea din 
șut, schimbul condus de Ion Vegh trece în revistă 
rezultatele obținute.

Tradiția mineritului la Lonea' a lansat, de.a lungul deceniilor, multe bri. 
gâzi celebre prin rezultatele obținute în muncă. Astăzi, între cele mai bune bri
găzi se numără și cea condusă de tînărul miner Grigore Mîndruț, de la secto
rul IV. In obiectiv, schimbul condus de minerul Petru Oprișan.

Confesiunile fruntașilor
Actualul cincinal consti

tuie pentru colectivul sec
torului IV al minei Lonea 
o perioadă de referință is. 
torică — cele mai înalte 
niveluri de productivitate, 
de producție de la consti
tuirea sa — plus 13 694 to
ne cărbune pe primii patru 
ani. Anul decisiv al aces
tei perioade de mari îm
pliniri pentru activitatea 
și viața națiunii noastre 
socialiste a demarat, de 
asemenea, sub auspicii de 
bun augur — ianuarie, plus 
1146 tone, februarie, plus 
F48 tone, pînă astăzi, la zi 
(marți — n.n.) plus 5665 
tone. Ne mîndrim cu bri
găzile conduse de fronta. 
liștii Florea Anton (900 
tone peste sarcinile lunii 
martie), Grigore Mîndruț 
(t'00), iar brigada nou cons
tituită în sectorul IV, con
dusă de Gheorghe Lipșa, 
raportează suplimentar 600 
tone. Tavanul de rezisten
ță ne-a ajutat în acest 
sens, remarc „apetitul” 
pentru tehnologia nouă 
aplicată de minerii noștri, 
astfel a devenit o obișnuin

ță în a realiza productivi, 
tați de 9 tone pe post, su
plimentar cu o tonă pla
nului. In blocul IV am in
trodus această tehnologie 
„made in Valea Jiului”, în 
vreme ce altăd; tă în aba
tajele cameră realizam 4— 
5 tone pe post. Intre mă
surile de mai bună organi
zare a muncii amintesc a- 
sigurarea unor condiții de 
lucru mai bune în blocul 
III, ritmicitatea aprovizio
nării, respectarea întocmai 
a monografiilor și densi
tăților de armare.

Ce ne-am propus pen
tru perioada imediat ur
mătoare’? Să ne conjugăm 
fertil eforturile pentru rea
lizarea unor producții și 
mai mari. Pentru noi este 
un motiv de mîndrie fap. 
tul că am depășit deja tim
pul calendaristic, de luni 
(25 martie — n.n.), mun
cim deja în contul trimes
trului II, estimăm deci pes_

Sectorul
— Sectorul nostru, afir

mă cu bucurie nedisimula
tă sing. Ioan Carașca, a 
ridicat fruntea sus. De la 
minus în anul trecut — 
nu-mi place să-mi aduc a_ 
minte de cifra cu multe 
zerouri — se află acum pe 
primul loc în întrecerea so. 
cialistă pe mină. Da, sec
torul III are un palmares 
strălucit în ’85 — plus 3902 
tone în ianuarie, plus 4212 
tone în februarie, plus 
4622 tone pe luna martie 
la zi. Am depășit deja an
gajamentul asumat.

La pregătiri, de aseme
nea, procentele înregistrea
ză salturi spectaculoase, de 
la 20 la sută pînă la... 250 
la sută în ianuarie. Da, 250 
la sută în ianuarie, fi
indcă — așa cum sublinia
ză maistrul principal Ti- 
vadar Dolha —• șeful sec
torului, este nevoie de li
nie de front activă. Pro- 
ductivitățile în cărbune 
„saltă” pînă la jumătate 
de tonă peste planificat, tot 
ca rezultat al noilor solu
ții tehnologice — tavanul 

te 8000 tone extrase supli
mentar. Mai avem încă u. 
nele abateri de la discipli
na tehnologică și a muncii, 
mă refer la nemotivate, în
voiri, părăsirea locului de 
muncă mai devreme și altele. 
Sînt aspecte care deja nu 
mai fac „casă bună” cu co
lectivul nostru care rațio
nează în consensul deplin 
al angajamentelor cu fap
tele, judecind munca fie
căruia, analizează cauzele 
unor neîmpliniri, hotărăște 
măsurile necesare pentru 
redresarea sau îmbunătăți
rea activității. Meritele co
lectivului nostru sînt ast
fel recunoscute nu numai 
la nivel de mină, ci în 
Vale, în țară, rodul muncii 
noastre se edifică în noi 
împliniri, în zestrea de 
bunăstare și fericire pe ca
re le asigurăm patriei, dar 
și familiilor noastre.

Aurel NELEPCU, 
maistru principal, 

șef sector IV

a ridicat fruntea sus!
de rezistență în stratul 3, 
blocul VI. Tehnica nouă 
trebuie stăpînită de oa. 
meni pricepuți, iată de ce 
încă din septembrie, anul 
trecut s-a declanșat cam
pania calificării — deja 15 
muncitori au fost calificați, 
alți 15 vor fi cursanți de 
la 1 aprilie.

— RezuLtatele bune am
biționează. Ambiționea
ză nu numai în 
timp ci și la nivel „ori
zontal”, adică inedit la 
noi este faptul că aproape 
toate brigăzile își realizea
ză și depășesc sarcinile de 
plan, continuă suita lor în 
mod ritmic, subliniază sing. 
Carașca. Să luăm exemplul 
lunii martie. Din „camera” 
lui Constantin Boșcodeală 
au fost extrase suplimentar 
115 tone. Ortacii lui Iosif 
Bucur raportează un plhs 
de 400 tone. Grigore Fatol 
menține ștacheta ridicată 
— 600 tone. Brigada lui 
Carol Repaș a îmbogățit 
„activul” sectorului cu 300 
tone. Formația lui Vasile 
Pînzaru, care are în șea-

Â stâpîni 
știința, 

de a muncii
— Indisciplinată iarnă, 

glumește amar sing. Ion 
Burdea, șeful sectorului 
VI, pregătiri și investiții. 
Am dus-o greu cu aprovi
zionarea, cu vagoanele, am 
înregistrat stagnări, a în. 
ghețat puțul auxiliar. Cu oa
meni ca Traian Botar, Ion 
Qîtlan, Anton Mihai, Ște
fan Goangă și ortacii lor 
nu te faci însă de rușine.

Că așa este ne-o de
monstrează un fapt edifi
cator. O brigadă nu și-a 
realizat planul 13 luni con
secutiv, pînă cînd în frun
tea ei a fost numit tînărul 
miner Francisc Bolog. As
tăzi (ieri — n.r.) ortacii lui 
raportau șase procente în 
plus la plan, onorînd nu 
numai simbolic primirea 
forhaierului lor în rîndul 
comuniștilor. Oamenii a- 
ceștia care înfruntă cu ho_ 
tărîre greutățile stăpînesc 
știința muncii eficiente, 
de calitate superioară. Și ast
fel au apărut soluțiile care 
ușurează efortul fizic, îm
bunătățesc performanțele 
— adaptarea unui sistem 
de montare a elementelor 
prefabricate grele din be
ton armat; în fază de fina
lizare se află instalația hi
draulică de încărcare me
canizată a sterilului pe 
transportoarele TR-3, care 
are ca autori pe lăcătușii 
conduși de maistrul Ion 
Florea. întreține
rea și reparațiile la timp 
au lungit durata de func
ționare a unei combine de 
înaintare un an de zile. 
Acum eforturile se în
dreaptă spre introducerea 
liniei de monorai în gale
ria transversală 44, pentru 
brigada lui Botar. Acțiuni 
obișnuite, cotidiene, care 
nu relevă spectaculosul, dar 
care au ca scop creșterea 
calității și eficienței mun. 
cii colectivului, pentru că 
așa cum remarcă șeful de 
sector și toți ortacii săi i 

„A fi eficient înseamnă, 
In primul rînd a stăpîni 
știința muncii, a îmbrățișa 
cu încredere noul tehnolo
gic”.

mă și pregătiri, și_a adus 
și ea contribuția, plus 100 
de tone.

Intr-adevăr, bunele re
zultate angajează, demons
trația concretă a acestui 
tînăr subinginer, dar în 
același timp experimentaț 
om al muncii, care 
a venit la mina Lonea 
ca ucenic, are darul de a 
convinge. Metamorfoza a 
angajat în același timp și 
latura formativ-educativă 
a colectivului — din nou 
ni se oferă o comparație 
sugestivă : primul trimes
tru 1984 cu 429 nemotivate, 
acum numărul lor a scă
zut cu mai bine de 130.

— In aprilie, conchide 
tot așa de mîndru interlo
cutorul nostru, ne-am pro
pus deocamdată să rotun
jim depășirile de plan de 
la începutul anului la 
15 000 tone, deși sînt sigur 
că ortacii noștri își vor de
monstra lor înșiși că a- 
lunci cînd gîndesc și mun
cesc la unison își vor de
păși propriile lor anga
jamente.
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neavoastră profund față de adevărurile 
generale ale socialismului științific, apti 
cate creator la condițiile și particularită
țile specifice Riynâniei.

Profund recunoscători față de neobosita 
dumneavoastră activitate, dedicată bine, 
lui și fericirii patriei, comuniștii, toți fiii 
României, dau o inaltă apreciere contri
buției dumneavoastră decisive la dezvol
tarea și modernizarea economiei naționale, 
perfecționarea continuă a organizării și 
conducerii societății, dezvoltarea și adîn. 
cirea democrației socialiste, înflorirea ști. 
inței și învățăinîntului. artei și culturii, 
creșterea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului popor, la făuri
rea omului nou, constructor conștient al 
socialismului și comunismului.

In continuare, vorbitorul a spus :
In acest moment înălțător, cînd oma

giem împlinirea a două decenii de la a. 
legerea dumneavoastră în fruntea parti
dului, ne facem o datorie de conștiință 
evocînd contribuția inestimabilă pe care 
ați adus-o și o aduceți la soluționarea 
marilor probleme ale contemporaneității 
la crearea unui climat de pace, securitate 
și colaborare internațională, la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră — ceea ce a făcut ca 
numele României și al conducătorului său 
să se bucure de înaltă stimă, prețuire și 
admirație pe toate meridianele globului.

Cu profunde sentimente de dragoste, 
prețuire și respect, vă rugăm, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne permiteți a vă aduce un vibrant o- 
magiu și să vă adresăm cele mai calde 
și respectuoase urări de sănătate și feri
cire, pentru a ne conduce, pe mai departe, 
cu aceeași clarviziune și fermitate revo
luționară, pe drumul mărețelor împliniri 
de muncă și luptă ale poporului nostru.

Pentru a asigura înaintarea neabătută 
a patriei noastre spre piscurile însorite 
ale socialismului și comunismului, pentru 
înălțarea ei pe culmile cele mai înalte ale 
progresului și civilizației, să ne trăiți 
intru mulți ani, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu !

Luînd cuvîntul. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste 
cuvinte și aprecieri la adresa activității 
mele. Intr-adevăr, au trecut 20 de ani de 
cînd partidul mi-a încredințat înalta 
funcție de secretar general. Tot ceea ce 
s.a înfăptuit in acești ani este rodul ac
tivității partidului, a Comitetului nostru 
Central, a Comitetului Politic Executiv și, 
mai presus de toate, rodul activității mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor, a în

tregului nostru popor, adevăratul făuritor 
a tot ceea ce am realizat și realizăm în 
România — al socialismului și comunis
mului.

Aș dori, deci — în aceste împrejurări 
— să.mi îndrept gîndurile în primul rînd 
către minunatul nostru popor și să sub
liniez că, și în continuare, va trebui să 
facem totul pentru a asigura ridicarea pa
triei, a poporului nostru pe noi culmi 
de progres și civilizație. Doresc, de ase
menea, să-mi îndrept gîndurile către parti- 
dul nostru comunist — conducătorul în
cercat al întregii națiuni — să urez creș
terea tot mai puternică a unității și com
bativității sale revoluționare. întărirea 
activității Comitetului Central, a Comite, 
tului Politic Executiv. Numai în deplină 
unitate, numai acționînd în spirit revolu
ționar, Comitetul Central, Comitetul Po
litic Executiv, partidul în întregul său 
își vor putea îndeplini în cele mai bune 
condiții rolul pe care îl au în societatea 
noastră.

încă o dată, vă mulțumesc foarte mult! 
Urez succese tot mai mari în activitatea 
Comitetului Politic Executiv, a Comite
tului Central, a poporului nostru pe dru
mul socialismului și comunismului, in 
întărirea independenței și suveranității 
țării ! (Aplauze îndelungate)

☆
Intrindu.se în ordinea de zi, Comitetul 

Politic Executiv a examinat și aprobat 
Raportul privind desfășurarea alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Națională 
și consiliile populare. Comitetul Politic 
Executiv a subliniat că alegerile de la 
17 martie au constituit o vibrantă mani
festare a profundului democratism al o_ 
rînduirii noastre socialiste, o strălucită 
hfirmare a unității de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul Partidului Co
munist Român, ai tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a adeziunii sale depline la 
politica internă și externă a partidului și 
statului, demonstrînd hotărîrea fermă, 
voința tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, de a face 
totul pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico.socială a patriei, de 
a munci fără preget pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru realizarea obiecti
velor de importanță istorică ale Congre
sului al XIII-lea al partidului. S.a stabi. 
lit ca raportul să fie supus aprobării ple
narei Comitetului Central al P.C.R.

In cadrul ședinței. Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut, de asemenea, 
Programul de măsuri pentru îndeplinirea 
integrală a prevederilor planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
țării pe anul 1985 și pregătirea înfăptuirii 
în bune condiții a planului pe anul 198G. 
Programul prevede acțiuni concrete me

nite să asigure aplicarea fermă în viață 
a indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la recuperarea res
tanțelor și îndeplinirea integrală a sarci
nilor de plan, pe anul în curs și pe între, 
gul cincinal, punerea în funcțiune la ter. 
men și atingerea parametrilor proiectați 
la noile capacități, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor materiale și energetice, creș
terea mai accentuată a productivității 
muncii și eficienței întregii activități. De 
asemenea, programul cuprinde un ansam. 
blu de măsuri privind pregătirea trecerii 
in cele mai bune condiții la realizarea 
sarcinilor și obiectivelor de dezvoltare e. 
conomică și socială a țării in cel de-al 
8-lea plan cincinal, pe perioada 1986— 
1990. S.a hotărît ca acest program să 
fie supus dezbaterii și aprobării Plenarei 
C.C. al P.C.R.

In continuare. Comitetul Politic Execu
tiv a dezbătut și aprobat Raportul pri
vind activitatea politico-organizatorică pe 
anul 1984 a comitetelor și organizațiilor 
de partid pentru înfăptuirea hotărîrilor și 
directivelor partidului; Raportul cu pri
vire la activitatea desfășurată de către 
organele de partid, de stat și organizațiile 
de masă, în anul 1984, pentru înfăptuirea 
politicii de cadre a partidului; Raportul 
cu privire la activitatea internațională a 
partidului și statului în 1984 și la princi
palele orientări în politica externă în a- 
nul 1985. Apreciindu-se rezultatele obți. 
nute în toate aceste sectoare, s.a subli
niat necesitatea de a se acționa, în conti
nuare, pentru întărirea partidului, îmbu
nătățirea activității în domeniul formării 
și promovării cadrelor, perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid, sporirea ca. 
pacității lor de unire și organizare a e- 
forturilor comuniștilor, ale tuturoi- oa
menilor muncii în vederea înfăptuirii po. 
liticii interne și externe a partidului și 
statului nostru, creșterii rolului partidului 
în întreaga operă de construcție socia
listă din patria noastră. Comitetul Politic 
Executiv a hotărît ca aceste documente 
să fie supuse dezbaterii și aprobării Ple
narei Comitetului Central al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat 
apoi un Raport despre activitatea desfă. 
surată anul trecut pentru aplicarea Legii 
privind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice dobîndite pe 
căi ilicite. S-a apreciat că, în anul 1981, 
acționîndu.sc cu mai multă fermitate, în 
spiritul legii menționate, a crescut preo
cuparea pentru prevenirea cazurilor de 
încălcare a prevederilor legale și a nor
melor eticii și echității socialiste, pentru 
combaterea tendințelor de înavuțire și 
dobîndire a unor venituri fără muncă, a 
speculanților și elementelor corupte, a 
tuturor acelora care, prin actele lor anti
sociale, provoacă daune avutului obștesc. 

lovesc în interesele societății, ale oameni
lor muncii. Apro'bînd raportul prezentat, 
Comitetul Politic Executiv a cerut minis
terelor și organelor centrale cu atribuții 
în acest domeniu, comisiilor județene de 
îndrumare și control să acționeze. în con
tinuare, cu cea mai mare hotărîre pentru 
aplicarea fermă a prevederilor legii, astfel 
îneît să fie prevenite și combătute orice 
încercări și tendințe de acumulare a 
unor venituri fără muncă, în dauna avu. 
tului obștesc, a intereselor generale ale 
oamenilor muncii.

In cadrul lucrărilor, a fost prezentat un 
Raport privind vizita de lucru efectuată 
în U.R.S.S. de delegația română condusă 
de primul ministru al guvernului. Con
stantin Dăscălescu.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
delegația a acționat pe baza indicațiilor 
și orientărilor date de secretarul general 
al partidului nostru, în spiritul înțelege, 
rilor la care s-a ajuns cu prilejul dialo
gului româno-sovietic la nivel înalt, ce 
a avut loc la Moscova, în 1984, și în ca
drul recentei intîlniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Mihail 
Gorbaciov, pentru dezvoltarea continuă a 
colaborării și cooperării economice și 
tehnico.științifice, în concordanță cu po
sibilitățile oferite de potențialul în creș
tere al economiilor naționale ale celor 
două țări. S-a apreciat ca deosebit de 
important acordul privind dezvoltarea re
lațiilor economico.comerciale în cincinalul 
viitor — 1986—1990 — care prevede o 
sporire substanțială a schimburilor, prin 
folosirea de noi forme de colaborare re
ciproc avantajoasă, în ramuri economice 
de bază.

Aprobînd pe deplin rezultatele vizitei 
de lucru, înțelegerile și'documentele con. 
venite și apreciind că acestea deschid o 
bună perspectivă relațiilor româno-sovio- 
tice, Comitetul Politic Executiv a sub
liniat necesitatea de a se acționa, în con
tinuare, cu perseverență în acest sens, 
pentru întărirea conlucrării și prieteniei 
dintre partidele, țările și popoarele noas
tre, de a se identifica noi căi și mijloace 
pentru dezvoltarea și aprofundarea co
laborării dintre România și Uniunea So
vietică, a schimburilor economice, pen
tru extinderea specializării și cooperării 
în producție, pentru soluționarea, prin 
eforturi comune, a unor probleme de in
teres reciproc.

Comitetul Politic Executiv a trasat ca 
sarcină guvernului, ministerelor economi, 
ce să ia cît mai operativ toate măsurile 

ce se impun în vederea transpunerii în 
cele mai bune condiții în viață a înțele
gerilor la care s-a ajuns în cadrul con
vorbirilor de la Moscova dintre cele 

două delegații.'
Comitetul Politic Executiv a soluționat, 

de asemenea, probleme curente ale acti. 
vității de partid și de stat.
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— un tehnician pentru aprovizionare auto
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Retribuirea se va face conform Legii nr.

57/1974, republicată, și Legii nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul perso

nal al unității, telefon 13328—43622.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Vasile, cu nemărginită durere anunță 
dispariția fulgerătoare a celei care a fost
Prof. DOGARIU (P0PESCU) FELICIA GEORGETA

Inmormîntarea va avea loc vineri, ora 15, de 
la domiciliu, strada Aviatorilor bloc 8, ap. 17. (3166)

SOFIA ȘI PETRE HADGIA sînt alături de 
Vasile Dogariu în greaua încercare pricinuită % de 
încetarea din viață a soției sale Felicia. (3468)

FINII Charlotte și Nicolae Irimie sînt alături de 
Vasile Dogariu în marea durere pricinuită de de
cesul soției Felicia. Sincere condoleanțe. (3469)

COLEGII din C.M.V.J. și unitățile sale sînt a_ 
lături de Dogariu Vasile în greaua încercare prici
nuită de pierderea soției sale

DOGARIU FELICIA GEORGETA
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

CU adîncă durere, colectivul de cadre didactice 
al Școlii generale nr. 5 Petroșani anunță dispariția 
fulgerătoare din viață a celei care a fost o bună co
legă și. directoare

Prof. DOGARIU FELICIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3474)

MEMBRII formației corale „Freamătul adîncului" 
sînt alături de familia Arsintescu în greaua durere 
pricinuită de pierderea unicului fiu

ARSINTESCU GHEORGIIE

FIUL, nora și fiica anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a celei care ne-a fost dragă

ȚIRLEA ETELCA
Inmormîntarea va avea Ioc azi, ora 16, din 

strada Grivița Roșie. (3472)

A trecut un an de lacrimi și durere de cînd 
moartea fulgerătoare l_a răpit dintre noi pe cel ce 
ne .a fost drag

SILAG11I FLORIAN

student anul IV (din Popești). Soția Mariana și 
fiul Alin. (3464)
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