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Consfătuire de lucru pe 
probleme de agricultura
Sub președinția tovară

șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a avut 
loc, marți, 17 ianuarie, la 
Sinaia, o consfătuire de 
lucru privind activitatea 
în agricultură și îndeosebi 
dezvoltarea mai puternică 
a producției vegetale și a- 
nimale in gospodăriile 
personala ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și in gospodării
le producătorilor particu
lari, în vederea înfăptuirii 
și în acest sector a impor
tantelor obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului.

Ea sosire, conducătorul 
partidului și statului nos
tru a fost întîmpinat de 
participant cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și stimă, cei prezenți 
scandînd cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.

împreună cu secretarul 
general al partidului, în pre
zidiu au luat loc tovarășul 
Constantin Dăscălescu, alți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.

La lucrări au participat 
primii secretari și secreta
rii cu probleme de agri
cultură ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre din 
conducerea Ministerului A- 
griculturii și Industriei Ali
mentare, Uniunii Naționa
le a Cooperativelor Agrico
le de Producție, a altor 
ministere și instituții cen
trale, directorii generali și

Am pus în dezbaterea 
unei mese rotunde, orga
nizată cu sprijinul birou
lui Comitetului orășenesc 
de partid Brad, cîteva 
probleme ținînd de valo
rificarea experienței cîști- 
gate de unele organizații 
de partid din localitate în 
domeniul activității organi
zatorice și politico-educati
ve, în lumina orientărilor 
și sarcinilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, din august 
1983.

Au participat tovarășii! 
Viorel Popa, secretarul co
mitetului de partid al I.M. 
Barza, Pavel A nea teu. se
cretar de organizație de 
bază de la U.U.M.R. Criș- 
cior, loan Bobar, secre
tarul organizației de bază 
din șantierul T.C.M.M., 
Andrei Abrudan, secreta
rul organizației de bază 
din schimbul I al minei 
Țebea.

Red.: Pentru început vă 
rugăm să relevați ce s-a 
realizat în anul trecut pe 
planul înarmării comuniș
tilor, a tuturor oamenilor 
muncii, cu cunoașterea 
sarcinilor de plan, a hotă- 
ririlor de partid și legilor 
țării.

V. P.: Dintr-o experiență 
mai îndelungată am des
prins ideea că o importan
tă sarcină a organizației
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directorii cu producția zoo
tehnică ai direcțiilor jude
țene pentru agricultură și 
industrie alimentară, pre
ședinții uniunilor județene 
ale cooperativelor agricole 
de producție, președinții 
comisiilor județene ale 
producătorilor agricoli din 
localitățile necooperativi- 
zate, primari de comune, 
specialiști, țărani coopera
tori și cu gospodării parti
culare din diferite zone 
ale țării, cu bogată expe
riență în creșterea anima
lelor, în obținerea de pro
ducții agricole ridicate.

In cadrul consfătuirii au 
luat cuvîntul numeroși 
participanți.

Participanții la dezbateri 
au subliniat importanța a- 
cestei consfătuiri, ce se în
scrie în practica întîlniri- 
lor permanente pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu 
le are cu activul de partid 
și de stat, cu cadrele de 
conducere, cu oameni ai 
muncii din toate domeniile 
de activitate, în vederea 
stabilirii direcțiilor princi
pale de acțiune pentru dez
voltarea multilaterală a e- 
conomiei naționale, pentru 
realizarea unei calități noi 
în toate domeniile, pentru 
înflorirea patriei noastre 
socialiste. In cadrul con
sfătuirii a fost reliefat ro
lul esențial al secretarului 
general al partidului în e- 
laborarea și înfăptuirea 
politicii de dezvoltare ar
monioasă, susținută, a tu
turor ramurilor economiei 
românești, realizarea unei 
agriculturi intensive, mo

Experiența anului trecut s-o valorificăm pentru 
perfecționarea continuă a activității politico-organizatorice
de partid este aceea de a 
lucra permanent cu comu
niștii, cu toți oamenii, ei 
fiind cei care dau viață 
planului. Dar pentru a- 
ceasta ei trebuie să știe 
exact ce conține planul, 
ce capitole, ce indicatori. 
Spun aceasta și pentru 
faptul că în trimestrul IV 
a intervenit aplicarea a- 
cordului global, care pune 
exigențe noi din punctul 
de vedere al repartizării 
eforturilor oamenilor. Mai 
exact, fiecare brigadă sau 
echipă trebuie să-și dozeze 
efortul In mai multe direc
ții : producția fizică, redu
cerea consumurilor, calita
tea producției etc. Or, nu 
se poate lucra bine fără 
să se știe cu precizie ce 
trebuie făcut. Cunoașterea 
concretă a sarcinilor este, 
cu adevărat, un element 
esențial în realizarea pla
nului, a cîștigurilor oame
nilor. încă de la începu
tul aplicării acordului glo
bal am organizat o largă 
dezbatere a cerințelor sale 
în toate formațiile de 
lucru, tn învățămîntul de 
partid, în adunări generale
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derne, de înaltă producti
vitate, factor important al 
progresului economieo-so- 
cial al patriei, al creșterii 
venitului național și bună
stării întregului popor.

Consfătuirea a prilejuit, 
un fructuos schimb de ex
periență, vorbitorii relevînd 
inițiativele și acțiunile e- 
ficiente întreprinse de or
ganele și organizațiile de 
partid, de consiliile popu
lare, rezultatele valoroase 
ale gospodarilor fruntași 
privind buna folosire a 
pămîntului și obținerea u- 
nor recolte mari, crește
rea efectivelor de animale 
și a producțiilor acestora.

In mod unanim, cei care 
au luat cuvîntul au rele
vat însemnătatea Progra
mului unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari, aprobat de 
Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., docu
ment ce evidențiază pre
ocuparea constantă a parti
dului nostru de a asigura 
perfecționarea neîntrerup
tă q activității din toate 
sectoarele agriculturii, în 
scopul sporirii substanțiale 
a producției vegetale și a- 
nimale, pentru satisfacerea 
cerințelor autoaprovizionă- 
rii și a celorlalte nevoi ale 
economiei naționale.

Vorbitorii au subliniat 
deosebita importanță a 
măsurilor cuprinse în Pro-

(Continuare in pag. a 4-a)

de partid și în grupele 
sindicale. Am chemat ca
dre tehnico-economice care 
au explicat clar și concret, 
prin demonstrații la tablă, 
ce cere această nouă for
mă de retribuire a muncii.

A. A.: Exact la fel am 

MASA ROTUNDĂ: SPIRITUL Șl ORIENTĂRILE 
CONSFĂTUIRII DE LA MANGALIA - — 

PERMANENȚE ALE MUNCII DE PARTID

procedat și noi, la mina 
Țebea. Practic, toți oa
menii au participat la a- 
ceste acțiuni de amploare, 
iar ’ această participare s-a 
realizat nu atît ca rezultat 
al unei mobilizări a orga
nizației de partid sau a 
sindicatului, ci pur și 
simplu dintr-un iieteres co
mun, acut, pentru a vedea 
ce e de făcut pentru rea
lizarea planului și a cîști
gurilor.

I. B.: După consfătuirea 
de la Mangalia, organiza
ția noastră de bază, care 
cuprinde membri de partid 
răspîndițl în 5 puncte de 
lucru, la distanțe destul

In centrul politicii sale 
economice, partidul nostru 
comunist situează consec
vent lărgirea bazei proprii 
de materii prime și resurse 
energetice - trăsătură fun
damentală a dezvoltării pa
triei, a creșterii nivelului 
de trai al întregului popor, 
încă Io Congresul al IX-lea 
al partidului s-a trasat ca 
sarcină majoră industriei ex
tractive intensificarea efortu
rilor pentru cercetarea și 
punerea in valoare în mai 
mare măsură o materiilor 
prime, mineralelor și sur
selor energetice primare, în 
vederea folosirii cît mai 
depline a acestor însemna
te bogății naturale ale țării," 
Este meritul esențial al se
cretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a anticipa cu 
mult înainte anii de puter
nică criză energetică pe 
plan mondial, ce aveau să 
vină, și de a propune și 
fundamenta o serie de solu
ții și măsuri vizînd dezvolta
rea fondului național de 
substanțe btile și valorifi
carea lor complexă, în sco
pul acoperirii necesarului 
economiei naționale cu ma
terii prime minerale, în cea 
moi mare parte din resurse 
interne și asigurarea, în ur
mătorii ani, a independenței 
energetice a țării. Sub di
recta îndrumare a tovară

C.S.V. Călan. Operatorii loan Babușca și Rozica Neică urmăresc arderea la cazanele 
de la C.T.E. I.

de mari, analizîndu-și ac
tivitatea, a tras concluzia 
că în aceste condiții, de 
dispersare, este foarte im
portant să asigurăm o dis
tribuire a comuniștilor și 
a membrilor biroului ast
fel îneît să cuprindem toa

te punctele de lucru;- în 
atare situație, fiecare grup 
de comuniști trebuie să se 
comporte ca o forță unită, 
dinamică, ca și cînd la 
fiecare loc de muncă ar 
fi întreaga organizație. De 
aici, nevoia ca fiecare 
grupă să desfășoare în
treaga gamă de activități 
politico-organizatorîce. De 
aceea, noi am discutat 
amănunțit cu toți comu
niștii, ajutîndu-i să-și lăr
gească sfera preocupărilor, 
să lucreze cu fiecare om, 
să unească eforturile co
lectivului din obiectivul 
la care lucrează pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan. 

șului Nicolae Ceaușescu a 
fost elaborat Programul pri
vind valorificarea superioa
ră și creșterea bazei de ma
terii prime minerale și ener
getice primare, supus dez
baterii și aprobat de Con
ferința Națională a partidu
lui din decembrie 1982, con- 
tinuînd astfel direcțiile de 
dezvoltare economico-socială 
a patriei stabilite de cel de 
al XII-lea Congres ol 
P.C.R.

Pe parcursul anilor, con
ducătorul ' partidului și sta
tului nostru a urmărit în
deaproape, cu spiritul clar
văzător, științific, ce-l ca
racterizează, activitatea și 
realizările din acest dome
niu prioritar al economiei 
naționale, a efectuat vizite 
de lucru în unități de pro
fil și a avut întîlnîri cu 
specialiști, stabilind noi sar
cini. noi măsuri, noi direcții 
de acțiune pentru dezvolta
rea bazei proprii de materii 
prime și resurse energetice.

însăși evoluția dinamică a 
activității colectivelor din 
cadrul Centralei minereuri
lor Deva, dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a capa
cităților de producție, creș
terea producției de resurse 
minerale utile, din ultimii 
19 ani, poartă pregnant pe
cetea strădaniilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a viziunii sale de

Red. : Ce concluzii se 
desprind din acea idee 
subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care 
vizează implicarea mai pu
ternică a organelor și or
ganizațiilor de partid în 
soluționarea problemelor de 
care depinde realizarea 
sarcinilor ?

P. A.: Biroul organizației 
noastre de bază (lăcătuși- 
suddri de vagonete) a în
țeles că esențial este ca 
problemele îndeplinirii sar
cinilor de plan să nu fie 
scăpate nici un moment 
din atenție. Pentru aceas
ta, tot ce punem în dez
baterea adunărilor gene
rale, în ședințele opera
tive deeadale, în învățămîn
tul politico-ideologic, au 
menirea să rețină atenția 
neslăbită că tot ce între
prindem trebuie să condu
că, în cele din urmă, la 
îndeplinirea obiectivelor e- 
conomico-sociale. Acestui 
scop îi subordonăm și 
activitatea organizațiilor de 
sindicat, U.T.C., momentul 
economic din adunările de 
partid, propaganda vizuală, 
munca de la om la om. 

perspectivă privind progre
sul și prosperitatea patriei 
al cărei fiu înțelept și de
votat este. In perioada la 
care ne referim, de la Con
gresul al IX-lea al partidu
lui, volumul rezervelor geolo
gice la minereurile de fier 
au crescut de 1,7 ori, la 
minereuri complexe de 2,6 
ori, iar la minereuri cupri
fere de 6,4 ori. Ca urmare 
a necesității dezvoltării per
manente a bazei de materii 
prime indigene și reducerii, 
pe această cale, a importu
rilor, a efortului valutar al 
țării, în cadrul centralei 
noastre au fost proiectate și 
realizate, iar unele suit în 
stadiu de execuție, impor
tante obiective și capacități 
de producție, cum sînt cele 
de la Moldova Nouă, Roșia- 
Poieni, Valea Morii—Brad, 
Baia de Aramă, Șasea Mon
tană, Fagul Cetății - Bălan 
pentru minereuri cuprifere ; 
Brusturi — Brad, Larga — 
Zlatna, Coranda — Hondo! - 
pentru minereuri complexe ; 
Pîrîul cu Raci și Virful Boului 
- Rușchița - pentru mine
reuri de fier ; Dobrești și 
Ohaba Ponor - pentru 
bauxită ; Gurasada - pentru

IOAN M. POPA, 
director general 

al Centralei minereurilor 
Deva 

(Continuare în pag. a 2-a)

V. P.: Abordăm această 
sarcină din mai multe 
unghiuri, vizînd în prin
cipal adoptarea hotărîrilor 
și măsurilor, controlul în
făptuirii lor, creșterea răs
punderii organelor de partid 
și a fiecărui comunist în 
îndeplinirea îndatoririlor, 
sporirea exigenței și com
bativității față de lipsuri 
și neajunsuri, reanalizarea 
unor hotărîri și măsuri 
adoptate anterior și com
pletarea lor cu prevederi 
noi, tragerea ia răspunde
re a celor care nu ac
ționează cu hotărîre pen
tru îndeplinirea sarcinilor 
și multe alte forme.

Avem comuniști care 
prin exemplul' personal 
'realizează o formă impor- 

»tantă de implicare. Mă 
refer la șefi de brigăzi 
cum sînt Teodor Feier, 
Mihai Negoci, Nicolae Be- 
nea și Gheorghe Leonte, 
Nicolae Gheață și Vasile 
Ilea, Gheorghe Jurca și 
Gheorghe Toma, loan 
Țibuleac, Gheorghe Vasi- 
lovschi și mulți alții, care 
se află în primele rînduri 
ale îndeplinirii sarcinilor 
de plan.

Masă rotundă 
organizată de 

CORNEL ARMEANU

{Continuare In pag. a 2*a)



în munca lor, echipele au 
permanent nevoie de îndrumare

îndatorire primordială a fiecărui 
om al muncii, a fiecărui cetățean

Colectivul acționează energic, cu hotărire
pentru reducerea consumurilor

întreprinderea „Vidra* 
Orăștie nu se situează 
printre marii consumatori 
industriali de energie ai 
județului. Totuși, colecti
vul de aici acționează per
manent în vederea reduce
rii consumurilor, folosirii 
cît mai eficiente a ener
giei repartizate. Reducerea 
continuă a puterii consu
mate pe unitatea de pro
dus este sarcina princi
pală ce revine tuturor lu
crătorilor întreprinderii. 
Ce s-a întreprins concret 
in această direcție ? Ce 
rezultate s-au obținut ? 
Ara aflat de la subinginerul 
Gheorghe Ștefan, respon
sabilul cu probleme ener
getice din unitate.

— Măsurile luate

cu 100—150 de kilowați 
mai puțin. Producția a fost 
astfel organizată încît pla
nul fizic să poată fi în
deplinit ritmic, zi de zi.

Secția „prelucrări piei 
ovine* este cel mai mare 
consumator de energie de 
la „Vidra“. în același timp 
este și singura secție cu 
„foc continuu* pe trei 
schimburi. Hie Her, șeful 
secției, ne-a spus:

— Eforturile noastre sînt

>•4

„VIDRA" ORAȘTIE

eco- 
slnt

în direcția 
energiei 

Florica Muntea-

CO- 
an- 
de

nu 
sînt spectaculoase. în an
samblu, ele vizează folo
sirea rațională a kilowa
ților, înlăturarea - unde a 
fost 
rilor 
s-au 
see 
lungimea lor), 
„prelucrări piei ovine* mai 
multe motoare de puteri 
mari au fost înlocuite cu 
altele de puteri mai mici, 
peste tot iluminatul in
candescent a fost trecut 
pe tuburi fluorescente și 
redus la strictul necesar, 
s-a insistat pentru evita
rea mersului în gol al 
mașinilor ș.a. Ca urmare 
a aplicării acestor măsuri 
și altora, în cursul anului 
trecut am economisit peste 
100 MWh, iar în prezent, 
față de repartițiile alo
cate, noi consumăm zilnic

cazul — a consumu- 
inutile. De pildă, 

optimizat cîteva tra
de cabluri (revăzută 

Ia secția

orientate spre economisi
rea permanentă a energiei. 
Am găsit, in acest sens, o 
soluție simplă, cit se poa
te de eficientă. Pe acope
rișul secției am amenajat, 
în aer liber, un șopron 
pentru uscarea pieilor cru
de. In anul trecut am 
uscat aici peste 200 000 de 
piei, economisind zeci de 
megawați, îmbunătățind 
totodată și calitatea semi
fabricatelor. între celelal
te măsuri luate, amintim: 
oprirea^utilajelor mari con
sumatoare de energie (du
lapurile uscătoare, ventila
toarele) în orele de vîrf 
de sarcină și folosirea lor 
mai ales în schimburile 
întîi și trei, pornirea haș- 
perelor (unde are loc <ă- 
băcirea pieilor), dotate cu 
peste 50 de motoare, cînd 
este absolută nevoie și in 
număr redus, cîte 10 deo
camdată, fără să se afec
teze producția. Cu multă

inițiativă 
nomisirii 
maistrul 
nu, brigadiera Ana Vînțe- 
ler, muncitoarele Ioana Du- 
ță și Rozalia Moldovan, 
șeful de schimb de la ate
lierul preînnobilare, ing. 
Constantin Sitaru, echipa 
de electricieni, condusă de 
Mircea Iosif și alții.

La „Vidra*, întregul 
lectiv de muncă este 
grenat în acțiunea
economisire a energiei 
electrice și a combustibi
lilor. în cursul acestui an, 
aici se vor finaliza alte 
lucrări menite să ducă la 
reducerea consumurilor de 
energie, cum sînt: monta
rea unor instalații de au
tomatizare la stația de 
pompe pentru alimentarea 
cu apă a întreprinderii. 
In vederea optimizării 
funcționării lor, asigurarea 
unor luxomate pentru de
conectarea automată a ilu
minatului exterior, utili
zarea cu mai multă încre
dere, Ia diferite locuri de 
muncă, a aerului cald re
zultat în procesul de pro
ducție și eliminarea unor 
consumatori de energie e- 
leetrică etc.

Exemplele de mai sus 
dovedesc clar răspunderea 
și spiritul practic, hotărî- 
rea și angajarea oameni
lor muncii de la „Vidra* 
Orăștie pentru materiali
zarea exemplară a sarci
nilor de plan pe acest an, 
în condiții sporite de efi
ciență.

LIVIU BRA1CA

Expresie elocventă a 
participării oamenilor mun
cii la perfecționarea acti
vității economice, 
buna organizare 
sociale, controlul 
nilor muncii acționează ca 
un factor de educație civi
că, contribuind la comba
terea manifestărilor de ne
glijență, nepăsare, lipsă de 
răspundere față de păs
trarea avutului obștesc.
Urmărind permanent reali
zarea acestui deziderat.
Consiliul municipal Deva 
al F.D.U.S. s-a preocupat, 
și în bună măsură a reu
șit, să coordoneze activi
tatea echi pelor de control 
al oamenilor muncii pen
tru Îndeplinirea sarcinilor 
cu care acestea sînt in
vestite în baza legii.

în condiții!^ creșterii 
numărului de unități su
puse controlului se consta
tă, in general, o îmbună
tățire a activității acesto
ra, a calității controalelor 
șl a perseverenței in urmă
rirea soluționării propune
rilor pe care le fac. Cele 
105 echipe in care acțio
nează 537 membri (din 
care 40 la sută sînt femei) 
au efectuat in perioada ia
nuarie 1982 — decembrie 
1983 aproape 280 controa
le cu prilejul cărora au 
făcut un număr de peste 
300 propuneri îndeosebi 
pentru ridicarea nivelului 
calitativ al activității în 
domeniul comerțului.

Ce neajunsuri a consta
tat în comerțul devean con
trolul oamenilor muncii? 
Neafișarea prețurilor, pre
zentarea necorespunzătoare 
a unor produse, încălca
rea regulilor de igienă, 
atitudine necuvilctoasă față 
de cumpărători, dosiri de 
produse, cazuri de lipsă 
la gramaj la unele produ
se etc.

Se poate aprecia pozitiv 
faptul că din propunerile 
făcute, aproape 80 la sută 
au fost rezolvate operativ, 
cu eficiența scontată, 
reținut însă faptul că 
existat aproape 50 de 
zuri în care, pentru

la mai 
a vieții 

oarne-

De 
au 
ca- 
re-

Perfecționarea, continuă a 
activității politico-organi zatorice

(Urmare din pag. 1)

P. A.: Consider că o for
mă importantă care contri
buie la angajarea mai ac
tivă a comuniștilor în re
zolvarea tuturor proble
melor sînt discuțiile Indi
viduale, acestea concepute 
însă ca legătură perma
nentă, zi de zi a biroului 
organizației cu fiecare 
membru de partid, cu fie
care om. Acestea au de
terminat îmbunătățirea ac
tivității multor comuniști, 
un climat 
eforturilor 
scop. Și biroul a obținut 
un important număr de cri
tici, propuneri 
care îl ajută 
activitate.

L B.: Am 
cuvîntarea 
Nicolae Ceaușescu că tre
buie să acționăm cu tena
citate și fermitate pentru 
ca fiecare hotărîre și ac
țiune să le ducem pînă la 
capăt și că pentru aceas
ta însuși organul de partid 
trebuie 
ordonat 
această 
avem 
mai trebuie să 
fecționăm 
conducere.

A.A.: O 
cientă de 
implicare este și forța or
ganizației de bază de a 
Interveni la timp cînd 
lucrurile nu merg bine. Am 
avut o astfel de situație

de unire a 
spre același

și sugestii, 
efectiv în

reținut din 
tovarășului

să lucreze bine, 
și sistematizat. în 
direcție încă mai 
unele neajunsuri, 

ne per- 
activitatea de

modalitate efi- 
integrare, de

zolvarea propunerilor e- 
chipelor de control, s-a 
acționat anevoios. La ma
gazinul alimentar nr. 24, 
unitatea CLF. nr. 8, res
taurantul „Zahana* din 
Viile noi, patiseria „Doina*, 
ordinea și curățenia se 
mențin necorespunzătoare, 
fără ea gestionarii și con
ducerile unităților să apli
ce imediat măsurile sta
bilite de controlul oame
nilor muncit

echi-

15,1
15,1
15,A 
15,!

16,3

20,0

Controlul oamenilor 
muncii — concret, 
exigent, eficient

Neaj unsuri au fost con
statate și în unitățile pres
tatoare de servicii, mai 
ales la cele aparținătoare 
cooperativelor meșteșugă
rești „Progresul* și „Mure
șul', unde echipele de 
control au sesizat lipsă de 
operativitate In ceea ce 
privește servirea popu
lației, îndeosebi la unită
țile care repară aparate 
de radio și televizoare sau 
aparatură de uz casnic.

Vorbind despre activi
tatea celor 62 echipe de 
control al oamenilor mun
cii organizate și îndru
mate de Consiliul munici
pal al sindicatelor, 
constată că 
unele — cum sînt cele de 
la I.M.C. Bîrcea, E.M. De
va, B.J.A.TM , I.L. Deva, 
— efectuează cel puțin 
cîte un control în fiecare 
lună, fiind efectiv sprijini
te în realizarea controlului 
și soluționarea problemelor, 
există echipe care nu au

se
în timp ce

făcut nici măcar un con
trol. O contribuție mai 
substanțială la efectuarea 
controlului trebuie să o 
aducă și cele 5 echipe nou 
constituite, ale Comitetului 
municipal al U.T.C.

Despre activitatea
pelor de control al oame
nilor muncii care acțio
nează în municipiul Deva 
s-ar putea consemna încă 
multe aspecte pozitive 
(despre cele ale Comite
tului municipal al femei
lor, în special). Se pot 
consemna însă și o serie 
de alte neajunsuri, pri
vind creșterea caracte
rului preventiv al contro
lului oamenilor muncii, 
pentru sporirea în conti
nuare a funcției sale edu
cative, pentru a întîmpina 
abaterile și 
continuu 
tate.

Trebuie 
echipele 
oamenilor 
nă 
masă 
r.ente 
consiliile 
cii din ____ .
late să asigure desfășura
rea unui control calita
tiv sujjprior, efectuat cu 
responsabilitate, pentru 
transpunerea în viață a 
sarcinilor stabilite de cel 
de-al doilea Congres al 
F.D.U.S. in toate dome
niile vieții economice 
sociale.

a perfecționa 
această activi-

făcut totul ca 
de control ale 

muncii, împreu- 
cu organizațiile de

șl obștești compo- 
ale F.D.UJ3., cu

oamenilor mun- 
unitățile contro-

Strateg desăvirșit al. dezvoltării 
bazei proprii de materii prime

(Urmare din pag. 1)
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TIBERIU BAUMAN 
președintele comisiei 

municipale de coordonare 
a activității de control 
al oamenilor muncii 

Deva

la brigada lui Ștefan Pro
dan, unde surveneau prea 
des defecțiuni mecanice la 
transportor, ceea ce îm
piedica brigada să-și facă 
planul. Am trimis acolo 
pe comunistul Remus Bă- 
trîna, lăcătuș bun, care în 
scurt timp a pus lucrurile 
la punct Nu este singu
rul caz de acest fel, dar 
din cuvin tarea tovarășului 
Ceaușescu am desprins 
ideea 
bule 
astfel 
încit 
de o

valoroasă că tre
să ne organizăm 
întreaga activitate 

să nu fim surprinși 
schimbare sau alta.

★
sprijinul tovarășului 

secretar al 
de 

masa rotundă a

Cu
Vasile Duna, 
comitetului orășenesc 
partid, 
dezbătut o gamă mai largă 
de probleme vizînd valo
rificarea experienței cîști- 
gate de organele și orga
nizațiile de partid repre
zentate la discuție. Ea a 
pus în evidență preocu
parea mai amplă 
perfecționarea stilului 
metodelor 
mărindu-se 
bunătățirea 
repartizării 
partid, antrenarea întregii 
mase de comuniști la o 
activitate susținută, vie cu 
oamenii, întărirea contro
lului, a spiritului de exi
gență, ordine și disciplină, 
antrenarea mai 
organizațiilor de 
frontul comun 
transpunerea în 
comandamentelor de partid.

pentru
Și 

de muncă, ur- 
prioritar îm- 
organizării și 
forțelor de

activă a 
masă în 

pentru 
viață a

S.M.A. Deva — Centrul de reparat motoare de traetor. 
Comunistul Ionieâ Pirva lucreard ia postul de montat am- 
brelaj motor.

bentonrtă ; Pojoga 
calcar etc.

Conștrenți de 
continuu sporite 
sector, și ținînd

- pentru

16 mc etc. 
preajma ani- 
de naștere a

sarcinile 
din acest 

cont de 
orientarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit căreia 
patrimoniul național de sub
stanțe minerale utile — chiar 
și în cazul existenței unor 
conținuturi sărace —, poate 
contribui intr-o măsură mai 
mare decît pînă acum la 
satisfacerea cerințelor eco
nomiei naționale —, colecti
vele de muncă din cadrul 
C. M. Deva dau o mare 
atenție cercetării, atragerii 
în circuitul economic și va
lorificării depline a noi ză
căminte de minereuri com
plexe, cuprifere, de fier și 
nemetolifere, contribuind ast
fel in tot mai mare măsură 
la ocoperirea necesarului de 
asemenea materii prime din 
resurse interne. Totodată, ne 
preocupăm de creșterea pro
ductivității muncii în unită
țile de extracție și de pre
parare a minereurilor. In 
exploatările la zi folosim 
azi utiloje de mari capa
cități și randamente (exca
vatoare cu cupa de 8 mc, 
autocamioane de 50 și 100 
tone, foeze rapide), iar 
in subteran am promovat 
metode și tehnologii moder
ne. prin care realizăm pro- 
duct'v'tăți de 15—17 tone/ 
post fa E.M. Deva și de 
7—8 tone/post la E.M. Ghe- 
lari, față de randamentele 
de 2-3 tone/post cît reu
șeam prin metodele clasi
ce de exploatare. Progre
sul tehnic 
mai mult
preparare, 
demult orei 
tehno’ogice 
500 t/zi, noile capacități de 
producție sînt dotate cu 
linii tehnologice de 1 000— 
7 500 t/zî, cu mori nă- 
cinore autogene ș. ale

o pătruns tot 
ți in uzinele de 

Dacă pînă nu 
lucram cu linii 

de 125. 250 sau

de flotație de 
Acum, în 

versării zilei 
secretarului general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne adu
cem aminte cu plăcere, de 
întîlnirile pe care le-a avut 
cu specialiști din geologie 
și minerit, de vizita efectuată 
la sediul centralei noastre, 
de îndemnurile deosebit de 
prețioase pe- care ni le-a dat 
în vederea dezvoltării conti
nue a bazei de materii 
prime și resurse energetice. 
Materralizîndu-i neabătut in
dicațiile, colectivele noastre 
de. muncă s-au străduit ca, 
în paralel cu activitatea de 
exploatare, să desfășoare și 
o susținută activitate de cer
cetare. Astfel, avem un cu
prinzător program de valo
rificare superioară a tuturor 
rezervelor geologice, a resur
selor din unele hălzi și iazuri 
de decantare, de reducere 
a consumurilor de materia
le, combustibil și energie. Ca 
rezultat concret al preocu
părilor noastre în aceste di
recții, în anul 1983, colec
tivele C. M. Deva au obți
nut o producție marfă su
plimentară de 155 milioane 
lei și a depășire a produc
tivității muncii de 8,6 la 
sută, însemnate economii 
ale costurilor de producție.

In 1984, sarcinile ce ne 
revin prezintă importante 
creșteri la producția fizică 
și valorică, la productivita
tea muncii și la indicatorii 
economici. Colectivul nostru 
este însă pregătit și hotărît 
să le înfăptuiască în mod 
exemplar. Garanție ne este 
conducerea clarvăzătoare a 
partidului nostru comunist, 
pe care o asigură, 
aproape două decenii, 
înalt devotament și dăruire 
patriotică, revoluționară, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai de seamă fiu al 
națiunii, bărbatul clarvăzător 
și înțelept.
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Simpozion științific

125 de ani de la formarea statului național 
român prin unirea Moldovei cu Muntenia
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Eveniment crucial în viața 
și destinul României, actul 
istoric de la 24 ianuarie 
1859, de la a cărui înfăp
tuire poporul nostru sărbâ- 
torește, în aceste zile, 125 
de ani, a fost marcat, ieri 
la Deva, de o prestigioasă 
manifestare : simpozionul
științific „125 de ani de la 
formarea statului național 
român prin unirea Moldovei 
cu Muntenia".

Organizat de Consiliul ju
dețean Hunedoara de edu
cație politică și cultură so
cialistă, cu sprijinul direct 
al Inspectoratului școlar 
județean și Casei corpului 
didactic Deva, la simpozion 
au participat reputați istorici, 
cercetători și oameni de 
știință și cultură din țară, 
activiști de partid și de stat 
din județ, cadre de condu
cere din instituțiile jude
țene, directori adjuncți cu 
munca educativă din școli 
generale și licee, profesori 
care predau istoria și știin
țele sociale.

Acordurile înălțătoare, pro
fund patriotice ale Imnului 
de Stat al Republicii Socia
liste România au deschis 
solemn și entuziast lucrările 
simpozionului științific. „Ră
dăcinile istorice ale Unirii 
din 1859“ - prima comuni
care care a inaugurat suita 
de intervenții de o deose
bită valoare documentară 
și științifică a fost susținu
tă de tovarășa Maria Mitro
fan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara ol 
P.C.R. „Aceste prețioase

moșteniri — a arătat vorbi
toarea, referindu-se la mo
mentele de vîrf ale luptei 
pentru libertate - întărite 
azi cu ctitoriile realității 
socialiste, cu clarviziunea po
liticii partidului nostru co
munist, întregesc prestigiul 
României ca stat de refe
rință în lupta pentru dez
voltarea patriei, pentru uni
tatea și independența Sa“.

„Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre 
unitate, libertate și inde
pendență națională" a fost
relevată de, dr. Gheorghe
Surpat, șef de sector la
Institutul de Studii Istorice
și Social-Politice de pe lin
gă C. C. al P.C.R., care a 
stăruit asupra trăsăturilor 
noi ale unității moral-poli- 
tice dobîndite de poporul 
nostru în condițiile transfor
mărilor revoluționare ce ou 
loc pe pămîntul României.

Ilustrate cu documente, 
cu citate din presa și pu
blicațiile vremii, comunică
rile susținute de Paul O- 
prescu - cercetător princi
pal la Institutul de Istorie 
„Nicolae lorga" București 
(„Unirea din 1859 - teme
lia statului noționol român"), 
VasUe Nicolae, cercetător 
științific principal la Insti
tutul de Studii Istorice și 
Social-Politice de pe lingă 
C. C. al P.C.R. („Poziția ma
rilor puteri europene față 
de Unirea Principatelor 
Române"), prof. univ. dr. 
Dumitru Almaș — Faculta
tea de Istorie, București 
(„Ecoul internațional al Uni

rii"), col. dr. Florian Tucă, 
redactor șef al Editurii Mi
litare („Transilvania in lupta 
milenară a poporului român 
pentru libertate, unitate na
țională și independență"), 
dr. Alexandru Porțeanu — 
Institutul de Istorie „Nicolae 
lorga" București („Elabora
rea concepției de unitate 
politică și mișcarea națio
nală din Transilvania"), dr. 
Gheorghe Zahoric - direc
tor adjunct al Institutului 
de Studii Istorice și Social- 
Pohtice de pe lingă C. C. 
ol P.C.R. (.Evoluția Româ
niei după Unirea de la 
1859"), dr. Dan Berindei, 
Institutul de Istorie „Nicolae 
lorga” București („Făuritorii 
Unirii") ou fost momente 
evocatoare de adîncă vi
brație patriotică, de reală 
mîndrie și respect față de 
lupta dreaptă și demnă a 
înaintașilor, pentru înfăp
tuirea idealurilor de liber
tate și unitate ale poporu
lui român.

★
Cu prilejul simpozionului 

științific, în holul Consiliu
lui popular județean a fost 
deschisă expoziția de docu
mente și fotografii referi
toare la tendințele și lupta 
de unire a românilor pen
tru realizarea actului istoric 
de la 1859, refo'meie reali
zate de A. I. Cuza, răsune
tul internoțional al Unirii. 
Expoziția a fost orgonizată 
de Filiala Deva o Arhivelor 
Statului.

Casele pionierilor șl șoi
milor patriei continuă să 
ofere tuturor celor care 
frecventează in aceste zile 
ale recreației mari a iernii 
cercurile tehnico-aplieative 
și cluburile de vacanță, mi
nunate clipe de relaxare, 
de petrecere in mod util și 
plăcut, a timpului liber.

O La „Siderurgistuf* din 
Hunedoara s-a desfășurat 
acțiunea clubului de dez
bateri pohtico-ideologice cu 
tema „Lupta clasei munci
toare, a maselor populare, 
sub conducerea P.CJb, pen
tru dreptate socialo și li
bertate nationals'.

0 La Cinematograful 
„Modern* din municipiul de 
pe Cerna a avut loc un 
medaiion literar-istoric „Croi 
ou fost, eroi a'nt încă*, 
activitate organizată in ca
drul acțiunii • concurs. „Pa
trie română — țară de 
eroi*, la care au partici
pat peste 400 pionieri. 
Medalionul literar-istoric o 
fost urmat de spectacolul

cultural-artistic intitulat 
„Uniți in cuget și-n sim
țiri*, la care și-au dat 
concursul formațiile de mu
zică folk, chitare șl dan
satori de la Cosa pionie
rilor și șoimilor potriel din 
localitate.

0 Tot la Hunedoara, 
cercul de educație mate- 
rialist-științifică din cadrul 
Casei pionierilor și șoimi
lor patriei a organizat un 
almanah științific avînd 
genericul „Ce știm despre 
sărbătorile de iarnă 
(loan Vlad - corespondent).

0 Perioada 9-15 ianu
arie a.c. a fost declarată, 
la Gurasada, „Săptămina 
filmului pentru copii*. Ast
fel, in programul clubului 
de vacanță al elevilor șco
lii generale din localitate 
au avut loc proiecții cine
matografice ' eu tematică 
inspirată din viața și acti
vitatea celor mai tinere 
vlăstare ale poporului nos
tru.

I CINE LĂMUREȘTE
) NEÎNȚELEGEREA ?

Cei mai buni 
agricultori

> Oamenilor muncii de la 
) I. M. Barza și mina Je- 
l bea li se pretind, de 
) către E.G.C.L. Brad, ade- 
J verinfe de retribuire pen- 
l tru stabilirea cuantumului 
l chiriei. Toate bune și le- 
! gale. Numai că sectorul 
ț economic respectiv a in- 
l trat la 1 septembrie 1983 
! la majorarea retribuției, 
) prin aceasta unii dintre 
i ei depășind plafoanele de 
J venit prevăzute la cuantu- 
i mul lor de chirie. Li s-a 
ț aplicat automat majora- 
Îrea chiriei, deși Decretul 

325/83 al Consiliului de 
Stat, la art. 9 alineatul 

l 1 prevede că depășirea 
J in acest fel a plafonului 
1 nu afectează cuantumul 
| chiriei. Ceri nd explicații 
‘ la compartimentul fond 
1 locativ al G.I.G.C.L. De- 
i va, ni s-a spus că orga- 
I nele de control financiar 
I au pretins adeverințe ac- 
\ tualizate. Aceleași orga- 
t ne trebuiau să spună și 
| ce conținut trebuie să 
) aibă respectivele adeve- 
I rințe pentru a nu afecta 
J drepturile oamenilor. In 
! această situație, refuzul 
i unor servicii de personal 
i de a elibera adeverințe 

de retribuție Iară vreo 
specificație aparte este 
întemeiat.
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LUCIA LICIU

I.M.C. Bîrcea, atelierul polistiren. Mașina de tăiat plăci de polistiren la diferite di
mensiuni. .

Duminică, 15 ianuarie, 
La Deva a avut loc etapa 
județeană a concursurilor 
profesionale din agricul
tură — „Cel mai bun cres
cător de animale", „Cel 
mai bun agricultor" și „O- 
limpiada mecanizatorului". 
Au participat peste 100 de 
concurenți, ciștigătorii fa
zelor pe consilii unice 
agroindustriale la fiecare 
profil. După desfășurarea 
probelor teoretice și prac
tice, pe parcursul cărora 
toți concurenții s-au dove
dit bine pregătiți, locurile 
întii au fost cucerite de 
Dorina Mardan (C.A.P. Ha
țeg) — specialitatea iegu- 
micultură, Septimiu Anca 
(A.E.I. Deva) — pomicul
tură, Marioara Iovan

(CAP. Sintandrei) — sfe
clă de zahăr și loan Bă- 
lău (C.A.P. Totești) — 
porumb. La profilul cres
cători de animale, locurile 
Intii au fost ocupate de 
Nicolae Ionici (C.A.P. 
Batiz) — specia bovine, 
Iosif Giurgiu (C.A.P. Măr- 
tinești) — ovine șl Voichi- 
ța Petrescu (Avicola Min
tia) — păsări. La Olimpia
da mecanizatorilor, cîști- 
gători au fost desemnați 
Vasile Meltiș (S.M.A. Baia 
de Criș) — categoria sub 
30 de ani și Petru Marc 
(S.M.A. Deva), la categoria 
peste 30 de ani. Toți cei 
amintiți vor reprezenta ju
dețul nostru la etapa pe 
țară a concursului în do
meniul agriculturii.

NU ȘTIE STINGĂ 
CE FACE DREAPTA 1

Vineri, 13 ianuarie, din 
Autogara Brad s-au dat 
bilete pentru cursa rapidă 
Brad-Lupeni de lo ora 
16. S-au dat înainte de 
ora 16, s-au dat și după 
această oră. Posesorii bi
letelor la „rapidă'' aveau 
să aștepte o oră afară la 
peron intr-un ger de mi
nus 8-10 grade crezind 
că din moment in mo
ment va veni autobuzul. 
Abia la oro 17 a venit 
autobuzul care trebuia să i 
plece al ora 16,45. 4,, ’
urcat in el 
bilete 
la Deva, Cei ce curnpă

Au / 
și cei cu > 

la „rapidă* pînă
iu Lveva. cei ce cumpa- , 
râseră bilete mai depar- ’

i

*

AVEȚI CUVINTUL

»

(
*
1 «De nenumărate ori am făcut cerere către conduce- 
’ rea E.G.C.L, să vină cineva să constate care este cauza i 
ț umezelii pronunțate care determină desprinderea ten- i 
i cuielii în holul și bucătăria apartamentului în care locu- ' 
, iese și să fie luate măsuri pentru remedieri. N-am primit i 
I însă nici un fel de răspuns. Situația nu mai poate con- 
ț tinua astfel pentru că toate încercările noastre — de-a 
i lungul a doi ani de cînd ocupăm această locuință — de 
/ a repara și zugrăvi peretele au rămas fără rezultat, 
ț (Eugenia Mihai - Petrila, cartierul 8 Martie, blocul 11, 
ț apartament 23),

I

— • — • — • — » — ® — » — * — *-* —
Trebuie readus la locul și rostul său

SESIZĂRI - SOLUȚII
semnalate* în 

adresată ziaru- 
reale, tovarășă

• Cele 
scrisoarea 
lui sînt 
Dorina Șindrilaru, din Si- 
meria. într-adevăr în car
tierul „30 Decembrie" nu 
există chioșc de ziare, 
magazin pentru desface
rea cărnii sau a legume
lor și fructelor ori unități 
ale I.C.S.M.I. „în pre
zent — răspunde Consi
liul popular al orașului 
Simeria — se lucrează 
la blocul A care va avea 
la parter următoarele spa
ții comerciale; un ma
gazin comercial cu auto
servire, o măcelărie și 
tutungerie (aici se vor 
vinde și ziare). De ase-

menea, localul actual în . 
care funcționează magazi- | 
nul alimentar, cu auto-i 
servire, va fi reprofilat J 
pe unitate de alimenta- ț 
ție publică. Răspunzînd i 
cerințelor cetățenilor. In ? 
prima parte a anului vom 1 
lua măsuri pentru înfiin- ( 
tarea, pe lingă coopera- i 
tiva ’ meșteșugărească ) 
„Prestarea", a unei spă- ț 
lătoril. I

în ceea ce privește J 
înființarea de noi uni- j 
tăți ale industriei mici ți l 
acest lucru stă în aten- i 
ția consiliului popular ' 
pentru a putea asigura ț 
cît mai multe locuri de l 
muncă femeilor". ’

Publicam, în urmă cu 
cîteva luni, în coloanele 
ziarului, la rubrica „Con
fruntări etice", ancheta inti
tulată „Se spune despre 
el: A fost băiat foarte
bun". Pornisem documen
tarea de la o scrisoare 
expediată de acei cunos
cători ai situației familiei 
lui loan Bunea din Orăș- 
tie,’ care doreau să întin
dă o mină prietenească, 
de ajutor, tatălui rătăcitor.

Iată ce ne scrie, după 
șapte Ipni, același grup de 
locatari ai blocului 4 din 
strada Avram Iancu : „în 
urma anchetei dumnea
voastră, loan Bunea s-a 
reîncadrat la Sectorul de 
industrializare a lemnului. 
De-atunci însă a lipsit de 
nenumărate ori nemotivat 
de la lucru din cauză că 
nu rezistă tentației de a 
consuma alcooL Scandalu
rile șl certurile acasă 
S-âu repetat; nu o dată 
și-a scos soția din casă, 
neavlnd cine să le găteas
că de mîncare celor doi 
copii".

Împreună cu locotenen
tul Petru Mihuț, de la 
Miliția orașului, sunăm din 
nou la ușa apartamentului

32 din blocul 4. De data 
aceasta loan Bunea nu 
încearcă să justifice în 
vreun fel prezența sa 
acasă. Ne întinde cartea 
de muncă. Din august 1981 
pînă în noiembrie 1983 a 
absentat nemotivat de 85 
de ori. în 21 noiembrie

mina, dar n-a înțeles decît 
pentru scurtă vreme să 
pornească pe drumul drept 
pe care și-1 alesese 
larntemeierea familiei. A- 
ceiași oameni . binevoitori 
doresc din nou să-1 ajute. 
Ei nu vor ca despre un 
colocatar de-al lor să se

1 te de Deva au rămas 
să aștepte in continuare.

t înțelegem toate greu- - 
/ tățile transportului in co- ț 
) mun. Refuzăm insă să ( 
i înțelegem că nu știe auto- t 
? gara ce disponibilități are 1 
I autobaza de a pune au- 1 

tobuze la dispoziția că- î 
; I atari lor, Aici nu e vorba ! 
J de greutăți ci de indalen- J 
1 ță in a asigura cel puțin Ț 
i o informare corectă 
J călătorilor. Ea cere i
1 suri in consecință.

UITE DRUMUL, 
UITE ȘANȚUL

ma

pe urmele materialelor publicate

1983 i s-a desfăcut contrac
tul de muncă conform ar
ticolului 130/i din Codul 
Muncii.

„... Lăsați-mă, nu mă 
mai faceți de comedie" — 
este singurul lucru ce-I 
preocupă. Apoi încearcă 
să ne explice că vînătaia 
de pe fața nevestei a pro
venit dintr-o joacă.

— Dar cu ce vă ocupați 
toată ziua ?

— Fac și eu mîncare...
Acest om care are me

seria de tâmplar și care a 
fost încadrat în categoria 
a V-a își pierde vremea 
acasă sau prin cîrciumi, 
complăcîndu-se să fie în
treținut — el și copiii — 
de soția sa.

I s-a întins o dată

spună că-i stăpînit de 
viciul beției, că-și bruta
lizează soția. Ei doresc 
să-l readucă la rostul și 
locul său de părinte. Pen
tru că cei mici au nevoie 
de dragostea și sprijinul 
material al ambilor pă
rinți, pentru că actualul fel 
de a se comporta al tată
lui poate influența nega
tiv educația copiilor. Iar 
el,. loan Bunea, este dator 
să-și schimbe total atitu
dinea. Dacă nici de data 
aceasta opinia celor de 
lângă el nu va avea in
fluență pînă la capăt în 
conștiința sa, organele în 
drept vor fi puse în si
tuația să intervină.

ESTERA ȘINA

*

IMare bucurie a fost 
cvartalul de blocuri din 
str. Zamfirescu, din Deva, 
cind, inaintea anului nou, 
locatarilor li s-a deschis 
drumul de acces sp.'e 
locuințe. Mare supărate 
i-a cuprins imediat după 
sărbătoare, cind construc
torii și-au adus aminte 
că mai au de lucru la 
blocul nou de Ungă dis
pensar și au spart iarăși 
strada. Bucuria a fost 
împlinită cind și accesul 
de pe lingă restaurantul i 
„Izvorul veseliei* a fost ’ 
barat de șanțul pentru Ț 
termoficare. Acum, acce- l 
sul in zonă înseamnă...» 
cascadorie peste alei, j 
trotuare, borduri și nu- J 
mai cu o... hartă a șpa- ( 
țiului respectiv. Oricum, î 
e o artă să ajungi cu 1 
mașina acasă. l

in
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Consfătuire de lucru pe probleme de agricultură
■ Urmare din pag. 1)

geamul u măsuri des
tinate sa asigure ui I za
rea judicioasă, deplina, a 
pămintului țării — mijloc 
de producție fundamental 
în agriculiură — care, in
diferent de forma de pro
prietate, reprezintă o avu
ție națională inestimabilă, 
un bun al întregii socie
tăți. In același timp, s-a 
insistat asupra faptului că 
folosirea integrală, proteja
rea și amel.orarea fondu
lui funciar constituie o o- 
bligație fermă a organelor 
de stat, a deținătorilor de 
terenuri, conform preve
derilor legii, o înaltă în
datorire patriotică a tutu
ror cetățenilor.

I’articipanții la discuții 
au relevat caracterul sti
mulator al sistemului unic 
de contractări și achiziții 
instituit pentru creșterea 
producției vegetale și ani
male in gospodăriile per
sonale ale membrilor coo
perativelor agricole de 
producție și ale producă
torilor particulari, pentru 
sporirea contribuției aces
tora la realizarea auto- 
aprovizionării, a fondului 
de stat de produse agre
alimentare.

Evidențiind rolul deter
minant pe care îl are sec
torul socialist in producția 
agricolă a țării, în realiza
rea autoaprovizionării și a 
fondului de stat, partici- 
panții Ia dezbateri s-au 
referit pe larg la spriji
nul puternic pe care sta
tul îl acordă, totodată, dez
voltării producției vegetale 
și animale în sectorul gos
podăriilor țăranilor coope
ratori și al gospodăriilor 
producătorilor particulari 

din zonele necooperativiza- 
te. Acest sprijin se concre
tizează în asigurarea cu 
semințe, cu material bio
logic pentru ameliorarea 
animalelor, în mai buna 
aprovizionare cu substan
țe de prevenire și comba
tere a bolilor și dăunăto
rilor Ia plante, in acorda
rea de asistență tehnică 
de specialitate, extinderea 
mecanizării unor lucrări 
de bază ale solului. A fost 
reliefat rolul deosebit, în 
cointeresarea producători
lor agricoli, al acordării de 
către stat, pe lingă pre
țurile de bază, a primelor 
de producție, avansurilor 
și creditelor, al aprovizio
nării satului cu mărfuri 
industriale, cu unelte, pre
cum și asigurării unei ga
me largi de servicii la pre
țuri stabile. Vorbitorii au 
relevat că toate acestea, 
avind ca fundament mun
ca, priceperea și simțul 
gospodăresc al oamenilor, 
au dus la sporirea pro
ducției agricole și a veni
turilor, la creșterea nive
lului de viață al locuito
rilor satelor, care, aseme
nea întregului popor, se 
bucură de binefacerile ci
vilizației noi. socialiste, ce 
se edifică pe pămintui pa
triei.

Participanții la consfă
tuire au scos în evidență 
datoria patriotică ce revine 
populației de Ia sate de a 
spori necontenit producția 
vegetală și animală, de a 
valorifica Ia fondul de stat 
cantități tot mai mari de 
produse agricole pe calea 
contractărilor.

A fost exprimată convin
gerea că înfăptuirea Pro
gramului unic va duce la 

punerea mai largă în va
loare a marilor posibilități 
de care dispune agricultu
ra noastră, va contribui 
la realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare, la 
perfecționarea relațiilor de 
producție in agricultură, la 
intensificarea schimbului 
echitabil de produse intre 
sat și oraș, la întărirea, pe 
această bază, a alianței 
muncitorești-țărănești, te
melia orinduiril noastre, a 
înaintării neabătute a 
României pe calea socialis
mului, a ridicării generale 
a nivelului de viață și de 
civilizație al întregului po
por.

Manifestîndu-și totala a- 
deziune la importantele 
măsuri cuprinse în Pro
gramul unic, participanții 
la dezbateri au subliniat 
că acestea constituie un 
puternic factor mobilizator 
pentru valorificarea tuturor 
resurselor existente in gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari Ei au asigurat 
pe secretarul general al 
partidului, în numele ce
lor pe care-i reprezintă, al 
întregii țărănimi. al tutu
ror lucrătorilor din agri
cultură că vor munci cu 
sirguință pentru realizarea 
exemplară a acestor în
semnate sarcini, angajin- 
du-se să intimpine cea de 
a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al 
XlII-lea Congres al parti
dului cu noi și tot mal 
mari succese în sporirea 
recoltelor, în transpunerea 
în viață a prevederilor pro
gramului de autoaprovizio- 

nare, în îndeplinirea înda
toririlor ce le revin pentru 
constituirea fondului cen
tralizat al statului de pro
duse agricole.

Intr-o vibrantă unitate 
de gîndire și simțire, vor
bitorii au reafirmat senti
mentele de dragoste, de 
profundă stimă și recunoș
tință pe care țărănimea, 
toți locuitorii satelor le 
nutresc, împreună cu între
gul popor, față de tovară
șul Nicolae Ceausescu, a- 
dresindu-L totodată, din 
inimă, cu prilejul apro
piatei aniversări a zilei de 
naștere, cele mai calde u- 
rări de sănătate și putere 
de muncă, de ani mulți și 
rodnici în fruntea parti
dului și statului, spre a 
călăuzi, cu înțelepciune și 
cutezanță revoluționară, 
destinele patriei, ale na
țiunii noastre pe cal?a so
cialismului și comunismu
lui.

în încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîn- 
tul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvintarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu larg in
teres, cu deosebită satis
facție și unanimă aproba
re, fiind subliniată in re
petate rinduri cu vii și pu
ternice aplauze.

Dînd glas simțămintelor 
pe care le împărtășeau in 
aceste momente deosebite, 
participanții au aclamat 
îndelung și au rostit cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Ceaușescu la 
mulți ani

COOPERATIVA „MOȚUL" BRAD

i N CAD R EAZĂ

• OLARI pentru secția din Baia de Criș. 
încadrează, de asemenea, tineri pentru 

calificare în meseria de olari.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 DEVA 
str. Minerului, nr. 24, telefon 21280

ÎNCADREAZĂ prin CONCURS
• Sudor electric și autogen, categ. 

III-IV.
Informații suplimentare la sediul insti

tuției.

ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII ARAD 
str. Ocsko Terezia, nr. 86

ÎNCADREAZĂ
Confectioned mașiniști

0 Muncitoare necalificate, absolvente ale 
școlii generale în vederea calificării.

Informații suplimentare la biroul P.I.R. al 
I.C. Arad, telefon 35840, int. 136 și Oficiul for
ței de muncă Deva, telefon 15521 și 17048.

^£1 E>3 oas
Conferință de presă a premierului 

Consiliului de Stat al R.P. Chineze
Schimb de mesaje la nivel înalt 

româno-francez
PARIS 17. — Trimisul 

Agerpres, C. Oprică, trans
mite: Președintele Repu
blicii Franceze, Francois 
Mitterrand, a primit la Pa
latul Elysee, pe tovarășul 
Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Stat.

Din partea președintelui 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost trimis 
președintelui Republicii 
Franceze un mesaj. - înî-

Conferința pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare in Europa

STOCKHOLM 17. — Tri
misul Agerpres, Victor 
Martaiogu, transmite: în
sala Kulturhuset din Stoc
kholm a început marți 
Conferința pentru măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa, eveniment de sem
nificație deosebită în viața 
popoarelor europene în ac
tualul context internațio
nal, caracterizat de o gra
vă tensiune.

Lucrările au fost deschi
se de ministrul de externe 
suedez, Lennart Bodstroem, 
care a reamintit mandatul 
și obiectivele conferinței, 
stabilite în cadrul reuniu
nii de la Madrid a repre
zentanților statelor partici
pante la C.S.C.E. 

preună cu un salut cordial 
și urări de sănătate și fe
ricire personală, de pros
peritate poporului francez 
prieten.

Mulțumind și apreciind 
în mod deosebit mesajul, 
președintele Francois Mit
terrand a transmis președin
telui Nicolae Ceaușescu 
un călduros salut, împreu
nă cu urări de noi succe
se, de fericire personală, 
de progres poporului ro
mân' prieten.

în continuare. primul 
ministru al Suediei, Olof 
Palme, a rostit un cuvînt 
de salut adresat celor 35 
de miniștri de externe par
ticipant!.

„Reuniunea noastră aid 
marchează începutul unui 
nou proces in cadrul Con
ferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa" — 
a arătat premierul suedez, 
subliniind necesitatea ca 
lucrările să înceapă în 
mod realist cu încercarea 
de a reduce neîncrederea 
și insecuritatetf.

Au luat cuvîntul, de a- 
semeneâ, ministrul francez 
al relațiilor externe, Clau
de Cheysson, secretarul de 
stat al S.U.A., George 
Shultz, ministrul de exter
ne al R.D.G., Oskar Fi
scher.

WASHINGTON 17 (A- 
gerpres). — în declarații 
făcute la San Francisco, în 
cadrul unei conferințe de 
presă, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, referindu-se 
la unele probleme actuale 
ale situației politice inter
naționale a subliniat, în
tre altele, că R.P. Chineză 
este gata să se alăture ne
gocierilor de dezarmare, 
dacă S.UA. și U.RS.S. își 
manifestă clar intenția de 
a-și reduce radical arse
nalele, atît nucleare, cit 
și convenționale. Ca țară 
în curs de dezvoltare, pre
ocupată de programul ei 
de modernizare. China nu 
are nici intenția, nici ca
pacitatea de a participa la 
o cursă a înarmărilor în 
lume, a menționat premie
rul.

■ OSLO. - La Oslo s-au 
desfășurat lucrările plena
rei C.C. al P.G din Nor
vegia. Au fost discutate 
probleme ale situației In
ternaționale, sarcinile co
muniștilor în lupta pentru 
poce și dezarmare, activi
tatea membrilor partidului 
pentru apărarea drepturilor 
și cuceririlor oamenilor 
muncii.

Plenara a adoptat rezo
luția „A apăra pacea în
seamnă a salva viața".

■ BEIJING. - După cum 
transmite agenția China

în ee privește problema 
Taiwanului, premierul Zhao 
Ziyang a declarat că P.C. 
Chinez dorește sincer să 
aibă o nouă rundă de con
vorbiri cu KuomintanguL 
Cel mai important lucru 
,— a subliniat el — este ca 
ambele părți să intre în 
contact și să aibă convor
biri, pentru a negocia și a 
ajunge la un acord. Expri- 
mînd convingerea că majo
ritatea locuitorilor de pe 
ambele țărmuri ale Strîm- 
torii Taiwan speră în re- 
unificarea țării, premierul 
a declarat că R.P. Chineză 
se pronunță sincer pentru 
realizarea unificării prin 
mijloace pașnice. în con
text el a arătat că, aceas
ta fiind o problemă inter
nă a Chinei, ea va fi so
luționată de chinezii în
șiși, nefiind nevoie de me
dierea S.UA.

Nouă, In cadrul unei re- ț 
uniuni desfășurate Io Bei
jing. Deng Yingchao, mem
bru al Biroului Politic al 
C.G al P.C. t“>ez, pre
ședintele Comitetului Na
țional al Consiliului Con
sultativ Politic Popular 
(C.C.P.P.) al R.P. Chineze, 
a chemat din nou pe lide
rii din Taiwan ai Kuomin- 
tangului să coopereze cu 
P.C. Chinez și să acționeze 
pentru a se pune capăt 
separării Taiwanului de 
China. Vorbitoarea a sub
liniat că China este o sin
gură entitate și că unifi
carea țării reprezintă prin- > 
cipaila tendință a dezvoltă
rii istorice actuale și aspi
rația fundamentală a între
gului popor chinez. ,

berat de Institutul de subingi- 
neri Hunedoara. 11 declar nul,

(3657)’m.ca*"
publicitate

V I N Z A R I

• Vînd apartament trei ca
mere, hol central, parter. De
va, Gojdu, telefon 13990, după 
orele 16. (3640)
• Vînd apartament două ca

mere. Deva, Micro 15, bloc 22, 
scara B. etajul V, apartament 
24. (3643)

• Vînd apartament două ca
mere. Deva, strada Minerului, 
bloc 21. etajul n, apartament 
51, după orele 17. (3649)

• Vînd urgent casă, Dobra. 
Informații Dobra, strada Horea 
nr. 14. (3638)
• Vînd convenabil Flat 600, 

cu radio, stare perfectă. Hu
nedoara, telefon 13263. (3646)
• Vînd magnetofon Z.K. 240, 

stereo și impresionantă colec
ție benzi. Hunedoara, telefon 
13242, după orele 17. (3947)

SCHIMBURI DE LOCUINȚE

• Schimb apartament trei 
camere. Hunedoara, cu simi
lar Deva. Telefon 957/18218, 
orele 18—20. (3631)
• Schimb apartament două

camere, hol central, gaze, cu 
apartament 3—4 camere. Deva, 
telefon 20719. (3648)

OFERTA DE SERVICIU

• îngrijesc copil la domici
liul său. Deva, telefon 23663.

(3637)

PIERDERI

• Pierdut carnet de student, 
pe numele Șerban Sorin, eli

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe- numele Ciurar Mă
ria, eliberată de Fabrica de 
încălțăminte Hunedoara. O 
declar nulă. (3635)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 284, pe numele Ursa 
Teofil, eliberat de I.P.I.C.C.F, 
Deva. O declar nulă. (3624)

• Pierdut legitimație de ser-j 
viciu, pe numele Varodi Ti« 
beriu, eliberată de C.S. „Vic
toria" Călan. O declar nulă.

(3634)

ANIVERSARE

• Părinții Ladislau și Susa- 
na, din Peștișu Mare, urează 
fiicei lor Eliza, cu ocazia ce
lei de-a 25-a aniversări a zi
lei de naștere, multă sănăta
te, fericire și „La mulți ani !“.

(3658)

COMEMORARE

• Se împlinesc doi ani 
de la moartea fulgerătoare 
și prematură a celui ce a 
fost unul dintre cei mai 
buni soț, tată și bunic, e- 
xemplu de muncă și com
portare pentru toți consă
tenii lui din Tustea, MA
CRA MINUȚ.

Un gind pios și recunoș
tință veșnică din partea 
întregii familii. (3628)

DECES

• Mulțumim tuturor eelor 
care au fost alături de noi la 
greaua încercare pricinuită 
de pierderea celui care a fost 

NEMEȘ EMERIC.
Familia îndoliată. (3617)
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