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ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

tovarășului Nicolae 
general al Partidului 
a avut loc, sîmbătă, 

Comitetului Politic 
P.C.R.

!>e

Tovarășul Nicolae Ceausescu s-a întîlflit, * 
cu tovarășul

Comitetului

Sub președinția 
Ceaușescu, secretar 
Comunist Român, 
28 ianuarie, ședința 
Executiv al C. C. al

Au luai parte membrii Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale și Guvernului 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței, au fost dezbătute 
și aprobate Raportul și Comunicatul cu 
privire la îndeplinirea Planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anul 
1983. Comitetul Politic Executiv a apre
ciat că activitatea desfășurată pentru în
deplinirea prevederilor planului pe anul 
1983 a avut ca obiectiv realizarea ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului. în acest 
sens, s-a subliniat că întreprinderile, cen
tralele, toate organele de conducere eco
nomică au acționat cu rezultate tot mai 
bune pentru soluționarea problemelor și 
înlăturarea neajunsurilor, determinate în
deosebi de condițiile economice grele 
internaționale, obținîndu-se realizări im
portante în toate domeniile de activitate. 
S-au dezvoltat forțele de producție, prin 
punerea în funcțiune a unui mare nu
măr de obiective de investiții, au sporit 
producția materială, venitul național și 
avuția socialistă a patriei, a crescut 
bunăstarea întregului popor. înfăptuirea 
programelor speciale pe produse, ramuri 
și activități, elaborate sub directa îndru
mare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a

determinat realizarea de noi progrese 
calea dezvoltării intensive a economiei 
naționale, îmbunătățirea laturilor calita
tive ale dezvoltării economice, a depăși
rii unor greutăți care s-au manifestat în 
primii doi ani ai cincinalului.

în industrie a crescut capacitatea de 
producție, ca urmare a punerii în circui
tul productiv a unui număr important de 
obiective, in special in ramurile de vîrf 
care valorifică, la un nivel superior, ma
teriile prime, energia și forța de muncă. 
In domeniul agriculturii, a fost acordată 
o atenție deosebită îndeplinirii programe
lor speciale pentru dezvoltarea producției 
vegetale și animale, înregistrîndu-se, pe 
ansamblu, rezultate satisfăcătoare.

A fost reliefată contribuția pe care 
cercetarea științifică și ingineria tehno
logică au adus-o, în anul 1983, la solu
ționarea problemelor concrete privind ex
tinderea bazei proprii de materii prime, 
energie și combustibili, perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație și asimilare de 
noi produse și materiale, introducerea lar
gă a progresului tehnic în toate ramurile 
economiei, în vederea obținerii unei noi 
calități a muncii și sporirii eficienței în
tregii activități economice.

Realizările obținute în sporirea pro
ducției de bunuri materiale, creșterea 
rentabilității și a venitului național, au 
permis să se treacă, începînd cu data de 
1 septembrie 1983, la majorarea eșalonată a 
retribuției personalului muncitor, precum și

pentru
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, sîmbătă, cu 
tovarășul Yasser Arafat, 
președintele Comitetului E- 
xecutiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palesti
nei.

îrt timpul întîlnirii, oas
petele a prezentat eveni
mentele din ultimul timp 
din această zonă, arătînd 
că O.E.P. sprijină eforturile 
ce se fac pe plan inter
național pentru găsirea unei 
soluții juste care să garan
teze realizarea drepturilor 
inalienabile ale poporului 
palestinian să îi asigure 
dreptul la autodeterminare 
și la crearea unui stat 
propriu, independent, sub 
conducerea O.E.P., singurul 
său reprezentant legitim.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reafirmat și 
cu acest prilej consideren
tele României potrivit că
rora realizarea unei păci 
trainice, juste și globale

Yasser Arafat, președintele 
Executiv al Organizației 

Eliberarea Palestinei
în Orientul Mijlociu nu se 
poate înfăptui 
retragerea 
teritoriile 
în urma 
1967, prin 
blemelor poporului palesti
nian, prin exercitarea drep
tului său la autodetermi
nare și la crearea unui 
stat independent propriu. 
S-a subliniat, totodată ne
cesitatea de a se intesifi- 
ca activitatea politică și 
diplomatică ce trebuie să 
ducă la soluționarea pro
blemei poporului palesti
nian în conformitate cu 
interesele și aspirațiile 
sale. în acest sens, a fost 
evidențiată importanța con
vocării sub egida O.N.U. a 
unei conferințe internațio
nale în problema palesti
niană, la care să partici
pe părțile interesate, in
clusiv O.E.P., toți cei care 
pot să-și aducă contribu
ția la procesul de pace în 
Orientul Mijlociu. S-a re
levat însemnătatea pe care 
o prezintă întărirea unității 
naționale palestiniene în
• —f > f r —

decît prin
Israelului din 
arabe ocupate 

războiului din 
soluționarea pro-

*

cadrul O.E.P., sub condu
cerea președintelui Yasser 
Arafat, 
cît mai 
rațiilor 
porului .

Tovarășul Yasser Arafat 
a exprimat. în numele 
poporului palestinian, al 
Organizației pentru ‘Elibe
rarea Palestinei, cele mai 
vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu, Româ
niei socialiste și poporului 
său pentru sprijinul con
stant ce l-au acordat și îl 
acordă eforturilor pentru 
înfăptuirea drepturilor na
ționale palestiniene, pen
tru statornicirea unei păci 
durabile și drepte în O- 
rientul Mijlociu.

A fost reafirmată 
acest prilej hotărîrea 
dului Comunist Român, a 
guvernului 
român de 
continuare 
poporului palestinian, 
a-și aduce întreaga contri
buție la soluționarea pozi
tivă a conflictului din O- 
rientul Mijlociu.

■o* f mr • inie ! taauK !

pentru împlinirea 
grabnică a aspi- 
legitime ale po- 

palestinian.

și cu 
Parti-

și poporului 
a sprijini în 
cauza justă a 

de

r «

(Continuare in pag. a 4-a)
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Reducerea consumurilor, prevenirea risioei - 
in atenția tuturor colectivelor de muncă!

Reducerea substanțială a consumurilor de 
energie electrică, economisirea ei pe toate 
căile, prevenirea oricăror forme de risipă a 
acestei bogății naționale - constituie în pre
zent probleme de importanță vitală pentru 
economia noastră națională.

Sîntem chemați să acționăm cu toții, la 
locurile de muncă, în casele noastre, oriunde 
ne aflăm, în vederea evitării pierderilor de 
energie, pentru economisirea și folosirea ei 
cît mai rațională.

este de 16 000 kWh. Pînă 
în ziua de 27 inclusiv am 
consumat 9 960 kWh. Vom 
înregistra economii.

— Pe
Bolcu ?

— Am
motoare

ce căi, tovarășe

înlocuit o serie de 
de la compresoa-

GH. I. NEGREA
L. BRAICA

Un raid inopinat efectuat 
vineri dimineață, în unități 
economice din Deva, ne-a 
prilejuit constatările de fa
ță, în legătură cu modul 
în care este privită și tra
tată problema economisirii 
energiei electrice.

„AVEM PROGRAME 
SPECIALE". 

RESPECTAȚI-LE !
— în vederea reducerii 

severe a consumului de e- 
nergie electrică ne-am sta
bilit un program special, 
pe care l-am dezbătut și 
în adunarea generală a or
ganizației de partid, din a- 
ceastă lună — precizează 
tovarășul ing. Corneliu Stîr- 
cescu, directorul I.I.L De-

■ va.
— Se respectă prevede

rile programului ?
— ...Se mai lasă lumini 

aprinse inutil, mai funcțio
nează mașini în gol...

— Aici, la locurile de 
muncă din fabrica de pro-

duse lactate Deva, am vă
zut afișe avertizoare „La 
plecare, stingeți becul“, 
chemări, îndemnuri adre
sate oamenilor muncii în 
vederea economisirii ener
giei electrice. Dar credem 
că nu vă rezumați la atît.

— In orele de vîrf, de la 
17 la 22, nu folosim ener
gia electrică. Facem alte 
lucrări care nu necesită 
consum de energie. Am re
dus cu 50 la sută numă
rul lămpilor din spațiile 
de depozitare, holuri, ves
tiare. Aparatele de încăl
zire de prin birouri au fost 
depistate și predate la ma
gazie.

„ECONOMISIM, DAR 
REZERVE MAI SINT !“
Inginerul Gheorghe Bol-

cu, șeful Autobazei nr. 1 
— marfă Deva, face cîteva 
calcule, apoi completează 
cu voce tare :

— Consumul planificat 
pentru luna ianuarie a.c.

Creșterea mai puternică a producției 
agricole — obiectiv prioritar 

pentru toți producătorii
Gospodăriile particulare 

pot contribui mai mult 
la autoaprovizionarea teritorială

• Din gospodăria personală ani livrat 
trecut trei taurine îngrășate, un proc, 400 I 
kg lînă și alte produse • Pentru acest an 
tractat două taurine, un porc, lapte, lînă și 
duse. • Producătorii agricoli din comuna
Cernii de Jos au condiții să-și sporească aportul la 
fondul de autoaprovizionare și la fondul de stat.

in anul 
lapte. 21 
am con- 
alte pro- 

Lunca

Cerințele formulate de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Consfătuirea 
de lucru pe probleme de 
agricultură ce a avut loc 
la Sinaia, precum șl obi
ectivele înscrise în Progra
mul unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari deschid un cîmp 
larg de afirmare a spiri
tului și inițiativei fiecărui 
producător agricol în ve
derea valorificării cu efi
ciență sporită a posibilită
ților existente pentru creș-

terea mai puternică a pro
ducției agricole și a con-

>>

au- 
fon- 
su-

tribuției la fondul de 
toaprovizionare și la 
dul de stat. — — -
prafețele de 
gospodăriile 
particulari
Lunca Cernii de Jos dețin 
mai mult de 6 200 hectare 
pășuni și fînețe naturale, 
care oferă condiții să spo
rim mai mult efectivele de 
animale la toate speciile, 
în prezent gospodăriile 
particulare dețin mai mult

Pe lîngă 
teren arabil, 

producătorilor 
din comuna

MOISE STROIA, 
țăran 

cu gospodărie particulară, 
comuna Lunca Cernii de Jos

(Continuare în pag. a 3-a)

Luna cărții la sate"

(Continuare în pag. a 3-a)

De aprpape un pătrar de 
veac, așezările rurale ale 
patriei găzduiesc, în zilele 
lunii februarie, sărbătoa
rea cărții. O sărbătoare 
cu generoase rosturi educa
tive, sprijinită pe temeliile 
durate de înaintași și între
gită cu împlinirile de azi, 
la care participarea iubito
rilor cărții e tot mai lar
gă.

Cea de-a XXIV-a ediție 
care se inaugurează azi 
este dedicată aniversării a 
patru decenii de la revolu
ția de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
antiimperîalistă și a două 
secole de la izbucnirea răs
coalei condusă de Horia, 
Cloșca și Crișan, eveni
mente istorice care mar
chează înălțător viața po
litică a țării. Desfășurată 
în anul celui de-al XHI-lea 
Congres al partidului, „Lu
na cărții la sate“ vine să 
răspundă, prin manifestă
rile ei, sarcinilor majore 
ce decurg din 
le Congresului 
și Conferinței 
ale partidului, 
țările secretarului general 
la Consfătuirea de la Man
galia și la Plenara C. C. al 
P.C.R. din 14—15 noiembrie 
1983 privind creșterea con
tribuției cărții la educa
rea politică, revoluționară, 
patriotică, etică și estetică 
a oamenilor 
mediul rural, 
lor pregătire profesională.

înscrisă în ediția a V-a 
a Festivalului național 
„Cîntarea României", des-

documente- 
al XII-lea 

Naționale 
din cuvîn-

muncii din 
la continua

fes.tivă a „Lunii 
sate" are loc as-. 
Căminul cultural 

unde va fi

chiderea 
cărții la 
tăzi, la 
din Geoagiu, 
organizat un program com
plex de manifestări politi
co-educative — evocări 
istorice, bilanț editorial, 
expoziții de carte, prezen
tări de producții cinema
tografice 
vor marca 
„Festivalului 
sate").

Sărbătoarea 
acest an se 
pînă la 26 februarie — pe
rioadă structurată pe săp- 
tămîni ale cărții social- 
politice, beletristice, agro
zootehnice și științifice — 
în care fiecare așezare ru
rală hunedoreană va bene
ficia de momente educati
ve de larg ecou. Căminele 
culturale, școlile, coopera
tivele agricole de producție, 
bibliotecile, vor găzdui seri 
literare, -recitaluri de poe
zie, concursuri gen „cine 
citește, cunoaște", expozi
ții și prezentări de cărți, 
întîlniri ale iubitorilor 
slovei cu scriitori și poeți, 
cu editori, 
cenaclurilor 
te urmărind 
noi calități 
cartea, adîncirea conținutu
lui ei politico-educativ șl 
informativ. Obiectivele ac
tualei ediții înscriu și creș
terea contribuției 
cilor din mediul

românești (care 
și închiderea 

filmului la

cărții din 
va desfășura

cu membri ai 
literare — toa- 
asigurarea unei 

a muncii cu

bibliote- 
rural la

LUCIA LICIU

(Continuare în pag. a 2-a)
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HUHEDORENE

Dacă spun 1 600
mă gîndesc
cu dor și stimă
Ia Mihai
și buzduganul său 
cu trei peceți
Dacă spun 1859 
mă gindesc cu drag
Ia românii

Dacă spun
de dincolo și dincoace 
de Milcov.
Dacă zic 1918 
mă gîndesc 
cu mindrie

la întreg 
poporul român 
Ia rotunda-ntreagă 
Românie.

CĂLIN HERA 
elev,

Liceul de matematică-fizică
Hunedoara

Viziune
Personalitatea artistică a 

pictorului Ion Cârjoi îmi 
era cunoscută doar frag
mentar, din citeva lucrări 
văzute cu prilejul unor ex
poziții de grup. Întrezăream 
încă de pe atunci o viziune 
Și un stil, adică tocmai e- 
lementele definitorii ale u- 
nui artist : modul în care 
vede lumea și felul propriu 
în care exprimă fi comuni
că ceea ce o văzut, a gin- 
dil, a simțit. O concluzie 
nu se lega totuși, pentru 
aceasta lipsindu-mi necesa
ra privire de ansamblu. De
plina revelație o artistului 
am avut-o abia la verni
sajul recentei sale expozi
ții personale, care va ră- 
mine deschisă timp de ci- 
teva săptămim la Galeriile 
de artă ale Fondului plas
tic din Deva. Ar fi păcat 
să nu zăboviți măcar un 
sfert de ceas in acest spa
țiu care-și estompează li
mitele foarte concrete, gra
ție. lumii create de Ion 
Cârjoi. Căci un artist cre
ează lumi, de aceea se și 
numește creator. Lumi con
forme viziunii sale. Ele pot 
fi sublime, mărețe, drepte, 
delicate sau tandre, după 
cum pot fi hide, cinice sau 
deplorabile. Lumea pe care 
ne-o propune Ion Cârjoi 
este una senină și calmă.

și stil
prielnică meditației, steni
că prin echilibru și lumino
zitate. O luminozitate apar
te, proprie, provenită din 
predominanța gamei albas
tre, din care emblematic 
pentru acest artist m< se 
pare cobaltul. Albastrul de 
cobalt dobindește sub pe-

^PRIVELIȘTI
nelul pictorului forță de 
particularizare stilistică și, 
în același timp, prin oro- 
funzimea și puritatea sa, 
valoare de simbol. E o cu
loare care sugerează tan
drețe, pacea căminului, In
timitatea și căldura sărbă
torilor familiale Semnifica
tive in această perspectivă 
sint lucrări ca Dulapul al
bastru sau Fereastră cu 
mere, unde impresia de e- 
chilibru e potențată de un 
discret hieratism, ca și 
cum dincolo de aparențe 
ar aștepta o taină.

Viziunea lui Ion Cârjoi 
iși trage sevele dintr-un vi
guros filon popular. Ceea 
ce nu inseamnă că artistul 
folclorizează. Nici n-ar pu
tea, e prea matur pentru 
a mai fi accesibil naivită

ților, simplismului, și nici 
n-ar avea de ce. Duhul 
pămîntului - ceea ce ro
mani: numeau „genius
Iod* - îi este organic, a- 
parține însăși ființei sale, 
n-are nevoie să-l mimeze. 
El este însuși singeie albas
tru — semnul nobleței — 
care animă nevăzut aceste 
lucrări. Priviți peisajele : 
nimic forțat, nimic căutat 
nu veți găs in ele Nic 
chiar atunc cînd, ca in 
Zi geroasă I, bunăoo'O. 
contrastul este evident câu 
tat Dai efectul este atu 
de surprinzător, atît de 
pregnant, incit evidența 
căutării se convertește în 
virtute. Alte lucrări, precum 
să zicem Ruine in hamba
rul roman una dintre cele 
mo- frumoase din expozi
ție, sint pure meditații pe 
teme eterne, da’ abordate 
din unghiuri de vedere nor 
și personale. Ion Cârjoi are 
o viziune și și-a creat un 
stil greu confundabil și pe 
deplin validat estetic. Pic
tura sa ere adincimea și 
solemnitatea calmă a lu
crurilor simple și fundamen
tale. Ea conține forța su
gestiei, darul emoției și 
îndemnul spre meditație. 
Ion Cârjoi e un artist că
ruia trebuie să-r fim recu
noscători că ne 'edă în
crederea în existența unor 
valori stabile.

„Laureații premiului 
Nobel pentru 
liter atură"

Dintr-o remarcabilă ini
țiativă editorială a revistei 
„Contemporanul" a apărut, 
recent, almanahul „Laurea
ții premiului Nobel pentru 
literatură" antologie uni
că în lume (după cum se 
presupune în Nota asupra 
ediției), cuprinrfnd, in or
dine cronologică. pe toți 
laureații vestitului premiu 
instituit de către Alfred 
Nobel.

Masiva antologie (620 pa
gini) este o-ganizatâ de

bil. un instrument de lucru 
foarte util pentru care co
lectivul de realizatori me
rită toate felicitările.

VALERIU BARGÂU

„Liliomfi"
Continuind o frumoasă 

tradiție, colectivul Teatru
lui maghiar de stat Timi
șoara organizează, și în a- 
cest an, o microstagiune în 
județul nostru. Ea debu
tează sub semnul unei co
medii muzicale clasice J 
„Liliomfi" de Szigligeti 
Ede, ale cărui piese se 
bucură și azi de mare 
popularitate. Motivul suc
cesului este simplu : umo-

6OT*8C0ia* ECRANUL

RADU CIOBANU

ION CÂRJOI. „Zi geroasă 1“ acuarelă.

către redactorul cărții, cri
ticul Laurențiu Ulici, în 
ordinea cronologică a de
cernării premiului, autori
lor premiați fiindu-lc pu
blicate fotografia, motiva
ția juriului Nobel, datele 
biografice pe larg, biblio
grafia selectivă și referin
țele critice.

Almanahul este realizat 
cu concursul secției de tra
duceri a Asociației scriito
rilor din București, între 
care remarcăm prestigioși 
traducători contemporani. 
Astfel, în versiunea româ
nească se includ fragmen
tele de proză și poeme ale 
celor premiați, începînd cu 
poetul francez Sully Prud- 
homme și terminînd cu lau
reatul pe anul 1983, proza
torul englez William Gol
ding, cele mai reprezenta
tive din opera* 'dor anto- 
logați.

„Laureații premiului No
bel pentru literatură" re
prezintă eu adevărat o bi
bliotecă în miniatură — 80 
dintrâ cei mai mari scrii
tori ai secolului XX, opțiu
nile juriului Nobel reflec- 
tînd, de la an la an. evo
luția literaturii, nivelul ei 
de receptare. în acest sens 
au și fost recunoscute o se
rie de aprecieri mai puțin 
inspirate ale juriului din 
capitala Suediei, scriitorii 
premiați, literatura lor, ne- 
putînd rezista timpului. în
tre aceștia figurează chiar 
primul laureat, astăzi so
cotit un ooet didacticist.

în total late. antologia a- 
părută sub cele două idea
luri ale omenirii — uma
nism și pace — reprezintă 
un act de cultură remarca-

rul acidulat al comediogra- 
fului ca și al lui Alecsan- 
dri al nostru (au fost con
temporani), biciuiește mora
vurile epocii, conflictul 
dintre vechiul osificat și 
noul efervescent, dintre 
ignoranța mic burgheză și 
aspirația solară pentru o 
Viață liberă și fericită. 
„Căruța cu paiațe- trece 
cu aplomb peste barierele 
ipocrite ale stupidității, ri
sipind — cu bobîrnace us
turătoare împărțite în stin
gă și-n dreapta — autori
tatea contrafăcută a unui 
tutore draconic.

Regiz/ rul Cseresznyes 
Gyula, în decorul inspirat 
al lui Winterfeld Sândor, a 
realizat un spectacol alert, 
bine ritmat. Descoperind în 
textul lui Szigligeti noi re
surse în vederea unei în
scenări de o remarcabilă 
mobilitate, directorul de 
scenă accentuează legătura 
organică dintre galeria de 
tipuri bine conturate și 
contextul social al epocii, 
relevat cu virtuozitate. Ro
lul titular — tînărul de 
„lume bună- care se lea
pădă de clasa lui spre a 
deveni actor-ambulant — 
e interpretat cu har de 
Dukăsz Peter. Partenerii 
săi . Makra Lajos (Szellem-* 
fi), Peter Agnes (Kamilla), 
Pusztai Edit (Mariska),
Szâsz Eniko (E r zs i),
Schwarz, chemat la viață 
de Vertes Jozsef și Mătray 
Lăszlo (Chelnerul)) sînt cu 
toții pe măsura rolurilor 
generoase, într-o dinamică 
reprezentație. Așadar, a- 
matorii de teatru din jude
țul nostru pot urmări a-

cest spectacol antrenant, 
mîine, 30 ianuarie, la De
va, marți, la Hunedoara, 
iar în primele cinci zile 
ale lunii februarie la Că- 
lan, Lupenl, Petroșani, 
Cristur.

AL. COVACI

„Fructe de pădure"
Recenta producție a Ca

sei de filme Numărul Pa
tru reunește pe genericul 
ei două nume dc prestigiu, 
făcind casă bună de-a lun
gul anilor atît pe scenă, cît 
și pe ecran. Explicația este 
la îndemînă : pe Dumitru 
Radu Popescu și Alexan
dru Tatos li leagă afinități 
elective, sesizabile în cola
borarea celor doi creatori 
începînd de la „Pasărea 
Shakespeare", acel memo
rabil spectacol al Naționa
lului clujean. „Fructe de 
pădure", film de o stranie 
frumusețe, exemplifică 
puternic validitatea modu
lui în care tandemul D.R. 
Popescu—Al. Tatos conver
tesc — în plan cinemato
grafic — concepte morale 
de amplă rezonanță. Căci 
Amalia, personajul central 
feminin al filmului, întru
pează convingător concep
tul de umanism socialist.

Accentele scenariului 
semnat de D.R. Popescu, 
aidoma demersului regizo
ral al lui Alexandru Tatos 
converg, deci, întru relie
farea unei idei generoase, 
aceea a încrederii absolu
te în adevăr și puritate. 
Această trăsătură definito
rie a Amaliei reliefează 
resurse morale de mare 
forță nu numai în conștiin
ța eroinei, ci și în aceea a 
membrilor micii colectivi
tăți a forestierilor.

Plasată intr-un decor 
montan splendid (excelen
tă imaginea semnată de 
Florin Mihăilescu) dezba
terea asupra unor valori 
umane definitorii primește 
o rezonanță aparte, parcă 
mai răscolitoare în planul 
semnificațiilor. Manuela 
Boboc, Ton Fiscuteanu, Ma
riana Mihuț, Ton Besoiu, 
Dinu lanculescu, Tudorel 
Filimon. precum și debu- 
tanții Gabriela Rătescu, 
Cornel Mihalache, Nicolae 
Diaconu, Marin Benea și 
Ștefan Stoian evoluează în 
gama firescului desăvîrșit, 
cu mult credit dramatic.

Filmul rulează la cine
matograful „Patria" Deva 
în săptămîna care începe 
mîine.

C. ALEXANDRU
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„Luna cărții la sate“ MEMORIA PĂMÎNTULUI HUNEDOREAN

(Urmare din pag. 1)

educarea revoluțlonar-pa- 
triotică, etică și estetică a 
oamenilor muncii de la 
sate, sporirea numărului 
cititorilor din rîndul popu
lației active, a țăranilor 
cooperatori, intensificarea 
difuzării cărții social-poli- 
tice, științifice, agrozooteh
nice, beletristice în rîndul 
locuitorilor din mediul ru
ral.

Și la sate, o serie de 
lucrări apărute în anul 
trecut s-au bucurat de o 
caldă primire din partea 
cititorilor. La loc de cinste 
S-au aflat lucrările secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „România pe 
drumul construirii societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate" (voi. 24), nume
roase titluri apărute în 
seriile „Din gîndirea social- 
politică", „Din gîndirea

economică", „Din gîndirea 
filozofică" a președintelui 
României.

Și în anul care a 
trecut scriitorii care 
muncesc, trăiesc și creează 
pe pămîntul hunedorean 
au dat literaturii române 
lucrări care s-au impus de 
la lansare : „Heralzii" de 
Radu Ciobanu, „Țara poe
mului meu" de Eugen Evu, 
„Cartea cu pereți de sticlă" 
de Nastasia Maniu, „Uto
pia profesorului Dunca" 
de Valeriu Bârgău și Ne- 
culai Chlrlca, „Orașul" de 
Gh. Truță, „Drumuri în 
Tara Zarandului" de Ion 
Pârva ș.a.

Prin bogăția de idei cu
prinse în programul ac
tualei ediții, „Luna cărții 
la sate" din acest an îșl 
cheamă iubitorii spre lumi
na slovei spre a afla în 
ea hrana spirituală care 
să-i facă mai înțelepți, 
mai buni.
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Mașina de zburat a țăranului Ion Stoica
Construirea unor aparate 

de zbor a frămîntat minți
le oamenilor timp de se
cole. Printre cei cu încer
cări în acest domeniu este 
și loan Stoica, din Ormin- 
dea (comuna Băița).

De copil s-a dovedit deo
sebit de talentat la desen. 
Terminind clasele gimna
ziale la Brad, a intrat u- 
cenic intr-un atelier foto
grafic la Sibiu. Călătorește 
apoi prin România, Austro- 
Ungaria și Germania timp 
de cîțiva ani, cîștigîndu-și 
existența din pictură.

întors acasă Se ocupă cu 
agricultura. Urmărind zbo
rul păsărilor, I. Stoica era 
frămîntat de ideea construi
rii unei mașini de zburat. 
După multe căutări și în
cercări, în 1884 a realizat 
modelul unui aparat de

zbor ce imita forma și zbo
rul păsărilor, al vulturilor, 
în același an, „Noua re
vistă română" din Brașov 
care prezenta aparatul, ex
pus la prima expoziție a 
Astrei la Sibiu, lăuda inge
niozitatea și spiritul inven
tiv al acestui iscusit inven
tator popular.

In urma unor noi cău
tări, în 1901 construiește 
modelul unui nou aparat 
de zbor, care - printr-un 
resort ce punea in mișcare 
cele două elice dispuse una 
în față, iar cealaltă în spa
tele aparatului - a zburat 
efectiv în fața sătenilor din 
Ormindea. „Drăcia lui Stoi
ca", cum fusese ea boteza
tă de martorii oculari, era 
un oeromodel construit din 
lemn, lung de 12 cm și lat 
de 7 cm. în mijlocul câruîa

era o roată mișcată de un 
resort. Aceasta invîrtea, de 
o parte și de alta a ei, 
alte două roți mai mici, 
prin axul cărora trecea un 
ax care invîrtea, în direcții 
opuse, cele două elice. Prin 
aceasta principiul unui ae
roplan era schițat Datori
tă însă lipsei mijloacelor 
bănești, proiectul construi
rii unui aeroplan nu s-a 
putut realiza.

Prin talentul și spiritul 
său inventiv, prin activita
tea sa creatoare, Inventa
torul popular loan Stoica 
poate fi pus alături de Tra
ian Vuia, Aurel Vlaicu, Hen
ri Coandă - deschizători 
de drumuri în aviația ro
mânească de care totdeau
na ne aducem aminte cu 
legitimă mindrie.

IOAN ANDRIȚOIU

Poșta
redacției

Călin Hera — Hunedoa
ra : O inteligență artistică 
Izbitoare pentru virata 
dumneavoastră. Mizați în
să prea mult uneori pe in
teligență, poezia fiind șl 
simțire, și știință a spune
rii. După cum vedeți am 
propus spre publicare poe
zia „Dacă spun".

Florin Rădoane — comu
na Bunila : O anumită a- 
lertețe lirică compromisă 
de lucruri comune și ne
glijențe.

Ioan Sinea — Gurabar- 
za : Sentimente generoase 
versificate.

S. Sandu — Deva : Ver
suri grandilocvent — tea
trale. Avalanșă de lucruri 
comune.
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Munca politică de masă - permanent și activ
implicată

Colectivului de oameni 
ai muncii din Combinatul 
siderurgic Hunedoara i-au 
revenit în anul 1983 și îî 
revin în continuare sarcini 
șl obiective de mare răs
pundere în domeniul rea
lizării planului și angaja
mentelor, îmbunătățirii ni
velului tehnic și calitativ 
al produselor, creșterii e- 
ficienței economice. Acestor 
comandamente le-a subor
donat comitetul de partid 
din combinat, comitetele și 
organizațiile de bază din 
uzinele și secțiile acestuia, 
întregul arsenal de forme 
și mijloace ale muncii po
litice de masă. Pentru ca 
fiecare om să cunoască 
precis ce are de făcut la 
locul său de muncă, să se 
mobilizeze în realizarea 
ritmică și de calitate a 
sarcinilor fizice de plan, 
acestea iu fost dezbătute 
temeinic în adunările ge
nerale de partid, în ședin
țele grupelor sindicale, 
U.T.C. și O.D.U.S. O aten
ție deosebită am acordat, 
pe tot parcursul anului tre
cut, organizării propagan
dei vizuale în fiecare ate
lier, secție, uzină, imprl- 
mîndu-î mai multă opera
tivitate, forță de convin
gere și de mobilizare. Ast
fel, în locurile cele mai 
frecventate au fost amplasa
te grafice, panouri, calcu
le economice care conțin 
date și cifre ale planului 
de producție, specifice fie
cărei secții, vitrinele cali
tății, gazetele de perete și 
satirice, colțul agitatorului 
ș.a. Firește, ele sînt axate 
pe indicatorii de producție 
fizică, pe calitate, rcduce-

în realizarea sarcinilor
rea cheltuielilor materiale, 
recuperarea și refolosirea 
materiilor prime și ma
terialelor, arătîndu-se con
cret cum acestea influen
țează creșterea eficienței 
economice.

în activitatea politică pe 
care organizațiile de partid 
o desfășoară în rîndul ma
selor de siderurgiști antre
năm în permanență colec
tivele de agitatori, prin in
termediul cărora întreți
nem cu oamenii muncii 
un dialog viu, continuu ca
re înrîurește puternic con
știința acestora. Pentru a 
fi înarmați cu argumentele 
necesare, agitatorii, care 
au și funcții de răspundere 
pe linie de partid și teh- 
nico-economică, participă 
la decadele lărgite, ce se 
organizează lunar la nive
lul combinatului, luînd cu
noștință de 
mică 
ei.

O formă 
activității de conștientiza
re și mobilizare a tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii, pe care organul și 
organizațiile de partid din 
combinatul nostru au pro
movat-o cu bune rezulta
te, a fost cea a propagan
dei prin conferințe, dezba
teri, mese rotunde, simpo
zioane etc., la care au par
ticipat muncitorii fruntași, 
maiștri, cadre tehnico-ingi- 
nerești, specialiști din sec
ții și din serviciile de 
sort. în cadrul acestora 
insistat pe cunoașterea 
taliată a cerințelor și 
sibilităților existente 
locurile de muncă pentru

sub
situația econo- 
toate aspectele

importantă a

re- 
s-a 
de- 
po- 

la

valorificarea cu maximă e- 
Cciență a bazei tehnico- 
materiale de care dispune 
combinatul. De exemplu, 
pe cele două fluxuri de 
producție principale din 
combinat s-a pus în dez
batere calitatea oțelului 
și laminatelor, relevîndu-se 
că sporirea cu 1 la sută a 
coeficientului de scoatere 
la metal permite economi
sirea a peste 30 000 tone 
metal anual. Astfel de ac
țiuni cu activul de partid, 
cu cadrele tehnico-ingine- 
rești și muncitorii specia
liști au fost organizate și 
pe teme ale recuperării, 
recondiționării șl reutiliză- 
rii materialelor și pieselor 
de schimb, ale stimulării 
creației tehnico-științifice 
și promovării mai consis
tente a progresului tehnic 
în producție. Fără îndoia
lă, cele peste 41 000 tone 
de fontă și fier vechi, 
42 090 tone cărbune cocsi- 
ficabil, importantele canti
tăți de feroaliaje și suban- 
samble economisite în anul 
trecut la nivel de combi
nat, precum și succesele 
înregistrate pe linia intro
ducerii progresului tehnic 
și asimilării de noi produ
se (s-au pus în fabricație 
patru noi tehnologii, s-au 
asimilat 40 noi mărci de 
oțeluri șl tlpodimensiuni de 
laminate, destinate, îndeo
sebi, tehnicii de vîrf a e- 
conomiei), își au izvorul și 
în aceste acțiuni organiza
te permanent în rîndul co
lectivelor de siderurgiști.

Munca politico-educativă 
de masă a vizat însă și 
menținerea unui 
nătos în rîndul 
lor, a atitudinii 
responsabile în
stimularea și generalizarea 
inițiativelor muncitorești.

economice
în principalele secții se a- 
plică 10 inițiative munci
torești, care contribuie la 
întărirea ordinii și disci
plinei, economisirea mate
riilor prime, materialelor, 
combustibililor și energiei, 
creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea ca
lității produselor.

Eficiența întregii munci 
politico-organizâtorice șl e- 
ducative desfășurate 
organizațiile de partid 
combinat se regăsește 
rezultatele înregistrate 
colectivul nostru în anul 
trecut, cind s-au produs 
peste prevederile planului 
97 000 tone fontă, 89 000 
tone aglomerat, 20 800 to
ne de oțel beton, 15 000 
tone laminate finite grele, 
10 000 tone cocs metalur
gic, 2 900 tone oțel aliat, 
planul producției marfă a 
fost depășit cu 49 milioane 
lei, iar la export a fost 
realizat integrai.

în continuare, avînd în 
vedere sarcinile mobiliza
toare ce ne revin în acest 

siderurgiștii 
sînt hotărîți 
cu rezultate 
importantele

de 
din 

în 
de

rvccenteI
Au intrat în redacție 

doi oameni din Baișa : 
primarul, Adam Moga, fi 
vicepreședintele biroului e- 
xecudv al consiliului popu
lar — Petru Gavrilă. Au 
venit și ne-au dat bine- 
țea lor, adusă din aerul 
proaspăt al dealurilor și 
văilor satelor in care lu
crează. Au stat numai cite- 
va minute, pentru că aveau 
să intre intr-o dezbatere 
la scară județeană asupra 
măsurilor stabilite de con
ducerea partidului, privi
toare la participarea tu
turor gospodăriilor țărănești 
Ia realizarea fondului cen
tralizat al statului și înde
plinirea sarcinilor de auto- 
aprovizionare teritorială.

Bălșenii ou 'întotdeauna 
pentru orașe, pentru copiii 
și bătrinii acestora mesa
jul lor specific - laptele 
alb, gras și cald. Anul tre
cut comuna a livrat la fon
dul de stot aproape 400 000 
de litri de lapte. Anul a- 
cesta cantitatea ce va co
bori de la Voia, Poiana 
sau Poienița, de la Teche-

Ce mai e nov 
ia Baișa ?

reu sau Mada - o canti
tate și mai mare de lapte 
bun și sănătos.

— Acum, ce mai este nou 
la Baișa, tovarășe Gavri
lă ?

- Ce să fie ? Zăpadă 
mare, iarnă faină și colțoa
să noaptea. Oamenii tși 
văd de treburi, de vite, tși 
numără clăile de fin ră
mase, tși fac socoteli, taie 
lemne, pun pe foc, se mai 
urcă in poduri, unde se 
afumă bunătățile. Discută 
despre ce mai e in lume 
și-și mai mătură curțile de 
zăpadă. Ișî repară unelte
le, pregătesc semințele, se 
gîndesc la prmăvară...
- Cum coboară laptele 1 
-Cam greu, dar coboa

ră. lntr-o zi dăm cam 
1 100-1 200 de litri. Nu 
ajung chiar în fiecare zi 
mașinile Ic toate punctele 
de colectare, dar avem noi 
grijă să nu rămînă acela.

£ frumos și bine le 
Baișa. Se lucrează șl se 
trăiește omenește.

CORNEL ARMEANU

Supl imentar — 4 200 tone de cărbune
Peste 4 200 tone de căr

bune au extras suplimen
tar minerii de la Aninoa- 
sa în perioada ce a tre
cut de Ia începutul anu
lui. După cum ne-a co
municat ieri dimineață 
tovarășul Petru Șoșoi, se
cretarul comitetului de 
partid din întreprindere, 
acest spor 
a putut 
seama 
montelor de extracție în 
subteran, 
ganizări 
schimburi și brigăzi, utili
zării în condiții cores
punzătoare a capacități
lor de producție și timpu
lui efectiv de lucru.

între colectivele 
cele mai bune realizări 
se numără cele ale sec
toarelor III (-}- 2 223 to
ne cărbune), II (+ 1 128 
tone) și I (-|- 606 tone). 
Iar din cadrul sectoare-

de producție 
fi obținut pe 

creșterii rar.da-

mai bunei or- 
a muncii pe

(Urmare din pag. 1)

cu

lor se evidențiază brigă
zile conduse de Grigore 
Bădescu, Sava Robu, Va
sile Mirăuță — sectorul 
III —, Florea Ionescu — 
sectorul II și Pavel De- 
diu — de la sectorul I, 
șeful de brigadă care, cu 
minerii din formația sa 
a obținut cel mai mare 
spor de producție pe mină 
în anul trecut, iar in 
acest an realizează în a- 
batajul dotat cu complex 
mecanizat (S.M.A. 2) ran
damente de 14—15 tone 
pe post. Acestora Ii se 
alătură o altă brigadă de 
mineri destoinici, cea a 
iui loan Suceveanu, de la 
sectorul investiții, care, 
prin realizările obținute 
în activitatea de deschi
deri, a contribuit nemij
locit la depășirea sarcini
lor de plan pe întreprin
dere.

climat să- 
lucrători- 

angajante, 
producție,

an, în care 
hunedoreni 
să întimpine 
de prestigiu 
evenimente din viața parti
dului și poporului nostru 
— Congresul al XIH-lea 
al P.C.R. și cea de a 40-a 
aniversare a eliberării pa
triei, — întreaga activitate 
desfășurată de organele și 
organizațiile de partid din 
combinat va fi subordona
tă realizării ritmice, în 
condiții de calitate și efi
ciență maxime, a tuturor 
indicatorilor economici.

VASILE DRAGOMIR, 
secretar adjunct 

al Comitetului de partid 
al C.S. Hunedoara

Grădinița de copii a ceferiștilor din Subcetate.
Foto : AUREL ANCA

Gospodăriile particulare pot 
contribui mai mult 

la autoaprovizionarea teritorială
(Urmare din pag. 1)

de 2 000 bovine, 6 000 ovi
ne, 1 200 porcine și un nu
măr însemnat de păsări. 
Prin creșterea producției 
pășunilor și fînețelor pu
tem asigura cantități de 
furaje cu care să hrănim 
mai multe animale.

Beneficiind de o serie 
de stimulente oferite de 
stat producătorilor agricoli 
care contractează și livrea
ză produse, numeroși ță
rani cu gospodărie parti
culară din comuna noastră 
contribuie la constituirea 
fondului de autoaprovizio- 
nare și a fondului de stat, 

înțelegînd rolul mobili
zator al exemplului perso
nal, în calitate de secretar 
al organizației de partid 
din Lunca Cernii de Jos 
m-ain situat și eu printre 
cei care și-au adus o con
tribuție de seamă la livra
rea celor peste 150 tone

carne de bovine, 600 M 
lapte, 70 porcine, 130 ovi
ne, 5 600 kg lînă și a altar 
produse ce s-au predat fa 
anul trecut din comuna 
noastră. Din gospodăria 
proprie am livrat trei tau
rine îngrășate, un por#, 
400 1 lapte, 21 kg lînă și 
alte produse. Acum dețin 
cinci taurine, 21 oi, doi 
porci și 30 de păsări. în 
acest an voi preda pe te
ză de contract două tauri
ne, un porc, lapte, lînă și 
alte produse.

Gospodăriile producători
lor particulari pot contri
bui mai mult la autoapro
vizionarea teritorială, în 
special cu lapte. Deoarece 
condițiile de preluare .sînt 
mai dificile din cauza dru
murilor impracticabile în 
unele perioade este bine să 
fim sprijiniți cu cele ne
cesare pentru prelucrarea 
laptelui și predarea de pro
duse în echivalent.

Gospodăriile individuale au obligația de a 
contracta și preda cel puțin 25 de ouă pentru 
o găină ouătoare, dar nu mai puțin de 250 de 
ouă anual.

(Din Programa, unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor particulari).

re, electropompe, strunguri 
etc., care consumau ener
gie electrică în exces, cu 
altele de puteri mai mici 
și care înregistrează con
sumuri reduse, dar asigură 
aceleași randamente. Pro
gramul de lucru a fost re
organizat 
schimb și începe la orele 
8, deci nu" folosim ilumina
tul electric dimineața. Sînt 
doar cîteva căi de econo
misire. Dar și rezerve mai 
avem...

Reducerea consumurilor, prevenirea risipei

pe un singur

„HAIDEȚI SA CITIM 
CONTORUL ÎMPREUNA"

— Haideți să citim con
torul împreună : 20 ianua
rie, orele 7 — 325 kWh; 
27 ianuarie, orele 12,50 — 
370 kWh. V-am spus, con
sumăm 7—9 kWh pe zi, 
în medie.

— De ce într-o 
altele 9 kWh ?

— Știți cum e, 
uită o mașină, mai 
Și contorul nu iartă. Dar 
noi economisim.
cembrie 
peste 120 
lectrică.

zi 7, în

se mai 
un bec...

am 
kWh

Și în de- 
economisit 
energie e-

Atelierul de tîmplărie al
I.P.L. Deva. împreună cu 
electricianul de serviciu 
Aron Manea, trecem pe la 
locurile de muncă. Nu func
ționează mașini în gol, nu 
ard becuri inutil.

— Care este consumul 
zilnic de energie electrică 
al atelierului, tovarășe Ma
nea ?

PRIVIREA 
CONTOARE

CU 
PE...

Atelierul de morărit 
intrat în a doua lună 
probelor tehnologice, 
cauza unor defecțiuni n-a 
atins însă nici 50 la sută 
din capacitate. DTipă cum 
am văzut, toți lucrătorii 
sînt cu privirea pe insta
lații, mașini și pe... con
toare.

a 
a 

Din

— Consumăm 73 kWh pe 
tona de făină măcinată — 
•arăta ing. Vasile Buzdu
gan, șeful atelierului. Pu
țin față de alte unități si
milare. Cele mai semnifi
cative economii de energie 
le obținem, în momentul 
de față, la silozul de grîu. 
Cum ? Corpurile străine nu 
se depozitează în celule ci 
direct în saci, oprind din 
funcționare 10 motoare cu 
o putere totală de aproape 
18 kW. Am înțeles că este 
nevoie să economisim ener
gie, să înlăturăm risipa, cu 
alte cuvinte să funcționăm 
cît mai eficient. Noi așa 
procedăm. Maiștrii Teodor 
Coroiu și loan Făeran, șe
ful echipei de electricieni, 
Iosif Jiroș și nu numai ei, 
zi de zi urmăresc la toate 
locurile de muncă modul . 
în care sînt utilizate mij
loacele tehnice din dotare, 
ce consumuri se înregis-

Pînă în prezent, 
de 90 MWh re- 

pentru probele

trează, 
din cota 
partizată 
tehnologice am consumat 
doar 16 MWh.

O PERMANENTA 
STARE DE VEGHE

— La noi s-au luat mă
suri drastice în vederea 
reducerii consumului de 
energie — aprecia subing. 
Maria Bădilă, șeful noii 
fabrici de pîine de pe plat
forma industrială a Devei. 
Membrii comisiei energe
tice și conducerea între
prinderii au analizat, aici, 
la fața locului, utilitatea 
funcționării fiecărui consu
mator, a fiecărui bec în 
parte. Ca atare, sporește 
zilnic numărul kilowaților 
economisiți.

în toată fabrica nu ardea 
nici un bec. Producția este 
bine organizată și condusă 
de maiștrii Olga Coroiu,

Grațian 
echipă 
Mașinile 
vegheate, se acționează cu 
răspundere evitîndu-se ri
sipa, consumurile inutile. 
Iluminatul artificial 
folosit numai 
o impune, 
ne tehnologice 
cu peste 60 
caută pe moment noi căi 
de economisire a prețioși- 
lor kilowați. Și se găsesc, 
conchidea instalatorul Eu
gen Brebu, un harnic și 
priceput muncitor, ocupat 
în ziua raidului nostru cu 
montarea regulatoarelor de 
presiune a gazului la cele 
trei linii de fabricație a 
pîinii. Tot aici este în curs 
de execuție montarea re
cuperatoarelor de căldură 

cuptoarelor și u- 
acestei surse în 
de elaborare a

Alba, de șefa de 
Agneta Almășan 
sînt atent supra-

este 
cînd situația 
Consumurile 
sînt reduse 

la sută. Se

deasupra 
tilizarea 
procesul 
plinii.

ESTE LOC 
PENTRU MAI BINE

Colectivul Stației de u- 
tilaj și transport Deva se 
pregătește să încheie luna 
ianuarie cu o economie de 
energie, față de repartiție, 
de peste 5 000 kWh. Este 
rezultatul contorizării con
sumurilor pe fiecare ate 
lier, urmăririi permanente 
de către conducătorii pro
ceselor tehnologice a mo
dului in care sînt folosite 
instalațiile din dotare, co
masării activității schim
burilor II și III într-u- 
nui singur, înlocuirii tubu
rilor de neon de 60 W în 
toate spațiile indirect pro
ductive cu altele de 20 W, 
aplicării cu strictețe a mă
surilor adoptate în direcția 
reducerii consumului de e- 
nergie. Unde există preo
cupare, rezultatele sînt evi
dente.

Aceasta este șL concluzia 
care se desprinde în urma 
raidului efectuat prin cele 
șase arii, .ți ccanomiee din 
Deva.
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Ședința Comitetului Politic Executiv al
(Urmare din pag. 1) 

la înfăptuirea altor măsuri 
privind ridicarea nivelului 
de trai al poporului și a 
calității vieții — țelul su
prem al ponticii partidului, 
esența societății noastre 
socialiste.

Comitetul Politic Execu
tiv a relevat că îndeplini
rea prevederilor de pian pe 
anul 1983, rezultatele obți
nute în dezvoltarea eco- 

nomico-socială a patriei sint 
rodul eforturilor susținu
te ale clasei muncitoare, 
ale țărănimii, intelectuali
tății. ale tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de 
naționalitate, ale întregu
lui popor, care, strîns unit 
in jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a acționat cu abnegație 
pentru a transpune in via
ță obiectivele Congresului 
al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidu
lui, pentru progresul și 
înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

Progresele înregistrate în 
anul 1983 în dezvoltarea 
economico-socială a țării 
demonstrează convingător 
justețea politicii Partidului 
Comunist Român, realismul 
și caracterul mobilizator al 
planurilor și programelor 
de dezvoltare a patriei, 
superioritatea orinduiril 
noastre socialiste, forța po
porului, care, sub conduce
rea partidului, acționează 
ferm pentru a asigura îna
intarea neabătută a Româ
niei pe calea socialismului 
și comunismului.

Apreciind aceste rezulta
te, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat. în același 
timp, că ele ar fi putut 
fi și mai bune dacă în 
toate sectoarele s-ar fi ma
nifestat mai mult spirit 
de răspundere în îndepli
nirea prevederilor planvlui 
la toți indicatorii. dacă 
s-ar fi acordat mai multă 
atentie creșterii producti
vității muncii, mobilizării 
exemplare a tuturor resur
selor materiale și umane de 
care dispune economia 
noastră națională.

în vederea realizării în 
anul 1984 a ritmurilor de 
d zvoltare prevăzute în pla
nul național unic. Comite
tul Politic Executiv a cerut 
ministerelor, centralelor, 
unităților producătoare, or
ganelor locale de partid și 
de stat să acționeze, cu 
toată răspunderea, pentru 
valorificarea cit mai de
plină a mijloacelor tehni- 
co-materiale de care dis
punem, a puternicului po
tențial științific, a nivelului 
ridicat de calificare a oa
menilor muncii, pentru rea
lizarea unei eficiențe cit 
mai înalte a întregii acti
vități economice. S-a sub
liniat că o atenție deose
bită trebuie acordată înde
plinirii programelor spe
ciale privind dezvoltarea 
bazei proprii de materii 
prime, spre a asigura in- 
tr-un timp cit mai scurt 
independența energetică a 
țării, ridicarea nivelului 
tehnic și a calității produ
selor, creșterea mai rapidă 
a produc4,vității muncii, 
reducerea consumurilor de 
energie și materiale. In 
acest sens, s-a indicat gu
vernului, ministerelor să 
ia măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea. Ia toți 
indicatorii și în ritmurile 
stabilite, a planului pro
ducției industriale, îndeo
sebi a producției fizice, 
pentru obținerea unor pro
ducții agricole record, pen
tru reducerea termenelor 
de execuție la lucrările de 
investiții și atingerea para
metrilor proiectați, pentru 
realizarea cu prioritate a 
producției de export și li

mitarea la strictul necesar 
a importurilor, pentru spo
rirea beneficiilor și efi
cienței economice în toate 
sectoarele. Guvernul va 
trebui să poarte întreaga 
răspundere pentru înde
plinirea in cele mai bune 
condiții a planului și in 
toate ramurile de activitate, 
in special a planului de 
export. Îmbunătățirea acti
vității in toate ramurile 
economiei va trebui să 
ducă la sporirea si mai 
puternică a venitului națio
nal, la înfăptuirea, pe *- 
ceastă bază, a tuturor mă
surilor privind creșterea 
veniturilor si a nivelului 
de trai al oamenilor mun
cii.

Comitetul Politie Execu
tiv a stabilit să fie dat 
publicității Comunicatul 
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, Consiliului de Mi
niștri. Comitetului de Stat 
al Planificării și Direcției 
Centrale de Statistică cu 
privire la îndeplinirea P<a- 
ni>I,,i național unic de dez
voltare economico-socială a 
Republicii Socialiste Româ
nia in anul 1983.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a analizat 
și aprobat Raportul cu 
privire la planul de repa
rații capitale pe anul 1984. 
în raport se menționează 
că planul de reparații. în
tocmit in conformitate cu 
indicațiile conducerii parti
dului și statului, cuprinde 
prevederi menite să asigure 
utilizarea eficientă și in 
condiții de maximă sigu
ranță în exploatare a ca
pacităților de producție si 
a celorlalte utilaje si insta
lații existente in economie.

în legătură cu eșalonarea 
reparațiilor capitale pe 
trimestre și luni. Comite
tul Politic Executiv a sta
bilit ca la utilajele și 
instalațiile mari consuma
toare de energie reparațiile 
capitale și lucrările cu ca
racter de modernizare să 
se execute în perioadele 
în care consumul de ener
gie, pe ansamblul econo
miei. este ridicat, iar cele 
Producătoare de energie, 
in perioadele in care con
sumul este mai mic.

în scopul asigurării con
dițiilor materiale necesare 
realizării la timp a lucră
rilor din agricultură, s-a 
indicat ca cea mai mare 
parte din parcul de trac
toare agricole care, potrivit 
planului, urmează să fie 
reparate in cursul anului 
1984. să fie programate 
pentru executarea acestor 
reparații in lunile de iar
nă, respectiv în trimestrele 
I și IV.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut să sporească 
producția întreprinderilor 
specializate pentru asigura
rea executării reparațiilor 
capitale și modernizării 
mașinilor și utilajelor Pla
nificate, să fie intensificată 
activitatea de asimilare și 
recondiționare a pieselor 
de schimb, de recuperare 
și refolosire a unor sub- 
ansamble de la instalațiile 
și utilajele ce se scot 
efectiv din funcțiune.

Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat necesitatea 
de a se acționa în conti
nuare în vederea perfec
ționării activității de repa
rații, a elaborării unor nor
me precise de executare a 
reparațiilor capitale, care 
să prevadă perioada cînd 
să se execute aceste repa
rații, durata acestora, pre
cum și costurile lor. Prin 
reparațiile capitale va tre
bui să se urmărească îm
bunătățirea parametrilor 
tehnico-funcționali ai ca
pacităților de producție și 
a instalațiilor respective, 
în sensul că aceasta să 
ducă la creșterea produc

ției și productivității mun
cii, la reducerea consumu
rilor de materii prime, ma
teriale și energie, la reali
zarea unei calități supe
rioare a produselor. în a- 
cest scop, s-a indicat ca 
Biroul Executiv al Consi
liului de Miniștri, ajutat 
de un consiliu tehnic, pre
cum și ministerele să întoc
mească, in cadrul norme
lor legale stabilite in do
meniul tipizării și standar
dizării produselor. reguli 
precise de executare a re
parațiilor capitale in toate 
ramurile economiei națio
nale.

In cadrul ședinței. Comi
tetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat pro
punerile privind perfecțio
narea sistemului de apli
care a acordului global in 
construcții-montaj. prin 
preluarea lucrărilor ia an
trepriză. Pe această bază 
se asigură imlmaălălirr a 
repartiției seniturilor ce
lor ce muncesc in acest 
important domeniu de acti
vitate. ia raport cu munca 
depusă. legarea si mai 
st rin vi a cisticuri lor indi
viduale de realizai ea pro
ducției fizice, a productivi
tății muncii, de reducerea 
cbelt-ji-blov de producție 
și creșterea eficienței eco 
aomice. Astfel, se prevede 
ca fiecare obiectiv de ••- 
vesliții — Moc de locuin
țe. hală industrială. dru
muri să căi ferate, instala
ții tehnologice etc. — să 
fie preluat de către un co
lectiv de oameni a' mun
cii. care răspunde de exe
cutarea lai integrală pină 
la receptionare și darea sa 
in folosință. Colectivul de 
oameni ai muncii, care exe
cută lucrările de construc- 
ții-montaj in antrepriză, 
primește pentru realizarea 
întregului obiectiv o sumă 
globală, stabilită după nor
me precise, cu încadrarea 
strictă in deviz. Conform 
principiului nelimitării ve
niturilor realizate din mun
că. întregul colectiv va 
putea obține venituri mai 
mari dacă realizează in
vestiția intr-o perioadă 
mai scurtă decit cea sta
bilită sau cu un număr 
mai mic de personal, după 
cum prin prelungirea dura
tei de execuție sau folosi
rea unui număr mai mare 
de personal muncitor veni
turile vor scădea in mod 
corespunzător.

Vnitatea organizatorică 
de bază in sistemul de lu
cru in antrepriză este bri
gada complexă care con
tractează in acord global 
și realizează in întregime 
unul sau mai multe obiec
tive. Pentru coordonarea 
mai multor brigăzi, pentru 
asigurarea aprovizionării 
tehnico-materiale. folosirea 
in condiții de eficiență 
sporită a forței de munci 
a materialelor, utilajelor și 
celorlalte mijloace, se

Propunerile românești > document de lucru 
pentru Conferința de la Stockholm
STOCKHOLM 28 —

Trimisul Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite : Po
ziția României, concepția 
și considerentele președin
telui Nicolae Ceaușescu, 
propunerile privind mă
suri de încredere și secu
ritate și pentru dezar
mare, prezentate la Con
ferința de la Stockholm, 
au fost introduse de 
delegația română, în șe
dința' plenară, sub forma 
unui document de lucru, 
în acest fel, propunerile 
și ideile românești devin 
parte a ansamblului de 
propuneri care vor face 
obiectul negocierilor la 
conferință.

CiGi al PiCiRi
constituie întreprmderi- 
antrepriză. întreprinderile 
preiau lucrările prin con
tracte de antrepriză, între
gul lor personal lucrind in 
acord global. Ele iși di
mensionează personalul la 
strictul necesar in raport 
de volumul lucrărilor, des
fășoară întreaga activitate 
in conformitate cu princi
piile aulocooducerii și 
autogestiunii și se finan
țează prin cote procen
tuale din valoarea lucră
rilor contractate și execu
tate, stabilite in funcție de 
natura și complexitatea a- 
cestora. Pentru executarea 
unor lucrări de complexi
tate deosebită, ia condițiile 
șă cu aprobările prevăzute 
de lege, se pot organiza 
centrale sau trusturi de 
antrepriză generală, care au 
in subordine mai multe în
treprinderi sau brirăzi com
plexe. Contractarea in an
trepriză a lucrărilor de 
couslrucții-montaj se va 
face cu respectarea stric
tă a prevederilor legale re
feritoare la tipizarea con
strucțiilor. normarea con
sum urilor de materiale, 

combustibili și energie, pre
cum șă a normelor si nor
mativelor de muncă.

Prin noile norme si mă
suri se reglementează, tot
odată. retribuirea in acord 
global a personalului care 
real:zează lucrări de con
strucții-montaj în străină
tate. precum și a perso
nalului muncitor ce exe
cută activitatea de repa
rații capitale.

In vederea exercitării 
controlului statului in do
meniul calității construcții
lor. se instituie un sistem 
unitar al inspecției de stat 
in construcții.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a luat în 
discuție și aprobat urmă
toarele măsuri organiza
torice :

— Eliberarea tovarășei 
Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R„ din 
funcția de ministru al in
dustriei ușoare, urmi nd să 
primească alte însărcinări 
pe linie de partid.

— Eliberarea tovarășului 
Ion Pățan. membru ai Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. din func
ția de ministru al apro
vizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe și numirea 
sa ca ministru a industriei 
ușoare.

— Numirea tovarășului 
Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ca ministru al apro
vizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi 
fondurilor fixe.

Comitetul Politic Execu
tiv a soluționat, de aseme
nea, probleme curente ale 
activității de partid și de 
stat

România consideră că 
toate ideile și propune
rile prezentate In forul 
de la Stockholm, între 
care și cele românești, tre
buie să fie analizate cu 
atenție, cu responsabili
tate, într-un spirit con
structiv și realist, iar ne
gocierea măsurilor de 
creștere a încrederii și 
securității să fie conce
pută într-o manieră gra- 
duală, în etape, începînd 
cu ceea ce este mai 
urgent și folosind progre
sele realizate ca punct de 
pornire și bază pentru noi 
acțiuni și măsuri.

| „Explozia-4 mijloacelor de 
I transport prezente pe dru- 
I murite publice, în ultimii 
! ani, îi dau omului o seri

oasă mină de ajutor în 
parcurgerea distanțelor, 
dar, în același timp, îi de
vin și un dușman potenți
al, capabil oricînd să-i pro
voace necazuri, uneori cu 
consecințe grave.

Pietonul, obișnuit să fie 
stăpinul desăvîrșit al dru
murilor. acceptă în cele 
din urmă concurența și 
admite prezența pe căile 
de circulație a mașinilor 
conduse tot de om. el re- 
strîngîndu-și dreptul de a 
circula prin locuri special 
amenajate (trotuare, alei, 
poteci). Trotuarele, aleile, 
potecile laterale ale dru
murilor publice garantează 
deplasarea în siguranță a 
pietonilor.

Trecerea de pe o parte 
I pe cealaltă a drumului pu- 
I bile este și ea reglementa- 
j tă. să se facă prin locuri 
, special amenajate, semna- 
. Uzate cu marcaje și indi- 
! catoare rutiere pentru tre- 
'• cerile de pietoni, locuri 

care, de asemenea, garan
tează. sau ar trebui să ga-

buletin rutier
ran teze, traversarea în si
guranță.

I în fapt, insă, se Intîm- 
' plă și altfel ; între o parte 

dintre cei ce conduc auto
vehiculele și unii pietoni 
a intervenit o lipsă reci
procă de respect, care ia, 
de multe ori, aspecte con- 
flictuale, sub forma acci
dentelor de circulație. Ca 
rezultat al acestor acci
dente, în majoritatea lor 
au de pierdut pietonii gră
biți, care nu respectă re
gulile de circulație.

Din această mare cate- 
■ gorie de participant la 

traficul pietonal, o ponde
re însemnată o au copiii. 
Copiii, cu zburdălnicia lor, 
cu neatenția lor la fapte 
care nu-i preocupă imediat, 
cu capacitatea lor de a în
țelege mai gțeu pericolul 
ce-i pîndește pe drum, cu 
falsa lor încredere în abi
litate, în agerimea vîrstei, 
cad frecvent victime aie 
accidentelor, unele cu ur
mări tragice pentru firave
le făpturi.

Ce pericole îi pîndesc pe 
stradă, cum trebuie să se 
comporte, ce măsuri de 
prevenire trebuie să le stea 
mereu în față ? — rareori 
află copiii de la părinți și 
tot așa de rar și de la e- 
ducatori, învățători ori 
profesori.

publicitate
VlNZARI

• Vind apartament doua 
j camere, confort I. Deva, tele

fon 23241, după orele 16.
(3704)

• Vind (predau contract)
apartament trei camere. Hune
doara. strada Transilvania, 
nr. 1 bis. bloc 4, etajul III, 
apartament 15. (c. 39)

• Vind casă cu anexe gos
podărești satul Bîrcea Mică. 
Informații, Deva, strada Emi- 
nescu. nr. 62, telefon 11984.

(3752)
• Vind I.M.S. M 461, stare 

bună. Satul Peștenița, nr. 3, 
comuna Densuș, Preda Leon.

(3755)

PIERDERI
• Pierdut bilet de excursie 

OJ.T. Deva, nr. 071958, din 
13 decembrie 1983, pe distan
ța Deva—Herculane, pe nume
le Resiga Corin. îl declar nul.

(3760)
• Pierdut autorizație seria

C-160. nr. 051360, din 27 ianu
arie 1983, pe numele Pap Ale
xandru, eliberată de Consiliul 
popular Geoagiu. O declar 
nulă. (4059)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Răschip Geor- 
geta, eliberată de I.M.C. Bîr
cea. O declar nulă. (3753)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, nr. 1, pe numele An
drei Iustin, eliberată de 
I.P.E.G. Deva, brigada geolo

Acum, ia început de tri
mestru școlar, ne rezer
văm dreptul de a reamin
ti tuturor celor responsa
bili de pregătirea rutieră 
a copiilor, de pregătirea 
pentru viață, că trebuie 
căutate și folosite toate 
metodele și mijloacele ca- 
re-i pot determina pe copii 
să înțeleagă necesitatea 
respectării regulilor de 
conduită pe stradă și tro
tuar, spre folosul lor în 
primul rînd.

Totodată, vouă, dragi co
pii, vă reamintim că de 
voi, de comportarea voas
tră depinde în cea mai 
mare parte siguranța voas
tră, integritatea voastră 
corporală atunci cînd fo
losiți drumul public.

în acest sens trebuie :
— să considerați asigu

rarea nu numai ca o obli
gație regulamentară, ci ca 
o necesitate fără de care 
nu puteți traversa strada 
în siguranță ;

— să folosiți, cînd vă 
deplasați, numai trotuarele 
și potecile laterale ale dru
mului public și, doar dacă 
acestea lipsesc, să circu
lați pe partea carosabilă a 

drumului, pe sensul din 
stingă al direcției voastre 
de deplasare, cit mai a- 
proape de marginea dru
mului ;

— să nu vă jucați pe 
carosabilul drumului sau 
al străzii, chiar dacă aces
te căi rutiere sint lătural
nice, cu circulație de ve
hicule mai puțin intensă ;

— să țineți seama că, 
deși tentant, carosabilul a- 
coperit cu polei sau zăpa
dă bătătorită nu trebuie 
folosit de voi pentru pa
tinaj sau săniuș ;

— să atenționați și pe 
cei mai mici dintre voi 
despre pericolul la care se 
expun cînd nesocotesc re
gulile de circulație ;

— să țineți seama că re
vărsarea de veselie este 
oarbă la orice altceva în 
jurul ei și, deci, să fiți cit 
mai departe de drum a- 
tunci cînd formați grupuri 
vesele ;

Și încă o precizare, ca
re trebuie să vă fie mereu 
un avertisment : de la în
ceputul acestui an doi copii 
și-au pierdut viața pe dru
murile județului Hunedoa
ra ca urmare a accidente
lor de circulație.

MILITIA JUDEȚULUI 
HUNEDOARA 

Serviciul circulație

gica Vețel. O declar nulă. 
(3757)

ANIVERSARI

• Fiicele, ginerii, nora șt 
nepoții îi urează mamei și 
bunicii lor Popa Maria, din 
Hunedoara, cu ocazia aniver
sării , zilei de naștere, sănă
tate, viață lungă și un căl
duros „La mulți ani

(3754)
• Colectivul Corpului C.F.L

de la Consiliul popular jude
țean Deva urează tovarășului 
Radu Domnosie, cu ocazia 
pensionării, sănătate, fericire, 
și „La mulți ani !“. (3758)

COMEMORĂRI

• Maria mamă, Eleonora, 
Maria, Ficuța, Nicolae, Teo
dor, Emil — cu familiile, 
prietenii, colegii din Aninoa- 
sa anunță împlinirea unui an 
de la pierderea iubitului nos
tru TRTFA IOAN.

Pe cei care l-au cunoscut 
și stimat îi rugăm să-i acorde 
o clipă de aducere aminte.

(3756)
• La 29 ianuarie 1984 se 

împlinesc doi ani de la dis
pariția iubitului nostru soț, 
tată, socru și bunic RUSNAC 
IOAN, mereu prezent în ini
mile noastre. Soția și familia,

(3684)

DECES
• Familia îndoliată mulțu

mește Trustului de construcții 
Hunedoara, colegilor, tuturor 
celor care au fost alături, la 
încetarea din viață a scumpu
lui nostru fiu și frate

CSAKI GUSTAV.
(3759)
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