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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea minieră Lupeni 
către toate unitățile de extracție a cărbunelui

CONSFĂTUIRE DE LUCRU 
LA C.C. AL P

Din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, ta zilele de 7—8 
februarie, la C.C. al P.C.R., 
a avut loc o consfătuire 
de lucru consacrată ana
lizării activității in in
dustrie și investiții, asigu
rării măsurilor ce se im
pun pentru înfăptuirea in 
cele mai bune condiții a 

. sarcinilor pe acest an.
| în prima zi, participan- 

țli la consfătuire s-au reu
nit pe .grupe de lucru.

Miercuri, 8 februarie, lu
crările consfătuirii s-au 
desfășurat în plen sub 
președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

împreună cu conducăto
rul partidului și statului, 
în prezidiu au luat loc to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

M, La consfătuire au parti
cipat membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, 
primi-secretari și secre
tari cu problemele econo
mice ai comitetelor jude
țene de partid, vicepre
ședinți ai consiliilor jude
țene de control muncito
resc al activității econo- 

E mice și sociale, conducă- 
F tori ai unor instituții ••en-

trale, activiști de partid,
ai organizațiilor de masă 
și obștești.

în legătură cu unele pro
bleme ridicate în cursul
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i m. uiikani Există condiții pentru realizarea ritmică a planului
întreprinderea minieră 

.Uricani nu face excepție 
de la starea de fapte întîl- 
nită în celelalte 9 unități 
miniere ale combinatului 
— producții peste preve- 

*derl, randamente de extrac
ție mult sporite, utilaje 
folosite la parametrii ma
ximi și, ce este mai semni
ficativ, mobilizare exem
plară in toate fronturile de 
lucru.

— în prima lună a anu
lui, preciza directorul teh
nic al întreprinderii, ing. 
Kovacs Emeric, am extras 
suplimentar 5 560 tone de 
cărbune cocsificabil, iar 
prima săptămînă de activi
tate din luna februarie am 
ineheiat-o cu un bilanț po
zitiv. Plusului obținut în 
ianuarie i-am mai adăugat 
încă o cantitate de 2 327 
tone de huilă extrasă, bine
înțeles peste prevederile 
zilnice de plan.

— Care este situația la 
nivelul sectoarelor 7

— Toate cele patru sec
toare de producție au pla
nul realizat „la zi", iar 
trei dintre acestea înre
gistrează depășiri substan
țiale. Cu rezultatele cele 
mai bune — un plus de 
peste 3 000 tone — este 
sectorul II A, care are ta 
dotare un complex de mare 
productivitate. De aseme
nea, depășiri se înregistrea
ză și în cadrul sectorului 

analizei, au răspuns mi
niștrii industriei construc
țiilor de mașini, industriei 
de mașini-uneite, electro
tehnică șl electronică, me
talurgiei, petrolului, mine
lor, construcțiilor indus
triale, energiei electrice, 
industriei ușoare, comerțu
lui interior, precum și ca
dre din conducerea altor 
ministere economice.

Participanții la dezbateri 
au subliniat importanța 
consfătuirii, care se înscrie 
în practica întâlnirilor per
manente, nemijlocite pe 
care tovarășul Nicolse 
Ceaușescu la are sistematic 
cu activul de partid și de 
stat, cu cadre de condu
cere și oameni ai muncii 
din toate domeniile de ac
tivitate, ta vederea stabi
lirii celor mai potrivite 
căi și mijloace pentru în
făptuirea planului național 
unic de dezvoltare econo
mică și socială a țării, 
pentru transpunerea în 
viață a Programului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

Vorbitorii au exprimat 
înalta prețuire pe care co
muniștii, toți oamenii 
muncii din patria noas
tră o acordă contribuției 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii partidului și sta
tului nostru, la mobili
zarea întregului popor 
pentru traducerea în viață

IV — investiții. La lucră
rile de deschideri și pre
gătiri planul a fost de
vansat cu 45 ml.

Ce concluzie se poate 
desprinde de aici 7 Multe 
dintre neajunsurile ce s-au 
manifestat anul trecut au 
fost eliminate. Se urmă
rește atent plasarea efec
tivelor în subteran, deci 
se insistă pe mai buna 
organizare a locurilor de 

muncă. S-a îmbunătățit ac
tivitatea de aprovizio
nare tehnico-materială 
a sectoarelor și se cau
tă ca întotdeauna revizii
le și reparațiile la utilajele 
din dotare să fie executa
te în condiții de calitate 
mult îmbunătățite.

Acestea sînt de fapt și 
elementele de bază ce asi
gură menținerea unor rit
muri înalte ta activitatea 
de extracție, iar menține
rea respectivelor ritmuri 
este decisivă pentru reali
zarea integrală a sarcini
lor de plan, sarcini care, 
în 1984, sînt mai mari cu 
peste 200 000 tone față de 
nivelul de extracție atins 
în 1983.

O întrebare firească își

■ C.R.
a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului.

In spiritul orientărilor șl 
indicațiilor formulate de 
secretarul general al parti
dului cu privire la necesi
tatea perfecționării activi
tății fa toate sectoarele, 
ta asigurarea unei calități 
noi, superioare, la fiecare 
loc de muncă, particip sn- 
ții la consfătuire au ra
portat ta legătură cu sta
diul înfăptuirii programe
lor speciale stabilite fa 
vederea realizării unor pro
duse de mare importanță 
pentru economia noastră 
națională, au analizat ta 
mod critic și autocritic 
rezultatele obținute In 
perioada care a trecut din 
acest an, evidențiind mă
surile luate șl făcînd pro
puneri pentru soluționa
rea problemelor de care 
depinde realizarea integra
lă a sarcinilor pe anul în 
curs și pe întregul cincinal.

O atenție deosebită 9-a 
acordat îndeplinirii ritmi
ce, integrale și la toți in
dicatorii a planului în con
dițiile asigurării unor pro
duse de cea mai bună 
calitate — aceasta fiind 
problema esențială a ac
tivității în întreaga eco
nomie. în acest sens, s-au 
evidențiat o serie de ac
țiuni întreprinse în vederea 
reducerii consumurilor de 
materii prime, materiale,

(Continuare in pag. a 4-a)

găsește aici locul: dispun 
mina, colectivul de oameni 
ai muncii de toate con
dițiile ce concură la înfăp
tuirea integrală a sarcini
lor de plan din acest an 7

— Sarcinile de plan ce 
revin minei noastre sînt 
deosebit de mobilizatoare, 
arăta economistul Ion Gea
nă, secretar adjunct al 
comitetului de partid din 
întreprindere, dar în ace

lași timp sînt întrunite șl 
condițiile pentru realizarea 
acestora, avînd în vedere 
măsurile ce au fost luate 
cit și rezervele existente 
la fiecare sector sau loc 
de muncă. în acest an 
marea mecanizare are o 
pondere deosebită: mai 
mult de 50 la sută din 
producția de cărbune a 
minei va fi extrasă cu a- 
jutorul complexelor și 
combinelor. Acest lucru 
presupune menținerea în 
funcțiune, conform diagra
melor, în cursul anului 
1984, a cel puțin trei com
plexe mecanizate echipa
te cu combine de tăiere. 
Totodată trebuie să crească 
randamentele pe post, vi
tezele de avansare. Co-

Colectivul de oameni ai 
muncii de ia întreprinderea 
minieră Lupeni, răspun- 
zînd chemărilor șl îndem
nurilor secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Cevușescu, mine
rul de onoare al Văii Jiu
lui, de a da patriei rit 
mai mult cărbune, rapor
tează că In anul 1983 a 
extras și livrat economiei 
naționale 2,3 milioane to
ne cărbune, realizînd cea 
mai mare producție din 
istoria întreprinderii.

Aceste rezultate se dato
rase creșterii productivită
ții muncii ta abataje, ex
tinderii și folosirii eficien
te a noi tehnologii de sus
ținere și tăiere mecaniza
tă, care ta anul 1983 au 
reprezentat 57,8 la sută și, 
respectiv, 73,1 la sută din 
totalul producției extrase.

Acționînd pentru înfăp
tuirea programelor spe
ciale de mecanizare a mi
nelor, ta perioada 1976— 
1983 au fost puse in func
țiune în întreprinderea 
noastră 15 complexe de 
susținere mecanizată, 46 
combine de abataj și îna
intare, precum și alte uti
laje miniere, care au con
tribuit la creșterea efi
cienței întregii activități e- 
conomice, la reducerea sub
stanțială a efortului fizic 
al minerilor și sporirea se
curității muncii fa subte
ran.

Puternic mobilizați de 
îndemnul secretarului ge
neral al partidului nostru, 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1983, de a da 
țării cit mai mult cărbune, 
oamenii muncii din între
prinderea minieră Lupeni 
adresează tuturor colective
lor de muncă din industria 
cărbunelui o vibrantă che
mare la întrecerea socia
listă pe anul 1984, anga- 

muniștii, toți oamenii mun
cii din unitatea noastră, 
mobilizați de îndemnurile 
secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au angajat ca 
în acest an să sporească 
față de 1983 vitezele medii 
de avansare : cu 1,5 ml pe 
lună în abatajele frontale 
și cu 2 ml la lucrările de 
deschideri și pregătiri. 
Creșterile respective vor fi 
obținute fa general pe 
seama sporirii productivi
tății muncii.

Desigur, acest aspect le
gat de creșterea vitezelor 
de avansare este foarte 
important și bine gîndit, 
mai ales în domeniul lu
crărilor de deschideri și 
pregătiri. Avînd în vedere 
unele rămineri în urmă la 
activitatea de investiții, 
încă de anul trecut, se 
impune luarea unor mă
suri hotărîte în vederea 
accelerării ritmurilor de 
lucru pentru recuperarea 
restanțelor din acest sec
tor și realizarea prevederi
lor din preliminariile a- 
nuale și trimestriale. în 
felul acesta unitatea va 
beneficia de deschiderea a 
noi capacități de producție 
în concordanță cu impera
tivele activității de extrac
ție, ale înfăptuirii sarcini
lor de plan.

DORIN CORPADE 

jtadu-se să realizeze ur
mătoarele obiective i

1. — Depășirea planului 
la producția de cărbune 
cocsificabil cu cel puțin 
20 000 tone.

2. — Depășirea planului 
la lucrările de deschidere 
cu 1500 ml, iar la lucră
rile de pregătire cu 1500 
ml

3. — Depășirea prevede
rilor de plan la producția- 
marfă vândută și încasată 
cu peste 8 milioane lei, și 
la producția netă — cu 
3,2 milioane lei.

4. — Depășirea produc
tivității muncii planificate, 
calculată pe baza produc- 
ției-marfă, cu 1 la sută 
și generalizarea acordului 
global.

5. — Reducerea cheltu
ielilor totale de producție 
planificate la 1000 lei 
producție-marfă cu 3 lei 
și cu 5 lei a cheltuielilor 
materiale.

6. — Reducerea consumu
rilor specifice normate la 
materiale de bază cu 6 la 
sută și la energie elec
trică și combustibil cu 2 
ia sută.

1984 - an de producții agricole record

Preocupare susținută pentru 
fertilizarea terenului

înțelegînd să răspundă 
prin fapte chemării adre
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
obținerea în acest an a 
unor producții agricole re
cord, mecanizatorii din 
Consiliul unic agroindus
trial Geoagiu și-au con
centrat eforturile la pregă
tirea unor baze temeinice 
viitoarei recolte. în acest 
sens, menționăm că ei au 
acționat cu exigență pen
tru ridicarea calității mun
cii la repararea și revizui
rea tractoarelor și mașini
lor agricole, întregul parc 
de utilaje fiind pus în 
stare de funcționare.

în paralel, s-a pus și se 
pune un accent deosebit pe 
organizarea și desfășurarea 
lucrărilor în cîmp. în spe
cial pe fertilizarea tere
nului. în acest sens, demn 
de amintit este că de 
curînd s-a încheiat apli
carea îngrășămintelor chi
mice (235 tone azotat de (Continuare in pag. a 2-a)

N. TIRCOB

C.S.H. Laminor 750 mm. Maistrul principal electrician 
Nicolae Pascu și electricianul Andrei Chira verifici diagra
ma de Încărcare a motorului de aefionare a cajei nr. 6.

7. — Depășirea planului 
de recuperare a resurselor 
materiale refolosibile cu 
25 ia sută ia aluminiu, 4 
la sută la bronz, 2 la sută 
la fontă și cupru.

8. — Depășirea planului 
producției-marfă industria
le la 1 000 lei fonduri fixe 
cu 1 la sută.

9. — Depășirea benefi
ciilor planificate pentru 
activitatea de bază cu cel 
puțin 3 milioane lei.

10. — în vederea reali
zării angajamentelor asu
mate, o atenție prioritară 
vom acorda extinderii me
canizării și modernizării 
tehnologiilor de lucru ta 
subteran, perfecționării or
ganizării și conducerii pro
ducției, folosirii Integrale 
a capacităților de produc
ție, utilizării raționale a 
forței de muncă, creșterii 
gradului de securitate a 
muncii, In care scop vom 
acționa pentru î

— punerea ta funcțiune 
înainte de termenele sta
bilite a șase abataje fron-

(Continuare in pag. a 2-a)

amoniu) pe toate cele 1 870 
hectare cultivate cu ce
reale păioase, asigurîndu- 
se astfel redresarea stării 
de vegetație a semănă
turilor de toamnă. Folo
sind cu randament spo
rit utilajele din dotare 
și timpul bun de lucru, 
de Ia începutul acestui an 
au fost transportate în 
cîmp, cu prioritate pe su
prafețele care vor fi cul
tivate în primăvară cu 
cartofi, legume și sfeclă 
de zahăr, peste 1800 tone 
îngrășăminte organice. Con
comitent, cu ajutorul mași
nilor de împrăștiat gunoi 
s-au aplicat mai mult de 
2 500 tone îngrășăminte 
naturale pe 50 de hectare 
destinate însămînțărilor de 
primăvară. De asemenea, 
pe mal mult de 320 ha 
s-au dat îngrășăminte chi
mice în scopul ridicării



Pqg. 2 DRUMUL SOCIALISM!.

De la gazeta de perete, la adunarea 
generală—totul exprimat concret, mobilizator

Chiar la intrarea in se
diul Șantierului IV al I.CJS. 
Hunedoara te intimptaă 
gazeta de perete „Construc
torul', organ al comitetului 
de partid. Ne edificăm 
îndată că e afișată o edi
ție nouă. Atrage atenția 
un articol pe marginea a- 
dunării generale a oameni
lor muncii, care a ananzat 
activitatea colectivului pe 
anul 1983, alături de care 
se află chemarea la Între
cere a lotului L condus 
de inginerul Nedelco Alba, 
adresată celorlalte trei lo
turi.

Chemarea se întemeiază 
pe obiective concrete, me
nite să mobilizeze întregul 
colectiv al lotului la o 
muncă susținută și cu re
zultate cit mai bune. Re
dăm aici doar citeva din
tre angajamentele lotului: 
realizarea fizică și valo
rică a planului anual eu 
3 zile mai devreme, de
pășirea productivității pla
nificate cu 75 lei pe om, 
reducerea duratei de exe
cuție a fiecărui obiectiv 
cu 3 zile, reducerea cu 
2 lei a cheltuielilor la 
1000 lei producție față de 
sarcina planificată, toate 
lucrările executate să se 
înscrie in exigențele „Bine' 
și „Foarte bine“. în același 
timp, colectivul lotului a- 
cordă o atenție specială 
reducerii consumurilor : Ia 
energie electrică — cu 11 
MW, material lemnos —

Forme ale 
activității 

politic o-educative 
organizate 
inteligent, 

cu ținto precisă

zic. Maistrul Constantin Ra_- 
cea, adresînd chemarea către 
toți muncitorii șantierului, 
se angajează ca împreună 
cu brigăzile pe care le 
conduce, să reducă cu 2 zile 
termenele de execuție '-a 
fiecare obiectiv, iar planul 
valoric și stadiile fizice la 
sfirșitul anulai să le rea
lizeze cu 3 zile mai de
vreme și să-și depășească 
productivitatea planificată 
cu 180 lei pe fiecare om. 
Sînt doar citeva dintre an
gajamente.

La rindul său, nici mais
trul nu se poate angaja la 
orice, ptnă nu însumează 
angajamentele brigăzilor. 
Replica o dă brigada con
dusă de cunoscutul zidar 
Vasile Faur, care se anga
jează, între altele: să in

Cocsarii hunedoreni isi reafirmă
*

hotărirea de a se autodepăși
Realizările, in muncă do- 

oindite de cocsarii hune
doreni în anul 1983 sînt 
bine cunoscute. Ei și-au 
depășit principalii indica
tori de plan, cantitativi 
și calitativi, obținînd peste 
prevederi importante can
tități de cocs metalurgic 
și mărunt, produse chi
mice, produse distilate din 
gudron, au făcut noi 
pași pe calea sporirii pro
ductivității muncii și a in
dicelui de utilizare a vo
lumului de cocsificare. S-a 
realizat o mai bună încăr
care a instalațiilor, costu
rile de producție prin efort 
propriu au scăzut, s-au re
dus consumurile de ener
gie electrică pe tona de 
cocs fabricat

Cum era și firesc, toate

— Ca să obținem peste 
un milion tone de cocs 
metalurgic. peste 70 000 
tone cocs mărunt 45 000 
tone gudron, alte produse, 
va trebui să ne organizăm 
mai bine munca pe toată 
filiera procesului de pro
ducție — sublinia In cu- 
vintu. său maistrul princi
pal Vasile Ilișan.

— Îmbunătățirea stării 
disciplinare sub toate as
pectele, creșterea răspun
derii fiecărui om pentru 
cantitatea și calitatea mun
cii prestate, cred că sînt 
citeva dintre căile prin 
care rodnicia muncii noas
tre poate spori mult — 
își încheia intervenția In 
dezbateri lăcătușul Gheor- 
ghe Toma.

Cocsarul șef de echipă

Adunări generale 
ale oamenilor muncii

aceste însemne ale hărniciei 
și-au găsit locul în darea 
de seamă a consiliului oa
menilor muncii prezentată 
în fața adunării generale 
pe uzină. Dar cocsarii. 
cei care au participat 1a 
dezbateri, nu au stăruit 
prea mult asupra lor, asu
pra a ceea ce a fost, ci 
s-au oprit, în spirit critic 
și autocritic, la neajunsu
rile și lipsurile manifesta
te, care au făcut ca rea
lizările lui 1983 să nu fie 
mai bogate.

Pertu rbațiile în unifor
mitatea producției, stagnă
rile din cauza reparațiilor 
și întreținerii necorespun
zătoare a agregatelor, uti
lajelor și instalațiilor, 
unele abateri disciplinare, 
(fluctuația etc. sînt nea
junsuri care au scăzut 
randamentul productiv al 
uzinei cu cel puțin 2 500 
tone cocs.

Acest penultim an al 
cincinalului eficienței și 
calității pune și în fața 
cocsarilor hunedoreni sar
cini sporite dar pe deplin 
realizabile, în condițiile 
unei mobilizări exemplare 
în întreaga activitate, la 

toate locurile de muncă.

Nicolae Purcaru spunea, 
printre altele. „Să se asi
gure — pe baza unui 
grafic judicios întocmit — 
un mijloc de transport 
care să aprovizioneze ba
teriile de cocsificare cu 
materialele de întreținere 
și reparații necesare, în ve
derea reducerii timpilor 
neproductivi'.

— Scurtarea duratei re
parațiilor capitale și cu
rente, prin mai buna mo
bilizare la lucru in pe
rioadele de opriri, ca și 
intensificarea procesului de 
recondiționare a pieselor 
de schimb ar însemna evi
tarea staționărilor, și, 
deci, mii de tone de cocs 
in plus — era de părere 
șeful secției reparații, in
ginerul Nicolae Stăncioiu.

Din luările de cuvînt 
ale tovarășilor Adrian Bîl- 
deâ, Gheorghe Muntean u, 
Liviu Ciubucă, George Ma- 
rosin, Virgil Bizadea, am 
reținut idei, propuneri, an
gajamente, care au rea
firmat hotărîrea unanimă 
a cocsarilor hunedoreni de 
a munci mai mult și mai 
spornic, de a se autodepăși.

VASILE DRAGOMIR

deplinească planul fiecărei 
căptămîni în 4 zile și ju
mătate, să execute toate 
lucrările astfel incit să nu 
fie nevoie de remedieri, 
să nu înregistreze nici o 
absență nemotivată și să 
păstreze și să gospodă
rească astfel materialele 
ce urmează să fie puse In 
operă incit să se evite orice 
risipă.

In acest fel, angajamen— 
tal întregului șantier de
curge firesc nu numai ca 
o simplă Însumare de că
tre. ci, mai mult, ca o 
exprimare a vomțet co
lective de a răspande cum 
se cuvine t olumul si și 
complexității aarrinilar ce 
le revin ta anat 1SM.

Ssntetiztad această ribr»- 
țăe responsabilă. c rgamza- 
țîiie de bază dta tara-i. 
tare, de fapt, aa stireît-c. 
a-uu o stimulează ca toată 
priceperea și taaeLgența 
de care <frspe~,

în acunărCe geueraie 
ale orgamzatiijoe de partid, 
ta cele a> grupelor sin
dicale, ta analizele de wt 
felul, saretaile, de pian și 
angajamentele rerta ta 
dezbateri ca o nevoie de a 
se ști ta ce stadiu 
dephnire se află 
lucrare, unde stat 
neri in urmă, ce 
trebuie să se întreprindă 
și cine răspunde de fie
care măsură. Momentul 
economic din adunări, in 
fiecare adunare, indiferent 
de ordinea de zi, concen
trează pe durata a 8—10 
minute atenția comuniști
lor in același punct. Ni
mic nu se scapă din vedere. 
La rindul lor, propagan
diști ca inginerii Gheor
ghe Suciu și Petru Gaș- 
par, economistul Victor 
Nimirceag, tehnicianul 
Nicolae Sirb, conduc ast
fel dezbaterile ta învăță; 
mintal politico-ideologic 
tacit acestea să realizeze 
o strtasă legătură a temei 
date cu obiectivele majore 
ale colectiv ului.
sarcini îi este 
și activitatea 
de agitatori, 
așa pentru 
organizațiilor de bază 
grijă 
struiască, să-i înarmeze cu 
cunoașterea exactă a situa
ției din lot și brigăzi.

tn cele trei 
blicate anul 
lectivul gazetei 
susține aceste 
le stimulează prin rubrici 
specifice 
crete, la 
Șantierul 
derii de 
rurgice 
1984 a 
lează 
muncă 
ponsabilă. ceea ce prezin
tă garanția reușitei depli
ne 
de 
lor

taie

de în
fierare 

rărei- 
măsuri

Acestei 
subordonată 
colectivului 

Se întimplă 
că birourile 

au 
ca lunar să-i in-

ediții pu- 
acesta co
de perete 

preocupări.

și articole con- 
obiect. Astfel, la 
IV al întreprin- 
construcții side- 
Hunedoara anul 

început și se deru- 
intr-un spirit de 

angajantă și res-

in realizarea sarcinilor 
plan și a angajamente- 
asumate.

Preocupare susținută pentru 
fertilizarea terenului

(Urmare din pag, 1)

fertilității pămlntului și 
obținerii de recolte cit mai 
mari la toate culturile. 
Fertilizarea terenului cu 
Îngrășăminte organice s-a 
încheiat la CA_P. Geoa- 
gîu, Cîgmău, Rcmos și V vi
dei, n—nlnd ca pe măsură 
ce se mai adună ta stoc 
gunoi de grajd, acesta să 
fie dus și aplicat ta cimp, 
ta raport de planurile de 
fertilizare stabilite ta fie
care unitate. Formațiile 
de mecanizatori constituite 
pentru fertilizare au ta 
preocupare încheierea a- 
cesSei lucrări la C_AJ». 
Kșchtați și Aurel Vtaicu, 
precum și la Asociația 
tafercooperatissă V aider

S-a «cțiocat cu forțe 
sporite și la fertilizarea 
pajiștilor naturale, pe 2G 
de hectare aplidndu-se 300 
tone îngrășăminte organice.

iar pe alte 50 ha fiind 
împrăștiate îngrășăminte 
chimice.

Pentru activitatea desfă
șurată, din rindul mecani- 
za serilor ce au făcut 
parte din formațiile de 
fertilizare a terenului cu 
gunoi de grajd merită să 
fie evidențiați Augustin 
Ștefan. Petru Ciorogar, 
Traian Giurgiu, Mihai Le- 
ontta. Comei Dragotă, 
Nicolae Stanciu și Eugen 
Ivan, iar la aplicarea în
grășămintelor chimice s-au 
remarcat Ion Ciolan, Ispas 
Todea, Simion Nasta, Con
stantin Căta și Petru Perța.

Concomitent cu fertili
zarea, la ferma legumico
lă a CAP. Geoagiu s-au 
transportat 500 tone bio- 
combustibil in vederea pro
ducerii răsadurilor și con
tinuă tratamentele fitosa- 
nitare în livezi.

Reparațiile la tractoare — 
în stadiu de finalizare

Organiztadu-și temeinic munca fa ateliere, perso
najul muncitor d.n SMA. a reușit să termine cu 20 
de zile mai devreme reparațiile la utilajele agricole — 
pluguri. semănători, mașini de plantat cartofi și cele 
pentru ertxmdare. Intervențiile la tractoare s-au re
alizat fa proporție de peste 94 la sută, urmînd să fie 
inebriate In această săptămînă Prin recondiționarea 
piesei" ■ s: subansamblelor s-au înregistrat importante 
economii. Amintim că la 30 de tractoare s-au montat 
dispozitive de pornire eu energie potențială mecanică, 
talocuindu-se acumulatorii. Cele trei comisii de su- 
prarecepție au trecut l>a verificarea calității repara
țiilor fa fiecare SMA

Laminate peste plan
Și laminatorii hunedo

reni au început bine anul 
1984, pe care-1 doresc mai 
rodnic dedt precedentul. 
Dind atenția cuvenită or
ganizării lucrului, func
ționării raționale, la ca_- 
pacitate, a agregatelor și 
instalațiilor din dotare,

aprovizionării ritmice cu 
liagouri calde, laminatorii 
au realizat suplimentar 
sarcinilor de plan „la zi“ 
aproape 8 000 tone de 
laminate. Cele mai bune 
rezultate le dețin colecti
vele de la „profile mij
locii" și „sîrmă" 1 și 2.

„Așa ne-am 
gîndit șl nol...“
Colectivul sectorului IV 

de la Întreprinderea mi
nieră Lonea a realizat su
plimentar sarcinilor de 
plan in anul 1983 mai 
mult de 29 100 tone de 
cărbune. Din această can
titate, 13 723 tone au fost 
extrase de brigada con
dusă de Grigore Mindruț. 
Felicitări I

La recenta adunare ge
nerală a oamenilor mun
cii de la mină, destoini
cul fel ae brigadă a vor
bit scurt, la obiect. „In 
1983 am muncit bine. 
Ne-am organizat temeinic 
lucrul in obataj, ne-am 
înțeles fi ne-am ajutat ca 
intre ortaci fi am reușit 
să dăm cel mai mare 
spor de producție pe în
treaga mină. Am demarat 
promițător fi in acest an, 
avem condiții corespunză
toare de muncă in subte
ran, luna ianuarie am în
cheiat-o cu o frumoasă 
depășire de plan, așa că 
sperăm ca fi 1984 să tie 
fructuos pentru brigada 
noastră. Ne angajăm să 
extragem suplimentar 1000 
tone de cărbune.

Cineva din prezidiu l-a 
întrebat: „Pe ianuarie cit 
a dat în plus brigada pe 
care o conduceți, tova
rășe Mindruț „1050 to- 
ne“. „înseamnă că cele 
1000 de tone in plus vreți 
să le realizați în luna fe
bruarie...". „Sigur, așa-i...“. 
„Iar în continuare să ex- 
trageți cite 1000 de tone 
peste pian în fiecare lună, 
așa am înțeles'. „Păi așa 
ne-am gîndit și noi...”.

Un angajament pe care 
brigada lui Grigore Mîn- 
druț este hotărită nu doar 
să-l îndeplinească, dar 
chiar să-l depășească.

G. DINU
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I.M.M.R. Simeria. Secția a Il-a vagoane marfă. Echipa 
de timplari, condusă de comunistul Avram Albu, debitează 
materiale lemnoase pentru podele de vagon.

CORNEL ARMEANU

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Întreprinderea minieră Lupeni 

către toate unitățile de extracție a cărbunelui
(Urmare din pag. 1)

tale, dotate cu complexe 
de susținere mecanizată ;

— creșterea ponderii pro
ducției extrase cu com
plexe de susținere mecani
zată la 62 la sută;

— sporirea vitezelor me
dii de avansare cu 6 la 
sută, la abatajele frontale, 
și cu 5 la sută la lucră
rile de pregătire, față de 
sarcinile planificate ;

— creșterea indicelui de

utilizare a fondului de 
timp al personalului mun
citor cu 1 la sută față 
de anul 1983;

— calificarea și perfec
ționarea profesională a 
unui număr de 1 275 oa
meni ai muncii.

Vom acorda atenție deo
sebită îmbunătățirii con
dițiilor de muncă și via
ță ale minerilor prin :

— extinderea dotării cu 
aparatură și materiale de 
protecție, folosirea în cele

mai bune condiții a rețelei 
de degazare și telegrizu- 
metrie, îmbunătățirea ae
ra j ului, întărirea controlu
lui atmosferei din subteran, 
întreținerea în cele mai 
bune condiții a căilor de 
acces și respectarea strictă 
a normelor de protecție a 
muncii, măsuri care vor 
conduce la creșterea gra
dului de securitate a mun
cii ;

— darea în folosință a 
unui număr de 300 apar

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI
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tamente, din care 50 a-
partamente în devans cu 
cel puțin 60 zile, și asi
gurarea a 70 locuri în
căminele pentru nefami-
liști ;

— trimiterea unui număr 
de peste 900 mineri în 
stațiunile balneoclimate
rice și în stațiunile de 
odihnă ;

— dezvoltarea fa conti
nuare a bazei materiale 
pentru activitatea cultu- 
ral-educativă și sportivă.

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.
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Se găsesc sau nu se găsesc unelte 
agricole pentru gasoodâriile individuale?
întrebarea ne-a fost su

gerată de intervențiile cu 
diferite prilejuri ale unor 
reprezentanți ai satelor, 
pentru aprovizionarea ma
gazinelor sătești cu unele 
unelte agricole.

Pentru un răspuns, 
ne-am îndreptat prima 
dată către industria mică 
(I.J.P.I.M.P.S.).

— Tovarășe director Sa- 
moil Deoancă, cum s-a pre
gătit întreprinderea pe ca
re o conduceți pentru a pu
ne la dispoziția țăranilor 
cu gospodărie individuală 
o serie de dispozitive, uti
laje și unelte necesare lu
crului . în gospodăria lor ? 
Unitatea dumneavoastră 
este cea mai îndreptățită 
să dea o rezolvare proble
mei.

— Nu știu dacă într-ade- 
văr nu există asemenea 
produse. Noi avem în stoc 
1 344 fiare de plug de coas
tă, 50 grape de lemn, 17 
pluguri reversibile din fier, 
58 de pluguri normale, 105 
prășitoare din lemn, 75 se
mănători, 15 pluguri rever
sibile din lemn. Mai avem 
caiete, potcoave pentru cai 
și boi, roți grădinărești. Ce 
să facem ? Să mai confec
ționăm și altele pentru a 
le stoca ? Contracte pentru 
acest an avem pe 3 600 pot
coave pentru cai, 11 000 
pentru boi, 1 240 fiare de 
plug de coastă, 20. de gra
pe din lemn, 10 pluguri 
reversibile din fier, 3 plu
guri normale din lemn, 3 
semănători. Pe cei intere
sați îi informăm că oricînd 
putem produce, în afara a 
ceea ce deja producem: că
rucioare de mină cu o osie 
și cu două osii pentru 
transporturi mici, grapă 
din fier cu două cîmpuri, 
schelete metalice pentru 

solarii, căruțe, alte artico
le. Problema este de ce nu 
sînt solicitate aceste pro
duse ? Poate nu sînt ceea 
ce trebuie ? Atunci benefi
ciarii noștri — comerțul în 
speță — să ne spună ce 
vor și noi aceea fabricăm.

Cum discuția la 
I.J.P.I.M.P.S. intrase în im
pas, ne-am deplasat la 
U.J.E.COOP, principalul co- 
mercializator al acestor 
produse.

— Dacă I.J.P.I.M.P.S. are 
acum 1 300 de fiare de 
plug, le luăm imediat. 
Luăm și caielele. Dar nu 
condiționat de potcoave —

ne spune tovarășa Raveca 
Sicoe, vicepreședinte al 
U.J.E.COOP. Dar tare mă 
tem că nu le au. Am mai 
trimis o dată pe gestionara 
de la Blăjeni să ia de la 
dumnealor fiare de plug și 
nu i-au dat nici unul. Ade
vărul este că dintr-o sea
mă de unelte agricole și 
noi avem stocuri în maga
zinele noastre.

Cîteva amănunte ale pro
blemei privite din unghiul 
de vedere al comerțului le 
aflăm de la tovarășul Oc
tavian Popa, merceolog la 
U.J.E.COOP.

— Centrala noastră de 
resort ne presează să achi
ziționăm utilaje din siste
mul nostru. Dar multe din 
acestea n-au la noi nici o 
căutare. Avem în stoc 200 
de linguri-plantator și 200 
— scormonitor, 47 de plu
guri de șes și 46 de coas
tă, 34 motocositoare, 20 de 
prășitoare cu tracțiune a- 
nimală. Avem 10 bucăți tă- 
văluguri manuale, cu 1 340 
lei bucata, 5 greble cu 
tracțiune animală, cu 7 740 
lei bucata. Nici unul din 
aceste utilaje nu se cum
pără șl noi stăm cu valori 
imobilizate și nu ne putem 
aproviziona cu ce ne tre
buie. Adevărul este că 
sînt și prea scumpe și prea 
grele. Omul vrea să-și poa

tă pune grapa în car cu 
ajutorul membrilor fami
liei, nu să cheme jumătate 
din sat să-1 ajute. O grapă 
are aproape 100 de kg.

Industria mică de la noi 
afirmă că are stocuri de 
produse. Are pentru că în 
loc să ne livreze anul tre
cut comenzile, la vreme, ni 
le-au oferit cînd nu mai 
avea nimeni nevoie de ele. 
Omul nu dă banii pe un 
obiect ca să se uite la el 
toată vara, toamna și iarna.

Prin urmare, problema 
aprovizionării populației 
sătești cu unelte, utilaje 
și dispozitive pentru agri
cultură se zbate între pa
radoxuri. Pe de o parte e- 
xistă, dar nu se caută, pe de 
alta se cer, dar nu se gă
sesc. în ciuda faptului că 
s-au organizat expoziții cu 
produse ale micii industrii 
despre optimul cererii și 
ofertei, în cazul uneltelor 
respective se știe cam cit 
s-a știut și înainte, ceea ce 
denotă un oarecare mobi- 
lism. Cînd mai intervine 
și lipsa de operativitate în 
livrarea a ceea ce se cere 
sau plimbarea solicitanți- 
lor de la un depozit la al
tul, de la un atelier la al
tul, nu-i de mirare că ne 
întîlnim cu paradoxuri.

ION CIOCLEI

MANIFESTĂRI ÎN CADRUL 
„LUNII CĂRȚII LA SATE"

• Expoziție de carte. 
„Epoca Ceaușescu — epoca 
marilor împliniri" a fost 
genericul sub care, la To- 
plița, s-a organizat o ex
poziție cuprinzînd nume
roase cărți cu caracter 
social-politic, la loc de 
frunte situîndu-se operele 
din gîndirea social-politică 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

• Masă rotundă. Organi
zată cu elevii claselor a 
VIII-a de la Școala gene
rală din Sîntămăria Orlea, 
masa rotundă cu tema „în- 
vățămîntul în România so
cialistă", la a cărei reuși
tă au contribuit și profe
sorii Paul Tîrnă, Aristică 
Țuculină și Rudi Igna, a 
prilejuit o aprofundare a 
cunoștințelor viitorilor ab
solvenți privind dezvolta
rea și modernizarea învăță- 
mîntului, științei și cultu
rii în anii construcției so
cialiste în patria noastră. 
Cu acest prilej, elevilor 
le-au fost recomandate o 
serie de lucrări fundamen
tale cuprinse în colecția 
„Din gîndirea filozofică a 
președintelui României".

• Concurs. Nouă echi
paje formate din elevi ai 
Liceului agroindustrial din 
Ilia s-au întrecut în ca
drul concursului gen „Cine

știe, cîștigă", cu tema „40 
de ani de la revoluția de 
eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiim- 
perialistă", organizat de 
biblioteca din localitatea 
centru de comună și cabi
netul de științe sociale al 
liceului. La întrebările 
profesorului examinator 
Traian Crișan, cele mai 
complete și exacte răspun
suri le-au dat elevii din 
echipajul clasei a X-a A.

Asemenea concursuri au 
mai avut loc în comunele 
Băița și Vălișoara.

• Prezentare de carte. 
Emil Nemeș, de la muzeul 
din Sarmizegetusa, și ca
dre didactice de la școala 
din localitate au prezen
tat, în fața unui numeros 
public, lucrarea lui Nicolae 
Edroiu „Răscoala lui Ho
rea", prilej de omagiere a 
personalității eroului ță
rănimii de la 1784.

• Seară literară. „Elo
giu martirilor de la 1784“ 
a fost titlul sub care, în 
comunele Vorța, Crișcior, 
Pestișu Mic și Gurasada, 
au fost organizate seri li
terare, constituind tot atî- 
tea prilejuri de evocare a 
jertfelor pe care țăranii 
români le-au făcut pentru 
o viață mai bună și mai 
demnă.
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Practica in producție bine 
organizată — susținută 

de o activitate teoretică pe măsură
— încotro, băieți ?
— La internat! La masă, 

că-i ora 14 ! Azi, pentru 
noi a fost ultima zi de 
muncă aici, la atelierul de 
rotărie 1 — ne-au răspuns 
Mihăiță Mazarache, Dorel 
Popovici și Zoii Bărbosu, 
elevi în anul I — lăcătuși 
la școala profesională din 
cadrul Liceului industrial 
Simeria.

— Și ce ați învățat să 
faceți aici, la întreprinde
rea mecanică de material 
rulant din Simeria, în pri
mul vostru semestru de 
practică în producție ?

— Multe, aproape tot ce 
ține de lăcâtușerie într-Un 
atelier de rotărie. Putem 
spune că acum știm „la 
precizie- cum se face de
montarea, repararea și

pentru meserie stînd cu 
bîta între ei, ci cu un sfat 
bun, cu încurajări".

Că locul de muncă, în 
cazul de față atelierul nr. 
6-rotărie, este un cadru 
optim de afirmare a per
sonalității fiecărui membru 
al colectivului o demon
strează hărnicia și price
perea cu care muncesc aici 
mulți dintre absolvenții din 
ultimii doi-trei ani ai școlii 
profesionale din liceul si- 
merian: Viorica Andrei,
Dorel Neag, Doru Lazăr ș.a.

La liceul industrial am 
constatat că există o foar- 
te bună bază materială: 3 
ateliere de lăcâtușerie în 
incinta școlii și unul în u- 
zină, un atelier de electro
tehnică, unul de mecanică 
și un altul de sudură-forjă.

Meseria se învață muncind

montarea cutiilor de osii, 
alte lucrări care la înce
put ni se păreau greu de 
învățat. Acum ne bucurăm 
cînd muncitorii care ne-au 
învățat meserie spun că 
le facem la fel de bine ca 
și ei.

Mîndrie și satisfacție se 
degaja din fiecare vorbă 
rostită de tinerii noștri in
terlocutori. Iar din cele re
latate de cei care s-au o- 
cupat zi de zi de instrui
rea lor, am înțeles că mîn- 
dria și satisfacția elevilor 
aveau și acoperirea fapte
lor. „Dintre cei 15 elevi 
care au făcut practica aici, 
la atelierul nostru, pe 13 
dintre ei i-aș lua de-acum 
în echipă. Sînt sigur că 
vor ajunge meseriași clasa 
una!“, ne-a spus Cornel 
Turdășan, șeful echipei de 
lăcătuși, om cu experien
ță, care a educat și — cum 
se mai spune — „a pus 
plinea în mînă" multora 
dintre bunii muncitori de 
azi de la I.M.M.R.

Șeful atelierului, ing. Iu- 
liu Bogdan, a avut la rîn- 
dul său cuvinte de laudă 
pentiu elevii practicanți de 
la școala profesională. „Sînt 
încă niște copii, dar se 
vede că le place meseria. 
Noi, toți cei din atelier, 
le-am acordat de la înce
put încredere și înțelegere; 
nu se sădește dragostea

„Prin aceste dotări se a- 
coperă cerințele întregii 
programe prevăzute pentru 
practica de atelier — ne-a 
spus ing. Josim Blaj, direc
torul liceului. în treapta 
întîi, respectiv în cele 12 
clase de lăcătuși mecanici 
și patru de electromeca
nici, elevii învață nu doar 
să lucreze la pilă și cio
can. Planul de producție 
pentru 1983, de 600 000 lei, 
a fost depășit cu cîteva 
procente, iar contractul în
cheiat cu IJ4.M.R. Simeria 
i-a stimulat pe elevi pen
tru realizarea unor piese 
de bună calitate: capace și 
carcase pentru cutiile de 
unsoare, cutii pentru eti
chete, pene crestate pentru 
buloane, obloane și uși 
pentru aerisire".

Sînt cîteva aspecte care 
ilustrează elocvent grija cu 
care elevii sînt călăuziți 
spre buna însușire a tai
nelor meseriilor pentru ca
re au optat. Totuși, la Li
ceul industrial din Sime
ria se impune acordarea 
aceleiași atenții și pregăti
rii teoretice, unde, rezulta
tele primului trimestru al 
acestui an școlar nu pot 
oferi motive de satisfacție 
nici elevilor, nici cadrelor 
didactice de aici.

MIRCEA DIACONU

UN OM 
Șl UN CREZ 
DE O VIAȚĂ

Căminul de bătrini din 
Geoagiu a fost adminis
trat vreme de peste 16 ani 
de un om al cărui nume 
a fost pronunțat cu res
pect de toți pensionarii 
căminului. Și nu numai 
de ei ci și de autoritățile 
locale care se obișnuise
ră cu gindul că nu au nici 
o bătaie de cap cu aceas
tă instituție de pe terito
riul comunei. Omul se nu
mește Octavian losivescu 
și a inchis nu demult car
tea de muncă trecind și 
el la binemeritata odihnă 
a pensiei.

„Cind am venit aici — 
ne povestește Octavian 
losivescu, am găsit ceea 
ce se numește Un arii, la 
care orice bătrin nu jin
duia să ajungă. Nu m-am 
împăcat cu această idee. 
Cei care apelează la ser
viciile acestei instituții so
ciale sini oameni care, in 
cele mai multe cazuri, nu 
mai au pe nimeni pe lu
me. Mi-am zis că trebuie 
să fac ceva mai mult pen
tru ei. Și am reușit. Am 
reușit impreună cu ei".
- Ce v-a călăuzit in

tr-o viață de muncă, to
varășe losivescu ?

— Crezul meu de o via
ță a fost să nu murdă
resc niciodată cu vreo 
faptă nedemnă scaunul 
pe care stau. Și cred că 
am reușit să las ceva în 
urma mea.

Ceea ce lasă in urma 
sa Octavian losivescu este 
o instituție de asistență 
socială-model, in care au- 
togospodărirea a devenit 
cuvint de ordine. Perso
nalul căminului, împreu
nă cu cițiva bătrini care 
pot și vor să fie utili, au 
reușit să dezvolte o gos
podărie anexă din care-și 
asigură optim nevoile de 
carne, fără a mai apela 
la fondul de stat. Mun
cind la C.A.P. și-au asi
gurat furajele pentru ani
male, legumele și fructe
le pentru iarnă. „Ne-am 
gospodărit mereu împreu
nă — spune fostul miner 
Petru Nelega, din Hondo!, 
azi pensionar internat în 
cămin — și ne-am gospo
dărit bine, sub conduce
rea tovarășului losivescu".

Acum omul dăruit mun
cii și răspunderilor sale 
sociale închide cartea de 
muncă peste mai bine de 
40 de ani de activitate. 
La mulți ani și sănătate, 
ii urăm din toată inima.

SUB INFLUENȚA LUI BACHUS
De multă vreme pe Marian Belu, 

electrician la Țesătoria de mătase 
din Lupeni, îl frăminta ginaul cum să 
facă rost de ceva bani nemunciți, in 
sprijin i-a venit un coleg al său, pe 
nume Traian Munteanu, muncitor la 
Preparația Coroești. Și după un plan 
bine chibzuit, au pătruns împreună, 
într-una din seri, in incinta țesătoriei 
de unde au sustras 740 contacți de 
argint cu o singură pastilă ți 358 
contacți cu cite două pastile. Com
plice la fapta lor le-a fost ți Gheor- 
ghe Lazăr, din Lonea, care, cu auto
turismul 2 HD 8357, a transportat la 
domicijiul lui Marian Belu bunurile 
sustrase, pe care urmau să le valo
rifice. Fopta lor a fost insă descope
rită de către organele de miliție, cei 
vinovați fiind trimiși in judecată și 
condamnați de către Judecătoria din 
Petroșani: Marian Belu la 2 ani ți 
6 luni închisoare, iar Traian Mun
tean la 2 ani ți patru luni închi
soare. Recursurile inculpaților au 
fost respinse de către Tribunalul ju
dețean.

ani in urmă soția ți cei doi copii 
pe care ii are ți s-a pripășit în ju
dețul Hunedoara, angajîndu-se ca 
muncitor la unitatea amintită, in 1980 
a cunoscut-o pe Viorica Sip, din sa
tul Zeicani, comuna Sarmizegetusa, 
cu care a închegat relații de concu
binaj. Recent, venind acasă in stare 
de ebrietate, a continuat să consume

Fapte din instanță

I UCIGAȘUL ȘI-A PRIMIT
• PEDEAPSA MERITATA
I 18 ani închisoare și 7 ani de in-
• terzicere a unor drepturi este pe- 
I deapsa aplicată de Tribunalul jude-
• țean inculpatului Dumitru Avram, 
| muncitor forestier la Exploatarea fo- 
I restieră „lordănel" din Valea Jiului, 
e pentru infracțiunea de omor.
. Inculpatul, originar din Bistrița-Nă- 
' săud, element vicios, și-a părăsit cu

băutură, împreună cu concubina sa. 
In cele din urmă au ajuns la ceartă. 
Și cum capul plin de băutură nu l-a 
mai ajutat să raționeze normal, □ 
luat o secure, aplicîndu-i Vioricăi Sip 
mai multe lovituri, care au provocat 
moartea imediată a acesteia.

La puțin timp, dîndu-și seama de 
gravitatea faptei sale, a încercat să 
se sinucidă. A fost însă împiedicat 
de martorul loviță Muntean, care a 
anunțat organele de miliție, acestea 
intervenind la timp.

NU E CLEPTOMAN, DAR...
Kalanyos Șandar, îngrijitor de ani

male la C.A.P. Hârău, nu e clepto
man. Dar obișnuiește să „pună mi
na" pe tot ce crede că i-ar prinde 
bine. Descoperit în mai multe rîn- 
duri de către organele de miliție cu 
diferite găinării, a fost in cele din 
urmă deferit justiției, Judecătoria din 
Deva condamnîndu-l la 2 ani închi
soare.

S-a reținut în fapt că inculpatul a 
furat de la G. B. o curcă, de la I. M. 
un aparat de radio „Neptun", de la 
D. E. o bicicletă marca „Ucraina", iar 
de la C.A.P. din Hărău 50 kg car
tofi, 15 kg ceapă ți 15 kg ardei. 
Recursul inculpatului a fost respins. 
PENTRU INFRACȚIUNEA DE TILHĂRIE

Judecătoria din Deva l-a condam
nat pe Constantin Pădurean, din Ve- 
țel, la 3 ani și 6 luni închisoatte ți 
2 ani interzicerea unor drepturi, pen
tru infracțiunea de tîlhărie. De ce a- 
nume se face vinovat C.P. ? Aflat în 
stare de ebrietate, a pătruns neob
servat în magazia librăriei nr. 48 din 
strada Horia, de unde a furat 5 cutii 
cu creioane și o cutie de „Carioca". 
Prins asupra faptului de către res
ponsabila unității, pentru a scăpa, 
a izbit-o pe aceasta de un perete 
și a spart un geam, încercînd să 
fugă. A fost însă imobilizat de ce
tățenii aflați în librărie, care au a- 
nunțat miliția.

Rubrică realizată cu sprijinul 
Tribunalului județean

Precizare: La această rubrică, în 
numărul 8157 al ziarului a apărut 
nota „După faptă și răsplată". Po
gan iosif din Deva, despre care am 
scris în nora respectivă, nu este una 
și aceeași peisoană cu Pogan Iosif, 
maistru instructor la Liceul pe
dagogic din Deva. Coincidența de 
nume și domiciliu a creat confuzia 
pe care s-o înlăturăm.
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Consfătuire de lucru
la C.C. al P.C.R

r (Urmare din pag. 1)

combustibili și energie, 
pentru ridicarea eficienței 
economice.

Subliniind necesitatea 
creșterii mai accentuate a 
productivității muncii, ca 
factor determinant pentru 
progresul economic al ță
rii, cei care au luat 
cuvântul au evidențiat preo
cuparea pentru moderni
zarea continuă a tehnolo
giilor, utilajelor șl instala
țiilor, ridicarea nivelului 
de pregătire a forței de 
muncă și mai buna utili
zare a acesteia, întărirea 
ordinii șl disciplinei în 
toarte sectoarele.

în cadrul consfătuirii au 
fost abordate probleme 
concrete ale cooperării și 
colaborării în producție, 
ale respectării riguroase a 
contractelor economice sta
bilite între întreprinderi.

Pornind de la cerința 
formulată de secretarul ge
neral ai partidului cu pri
vire la folosirea cît mai 
națională și eficientă a 
baaei de materii prime, de 
aoretere a planului de a- 
provlaionare cu normele de 
aonaum și producția stabi
lită, vorbitorii au înfățișat 
tnodattitâți pentru reducerea 
mai accentuată a consumu
rilor de materii prime, 
îndeosebi a celor provenite 
din import, în scopul ob
ținerii unul volum sporit 
de produse fără cheltuieli 
varhrtere suplimentare.

Consfătuirea a analizat 
modul în care se înfăp
tuiește programul de in
vestiții prevăzut în acest 
an, stadiile atinse In rea
lizarea obiectivelor planifi
cate, Stabilind măsuri pen
tru punerea în funcțiune, 
eu prioritate, a capacită
ților industriale producă
toare de materii prime și 
energie» ca și a celor 
menite să asigure sporirea

.■ BOGOTA. - Intr-un in
terviu acordat agenției 
Prensa Latina, președintele 
Columbiei, Belisario Betan- 
cour Cuartas, s-a pronunțat 
pentru soluționarea tuturor 
controverselor pe căi po
litice, prin negocieri. „In 
America Centrală nu este 
vorba despre confruntarea 
est-vest, ci despre o serie 
de probleme specifice re
giunii, probleme care tre
buie să fie soluționate de 
către înseși popoarele din 
zonă" - a arătat el.

AU ÎNCEPUT JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ DE LA SARAJEVO

BELGRAD 8 (Agerpres). 
— Miercuri, pe stadio
nul Koșevo, din orașul 
Iugoslav Sarajevo, în 
prezența a peste 50 000 
de spectatori, a avut loc 
festivitatea de deschidere 
a celei de-a XlV-a ediții 
•a Jocurilor Olimpice de 
.iarnă, ce reunește, sub 
egida nobilelor idealuri 
olimpice de pace șl prie
tenie, sportivi din 49 de 
țări, între care și Româ
nia. După intonarea im
nului de stat al Republi
cii Socialiste Federative 
Iugoslavia, pe stadion 
și-au făcut apariția echi
pele participante, avind 
în -frunte, potrivit tradi
ției, delegația Greciei, ța
ra de origine a olimpia
delor. 

exporturilor. S-au indicat, 
de asemenea, soluții pen
tru valorificarea mai bună 
a potențialului productiv, 
pregătirea temeinică a fie
cărei lucrări de investiții, 
elaborarea corespunzătoare 
a documentațiilor și asigu
rarea utilajelor tehnologice, 
respectarea termenelor de 
punere în funcțiune, pen
tru reducerea duratei de 
execuție a noilor obiective 
de investiții.

Vorbitorii au subliniat 
importanța deosebită a mă
surilor adoptate recent de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al PjCJL privind 
sistemul de retribuire In 
acord global a personalului 
muncitor care iși desfășoa
ră activitatea în construc- 
ții-caontaj, prin preluarea 
lucrărilor în antrepriză, 
relevînd că el întărește 
răspunderea constructori
lor pentru realizarea exem
plară a investițiilor.

In timpul dezbaterilor 
au fost analizate aspecte 
importante ale activității 
de comerț exterior, sub- 
liniindu-se cadrul deosebit 
de favorabil creat pentru 
extinderea relațiilor econo
mice internaționale ale 
României ca urmare a vi
zitelor efectuate de con
ducătorul partidului ți 
statului nostru în diferite 
țări ale lumii.

Cei care au luat cuvintul 
s-au referit pe larg la în
deplinirea sarcinilor în 
acest domeniu. S-au evi
dențiat acțiunile întreprin
se pentru sporirea expor
turilor și reducerea impor
turilor, fiind supuse aten
ției o serie de probleme 
privind asigurarea con
tractelor pentru producția 
destinată exportului, reali
zarea și livrarea la termen 
a mărfurilor solicitate de 
beneficiarii externi, diver
sificarea sortimentelor, 
creșterea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor,

■ ISLAMABAD. - Potri
vit ultimelor date statistice 
publicate la Islamabad, la 
sfirșitul anului 1981, Pakis
tanul avea 88 800 000 de 
locuitori. In ultimii 30 de 
ani, populația țării a cres
cut de 1,5 ori.

luna decembrie 
contribuit în mare 

la înregistrarea

■ WASHINGTON. - Va
lurile succesive de frig care 
S-au 
zone 
nite 
1983 
măsură _
unui număr record de pier
deri de vieți omenești. 
Potrivit experțrior. Centru
lui gcve---cmerto! de '■'«for.

abătut asupra unor 
largi ale Statelor U- 

in 
au

La ora 15 J0 (ora loca
lă), președintele Prezi
diului Republicii Socia
liste Federative Iugosla
via, Mixa Șpiliak. a de
clarat deschise întreceri
le celei de-a XiV-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo.

Apoi, pe stadion a in
trat ultimul schimb al 
ștafetei ce % purtat pe 
teritoriul Iugoslaviei fla
căra olimpică, simbol al 
perenității jocurilor. al 
înțelegerii și coovietuirii 
pașnice Intre popoare. La 
aplauzele entuziaste ale 
spectatorilor, patinaxa- 
rea artistică Sanda Du- 
bravdci a aprins Jocul 
olimpic" Intr-o uriașă 
rupă de metal, unde va 
arde pînă la 19 februarie, 

*ridicarea gradului 
competitivitate.

Participanții La dezbateri 
au reliefat preocupările 
existente in cadrul minis
terelor, centralelor indus
triale, a unităților econo
mice pentru asigurarea unui 
comerț exterior echilibrat 
și eficient, pentru reali
zarea importurilor pe bază 
de compensație, obiectiv 
care poate fi asigurat in 
actualul stadiu de dez
voltare a economiei româ
nește

Vorbitorii au exprimat 
angajamentul organelor și 
organizațiilor de partid de 
a-ți perfecționa in conti
nuare stilul și metodele 
de muncă, de a-șl spori 
contribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului pe 
1984 și pe întregul cincinal.

în încheierea consfătuirii 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Cuvântarea conducătoru
lui partidului 
nostru a fost 
viu interes, 
niată eu vii 
aplauze.

Aprecierile 
rile cuprinse 
rea tovarășului 
Ceaușescu și-au găsit un 
larg ecou și deplină apro
bare în rîndul partlcipan- 
ților la consfătuire, care 
au exprimat hotărârea co
lectivelor de oameni ai 
muncii din întreaga țară 
de a acționa cu energie 
și abnegație pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor de 
întâmpina 
mai mari 
aniversare 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiim
perialistă și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

șl statului 
urmărită cu 
fiind subli- 
și puternice

și îndemnu- 
in cuvînta- 

Nicolae

plan, pentru a 
cu succese tot 
cea de-a 40-a 
a revoluției de

mâții din Washington, în 
decembrie 1983, pe întreg 
teritoriul S.U.A. s-au înre
gistrat cu 6 012 decese mai 
mult decît in perioada co
respunzătoare a anului 
1982. Numărul persoanelor 
care și-au pierdut viața 
ca urmare directă a fri
gului. ce: surprinși de în
gheț de exemplu, este re
lativ redus, mcjo'rtatea 
fiind răpuși de gripă, 
pneumonie și accidente ru
tiere.

BiîSQsSD

ziua de închidere a O- 
iuru .radei albe.

la numele celor peste 
1500 de sportivi și spor
tive care iau parte la 
jocuri, schiorul iugoslav 
3c.art Krizaj a rostit 
jurământul olimpic.

In ritmul muzicii „Mar
șul continentelor", spor
tivii au părăsit stadionul. 
Olimpiada albă de la 
Sarajevo a Început. Astăzi 
se vor decerna primele 
medalii : la schi alpin — 
In proba masculină 
coborâre, Ia 
teză femei 
de 1 500 m, 
femei — în 
10 km. Vor 
asemenea, 
turneul

de 
patinaj vi- 
— în proba 
la schi fond 

proba de 
avea loc, de 
meciuri din 

de hochei pe 
gheață și primele manșe 
fa concursul de săniuțe.

În numele celor peste 
11000 locuitori. Consiliul 
popular al comunei Scor
nicești, adresează tuturor 
consiliilor populare ale co
munelor cooperativizate din 
întreaga țară chemarea la 
Întrecerea socialistă pentru 
îndeplinirea și depășirea 
pian-fni de dezvoltare e- 
ronomicn-socială în profil 
teritorial pe anul 1984, an- 
gajtndu-ae să realizeze. In
tre altele, următoarele o- 
bicctzve :

L ÎN AGRICULTURA 
SI ÎN DOMENIUL

AUTOCONDUCERH ȘI 
AUTOAPRO VIZIONARII
Von depăși producțiile 

merii: la hectar, asigurînd 
livrarea peste prevederile 
planului la fondul de stat 
a 350 tone grîu. 5 mii tone 
porumb. 300 tone legume, 
200 tone floarea-soarelui, 
2 mii hi lapte de vacă, 500 
tone carne și alte produse 
agroalimentare.

Prin folosirea judicioasă 
a suprafețelor din curți și 
a loturilor din folosință 
ale membrilor cooperatori, 
se vor produce peste plan 
importante cantități de 
grîu și secară, de porumb, 
fasole și alte produse. De 
asemenea, pînă la finele 
anului vom crește peste 
prevederile de plan un ma
re număr de bovine, de 
porci, de ovine, de păsări, 
de iepuri de casă, familii 
de albine.

Gospodăriile populației 
vor livra în cursul anului 
1984 mari cantități de lapte 
de vacă și de oaie, carne, 
ouă, 15 tone lină, cu 2 tone 
struguri peste plan, fructe.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Consiliul popular al comunei 

Moieciu din judeful Brașov către toate 
consiliile populare comunale din 

zonele necooperativizate
-TEXT PRESCURTAT-

IV. VENITURILE 
LA BUGETUL 
Prin atragerea 

surse de venituri 
dărirea mai 
mijloacelor materiale și fi
nanciare, se va asigura, 
autofinanțarea comunei.

V. ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVA 

DE MASĂ
în toate acțiunile ce se 

vor întreprinde, se va pune 
accentul pe ridicarea con
tinuă a nivelului de con
știință și de cunoaștere al 
cetățenilor, pe ridicarea 
gradului de participare a 
acestora la realizarea sar
cinilor din planul de dez
voltare economico-socială 
în profil teritorial.

Consiliul popular al co
munei Moieciu, sub condu
cerea organizației de partid, 
este ferm hotărât ca prin 
mobilizarea tuturor locui
torilor să asigure îndepli
nirea exemplară a sarci
nilor economico-sociale ce 
îi revin în acest an hotă- 
rîtor al actualului cinci
nal și a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socia
listă, întâmpinând cu rezul
tate deosebite cea de a 40-a 
aniversare a revoluției de 
eliberare socială și 
nală, antifascistă și anti
imperialistă și cel 
XIII-lea Congres al 
dului Comunist Român.

CONSILIUL POPULAR AL 
COMUNEI MOIECIU, JUDEȚUL BRAȘOV

Puternic mobilizați de 
tezele și indicațiile formu
late de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, la Con
sfătuirea pe probleme de 
agricultură de la C. C. al 
P.CJL. din decembrie 1983 
și la Consfătuirea de la 
Sinaia din 17 ianuarie a.c., 
oamenii muncii din comu
na Moieciu. județul Brașov, 
adresează consiliilor popu
lare ale comunelor din zo
nele necooperativizate che
marea la întrecerea socia
listă pentru realizarea în
tre altele, a următoarelor 
obiective :

L CREȘTEREA 
PRODUCȚIEI AGRICOLE 

ÎN GOSPODĂRIILE 
PRODUCĂTORILOR 

PARTICULARI
Fiecare gospodărie ur

mează să crească un număr 
de cel puțin 3 bovine, 14 
ovine, 2 porci, 15 păsări și 
să livreze la fondul de stat 
peste 1 000 litri lapte pe 
cap de vacă, precum și nu
mărul de animal? stabilit.

Prin îmbunătățirea asis
tenței sanitar-veterinare, 
dezvoltarea bazei furajere, 
în anul 1984 se va realiza 
pe ansamblul comunei o 
creștere a efectivelor, peste 
prevederile de plan la bo
vine, la porcine șl la pă
sări și vom livra ia fondul 
de stat, peste prevederi, 
importante cantități de 
lapte de vacă, de lapte de

cu

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Consiliul popular al comunei 
Scornicești, județul Olt, tuturor consiliilor 

populare din comunele cooperativizate 
-TEXT PRESCURTAT-

miere de albine, legume. 
Fiecare gospodărie va creș
te cel puțin 1 bovină, 1—2 
porci, 5 oi și capre și cel 
puțin 80 de păsări.

II. ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI MICI 

ȘI AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICII 

Vom depăși sarcina pla
nificată la producția-marfă 
industrială și prestări de 
servicii neindustriale 
22 milioane lei.

Prin diversificarea gamei 
de produse pentru export 
și ridicarea nivelului cali
tativ al acestora, vom li
vra partenerilor externi 
produse de artizanat, obiec
te de lemn, textile, împle
tituri, cu 3,5 la sută peste 
prevederile planului. Vom 
depăși, de asemenea, pla
nul la livrările de mărfuri 
către fondul pieței cu peste 
un milion let

IIL IN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR, 
SISTEMATIZĂRII 
și AcnvriATn 

EDILITĂR- 
GOSPODĂKEȘTI 

în cursul anului 1984 
vom urmări realizarea o- 
biectivelor prevăzute în 
schița și detaliile de siste
matizare aprobate, organi- 
zînd ample acțiuni de bu
nă gospodărire și înfrumu
sețare a comunei.
IV. VENITURILE PROPRII 

LA BUGETUL LOCAL 
Acționînd în spiritul 

principiilor noului meca
nism economico-financiar, 
vom atrage noi surse de 
venituri la bugetul local și 

CONSILIUL POPULAR AL COMUNEI 
SCORNICEȘTI, JUDEȚUL OLT

oaie, de carne și de lină.
Pentru creșterea produc

ției de legume și îndeosebi 
a rădăcinoaseior, va fi mă
rită suprafața destinată a- 
cestei culturi și se va ex
tinde suprafața cultivată 
cu legume în solarii.

în vederea sporirii, în 
anii următori, a producției 
de fructe, se va amenaja 
o livadă pomicolă pe o su
prafață de 4 ha și se vor 
extinde plantările de pu- 
ieți pe gospodărie, astfel 
ca la sfirșitul anului 1984 
să se ajungă la un număr 
de cel puțin 10 pomi pe 
fiecare gospodărie.

II. ÎN DOMENIUL 
INDUSTRIEI MICI

ȘI AL PRESTĂRILOR 
DE SERVICII 

CĂTRE POPULAȚIE
în anul 1984 se va rea

liza o producție-marfă și 
prestări servicii neindus
triale de 5,4 milioane lei, 
cu 32 la sută mai mare 
decît în 1983.

III. ÎN DOMENIUL 
CONSTRUCȚIILOR,
SISTEMATIZĂRII 
ȘI ACTIVITĂȚII 

EDILITAR- 
GOSPODAREȘTI

Se vor reda agriculturii 
cel puțin 5 ha teren, iar 
prin munca patriotică a ce
tățenilor se vor realiza lu
crări în valoare de 8 mii. 
lei. 

vom gospodări judicios 
mijloacele materiale și bă
nești, realizînd astfel depă
șirea veniturilor proprii cu 
peste 5 milioane lei.

V. ACTIVITATEA 
CULTURAL-EDUCATIVA 

DE MASA
Vom urmări creșterea ni

velului de pregătire poli
tică, profesională și de cul
tură generală al oameni
lor muncii din localitatea 
noastră, înarmarea aces
tora cu concepția științifi
că, materiaiisV-dialectică și 
istorică despre lume și via
ță, formarea unei atitudini 
civice înaintate și a res
pectului față de valorile 
morale ale societății noas
tre, educarea lor în spiri
tul dragostei față de patrie, 
partid și popor, al înalte
lor idealuri ale socialismu
lui.

Strins uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oame
nii muncii din comuna 
Scornicești, în frunte cu 
comuniștii, se angajează să 
nu precupețească nici un 
efort pentru înfăptuirea e- 
xemplară a angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă, să întîmpine cu 
rezultate deosebite marile 
evenimente din viața pa
triei și partidului — cea 
de-a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socia
lă și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân.

PROPRII 
LOCAL 
de noi 

și gospo- 
judicioasă a

națio-

de-al
Parti-
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