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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, marți, 22 
mai, ședința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat Raportul privind în
deplinirea consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combustibili, ener
gie electrică și a normativelor de valori
ficare în trimestrul I 1984. Comitetul Po
litic Executiv a apreciat că, deși compa
rativ cu nivelurile realizate în aceeași pe
rioadă a anului trecut, consumurile au în
registrat o serie de reduceri la unele ma
terii prime și materiale de bază, totuși, pe 
ansamblu, situația în acest domeniu con
tinuă să fie nesștisfăcătoare. Și în primul 
trimestru al acestui an au continuat să 
se manifeste unele deficiențe — în spe- 
cal în ce privește reproiectarea și moder
nizarea produselor, perfecționarea tehno
logiilor și îmbunătățirea proceselor de fa
bricație — ceea ce a dus la consumuri 
suplimentare de combustibil, energie, ma
terii prime și materiale. Criticînd neajun
surile manifestate, Comitetul Politic Exe
cutiv a cerut guvernului, ministerelor și 
centralelor industriale să ia toate măsu
rile tehnice și organizatorice ce se impun 
pentru introducerea unui spirit riguros de 
răspundere, ordine și disciplină în înde
plinirea sarcinilor stabilite privind redu
cerea consumurilor materiale și energeti
ce, să întreprindă acțiuni hotărîte de re- 
proiectare constructivă a produselor, de 
revizuire a tehnologiilor aplicate, în ve
derea eliminării oricăror consumuri ira
ționale de materii prime și materiale, a 
oricăror forme de risipă. în acest scop s-a 
cerut ca, în cursul lunii iunie, să se în
tocmească și să se prezinte spre aprobare 
de către fiecare ramură industrială și fie
care minister în parte programe concre
te de măsuri care să asigure încadrarea 
riguroasă a fiecărei întreprinderi și a 
fiecărui produs în normele de consum 
stabilite în plan, și chiar să ducă la re
ducerea în continuare a acestor consu
muri sub normele stabilite.

în continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a analizat și aprobat Raportul pri-

vind îndeplinirea planului costurilor 
producție în industrie, precum și Rapor
tul privind îndeplinirea planului producti
vității muncii in industria republicană, 
construcții-montaj și transporturi, în tri
mestrul I 1984. S-a subliniat că, în pri
mul trimestru al anului, și in aceste domenii 
deosebit de importante ale activității 
noastre economice, cu toate progresele în
registrate față de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, sint necesare, în con
tinuare, măsuri ferme pentru înlăturarea 
neajunsurilor care continuă să se mai ma
nifeste și pentru îmbunătățirea radicală a 
situației. Dată fiind legătura strânsă intre 
consumurile de materii prime și materia
le, creșterea productivității muncii și re
ducerea costurilor de producție, Comite
tul Politic Executiv a cerut ca în progra
mele de măsuri ce vor fi prezentate în 
cursul lunii iunie să fie incluse^— într-o 
strînsă unitate și corelare — și măsuri 
concrete privind realizarea productivității 
și a costurilor de producție. S-a cerut gu
vernului, Biroului 
să-și îndeplinească 
dere atribuțiile și 
vin, să controleze 
nă, in fiecare ramură industrială și 
fiecare unitate modul cum se asigură 
deplinirea prevederilor stabilite în aceste 
domenii, a tuturor indicatorilor de plan.

In cadrul ședinței a fost examinat Ra
portul privind evoluția prețurilor și tari
felor în primul trimestru al acestui an. A 
fost reliefat faptul că, pe baza aplicării 
hotărîrii conducerii partidului și statului 
de a nu mai fi majorate prețurile și de 
a se lua măsuri ferme privind stabilirea 
și respectarea cu strictețe a prețurilor ma
ximale de mercurial, indicele prețurilor 
cu amănuntul și tarifelor pentru populație 
pe trimesterul I s-a realizat în cadrul li
mitelor planificate, prezentind o scădere 
față de aceeași perioadă a anului trecut.

Comitetul Politic Executiv a cerut mi
nisterelor producătoare cit și organelor ce 
răspund de comercializarea produselor să 
ia în continuare măsuri hotărîte pentru 
ca. o dată cu realizarea unei structuri cit

de

E.xecotiv al acestuia 
cu mai multă răspun- 
obligațiile ce le 

sistematic, lună de
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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ieri a sosit în 

Capitală președintele Republicii 
Togoleze, Gnassingbe Eyadema

La invitația tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, marți după-amia- 
zâ a sosit în Capitală, în- 
tr-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, ge
neral Gnassingbe Eyade
ma, președintele fondator 
al Adunării Poporului To
golez, președintele Repu
blicii Togole*

Ceremonia sosirii înaltu
lui oaspete togolez a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

La ora 16,30, aeronava 
specială cu care călătoreș
te șeful statului togolez a 
aterizat.

La coborârea din avion,

președintele Gnassingbe 
Eyadema a fost salutat cu 
cordialitate de președinte
le Nicolae Ceaușescu. Cei 
doi șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu prietenie.

în întîmpinarea înaltului 
oaspete, pe aeroport se a- 
flau tovarăși din 
rea de partid și 
conducători de 
centrale, generali, 
soane oficiale.

Garda militară 
pe aeroport a prezentat o- 
norul. Ău fost intonate im
nurile de stat ale Republi
cii Togoleze și .Republicii 
Socialiste România, în timp 
ce, în semn de salut, au 
fost trase 21 salve de arti
lerie.

conduce- 
de stat, 
instituții 
alte per

aliniată

Un grup de pionieri au 
oferit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Gnassingbe 
Eyadema buchete de flori.

Cei doi șefi de stat au 
trecut în revistă garda de 
onoare.

Solemnitatea primirii o- 
ficiale s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

Bucureștenii aflați pe 
aeroport au ovaționat cu 
însuflețire pe cei doi pre
ședinți, pentru prietenia 
dintre țările și popoarele 
noastre, dînd expresie sa
tisfacției pentru dialogul 
la nivel înalt româno-to- 

ca 
în 
de

golez, care se înscrie 
un moment important 
dezvoltarea relațiilor 
colaborare dintre cele două 
țări și popoare.

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL

AL OAMENILOR MUNCII

Sporirea productivității muncii - 
central al colectivului

Secția de beton celular 
autoclavizat, (B.C.A.) a În
treprinderii de materiale 
de construcții Deva este de
clarată model pe ramură. 
Se distinge între celelalte 
secții din țară In primul 
rind prin producția reali
zată, productivitate, calita
tea produselor livrate, prin 
consumurile de materiale, 
combustibili și energie, prin 
nivelul de 
perfecționare 
lor, ordinea 
instaurate 
lectiv.

— Ce rezultate a obți
nut colectivul de la înce
putul anului ? L-am în
trebat pe ing. Constantin 
Bălăci, șeful secției.

— Am început bine anul. 
t Rezultatele puteau fi însă 
mai bune. La B.C.A. total 
ne-am îndeplinit sarcinile 
în proporție de 104,8 1a 
sută, iar la B.C.A. armat — 
169.2 la sută. Obiectivul 
nostru principal îl consti
tuie, la ora actuală, spori-

pregătire și 
al lucrători- 
și disciplina 

în acest co-

AR

APEL
a Plenarei Consiliului Național al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii

rea sistematică 
muri susținute 
Vității muncii.

— Cum a fost realizat 
acest indicator in 1984 ?

— Comparativ cu ’83,
productivitatea muncii tre
buie să crească în acest
an cu 8 la sută. Sarcinile 
proprii prevăzute în pro
gramul de creștere al pro
ductivității, dublarea aces
teia în perspectiva anului 
1990, după cum se firată în 
documentele de partid, se 
materializează pas cu pas, 
zi de, zi. Față de planul 

v aferent perioadei tr^jjte 
din acest an, Ia noi pro
ductivitatea a crescut cu 
960 lei pe om al mun
cii. Pornind de la exi
gențele și cerințele subli
niate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ple
nara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, pri
vind creșterea productivită
ții în toate domeniile de 
activitate, noi considerăm 
drept minime realizările 
obținute, insistăm în con
tinuare, pe toate căile, ca 
măsurile luate să aibă ca 
efect sporuri tot mai con
sistente de productivitate, 
o eficiență ridicată în pro
ducție.

Sporirea rodniciei mun-

a
și în rit- 
producti-

cii depinde nemijlocit de 
nivelul tehnic al instalații
lor, și utilajelor din-secție, 
care condiționează calita
tea și randamentul pro
ducției. In această pri
vință, așa cum bine îi stă 
unei secții model. la 
„B.C.A.11 s-au înregistrat 
însemnate progrese. La 
toate utilajele de bază 
(poduri rulante, mașina de 
tăiat, malaxor mobil și 
transbordor) s-au executat 
reparațiile capitale con
form graficului, fapt care a 
condus la reducerea stag
nărilor, la depășirea sorti
mentelor fizice planificate. 
Tot în acest an s-au adus 
îmbunătățiri tehnologiilor 
de fabricație, «prin intro
ducerea unei hote de ab
sorbție. Implicațiile acestei 
realizări ?

— S-a intensificat ritmul 
la decofrare — ne-a 
plicat Damian Marcu, 
cretarul organizației 
partid al secției. S-a 
tigat, la tăiere, circa 
minut pe formă. Asta
seamnă, pe zi, o producție 
fizică suplimentară de a- 
proximativ 10 mc B.C.A. 
Dar căile prin care se ac-

ex- 
se- 
de 

cîș- 
un 
în-

LIVIU BRAICA
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și Gospodăririi Apelor
Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimen

tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor, întrunit în șe
dință plenară în zilele de 18—19 mai 1981, a dezbătut și 
aprobat, în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, cu pri
lejul plenarelor C.C. al P.C.R. din 14—15 noiembrie 1983 
și 21—22 martie 1984 și al consfătuirilor de lucru pe pro
bleme de agricultură din 7—9 decembrie 1983 și 17 ia
nuarie 1984, Raportul privind desfășurarea campaniei de 
însămînțare a culturilor de primăvară; acțiunile ce tre
buie întreprinse pentru întreținerea culturilor și desfă
șurarea în cele mai bune condiții a lucrărilor din cam
pania agricolă de vară. Raportul privind acțiunile între
prinse de organele și unitățile agricole pentru transpu
nerea în viață a orientărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, în vederea 
creșterii efectivelor și a producțiilor animale și asigu
rării furajelor la toate speciile. Raportul privind modul 
în care acționează organele și unitățile agricole pentru 
realizarea și depășirea prevederilor planului de export 
pe anul 1984, Raportul țftâvind realizarea sarcinilor pe 
anul 1984, prevăzute în Programul unic adoptat de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind creșterea 
producției agricole în gospodăriile personale ale membri
lor cooperativelor agricole de producție și în gospodă
riile producătorilor particulari.

Plenara își exprimă acordul deplin cu documentele 
supuse dezbaterii, apreciind importanța lor pentru înfăp
tuirea programelor adoptate de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului privind nouă revo
luție agrară, pentru îndeplinirea planului producției agri

cole pe anul 1984. asigurarea bunei aprovizionări a popu
lației și industriei, precum și crearea unor disponibili
tăți de produse agricole pentru export, astfel incit oa
menii muncii de la sate să intimpine cu rezultate deose
bite cea de-a 40-a aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă de la 23 August 1944 și cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Participanții la plenară dau și cu acest prilej o înaltă 
apreciere contribuției decisive a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea politicii interne și externe a 
partidului și statului, la edificarea și dezvoltarea eco
nomiei noastre socialiste moderne, în cadrul căreia agri
culturii i s-a asigurat un loc prioritar.

Plenara își însușește pe deplin observațiile și con
cluziile realiste cu privire la rezultatele obținute în pri
mele 4 luni ale acestui an în agricultură, formulate cu 
deosebită claritate în cuvântarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, angajîndu-se să facă din acest im
portant document propriul său program de muncă și asi- 
gurînd ca orientările și indicațiile date de secretarul ge
neral al partidului să se afle permanent în centrul aten
ției și preocupărilor tuturor oamenilor muncii din aceas
tă ramură de bază a economiei naționale.

Puternic mobilizați de însuflețitorul îndemn al tova
rășului Nicolae Ceaușescu de a realiza în acest an pro
ducții agricole record, participanții își exprimă convin
gerea că oamenii muncii din agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și gospodărirea apelor, sub conducerea
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CAMPANIA AGRICOLA DE PRIMĂVARĂ 
Cooperatorii, mecanizatorii 

și specialiștii — puternic mobilizați 
la prășit și recoltatul furajelor

în toate unitățile Consi
liului unic agroindustrial 
Deva se acționează în a- 
ceste zile la întreținerea 
culturilor prăsitoare și re
coltatul furajelor.

La C.A.P. Șoimuș toate 
forțele erau .mobilizate la 
prășitul cartofilor. Astfel, 
in brigada Șoimuș. prașila 
tntii manuală era efectua
tă pe aproape toate cele 
35 ha cultivate. Iosif 
Becsa, Cornel Moga, Flo- 
rica Jula, Maria Ancaș, 
Maria Dubar și Maria Bu
suioc, care pe tot par
cursul acestei primăveri 
s-au dovedit a fi cei mai 
harnici și conștiincioși coo
peratori, prășeau ultimele 
3 ha. în brigada Păuliș 
ieri s-a încheiat prașila 
manuală pe întreaga su
prafață cultivată eu car

tofi, cooperatorii Eugenia 
Bede, Petru Moga, Ioachim 
Nojogan, Traian Bede ș.a. 
fiind cei care s-au stră
duit să execute lucrarea 
cît mai repede și de ca
litate. Tot ieri, mecaniza
torul Iosif Răbulea a în
ceput prașila mecanică în 
brigada Bejan.

— Am terminat de efec
tuat prașila întîi manuală 
la sfecla furajeră — sub
linia Aurel Luca, pre
ședintele cooperativei — pe 
toate cele 25 ha cultivate 
în brigăzile Șoimuș și Bo- 
holt. Astăzi sînt mobilizați 
numeroși membri coopera
tori la Balăta, unde mai 
sînt de prășit aproximativ

M. LIONEL

(Continuare in pag, a .3-a)



DRUMUL SOCIALISMULUI NR.

(Urmare din pog. 1)

a Plenarei Consiliului National al Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gosoodăririi Apelor

chiar să se depășească producțiile pre-

conducerilor unităților agricole ca, orga- 
activitatea in acord global in cadrul 6e-

organelor și organizațiilor de partid, orgamzind munca 
în acord global vor face totul pertiw Îndeplinirea și de
pășirea planului pe anul 1984, pentru cit-nerea unor pro
ducții agricole sigure și stabile, extinderea și valorifi
carea superioară a fondului forestier, fotafcca cn efirie» 
ță sporită a potențialului hidrologic al țârii.

Condițiile agrometeorologice favorizează dezvoltarea 
viguroasă a plantelor, creind 'posibilități pentru obținerea 
unor producții mari la toate culturile. Hotărttoa.-e ; 
acum lucrările de întreținere. Ministerul Agricuitnru și 
Industriei Alimentare, Uniunea Nationals a Cooperati
velor Agricole de Producție, orcanele agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale, conducerile Umthților 
(agricole de stat și cooperatiste vor ina toate măarâfie 
tehnice și organizatorice pentru executarea prașAeloe me
canice și manuale la timp și de cea mai bună cal;’.’te.

în vederea realizării in 1984 a unor recoite-record la 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi si la 
alte culturi, plenara adresează tuturor țărani Ur coope
ratori, mecanizatorilor și specialiștilor din LAJs. si S.M A, 
tuturor locuitorilor satelor chemarea de a participa cu 
toate forțele, întreaga zi-lumină și ori de rite ori este 
nevoie, la lucrările de întreținere a culturilor.

Generalizind experiența unităților agricole Irtmta-e 
care au demonstrat că o prașilă bună este egală cu • 
ploaie bună, iar în condițiile culturilor irigate este egală 
cu o udare bună, să efectuăm anul acesta cel puțin trei 
prașile la toate culturile, inclusiv in legumicultura, iar 
acolo unde precipitațiile sînt mai slabe să facem patru 
prașile ! Să acordăm o atenție deosebită culturilor inten
sive de porumb, floarea-soarelui. sfeclă de zahăr, car
tofi, astfel incit pe toate suprafețele rezervate acestora 
să se obțină și 
văzute !

Plenara cere 
nizînd temeinic 
cărei ferme și formații de muncă — îndeosebi al brigă
zilor'și echipelor care lucrează pe suprafețele stabilite 
pentru culturile intensive —, întărind spiritul de ordine 
și disciplină, de răspundere personală și colectivă față 
de soarta producțiilor, să asigure executarea la un înalt 
nivel calitativ a prașilelor mecanice și manuale, a lucră
rilor de combatere a dăunătorilor, a fertilizărilor faziale. 
o grijă deosebită manifestîndu-se in această perioadă 
pentru menținerea densităților prevăzute in tehnologii.

Avînd în vedere condițiile determinate de precipita
țiile abundente, în legumicultura, pomicultură si viticul
tură se va urmări sistematic și cu deosebită atenție sta
rea culturilor și plantelor, intervenindu-se operativ, ari 
de cîte ori este nevoie, cu tratamente fitosanitare și pra
șile. In scopul creșterii cantităților de produse agricole 
și sporirii randamentelor la hectar, in toate plantațiile 
tinere se vor realiza culturi intercalate de legume, car
tofi, sfeclă, plante furajere, lărgindu-se astfel resursele 
pentru aprovizionarea populației și a industriei alimen
tare.

Analizînd în spirit critic și autocritic Stndiitl pregă
tirilor pentru strîngerea recoltei de cereale păioase ți 
pentru celelalte lucrări din campania agricolă de vară, 
plenara exprimă hotărfrea tuturor oame.-iltr munch de 
pe ogoare de a acționa fără preget pentru ret apei area 
întârzierilor și cere Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativele r Agrico
le de Producție, organelor agricole județene, consiliilor 
unice agroindustriale să ia toate măsurile tehnice și or
ganizatorice astfel incit, pină la declanșarea secerișului, 
oameni și mașini, toate forțele și mijloacele necesare 
strîngerii și depozitării producției să fie pregătite.

Plenara adresează tuturor mecanizatorilor din SAI-A- 
și I.A.S., combinerilor, mecanicilor, inginerilor chemarea 
de a nu precupeți nici un efort pentru ca pînă la sfîr- 
șitul acestei luni să se încheie repararea tuturor trac
toarelor, combinelor, preselor de balotat paie, plugurilor, 
semănătorilor și celorlalte mașini și utilaje ce vor parti
cipa la strîngerea recoltelor de vară și tnsămînțarea cul
turilor duble. Se va trece la efectuarea încă a unei re
vizii generale a felului în care s-au realizat reparațiile, 
se vor face probele necesare, iar combinerii vor fi șco
larizați spre a fi in măsură să facă reglajele in așa fel 
îneît să se elimine cu desăvîrșire risipa la recoltare. O 
atenție deosebită se va acorda etanșării combinelor și 

mijloacelor de transport, astfel incit, în acest an, mai 
mult decît oricînd, să se preîntâmpine orice pierdere de 
boabe. «

Plenara cere organelor agricole județene, consiliilor 
unice agroindustriale, conducerilor unităților să ia toate 
măsurile pentru asigurarea, curățarea și dezinsecția spa
țiilor de depozitare a recoltei pe categorii de folosință, 
pregătirea mijloacelor de transport proprii — și în
deosebi a atelajelor —, instruirea temeinică a tuturor 
celor ce vor participa la lucrările din campania agricolă 
de vară. Să organizăm astfel întreaga activitate incit re
coltarea orzului și orzoaicei de toamnă să se încheie în 
4—5 zile, iar a griului în 8—10 zile bune de lucru.

Plenara cere tuturor organelor și unităților agricole 
ca, eliminînd neajunsurile din anii precedenți, să acorde 
grijă maximă strîngerii recoltei de pe loturile semin- 
cere și depozitării ei separate și în cele mai bune con
diții, astfel îneît să se asigure la toate culturile în
treaga cantitate de sămință cu calități superioare.

Plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, organelor agricole județene să ia toate mă
surile și cheamă mecanizatorii, țăranii cooperatori, spe
cialiștii să acționeze cu operativitate pentru ca în cel 
mult 2—3 zile după terminarea recoltării terenul să fie 
eliberat de paie și să se lucreze cu toate forțele la efec
tuarea arăturilor și însămînțarea culturilor duble pe 
cele 2 milioane de hectare prevăzute în plan.

O atenție deosebită se va acorda creșterii efectivelor 
de animale și a producțiilor în toate unitățile agricole 
socialiste șl în gospodăriile populației. Analizînd în spi
rit critic șl autocritic rezultatele obținute în primele

4 luni ale acului, plenara cere Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, organelor agricole jude
țene, consiliilor unice agroindustriale să acționeze cu 
mai multă răspundere șl fermitate pentru întărirea ordi
nii și dJw iplinei și pentru îmbunătățirea substanțială a 
actvttlța Aa anotohnir și Îndeosebi a asistenței sa- 
nitar-vetermare. in vederea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor de plan.

Plenara adresează îngriji to rikjr și crescătorilor de a- 
■tmale, tehnicienilor, inginerilor, medicilor veterinari, 1 
cadrelor rlrjtonadacere dto onitâțile agricole de stat și 
cooperatiste chemarea de a-și spori eforturile pentru în
lăturarea stărilor de tocruri negative, generalizarea a 
tot ceea ce avem bun, astfel incit și in acest important 
sector al agriculturii să înfăptuim programele, planul 
de stat. Se va organiza d urmări ca mai multă grijă și 
spirit de răspundere procesul de reproducție. Avînd in 
vedere rolul important al bovinelor ia zootehnia noas
tră să luăm toate măsurile pentru înfăptuirea planului 
de montă la vaci și juninri și asigurarea realizării în 
1M5 a unui indice de natalitate de cel puțin 85 la sută 
la această specie, la trapul realizării sporurilor de efec
tive și înlocuirii auimalrtec reformate ca exemplare de 
calitate, se vor too măsuri pentru creșterea, pină la ob
ținerea primului produs, a întregului efectiv de vițele și

fiecare fermă și uaâtate, sectoare speciale de creștere 
pentru tineret. Se va urțtoes, totodată, pentru asigurarea 
numărului de purcei necesari înlocuirii efectivelor des
tinate sacrificării in IMS. precum și pentru realizarea 
sporurilor in greutate cu consumuri mult mai reduse 
de unități nutritive. In vederea asigurării unei creșteri 
mai importante a efectivelor de os ine, se vor lua mă
surile necesare pentru a se obține in toamna acestui an 
o filare sap£mentară la cel puțin 3 milioane de oi.

Se vor continua, ca mai multă operativitate, lucră
rile de rmxkrnițsrc a tuturor adăposturilor de animale, 
totostodu-se iQtoțg simple, ieftine, eficiente, astfel In
cit această acțiune să se încheie in luna septembrie.

Plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei 
A li nor mare. Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Pro dm țâr, organelor agricole județene, consiliilor uni
ce agroindustriale, conducerilor unităților agricole de stat 
și cooperațirte, țăranilor cooperatori și producătorilor 
particulari să facă totul pentru asigurarea unor cantități 
îndestulătoare de furaje cu valoare nutritivă ridicată și 
pentru valorificarea mai bună a tuturor resurselor de 
nutretari. Să realizăm pe întreaga suprafață destinată 
bazei furajere și pe terenurile repartizate culturilor duble 
producții cît mai mari de furaje de bună calitate pen
tru toate speciile de animale. Să stringem, să depozităm 
si să preparăm paiele, pleava și celelalte resurse vege
tale care pot fi folosite in hrana animalelor, extinzînd 
in toate unitățile, în toate fermele metodele folosite- în 
județele Olt, Iași și altele.

Plenara adresează tuturor locuitorilor satelor, tine
retului chemarea de a continua cu intensitate sporită 
acțiunile de îngrijire și ameliorare a pajiștilor naturale 
prin lucrări de curățare, insămînțare și supraînsămîn- 
țare, fertilizare cu îngrășăminte chimice și organice, 
astfel incit, asigurînd sporirea producției de iarbă la hec
tar, să putem crește pe pășuni un număr cît mai mare 
de bovine si ovine ; din primăvară și pină toamna târziu 
să mutăm ieslea pe pășune !

Se va urmări cu exigență și spirit de răspundere în
făptuirea programelor speciale de dezvoltare a apicul
turii, sericiculturii, creșterii iepurilor de casă, a palmi- 
pedelor și animalelor pentru blană, a efectivelor de bo
vine, ovine, porcine și păsări din gospodăriile populației.

Apreciind interesul cu care a fost primit Programul 
unic de creștere a producției agricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperativelor agricole de producție 
și in gospodăriile țăranilor individuali, program elabo
rat din inițiativa și cu contribuția directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ple
nara exprimă hotărîrea tuturor deținătorilor de pămînt 
indiferent de forma de proprietate, de a participa mai 
activ la valorificarea superioară a întregului potențial 
al agriculturii românești. Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, organele agricole județene vor ac
ționa cu hotărîre pentru folosirea cu randament sporit 
a tuturor terenurilor agricole și arabile, în conformitate 
cu legile țării.

Ministerul Agriculturii și Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfu
rilor vor lua măsuri pentru creșterea cantităților de pro
duse agricole vegetale și animale contractate și achi
ziționate și de preluare ritmică a acestora de Ia gospo
dăriile populației.

Plenara adresează țăranilor cooperatori, producători
lor particulari din zonele și localitățile necooperativizate, 
tuturor oamenilor muncii de la sate chemarea de a pune 
mai bine în valoare potențialul de producție al fiecărei 
gospodării, înfăptuind neabătut planurile de culturi și de 
creștere a animalelor. Să folosim cu înalt spirit gospo
dăresc fiecare palmă de pămînt, să creștem cît mai 
multe animale și păsări, să valorificăm prin sistemul 
de contractări și achiziții cantități sporite de produse 
agroalimentare, contribuind astfel la constituirea fon
dului central de produse agricole al statului, la înfăp
tuirea programelor de autoconducere și autoaprovizionare 
teritorială.

Plenara cheamă toți oamenii muncii din agricultură 
să nu precupețească nici un efort pentru obținerea în 
acest an a unui belșug de produse agricole vegetale și 
animale, în vederea asigurării bunei aprovizionări a 
populației și industriei și creării unor disponibilități 
cît mai mari pentru export, astfel incit să realizăm și să 
depășim prevederile în acest domeniu al comerțului ex
terior.

în strînsă legătură cu obiectivele planului producției 
vegetale și animale, analizînd în spirit critic și autocri
tic modul în care se realizează lucrările de îmbunătățiri 
funciare și cele de gospodărire a apelor, plenara cere

Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Con
siliului Național al Apelor, tuturor instituțiilor și orga
nismelor centrale și locale care au sarcini în aceste do
menii să ia toate măsurile tehnice și organizatorice ne
cesare pentru înfăptuirea Programului național de asi
gurare a unor producții sigure și stabile prin creșterea 
productivității pămîntului, mai buna organizare și fo
losire în mod unitar a terenurilor agricole, a întregii su
prafețe a țării, realizarea irigațiilor pe 55—60 la sută 
din suprafața arabilă, a lucrărilor de desecări și com
batere a eroziunii solului. Se vor intensifica eforturile pen
tru realizarea planului de acumulări, îndiguiri și stăvi
lire a torenților, în strînsă corelare cu programul unitar 
de realizare în complex a lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare.

Plenara adresează tuturor oamenilor muncii din agri
cultură și din unitățile de gospodărire a apelor — me
canizatori, țărani cooperatori și producători particulari, 
tehnicieni, specialiști — chemarea să-și concentreze forțele 
pentru realizarea la termen, conform graficelor, a amenajă
rilor pentru irigații în sisteme mari și locale, a lucrărilor 
de desecări și de combatere a eroziunii solului prin tera- 
sări, benzi înierbate, arături pe curba de nivel și prin 
alte metode, a căror eficiență a fost confirmată de prac
tica unităților agricole fruntașe.

Plenara cheamă toți locuitorii satelor ca, organizați 
pe brigăzi speciale, alcătuite din cooperatori și alte cate
gorii ale populației, să contribuie în mai mare măsură 
la urgentarea lucrărilor pe toate șantierele de îmbună
tățiri funciare. Acum, în condițiile specifice acestui an, 
este nevoie să se acționeze cu toate forțele pentru eli
minarea apelor în exces și punerea în stare de funcțiune 
a amenajărilor pentru irigații, în vederea înfăptuirii pro
gramelor de udări.

Avînd în vedere rolul important al științei și cercetă
rii agricole în realizarea planului și a programelor, în 
creșterea producțiilor agricole vegetale și animale, ple
nara cere Academiei de Științe Agricole și Silvice și 
cheamă cercetătorii, pe toți oamenii muncii din insti
tutele și stațiunile de specialitate să asigure crearea și 
difuzarea operativă a unor soiuri și hibrizi de plante de 
înaltă productivitate, cu rezistență sporită la boli și dău
nători, la ger și secetă, precum și înfăptuirea programe
lor de îmbunătățire a raselor de animale în scopul creș
terii producțiilor de came, lapte, lină.

Apreciind eforturile oamenilor muncii din silvicul
tură pentru întreținerea, dezvoltarea și valorificarea su
perioară a patrimoniului forestier, plenara cere Ministe
rului Silviculturii să acționeze cu hotărîre în vederea 
înfăptuirii ritmice și la toți indicatorii a planului în 
acest important domeniu al economiei naționale.

Plenara adresează tuturor oamenilor muncii din sil
vicultură chemarea de a face totul pentru îndeplinirea 
exemplară a programului de întreținere și regenerare a 
pădurilor, pentru intensificarea acțiunilor de valorificare 
a tuturor resurselor din fondul silvic — fructe, ciuperci, 
vînat, pescuit — precum și pentru dezvoltarea apicul
turii, sericiculturii, culturii plantelor medicinale.

Subliniind importanța deosebită a măsurilor stabilite 
de conducerea partidului privind înlăturarea cu fermi
tate a risipei, reducerea consumurilor de energie, com
bustibil și lubrifianți, introducerea în circuitul econo
mic a resurselor refolosibile, plenara cere Ministerului 
Agriculturii și Industriei Alimentare, Consiliului Național 
al Apelor, Ministerului Silviculturii să asigure respec
tarea legilor, înfăptuirea exemplară a hotărîrilor și pro
gramelor referitoare la aceste domenii de activitate.

Plenara cheamă mecanizatorii, tehnicienii, mecanicii 
și inginerii, cadrele de conducere din I.A.S., S.M.A., 
C.A.P., industria alimentară, din unitățile de gospodă
rire a apelor și cele silvice să acționeze cu hotărîre și 
spirit de răspundere pentru economisirea energiei, a com
bustibililor și materialelor, recuperarea, recondiționarea 
și refolosirea unor cantități cît mai mari de piese de 
schimb și subansamble. Se va urmări cu consecvență 
încadrarea în cheltuielile de consumuri materiale la 1 000 
lei producție prevăzute, contribuind pe această cale la 
creșterea eficienței economice.

Plenara cere Ministerului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, organelor agricole județene să ia toate 
măsurile pentru ca, pe baza experienței acumulate pînă 
acum, să se realizeze în toate unitățile crescătoare de 
animale instalațiile pentru producerea biogazului, pre
cum și a celor de folosire a energiei solare și a vîntului 
astfel incit în fiecare unitate să se asigure, pe aceste căi, 
îndeosebi în perioada iernii, întreaga cantitate de ener
gie necesară.

Consiliul Național al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor va acționa cu 
hotărîre pentru ca în toate unitățile din subordinea or
ganismelor componente ale acestui reprezentativ forum 
să fie respectate principiile democrației noastre socia
liste, normele conducerii colective, să crească răspun
derea consiliilor de conducere din unitățile de stat și 
cooperatiste, să se manifeste plenar rolul adunărilor ge
nerale și al consiliilor oamenilor muncii.

Participanții la plenara Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, exponenți ai voinței oamenilor muncii pe 
care-i reprezintă în acest forum, își exprimă adeziunea 
deplină la politica internă și externă a partidului și sta
tului nostru, elaborată sub conducerea și cu contribu
ția decisivă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, dînd o înal
tă apreciere activității neobosite depuse de secretarul 
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, în slujba partidului, a țării, 
a cauzei păcii și înțelegerii între popoare și se angajează 
ferm să facă totul pentru a întîmpina cu realizări deose
bite în muncă a 40-a aniversare a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Co
munist Român — evenimente de importanță istorică în 
viața patriei, a întregului nostru popor.
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Valorificăm cu folos practic propunerile cursanților
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Cercul de învățămînt 
politico-ideologic pe care 
îl conduc este format din 
39 de cursanți — muncitori, 
turnători, formatori, dez- 
bătători și uscători de for
me din turnătoria de piese 
mecanice a Combinatului 
siderurgic Călan. Avem un 
cerc bun, în care reali
zăm dezbateri vii, antre
nante, o bună legare a 
politicii economice a parti
dului cu viața, cu sarcinile 
și realitățile din combi
natul siderurgic, din secția 
în care lucrăm. în același 
timp, punem un accent 
mare pe stimularea gîndi- 
rii active a oamenilor, pe 
încurajarea inițiativei, idei
lor și propunerilor meni
te să ducă la perfecționa
rea organizării producției 
și a muncii, a tehnologiilor 
și procedeelor care mijlo
cesc obținerea unei efi- 
ciențe sporite în producție.

în dezbaterile de pînă 
acum, cînd ne apropiem de 
încheierea anului de stu
diu, am avut teme de mare 
actualitate pentru progre
sul economico-social al pa
triei, cum sînt creșterea 
productivității muncii, rea
lizarea producției fizice și 
nete, îmbunătățirea calită
ții produselor, aplicarea a- 
cordului global în cadrul 
principiilor mecanismului 
economico-financiar. Cînd a 
fost nevoie am invitat la

dezbateri economiști sau 
ingineri care au explicat 
în ce constă mecanismul 
eficienței economice, ce 
măsuri trebuie să între
prindem pentru îndeplini
rea indicatorilor cuprinși 
în acordul global.

Problematica economică 
dezbătută a îrftrunit un in
teres viu din partea tuturor 
cursanților, ea stîrnind, în

100 de turnări, în timp ce 
cel din amestecul amintit, 
care este și mult mai 
scump, are o rezistență de 
o singură turnare. De aici, 
rezultă o economie de a- 
mestec de 50 la sută Ia 
fiecare formă. Așa se face 
că în primele 4 luni din 
acest an colectivul nostru 
a realizat o economie de 
aproape 30 000 lei. Un alt

învățămîntul politico-ideologic - 
nivel, conținut, eficiență

același timp, interesul pen
tru buna 
producției, 
de climat 
au adus un important nu
măr de propuneri a căror 
aplicare a contribuit la 
perfecționarea muncii în 
mai multe direcții. De pil
dă, cînd am discutat pro
blemele reducerii consumu
rilor de materii prime, ma
teriale. energie și .com
bustibili, muncitorul forma
tor Mihai Dragomir a pro
pus o soluție ingenioasă, 
anume ca la partea infe- 

'rioară a formelor sub a- 
mesteeul de nisip, cuarț 
și rășini sintetice să se 
așeze beton normal, iar nu
mai peste acest pat de 
beton să se așeze un strat 
din acest amestec. Patul 
din beton rezistă la circa

desfășurare a 
Intr-un astfel 
mulți cursanți

active ale pieselor la 
cît mai apropiate de 
finale, care să nece- 
un adaus redus de

exemplu se referă la cali
tatea pieselor și reducerea 
adausurilor de prelucrare. 
Mai exact, muncitorul Au
rel Mihăiescu a gîndit mai 
multă vreme cum să pro
cedăm să turnăm suprafe
țele 
cote 
cele 
site
prelucrare. Pentru aceasta 
el a propus redimensiona- 
rea formelor și a miezuri
lor acestora. Ideea a fost 
preluată și aplicată. Păcat 
că noi n-am mai urmărit 
cu exactitate ce economii 
de timp și materiale se

realizează pe această cale. 
E și destul de greu, dat 
fiind numărul mare 
piese unicat pe care 
turnăm, dar, important 
se pare faptul că ideea 
rezultate concrete, eficien
te.

Alte propuneri primite 
din partea cursanților se 
referă la reducerea consu
mului de energie electrică 
— prin eliminarea mersu
lui în gol a podului ru
lant, amestecătoarelor. sta
ției de prelucrare a ames
tecurilor clasice — creș
terea productivității mun
cii, folosirea mai bună a 
spațiilor de producție etc.

Considerăm că în acest 
fel învățămîntul politico- 
ideologic stimulează ini
țiativa și spiritul de răs
pundere al oamenilor, adu- 
cînd o contribuție impor
tantă la soluționarea mul
tor probleme de care de
pinde îndeplinirea sarci
nilor ce stau în fața co
lectivului nostru.

CONSTANTIN OPRICEANĂ, 
propagandist, 

secția turnătorie nr. 1 
a Combinatului siderurgic 

„Victoria" Călan

Stația C.F.R. Simeria. Șeful turei de serviciu, Octavian 
Raica si impiegatul de mișcare expeditor Ilie Condurache 
înmînează mecanicului documentele de expediere a mărfu
rilor pe care acesta le va duce operativ la destinație.

Continuatori ai tradițiilor populare de muncă
și spiritualitate
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Avram Negrilă — Gura- 
sada. Pentru obținerea a- 
jutoruliii de deces este ne
cesar să depuneți la Oficiul 
de pensii Deva o dovadă 
eliberată de Consiliul popu
lar comunal Gurasada, din 
care să rezulte venitul lu
nar ce l-a realizat tatăl dv„
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La sesizarea dumneavoastră 
adresată redacției răspund:

I.C.S. Mărfuri Industriale 
Hunedoara — sesizării tova
rășului lofalvi Vilhelm : Vă 
facem cunoscut că ceasor
nicele tip P 24 fabricate de 
întreprinderea „Victoria" A- 
rad la prețul de 790 lei 
sînt prevăzute cu pendulă, 
dar fără sistem sonor-gong.

întreprinderea de rețele 
și instalații de distribuția 
gazelor naturale Tîrgu Mu
reș — scrisorii expediate de 
Petru Pușcașu : Blocul A 
din strada Lenin — Deva a 
fost racordat la conducta 

distribuție dupâ cum

întrebări
Gheorghe Vasiu — Hu

nedoara. Potrivit prevede
rilor Decretului 246/1977, 
alocația de stat pentru 
copii se acordă cu luna 
următoare celei în care sînt 
îndeplinite condițiile legale.

întrucît ați solicitat drep
tul de alocație de stat pe 
data de 2 martie, urmea
ză să-l primiți începînd cu 
luna aprilie 1984.

amplu, concret pentru pro
gresul agriculturii, pentru 
bunăstarea întregului po
por" (de remarcat faptul 
că predările de corne la 
fondul centralizat ol statu
lui în această săptomină 
au însumat nouă tone, a- 
jungîndu-se astfel Io de
pășirea cu 8,4 tone a pla
nului aferent perioadei). 
Colocviul „Rolul familiei in 
creșterea și educarea to- 
piilor", procesele cinemato
grafice pe marginea fil
melor „Ilustrate cu flori de 
cîmp“ și „Întunericul alb", 
avindu-i in „completul de 
judecată" pe Ion Honaie, 
Rodica ferec, Aurelian Mi- 
hăilescu, Minodora Stermir, 
Cornel Hamuga ș.o., simpo
zionul „Valorificarea depli
nă a potențialului agricol 
al pămintului — obiectiv 
principal al satului nostru" 
au întregit o săptămină în 
care locuitorii Vorței au de
monstrat pe viu că sînt 
oameni care știu bine mun
ca ogorului, a creșterii a- 
nimalelor, 
fie fruntași 
joc, fiind 
nădejde ai tradițiilor popu
lare de muncă și spiritua
litate.

in aer liber în incinta că
minului cultural din Vorța 
s-au perindat toți artiștii 
amatori din comună, înce
pînd cu formațiile de dan
suri populare în care au 
evoluat, dezinvolt, copii 
de-o șchioapă, continuînd 
cu grupurile vocale de mu
zică populară ale elevilor 
școlii generale de 10 ani 
și încheind cu „consacrații" 
— formațiile artistice ale 
căminelor culturale din toa
te cele șapte sate ale co
munei (brigăzile artistice, 
grupurile vocale și folclo
rice, taraful și soliștii de 
muzică populară). Invitații 
actualei ediții a festivalu
lui — artiștii amatori din 
comuna Certeju de Sus — 
au fost răsplătiți, la rîndul 
lor, cu aplauze la scenă 
deschisă de numeroșii spec
tatori prezenți la această 
mare sărbătoare a spiri
tualității locuitorilor Vorței.

„Primăvara Vorțană" o 
constituit, de fapt, încheie
rea unui șir de manifes
tări politico-ideologice, de 
educație revoluționar-pa- 
triotică ce au avut loc în 
fiecare sat al comunei pe 
parcursul săptămînii 13-20 
mai a.c. De largă audien
ță s-a bucurat dezbaterea 
„Programul unic — program

o împletire ar- 
a tradiției cu

țe/ — 
monioasă 
noul.

Duminică, 20 mai a.c., 
această armonioasă și, în 
același timp, firească îm
pletire s-a reliefat cu și 
mai multă pregnanță. La 
manifestările prilejuite de 
cea de-a treia ediție a 
Festivalului „Primăvara Vor- 
fană“, noul - microfoane, 
coloane de amplificare, 
stație — a sprijinit strălu
cirea tradiției moților mu
reșeni — obiceiuri de clacă 
și șezătoare, îndrăgite me
lodii de muzică populară, 
dansuri specifice zonei. De 
fapt, pe scena amenajată

Ne-am obișnuit de multă 
vreme, tineri și virstnici 
deopotrivă, cu fața nouă, a 
satului românesc, cu pan
glica de asfalt ce îmbracă 
fostele uliți și drumuri ale 
carelor, cu pădurea de an
tene de pe casele noi 
(multe cu etaj) ale gos
podarilor. Și, totuși, mai 
sînt - și în județul nostru 
— localități rurale izolate 
în care tumultul timpului 
nu a produs „mutații radi
cale", arhaicul avind încă 
rădăcini viguroase și ramuri 
puternice — în portul și vor
ba oamenilor, în rusticul 
gospodăriilor. Astfel »i s-au 
înfățișat, în aceste zile, 
satele de muhte ale Vor-

ca

j

J
9urmează: in data de

— scara A, 
1984
11 aprilie 1984 
ți C.

prilie 1984
10 aprilie 
D și E, în
— scârile B

a- 
în 

scârile

popular al o* 
sesizării 

Vitan,

Consiliul 
roșului Hațeg - 
tovarășului Marin 
om al muncii la G.S.C.F.I. 
— șantierul Hațeg : S-a luat 
legătura cu conducerea 
șantierului și ați fost tre
cut pe lista cu ordinea 
prioritate pentru a vi se 
partiza un apartament 
fondurile statului.

răspunsuri
așa cum prevede articolul 
20 din Hotărîrea 880/1965.

Ironim Făniș — Chitid. Po- j 

trivit prevederilor art. 43 din ț 
Decretul 425/1981, invalizii 
de război sînt scutiți se , 
plata impozitelor ți taxelor ț 
cum ar fi : impozitul pe i 
clădiri și pe terenuri și , 
taxele asupra mijloacelor * 
de transport, pentru folosi- \ 
rea locurilor - L,‘ J* 
desfacere, pc.„.w 
rea autorizațiilor in dome- ) 
niul construcțiilor, pent'u ( 
folosirea mijloacelor pu- 7 
blice de afișaj și reclamă, i 
pentru șederea in stațiuni- ( 
le balneoclimaterice, pen- i 
tru vizitarea muzeelor și J 
pentru deținerea de ciini. ț

Ei vor duce peste ani tradițiile spiritualității locuitori
lor Vorței. Foto MIRCEA BELE

dar știu și 
la cîrrtec 

continuatori de

sâ

t
1

r publica de î 
pentru ehbera- J

Sporirea productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

ționează în vederea înde- 
plinirii ritmice a sarcini
lor de plan, creșterii pro
ductivității sînt multiple. 
Ele vizează cu predilecție 
factorul uman, conștienti
zarea muncitorilor pentru 
lucrul bine făcut și la 
timp, fără consumuri ma
teriale suplimentare. Sîn- 
tem la începutul unui drum 
greu pe care trebuie însă 
să—1 străbatem pînă la ca
păt. Acestui scop îi sînt 
subordonate toate acțiu
nile întreprinse de organi-

zația noastră de partid : 
creșterea producției pe sea
ma productivității muncii.

Căutările în această di
recție continuă. Șeful sec
ției ne spunea că în scurt 
timp se va rezolva 
soluție 
B.C.A., 
sistem 
gere a 
electrod. Avantaje ? Se 
reduce considerabil efortul 
fizic, forța de muncă folo
sită pentru această opera
ție, crește calitatea și rit
mul de ambalare a pro
ducției.

noua 
de ambalare a 

utilizîndu-se un 
pneumatic de tra- 

benzii și sudare cu 
Avantaje ?

MIRCEA D1ACONU

Cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii - 
puternic mobilizați la prășit și recoltatul furajelor

(Urmare din pag. 1)

7 ha, pentru a încheia lu
crarea. în același timp ne 
preocupăm de transporta
rea din cîmp și depozita
rea furajeLsr. Cooperatorii 
Vasile Popa, Augustin 
Henț, Otilia Moga, Ion 
Jula, Petru Dubar ș.a., au 
adunat deja 
de pe 11 ha 
tă în fînar.

Activitate 
întHnit și 
C.A.P. Brănișca. Se mun
cea in toate sectoarele. 
Mecanizatorul Eugen Mîr- 
za realiza prașila a doua 
mecanică pe cele 75 ha 
cultivate cu cartofi. Pînă 
ieri dăduse gata aproape 
jumătate din suprafața 
menționată. Dis-de-dimi- 
neață a intrat la prășitul 
porumbului mecanizatorul 
Nicolae Cioază, specialistul 
unității la această cultură. 
A muncit bine. Pînă seara 
finalizase lucrarea pe a- 
proape 20 ha. în grădina 
legumicolă, un grup de 
cooperatoare, în frunte cu

trifoiul cosit 
Și îl transpor-

intensă am 
pe ogoarele

inginera Viorica Jula, șefa 
fermei, se aflau la recol
tatul cepei verzi. Aflăm 
că cele mai vrednice sînt 
Cornelia Duca, Letiția Be- 
dea, Marioara Josan și E- 
lena Cainanț. Sub directa 
coordonare a lui Tovică 
Manea, președintele unită
ții, începuse însilozarea fu
rajelor, lucrare pe care o 
efectuat! mecanizatorii Ion 
Ungur, Viorel Jurcă și Ion 
Dăncuș. Ei asigurau re
coltatul, transportul și ta- 
satul straturilor de masă 
verde și paie. „Pînă acum 
— arăta președintele coo
perativei — avem însilo- 
zate peste 200 tone și ac
țiunea continuă în ritm 
susținut. A fost împărțită 
pe membri cooperatori su
prafața de 40 ha cultivată 
cu lucernă și de astăzi oa
menii au și intrat la coa
să".

Pe tarlaua „Grădină-1 a 
C.A.P. Leșnic ieșiseră un 
mare număr de coopera
tori la prășitul cartofilor. 
Notăm numele unora din
tre ,cei. mai harnici:. Gale-,

nia Blaj, Ileana Belea, Fe
licia Ludovic, Adolf Mun
tean, Gina Petrescu, Liviu 
Blăjan și Clara Avramescu.

„Pe bună dreptate sub
linia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la ple
nara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, — ne 
spune Virginia Belea, pre
ședintele cooperativei, a- 
flată în mijlocul oameni
lor —, că efectuarea la 
timp și de calitate a pra- 
șilei este deosebit de im
portantă pentru buna dez
voltare a culturilor, pentru 
obținerea unor recolte bo
gate. De aceea și noi ne-am 
mobilizat cu toate forțele, 
pentru a executa prașila 
întîi la toate culturile pră- 
șitoare cît mai grabnic. La 
cartofi și sfeclă, unde a- 
vem cultivate suprafețe 
mai mici, prășim manual, 
iar la porumb, Gheorghe 
Rusu a început chiar astăzi 
prășitul mecanic pe cele 
60 ha cultivate".

La Vețel se efei tun a 
doua prașilă manuală la 
sfecla furajeră. Cou|»’ a.o- 
rii Irina Traian, Oliv ia 
Bulea, Maria Datcâ. ' Ihi- 
zela Drăghici. Lucia . Puiț 
ș.a. au finalizat pină ieri 
mai mult de jumătate din 
suprafața cultivată. La car
tofi se prășeau ultimele 5 
ha din cele 30 ha cultiva
te. în cîmp, împreună cu 
cooperatorii Asinefta ,Be- 
dea. Aurelia Bucur, Corne
lia Popa, Avei Puiț, Ale
xandru Matiaș ș' Lazăr 
Boancă se afla inginerul 
șef al cooperativei, Ioan 
Nistor, care cerceta calita
tea lucrării. „Astăzi înche
iem prașila întîi Ia cartofi 
și vom începe 
De asemenea, 
bilizat pentru 
bazei furajere 
zatorii Cătălin Aurel ți Lu
cian Bobar au și intrat la 
recoltatul celor 30 ha de 
secară —. căutînd să re
coltăm cît mai repede toa
te furajele, să le depozi
tăm și însilozăm în bune 
eorjdjții". , , , ,

la morcovi, 
ne-am mo- 

pregătirea
— mocan i-
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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

{ DIN ȚĂRILE SOCIALISTE j

(Urmare din pag. 1}

mai corespunzătoare de 
mărfuri pentru nevoile 
populației, așa cura este 
stabilit în plan, să asigure 
eliminarea hotărîtă a ori
căror cauze care duc la 
creșterea costurilor de pro
ducție și afectează indicele 
de prețuri.

Comitetul Politic Execu
tiv a cerut Comitetului de 
Stat pentru Prețuri, orga
nelor financiar-bancare să 
intensifice activitatea de 
îndrumare! și control, pen
tru realizarea sarcinilor de 
reducere a costurilor de 
producție, pentru» stabili
rea și aplicarea corectă a 
prețurilor in economie, 
pentru a nu admite nici 
un fel de majorare a pre
țurilor.

Analiza situației prețuri
lor pe piața țărănească a 
evidențiat că, în urma mă
surilor privind respectarea 
strictă a prețurilor de 
mercurial pentru vînzările 
efectuate de producătorii 
agricoli, indicele prețurilor 
a scăzut. în primul trimes
tru al acestui an. față de 
nivelul existent în aceeași 
perioadă a anului 1983, 
prețurile nominale fiind

mai mici Ia toate grupele 
de produse. In scopul men
ținerii in continuare a pre
țurilor la nivelul stabilit. 
Comitetul Politic Executiv 
a indicat consiliilor popu
lare ți celorlalte organe de 
stat, care au răspunderi în 
acest domeniu, să exercite 
in continuare un control 
exigent asupra prețurilor 
practicate pe piața țără
nească. stimulind interesul 
producătorilor agricoli de 
a-si desface produsele in 
conformitate ca prevederi
le mercurialului.

in continuare. Comitetul 
Politic Executiv a exami
nat ți aprobat Raportul 
privind planul de școlari
zare si numărul de burse 
pe anul școlar 19841985. 
la toate gradele de invăță- 
mint. S-a subliniat că pre
vederile acestui plan — 
care urmează să fie in 
continuare îmbunătățite — 
reflectă preocuparea stator
nică a partidului și statu
lui nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
de a crea scolii romanești 
toate condițiile necesare 
realizării unui invățămint 
de înaltă calitate, strins le
gat de viață, de nevoile si 
cerințele concrete ale dez

voltării noastre economice 
și sociale, care să asigure 
pregătirea de cadre temei
nic calificate pentru toate 
domeniile de activitate. Co
mitetul Politic EXecutiv a 
aprobat, dă asemenea, nu
mărul burselor ce se vor 
acorda ele st lor și studen
ților în anul școlar 1984— 
1985. asigurindu-se, prin- 
tr-o mai judicioasă repar
tizare a acestora, condiții 
tot mai bune de învăță
tură. de muncă și de viață 
tineretului studios din pa
tria noastră.

De asemenea. Comitetul 
Politic Executiv a exami
nat și aprobat propunerile 
de primire la studiu in Re
publica Socialistă România 
a cetățenilor străini, in a- 
nul universitar 1984’1983.

In cadru] ședinței, tova
rășul Nicolae Ceau-es'-u a 
prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială 
de prietenie efectuată. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceausescu. în perioada 7— 
10 mai. in Pakistan, la in
vitația președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, 
general Mohammad Zia-ul 
Haq.

In continuare, in cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a informat de- ’ 
spre vizita de prietenie pe ■ 
care a făcut-o, împreună ’ 
cu tovarășa Elena j 
Ceaușescu, în zilele de 10 | 
și 11 mai. în Republica A- * 
rabă Siriană, la invitația | 
secretarului general al . 
Partidului Baas Arab So- | 
cialist, președintele Repu- . 
blicii Arabe Siriene, Hafez I 
Al-Asad, și a doamnei A- J 
nisse Al-Assad.

Aprobînd în unanimita- J 
te rezultatele vizitelor efec- ■ 
tuate de tovarășul Nicolae I 
Ceausescu, împreună cu to- * 
varășa Elena Ceaușescu, în I 
Pakistan si Siria, Comite- J 
tul Politic Executiv a ce- | 
rut guvernului, ministere- . 
lor și organelor economice | 
centrale să ia toate măsu- < 
rile pentru transpunerea | 
fermă in viață a înțelege- « 
rilor convenite, pentru ini- I 
țierea si realizarea de noi ’ 
acțiuni menite să ducă la > 
amplificarea și mai puter- J 
nică a colaborării și coope- > 
rării României cu aceste I 
țări. în condiții reciproc , 
avantajoase. i

Comitetul Politic Execu- , 
tiv a soluționat, de aseme- I 
nea. probleme curente ale , 
activității de partid si de ■ 
stat ’

ț O BERLIN 22 (Agerpres).
i — Colectivul Institutului de 
i cercetări pentru sudură din 
1 Halle a creat un robot 
ț pentru sudarea subansam- 
1 blelor cabinelor și carose- 
| rirlor de automobile.
1 Sfera utilizării roboților
1 se lărgește continuu în in- 
i dustria S.D.G. In cufsul ac-
1 tuciului cincinal, in indus- 
| tria R.D.G. vor funcționa 
l aproximativ 45 000 roboți 
" industriali.
) o BEIJING 22 (Agerpres).

— Primul avion-cargou rea- 
i Uzat de constructorii chi

nezi a realizat, zilele trecu- I 
te, zborul de probă efectuat |ț 
între orașele Chengdu și i 
Lhasa — informează agen- > 
ția Zhina Nouă. Avionul, ț 
denumit „YUN-8", cu patru i 
motoare turbopropulsoare, ? 
are o autonomie de zbor \ 
de 5 600 km și o copaci- 
tate de încărcare pentru , 
mărfuri de 20 tone. 1

Cu aproape două luni ț 
înainte, a avut loc testa- i 
rea cu succes a primului J 
avion cu reacție pentru pa- ț 
sageri — realizat de specia- 1 
liștii chinezi — „YUN-10-02". J

U. J. C. M. HUNEDOARA
cu sediul în Deva, str. A. Vlaicu nr. 1, tel. 14320 

ÎNCADREAZĂ
• lucrător gestionar la chioșcul de desface

re din piața Orăștie.

SPOKT
Întîlnire a delegației 

Partidului Comunist Român 
cu secretarul general adjunct 

al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol

MADRID 22 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise 
un salut cordial secretaru
lui general al Partidului 
Socialist Muncitoresc Spa
niol (P.S.M.S.), președintele 
guvernului spaniol, Felipe 
Gonzales, precum și cele 
mai bune urări de sănătate 
și succes.

Conducătorului partidu
lui și statului nostru î-au 
fost transmise din partea

sc-crezaruiui generai ai 
PS.MK. Felipe Gonzales, 
un călduros salut, urări de 
sănătate și fericire perso
nală. de noi succese po
porului român in dezvolta
rea economică și socială a 
patriei.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de întilnirea 
delegației P.C.Ft, condusă 
de tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.CJL. cu 
secretarul general adjunct 
al P5.M5, vicepreședin
tele guvernului spaniol, Al
fonso Guerra.

ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" 
DINAMO - STEAUA 2-1 (1-1)

■ NAȚIUNILE UNITE, - 
Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a intrunit, luni 
seara, — la cererea grupu
lui țărilor arabe — pentru 
a lua in discuție atacul în
treprins de forțele israelie- 
ne împotriva taberei pales- 
tiniene de la Ain Heloue, 
de lingă Saida, in sudul 
Libanului. In cadrul dezba
terilor au luat cuvîntul, in
tre alții, reprezentanții Ku
weitului, Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei și 
Libanului. Vorbitorii au 
condamnat acțiunea forțe
lor israeliene, și au cerut 
Consiliului de Securitate să 
acționeze pentru a deter
mina Israelul să se retragă 
din sudul Libanului și să 
respecte suveranitatea și 
integritatea teritorială ale 
acestui stat.

■ SEUL. — După cum 
transmit agențiile interna-

ționale de presă, in mai 
multe centre universitare 
sud-coreene au luat am
ploare demonstrațiile stu
dențești pentru drepturi de
mocratice. împotriva stu
denților au intervenit uni
tăți ale poliției. In timpul 
ciocnirilor ca'e au cruț loc 
S-au inregist'at mai multi 
răniți.

Gteva sute de demon
stranți au fost reținuți.

■ BONN. - In apropierea 
bazei militare vest-germane 
de la Mutlangen, situată la 
35 km est de Stuttgart, 
unde se amplasează rache
te nucleare americane cu 
rază medie de acțiune, a 
fost organizată o „tabără 
a păcii*. In această tabă
ră, organizațiile de luptă 
pentru pace și dezarmare 
vest-germane au organizat 
mai multe acțiuni de pro
test față de instalarea ra
chetelor nucleare în Euro
pa. Poliția a intervenit, o- 
perind arestări.

.Cupa Romanici- la 
fotbal, competiție ce se 
desfășoară sub genericul 
-Daciadei". a fost cuce
rită la actuala. ediție de 
echipa Dinamo care, -în 
finala disputată pe sta
dionul „23 August" din 
Capitală, a învins cu sco
rul de 2—1 (1-—1) forma
ția Steaua.

Scorul a fost deschis 
în minutul 10 de echipa 
Steaua : la o acțiune ra
pidă de atac. Stoica i-a 
pasat balonul lui Lăcă
tuș și acesta, din interio- 
rui careului mic, l-a tri
mis în plasa porții lui 
Moraru. în minutul 31 
fotbaliștii de la Steaua au 
avut o bună ocazie de 
a-și mări avantajul, dar 
mingea șutată puternic 
de fundașul Eduard a lo
vit bara. Formația dina- 
movistă iese mai decisă 
la atac și cu un minut 
înainte de încheierea pri
mei reprize Custov, cu 
un șut sec de la margi
nea careului de 16 m, 
marchează golul egaliza
tor.

în minutul 53 Orac în
scrie golul victoriei echi
pei Dinamo București, 
care cîștigă pentru a cin- 
cea oară prețiosul trofeu.

Au jucat următoarele 
fortnații; Dinamo : Mo
raru — Rednic. Nicolae, 
Ion Marin, Stănescu (Măr
ginean), Dragnea, Custov, 
Andone, Țălnar, Augus
tin, Orac ; Steaua : Duca- 
dam — Laurențiu, FI. 
Marin, Belodedici, E- 
duard, Majaru, Stoica, 
Petcu (Diaconescu). Pițur- 
că (Cîmpeanu), Lăcătuș, 
Balint.

★
In deschidere s-a dis

putat finala campionatu
lui republican de juniori, 
în care echipa Partizanul 
Bacău a întrecut cu 6—4 
(după executarea lovitu
rilor de la 11 m) forma
ția Dinamo București. La 
sfirșitul celor 80 de mi
nute regulamentare de 
joc. scorul a fost egal: 
1—1.

(Agerpres)

Succes deveon în concursul internațional 
de atletism de la Havana

HAVANA 22
preș). — In cadrul con
cursului internațional de 
atletism de la Havana, 
proba feminină de 1500 
m a revenit sportivei cu
baneze Eloisa Kerr, în 
4’21”8/10, urmată de Mar
gareta Keszeg (România, 
sportivă legitimată la 
C.S. „Cetate* Deva) — 
4’25”9/10 și Ileana Biset 
(Cuba) — 4’36”4/10. La 
aruncarea discului a cîș- 
tigat Hilda Ramos (Cuba)

de 
Marita Marten (Cuba) — 
67,04 m si-Daniela Costin 
(România) — 61,26 m. In 
proba de lungime pe pri
mul loc s-a situat Ivano
va (UBS5.) — 6.S2 m. 
iar la înălțime victoria a 
revenit sportivei cubane
ze Costa — 1,95 m. în 
concursul masculin, pro
ba de 200 m a revenit 
lui Tomas Bondares (Cu
ba) cu 20”82/100, urmat 
de coechipierul său Sil
vio Leonard — 20”89/100.

(Ager- — 67,10 m, urmată
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COMBINATUL DE PRELUCRAREA 
LEMNULUI ARAD

sir. A. Vlaicu, nr. 14, telefon 47064, 47905,
47984, 44576, interior 191, 291, 131
Vinde unităților socialiste din județul Hu

nedoara următoarele piese din stoc ;

• motoare electrice diverse

• motoare de frecvență MIF

9 electroventile pneumatice și hidraulice

• pompe „Aversa" diferite tipuri

9 aparate de măsură și control,

© piese schimb auto (tractor, Ifron, moiosti- 
vuitor, AFL, Tatra, Multicar 24, 25, elec
trocar)

• piese schimb utilaje prelucrarea lemnu
lui

• materiale de instalații

9 materiale electrice de întreținere.

PIERDERErm.ca"™
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V 1 N Z A R I

• Vind apartament două
camere, confort I sporit, preț 
convenabil. Deva, Eminescu, 
bloc 13 A, scara A, etajul II, 
apartament 8. (807)

• Vind apartament trei 
camere, preț convenabil. Deva, 
telefon 21743, după orele 19.

(768)
• Vind casă, anexe gospo»

dărești (grădină). Bretea-Strei, 
salul Plopi, nr. 73. (806)

• Vind casă mare parter, 
ocup abilă, curte, grădină mare. 
Orăștie, str. Dobrogeanu Ghe- 
rea 9. Informații, Lugoj, Bo- 
jinea 8, telefon 963 — 11710.

(c. 18)
• Vind Dacia 1300. Deva, 

telefon 17736, orele 19—21.
(786)

• Vind Dacia 1166. Orăștie, 
telefon 41636, orele 17—22.

(782)
• Vind Mercedes D. Deva,

B-dul Deeebal, bloc D, scara 
C, apartament 10. (805)

• Vind radiocasetofon
sharp GF 767, dublă casetă, 
dublu stereo 4 x 90 W nou. 
Hunedoara, telefon 16025 și 
16590. (800)

• V’ind mașină universală 
pentru operații de abricht, 
grosime, burghiu circular, 
precum și incubator pentru 
100 ouă. Brad, strada Crîngn- 
lui 31, telefon 51894.
• Vind boxe Sony SS—414,

86 W, 8 Ohm. Deva, telefon 
12025. (801)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, eliberată de C.S.H., pe 
numele Crușoveanu Eugen. O 
declar nulă. (c. 17)

ANIVERSARE
• Dana urează mamei sale, 

Emilia Florian, cu ocazia ani
versării zilei de naștere, multă 
fericire și „La mulțî ani".

DECESE
• Silvia soție și familia 

mulțumesc tuturor eelor care 
prin prezență, flori, telegrame 
au luat parte la durerea lor 
pricinuită de moartea celui 
care a fost

Savin Trufașa.

• Colectivul Cooperati
vei de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor 
din Hațeg este alături de 
colega Octavia Dragoș în 
clipele grele, prin decesul 
soțului

Dragoș Gheorghe. 
economist, în vîrstă de 49 
ani.

Transmitem sincere con
doleanțe familiei îndoliate.

• Colectivul de oameni 
ai muncii de la cariera 
Crăciunești anunță cu pro
fund regret încetarea 
prematură din viață a ce
lui care a fost un bun to
varăș de muncă

BULZ GHEORGHE.
exprimăm sincere con

doleanțe familiei îndoliate.
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