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SUB CONDUCEREA PARTIDULUI 40 DE ANS

DE PROFUNDE PREFACERI SOCIALISTE

Dezvoltarea susținută a economiei in profil 
teritorial, înfăptuirea autoconducerii 

și autoaprovizionării — în centrul
activității consiliilor populare

ALEXANDRU VOICULESCU, 
prim-vicepreședinte 

al Comitetului executiv 
al Consiliului popular 

județean

SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM AL
DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, marți, 
26 iunie, s-au desfășurat 
lucrările sesiunii Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiul sesiunii au luat loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Participanții au aprobat, 
în unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Raport cu privire la 
proiectul Planului națio
nal unic de dezvoltare eco
nomică și socială a Româ
niei în anul 1985.

2. Raport cu privire, la 
Proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii,

perioada

la

sedustriei alimentare, gos
podăririi apelor și silvi
culturii în anul 1985.

3. Raport cu privire la 
schița preliminară de dez-

. voltare economico-socială a 
României în 
1986—1990.

4. Raport cu privire 
schița preliminară de dez
voltare a agriculturii și 
industriei alimentare în 
perioada 1986—1990.

în ședința plenară au 
luat cuvîntul 16 tovarăși.

în intervențiile lor, vor
bitorii 
deriță 
țională 
zintă 
dezbaterii 
tarea generală 
arătînd că acestea 
zează pe succesele 
obținute de poporul român 
în cele patru decenii care 
au trecut de la victoria re
voluției de eliberare so
cială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă. cu 
deosebire după Congresul 
al IX-lea al partidului, 
de cînd în fruntea parti-

aU scos în evi- 
importanța excep- 
pe care o repre- 

documentele 
pentru 

a

supuse 
dezvol- 
patriei, 
se ba- 
istorice

dului și a țării se află 
tovarășul Ntoolae 
Ceaușescu, strategul șt cîr- 
maciul întregii dezvoltări 
economice și sociale a 
României. Prevederile cu
prinse în proiectele supuse 
dezbaterii, concepute intr-o 
viziune unitară, de amplă 
perspectivă, definesc di
recțiile și orientările fun
damentale ale ' mersului 
mereu ascendent al econo
miei românești pe calea 
edificării societății 
liste multilateral 
ta te.

Participanții la 
au dat 
contribuției 
originale, 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la ampla activitate de sta
bilire și elaborare a orien
tărilor și obiectivelor de
finite în aceste importante 
documente, a căror trans
punere în viață vor asigura 
prin munca unită a între-

socia- 
dezvol-

sesiune
o înaltă apreciere 

hotărîtoare, 
a secretarului

Ne apropiem cu profunde 
sentimente patriotice de îm
plinirea a 40 de ani de la 
victoria revoluției de elibe- . 
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă. Am parcurs în acești 
ani de eră nouă drumul de 
la o țară înapoiată din toa
te punctele de vedere la a- 
cela de țară în curs de dez
voltare, cu perspectiva tre
cerii într-un viitor apropiat 
la stadiul de țară mediu 
dezvoltată. Pe acest d>um 
glorios, Partidul Comunist 
Român a condus cu înțelep
ciune și fermitate poporul 
spre împlinirea dezideratu
lui de progres, civilizație și 
bunăstare. Toate forțele na
țiunii noastre au fost orien
tate spre împlinirea acestui 
scop.

Aproape jumătate din cei 
40 de ani glorioși i-am stră
bătut sub conducerea celei

- mai mari personalități a 
României moderne, secreta
rul general al partidului și 
președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Marile noastre victorii în con-

strucția socialismului au 
fost obținute în „Epoca 
Ceaușescu", epocă deschisă 
de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului.

S-au afirmat cu'putere, în 
perioada respectivă, princi
piile democrației socialiste, 
ale autoconducerii și auto- 
gestiunii, principii in a căror 
definire și aplicare consec
ventă, personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu a 
avut rolul hotărîtor.

în acest cadru larg, de
mocratic își exercită atribu
țiile și consiliile 
Sub îndrumarea _
și organizațiilor de partid, 
ele coordonează

. nemijlocit întreaga activitate 
economico-socială din teri
toriu.

Privind prin prisma aces
tor responsabilități sporite, 
putem afirma cu îndreptă
țită mindrie că în dezvolta
rea economică a județului, 
în toți cei 40 de ani de via
ță nouă și liberă s-au obți
nut rezultate impresionante. 
Ca urmare a dezvoltării for
țelor de producție pe teri
toriul județului, deținem lo
cul I la producția de mine
reu de fier, locul al ll-Iea 
la energie electrică, fontă, 
oțel, laminate, cărbune, 
cocs, minereuri complexe.

populare, 
organelor-

sau conduc

Orientarea realistă către 
dezvoltarea și consolidarea 
bazei proprii de materii pri
me și energie, imprimată e- 
conomiei 
viziune de 
general a! 
ca județul 
devină în 
mat Congresului al IX-lea al 
partidului unul din marii 
furnizori de materii prime și 
energie, de fontă și oțel, de 
alte bunuri materiale. Pro
gresul pe care l-a înregis
trat an de an economia hu- 
nedoreană se datorează ex
tinderii și modernizării între
prinderilor, creării de ramuri' 
productive noi. Valoprea fon
durilor alocate în acest scop 
se ridică numai în actualul 
cincinal la peste 38 miliar
de lei.

Economia locală, pe care 
consiliile populare o conduc 
nemijlocit și în care lucrează 
peste 40 000 de oameni ai 
muncii, a cunoscut în cele 
4 decenii de libertate o dez
voltare în deplină armonie 
cu cea înregistrată în eco
nomia republicană.

Una din componentele de 
bază ale sale — industria 
mică — realizează astăzi un 
volum de producție indus
trială marfă de peste două 
ori mai mare decît cel 
anului 1980, cuprinzînd 
sfera ei aproape 9 000 de 
oameni ai muncii. Prin 
au fost puse

noastre cu clar- 
către secretarul 
partidului a făcut 
Hunedoara să 

anii care au ur-

al
în

ea
în valoare o
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Comunista Viorica Ciocan este șefă de echipă 
cuprifere de la I. TVI. Barza. Cu experiența profesională a

celule de flotație a noii Uzine 
_________ ____ _________________ ... r__________ celor 30 de ani lucrați, 

dar si cu dăruirea fată de me serie, ocupă numai locuri frun tașe în întrecerea socialistă.
Foio.N. GHEORGHIU

Se împlinesc 13 ani 
cînd la Hunedoara 
ționează o unitate subor
donată întreprinderii „Vi-
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
toate forțele

unitățile Consiliului 
agroindustrial Totești

în 
unic 
se acționează cu toate for
țele la întreținerea cultu
rilor prăsitoare. La C.A.P. 
Totești, mecanizatorii Petru 
Morar și Teodor Nicodim 
au încheiat cea de a trăia 
prașilă mecanică la car
tofi pe toate cele 220 ha 
cultivate. Acum se reali
zează al doilea tratament 
de combatere a manei și 
gîndacului din Colorado, lu
crare pe care mecanizato
rii Vaier Leoni, Marin Să- 
lăjean, Lascu Bălică. Mi
ron Vlăiconi și Cornel 
Olaru au finalizat-o pe 
mai mult de 60 ha. Pra
șila a doua manuală este 
terminată . pe 190 ha și, 
printr-o puternică mobili
zare a tuturor locuitorilor 
satelor — arăta Moise Mi
cloșoni, primarul comu
nei —, ea continuă în ritm 
bun în toate brigăzile coo-

perativei. Aflăm, de ase
menea. că în fruntea să
tenilor la prășitul manual 
al cartofilor și porumbu
lui se situează constant 
Lăscuț Cozac, Siminic Lă-

Ghcorghe Băcălete au în
cheiat în condiții de cali
tate prașila a Il-a meca
nică la cartofi, coopera
torii din cele trei brigăzi 
apropie de sfîrșit și prași-

C.U.A.S.C. TOTEȘTI

de
func-

Nimic nu se pierde
valorifică‘totul se

dra“ Orăștie, destinată 
valorificării materiilor pri
me secundare din blană 
naturală. An de an a cres
cut contribuția acestei sec
ții la realizarea sarcinilor 
trasate de partid în do
meniul valorificării supe
rioare a resurselor din bla
nă. Se pot aduce nenumă
rate exemple în această 
privință. Ne vom referi la 
cîteva dintre preocupările 
actuale 
blănari 
lizările 
trecute

ale colectivului de 
hunedoreni, la rea- 
obținute în lunile 
din acest an.

LA SECȚIA „VIDRA" 
HUNEDOARA

zăroni, Ion Mardare, Cor
nel Micloșoni, Avram Prej- 
ban, Petru Tripon, Victo
ria Flecea, Iustin Lăpăduș 
Ș-a.

Pentru întreținerea sfe
clei furajere curate de bu
ruieni s-a executat cea de 
a treia prașilă pe întreaga 
suprafață prevăzută, cei 
mai harnici dovedindu-se 
cooperatorii Trandafir Lă- 
zăroni, Axente Podean, 
Iacob Mihăiesc, loan Bălu 
și Axente Mihăiesc.

La Unirea, după ce me
canizatorii Ioan Laver și 

»-

se-

la manuală. Printre cei 
care și-au terminat primii 
suprafețele repartizate — 
releva Sonia Rodean, 
cretarul comitetului comu
nal de partid, primarul 
comunei — se numără 
Ioan Dobrean, Zina Gona- 
no, Ion Predoni, Iosif Baie, 
Vaier Pălean și Iulia Bro
dea.

O atenție maximă 
cordă porumbului, 
mecanizatorul loan 
execută prașila a
Trebuie însă urgentat pră
șitul manual al porumbu-

lui (prașila . I manuală nu 
este finalizată decît pe 150 
ha) și să treacă cu toate 
forțele Ia prașila a Il-a.

La sfecla furajeră a fost 
încheiată prașila a Il-a 
mecanică și, manuală pe 
întreaga suprafață cultiva
tă și a început cea de a 
IlI-a prașilă manuală. 
Dintre cei mai harnici 
cooperatori îi amintim pe 
Viorica Babeș, loan Băr- 
boni, Laura Muma, Ileana 
Radu, Marin Pîrvu, Vizan- 
te Niculescu și Iosif Crai.

Pe toate cele 45 de ha 
cultivate 
C.A.P. 
aflăm de 
primarul
încheiat prașila I mecani
că și manuală. Petru Po
pescu execută acum pra-

cu cartofi la 
Sarmizegetusa — 
la Valeria Secan, 

comunei — s-a

se a- 
unde 
Coșa 
Il-a. MIRCEA LEPÂDATU

(Continuare in pag. a 2-a)

— Secția noastră nu
mără peste 700 de lucră
tori, din care mai bine de 
200 .sînt comuniști — spu
nea ing. Bia Heger, șefa 
unității. Din noiembrie a- 
nul trecut funcționăm In
tr-o clădire nouă și dis
punem de condiții cores
punzătoare de îndeplinire 
a planului. Activitatea 
noastră este orientată cu 
predilecție spre valorifica
rea superioară a materii
lor prime secundare (căză
turilor din blană) rezulta
te de la întreprinderile 
„Vidra" Orăștie și „Repu
blica" București. Confec
ționăm din acestea o ga
mă largă de articole, cum 
sînt : jachete cu blană în 
afară, șube îmblănite, piep
tare din doc îmblănit, mă
nuși din materiale de ve
lur recuperate, scurte 
pentru bărbați din relon 
și tercot îmblănit, ja
chete pentru femei și băr-

bați ș.a. în noiembrie ’83 
am realizat o producție de 
15,6 milioane lei, iar în iu
nie anul curent vom de
păși 20 milioane Iei. Sînt 
cifre care nu mai. nece
sită comentarii, care re
flectă importanța? acordată 
acestei activități, creșterii 

. eficienței ■ economice 
producție.

Dacă ne refeiym la 
zultatele înregistrate 
cele aproape șase, luni 
cute din an, trebuie spus 
că secția și-a realizat pro
ducția marfă în proporție 
de 105 la sută. De aseme
nea, 80 la sută din mano
pera prestată în această 
perioadă a fost pentru va
lorificarea materiilor pri
me secundare, iar 50 la 
sută din totalul producției 
îl reprezintă articolele con
fecționate din materiale
recuperate și refolosite.
Trebuie apreciate eforturi
le care se fac pentru con
tinua îmbunătățire a struc
turii producției, realizarea 
de articole în modele noi, 
atrăgătoare. A fost întoc
mită deja o colecții 
noi modele, 
acceptate de 
urmînd a se 
fabricație.

în atelierele secției am 
urmărit pe viu migăloasa 
muncă a blănarilor, înce- 
pînd de Ia sortarea bucățe
lelor de piele de cîțiva 
centimetri, coaserea și croi
rea lor, pînă la produsul 
finit. „Nu este deloc ușor 
— arăta confecționera Ilea
na Bodoni — să faci haine 
numai din petice. Ne-am

LIVIU BRAICA

în

re- 
pe 

tre-

de 15 
care au fost 

beneficiari, 
introduce în

(Continuare in pag. a 2-a)
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Dezvoltarea susținută a economiei 
in profil teritorial, înfăptuirea

autoconducerii și autoaprovizionării
(Urmare din pag. 1)

multitudine de resurse loca
le, cum sînt agregatele mi
nerale. piatra, argila, cal
carul, marmura, zgura de 
furnal și cenușa de termo
centrală, cupoanele de me
tal, de țesături textile, lemn 
etc., rezultate de la indus- 
’tria republicană, o serie de 
materiale refolosibile. 
creat în cadrul ei 
noi, s-au dezvoltat 
tradiționale.

Perspectiva ce se oferă in
dustriei mici și prestatoare 
de servicii de a realiza la 
sfîrșitul actualului cincinal o 
producție de 4 000 lei pe lo
cuitor va consolida și mai 
mult poziția ei de compo
nentă de bază a economiei 
locale. De mari rezerve încă 
nevalorificate dispune în a- 
cest scop economia rurală, 
punerea lor în valoare rămî- 
nînd o sarcină de prim-or- 
dîn a consiliilor populare.

Agricultura — cea de o 
doua mare ramură a econo
miei, de asemenea condusă 
direct de consiliile populare 
— s-a afirmat puternic și în 
județul nostru în anii care 
au trecut de la eliberare. 
Facem astăzi în județ o a- 
gricultură mai eficientă și 
mult diversificată. La o su
prafață agricolă cu numai 
14 la sută mai mare față de 
anul 1950 se realizează o 
producție agricolă globală 
de 3,2 ort mai mare. Aceasta 
datorită mecanizării, chimi
zării, specializării, vailorifi- 
cării superioare a fondului 
funefar. Parcul de tractoare 
a crescut față de 1962 - 
anul încheierii cooperativi
zării agriculturii — de 13 ori, 
iar cel al combinelor de 11 
ori. în 1983, aproape 50 la 
sută din volumul producției 
agricole s-a realizat în zoo
tehnie. Un efect binefăcător 
l-a avut în acest sens și 
crearea pe lîngă unitățile de 
consum colectiv a o serie de 
gospodării 
creșterea 
carne.

Programul unic 
rtre a producției agricole în 
gospodăriile populației, ela
borat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, va 
pune mai bine în valoare 
marea rezervă pe care o re
prezintă la noi în județ a- 
ceste gospodării, ele deținînd 
40 la sută din suprafața a- 
gricolă și o mare7 parte din 
suprafața de pășuni și fînețe.

Dezvoltarea susținută a 
agriculturii a permis spori
rea contribuției județului la 
înfăptuirea programului de 
autoaprovizionare teritorială,

S-au 
ramuri . 
altele

anexă pentru 
animalelor de

de spo-

Ceferiștii
pe

După'' cum am anunțat la 
timpul potrivit, colectivul 
stației C.F.R. Deva s-a si
tuat pe primul loc în în
trecerea socialistă între sta
țiile C.F.R. de categoriile 
3, 4 și 5 pe anul 1983, în- 
tr-o Competiție cu peste 
1 000 de stații din întreaga 
țară. Este, fără îndoială, un 
rezultat pe deplin meritat, 
obținut printr-o • muncă 
susținută, bine coordonată, 
prin hărnicia tuturor lu
crătorilor.

— Și în acest an ne stră
duim să obținem rezultate 
superioare pe care le de
dicăm celor două eveni
mente cu profunde rezo
nanțe în conștiința poporu
lui nostru — aniversarea 
a 40 de ani de la elibera
rea patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului, spu
nea Gheorghe Niță, șeful 
coordonator al stației. Cei 
111 lucrători ai unității, 
din care aproape jumătate

Nevoia stringentă de a interveni 
in sarijinul secțiilor productive

iTelev]

la mai buna asigurare a 
populației cu produse agro- 
alimentare, cît și la crearea 
unor disponibilități pentru 
industrie și alte nevoi ale 
economiei.

Impresionante sînt în a- 
cești ani dimensiunile operei 
de dezvoltare urbanistică și 
edilitar-gospodărească a lo
calităților. înfățișarea așeză
rilor hunedorene ale anului 
1984 este cu totul nouă și 
înfloritoare. Gradul de ur
banizare a județului. unul 
dintre cele mai mari din 
țară, face ca peste 74 la su
tă din populația lui să lo
cuiască în mediul urban. La 
aceasta a contribuit hotărî- 
tor uriașul efort financiar fă
cut de stat pentru sistema
tizarea și modernizarea ora-

șelor și satelor, pentru spo
rirea continuă a gradului de 
confort. S-au construit, In 
cei 40 de ani care au tre
cut de la eliberare, peste 
100 000 apartamente și lo
cuințe individuale noi. 72 000 
dintre acestea s-au construit 
din fondurile statului, 42 000 
fiind realizate în deceniul 
1974-1984.

Sistematizarea și dezvol
tarea localităților au avut la 
bază concepții moderne de 
organizare. Au fost stabilite 
și realitate platforme indus
triale, iar in apropierea lor 
— mari cartiere de- locuințe 
moderne, dotate și echipate 
cu tot ceea ce e necesar 
pentru viața în civilizație și 
confort. S-au construit în 
județ peste 650 km rețele 
de apă și 460 km rețele de 
canalizare, 60 km rețele de 
termoficare. Suprafața loca- 
tivă pe un locuitor este as
tăzi de peste 10 mp, iar con
sumul de apă potabilă 
locuitor s-a dublat în 
rioada 1970—1984, fapt ce 
vorbește convingător despre 
gradul de confort al locuin
țelor.

Mari transformări a cu
noscut în anii de după Con
gresul al IX-lea al partidu
lui rețeaua rutieră a jude
țului. Au fost modernizate în 
acest interval peste 450 km 
de drumuri județene și co
munale și au fost împietrui- 
te 252 km drumuri de pă-
• — • — • —

deveni

pe 
pe-

mint. 52 din cele 59 de sate 
reședință de comună au le
gături prin drumuri asfaltate 
cu reședința județului.

Toate aceste realități — 
rod al muncii noastre libe
re — au fost create cu par
ticiparea maselor largi de 
oameni ai muncii și cetățeni 
din județ. în antrenarea lor 
la acțiune, consiliile popu
lare, deputății au constituit 
și constituie principalul fac
tor mobilizator.

Pentru viitor, cerințele care 
se pun în fața consiliilor 
populare sînt, de asemenea, 
mari. In spiritul autocondu
cerii muncitorești și autoges- 
tiunii economico-financiare. 
ele trebuie să-și exercite moi 
temeinic atribuțiile în buna 
desfășurare a activității in
dustriale, atit în unitățile e- 
conomiei republicane, cît și 
in cele de subordonare lo
cală, să acorde o atenție 
sporită noilor surse de ma
terii prime și energie, recu
perării și valorificării inte
grale a resurselor secunda
re. Răspunderi deosebite le 
revin in dezvoltarea în con
tinuare a industriei mici, în 
modernizarea agriculturii și 
creșterea producției agricole, 
în înfăptuirea neobătuță a 
tuturor programelor adoptate 
în sesiuni.

Aniversăm în acest an pen
tru a 40-a oară Ziua victo
riei revoluției de eliberare 
socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă - 
sărbătoare scumpă întregu
lui nostru popor. Tot în a- 
cest an are loc cel de-al 
XlII-lea Congres al partidu
lui. Putem afirma cu toată 
convingerea că în cei patru
zeci de ani de libertate, e- 
conomia locală hunedorea- 
nă din sistemul consiliilor 
populare a făcut pași în
semnați pe calea dezvoltă
rii, diversificării 
zării. Hotărîrea 
menilor muncii 
șoară activitate 
este de a întîmpina 
două mari evenimente poli
tice ale anului cu succese 
deosebite.

Sub îndrumarea organelor 
și organizațiilor de partid, 
deputății, întregul activ al 
consiliilor populare nu vor 
precupeți nici un efort pen
tru a-și afirma tot mai pu
ternic capacitatea organiza
torică, inițiativa, spiritul gos
podăresc, astfel îneît eco
nomia locală să-și sporeas
că și mai mult contribuția 
la- realizările cu care jude
țul nostru întîmpină sărbă
toarea de la 23 August și 
Congresul al XlII-lea al 
pa rtidului..
• _ •

Organizația de bază de 
partid din întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 
Deva nu se bucură de drept 
de control asupra activită
ții conducerii unității. A- 
ceasta datorită caracterului 
dispersat al secțiilor și a- 
telierelor în 5 orașe ale 
județului. Dar beneficiază, 
ca orice organizație de a- 
cest fel, de obligația 
mitată de a acționa 
toate 
direcția 
ve a colectivelor secțiilor 
și atelierelor pentru a-și 
îndeplini riguros sarcinile 
de plan.

între aceste coordonate 
s-a situat atît adunarea ge
nerală ordinară pe luna 
iunie, cît și dezbaterea pri
mei teme din cadrul con
vorbirilor recapitulative a- 
le învățămîntului politico- 
ideologic.

Adunarea a dezbătut sta
rea îndeplinirii planului 
pe primtfl 
nului și 
impun în 
mătorului 
în convorbirea recapitula
tivă — tema vizînd spori
rea eficienței activității e- 
conomice în ansamblul în
treprinderii și în fiecare 
secție și atelier — proble
matica a fost reluată, 
fel spus, cele două 
vități s-au completat 
șit în relevarea unor 
gențe ce se impun atenției 
comuniștilor acestei orga
nizații de partid.

Analiza planului a pus 
în evidență între altele, că 
s-au înregistrat o serie de 
restanțe în producție. în 
atare situație, prin cuvîn
tul cîtorva comuniști, adu
narea* a relevat deschis în
trebarea : ce trebuie să 
facă comuniștii din servi
ciile funcționale pentru a 
aduce o contribuție cît mai

mijloacele 
sprijinirii

neli- 
prin 

în 
acti-

semestru al a- 
măsurile ce se 
perspectiva ur- 
semestru. Apoi,

Alt- 
acti- 
reu- 
exi-

și moderni- 
fermă a oa- 
care desfă- 
în cadrul ei 

cele

importantă la soluționarea 
tuturor problemelor de ca
re depinde îndeplinirea 
sarcinilor de plan în toate 
unitățile subordonate? îna
inte de toate s-a conchis 
că în activitatea colective
lor secțiilor și atelierelor 
din județ există lacune de 
fond, care, pe lîngă unele 
cauze exterioare efortului 
propriu, determină rămî- 
nerile în urmă la marea 
majoritate a indicatorilor 
planului.

în cuvîntul lor, Kiss 
Francisc și Mariana Prode 
au remarcat că unele nea
junsuri își au originea în 
faptul că maiștrii și șefii

VIAȚA DE PARTID

nu-și îndeplinescde echipe
‘ rolul și atribuțiile în pro
cesul producției.

Tovarășa Livia Panta a 
semnalat altă carență care 
influențează negativ rezul- 
tele, anume slaba pregăti
re profesională a unui ma
re număr de muncitori, 
șefi de formații și maiștri, 
precum și fluctuația mare 
în rîndurile colectivelor. 
Deși au fost deschise 
cursuri de calificare și 
perfecționare a pregătirii 
profesionale, frecventate și 
absolvite de un mare nu
măr de lucrători, în pre
zent foarte puțini mai lu
crează în unitățile între
prinderii.

Multe alte lipsuri deri- 
vînd din aceste cauze ara
tă că în secțiile și atelie
rele întreprinderii oamenii 
nu cunosc sarcinile de 
plan, sortimentele și exi
gențele normative. S-a a- 
rătat, de pildă, faptul că 
între gradul mediu de com
plexitate a lucrărilor și cel 
mediu de pregătire - profe-

sională există o discrepan
ță mare, din care rezultă 
insuficiențe în îndeplinirea 
irftlieatorilor cantitativi, ca
litativi și de eficiență ai 
producției. Pornind de la 
această situație, adunarea 
generală de partid, ca și 
convorbirea recapitulativă 
referitoare la eficiență au 
sintetizat cîteva idei meni
te să propulseze atît pre
gătirea profesională a mun
citorilor, cît și potențialul 
politico-etic al comuniștilor 
din serviciile funcționale 
în direcția sprijinirii colec
tivelor din secțiile și ate
lierele întreprinderii pen
tru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan. Mai 
exact, adunarea a hotărît 
ca toți comuniștii organi
zației de bază, în cadrul 
deplasărilor regulate pe li
nie profesională la secții 
și ateliere, să-și asume cîte 
o sarcină concretă care să 
contribuie la soluționarea 
unei probleme. Pe de altă 
parte, printr-o decizie a 
directorului întreprinderii 
s-a hotărît ca la intervale 
deja stabilite să fie che
mați la Deva, unde își are 
sediul întreprinderea, șefii 
de secții și ateliere, și cu 
care să se dezbată, în de
taliu, principiile și exigen
țele acordului global, con
dițiile concrete în care se 
asigură obținerea integra
lă a retribuției de către 
fiecare încadrat.

Caracterul concret în ca
re au fost abordate pro
blemele majore ale înde
plinirii 
— atît 
rală a 
ză. cît 
tere a 
pitulative 
premisă a unui efort ce va 
trebui să se regăsească în 
rezultate superioare.

CORNEL ARMEANU

sa-cinilor de plan 
în adunarea gene- 
organizației de ba- 
și în prima dezba- 
convorbirilor reca- 

reprezintă o

Grăbirea lucrărilor de întreținere a culturilor!
Ardelean, Măriuța Popescu 
și Trandafira Cozac sînt 
cei care și-au încheiat prin
tre primii prașila manuală 
pe suprafețele repartizate. 
S-a încheiat și prașila a 
Tl-a manuală la sfeclă fu-

(Urmare din pag. 1)

șila a Il-a mecanică. De 
asemenea, oamenii au in
trat cu sapele a doua oară 
în cultura de cartofi, prin
tre cei mai vrednici nu- 
mărîndu-se Zinuca Mărun- 
țesc, Augustin Văcărescu, 
Aurelia Știrban, Eva An- 
gheloni, Mărioara Hibais, 
Viorica Alboni, Cătălina 
Suciu și Elena Iovănesc.

La porumb, Ion Stăn- 
cioni a trecut la executa
rea prașilei a Il-a 
nice. Cooperatorii 
Bogdan, loan Lihoni, 
na Onea, Lucreția 
nesc, Delia Barboni,

meca- 
Maria 
Iulia- 
Iovâ-

Eva

A

rajeră pe toate cele 11 ha 
cultivate, unii dintre coo
peratori, cum sînt Roza 
Corui, Marița Simedroni, 
Anița Cristian și Lidia 
Hibais, începînd și a treia 
prașilă.

hotărîți să se mențină
un loc fruntaș în întrecere
sînt comuniști, au obținut 
frumoase realizări în pro
ducție. De la începutul a- 
nului și pînă „la zi", pla
nul la indicatorii mărfuri 
încărcate a fost îndeplinit 
în proporție de 101,1 la 
sută, la mărfuri descărcate 
— 106,4 la sută, încărcă
tura statică — 103,2 la su
tă, staționarea vagoanelor 
la încărcare-descărcare a 
fost îmbunătățită cu 3,5 la 
sută, staționarea în tranzit 
eu manevră a fost redusă 
cu 29,8 la sută, iar regu
laritatea circulației — rea
lizată 100 la sută. De ase
menea, nu am avut acci
dente de muncă și nici e- 
venimente de cale ferată. 
Realizările de pînă acum 
ne dau garanția menține
rii și în '84 a locului frun
taș obținut în întrecerea 
socialistă în anul trecut

Despre factorii care au 
dus la depășirile amintite 
am discutat cu tehnicianul

principal Dragomir Pîs, 
secretarul organizației de 
bază pe stație, și cu im
piegatul de mișcare dispo- 
zitor Mircea Dăvîncă. Am
bii au relevat înalta res
ponsabilitate și dăruire în 
muncă ale ceferiștilor de
veni, disciplina și colabo
rarea strînsă dintre toate 
compartimentele, precum 
și cu principalii beneficiari 
din zonă. Deosebit de e- 
ficientă în stimularea in
teresului pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
de plan s-a dovedit a fi 
practica afișării zilnice, în 
sala de apel, a rezultatelor 
înregistrate. Astfel, la in
trarea în program, lucrăto
rii iau cunoștință despre 
ceea ce s-a făcut pînă în 
acel moment, se stabilesc 
prioritățile zilei — între
gul program de lucru, iar 
la finele schimbului se ți
ne analiza activității turei, 
se adoptă măsurile adec-

vate. Acest stil de lucru, 
îmbinat cu o strînsă cola
borare cu organele de con
ducere ale R.C.M. Deva, ale 
secțiilor de întreținere li
nii (L 5) și instalații fixe, 
tracțiune electrică (I.F.T.E.) 
și-au dovedit utilitatea, e- 
ficiența în practica de zi 
cu zi. Interlocutorii au e- 
vidențiat și cîțiva dintre 
cei mai conștiincioși cefe
riști de la compartimente
le manevră-mișcare, tran
zit, coletărie și deservirea 
călătorilor, cu aport hotă- 
rîtor la realizarea indica
torilor de plan. între ei se 
numără: Emilian Tarno-
vețchi, Petrișor Farcaș, 
Mihai Ciubotaru, Petrea 
Șchiopu, Petre Cănija, Mă
ricel Aibel, Dumitru Gher
ghina, Petru Manga, Leon- 
tina Bogoslav, 
dîncu, Emilia 
dor Popa și 
nea.
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Ionel Luncan de la centrul de reparații al S.M.A. Ilia și-a 
adus o contribuție însemnată la pregătirea combinelor cc 
vor lucra în apropiata campanie de seceriș.

Nimic nu
(Urmare din pag. 1)

deprins însă să muncim 
bine, să scoatem articole 
plăcute. Zilnic fac, în me
die, 20 de șube sau 4 hai
ne din blană, în funcție 
de materia primă". Vasi- 
lica Nistor și Alexandra 
Ozon ne-au demonstrat 
practic cum lucrează cu 
„căzăturile" primite. Efee-

se pierde
tiv se 
ce nu 
nici măcar la nasturi, bu
toniere la haine etc. Și a- 
ceste „resturi", neutilizabi- 
fe, sînt strânse și trans
portate la Orăștie, unde 
se recuperează lina, iar 

din piele se extrage lano- 
lina. Deci, nimfe nu se 
pierde, totul se valorifi
că.

înlătură numai ceea 
mai poate fi folosit

i
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„Promoția anului 40 al vieții libere în România 
un titlu de onoare, onorat prin fapteonorat prin fapte

it

Fiecare examen din via
ța de student constituie o 
piatră de încercare, un e- 
veniment. Și totuși, parcă 
nici unul nu întrunește 
atîtea atribute cît exa
menul de stat, de susține
re a lucrării de diplomă. 
Este, pe drept cuvînt, „e- 
xamenul-examenelor", pen
tru că în cele cîteva mi
nute în care studentul își 
prezintă lucrarea, se află 
înglobate orele de pregăti
re teoretică și practică din 
toți anii studenției, sînt 
minutele în care fiecare 
candidat la diploma de 
absolvent trebuie să dea 
întreaga măsură a ceea ce 
a acumulat, calitativ și 
cantitativ în anii de mun
că și studiu.

Reflecții care ne-au 
soțit de la 
coridoarele 
subingineri 
ziua în care studenții ani
lor IV, curs de zi, și V, 
curs seral, deveneau „Pro
moția anului 40 al vieții 
libere în România". Ono
rantă titulatură, care a 
fost din plin onorată.

în condițiile în care, du
pă cum aveam să ne con
vingem, membrii comisii-

tor fiecărei secții nu au 
făcut nici pe departe ra
bat de la exigență, au 
fost bătute „recordurile" 
anilor precedenți în ce 
privește obținerea de note 
bune și foarte bune. La 
grupa 2120, secția „defor
mări plastice și tratamen
te termice", din totalul de 
29 studenți, 24 au obținut 
note peste 8; la grupa 1118.

gătirii acestui examen de 
final. Iar notele obținute 
de studenții comuniști în
scriși la cursurile de zi 
dovedesc faptul că cele a- 
firmate nu sînt simple 
vorbe. Este, cred, suficient 
să amintesc aici că dintre 
cei 23 membri de partid, 
numai unul a obținut nota 
8, toți fiind notați cu 9 
si 10“.

REPERE UNIVERSITARE

no-
și 10 dețin ma-

-a.

primii pași 
Institutului 
Hunedoara

în-
pe 
de 
în

ÎNTREPRINDEREA DE INDUSTRIALIZARE 
A CĂRNII HUNEDOARA-DEVA

încadrează, pentru secția Abator Hațeg, prin 
transfer

• 1 frigotehnist.
Condiții de studii și de încadrare, potrivit

Legii nr. ’12/1971 și Legii 57/1974.
Informații suplimentare la telefon 13322, bi

roul plan-retribuire.

vă, s-a urmărit eficiența 
economică rezultată în 
urma punerii în aplicare 
a respectivului proiect 
îmbucurător faptul că, au 
constatat interlocutorii noș
tri, multe dintre lucrările 
prezentate, unele consti- 
tuindu-se în veritabile te
me de cercetare științ’fică, 
au întrunit toate aceste 
calități. Ni s-a vorbit ast
fel despre lucrările stu
denților Marinei Andrășoni 
și Adam Șinca — secția 
„furnale-oțelării“, Gheor- 
ghiță Iftene și Gheorghe 
Lazăr — secția .deformări 
plastice și tratamente ter
mice", curs de 
spre cele 42 de 
„integraliștilor" 
ția „construcții 
industriale", curs 
dintre care, demn de reți
nut, 28 proiecte fac de pe 
acum tema unor lucrări 
în execuție în orașele 
unitățile economie* 
județului.

.Promoția anului 40 
libere în România" 
Institutul de sub n- 
Hunedoara își ono- 

titlul de onoare.

EXPLOATAREA MINIERĂ CERTEJ
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA

personal muncitor (bărbați) în meseriile :

• muncitori necalificați (bărbați) pentru ca
lificare prin cursuri de scurtă durată în meseria 
de funicularist

• funiculariști

• operatori preparare

• lăcătuși întreținere pentru funicular și uzi
na de preparare.

în discuțiile purtate cu 
lector univ. dr. Nicolae 
Vintilă, secretarul biroului 
organizației de partid din 
institut, cu cîțiva dintre 
membrii comisiilor de exa
minare am abordat cu pre
dilecție criteriile după ca
re s-a făcut aprecierea ca
lității fiecărei lucrări. Ast
fel, s-a cerut studenților 
ca în elaborarea lucrărilor 
de diplomă să acorde a- 
tenție ancorării tematicii 
în realitățile impuse de 
producție, să vizeze o a- 
plicabilitate cît mai ra
pidă, să prezinte un înalt 
grad de originalitate și, nu 
în ultimul rînd, dimpotri-

sgcția „furnale-oțelării" 
Jele de 9 
joritatea.

„Și noi, 
niști din 
mîndri de 
rezultatele 

atît de important exa- 
ne-am onora* ti mla
de „Promoția anului 
ne-a spus Gheorghiță 

Iftene, președintele consi
liului A.S.C. din institut. 
Pregătirea teoretică și 
practică s-a împletit ar
monios cu munca desfășu
rată pe tărîmul perfecțio
nării pregătirii politico- 
ideologice, al tratării cu 
maximă răspundere a pre

studenții comu- 
institut, sîntem 
faptul că prin 
obținute la a-

zi, sau de- 
lucrări ale 
de la sec- 

civile și 
seral.

cest 
men 
tura 
40“,

vieții 
de la 
gineri 
rează

Și 
ale

al
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LA SESIZAREA DUMNEAVOASTRĂ 
ADRESATĂ ZIARULUI RĂSPUNDE :

Notariatul de stat ju
dețean Hunedoara-Deva, 
scrisorii semnate A. N. — 
Hunedoara : „Apartamentul 
cumpărat în timpul căsă
toriei este considerat, con
form art. 30 din Codul 
Familiei, ca bun comun și 
în lipsă de alte documen
te din care să rezulte că 
unul dintre soți ar fi avut 
o contribuție mai mare la 
achiziționarea acestuia, co- 
teie de contribuție ale 
soților la dobîndirea bunu
rilor în timpul căsătoriei 
sint' considerate egale, de 
cite 1/2 parte.

1 In concurs cu copiii, soțul 
supraviețuitor ore dreptul 
să moștenească cota de 

1 1/4 parte din averea soțului
decedat indiferent din ce 
căsătorie provin aceștia.

Uzufructul viager, conform 
legii, se calculează la 20 
la sută din valoarea bunu
rilor ce formează proprie
tatea defunctului, pe cînd 
dreptul de moștenire este 
de 25 la sută ; cu toate 
acestea, uzufructul viager 
lăsat prin testament soției 
nu poate fi considerat că 
ar fi încălcat drepturile de 
rezervă ale acesteia.

1

}

f «C

Dreptul de uzufruct 
ger este un drept de folo
sință al celui 
căruia 
care constă ... --------
(în speță folosința bunuri- ț 
lor ce formează obiectul i 
masei succesorale) pe tot 
timpul vieții uzufructuarului. ' 
Copiii, în această situație, ( 
vor putea vinde dreptul Iar i 
de proprietate de 1/2 ’ 
parte din apartament, dar ț 
cumpărătorii nu vor putea 
intra în posesie decît după 
încetarea din viață a per
soanei care are dreptul 
de uzufruct viager.

In ce privește bunurile 
mobile, trebuie să se facă 
distincție între cele dobîn- 
dite înainte de căsătorie și 
cele primite de către unul 
din soți prin donație, care 
constituie bunuri proprii, 
și cele dobîndite în timpul 
căsătoriei prin contribuția 
comună a soților, care 
bunuri—comune.

la bunurile 
copiii 

le moșteni în 
soțul supra- 
cotele legale

via-

in favoarea 
este constituit și 

in folosința

In fine, 
bile comune, 
dreptul de a 
concurs 
viețuitor
ce li se cuvin.

cu 
în

sînt

mo- 
au

*

l

De peste un deceniu, la 
Dupăpiatră. în Zarand, lo
cul istoric de la Cheia de
vine, în fiecare vară, un 
amfiteatru al evocării tre
cutului glorios și al cinsti
rii entuziaste a prezentu
lui socialist. Marea carte 
din care generațiile pre
zente înțeleg ce rădăcini 
adînci le leagă de aceste 
meleaguri, eîtă sudoare și 
sînge au curs pentru a se 
ajunge la vremurile de 
AZI, s-a deschis și în acest 
iunie al anului 40 al liber
tății noastre. Ediția a 
XIII-a a săptămînii cultu
ral-educative „Zarand ’84“ 
s-a desfășurat sub însem
nele politice ale acestui 
an, fiecare manifestare răs- 
punzînd angajant sarcini
lor ce revin locuitorilor co
munei în realizarea obiec
tivelor economice. Așa au 
fost dezbaterile privind fo
losirea rațională a tuturor 
terenurilor agricole pentru 
sporirea producției vegeta
le și animale, așa au fost 
serile de întrebări și răs
punsuri pe teme de larg 
interes social.

Organizată de Consiliul 
comunal de educație poli
tică și cultură socialistă 
Buceș, ediția a XIII-a a 
festivalului „Zarand ’84“ a 
oferit, sîmbătă și dumini-

că, sutelor de participanți 
din zona Apusenilor mo
mente de înălțător fior pa
triotic. Evocarea istorică 
„Prezența locuitorilor co
munei Buceș la marile fră- 
mîntări sociale zărăndene 
de la 1784 și 1848", sim
pozionul „Locul și rolul ți
nuturilor zărăndene în 
lupta maselor populare 
pentru libertate socială și 
independență națională" 
(realizate cu concursul 
profesorilor Ioachim Lazăr, 
Rodica Andraș, Mircea 
Danciu), au fost momente 
de referință ale festivalu
lui, împlinite entuziast de 
spectacolul „Noi, moții, ne
poții tancului", de suita 
de cîntec și joc realizată 
de formațiile muzical-co- 
regrafice ale căminelor 
culturale Covăsînț (Arad), 
Blăjeni, Dupăpiatră, Buceș. 
Vulcan, ale școlilor gene
rale din comună. Liceului 
industrial Gurabarta, pre
cum și de formația vocal- 
instrumentală „Astral" De
va și de ansamblul folclo
ric județean „Getusa". „Za
rand ’84“ a stat sub sem
nul înțelegerii îndatoririi 
de a purta mai departe, cu 
demnitate, torța 
înalt și a faptelor 
ale înaintașilor.

visului 
eroice

LUCIA LICIU

Adevărata misiune a familiei
Pe coridoarele secției ma

ternitate a Spitalului muni
cipal Hunedoara, femeile în 
halate albe, care adminis
trează medicamentele, alte
le care servesc masa sau 
întrețin igiena în saloane 
și vestiare, calcă ușor, 
deschid sau închid ușile 
cu grijă, pentru a păstra 
cea mai desăvîrșită liniș
te. în sală de naștere o 
mămică a cinci copii, Fe- 
kete Paulina, aduce pe 
lume pe cel de-al șaselea, 
în sala de travaliu Vero
nica Țărmure, nevastă de 
miner din Teliuc, așteaptă 
din clipă în clipă să se de
clanșeze durerile mari. își 
dorește o fetiță — o su
rioară celor cinci băieți 
pe care-i are ; în sala de 
operații un caz mai deo
sebit — o histerectomie 
totală — a captat întreaga 
atenție a medicilor Monica 
Ceucă și Gheorghe Huzău, 
a medicului șef de secție 
Mihai Crăciunescu.

— Am adus pe lume un 
băiat sănătos, un frate

pentru Camelia și Diana. 
L-am numit Tiberiu — așa 
cum se numește și tatăl 
lui — ne spune cu bucurie 
tînăra Olimpia Cazan, ma- 
caragistă la C.S.V. Călan.

...Este cea mai recentă 
naștere, al 820-lea copil în
registrat de la începutul 
anului aici, la maternita-

Mureșan, Monicanora
Ceucă sau Cornel Fodor 
pentru 
născuți.

Din sala de naștere iese 
moașa Liliana Bercea, ți- 
nînd în brațe trupșorul 
unei fetițe de 3,400 kg.

— Iubesc mult copiii. Da
că aș mai avea 20 de ani,

îngrijirea noilor

VIEȚII, TINEREȚEACOPIII - BUCURIA
Șl VIGOAREA NAȚIUNII

te. A mai născut diminea
ța, în jurul orei 4, mun
citoarea Aurora Joja. " 
prima ei fetiță și-o stă- 
pînește un sentiment 
împlinire, necunoscut 
acum. Casa Floarei Voicu 
va răsuna de voioșia Ele
nei și a lui Sorin, a celor
lalți cinci copii cînd va 
sosi acasă cu Cătălin. Ma
me doar de cîteva zile, 
Magdalena Cătană, Kulsch 
Ioana, Rodica Pascal, Ana 
lonescu ș.a. ascultă cu a- 
tenție sfaturile date ca 
căldură de medicii Eleo-

Este

de 
pînă

mi-aș alege aceeași mese
rie de mamoș — ne spune 
femeia al cărei chip se
nin trădează 
pentru o muncă pe care o 
face de 
timp în 
terea a 
copii.

Primul „drum" al 
turilor care abia au 
contact cu aerul 
spre... saloanele noilor năs
cuți, unde îi așteaptă cele 
mai propice condiții. Sora 
șefă Amalia Olteanu, Ve
ronica Elekes, medicul

dragostea

peste trei decenii, 
care a asistat 
peste 10 mii

l» 
naș- 

de

făp- 
luat 
este

Eva Illes manifestă o gri
jă cu totul aparte față 
de ei.

— Curățenia desăvîrși
tă, ordinea, ținuta perso
nalului, respectarea strictă 
a orei de supt — sînt cî
teva exigențe pe care le 
pretindem întregului per
sonal pentru sănătatea mi
cuților — ne spunea medicul 
Adriana Mihai, șeful sec
ției. Mi-s dragi copiii. Sînt 
și eu mamă și în curînd 
bunică. Ei constituie 
țiunea vieții pentru 
re familie. Aproape 
mii de nou-născUți i 
trecut prin mîini în < 
de ani de cînd am 
nat facultatea de pediatrie 
din Cluj-Napoca și de cînd 
luorez la această secție.

Aici, unde la orice oră din 
zi sau noapte se cere asis
tență, unde există o forfo
tă continuă și deci un e- 
norm volum de 
prezența medicului 
sonalului mediu 
este continuă.

ESTERA

ra- 
orica- 
50 de 
mi-au 
cei 32 
termi-

muncă, 
și per- 
sanitar

ȘINA

ANTREPRIZA T.C.M.M. CLUJ 
BRIGADA DEVA

Str. E. Gojdu nr. 79

ÎNCADREAZĂ :

• zidari - categ. 1-5
® muncitori necalificați pentru punctele de 

lucru Certej și Brad.
Informații la sediul brigăzii sus-menționate, 

sau la telefon 15294.

• Vind Dacia 1300, fabrica
ție 1079, la bord 62 000 km, preț 
convenabil. Simeria, strada 
23 August, bloc 6, scara D, 
apartament 19. (1128)publicitate

VINZABI

• Vinci apartament două ca
mere decomandate, contort I. 
Deva, Bălcescu, telefon 21870, 
după orele 10. (1137)
• Vind apartament trei ca

mere decomandate, etajul II, 
cărămidă, confort I sporit, o- 
cupabil imediat. Deva, telefon 
21430, orele 17—20. (1142)

• Vind urgent apartament 
două camere, confort I. Deva, 
telefon 21077, după orei. 16.

(1131
• Vind apartament două e~- 

mere. Deva, B-dul Deecbt'. 
bloc D, scara A, apartament 
27. Predau contract. (1127)
• Vind casă mare, foarte 

frumoasă (grădină mare), in 
comuna Silindia, satul Lugu- 
zău, județul Arad. Informații 
Arad, strada Transilvaniei 20, 
telefon 76010, după orele 15. 
Luca Maria. (1112)
• Vind casă, preț convena

bil, satul Almașu Sec nr. 105. 
Informații Deva, Gojdu, bloc 
O 3, apartament 4, după orele 
17. (1116)

• Vind urgent Dacia 1100.
Deva, telefon 16924, erele
13—18. (1141)

• Vind radiocasetofon mono- 
Sanyo, sigilat. Deva, telefon 
20304, după-amiază. (1133)
• Vind canapea cu bibliote

că, sobă electrică de gătit, 
bibliotecă. Deva, telefon 17691.

(1132)

SCHIMB DE LOCUINȚA

• Schimb apartament 2 ca
mere Baia Mare, Coșbuc W/i». 
Bilț Gavril, cu Deva. (<k S)

DE CBS

• Familia îndoliată mulțu
mește rudelor, cofegilor de 
liceu, serviciu, prtetemior, tu
turor celor care au eoueus-o 
pe ultimul drum pe cea- care 
a fost

Vasiu Lenuța țsberca)
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Sesiunea
al Dezvoltării Economice și Sociale

vității muticii în toate sec
toarele pe baza folosirii 
cît mai complete a capa
cităților de producție, mo
dernizării tehnologiilor de 
fabricație, creșterii gradu
lui de mecanizare și auto
matizare a- fluxurilor teh- 
no >gice, asimilării unor 
pr. duse noi cu caracteris
tic: tehnice 
țe ridicate, 
p egătirii 
întregului 
citor.

Participanții la dezbateri 
au relevat că, datorită 
sprijinului acordat de con
ducerea de partid și de 
stat, cercetarea științifică 
și tehnologică cunoaște o 
continuă dezvoltare, afir- 
mîndu-se ca o puternică 
forță de producție. Vor
bitorii au relevat rolul 
tovarășei academician doc
tor i n g i 
Ceaușescu, 
programelor 
a cercetării 
tehnologice, 
rea și aplicarea mai rapi
dă în producție a rezulta
telor acesteia, menite să 
asigure ridicarea calității 
și nivelului tehnic al pro
duselor, creșterea continuă 
a competitivității lor pe 
piața externă.

S-a subliniat importanța 
prevederilor referitoare la 
intensificarea și creșterea 
eficienței relațiilor de co
merț exterior și cooperare 
economică internațională 
ale României, care urmă
resc o participare mai ac
tivă a țării noastre la 
circuitul mondial de valori 
materiale, asigurarea în 
acest mod a unei balanțe 
de plăți active.

Sesiunea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale a acordat 
o deosebită atenție dez
voltării și modernizării a- 
griculturii și industriei a- 
limentare in anul 1985 și 
în continuare, în perioada 
1986—1990. S-a relevat că 
prevederile înscrise în 
proiectele supuse dezbate
rii se încadrează 
donatele stabilite 
gramul partidului 
realizarea unei agriculturi 
moderne și intensive, de 
înalt randament, care să 
pună lin valoare cele mai 
noi cuceriri ale 
potențialul agricol 
dotarea tehnică și 
investiții făcute 
în acest domeniu, 
nerile de dezvoltare a a- 
cestei ramuri de bază a 
economiei naționale se

(Umare din pag. 1)

laguiui popor, ridicarea 
un nivel calitativ și mai 
înalt a într.egii activități 
economico-sociale, ridica
rea României pe noi trepte 
de progres și civilizație. 
Obiectivele fundamentale 
ce se desprind din schița 
preliminară de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei, ea și indicatorii pla
nului de stat pe anul 
viitor pun cu pregnanță 
în evidență atenția acor
dată de conducătorul parti
dului 
dezvoltării 
a forțelor 
a bazei proprii de mate- 

.rii prime, 
toate căile 
de calitate 
a productivității 
diminuării cheltuielilor de 
producție, a consumurilor 
materiale, de energie și 
combustibili, sporirea sus
ținută a venitului națio
nal și, pe această bază, a 
nivelului de trăi material 
si spiritual al poporului.

în cursul dezbaterilor 
s-a evidențiat ampla mo
bilizare a oamenilor mun
cii din toate sectoarele 
de activitate pentru înde
plinirea la un nivel cali
tativ superior a tuturor 
indicatorilor de plan suc
cesele deosebite obținute 
în întîmpinarea marilor 
evenimente poli iee din 
viața națiunii noastre — 
a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială 
și națională, 
și antiimperialistă 
greșul al XIII-lea 
dului Comunist 
Au fost înfățișate 
măsurile întreprinse 
scopul realizării exemplare 
de către toate unitățile a 
prevederilor de plan pe 
acest an la producția fizi
că, netă. la producția- 
marfă vîndută și încasată, 
în structurile sortimentale 
și calitative stabilite, a 
celorlalți indicatori econo
mici, precum și cele pri
vind asigurarea din timp, 
a tuturor condițiilor nece
sare înfăptuirii și depăși
rii planului pe anul 1985.

O deosebită atenție s-a 
acordat, în cadrul, dezba
terilor, schiței preliminare 
de dezvoltare economico- 
socială a României, în pe
rioada anilor- 
arătîndu-se că 
acesteia sînt 
concordanță cu 
partidului de 
societății socialiste multi-

și statului nostru 
în continuare 
de producție.

ridicării pe 
a parametrilor 
ai produselor, 

muncii.

antifascistă 
și Con- 

al Parti- 
Român 
pe larg 

în

1986—1990, 
prevederile 
în deplină 
Programul 
făurire a

lateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism, orientînd activi
tatea economică și socială 
în direcția valorificării su
perioare a întregului po
tențial material al patriei 
noastre, spre . binele și 
prosperitatea întregului 
nostru popor.

Au fost scoase în evi
dență prevederile din pro
iectele supuse dezbaterii 
referitoare la domeniul 
energetic, la necesitatea 
valorificării depline a re
surselor de energie și com
bustibil. descoperirii de noi 
rezerve, care să conducă 
la asigurarea independen
ței energetice a țării noas
tre. Au fost prezentate 
măsurile menite să de
termine, în lumina orien
tărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, crește
rea gradului de utilizare 
a potențialului hidroener
getic, intensificarea folo
sirii combustibilului solid, 
producerea combinată de 
energie electrică și termi
că, punerea în funcțiune 
a primelor unități nuclea- 
ro-electrice. Sesiunea a 
subliniat că este necesar 
să se acționeze cu mai 
multă hotărîre pentru rea
lizarea de produse de ca
litate superioară care să 
valorifice mai deplin baza 
de materii prime, pentru 
reducerea consumurilor 
specifice, a costurilor de 
producție, pentru diminua
rea cheltuielilor materia
le, extinderea • utilizării 
materialelor refolosibile. 
pentru creșterea eficienței 
economice a activității în 
toate unitățile, potrivit pre
vederilor cuprinse în pro
gramele speciale stabilite 
de Conferința Națională a 
partidului. în hotărîrile 
adoptate de plenarele C.C. 
al P.C.R., în legile țării, 
în acest cadru, dezbaterile 
au evidențiat importanța 
economică deosebită a mă
surilor tehnice și organiza
torice menite să nsimire 
gospodărirea cu 
grijă a resurselor 
le alocate 
îndeplinirea 
prevederilor 
de aprovizionare, 
rea într-o măsură sporită 
a materiilor prime și ma
terialelor din producția in
ternă, încadrarea strictă 
in normele de consum.

De asemenea, s-a apre
ciat importanța sporirii 
mai accentuate a producti-

menite să asig 
maximă 
materia- 

prin plan și 
întocmai a 
programelor 

utiliza

»

I
1

și perfoiman- 
perfecționării * 

profesionale a 
personal mun-

n e r Elena 
în elaborarea 
de dezvoltare 

științifice și 
în introduce-

în coor- 
de Pro-

științei. 
al țării, 

marile 
de stat 
Propu-

■ VARȘOVIA, - Prezi
diul guvernului R.P. Polone 
a examinat probleme ale 
dezvoltării complexului e- 
nergetic ți de combustibili 
pînâ în anul 2 000, situația 
țării în acest domeniu, o- 
rientările în utilizarea ra
țională a combustibililor 
și energiei, balanța de 
combustibil și energie și 
alte probleme. Au fost a- 
doptate — relatează agen
ția PAP — „Directivele pro
gramatice privind satisfa
cerea necesarului econo
miei naționale de combus
tibil și energie pine în a- 
nul 2 000". Documentul cu-

- bhsUseb
prinde propuneri privind 
modificarea în perspectivă 
a structurii surselor pri
mare de energie și soluții 
care să permită reducerea 
consumului de energie în 
economie. Este prevăzu
tă, de asemenea, accele
rarea dezvoltării energeticii 
nucleare.

■ WASHINGTON. - Se
natul american a refuzat — 
ca, de altfel, și Camera 
Reprezentanților — aproba-

rea unui proiect de cre
dit prevăzind atribuirea su
mei de 21 milioane de do
lari, cu titlu de „ajutor" 
pentru grupările somoziste 
și contrarevoluționare r»i- 
caraguane. Această su
mă, care, oficial, urma să 
fie afectată bugetului 
C.I.A., era, de fapt, desti
nată organizațiilor anti- 
sandiniste care luptă din 
exterior împotriva regimului 
sandinist revoluționar de 
ta Managua.

AZI, FINALA CAMPIONATULUI 
EUROPEAN DE FOTBAL

PARIS 26 (Agerpres). 
— Astăzi. pe stadionul 
„Parc des Princes" din 
Faris, se va desfășura fi
nala campionatului euro
pean de fotbal, în care se 
vor întîlni selecționatele 
Franței și Spaniei. Partida

va fi condusă de arbitrul 
cehoslovac Vojtek Hristov. 

într-o avancronică la 
acest meci, comentatorul 
sportiv al agenției France 
Press scrie, printre altele: 
„După victoria obținută în 
prelungiri de echipa Fran

ței în fața formației Por
tugaliei, spaniolii au obți
nut calificarea eliminînd 
Danemarca după execu
tarea loviturilor de la 
11 m. Astfel, după 20 de 
ani de la cucerirea titlu
lui de campioană conti
nentală, Spania se află 
din nou în finala compe
tiției, fază pe care echipa

situează la nivelul exigen
țelor noii revoluții agrare 
— obiectiv fundamental 
stabilit de Congresul al 
XII-lea al partidului, pre
cum și ăl prevederilor 
Programului național pen
tru asigurarea unor pro
ducții sigure și stabile și 
ale Programului unic de 
creștere a producției agri
cole în gospodăriile popu- |
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drul necesar obținerii unor 1 
producții agricole, vegetale ’

.intui 1
X

I
XI

lației, ceea ce creează ca-

și animale sporite.
Cei care au luat cuv 

s-au referit la necesitatea 
realizării la termen a o- 
biectivelor de investiții, 
punerii în funcțiune și a- 
tingerii parametrilor pro
iectați la noile instalații 
conform programelor stabi
lite, subliqiind însemnăta
tea concentrării mijloace
lor materiale și forței de 
muncă în vederea finali
zării mai grabnice a ca
pacităților de producție 
aflate în curs de execuție.

Participanții la sesiune 
s-au angajat, în numele 
tuturor colectivelor de 
muncă din care fac parte, 
să acționeze cu toată ho- 
tărîrea, cu înaltă respon
sabilitate, pentru reali
zarea sarcinilor de mare 
complexitate ce trebuie în
deplinite în această etapă, 
în vederea dezvoltării și 
modernizării continue a 
tuturor ramurilor economiei 
naționale, pentru înflorirea 
multilaterală a patriei și 
ridicarea gradului de bună
stare și civilizație mate
rială și spirituală ale în
tregului popor.

Consiliul Suprem a a- 
probat în unanimitate do
cumentele supuse dezbate
rii.

Participanții au adoptat 
Hotărîrea sesiunii Consi
liului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale 
a României, care se va 
da publicității.

în încheierea lucrărilor 
a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceausescu a fost 
urmărită cu multă aten
ție. cu satisfacție și de
plină aprobare, fiind sub- J 
liniată în repetate rîn- i 
duri, cu puternice și înde- I 
lungi aplauze. ’
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Pe de altă parte. Se
natul și-a dat acordul la 
un proiect de ajutor militar 
suplimentar în valoare de 
62 milioane dolari pentru 
Salvador.

■ BUDAPESTA. - La 
Budapesta s-au desfășurat, 
marți, sub președinția lui 
Janos Kader, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., lu
crările plenarei Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Un
gar, relatează agenția MTI. 
Au fost dezbătute și adop
tate rapoarte privind pro
bleme internaționale, pre
cum și economia țării.
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Franței nu a atins-o nici- î 
odată". ’* |

în cele 14 meciuri dis- < 
putate pînă în prezent în 2 
grupe și semifinale s-au | 
înscris 39 de goluri, cea J 
mai eficace echipă fiind | 
cea a Franței, cu 12 go- J 
luri marcate. »

DIN ȚĂRILE
O BELGRAD. - Flota co

mercială a Iugoslaviei s-a 
îmbogățit în acest an cu 
încă cinci vase de trans
port. Agenția Ta ning infor
mează că pînă la sfîrșitul 
anului alte trei cargouri vor 
fi lansate la apă.

Flota comercială iugosla
vă are un deplasament 
total de 4 milioane tone, 
navele sale asigurînd 40 de 
linii — din Adriatica pînă 
în cele mai îndepărtate 
porturi ale lumii.

O BEIJING. - Pe primele 
cinci luni ale acestui an, 
economia R. P. Chineze a 
obținut succese însemnate, 
în special în sectoarele pro
ducției industriale, construc
țiilor, comerțului și finan
țelor - informează agenția 
China Nouă, citind surse 
oficiale. Producția indus
trială a fost cu 11,7 la

SOCIALISTE
sută mai mare decît in 
aceeași perioadă a anului 
trecut ; de asemenea, a 
crescut intr-un ritm rapid 
producția de energie și ma
terii prime.

In agricultură lucrările 
de sezon s-au desfășurat 
corespunzător, iar in pre
zent, în unele zone ale 
țării, a început recoltarea 
culturilor de vară.
0 ULAN BATOR. - Peste 

40 de întreprinderi și insti
tuții din capitala R. P. 
Mongole au întemeiat gos
podării agricole anexă pro
prii in vederea asigurării 
aprovizionării saJariaților cu 
produse agricole.

Numai în cursul anului 
agricol precedent, aceste 
gospodării anexă au livrat 
peste trei mii de tone de 
cartofi și mari cantități de 
legume, carne și lapte.

ECONOMIA MONDIALĂ IN CRIZĂ - 
SCĂDEREA PRETURILOR 
PRODUSELOR DE BAZĂ

Economia mondială tra
versează o criză a cărei 
cea mai evidentă mani
festare este, poate, scă
derea puternică pe câre 
o acuză prețurile produ
selor primare începînd 
din ultimele luni ale a- 
nului 1980. Această scă
dere — care a luat pro
porții considerabile, an- 
trenînd numeroase pre
țuri spre nivelul lor cel 
mai redus, ca valoare rea
lă, din ultima jumătate

în 1981 s-a ridicat la a- 
proape 8 miliarde dolari 
(total 74 miliarde în 1980 
și 66 miliarde în 1981). 
Pentru perioada 1980— 
1982, această pierdere a 
ajuns la aproximativ 21 
miliarde dolari.

Prețurile și consumul 
de materii prime indus
triale se supun esențial- 
mente fluctuațiilor cere
rii industriei, care a atins 
niveluri deosebit de co- 
boț-îte și nu prezintă nici

DIN PRESA STRĂINĂ
de secol — s-a adăugat 
enormelor dificultăți cu 
care sînt confruntate ță
rile în curs de dezvolta
re, consecințelor unei 
grave recesiuni în țările 
industrializate, ale unei 
inflații persistente și ale 
stagnării volumului 
schimburilor mondiale.

Spre deosebire de ceea 
ce s-a întimplat în anii 
’70. cînd ele nu s-au mo
dificat în ansamblu, pre
țurile reale ale produse
lor de bază s-au diminuat 
cu 13 la sută în 1981 și 
cu 17 la sută în primele 
trei trimestre ale anului 
1982. în cazul a nume
roase produse, prețurile 
reale din 1982 reprezen
tau mai puțin de jumăta
te din cifra corespunză
toare anului 1950. Pier
derea înregistrată astfel 
de veniturile din export

un semn de revenire 
Dacă principalele țări in
dustrializate nu adoptă 
foarte rapid măsuri ener
gice și concertate pentru 
favorizarea unui redema- 
raj net al activității eco
nomice, perspectivele res
tabilirii prețurilor mate
riilor prime vor rămine 
probabil foarte sumbre.

Factorilor care întune
că perspectivele pe ter
men scurt ale prețurilor 
produselor primare. ca 
și ale veniturilor obținu
te din exportul acestor 
produse de către țările 
în curs de dezvoltare se 
adaugă modificările struc
turale pe termen mai 
lung ale piețelor produ
selor în cauză. („Chro- 
nique des Nations U- 
nies“).

(Agerpres)

CLASAMENTUL FINAL
Valea Mureșului (juniori)

1. Oxigenul Hunedoara 26 21 1 4 83— 23 43
2. C.F.R. Simeria 26 19 4 3 86— 23 42
3. Dacia Șervice Hunedoara 26 18 4 4 89— 30 40
4. Constructorul Huned. 26 18 1 7 87— 38 37
5. Minerul Teliuc 26 13 5 8 68— 52 31
6, Streiul Simeria Veche 26 14 2 10 63— 59 30
7. Voința Ilia 26 10 4 12 50— 48 24
8. Metalul Crișcior 26 10 4 12 43— 46 24
9. Foresta Orăștie 26 | 4 14 37— 53 20

10. I.M.C. Bîrcea 26 7 4 15 42— 72 18
11. Recolta Băcia 26 5 6- 15 39— 7C 16
12. Streiul Boșorod 26 6 4 16 47— 86 16
13. Unirea Zam 26 7 1 18 32- 76 15
14. Mureșul Pricaz 26 4 5 17 26—122 13

CLASAMENTUL FINAL
Valea Jiului (juniori)

1. Preparatorul Lupeni 22 19 0 3 86—26 38
2. Parângul Lonea 23 15 2 5 78—48 32
3. Măgura Pui 22 12 3 7 49—39 27
4. Minerul Uricani 22 10 5 7 62—40 25
5. Preparatorul Petrlla 22 11 2 9 48—51 24
6. Avântul Hațeg 22 10 1 11 43—39 21
7. Minerul Bărbătenj. 22 10 1 11 38—50 21
8. Hidromin Petroșani 22 8 3 11 44—49 19
9. Sănătatea Vulcan 22 7 4 11 39—49 18

10. C.F.R. Petroșani 22 6 3 13 34—52 15
11. Autobuzul Petroșani 22 5 2 15 34—77 12
12. Minerul Boița 22 4 2 16 24—56 10
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