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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S-A ÎNTÎLNIT, LA COMPLEXUL EXPOZIȚIONAL 
DIN PIAȚA SCÎNTEII, CU CADRE DE CONDUCERE

SI SPECIALIȘTI DIN IMPORTANTE 
RAMURI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, joi dimineață, 
în incinta Complexului ex- 
poziiional din Piața Scîn- 
teiî, cu cadre de conduce
re și specialiști din im
portante ramuri ale econo
miei naționale.

Secretarul general al 
partidului a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, Ștefan Bîrlea, 
Marin Enache, Ion Ursu, 
Richard Winter. Silviu 
Curticeanu, loan Avram, 
viceprim-ministru al gu
vernului.

în acest cadru, au con
tinuat analizele concrete, 
aprofundate, într-un spirit 
de înaltă exigență, a mo
dului în care se îndepli
nesc prevederile de plan 
și programele speciale pri
vind reducerea consumu
rilor specifice, a costuri
lor de producție, creșterea 
calității și productivității 
muncii, introducerea și a- 
similarea tehnologiilor și 
produselor noi în diferite 
ramuri industriale.

Secretarul general al 
partidului a examinat, de 
această dată, rezultatele 
obținute pînă în prezent 
și măsurile luate în acest 
sens pentru viitor în me
talurgie, industria construc
țiilor de mașini, industria 
de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, în 
domeniul energiei electri
ce și transporturilor. Au 

fost stabilite căile și di
recțiile de acțiune pentru 
promovarea largă a pro
gresului tehnic, ridicarea 
calității și competitivității 
produselor industriei româ
nești, reducerea consumu
rilor de materii prime, e- 
nergie și combustibil, dimi
nuarea cheltuielilor de 
producție, creșterea tot mai 
accentuată a productivită
ții muncii, extinderea ex
porturilor și limitarea la 
strictul necesar a impor
turilor.

în sectorul rezervat in
dustriei metalurgice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost informați pe larg 
de modul în care se acțio
nează pentru realizarea 
programelor prioritare sta
bilite. Au fost prezentate 
o serie de tehnologii care 
se folosesc sau urmează să 
fie introduse în producție. 
Un exemplu îl constituie 
turnarea continuă, care re
prezenta 10 la sută din 
producția de oțel în 1982, 
iar în prezent a ajuns la 
34 la sută. S-au înfățișat, 
de asemenea, o serie de 
rezultate privind reducerea 
consumurilor de energie și 
combustibil, recuperarea 
.resurselor energetice refo- 
losibile, reutilizarea mate
rialelor, precum și nivelu
rile atinse în creșterea pro
ductivității muncii, reduce
rea costurilor de producție 
și a cheltuielilor materiale.

Secretarul general al 
partidului a apreciat ca 
nesatisfăcătoare rezultate
le obținute pînă acum.
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subliniind că se acționea
ză foarte încet pentru in
troducerea noului, pentru 
adoptarea de tehnologii 
moderne ce ar permite re
ducerea substanțială a con
sumurilor de materii pri
me și materiale, de com
bustibil și energie. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să se întocmească în 
cel mai scurt timp progra
me de măsuri pe fiecare 
combinat și unitate pro
ductivă, eșalonate pe luni 
și săptămîni. astfel îneît 
pînă Ia sfîrșitul acestui an 
să fie rezolvate integral 
probleme privind încadra
rea în normele de consum 
prevăzute prin plan.

In acest context, s-a in
dicat să se inițieze de ur
gență acțiuni vizînd mo
dernizarea capacităților la 
producția de oțel de la 
combinatele de la Hune
doara și Reșița. în ceea ce 
privește combinatul din 
Tîrgoviște, s-a cerut să se 
acționeze eu maximă ope
rativitate și eficiență pen
tru a asigura pînă la sfîr
șitul anului 1984 atingerea 
capacității proiectate.

în vederea soluționării 
problemelor legate de mai 
buna aprovizionare cu me
tal a fost trasată sarcina 
dezvoltării capacităților de 
microproducție existente, 
eît și construirea pe baza 
experienței acumulate a u- 
nor noi capacități în mari 
centre industriale — la Ti
mișoara și Iași.

Adresîndu-se cadrelor de
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Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, joi. 
după-amiază, a avut loc 
plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi au fost 
înscrise următoarele pro
bleme :

1. Activitatea consiliilor 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste și a or
ganizațiilor componente 
pentru mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplini
rea prevederilor Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială pe a- 
nul 1984 și pe întregul 
cincinal și întîmpinarea 
celei de-a 40-â aniversări

Plenara Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
Joi a avut loc în Capita

lă Plenara Comitetului 
Central al Organizației De
mocrației și Unității Socia
liste.

Plenara a avut pe ordi
nea de zi Următoarele pro
bleme :

1. Participarea organiza
țiilor democrației și unită
ții socialiste la mobilizarea 
oamenilor muncii pentru
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HOTĂRÎREA REALEGERII TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN FUNCȚIA SUPREMĂ DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI

Opțiune majoră, cu semnificații definitorii 
pentru- viitorul României socialiste

într-o unanimitate im
presionantă, participanții 
la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 27 iunie a.c. au adop
tat hotărîrea ca la cel de 
al XIII-lea Congres, tova
rășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în suprema func
ție de secretar general al 
partidului — hotărîre pe 
care comuniștii, toți oame
nii muncii din județul Hu
nedoara au primit-o cu ne
mărginită bucurie și pro
fundă mîndrie patriotică.

în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de că
tre organizația județeană 
de partid Hunedoara, se 
spune, între altele :

„Realegerea dumneavoas

a victoriei revoluției de 
eliberare socială și națio
nală. antifascistă și anti- 
imperialîstă cu rezultate 
deosebite în toate sectoa
rele de activitate :

?. Participarea Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste Ia înfăptuirea 
politicii consecvente pro
movate de Partidul Comu
nist Român și statul nos
tru dedicate consolidării 
păcii, realizării colaborării 
între toate popoarele lu
mii ;

3. Raport cu privire la 
proiectul Planului național 
unic de dezvoltare econo
mică și socială a Româ
niei pe anul 1985 ;

4. Raport cu privire la 
schița preliminară de dez
voltare economico-socială 
a României în perioada 
1986—1990 ;

5. - Propuneri cu privire 

îndeplinirea prevederilor 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-so
cială pe anul 1984 și pe 
întregul cincinal și întîm
pinarea celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă șt 
antiimperiălistă cu rezulta
te deosebite în toate sec
toarele de activitate ;

tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului nostru, con
stituie pentru județul Hu
nedoara, pentru întregul 
popor român, o garanție 
sigură că mărețelor obiec
tive cuprinse în istoricele 
hotărîri ce vor fi adoptate 
de Congresul al XIII-lea, 
vor fi înfăptuite întru totul, 
că întregul nostru popor, 
strîns unit în jurul parti
dului, își va continua cu 
aceeași responsabilitate, 
dăruire și pasiune, efortul 
susținut și generos pentru 
înfăptuirea deplină a gran
dioasei opere de făurire a 
societății socialiste și co
muniste pe pămîntul Româ
niei, căreia dumneavoas

la convocarea Congresului 
al IlI-lea al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste :

6. Dezbaterea proiectu
lui Programului de alimen
tație științifică a popu
lației.

La dezbaterea probleme
lor înscrise pe ordinea de 
zi au luat cuvîntul 16 to
varăși.

într-o atmosferă emoțio
nantă, plenara a dat o pu
ternică expresie entuzias
mului și satisfacției deose
bite. sentimentelor de mîn
drie cu care oamenii mun- 
icii din întreaga țară au 
primit Hotărîrea Plenarei 
Comitetului Central cu 
privire la realegerea, de 
către Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func-

(Contiriuare in pag. a 4-a)

2. Raport cu privire la 
proiectul Planului național 
unic de dezvoltare econo
mică și socială a României 
pe anul 1985 ;

3. Raport cu privire la 
schița preliminară de dez
voltare economico-socială 
a României în perioada 
1986—1990 ;

(Continuare in pag. a 4-a)

tră i-ați imprimat, după 
Congresul al IX-lea, ritm, 
vigoare și proporții fără 
precedent".

Hotărîrea adoptată de 
plenară constituie un act 
cu semnificații majore, 
menit să amplifice și să 
împlinească, în chip fericit, 
tabloul marilor evenimen
te politice ale anului — a- 
niversarea a patru decenii 
de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națio
nală. antiimperîaiistă și 
antifascistă, și cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului — care însuflețesc și 
stimulează vibrant efortu
rile națiunii române pen-

(Continuare în pag. a 3-a)

CAMPANIA AGRICOLĂ DE VARĂ
Urmărind îndeaproape 

starea de coacere a lanu
rilor de orz, imediat ce a- 
cestea au ajuns în faza de 
pîrgă. specialiștii din nu
meroase unități agricole 
ale județului nostru' au in
dicat începerea secerișului, 
în flux cu secerișul s-a 
organizat transportul boa
belor potrivit destinațiilor 
stabilite — la bazele de 
recepție sau la fabricile de 
nutrețuri combinate — pre
cum și eliberarea cu ope
rativitate a suprafețelor de 
paie, pregătirea terenului 
și însămînțarea culturilor 
succesive.

Un bun exemplu de ur
mat în această privință îl 
oferă, între alte unități, 
C.A.P. Ilia. Președintele 
cooperativei agricole de 
producție, Gheorghe Suba, 
ne-a precizat că, pînă ieri 
seara, recolta de orz a fost 
strînsă de pe aproape 2ft

A început recoltatul
de hectare din cele 70 o- 
cupate cu această cultură. 
Ieri, bătălia pentru recol
tarea și înmagazinarea fă
ră pierderi a producției de 
orz s-a desfășurat în tar
laua „București" a brigăzii 
din Cufeș, unde au lucrat 
cu spor combinerii Mari
nei Marcu, Constantin Gîta, 
Petru Groza și Ion Nele- 
ga. Recolta din cîmp a fost 
transportată direct la baza 
de recepție, unitatea avînd 
livrate aproape 50 tone 
orz.

în urma combinelor au 
intrat Ia balotat mecaniza
torii Gheorghe Suba șî 
Traian Crișan, ajutați de 
cooperatorii Silvia Rus, 
Alba Persida și Maria Ma
rian. Folosind din plin 
timpul bun de lucru în 
cîmp și. combinele — apre

cia interlocutorul — în
treaga recoltă va fi strîn- 
să și înmagazinată în cel 
mult patru zile, așa cum 
a cerut secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ieri, în lanurile de orz 
ale fermei de stat Mintia 
s-a acționat la seceriș cu 
patru combine, conduse de 
Ion Crețu, Constantin Bu
toi, Ionică Oprea și Ion 
Lazăr. Directorul I.A.S., 
ing. Traian Mihăilă, ne 
spunea că, începînd de azi, 
vor intra în lucru încă 
trei combine, astfel putîn- 
du-se realiza recoltatul- fă
ră pierderi.

In lanurile de orz ale 
C.A.P. Deva s-a lucrat 
ieri cu cinci combine. Com
binerii Nicolae Lupuț, Pe
tru Gavrilă, Ton Nodi-ș, Au-

orzului
gustin Olaru șî Gavrilă 
Mititeanu folosesc cu ran
dament maxim utilajele 
pentru a înmagazina în 

Secerișul orzului » intrai în actualitate. Combinele lucrează, din plin în lanurile 
.C.A,P. »eva, JBrănișea, Hărău, Leșnic, nu, I.A.S. Mintia și »Mor unitiip.
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timpul cel mai scurt în
treaga recoltă de orz de 
pe cele 105 ha cultivate. 
Transportul recoltei la ba
za de recepție îl asigură 
Viorel Poacă, Gheorghe și 
Adam Igna. Deoarece o 
parte dur recoltă are un 
grad mai ridicat de umi
ditate, se face uscarea a- 
cesteia pe platforme la ba
za de recepție.

La secerișul orzului au 
lucrat ieri din plin și com
binerii Aurel Cătălina, 
Lucian Bobai* și Gheorghe 
Rusu, care au reușit să 
strîngă recolta, de pe mai 
mult de 20 hectare culti
vate la C.A.P. Leșnic. Me-

NICOLAE TiRCOB
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în cinstea marii sărbători naționale
RITMURI INTENSE 

DE LUCRU 
PE ADUCȚIUNEA 

PRINCIPALĂ

celor din 
Numai

Din cei 18,5 km, cît va 
măsura în final aducțiu- 
nea principală de pe ame
najarea hidroenergetică 
Riu Mare-Retezat, au mai 
rămas de executat 700 
de metri. în vederea fi
nalizării cît mai grabni
ce a acestei lucrări ho- 
tăritoare pentru punerea 
în funcțiune a centralei 
subterane, harnicii con
structori din cadrul bri
găzii complexe de antre
priză nr. 3 — aducțiunea 
principală acționează cu 
forțe sporite 
responsabilitate 
lucrările de 
cît și la cele de 
realizînd
medii lunare

și înaltă 
atit |a 
exeavații 
betonare, 

avansamente 
superioare

anii trecuți. 
de la începutul 

acestei luni, pe tronsonul 
Valea Mare-avaî au fost 
excavați mai mult de 80 
metri liniari, iar pe tron
sonul Valea Jurii-amonte, 
constructorii au betonat 
mai mult de 210 ml, fiind 
hotărîți ca pînă la sfirși- 
tul lunii să realizeze 250 
m — record pe amena
jare la acest gen de lu
crări.
CĂRBUNE PREPARAT 

PESTE PLAN 
în noua preparație a 

cărbunelui de la Petrila 
se depun eforturi stărui
toare pentru realizarea 
prevederilor 
prepararea 
primit de la 
rile miniere 
trila și Dilja. Prin orga
nizarea riguroasă a mun
cii și folosirea cu ran-

de plan la 
cărbunelui 

întreprinde- 
Lonea, Pe-

dament ridicat a instala
țiilor. preparatorii Petri- 
lei an realizat de la în
ceputul acestei luni o 
producție netă de peste 
2 800 tone cărbune, pro
ducția de cărbune sortat 
a fost depășită cu 6100 
tone, cea de cărbune spe
cial pentru semicocs cu 
Peste 100 tone, iar cea 
de tnixte-siam 
mult 
Se 
stant 
dăruirea 
■națiile
Popescu. Dumitru Proba- 
je. Viorel Rodeanu, Eu
gen Preda, loan Toacă, 
Aurel Onea. precum și 
cele de reparații conduse 
de Ioan Ciur. Sabin Ran
ches, Anton Ceșca, Ștefan 
Cazan, Cornel Ursa. (E- 
milian Doboș, corespon
dent).

cu
de 12 000 

evidențiază 
prin hărnicia 

in muncă frr- 
conduse de Ion

mai 
tone, 
con-
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Balșa — între tradiție și progres

LT

Calitatea 
prioritar

Iulian Filip este Inginer 
șef cu producția la între
prinderea minieră Vulcan. 
L-am întîlnit, recent, la 
gura puțului „7 Noiembrie". 
Venea din subteran: îm
brăcat în haine de miner, 
cu casca de protecție pe 
cap. cu praful de cărbune 
întipărit pe față sub for
mă de șuvițe subțiri, cu un 
dosar subțire făcut cilin
dru în mînă. Ne-a decla
rat : „Am fost la cîteva 
puncte’ de lucru pentru a 
verifica modul în care se 
respectă măsurile stabilite 
pentru creșterea calității 
cărbunelui și pentru a 
identifica, împreună cu 
minerii, noi acțiuni în sco
pul reducerii procentului 
de cenușă".

— Ce se poate face în 
subteran pentru creșterea 
calității cărbunelui ? •— 
l-am întrebat.

— Programele întocmite 
în acest sens prevăd mă
suri ce vizează — încă din 
fazele de studiu sau de e- 
xecutare a lucrărilor mi
niere de deschidere și pre
gătire a abatajelor — crea
rea posibilităților de eva
cuare separată a sterilului 
și a cărbunelui. La locu
rile de exploatare, brigăzi
le de mineri știu, de ase
menea, cum trebuie să 
procedeze pentru alegerea 
sterilului din cărbune. în 
funcție de grosimea stratu
rilor sau de profilul lucră
rilor miniere, există și cî
teva metode specifice des
coperite și aplicate de ’oa
meni. Eforturile pentru 
creșterea calității din sub
teran sînt continuate la 
suprafață, unde are loc o 
nouă alegere a sterilului 
din cărbune înainte de 
încărcarea în vagoanele be
neficiarilor.

„Cum contribuiți, în sub
teran, la creșterea calității 
producției ?“ —- am adre
sat această întrebare unui 
grup de mineri. Iată, în 
continuare, răspunsurile 
primite: Virgil Stan, șef

cărbunelui 
al hărniciei

de brigadă în abatajul ca
meră n-r. 5, stratul III. sec
torul V: „Am 22 de ani 
lucrați în mină. Am învă
țat în acest timp că mi
nerul trebuie să dea țării 
și mult cărbune și de o 
calitate superioară. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, cînd a fost la noi în 
mină ne-a trasat în mod 
special și sarcina de a 
crește calitatea cărbunelui. 
Noi, după pușcare, venim 
cu poditura și sterilul vi
zibil îl punem direct pe 
poditură. Alegem, deci.

- obiectiv 
minerești

Florea Petrișor, Szabo Ba
las și Adam Azamfirei con
duc brigăzi fruntașe, care 
urmăresc permanent atît 
cantitatea, cît și calitatea 
cărbunelui brut extras. Pe 
perioada scursă din acest 
an, colectivul I.M. Vulcan 
a reușit să reducă procen
tul de cenușă planificat 
cu 1,1 la sută, iar umidita
tea cu 0,6 la sută. Pentru 
calitatea bună a cărbune
lui — din acest punct de 
vedere, întreprinderea ocu- 

Valea 
au 
la 
de

I. M. VULCAN

sterilul și—1 depozităm. Lu
nar, separăm cam 80—90 
mc de 
idee au 
cii săi, 
Costică, 
loan Mangu. Vasile Horei- 

, că și Gheorghe Mercaș.
Minerul Traian Borșa, 

care realizează productivi
tăți de pînă la 11 tone/ 
post, ne-a relatat: „La a- 
batajele frontale din stra
tul 3, unde lucrăm, avem 
datoria ca atunci cînd în- 
tîlnim zone sterile groase 
— indiferent cum se reali
zează tăierea cărbunelui, 
să depozităm sterilul în 
spațiul exploatat. Totodată, 
trebuie să menținem în 
stare de curățenie căile de 
acces, canalele și jompu- 
rile de colectare a apelor 
în vederea realizării unei 
drenări și scurgeri a ape
lor infiltrate, pentru scă
derea umidității producției 
de cărbune".

Cantitatea de steril re
zultată după alegerea din 
cărbune — fiind tot rezul
tatul unei munci *- se mă
soară, după cum ne-a in
format normatorul secto
rului II, Iustin Stoenescu, 
de topografi și normatori 
care, zilnic, merg la locu
rile de muncă și verifică 
sterilul depozitat. Minerii

steril". Aceeași 
susținut-o și orta- 
minerii Dumitru 
Gheorghe Chinda,

pă primul loc ,pe 
Jiului — preparatorii 
acordat minerilor de 
Vulcan o bonificație 
10 818 tone de cărbune.

Mircea Bălțătescu, șeful 
sectorului V, arăta: „Căr
bunele ne e ca aurul ! Nu 
e o simplă comparație. Am 
imprimat fiecărei brigăzi 
tin nou spirit de muncă — 
de a scoate cărbune curat, 
în afară de faptul că o 
dată cu avansarea frontu
lui mergem și 
iar piatra din 
aruncă direct 
ră, cînd apar 
mai mari de steril le oco
lim. Metodele de exploata
re ne permit acest lucru. 
Totodată, am redus surpă
rile la pușcare pe linia 
inferioară, întrucît execu
tăm acutp pod ir ea pe bile, 
în diagonală, fapt ce con
duce la creșterea rezisten
ței și permite orice direc
ție de avansare. Sîntem 
hotărîți ca în cinstea săr
bătoririi a 40 de ani de 
libertate și a Congresului 
al XIII-lea al partidului 
să dăm țării cît mai mult 
cărbune și de o calitate su
perioară".

cu poditul, 
cărbune se 
pe poditu- 
intercalații

Balșa — comună compu
să din 14 sate, împrăștiate 
pe dealurile și-n văile din 
depresiunea cu același nu
me, își are existența ates
tată, prin documente, cu 
aproape patru veacuri în 
urmă. Timp în care oame
nii acestor locuri s-au con
stituit intr-o comunitate 
distinctă in marea familie 
a locuitorilor județului, ei 
răminînd pină-n zilele noas
tre statornici și pricepuți 
crescători de animale — tră
sătură care te este defini
torie, amplifrcîndu-se de-a 
lungul anilor. O comuni
tate distinctă, dar nu izo
lată de viața țării, ci dim
potrivă, mereu racordată la 
marile evenimente, trămîn- 
tări și împliniri pe care a- 
ceste locuri, oamenii lor, 
le-au trăit. Astfel, despre 
bălșeni și faptele lor vor
bea in Cronica sa Inocen
ți» Micu Klein, corifeu al 
Școlii Ardelene. Iar in tim
pul marilor hămintări re
voluționare de la 1848, lo
cuitorii comune’ s-au înro
lat tn număr mare sub stea
gul Craiului Munților, par- 
ticipînd, sub conducerea 
tribunului George Daman, 
din Balșa, 
s-au dat 
muneî sau

Așa au 
peste ei, iar bă'lșenii 
continuat să-și ducă viața 
lor în casele mărunte din 
lemn, cu acoperișuri țugu
iate de paie, o viață punc
tată regulat de tălăngîle 
vitelor suind peste dealuri, 
de drumurile turmelor de 
oi spre și de la munte, de 
coborîșurlle periodice ale 
oamenilor spre tirguri cu 
donițele cu fapte și desa
gii cu brinză în spate.

Dar, a venit fierbintele 
August '44 și viața bălșe- 
nilor a început o dată cu 
a tuturor locuitorilor jude
țului, cu a întregii țări, 
trăiască sub zodia | 
rilor benefice ale 
multi. „Și poate 
semn — ne spunea 
ghe Mibuț, secretarul con
siliului popular, el însuși 
bălșean de baștină - care 
i-a convins pe oamenii din 
satele răsfirate pe coclauri 
că au pornit pe un drum 
al bunăstării, progresului 
și civilizației, a fost intro-

ducerea 
in sate, 
alte și alte împliniri, care 
au schimbat viața oame
nilor din temelii, ridicînd 
comuna la statutul de as
tăzi. Un statut de comună 
bogată, în care 95 la sută 
din case sînt noi, construi
te sănătos din piatră și 
cărămidă, cu zeci de kilo
metri de drumuri ce leagă 
satele de centrul de comu
nă și între ele. O comună 
complet electrificată, cu 
școală și cămin cultural în 
fiecare sat, cu rețea co
mercială și de prestări 
servicii bine pusă la punct.

luminii electrice 
Apoi au urmat

privește preocupă- 
animă pe bălșeni, 

trebuie

A început recoltatul orzului
(Urmare din pag. 1)

canizatorii Trandafir Bu
ruiană și Florin Buștea 
sînt prezenți la transpor
tul boabelor în contul o- 
bligațiilor asumate față de 
stat.

Cu bune rezultate se ac
ționează la seceriș și în 
lanurile C.A.P. Brănișca. 
Inginerul șef al unității, 
Mihai Lăpugeanu, ne-a re
latat că pînă aseară recol
ta de orz a fost strînsă de 
pe 35 de hectare din cele 
60 existente. Unitatea dis
pune de condiții ca prin 
utilizarea judicioasă a ce
lor cinci combine conduse 
de Nicolae Cioază, Viorel

Jurca, Eugen Mîrza, Ionel 
Ungur și Ion Cozma să 
strîngă azi producția de pe 
ultimele suprafețe. Conco
mitent cu secerișul s-au 
transportat la baza de re
cepție mai mult de 40 to
ne orz. iar eliberatul te
renurilor de paie îl asi
gură Viorel Simina și Ioan 
Dăncuș. La transportul pa
ielor se acționează cu ate
lajele cooperativei, in 
timp ce la transportul re
coltei lucrează Augustin 
Țic și Doinei Puiuț

De asemenea, secerișul 
orzului a început și se des
fășoară în ritm susținut la 
C.A.P. Hărău, precum și 
în alte unități.

la luptele care 
‘m preajma co
in alte locuri.
trecut vremurile

au

să 
preface- 
socialis- 

primul 
r Gheor-

„Este destul să amintim 
— releva Petru Tomotaș, 
președintele cooperativei de 
producție, achiziții și des
facerea mărfurilor — că în 
1948 cooperativa noastră 
însemna doar o singură u- 
nitate comercială. Astăzi, 
funcționează în satele co
munei trei magazine uni
versale, numeroase maga
zine mixte și zece unități 
de prestări de servicii că
tre populație. Numai în ul
timii cinci ani volumul des
facerilor de mărfuri a cres
cut cu 5 milioane lei, ajun- 
gînd acum ta aproape 10 
milioane iei, iar al prestă
rilor de servicii — cu 80 
la sută".

Stînd de vorbă cu Adam 
Moga, primarul comunei, 
despre toate cite s-au fă
cut aici în anii din urmă, 
despre perspectivele comu
nei, ni s-a confirmat că cele 
mai bogate, mai consisten
te transformări le-a simțit 
comuna de la Congresul al 
IX-lea a! partidului încoa
ce, perioadă ce s-a înscris 
și în Balșa, ca în toate lo
calitățile patriei, ca fiind 
cea mai fertilă, mai dina
mică și plină de realizări.

In ce 
rile ce-i 
munca oamenilor, 
să subliniem angajarea lor 
în realizarea și depășirea 
sarcinilor ce le revin din 
Programul unic și din cel 
de au-toconducere și auto- 
aprovizionare în profil teri
torial. Pentru că ia Balșa 
tradiția a rămas vie, local
nicii fiind și astăzi aceiași 
statornici și neîntrecuți 
crescători de animale. Do
vada ne-a fost pusă la în- 
demină de Petru Gavnlă, 
vicepreședinte al bricului 
executiv al consiliului oopu- 
lar comunal, el însuși cres
cător de frunte, cu ograda 
plină de bovine, porci și 
oi. Aflăm astfel că cete 
889 de gospodării ale co
munei dețin 2 300 capete 
bovine, 7 400 ovine, 2 100 
parei ș.a., număr care spo
rește de la un an la altul. 
Aceasta înseamnă că și a- 
cum bălșenii coboară cu 
laptele spre oraș. Nu-I 
mai duc în spate - nici nu 
s-ar putea, cantitățile fiind 
mult mai mari —, ci cu că
ruțele și autocisternele, m 
fiecare an, din satele Bal- 
șei sînt livrate la fondul de 
stat însemnate cantități de 
produse 
cp s t an, 
comună, 
hotărîți 
două mari
Congresul al XIII-lea și a- 
niversarea a 40 de ani de 
libertate — cu realizări- cît 
mai consistente in înfăptui
rea sarcimlor ce le revin 
din programul unic, ei 
S-au angajat să livreze la 
fondul de stat 362 bovine, 
957 ovine, 264 porci, 6 000 
hl lapte de vacă, 700 hl 
lapte de oaie, alte produ
se, depășindu-și substanțial 
sarcinile de plan. Vorbind 
de aceste realizări, se cu
vine să-i amintim și pe 
tițiva dintre gospodarii 
care contribuie d:n plin la 
faima comunei. Petru La
zar, Antonie Ștefan, Con
stantin Ciucean, Dan Lau- 
rean, Viorel Crișan, Petru 
Sînziana, Florin Duma, Ion 
Giurgiu și Nicolae Stănilă 
sînt doar cîțiva dintre „pio
nii" de bază in realizarea 
sarcinilor economice ale 
comunei.

agricole. Iar in a- 
tind comuniștii din 
toți gospodarii sini 
să intimpi ne cete 

evenimente —
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tru transpunerea în viață 
a programelor adoptate de 
Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, a sarcinilor și 
orientărilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

De numele și personali
tatea secretarului general 
al partidului sînt indisolu
bil legate cele mai adinei 
transformări revoluționare 
obținute de poporul nos
tru în întregul proces con
structiv de făurire a so
cialismului în România. De 
aceea, pe drept cuvînt 
plenara C.C. al P.C.R. își 
exprimă convingerea că 
hotărîrea realegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar ge
neral al partidului cores
punde dorinței arzătoare și 
voinței neclintite a tuturor 
comuniștilor, a întregului 
partid, dă glas dragostei 
cu care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este înconjurat 
de întregul nostru popor, 
că aceasta constituie un

majoră, cu semnificații definitorii
puternic factor de întărire 
a unității și coeziunii parti
dului, a încrederii și ade
ziunii întregului popor la 
politica internă și interna
țională a partidului și sta
tului nostru, la înfăptui
rea exemplară a hotărîrl- 
lor istorice ce vor fi adop
tate de Congresul al XIII- 
lea al partidului, la mer
sul neabătut al României 
pe drumul libertății și pro
gresului, al socialismului 
și comunismului.

Alăturîndu-se cu întrea
ga lor convingere hotărîrii 
plenarei, minerii și side- 
rurgiștii, energeticienii și 
constructorii, lucrătorii o- 
goarelor și cărturarii, care 
trăiesc și muncesc în ju
dețul Hunedoara — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — re
trăiesc eu aceeași bucurie 
și satisfacție repetatele în- 
tîlniri pe care le-au avut 
cu secretarul general al 
partidului, întîlniri care au 
lăsat adînci amprente în 
viața materială și spiritua
lă a întregului județ. Din

inițiativa și sub conduce
rea directă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
elaborate și se transpun în 
viață un important număr 
de programe, vizînd creș
terea contribuției județu
lui la dezvoltarea bazei na
ționale de materii prime și 
energetice, sporirea pon
derii sale în balanța de 
oțeluri speciale, de înaltă 
puritate, a celei de produ
se agricole — ca să ne re
ferim doar la cîteva dome
nii ce definesc economia 
județului în ansamblul e- 
conomiei naționale.

Pentru comuniști, pentru 
toți oamenii muncii hune- 
doreni, constituie un motiv 
de înălțătoare mîndrie pa
triotică faptul că tovară
șul Nicolae Ceaușescu este 
recunoscut în întreaga lu
me ca un luptător revolu
ționar pentru înțelegerea 
între popoare, pentru so
luționarea rezonabilă a ma
rilor probleme pe cale 
pașnică, prin tratative, pe 
baza principiilor egalității, 
neamestecului, neamenin-

țării și nerecurgerii la for
ță, ale dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî în 
mod suveran destinele. Ne
număratele luări de pozi
ție și acțiunile întreprinse 
la O.N.U. și în alte foruri 
internaționale, vizitele e- 
fectuate în numeroase țări 
ale lumii l-au impus pe 
ilustrul nostru conducător 
ca pe unul dintre cei mai 
consecvenți luptători ai 
păcii și dezarmării, ai li
chidării subdezvoltării și 
instaurării în lume a unei 
noi ordini economice, pen
tru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Sentimentelor de dragos
te și înaltă prețuire pe ca
re oamenii muncii hune- 
doreni le trăiesc în aceste 
momente înălțătoare li se 
adaugă. în modul cel mai 
firesc, angajamentul lor 
solemn de a depune și de 
acum înainte eforturi sus
ținute pentru a înfăptui 
cu hotărîre toate sarcinile 
ce le revin din politica 
internă și externă a parti
dului și statului nostru.
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ÎNTREBĂRI -
Amos Demian, Teliuc : 

Retribuția care se ia în cal
cul la stabilirea pensiei 
este media retribuției ta
rifare pe 60 de luni din 
ultimele 120 de luni de ac
tivitate. Deci retribuția ta
rifară, nu cîștigul realizat. 
La aceasta se adaugă spo
rul de vechime neîntrerup
tă în aceeași unitate și din 
însumarea lor rezultă baza 
de calcul.

Isaia Suciu, Hunedoara : 
Potrivit prevederilor H.C.M. 
72/1975, automacaraua de
spre care spuneți se înca
drează în grupa „specială 
1“. Dacă sînteți încadrat 
ca muncitor specialist și

RĂSPUNSURI I
lucrați pe o automacara de i 
acest fel, puteți fi retribuit • 
cu 16,85 lei/oră, retribuție ■ 
reglementată prin Decretul . 
325/1983 al Consiliului de ‘ 
Stat. Relații mai detaliate | 
puteți obține de la corn- •> 
partimentul de normare și I 
retribuire din I.T.A. Deva. J 

Aron Criste, Lăpușnic : ■ 
Potrivit informațiilor pe ca- I 
re le-am obținut de la Ofi- J 
ciul de pensii Deva, dum- | 
nea voastră nu ați benefi- ' 
ciat niciodată de pensie I 
I.O.V.R. gradul II, ci doar . 
de pensie gradul III. In a- | 
ceasta situație nu puteți • 
cumula pensia de limită de j 
vîrstă cu cea de I.O.V.R. I
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— Treizeci și trei, din
tre cei 133 de absolvenți 
ai Liceului industrial nr. 
3 Deva, vor fi repartizați 
în sectorul forestier. Și 
avem posibilități să le asi
gurăm tuturor locuri de 
munca în care să-și desă- 
vîrșească meseria. De fapt, 
majoritatea dintre ei sînt 
fii ai oamenilor noștri — 
apreciază ing. Ioan Nicola, 
directorul întreprinderii 
forestiere de exploatare și 
transport Deva. Și ce mîn- 
dri vor fi părinții lor ! Vor 
fi încadrați în formații 
bune, unde vor avea ce 
învăța, unde vor cîștiga și 
în meserie și în formarea 
lor ca oameni. în general, 
am avut grijă ca fiecare 
absolvent să facă parte, 
de la început, dintr-o for
mație bună. Acum ne mîn- 
drim cu ei! Uite, Critinel 
Butaș, care a absolvit în 
urmă cu doi ani, e șef de 
formație exploatări în sec
torul Ilia. Tot aici, pe post 
de tehnician, Leonidia Co- 
jan. Și cîți ca ei ! Avem 
băieți buni. Cu ei realizăm 
și milioanele în producție ! 
îi aștept acum și pe cei 20 
de tineri care și-au satis
făcut stagiul militar. Ce să 
vă spun, școala dă foarte

bune orientări în meserie. 
Și dacă elevul, la absolvi
re, continuă în întreprin
dere munca în profilul în 
care s-a pregătit în școa
lă. dă randament !

Aprecierile directorului 
întreprinderii forestiere de 
exploatare și transport De
va sînt, fără îndoială, ar
gumente ale efortului de
pus de colectivul Liceului

najat, la Căinel, un par
chet de exploatare fores
tieră.1 Toate în favoarea 
instruirii practice a elevi
lor în meseria pentru care 
au optat și care azi con
feră multor absolvenți ai 
liceului satisfacția muncii 
împlinite.

— Argumentează, prin 
fapte, muncitorii Marioara 
Olteanu, Ionel Hînsar, Lu
minița Rus de la I.M.C.

TINERE, TE-AI GÎNDIT LA VIITOAREA 
MESERIE?

URICANI : 
zat); BRAD: 

e și la mare 
); ORAȘTIE: 
x'ilor — seriile

Melodii la 
tcăra); GEOA- 
Sindromul — 
Casa de cui
ul: De dragul 
acia); BRAZI: 
mă; CALAN : 

..revoluția (Ca
ii; SIMERIA : 
ma (Mureșul); 

fierbinte al 
^GHELARI: 

‘^ij^nerul).

industrial nr. 3 Deva pen
tru formarea pentru mun
că și viață a schimbului 
de mîine. Aici toate disci
plinele de învățămînt sînt 
predate în cabinete și la
boratoare speciale. elevii 
dîspunînd de condiții deo
sebite de studiu, cazare și 
recreere. în acest an șco
lar au fost amenajate prin 
autodotare încă două ca
binete (prelucrare a lem
nului și exploatări fores
tiere), cu sprijinul I.M.C. 
Deva a fost construit și do
tat un foarte modern ate
lier de sudură, iar cu spri
jinul I.F.E.T. a fost ame-

Deva, Viorica Dobocan, 
Viorica Lucaci, Verginica 
Nicula, Anuța Oltean de 
la I.L. Chișcădaga, ing. 
Laura Oprean de la „Mar
mura" Simeria și alții, cu 
care ne întâlnim cu bucu
rie și ne mîndrim că s-au 
inițiat în meserie în școa
la noastră — ne spune 
prof. Clemente Constandin, 
directorul liceului.

Iar „școala noastră" în
seamnă Liceul industrial 
nr. 3 Deva, care a înscris 
la panoul de onoare din 
acest an de învățămînt 
premiul I pe țară la con
cursul pe meserii (la pro
filul materiale de construc

ții), cucerit de Aurora Ni- 
culescu, din clasa a Xl-a 
A. iar prin Daniel Găr- 
dean, din clasa a Xl-a B, 
tot loc fruntaș în întrece
rea pe minister (silvicul
tură și exploatări forestie
re). La concursul pe dis
cipline de învățămînt — 9 
premii pe județ, în activi
tatea de pregătire a tine
retului pentru apărarea 
patriei — Diploma de o- 
noare a Comitetului jude
țean al U.T.C., echipa de 
radiogoniometrie a liceu
lui poartă titlul de campi
oană republicană și cîți 
elevi de aici nu fac parte 
din loturile naționale ale 
diferitelor ramuri sporti
ve. Liceul industrial nr 3 
Deva care, numai într-un 
deceniu de existență și-a 
cîștigat o prestigioasă carte 
de vizită prin tinerii pe 
care i-a format pentru 
muncă, e pregătit să-și în- 
tîmpine noii candidați în 
treapta I, cu șase clase în 
profil materiale de con
strucții, prelucrarea lem
nului și silvicultură și ex
ploatări forestiere, și cu 7 
clase — cursuri de zi și se
rale — în treapta a II-a.

. LUCIA LICIU

COOPERATIVA „STREIUL" CĂLAN
cu sediul în Câlan, str. Aurel Vlaicu nr. 2, 

telefon 30031,
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA :

• tehnician principal organizarea și norma
rea muncii

• mecanic de întreținere mașini de cusut și 
utilaje

• vînzător-gestionar pentru magazinul de 
desfacere a produselor executate în ca
drul cooperativei (calificare de vînzâtor 
sau liceu economic).

Mai încadrează, pentru calificare prin 
cursuri, absolvenți ai școlii generale :

• tîmplar la rindeluit - 2
• cizmar tălpuitor - 1
• fierar-betonîst - 2
• tinichigiu industrial — 1
Retribuirea se va face conform Leali nr. 57 

1977 și Hotărîrii nr. 5 a UCECOM.

cultură Deva 
*> iunie, orele 
ninerii din 

• ctacolul „VA- 
/ZICALE“.

VIEAS
r '>babil pentru

1984 : Vremea 
zi ușor și va 
bilă, cu cerul 

treptată. Lo- 
?a averse de 
ite de descăr- 
e. Vîntul va 
at, cu intensifi
care de 45—60

sectorul ves- 
.turile minime 
.nse între 9 și 

-> cele maxime 
;8 grade.

, vremea va 
' bilă, cu cerul 
, * cădea averse

■>țite de des- 
Vintul va 

-at, cu intensi- 
de 60—70 

orul vestic.

SĂPTĂMÎNĂ
DUMINICĂ, 1 IULIE

• 8,30 Pe urmele lui August 23
• 9,00 Almanahul familiei • 9,30 
De strajă patriei • 10,00 Viața sa
tului (parțial color) • 11,15 Muzica 
pentru toți • 11,45 Lumea copiilor
• 12,40 Telefilmoteca de ghiozdan: 
„Pistruiatul . Episodul 6 (color) • 
13,00 Telex • 13,05 Album dumi
nical (parțial color) : * Ilustrate de 
vacanța — umor și muzică * De
sene animate * Cîntece de voie 
bună ★ De Ziua pionierilor și a în
vățătorului » Melodii de Ion Cris- 
tinoiu interpretate de Aura Urzi- 
ceanu * Muzica în imagini * For
mații artistice în „Cîntarea Româ
niei’ * Popas pe Valea Jiului — re
portaj * Tefesport * Pe Litoral... 
muzică ușoară * Secvența telespec
tatorului • 18,10 Legenda — film 
(color) • 18,30 Priveliști canadiene. 
Documentar • 18,50 1001 de seri • 
19,00 Telejurnal (parțial color) * Sub 
semnul anului jubiliar • 19,20 Co
piii României trăiesc un vis de aur. 
Spectacol festiv (color) • 20,05 Film 
artistic: „Tatăl risipitor" (color) • 
21,30 Varietăți muzical-distractive 
(color) • 21,50 Telejurnal (parțial 
color).

LUNI, 2 IULIE
• 20,00 Telejurnal (parțial color)

• 20,20 Actualitatea în economie • 
20,35 Copiii — vigoarea și tinerețea 
națiunii • 20,45 Puterea acestui pă- 
mînt. Emisiune de muzică și ver
suri • 20,55 învățămînt — anul 40
• 21,15 Tezaur folcloric (color) • 
21,45 La zi in 600 de secunde • 21,55 
Orizont tehnico-științific • 22,20 Te
lejurnal (parțial color).

VIITOARE LA TELEVIZIUNE
MARȚI, 3 IULIE

• 15,00 Telex • 15,05 Festivalul
artei și creației studențești. Repor
taj • 15,30 Desene animate • 15,40 
Laureați ai Festivalului național 
„Cîntarea României" • 16,00 Uni
versul femeilor • 16,30 închiderea 
programului • 20,00 Telejurnal
(parțial color) • 20,20 Actualitatea 
in economie • 20,30 Face pe pâmînt. 
Muzica ușoară • 20,50 Ctitorii cu 
care ne minurim. Porțile tie Fier — 
porțile luminii • 21,lu Teatru tv. : 
„Credit pentru o speranță" (color)
• 22,20 Telejurnal (parțial color).

MIERCURI, 4 IULIE
• 15,oO Telex • 15,05 S.U.A. de 

la Atlantic la Pacific. Documentar
• 15,60 Emisiune în limoa magnia- 
ră (parțial color) ® 16,30 Închiderea 
programului • 2u,00 Telejurnal (par
țial color) • 20,20 Actualitatea în 
economie • 20,30 De drag și de voie 
buna • 20,50 Socialismul în con
știința țării • 21,10 Film artistic: 
„Flori uitate". Producție a studiou
rilor americane • 22,20 Telejurnal 
(parțial color).

JOI, 5 IULIE
• 15,00 Telex • 15,05 Imagini din 

Venezuela. Documentar • 15,25 Stu
dioul tineretului • 16,20 Ecran de 
vacanța. Desene animate • 16,30 
închiderea programului. • 20,00 Te
lejurnal (parțial color) • 20,35 Li
beri azi trăim. Emisiune de cintece 
patriotice • 20,50 Lumea contem
porană și confruntările de idei • 
21,10 Film serial: „Sentința", Pro
ducție a televiziunii cehoslovace. 
Episodul 1 • 21,55 Accasta-i țara 
mea. Muzică ușoară • 22,20 Tele
jurnal (parțial color).

VINERI, 6 IULIE
• 15,00 Telex • 15,05 Dialog or

chestral • 15,20 Ecran de vacanță. 
Desene animate • 15,30 Viața cul
turală . 15,50 La volan • 1(^00 E- 
misiune în limba germană (parțial 
color) • 16,30 închiderea programu
lui. • 20,00 Telejurnal (parțial co
lor) • 20,20 Actualitatea în econo
mie • 20,35 împliniri și perspec
tive. 40 de ani de mărețe transfor
mări revoluționare sub conducerea 
partidului. Azi, județul Bistrița-Nă- 
săiul • 21,10 Cadran mondial • 
21,30 Eroi ai construcției socialiste 
în teatrul românesc • 22,20 Tele
jurnal (parțial color).

S1MBATA, 7 IULIE
• 13,30 Telex • 13,35 La sfîrșit 

de săptămînă (parțial color) : * Me
lodii lirice * Ecranul copiilor. Su
netul muzicii (ultima parte) * De
sene animate: Întâmplări hazlii cu 
ciocănitoarea Woody * Melodii, me
lodii... * Tainele naturii... * Vă a- 
mintim un cîntec... * Marile mo
mente ale baletului * Cîntecul cu
vintelor — moment poetic * Tot ce 
are țara mai frumos. Oameni, locuri, 
fapte în anul 40 al devenirii noas
tre — reportaj * Magnetoscop mu
zical * Telesport * Muppets • 16,45 
Săptămînă politică • 17,00 închi
derea programului. • 19,00 Tele
jurnal (parțial color) • 19,20 Noi 
șî copiii noștri • 19,40 Țara mea 
meleag cu flori. Program folcloric 
(color) • 19,55 Teleenciclopedia • 
20,25 Film: „Secretul cifrului". Pri
ma parte • 21,10 Meridianele umo
rului și cîntecului (color) • 22,10 
Telejurnal (parțial color) • 22,25 La 
hanul melodiilor (color).

ÎNTREPRINDEREA PENTRU LIANȚI 
DEVA-CHIȘCĂDAGA

Organizează concurs pentru admiterea în 
școala de maiștri mecanici, curs serai.

Se primesc muncitori încadrați în categoriile 
5, 6 și 7 cu o vechime de cel puțin 8 an* 'm 
producție, calificați în una din meseriile

• lăcătuș mecanic
• mecanic mașini și utilaje
• prelucrători prin așchiere
• electromecanic
• mașinist mașini speciale
• reglor.
înscrierea se face la biroul P.I.R. al I.L Deva, 

pînă la data de 15.08.1984.
Se primesc candidați și de la alte unități, cu 

condiția ca la data începerii cursurilor să fie 
încadrați la I.L. Deva.

Relații referitoare la actele necesare pentru 
înscriere, informații suplimentare la biroul per
sonal al întreprinderii, telefon 131 '0, 13141, 
13142 și 17483, interior 195.

’mica"
publicitate

VÎNZARI
• Vînd apartament două ca

mere. Deva, Eminescu, bloc 
C 2, telefon 21780. (1156)

• Vînd Lada 1500, la bord 
27 000 km. Deva, telefon 15345, 
orele 17—19. (1172)

• Vînd Dacia 1300. Deva, 
strada Grivița 5, telefon 11477, 
după orele 18. (1167)

• Vînd sufragerie tip 
„Sebeș“, canapea, dulap, scau
ne tapițate, draperii, biblio

tecă și alte u^-ecte. D< va, te
lefon 11759. (1121)

ANIVERSARE
• Un călduros și sincer „La 

mulți ani !“ urăm celui drag, 
Erdei Paul, u ocazia ani* 
versării zilei tie naștere și a 
pensionării. Familia. (1161)

COMEMORARE
• Cu aceea u durere în su

flet soția Lina și nepoții Nuța 
Miron și Săndel anunță că lr 
29 iunie se împlinește tm an 
de la dece? scumpului lor 
soț și unchi

Bud Miron, 
in vîrstă de 76 ani.

Te vom păstra mereu în su
flet. (1115)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit, la Complexul 
expozițional din Piața Scînteii, cu cadre de conducere

și specialiști din importante ramuri ale economiei naționale
.>*1

<xc.)
T

(Urmare din pag. 1)

conducere și specialiștilor 
din domeniul cercetării 
științifice, secretarul gene
ral a! partidului a subli
niat necesitatea de a-și in
tensifica preocupările, ast
fel incit aceasta să-și a- 
du-că o contribuție sporită 
ta asimilarea unor noi 
mărci de oțeluri, la elabo
rarea de noi tehnologii, la 
valorificarea superioară a 
materiilor prime.

în continuare, au fost 
prezentate rezultatele obți
nute de Ministerul indus
triei de mașini-unelte, e- 
lectrotehnică și electroni
că, în reducerea consumu
rilor, realizarea de produ
se noi cu parametri teh- 
nico-funcționali ridicați, 
introducerea automatizării, 
cibernetizăcii și robotizării 
în producție, creșterea 
productivității muncii, va
lorificarea materialelor re- 
folosibile, reducerea im
porturilor. Secretarul ge
neral al partidului a fost 
informat că datorită elec- 
tronizării și miniaturizării 
produselor, cheltuielile ma
teriale la mia de lei pro- 
ducție-marfă au fost redu
se simțitor. în paralel cu 
sporirea gradului de valo
rificare a materialelor.

S-a subliniat faptul că, 
numai în cursul acestui 
an. în industria de mașini- 
unelte. electrotehnică și e- 
îectronică urmează a fi a- 
plicate 168 de tehnologii 
și circa 190 modernizate, 
rezultat al activității știin
țifice în unitățile proprii 
de cercetare și proiectare.

Apreciind rezultatele ob
ținute. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
continue procesul de rea
lizare de linii automate 
flexibile și cu nivel ridi
cat de mecanizare, care să 
permită, atît creșterea pro
ductivității muncii, cit și 
realizarea unor produse 
de înaltă performanță. A 
fost trasată sarcina de a se 
acționa pentru dezvoltarea 
în continuare a producției 
de mașini-unelte speciale, 
realizarea de linii complet 
automatizate pentru indus
tria ușoară, destinate pre
lucrării firelor subțiri și 
foarte subțiri, cu viteze 
mari de lucru, generali
zarea turnării de precizie, 
dezvoltarea fabricației de 
aparatură științifică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost infor
mați în continuare despre 
stadiul îndeplinirii sarcini
lor ce revin ministerului 
industriei construcțiilor de 
mașini, din documentele 
Conferinței Naționale, din 
orientările și indicațiile 
secretarului general al 
partidului cu privire la 
reducerea mai accentuată 
a consumurilor materiale 
și de energie,, valorificarea 
superioară a materiilor 
prime. Prin intermediul 
unor grafice și panouri a 
fost evidențiat faptul că la 
o serie de produse cu pon
dere în planul producției 
fizice, industria construc
toare de mașini se înca
drează în consumurile spe
cifice stabilite. Secretaru
lui general al partidului 
i-au fost înfățișate, în ace
lași timp, măsurile și acțiu
nile ce se întreprind pen
tru creșterea mai rapidă a 
productivității muncii prin 
generalizarea largă a pro
gresului tehnic, perfecțio
narea organizării producției 
și a muncii.

Analizînd rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că 
nu în toate cazurile con
sumurile specifice sînt sta
bilite judicios și a indicat 
ca Ia unele produse aces
tea să fie revăzute.

In industria construc
toare de mașini, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
este necesar să se acțio
neze în primul rînd pen
tru folosirea celor mai efi
ciente tehnologii de fabri
cație, pentru reducerea 
greutății mașinilor și uti
lajelor, în condițiile îmbu
nătățirii caracteristicilor 
lor tehnico-funcționale și 
sporirea indicelui de uti
lizare al metalului care 
trebuie să aibă ca efect re
ducerea consumurilor spe
cifice.

în continuare, secretarul 
general al partidului a fost 
informat în legătură cu 
activitatea institutelor de 
cercetare și proiectare teh
nologică din această ra
mură, pentru aducerea la 
îndeplinire a sarcinilor pri
vind continua îmbunătăți
re a calității produselor, 
pentru extinderea și gene
ralizarea tehnologiilor mo
derne, de înaltă eficiență.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atentia 
că în sectoarele calde ale 
întreprinderilor construc
toare de mașini se lucrează 
nesatisfăcător, manifestîn- 
du-se o concepție statică, 
conservatoare. Deși în a- 
ceste secții de producție a- 
par consumuri ridicate de 
materii prime, un procent 
mare de rebuturi, se în- 
tîrzie nejustificat aplicarea 
de soluții care să condu
că la eliminarea neajunsu
rilor existente. Adresîn- 
du-se specialiștilor din cer
cetare, inginerie tehnologi
că și proiectare pentru sec
toarele calde, secretarul ge
neral al partidului a atras 
atenția asupra necesității 
ca în acest domeniu să se 
realizeze o adevărată re
voluție în direcția introdu
cerii mecanizării și auto
matizării, extinderii și ge
neralizării unor tehnologii 
moderne, îndeosebi a celor 
care să asigure adausuri 
mici de prelucrare a pie
selor turnate și forjate, 
consumuri energetice cît 
mai reduse.

Analizînd rezultatele ob
ținute în domeniul fabrica
ției de motoare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
specialiștilor să acționeze 
în continuare în direcția 
realizării unor motoare cu 
randamente sporite și con
sumuri reduse de combus
tibili.

Centralele industriale de 
profil din industria con
structoare de mașini. au 
prezentat în continuare o 
serie de produse și tehno
logii noi care se aplică cu 
efecte pozitive în direcția 
reducerii consumurilor spe
cifice, creșterii productivi
tății muncii și diminuării 
costurilor de producție.

A fost evidențiat și de 
această dată rolul însem
nat al tipizării, reproiec- 
tării, modernizării și în
noirii tehnologiilor de fa
bricație, recuperării și re- 
condiționării unui număr 
sporit de repere, extinde
rii utilizării unor materia
le noi și a înlocuitorilor, 
care constituie capitole im
portante în noile programe 
ce vizează modernizarea și 
creșterea rentabilității în 
industria constructoare de 
mașini.

Secretarul general 
partidului a analizat 
continuare acțiunile stabi
lite în transporturi și tele
comunicații în scopul trans
punerii în practică a pro
gramelor speciale adoptate 
de Conferința Națională a 
partidului. Din explicațiile 
date de ministrul de resort, 
reiese că unitățile din a- 
ceastă ramură s-au înca
drat în normele de consum, 
și. în anumite sectoare, au 
fost reduse consumurile 
specifice sub normele sta
bilite.

O atenție deosebită a fost 
acordată creșterii traficu
lui de mărfuri pe calea fe
rată, pe fluviu și mare, 
concomitent cu reducerea 
transportului auto. S-a pre
cizat în acest context că 
pe Dunăre și pe noul canal 
Dunăre—Marea Neagră se 
utilizează în prezent con
voaie de 12 000 tone și se» 
pregătesc altele pentru 
18 000 tone.

Apreciind utilitatea folo
sirii pe scară cît mai lar
gă a remorcilor în trans
portul auto, secretarul ge
neral al partidului a atras 
atenția să se urmărească 
extinderea acestei acțiuni

al 
în

ac
ea

în toate sectoarele de 
tivitate ale economiei, 
dovedindu-se de o deosebi
tă eficacitate.

Secretarul general al 
partidului a fost informat, 
de asemenea, despre pre
ocuparea oamenilor muncii 
din acest sector pentru ex
tinderea tracțiunii electri
ce, al cărei randament este 
superior sistemului de re
morca re Diesel, și pentru 
folosirea pe scară mai lar
gă a combustibililor solizi 
în locul hidrocarburilor.

Dialogul eu specialiștii 
din acest domeniu a cir
cumscris preocupările exis
tente în direcția recondi- 
ționării, recuperării și re- 
folosirii unor piese și sub- 
ansamble. Au fost eviden
țiate rezultatele bune ob
ținute în reparațiile auto, 
unde ponderea pieselor re
condiționate s-a ridicat la 
70 la sută, centrala de spe
cialitate urmînd să recon
diționeze în anul 1985 pie
se în valoare de 2,2 mi
liarde lei.

Apreciind rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității obținerii

în continuare a unor 
zultate și mai bune în 
recția recondiționării 
selor de schimb, precum și 
a unor indici superiori de 
utilizare a mijloacelor de 
transport. S-au înfățișat 
preocupările energeticieni- 
lor pentru creșterea pro
ducției de energie electri
că, pentru încadrarea în 
indicatorii specifici de con
sum.

în continuare, au fost 
prezentate preocupările e- 
xistente pe linia valorifi
cării surselor noi de ener
gie și a resurselor refolo- 
sibile, precum și pentru 
punerea în valoare a po
tențialului hidroenergetic 
tehnic amenajabil prin 
microhidrocentrale. De a- 
semenea. au fost eviden
țiate acțiunile întreprinse 
pentru reducerea consumu
rilor specifice de 
tibili.

La încheierea 
secretarul general 
dului a arătat că 
cesar să fie luate toate mă
surile pentru a se asigura 
înfăptuirea în totalitate a 
programului energetic, pu
nerea în funcțiune a noi
lor capacități. S-a indicat,

re- 
di- 

pie-

com bus-

analizei, 
al parti- 
este ne-

totodată, să se asigure, în 
continuare, reducerea con
sumurilor în rețelele de 
transport și distribuție.

La încheierea acestui nou 
și fructuos dialog de lucru, 
miniștrii, specialiștii, toți cei 
prezenți au mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru Indicațiile și orien
tările date și cu acest pri
lej și l-au asigurat că vor 
acționa cu fermitate pen
tru transpunerea lor în 
viață. S-a dat astfel expre
sie hotărîrii tuturor colec
tivelor de muncă din a- 
ceste importante sectoare 
ale economiei naționale de 
a depune eforturi exem
plare, alături de toți oa
menii muncii din patria 
noastră, pentru a-și aduce 
contribuția la îndeplinirea 
în cele mai bune condiții 
a sarcinilor de plan pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal, de a întîmpina cu 
realizări de seamă cele 
două mari evenimente po
litice din viața țării — a 
40-a aniversare a revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și 
anțiimperialistă și Congr 
sui al XIH-lea al partid 
lui.
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Plenara Consiliului Național al Frontului
Democrației și Unității Socialiste

(Urmare din pag. 1)

ția supremă de secretar 
general al Partidului Co
munist Român.

Întreaga desfășurare a 
dezbaterilor a pus în evi
dență faptul că această 
hotărîre exprimă, în cel 
mai înalt grad, voința în
tregului nostru popor, do
rința sa vie ca în fruntea 
partidului — conducătorul 
încercat al națiunii româ
ne pe drumul edificării so
cialismului și comunismu
lui — să se afle fiul său 
cel mai iubit, patriotul în
flăcărat, care și-a consa
crat pilduitoarea sa viață 
cauzei propășirii și inde
pendenței ‘patriei, bunăstă
rii și fericirii tuturor ce
lor ce muncesc.

Participanții la dezba
teri au exprimat sprijinul 
deplin față de această pro
punere, subliniind 
alegerea tovarășului 
Ceaușescu, ctitorul 
niei moderne, în 
partidului, este o garanție 
sigură că poporul român 
va păși în continuare, cu 
aceeași consecvență și a- 
celași avînt revoluționar, 
pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate și a comunismu
lui.

Aducînd un vibrant oma
giu președintelui Nicolae

că re- 
Nicolae 
Româ- 

fruntea

Ceaușescu pentru tot ceea 
ce face spre binele 
porului 
păcii și colaborării 
popoare, vorbitorii au sub
liniat deosebita semnifica
ție politică a acestei pro
puneri, în desăvîrșită con
cordanță cu interesele vi
tale ale națiunii române, 
cu cele mai scumpe idea
luri ale sale, cu năzuințele 
oamenilor de bine de pre
tutindeni spre o lume a 
păcii, eliberată pentru tot
deauna de spectrul ame
nințător al unei conflagra
ții nucleare.

Exprimînd deplinul acord 
cu prevederile înscrise în 
proiectele de plan pentru 
anul 1985 și în schița pre
liminară de dezvoltare în 
perioada 1986—1990, vor
bitorii au arătat că aces
tea pun în lumină contri
buția decisivă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la 
stabilirea căilor și a direc
țiilor de acțiune menite să 
asigure ridicarea continuă 
a patriei noastre socialiste 
pe culmi tot mai înalte 
de civilizație și progres.

Au fost înfățișate, în a- 
eelași timp, rolul și sarci
nile ce revin organizații
lor F.D.US. în organiza
rea dezbaterilor de către 
întregul popor a proiecte
lor adoptate și, după apro
barea și legiferarea aces
tora, în înfăptuirea pre-

OG-
român, al cauzei 

între
Și 

de 
de 

a 
a- 
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vederilor cuprinse in im
portantele documente.

Exprimînd aprobarea 
deosebita apreciere față 
proiectul Programului 
alimentație științifică 
populației, plenara a 
cătat că acesta situează
centrul atenției satifacerea 
cerințelor de consum ali
mentar ale tuturor mem
brilor societății noastre, 
iar aplicarea sa va asigu
ra o alimentație echilibra
tă. științific fundamentată.

S-a subliniat că Frontul 
Democrației și Unității So
cialiste, unind în cadrul 
său întregul popor, a ac
ționat și acționează ne
abătut pentru a-și aduce 
contribuția Ia înfăptuirea 
politicii externe a țării, a 
inițiativelor și acțiunilor 
României socialiste, 

ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu, în direcția rea
lizării dezarmării, întăririi 
securității în Europa și în 
întreaga lume, dezvoltării 
colaborării internaționale. 
La chemarea partidului, 
toate organizațiile F.D.U.S. 
s-au angajat într-o largă 
mișcare de mase, susțlnînd 
cu hotărîre acțiunile con
structive. de larg răsunet 
mondial. ale României 
privind înfăptuirea dezar
mării și păcii.

Plenara a dat o înaltă 
apreciere, deplină aproba
re, inițiativelor de mare 
însemnătate ale conducăto-

rului partidului și statului 
pentru oprirea cursei înar
mărilor și realizarea dez
armării, pentru instaura
rea pe continent și în lume 
a unui climat de securita
te, înțelegere și cooperar

Plenara a hotărît convi 
cărea, în luna decembrie, 
a celui de-al III-lea Con
gres al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Plenara a adoptat, în 
unanimitate, documentele 
supuse dezbaterii, precum 
și o hotărîre care se va 
da publicității.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge 
neral al Partidului Com 
nist Român, președintei^ 
Republicii, președintele 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost Urmărită cu 
deosebită atenție, cu inte
res și deplină aprobare, 
fiind subliniată, în repe
tate rînduri, cu vii și pu
ternice aplauze. Au răsu
nat puternice urale și ova 
ții, s-a scandat îndelur 
„Ceaușescu — P.C.R. i 
„Ceaușescu și poporul

Lucrările plenarei 
încheiat 
Imnului 
crației și Unității Socia
liste „E scris pe tricolor 
unire”.
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Plenara Comitetului Central al Organizației
Democrației și Unității Socialiste

(Urmare din pag. 1)

4. Propuneri cu privire 
la convocarea celei de-a 
doua Conferințe pe țară a 
Organizației Democrației și 
Unității Socialiste ;

5. Dezbaterea proiectului 
Programului de alimen
tație științifică a popu
lației.

într-o atmosferă entu

ziastă, de intensă bucurie 
și mîndrie patriotică, par
ticipanții la Plenara 
O.D.U.S. au' exprimat de
plina satisfacție față de 
hotărîrea Plenarei Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român cu privi
re la realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XIII-lea, în 
funcția de secretar gene

ral al Partidului Comunist 
Român.

Plenara O.D.U.S. a ho
tărît convocarea celei de-a 
doua Conferințe pe țară a 
Organizației Democrației și 
Unității Socialiste în a 
doua jumătate a lunii de
cembrie a.c. și a aprobat 
ordinea de zi a conferinței.

Plenara a adoptat, de 
asemenea, în unanimitate.

documentele supuse dez 
baterii.

Participanții la lucrările 
plenarei au adoptat, într-o 
atmosferă însuflețită, o te
legramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist ' Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.
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