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Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R,
cu privire la realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,

în înalta funcție de secretar general al partidului

Chezășia înfloririi continue 
ătriei noastre socialiste

siile rafiote- 
miercuri sea- 

ă care ă- apărut 
publică din ța- 

a aflat cu ne-

tituie chezășia înfăptuirii 
neabătute a obiectivelor ce

rinței arzătoare și voinței
neclintite a tuturor c»mu- ------ . ..
niștilor, hotărîrea dă ?x- vor fi adoptate de Congre- 
presie sentimentelor de dra
goste și recunoștință ale 
întregului partid și popor 
față de. tovarășul Nicolae

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Complexul 
Expozițional din Piața Scînteii

ra, djfpi. 
ței^.tfpi 
ramoaSt;
țafmurită bucurie și satis
facție, cu profundă mîndrie
jftriotică despre Ilotărî- 

| Plenare’ Comitetului 
^jlEentral, cu privire la rea

legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Sînt numeroase și pe de
plin legitime temeiurile ca
te stau la baza hotărîriî a- 
doptate. Răspunzînd do-

sul al XIII-lea, deschizînd 
o nouă perspectivă istori
că pentru înaintarea fer
mă a țării noastre spre co- 

Ceaușescu, eminentă per- munism. 
sonoritate politică a lumii 
contemporane, conducător 
încercat al națiunii noas- 

p^ogresului 
genial ctitor

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, s-a întîlnit, joi dimi - 
neață, în incinta Comple
xului expozițional din Pia
ța Scînteii, cu cadre 
conducere și specialiști 
importante ramuri ale 
nomiei naționale.

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

In acest cadru, au conti
nuat analizele concrete, a- 
profundate, într-un spirit 
de înaltă exigență, a me
dului în care se îndepli
nesc prevederile de plan și

de 
din 

eoo-

al

t?e pe calea 
multilateral, 
al României socialiste mo
derne, Realegerea celui mai 
iubit fiu al poporului în su
prema funcție de secretar 
general al partidului cons-

Mărețele realizări obți
nute de poporul nostru în 
anii de cînd la conducerea 
partidului și statului se a- 
flă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, reflectă în mo
dul cel mai convingător 
faptul că secretarul nostru

(Continuare în pag. a 2-a)

programele speciale
vind reducerea consumu
rilor specifice, a costuri
lor de producție, creșterea 
calității și productivității 
muncii, introducerea și asi
milarea tehnologiilor și 
produselor noi în diferite strictul necesar a importu-

pri- rilor de materii prime, e- 
nergie și combustibili, di- . 
minuarea cheltuielilor de 
producție, creșterea tot mai 
accentuată a productivită
ții muncii, extinderea ex
porturilor și limitarea la

ramuri industriale.
Secretarul general al 

partidului a examinat, de 
această dată, rezultatele ob
ținute pînă în prezent și 
măsurile luate în acest 
sens pentru viitor în me
talurgie, industria cons
trucțiilor de mașini, indus
tria de mașini-unelte, elec
trotehnică și electronică, în 
domeniul energiei eleitri- 
ce și transporturilor. Au 
fost stabilite căile și direc
țiile de acțiune pentru pro
movarea largă a progresu
lui tehnic, ridicarea cali
tății și competitivității pro
duselor industriei româ
nești, reducerea consumu-

rilor.
In sectorul rezervat in

dustriei metalurgice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost informați pc 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 Ia sută din 
producția de oțel în 1982, 
iar în prezent a ajuns la

(Continuare în pag, a 4-a)

Plenara Consiliului National 
al Frontului Democrației 

si Unității Socialiste
9 9

i

devenirii
noastre

decenii ale

Cu planul seme 
îndeplinit 

întreprinderea
Minerii de la Uricani în- 

tîmpină cea de-a 40-a ani
versare a Eliberării patriei 
și cel de-al XIII-lea Con
gres, cu rezultate deosebi
te în muncă. Printr-o pu
ternică mobilizare, mine
rii Uricaniului au extras 
din adîneșri, în cele a- 
proape șase luni care au

minieră Uricani
minerii frontaliști din bri
găzile conduse de Ilie A- 
morăriței și Petru Man- 
driș, precum și minerii sec
torului III, care au extras 
peste sarcinile de plan 1700 
tone de cărbune. Merite 
deosebite revin minerilor 
din brigăzile conduse de 
Traian Pop, Ștefan Baciu și 

trecut ‘ din acest an 21 500 Simion Buzescu. Peste 600 
tone 'de cărbune pentru 
cocs peste sarcinile de 
plan, situîndu-se astfel pe 
un loc fruntaș în întrecerea 
socialistă. Din rîndul co
lectivului s-au remarcat

In cadrul eforturilor de 
perfecționare și moderni
zare a activității de prepa
rare, Ia Coroești a fost pu
să în funcție o instalație de 
hidrociclonare a cărbune
lui de 0—3 mm. Instalația 
este realizată după un pro
iect conceput de inginerii 
Silviu Constantinescu, șe
ful secției dd preparare, 
Vasile Caramete și Vaier 
Irimuș, iar execuția ai a 
fost asigurată1 de colectivul 
atelierului electromecanic 
condus de Constantin Cu- 
relea.

Prin punerea în funcție a 
noii instalații se scontează 
pc creșterea cantității de 
cărbune special pentru cocs, 
obiectiv spre care * sînt 
îndreptate cu prioritate 
preocupările colectivului 
de preparatori.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 

Socialiste România, 
ședințele Frontului Demo
crației și Unității 
liste, 
avut loc Plenara 
liului Național al 
tului Democrației 
tații Socialiste.

Pe ordinea de zi 
înscrise următoarele 
bleme:

1. Activitatea consili
ilor Frontuui Democrați
ei și Unității Socialiste și 
a organizațiilor compo

nente pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la în
deplinirea prevederilor 
planului național unic 
de dezvoltare economico-

pre-

Socia- 
joi, după-amiază, a 

Con si- 
Fron- 

și Uni-

au fost
pro-

tone extrase suplimentar 
raportează de la începutul 
anului și minerii sectorului 
I, din cadrul căruia ? s-a 
remarcat brigada condusă 
de Grigore Lovin.

re- 
so- 

anti-

socială pe anul 1984 și pe 
întregul cincinal și întîm- 
pinarea celei de-a 40-a a- 
niversări a victoriei 
voluției de eliberare 
cială și națională,
fascistă și antiimperialis
tă cu rezultate deosebi
te în toate sectoarele de 
activitate;

2. Participarea Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste la înfăptuirea 
politicii consecvente pro
movate de Partidul Co
munist Român și statul 
nostru dedicate consoli
dării păcii, realizării co
laborării între toate po
poarele lumii;

3. Raport cu privire la 
proiectul 
nai unic 
economică 
mâniei pe

planului națio- 
de dezvoltare 
și socială a Ro
an ul 1985;

4. Raport cu privire la 
schița preliminară de 
dezvoltare economico-so- 
cială a României în peri
oada 1986—1990;

5. Propuneri cu privi
re la convocarea Congre
sului la III-lea al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste;

6. Dezbaterea proiectu
lui Programului de ali
mentație științifică a popu
lației.

La dezbaterea proble
melor înscrise pe ordinea 
de zi au luat cuvîntul 16 
tovarăși.

Intr-o atmosferă emo
ționantă, plenara a dat o 
puternică expresie entu
ziasmului și satisfacției 
deosebite, sentimentelor de

(Continuare în pag. a 4-a]

Comitetului CentralPlenara
ai Organizației Democrației 

și Unității Socialiste
9

Joi a avut loc în Capita
lă Plenara Comitetului Cen
tral al Organizației Demo
crației și Unității Socialis
ts ~

Plenara a avut pe ordi
nea de zi următoarele pro
bleme: •’

1. Participarea organiza-

»
țiilor democrației și unită
ții socialiste Ia mobilizarea 
oamenilor muncii pentru 
îndeplinirea prevederilor 
Planului național unic de ■ 
dezvoltare economico-soci- 
ală pe anul 1984 și pe în
tregul cincinal și intîmpi- 
narea celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revolu-

ției de eliberare socială șj 
națională, ’ antifascistă și 
antiimperialistă cu rezul
tate deosebite în toate sec
toarele de activitate;

2. Raport cu privire Ia 
proiectul Planului național

(Continuare în pag. a 4-a)

întreprinderea
Colectivul oamenilor mun

cii de la mina Lonea pu
ternic angajați în marea 
întrecere, socialistă pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune în cinstea celei de 
a 40-a aniversări a Revolu
ției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și an
tiimperialistă și a Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, raportează îndepli
nirea sarcinilor de plan pe 
primul semestru din acest 
.an. .

De la începutul anului și 
-pînă ieri, prin buna or

ganizare a. muncii, res
pectarea disciplinei tehno
logice, aprovizionarea rit
mică cu materiale și piese

minieră Lonea
de schimb, înalta calitate 
a lucrărilor de revizii și 
reparații, minerii din Lo
nea au scos la lumina zilei, 
suplimentar sarcinilor de 
plan aproape 10 00Q tone de 
cărbune. Numai pe luna 
în curs producția extrasă, 
suplimentar sarcinilor de 
plan, este de 3900 tone căr
bune. La acest succes un 
aport deosebit l-au avut 
colectivele sectoarelor IV 
— plus 15 548 tone, II — 
plus 7329 tone și sectorului 
VI — plus 216 tone. In 
fruntea întrecerii socialis
te între brigăzi se situează 
cele conduse de minerii 
Grigore Mîndruț și Anton 
Florea, (Gh.S.)

7J5 de ani de existență
a construcțiilor de mașini

în Valea Jiului

Ce-ar zice lulcan, 
protectorul- fierarilor ?!

Hefaistos, alias Vulcan, 
fost desemnat în anti-

le“ pentru susținerile ine- cele două Mioare —'■'Me
canizate SMA-1 și SMA-2.
E suficientă- o simplă a- 
păsare pe buton pentru 
ca berbecul să lovească 
fierul incandescent cu o 
forță Care ar face să tre
mure întregul Olimp.

Forjorii din zilele noas
tre nu mai au brațe de 
culturiști. Tehnica avan
sată a făcut ca .forța fi
zică să fie înlocuită a- 
proape în totalitate. Ion

a
chitate drept zeu al focu.

I lui și protector al fierari
lor. Dar în acele îndepăr
tate timpuri prin foc se 
înțelegea o țnică flacără 
în căldura căreia Vulcan 
se străduia să „forjeze li
ber" o potcoavă pentru 

. un Pegas răsfățat, înzes
trat ș’ cu aripi.

Aș fi vrut să văd cum 
ar fi reacționat meșterul 
Vulcan în fața ciocanu- Băbușan, Ludovic Gybrfi 
lui matrițor de cinci tone 
capabil să scoată în serie ță, Ion Neacșu, Dumitru 
„potcoave de 99 de oca- Neaga, Constantia Sicoi, i

loan Malțiuș, Mircea Ni-

grea și Măgureanu —, 
Cornel Deheleanu și Che- 
zu Nicolae sînt niște oa
meni cu fizic obișnuit. 
Pentru că, ce mai con
tează tăria brațului a- 
tunci cînd ești dotat cu o 
presă LKM capabilă să 
dezvolte o forță de o mie 
de tone.
Ce se execută aici? Foar. , 

te multe repere, începînd 
cu articulații de grinzi și 
terminînd cu bolțuri și

Valeriu BUTULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
FF Iii»*"'

I 
A 
I

ț 
I 

I 

V’ 
A ;v- 
T. 
h

I 
l 
I
V
I

A

Noi spații 
comerciale

In cartierul Petro- 
șani-Nord, la parterul blo
cului 59 au început lucră
rile de mobilare a noilor 
spații comerciale și pentru 
prestări de servicii. Prin
tre altele aici se vor ame
naja o cofetărie-patiserie, o 
berărie-restaurant, unita
tea municipală a A.S. Lo- 
to-Pronpsport, și agenția 
municipală A.C.R. Petro
șani. In curînd, noile spa
ții comerciale vor fi puse 
Ia dispoziția cetățenilor. 
(V.S.)

Dialog 
cetățenesc 
PROGRAMUL TV.

SĂPTAMÎNAL
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Chezășia înfloririi continue 
a patriei noastre socialiste

încercări pentru determinarea 
calității metalelor la I.U.M.P.

Tn vederea măririi secu
rității în exploatare a u- 
•tilajelor miniere fabri
cate la I.U.M.P., încă
anul 1970 s-a introdus 
metoda de control nedis
tructiv al metalelor prin 
ultrasunete. încercările 
de acest fel au drept 
școp stabilirea proprie
tăților .mecanice și teh
nologice ale metalului de 
bază, ale celui de adaos
sau al îmbinării sudate. 
Defectele interne ale pie
selor laminate, turnate 
sau forjate le 
discontinuitățile 
mă ca: fisuri, 
incluziuni etc.

Examinarea
prin această metodă ne
distructivă o efectuează 
un tînăr colectiv de la 
laboratorul de rezistență 
mecanică, condus de ing. 
Gh. Dogaru, șeful servi
ciului C.T.C. — laborat a- 

; re. Acest colectiv are in 
1 componența sa meseriași 

cu o vastă experiență, fi- 
. înd reîntorși recent de la 
1 un curs de specializare 
I pentru control nedistruc- 
^tiv al metalelor, pregăti-

constituie 
de for- 
retasuri.

metalelor

re ce a avut loc la Bucu
rești. S CV'. j

In imagine, operatorii 
Florin Cuc și Puiu Teo» 
dorescu, dini acest colec-

derne aparate ultrasonic? 
și de asistența tehnicia
nului Andrei Jugănaru, ei 
controlează calitatea u- 
nor bolțuri pentru colivii

tiv, surprinși . în- timpul de la. instalațiile de ex- 
executării ' controlului. tracție ciin Vulea Jiuluil
Beneficiind de două mo- Text și foto: loan BALOI

Trei colege, trei Prie
tene, trei conlecțienere 
fruntașe din formația 
6B de Ia I.C,. Vulcan: 
Maria Stan, Eudochia 
Păduraru și Margareta 
Cășaru.

Foto: Șt. NEMECSEK

(Urmare din pag. D

general și-a făcut din slu
jirea devotată a partidului, 
« patriei și poporului, țelul 
suprem al întregii sale 
vieți .și activități revoluți
onare, închinate împlinirii 
înaltelor idealuri de bună
stare și fericire, de pace 
și progres ale ’ națiunii 
i: .ist". Sentimentele deo
sebii de trainice, de stimă 
și recunoștință ale poporu
lui, față de prodigioasa ac
tivitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, admira
ția și respectul cu cate este 
înconjurat pretutindeni 
pentru cutezanța Și clarvi
ziunea dovedite in condu
cerea destinelor .țării cons
tituie în -aceste zire un pu
ternic factor de. întărire a 
unității ideștructibile a -în
tregii națiuni în jurul par
tidului, a Voinței de. ne
zdruncinat a poporului de 
a urma cu credință și înalt 
devotament exemplul lu
minos al eminentului nos
tru conducător, patriot în
flăcărat și militant neobo
sit pentru înflorirea multi
laterală a patriei nonstrb 
socialiste, pentru ridicarea 
țării pe trepte tot mai înal
te de civilizație':și progres.

Comuniștii din puterni
ca organizație de partid a 
Văji Jiului, minerii din a- 
.batajele vetrei noastre de 
cărbune, toți oamenii mun
cii și locuitorii municipiu
lui au primit cp multă sa

tisfacție Hotărârea Plena
rei C.C. al P.C.R. Valea 
Jiului este beneficiara u- 
nui amplu program de dez
voltare economică și socia
lă, inițiat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în urma, 
rodnicelor vizite de lucru 
pe meleagurile . noastre. 
Dialogul purtat :u minerii, 
măsurile întreprinse din i- 
nițiativa și la indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru mecanizarea și mo
dernizarea extracției căr
bunelui. și dezvoltarea e- 
dilitar-urbanistieă ă tutu
ror așezărilor din Valea 
Jiului pun în lumină grija 
părintească a secretarului 
general al partidului față 
de cei ce muncesc îii aba
taje, preocuparea statorni
că , pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă din 
subteran și creșterea calită
ții vieții minerilor. Practic, 
la fiecare unitate extrac
tivă și în fiecare așezare 
din Valea Jiului întilnim 
înnoiri convingătoare Care 
sînt rodul măsurilor iniția
te de Minerul de Onoare al 
țării, izvorâte din grija, să 
părintească față de puter
nicul detașament munci
toresc al municipiului nos
tru care contribuie cu ab
negație și înaltă dăruire 
patriotică la întărirea ba
zei de materii prime și e- 
nergetice"a economiei noas
tre naționale. Elaborate 
după o concepție larg cu
prinzătoare, măsurile de 
care beneficiem au deter
minat prefaceri profunde

și pe plan social, asigurând 
dezvoltarea bazei materia
le a activităților pusă ne
mijlocit în slujba omului. 
Ansamblurile de locuințe 
moderne din noile cartiere 
construite în acești ani în 
toate orașele- '.Văii Jiului, 
școlile, unitățile de ocroti-, 
re a sănătății, spațiile co
merciale și pentru prestări 
de servicii. puse la dispo
ziția populației, așezămin- 
tele de cultură sînt înfăp
tuiri care au imprimat noi 
dimensiuni vieții sociale 
din municipiu] nostru, au 

, contribuit la îmbogățirea 
acestei vieți cu noi cle
mente de confort, de bu
năstare materială și spiri
tuală.

Animați de încrederea în 
viitorul luminos al patriei 
noastre socialiste, strâns u- 
niți în jurul partidului, al 
eminentului conducător, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, minerii, toți oa
menii , muncii din vatra de 
cărbune a Văii Jiului ac
ționează cu abnegație pen
tru a cinsți prin exemplare 
fapte de muncă gloriosul 
jubileu de la 23 August și 
Congresul al XlII-lea, pe 
deplin încrezători că reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar general al parti
dului va asigura edificarea 
cu sucecs pe pămîntul 
României, a celei mai drep
te și mai umane orânduiri 
din cite a cunoscut istoria 
— orânduirea 'socialistă și 
comunistă,' j; J-țv.':.':';''.

Notă Trenule,
...era un eîntec pe vre. 

muri. Se cîntă și acum cu 
plăcere. Introducerea 
cttrselor. pe calea ferată 
pe ruta Petroșani — Lu
peni a bucurat pe toată 
lumea. Transportul cu 
trenul e mâi comod, mai 
ieftin, mai rapid. Dar nu 
întotdeauna.

In dimineața zilei de 
marți, 26 iunie, trenul- de 
6,45, care circulă din 
Petroșani la Lupeni a 
plecat la 7,10. La 7,26 ei a 
în gara Livezeni. Aici a 
fost '„'garat**; prin mane
vre (înainte-înapoi !) la 
linia a 6-a, unde a rămas 
pînă la ora 8,10. Abia la 

Ș 8,30 ă ajuns la Lupeni..' 
ș Cu mai mult de o oră în- 
t tîrziere. Și cu nervi. In 
I gară Livezeni, șeful sta- 
L ției se certa cu împiega- 
I tul de mișcare, iar. șeful 
I trenului cu amîndoi. Noi, 
l călătorii, îi urmăreânji ne. 
J putincioși cum se joacă

mașină mică... !
cu timpul și nervii noș- i 
tri. Nu știau ce bo-arire - 
sa ia. Pînă la urmă ne-au i 
„garat11. Sute de oameni 
n-au ajuns la timp la ser. ; 
viciu sau la școală. A- | 
lunci cînd s-a lansat cîn- | 
tecul „Trenule, mașină 1 
mică", se putea potrivi J 
ceasul după tren. Acum î 
ar putea fi potrivit trenul , | 
după căas. Asta ' depiride ■ 
însă de buna organizare i 
a muncii de la biroul de i 
mișcare din Petroșani, de i 
corectitudinea unor oa- ‘ i 
meni puși să asigure si- i 
guranța și regularitatea j 
circulației pe calea fera- l 
tă, respectarea graficu- : 
lui de parcurs. De aceea,. i 
credem că este nevoie i 
de mai multă preocupare j 
pentru asigurarea unui i 
transport operativ și ci- i 
vilizat pe ruta Petroșani 1 
— Lupeni. Așa cum a ș 
fost gîndit. Altfel... ’

Bujor MIRCLSț U |
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75 de ani de existență a construcțiilor de mașini în Valea Jiului

Oe-ar zice Vulcan, protectorul fierarilor?!
(Urmore din pag. I)

șuruburi obișnuite. O for
jare precisă reduce .volu
mul de manoperă. Un 
bolț forjat este finisat în 
cîțeya minute de cuțitul 
strungului, puțind lua 
drumul exploatărilor mi
niere.

Dacă forjarea în ma
trițe închise țnu lidică 
probleme deosebite, for
jarea liberă este mai com
plicată, ea păst’înd încă 
o parte din tainele me
seriei multimilenare de 
fiei ar.

In ultima organigramă 
atelierul de forjă a fuzio
nat cu cel de tratament 
.termic, sub . 'conducerea 
subihginei ului Sigismund 
Antal. :-

Forja are regim de „foc 
continuu". Micul colectiv 
este organizat în trei 
schimburi conduse de 
submginerul Iosif Mun- 
teanu și maiștrii Săcrie- 
ru și Turtoi. Cu cei 60 
de oameni ai săi atelierul 
își aduce din plin contri
buția la bunul mers al 
întreprinderii.

Elementul esențial 
în câlirea oțelului

Fără să vreau în mo
mentul în care am trecut 
porțile atelierului de tra
tament termic m-am gîn
dit la romanul lui Ov- 
stroski intitulat „Așa s-a 
călit oțelul". Am vrut to
tuși să aflu cum se călește 
oțelul cu adevărat, nu în 
viziunea unui rojpancier, 
nu în viziunea unui om 
din conducerea atelieru
lui, ci : stînd de vorbă cu 
muncitorul Nicolae Ilea
na, „călit" de ani de zile 
în apele experienței.

„Executăm în primul 
rînd un tratament, primar 
care constă în recoacere 
sau . normalizare. Piesa

sosită de la turnătorie 
sau țprjă este încălzită 
pînă la 800 grade Celsius, 

după care se răcește în aer 
liber. In felul acesta dis
par tensiunile moștenite 
de la operațiile anterioa
re. ■ ■
- A doua formă de tra
tament are drept scop 
obținerea unei durități 
mărite la suprafața pie
sei, care duce la creșterea 
rezistenței la uzură. Cum 
se obține acest lucru? 
Prin îmbunătățire, adică 

. prin călire., Piesa este în
călzită la 840 grade Cel
sius, după care este răci
tă brusc în ulei sau apă.

In același scop se foloseș
te și carburarea în mediul 

șolid (cărbune de lemn)".
Conducătorul formației 

de lucru, Gheorghe Săliș- 
teanu ne prezintă frunta
șii; Gurka loan, Alexan
dru Arcz, loan Ferențiti, 
Mihai Grig'oraș, Iosif 
Kraibnik, loan Guță etc, 
precizarea că întregul- co
lectiv are o activitate re
marcabilă.

„Sîntem în extindere — 
afirmă subingirierul An
tal, președinte al organi-

zației sindicale din între
prindere. Noul spațiu va 
fi dotat .cu utilaje mo
derne. Vom putea folosi 

.■;■■■ tehnologii noi de tratare, 
cum ar fi: carburâțea in 
atmosferă de compiziț:e 
reglabilă. Intr-un cu'VÎ»ț. 
căutăm și. noi să tsr.i-'i 
pasul cu dezvoltarea .ge
nerală a uzinei. Colecti
vul reprezintă elementul 
esențial, implicat nemij
locit în succesele muncii

, noastre".
Va urma

V

J
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I
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ASTĂZI, de la ora 18, 
la sediul Consiliului muni
cipal Petroșani pentru :E- 
dueâție Fizică și Sport, 
sînt eonvocați arbitrii de 
fotbal din municipiu. Cu 
acest prilej Se va analiza 
aetivitatea compețițională 
de’.sfîrșit de sezon fotba
listic,- (V.Ș.)

APROVIZIONARE. Plin- 
tr-o preocupare constantă

pentru aprovizionare, uni
tatea 87 — Alimentara din 
satul Merișor — Băni ța, 
a realizat în luna iunie în
casări superioare sarcinilor 
cu peste 40 000 lei, iar de 
la începutul anului cu- a- 
proape 200 000 lei. Este 
meritul lucrătoarelor co
merciale Elișabeta Cră- 
ciunescu, Ileana Rusu și 
mai ales a responsabilului 
unității, Ion Udrescu. (M.B.)
♦------
ÎNSCRIERI. Clubul sin

dicatelor din Aninoasa face 
înscrieri pentru întărirea 
numerică și calitativă a

formațiilor de taraf,, dan
suri, montaj literar și grup 
de recitatori. (M.B.)

--------
PLANTE MEDICINALE. 

Ocolul silvic Petroșani a 
început campania de recol
tare a plantelor medici
nale. Amintim pe această 
cale, elevilor, tuturor cetă
țenilor că la centrele spe
cial amenajate se primesc, 
contracost, plante medici
nale. Pînă în prezent au 
fost colectate 800 kg floare 
de soc și urmează să se re-, 
colteze floarea de sunătoa
re. Totodată, colectivul o-

colului silvic face cunoscut 
că se află în plină desfășu
rare pregătirea campaniei 
de recoltare a fructelor de 
pădure. (G.B.)

EXPUNERE. Astăzi, în 
sala de apel a I.M. Livezeni 
este programată o expune
re cu țenia: „480 de ani de 
la moartea lui Ștefan cel 
Mare", Expunerea este or
ganizată de Muzeul mine
ritului. (V5.)
♦ —---- -
COMITETUL SINDICA. 

TULUI minei Lupeni or
ganizează astăzi, 29 iunie,

o dezbatere avînd ca temă 
„Calitatea muncii, element 
esențial în definirea colec
tivelor de muncă". (V.Ș.)

SPECTACOL. Astăzi, Ia 
ora 16, la . Casa de cultură 
a sindicatelor din Petroșani 
va avea loc un spectacol 
cultural-sportiv pe. care îl
vor susține micuțele gim
naste ale școlii sportive-din 
Petroșani. Nu vor lipsi, cu
noscutele sportive, care ați 
participat la turneul final 
pe țară, (Gh.B.)

MÎINE, cu prilejul Zilei J 
învățătorului, în toate, șco- | 
Iile municipiului Petroșani I 
sînt organizate serbări și | 
spectacole. Cu acest prilej 
se va face și bilanțul acti
vității școlare. Aceste ac
țiuni.sînt organizate ■ de 
Inspectoratul școlar mu
nicipal. (V.S.)

Rubrică realizată de
V. STKÂUȚ
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Sesam, desen ide-te!De unde putem procura fungicide ?

servire 
tuturor 
Văii

25 iunie, comparativ 
cantitatea de șapte 
planificată, s-au realizat 4,5

a-
34 
cu 
de 

sar-

luni
pre-
Fa- 

lactate 
425 hi lapte

Contribuții meritorii ale crescătorilor 
de animale din Banița

Crescătorii de animale 
din Banița încheie prima 
jumătate a anului cu un 
bilanț rodnic și. încuraja
tor, care reflectă strădani
ile lor fructuoase pentru 
valorificarea potențialului 
reliefului muntos al co
munei, îndeosebi în scopul 
sporirii numărului de ani
male și, pe această bază, 
onorării contractelor pen
tru furnizarea de animale 
Și produse . animaliere la 
fondul de stat.

Cu sprijinul inginerului 
agronom, Raveca Trif, facem 
cîteva sublinieri pe margi
nea bilanțului participării 
locuitorilor Baniței, în pri. 
mul semestru al anului 
1984, la transpunerea în 
viață a conceptului autoa- 
provizionării. Astfel, 
condițiile realizării 
unui indice de natalitate 
îmbunătățit față de cel pla
nificat și înregistrării de 
sporuri la bovine, crescă
torii de animale din comu
na Bănită și-au onorat 
contractele încheiate cu j 
statul, predînd în primul 
semestru un număr de 
nimale ce totalizează 
tone de carne bovine, 
41 tone mai mult față 
antitatea revenită prin 

cina.de plan. Un spor subs
tanțial, de . 2,5 tone, ,ș-a 
realizat, în comparație cu 
antitatea planificată, și în 
,ăa ce privește carnea de 

svine. Față de 3 tone pre- 
<dere de plan, s-au rea- 
.'at 5,5 tone carne ovine 
,fcaprine, adulte și tine-

> Foarte ijune -sînt și re- 
zările obținute în ceea

ce privește produsele a- ; 
nimaliere. La principalii 
indicatori și anume Ț lapte c 
de vacă și lapte de oaie 
s-au înregistrat sporuri 
ca n ti ta ti ve sem n i ficați ve
față de .prevederile planului; 
In baza contractelor 
cheiate, prin punctele 
achiziționare situate în 
propierea locuințelor 
cătorilor de animale 
numeroasele sate

în- 
de 
a-

eres- 
din 

și cătune

Autoaprovizionare — 
preocupări, rezultate

foarte răspîndite ale co
munei, ori a locurilor unde 
aceștia se află - cu_animale- 

în le, în primele șase
s-au achiziționat și 
dat beneficiarului — 
brica de produse 
Petroșani . ~ .
de vacă, cu 85 hi mai mult 
decît. a totalizat sarcina 
de plan pe perioadă. In 
ceea ce privește laptele de 
oaie, ca urmare a stăru
ințelor depuse de lucrătorii 
consiliului popular în rîn- 
dul crescătorilor de oi pen
tru realizarea cantității 
planificate, față de 130 hl ; 
sarcină de plan pe întregul 
an 1984 și 114 hl pe semes
trul I, s-âu achiziționat și 
predat benficiarului 141 hl, 
ineheindu-se socotelile . 
pentru anul întreg. Este în. 
toi predarea linii.: Pînă la

cu
tone

tone, dar, așa cum ne 
lata ing. Raveca Trif, pre
ocupările pentru realiza
rea întregii cantități de li
nă se află la ordinea zilei.

Printre . crescătorii de a- 
nimale care au predat în 
prima jumătate a anului, 
pentru fondul de mărfuri 
centralizat, animale și can
tități. mari de produse s>- 
nimaliere, se numără Ianoș 
Cbstea din Botani, Ion 
Damian, Ion Jiten, Gheor- 
glie Rusu, Petrii Mănescu, 
Lucreția Andriță și Lucre- 
ția Ungur din Merișor, Du
mitru Corbei, Ion Scorei, 
Ion Dragotă, Petru Marcu, 
Viorel Stoica, Vasile Stoica, 
Ion Angliei, Nicolae Cioar- 
că. Aurel Vladislav, Gheor- 
ghe Căpeț și. multi alții din 
celelalte sate ale comunei,

Din
- mului

experiența pri- 
semestru al a- 

nului se desprind cîteva 
concluzii utile pentru o- 
rientarea activității de vi
itor. Cunoașterea realită
ților economice, a potenți
alului gospodăriilor locui
torilor comunei, prezența 
pe teren în mijlocul cres
cătorilor de animale, spri
jinirea acestora eu tot ce 
este posibil, stimulentele 
în bani și furaje concen
trate prevăzute S.e sistemul 
de ‘ contractare, acordai-ea 
acestora la timpul po.iivit, 
cpnstiuie garanții eficien
te pentru realizarea eu suc
ces a sarcinilor, puncte per
manente de referință 
aeitvității poliiieo-eeonomiCT 
desfășurate.

Toma ȚÂȚARCA

Scan fără balustrade 
și balustrade fără scări 
sau lucrări neterminate 
și „uitate" de construc
tori la blocurile IA și 
1B din Petroșani, date 
în folosință de mai bine 
de un an, în plin centrul 
orașului.

Lin mare număr de locui
tori ăi orașulJi Petrila s-au 
străduit și au reușit să 'a- ■ 
menajeze grădini în cate 
predomină cartofii, fasolea, 
ceapă, varza, gulioarele, ră- 

. dăcinoasele și . tomatele. . 
Menirea acestor preocupări 
a grădinilor de legume ca 
ezulta'. concret al lor, este 

evidentă și înțeleasă de ori- ’ 
>Tne ■—■ completarea con- 
sdmulUi curent din propria 
grădină de legume. Legat 
dă aSaste’ grădini se naște 
însă o problemă la care do
resc să ' mă refer în conți- ■ 
jiuare, Gospodinele îngri- 
jesc-eu multă- plăcere și

rnigală tinerele plante, dar ' 
sînt neputincioase cînd este

■ vorba, de comba’terea dău-' 
nătorilor și a bolilor plan
telor. In zădar se solicită 
de la magazinele de. pro
duse chimice vreun fun
gicid, pentru că nu există 
și vînzătorii dau același in
variabil răspuns: nu am a. 
vut spre vînzare niciodată '■ 
așa ceva. Șe știe ce valoa- ' 
re deosebită au fungicidele 
în combaterea bolilor plan
telor de cultură, dar, 
unde să le procurăm? 
unitățile de desfacere 
produselor chimice nu . se 
găsește nici măcar sulfat

de 
Tn 
a

de cupru (piatră vînătă), 
care este considerat cel 
mai vechi fungicid cunos
cut și care, în combinație 
cu laptele de var, este foar
te eficace în combaterea ți
nui mare număr de ageriți 
fitopatogeni la numeroase 
plante de cultură.

Adresăm- organelor co
merciale rugămintea de a 
ne sprijini în procurarea 
sulfatului de cupru și a al
tor fungicide' necesare pen
tru combaterea bolilor : la 
plantele de cultură din gră
dinile noastre.

Emilian DOBOȘ, 
Petrila

RĂSPUNDEM 
CITITORILOR

■ IO AN UNGUREA- 
NU, Petroșani: Faceți 
aprecieri în necunoștin- 
țâ de cauză și, de aceea, 
exagerați. In fiecare zi 
mașinile disponibile ca
re aprovizionează popu
lația eu butelii de 
gaz sînt planificate, 
mod echitabil, la 
tele de 
ca rtierele 
lităților 
Dumneavoastră 
reușit să 
tel ia 
scurt, deoarece 
putui lunii iunie 
un gol în 
rea depozitului din Vul
can, Acum situația a 
revenit la normal.
■ MIHAI WACHOLD, 

Petrila: Stadiul mo
dernizării prin asfalta
re a - străzii Parcului 
este binecunoscut de 
Consiliul popular al ora
șului Petrila. Deocam
dată nu sînt însă posi
bilități pentru continua
rea lucrărilor de asfal
tare pe ultima porțiune 
de circa 150 ml; stația 
de preparare a asfaltu
lui de la Livezeni nu 
are posibilitatea să fur
nizeze materialul nece
sar,’

a ra
in 

punc- 
• din 

loca- 
Jiului. 

nu ați 
schimbați bu- 

intr-un timp mai 
la înce- 

a fost 
iproviziona-

Multi cetățeni trec zilnic 
pragul depozitului de mo
bilă din Petroșani, care este 
în același timp și magazin 
de desfacere. MUlți pleacă 
mulțumiți ,de cumpărătu
rile făcute Insă cei care 
trebuie să ridice mobilier 
de la depozitul aflat în spa
tele halelor agro-alimenta- 
re nu scapă fără dureri 
de .cap( Ușa depozitului 
este in eh i să cp mai multe 
lacăte, et eile aflîndu-se la 
di-miși beneficiari care au 
mărfuri depozitate aici. Pî- 
n.i na se adună cu . .toții; 
ușa nu poate fi deschisă. 
Și pînă. la găsirea tuturor, 
de multe ori trec chiar ore

mm MMO MB «M» MM» «MM •

întregi, timp în care
i tu< pierd ■ npul 1 > <•« - 

b Și h ii să c st de 
geaba începe să. se certe 
cu șoferul taxi-ului care 
nu nai ăbdare .a aș
tepte deoarece el trebuie 
să „producă". Și povestea 
se repetă zile în șir. Oare 
cînd vor vedea factorii de 
decizie această activitate 
nelalocul ei? Trebuie lua
te măsuri. urgente pentru 
ca lacătele buclucașe să 
nu mai •constituie un su
biect de dispută și cauză a 
unui valoros tifnp pierdut. 
Vorba din poveste: „Sesam, 
deschide-te ~

Ștefan NELEANU

Duminică, 1 iulie 1984
8.30 Pe urmele lui Au

gust 23.
9,00 . Almanahul familiei.
9.30

10,00
De strajă Patriei. 
Viața satului (parțial 
colorj.
Muzjva pentru toii. 
Luii/'t'. copiilor.

’ . mioteca dc ghioz-
. .<1.
Pistruiatul.

..Episodul 6. (color). 
13.00 Telex.
13,05 . Album duminical 

(parțial color).
— Ilustrate de . vacanță

— umor și muzică.
— Desene animate.
— Cîntece de voie bună.
— De Ziua pionierilor și 

a învățătorului.
— Melodii de Ion Cristi-

■ noiu interpretate de 
Aura Urziceanu.

- Muzica în imagini.
—' Formații artistice în 

„Cîntarea României". 
Popas pe Valea Jiu
lui — reportaj.

— Telesport.
. — Pe Litoral... muzică 

ușoară.
— Secvența telespectato

rului.
18,10 Legenda.

Film, (color).
18,3Q Priveliști canadiene, 

' Documentar.
18,50 1001 de seri.

11,15
11 ,4£

c

19,00 Telejurnal.
— Sub semnul anului ju

biliar.
19,20 Copiii României 

iese un vis de 
Spectacol festiv, 
lor).

20,05 Film artistic.
Tatăl risipitor, 
(color).

21,30 Varietăți 
distractive.

21,50 Telejurnal 
color).

15,40

tră- 
aur. 
(<o-

16,00
lii,30

20,00

20,20

muzical- 
(color) 

(parțial

20,30

Laureați ai Festiva
lului național ,.fiin
țarea României". 
Universul femeilor, 
închiderea 
mului." 
Telejurnal 
color).
Actualitatea 
nomie.
Pace pe pămînt. Mu
zică ușoară.

progra-

(parțial

20,35

21,10

Actualitatea în 
nomie.
De drag și de 
bună.
Socialismul în 
ființa țării. 
Film artistic.
Flori uitate.
Producție a
iilor americane 
Telejurnal (parțial 
color).

eco-

voie

.’onș-

•tudiou-

Luni, 2 iulie
20,00. Telejurnal:
20,20

1981

în eco-Actualitatea 
nomie.
Copiii — vigoarea ți 
tinerețea națiunii.
Puterea acestui pă
mînt. Emisiune' de 
muzică și versuri.

20,55 Invățămînt,— anul 40.
Tezaur folcloric (co
lor).
La zi în 600 de secun
de.
Orizont tehnico ști
ințific.
Telejurnal.

20,50

20,45

21,15

21,45

21,55

22,20

Marți, 3 iulie 1984
15,00
15,05

15,30

Telex.
Festivalul artei și cre
ației studențești. Be. 
portaj.
Desene animate.

21,10

22,20

PROGRAMUL ȚV
Ctitorii cu care ne
mîndrim. Porțile de
Fier — porțile 
nii.
Teatru TV.
Credit pentru 
ranță.
Telejurnal,

Miercuri, 4 iulie
Telex.
S.U.A. de 
la Pacific, 
tar.
Emisiune 
maghiară 
lor).

16,30 închiderea progi.imu
lui.

20,00 Telejurnal.

15,00
15,05

15,30

lumi-

o spe-

1984

la Atlantic 
Doeumcn-

în limba
(parțial eo

pisodul 1.
21,55 Aceasta-i țara mea. 

Muzică ușoară.
22,20 Telejurnal.

Sunetul muzicii.
(ultima parte).
Desene animate. In- 
tîmplări SȚrlii cu cio- 
cănitoarea Woody.

15,25
1 U,20

Pi,30

20.00

20,35

20.50

21,IU

tineretului, 
vaccin ță.. 

animate.
pro^râ-

(parțial

Joi, 5 iulie 1984
15,00 Telex.
15,05 Imagini din Venezue

la. Documentul. 
Studioul 
Ecran dt
Desene
închiderea

mului.
Telej ur nai 

color).
Liberi azi ti:ă,im. E- 
misiune de' cîntece 
patriotice.
Lumea con tem pora - 
nă și confruntările de 
idei.
Film serial.
Sentința.
Producție a televizi
unii cehoslovace. E-

17,00

Vineri, 6 iulie 1984 — Melodii, melodii..
— Tainele naturii... .15,00 Telex. — Vă amintim , un . g?în-‘15,03 Dialog orchestral. tec...

15,20 Ecran de va<:aață. — Marile momente aleDesene animate. - baletului.15,30 Viața culturală. — Cîntecul cuvintelor —15,50 La volan. moment poetic. 4
16,00 Emisiune în limba — Tot ce are țara mai

germană. frumos. Oameni,
16,30 închiderea progra locuri, fapte în anul

mului. 40 al devenirii noas
20,00 Telejurnal (p irțial tre — reportaj.

color). — Magnetoscop muzical.
20,20 Actualitatea în eco —. Telesport.

nomie. — Muppets. .
20,35 împliniri și perspec- 16,45 Săptămîna politică.

tive. 40 de ani de mă
rețe transformări re
voluționare sub con
ducerea partidului. 
Azi, județul Bistrița- 
Năsăud;
Cadran mondial.
Eroi ai construcției 
socialiste in -‘.itrul 
.românesc. .
Telejurnal.

Sîmbătă, 7 iulie 1984
13.30 Telex.
Î3.35 La sfirșil le -.■■iot.i- 

mînă (parțial -oloțl;
— Melodii lirice.

' — Ecranul copiile.

închiderea programu-, - 
lui. , :< .ii
Telejurnal.
Noi și copiii noștri. 
Țara mea meleag cu 
flori Program fol
cloric. (color). 
Teleenciclopedia.
Film.
Secretul cifrului.
Prima parte.
Meridianele umoru
lui și cîntecului.. 
Telejurnal (parțial 
color). . ..

22,25 ’La hanul melodiilor 
(color).

19,00
19,20
19,40

19,55
20,25

21,10

22,10

cina.de
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(Urmare din, pag, 1) rea unor noi mărci 
țeluri, la elaborarea

34 la sută.
Secretarul general 

partidului a apreciat • ca 
nesatisfăcătoare rezultatele 
obținute pînă acum, subli
niind că se acționează foar
te încet pentru introduce
rea noului, pentru adopta
rea de tehnologii moderne 
ce ar permite reducerea 
substanțială a consumuri
lor de materii prime și ma
teriale, de combustibil și 
energie. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se în
tocmească în cel mai scurt 
timp programe de măsuri 
pe fiecare combinat și uni
tate productivă, eșalonate 
pe luni și săptămîni astfel 
încît pînă la sfârșitul aces
tui an să fie rezolvate inte
gral probleme privind în
cadrare# în normele de 
consum prevăzute prin plan.

In acest context, s-a :“ 
dicat să se inițieze de ur
gență acțiuni vizînd mo
dernizarea capacităților la 
producția de oțel de la com
binatele de la Hunedoara și 
Reșița. In ceea ce priveș
te combinatul din Tîrgo- 
viște, s-a cerut să se acțio
neze cu 'taaximă operativi
tate și eficiență pentru a 
a asigura pînă la sfîrșitul 
anului 1984 atingerea ca
pacității proiectate.

In vederea soluționării 
problemelor legate de mai 
buna aprovizionare cu me
tal a fost trasată sarcina 
dezvoltării capacităților de xibile și cu nivel ridicat de 
microproducție existente, 
cît și construirea pe baza 
experienței acumulate a u- 
nor noi capacități în mari 
centre industriale — la Ti
mișoara și Iași. 
‘ Ădresîndu-se cadrelor de 
conducere și specialiștilor 
din domeniul cercetării ști
ințifice, secretarul general alizarea de linii 
al partidului a subliniat ne
cesitatea de a-și intensifica 
preocupările, astfel încît 
aceasta să-și aducă o con
tribuție sporită la ăsimila-

al

in-

Plenara
(Urmare din pag. I)

de o- turnării de precizie, dez- 
. .. de noi
tehnologii, la valorificarea 
superioară a materiilor pri
me.

In continuare,

voltarea fabricației de apa
ratură științifică.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 

au fost Ceaușescu au fost informați 
prezentate rezultatele obți- în continuare despre stâ
rnite de Ministerul indus- diul îndeplinirii sarcinilor 

ce revin ministerului in- 
construcțiilor de 

i, din documentele 
Conferinței Naționale, din 
orientările și indicațiile se
cretarului general al parti-

triei de mașini-unelte, elec
trotehnică și electronică, dustriei
în reducerea consumurilor, mașini,
realizarea de produse noi 
cu parametri tehnico- 
funcționali ridicați, intro
ducerea t.....................
bernetizării și robotizării 
în producție, creșterea pro
ductivității muncii, valori
ficarea materialelor refo- 
losibile, reducerea impor
turilor. Secretarul general 
al partidului a fost infor- dențiat faptul că la o serie 
mat că datorită elctroni- 
zării și miniaturizării pro
duselor, cheltuielile mate
riale la mia de lei produc- 
ție-marfă au fost reduse, 
simțitor, în paralel cu spo
rirea gradului de valorifi-' 
care a materialelor.

S-a subliniat faptul că, 
numai în cursul acestui an, 
în industria de mașini-u
nelte, electrotehnică și e- 
lectronică urmează a fi a- 
plicate 168 de tehnologii și 
circa 190 modernizate, re
zultat 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 reali
zare de linii automate, fle-

automatizării, ci- dului cu privire Ia reduce
rea mai accentuată a con
sumurilor materiale și de 
energie, valorificarea su
perioară a materiilor prime. 
Prin intermediul unor gra
fice și panouri a fost evi

mecanizare, care să permi
tă, atît creșterea producti
vității muncii, cît și realiza
rea unor produse de înaltă 
performanță. A fost trasată 
sarcina de a se acționa 
pentru dezvoltarea în con
tinuare a producției de 
mașini-unelte speciale, re- 

com p let 
automatizate pentru indus
tria ușoară, destinate pre
lucrării firelor subțiri și 
foarte subțiri, cu viteze 
mari de lucru, generalizarea

de produse cu pondere în 
planul producției fizice, 
industria constructoare de 
mașini se încadrează în 
consumurile specifice sta
bilite. Secretarului gene
ral al partidului i-au fost 
înfățișate, în același timp, 
măsurile și acțiunile ce se 
întreprind pentru creșterea 
mai rapidă a productivită
ții muncii prin generaliza
rea largă a progresului teh
nic, perfecționarea orga
nizării producției și a mun
cii.
- Analizînd rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că 
nu în toate cazurile consu
murile specifice sînt sta
bilite judicios și a indicat 
ca la unele produse aces
tea să fie revăzute.

In industria constructoa
re de mașini, a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar să se acțione
ze în primul rînd pentru 
folosirea celor mai eficien
te tehnologii de fabricație, 
pentru reducerea greutății 
mașinilor și utilajelor, în 
Condițiile îmbunătățirii 
caracteristicilor lor tehm- 
co-funcționale și sporirea 
indicelui de utilizare ăl 
metalului care trebuie să 
aibă ca efect reducerea

Consiliului Național al F.
mîndrie eu care oamenii 

■ muncii din întreaga țară 
au primit Hotărîrea Ple- 

' narei Comitetului Central 
i cu privire la realegerea, 
de către Congresul al 
XlH-lea al P.C.R., a tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su
premă de secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român.

întreaga desfășurare a 
dezbaterilor a pus în evi
dență faptul 
hotărîre exprimă, 
mai înalt grad, 
întregului nostru 
dorința sa vie ca 
tea partidului — 
torul încercat al 
române pe drumul . ...
cării socialismului și co
munismului — să se afle 
fiul său cel mai 
iubit, patriotul înflăcărat, 
care și-a consacrat pildui- 
toarea sa viață cauzei pro
pășirii și independenței pa
triei, bunăstării și fericirii 
tuturor celor ce muncesc.

. Participanții la dezba
teri au exprimat sprijinul 
deplin față de această pro- cialiste pe culmi tot 
punere, subliniind că rea
legerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, în fruntea 
partidului, este o garanție 
sigură că poporul român 
va păși în continuare, cu 
aceeași consecvență și ace
lași avînt revoluționar, pe 
ealea făuririi societății so-

că această 
în cel 

voința 
popor, 

în frun- 
concjucă- 
națiunii 

edifi-

consumurilor specifice. •
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a atras atenția 
că în sectoarele calde ale 
întreprinderilor constructoa
re de mașini se lucrează 
nesatisfăcător, manifestîn- 
du-se o concepție statică, 
conservatoare. Deși în a- 
ceste secții de producție 
apar consumuri ridicate de 
materii prime, un procent 
mare de rebuturi, se întîr- 
zie nejustificat aplicarea de 
soluții care să conducă la 
eliminarea neajunsurilor
existente. Adresîndu-se
specialiștilor din cercetare, 
inginerie tehnologică și pro
iectare pentru sectoarele 
calde, secretarul general al 
partidului a' atras atenția 
asupra necesității ca în a- 
cest domeniu să se realize
ze o adevărată revoluție în 
direcția introducerii me
canizării și automatizării, 
extinderii și generalizării 
unor tehnologii moderne, 
îndeosebi a celor care să 
asigure adausuri mici 
prelucrare a pieslor
nate și forjate, consumuri 
energetice cît mai reduse.

Analizînd rezultatele ob
ținute în domeniul fabri
cației 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 cons
tructoare 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 producti
vității muncii și diminuă
rii costurilor de producție.

A fost evidențiat și de 
această dată rolul însem
nat al tipizării, 
tării, modernizării 
noirii tehnologiilor 
bricație, recuperării

de 
tur-

reproiec- 
și în
de fa- 
Și re-

D. U. S.
cialiste multilateral dez- făptuirea prevederilor 
voltate și a comunismului, prinse în importanțele do-

Aducînd un vibrant o- cumente. 
magiu președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru tot ceea 
ce face spre binele popo
rului român, al cauzei pă
cii și colaborării între po
poare, vorbitorii au subli
niat deosebita semnificație 
politică a acestei propuneri, 
în desăvîrșită concordan
ță cu interesele vitale 
națiunii române, cu 
mai scumpe idealuri 
sale,; cu năzuințele oameni- ințific fundamentată, 
lor de bine de pretutindeni ~ ’ " ’ ' ~
spre o lume a păcii, elibe
rată pentru totdeauna de 
spectrul amenințător al u- 
nei conflagrații nucleare.

Exprimînd deplinul a- 
cord cu prevederile înscri
se în proiectele de plan liticii externe a țării, â ini- 
pentru anul 1985 și în schi- țiativelor și acțiunilor tele Republicii, 

tele Frontului 
ției și Unității 

Cuvîntarea 
rului partidului

! ale 
cele 
ale

ta preliminară de dezvolta
re în perioada 1936—1990, 
vorbitorii au arătat că a- 
cestea pun în lumină con
tribuția decisivă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu ia 
stabilirea căilor și a direc
țiilor de acțiune menite 
să asigure ridicarea conti
nuă a patriei noastre so- 

' mai
înalte de civilizație și pro
gres.

Au fost înfățișate, în a- 
celași timp, rolul și sarci-' 
nile ce revin organizațiilor 
F.D.U.S. în organizarea 
dezbaterii de către îriti -gul 
popor a proiectelor adopta
te și, după aprooarea și 
legiferarea acestora, in în-

CU-

Exprimînd aprobarea 
deosebita apreciere față 
proiectul 
alimentație 
populației, 
arătat căi aceasta situează 
în centrul atenției satisfa
cerea cerințelor de consum 
alimentar ale tuturor mem
brilor societății noastre, iar cialiste. 
aplicarea sa va asigura o 
alimentație echilibrată, ști-

și 
de 
deprogramului 

științifică a 
plenara a

S-a subliniat că Frontul 
Democrației și Unității So
cialiste, unind în cadrul 
său întregul popor, a ac
ționat și acționează neabă
tut pentru a-și aduce con
tribuția la înfăptuirea po-

României socialiste, . ale 
președintelui N i e ol a e 
Ceaușescu, în direcția rea
lizării dezarmării, întări
rii securității în Europa și 
în întreaga lume, dezvci
tării colaborării internațio
nale. La chemarea partidu
lui, toate organizațiile 
F.D.U.S. s-au angajat in
tr-o largă mișcare de mase, 
susținînd cu hotărîre ac
țiunile constructive, de 
larg răsunet mondial, ale 
României privind înfăptui
rea dezarmării și păcii.

Pienara a ' dat o înaltă 
apreciere, deplină apro
bare, inițiativelor de mare 
însemnătate ale conducă
torului partidului și sta-
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tului
cursei 
alizarea dezarmării, pentru 
instaurarea pe continent 
și în lume a unui climat 
de securitate, înțelegere 

și cooperare.
Plenara a hotărît con

vocarea, în luna decem
brie, a celui de-al III-lea 
Congres al 
mocrației și

pentru oprirea 
înarmărilor și re-

Frontului
Unității

De-
So-

înadoptat, 
documentele 

pre-

Plenara a 
unanimitate, 
supuse dezbaterii, 
cum și o hotărîre care se 
va da publicității.

In încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvintul 
t ova r ă ș u t NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, j - 'președin- 

președin- 
Democra- 
Socialiste. 

conducăto- 
. și statu

lui nostru a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu 
interes și deplină apro
bare,' fiind subliniată, în 
repetate rînduri, cu vii și 
puternice aplauze. Au ră
sunat puternice urale și 
ovații, s-a scandat înde
lung „Ceaușescu 
P.C.R.l”, „Ceaușescu 
poporul!”.

Lucrările plenarei s-au 
încheiat prin intonarea 
Imnului ' Frontului Demo
crației și. Uniații Socia
liste „E seri# pe tricolor 
unire”.

Și

condiționării unui număr 
sporit de repere, extinde
rii utilizării unor materi
ale 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 al par
tidului a analizat în con
tinuare acțiunile stabilite 
în transporturi și teleco
municații în scopul trans
punerii în practică a pro
gramelor speciale adopta
te de Conferința Naționa
lă ă partidului. Din expli
cațiile date de ministrul 
de resort, reiese că unități
le din această ramur- s-au 
încadrat în normele de con
sum, și, în anumite sectoa
re, au fost reduse consu
murile specifice șub nor
mele stabilite.

O atenție deosebită a fost 
acordată creșterii traficu
lui de mărfuri; pe calea 
ferată, pe fluviu și mare, 
concomitent cu reducerea 
transportului auto. S-a pre
cizat în acest context că 
pe Dunăre și pe noul ca
nal Dunăre — Marea Nea
gră se utilizează în pre
zent convoaie de 12 000 to
ne și se pregătese altele 
pentru 18 000 tone.

Apreciind utilitatea folo
sirii pe scară cît mai largă 
a remorcilor în transpor
tul auto, secretarul gene
ral al partidului a atras 
atenția să se urmărească 
extinderea acestei acțiuni 
în toate sectoarele de acti
vitate ale economiei, ea 
dovedindu-se de o deosebi
tă eficacitate.

Secretarul general al par
tidului â fost informat, de 
aseipenea, despre preocu-- 
parea oamenilor muncii din 
acest sector pentru ex'in- 
derea tracțiunii electrice, al 
cărei randament este su
perior sistemului de remor- 
care Diesel, și pentru folo
sirea pe scară mai largă a 
combustibililor solizi în 
locul hidrocarburilor.

Dialogul cu specialiștii 
din acest domeniu a circum
scris preocupările existen
te în direcția recondiționă- 
rii, recuperării și refolosi- 
rii unor piese și s ibansam- 
ble. Au fost evidențiate 
rezultatele bune obținute 
în reparațiile auto, unde

ponderea pieselor recondi
ționate s-a ridicat la 70 
la sută, cent mi i de spec ia
litate urmînd să recondi
ționeze în anul 1985 piese 
în valoare de 2,2 miliarde 
Ici.

Apreciind rezultatele 
obținute, tovarășul. Nicolae 
Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității obține-’ 
rii în continuare a unor 
rezultate și mai bune în 
direcția recondiționării 
pieselor de schimb, pre
cum și a unoi- indici su
periori de utilizare a mij
loacelor de transport. S-au 
înfățișat preocupările e- 
nergeticienilor pentru creș
terea producției de ener
gie electrică, pentru în
cadrarea în indicatorii ; 
specifici de consum.

La Încheierea analizei, 
secretarul general al par
tidului a arătat că este 
necesar să fie luate toate 
măsurile pentru a se asi
gura înfăptuirea în totali
tate a programului ener
getic, punerea în funcțiu
ne a noilor 
S-a indicat, totodată, 
se asigure, 
reducerea 
rețelele de transport 
distribuție.

La încheierea acestui 
nou și fructuos dialog de 
lucru, miniștrii, specialiș
tii, toți cei prezenți au 
mulțumit tovarășului
Nicolae Ceaușescu pen
tru indicațiile și orientări
le date și cu acest prilej 
și l-au asigurat că vor ac* 
ționa cu fermitate pentru 
transpunerea lor în viaț 
ță. S-a dat astfel expr < 
sie hotăririi tuturor c"1 
lectivelor de njuncă din 
ceste importante sectoa/ 
re ale economiei naționfJ 
le de a depune efortml 
exemplare, alături de toți 
oamenii muncii din pa
tria noastră, pentru 
aduce contribuția la în
deplinirea în cele mai bu
ne condiții a sarcinilor de ' 
plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, de a în- 
tîmpina cu realizări de 
seamă cele două mari e- 
venimente politice din 
viața țării a 40-a ani
versare a revoluției de e- 
liberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă și Congresul 
al XIII-lea al partidului.

capacități.
> să 

în continuare, 
consumului în 

Și

a-și

Plenara Comitetului Central 
al Organizației Democrației 

și Llnitaț
(Uțmare din pag. I)

SociaiL
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;

4. Propuneri cu privire 
la convocarea celei de-â do
ua Conferințe pe țară a Or
ganizației Democrației și 
Unității Socialiste;

5. Dezbaterea proiectu
lui Programului de a- 
limentație științifică a 
populației.

Intr-o atmosferă entuzi
astă, de intensă bucurie și 
mîndrie patriotică, părtici- 
paflții la Plenara O.D.UJS. 
au exprimat deplina satis
facție față de hotărîrea 
Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român cu privire la 
realegerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la Con-

a irnirx

greșul al X 
ția de secre 
Partidului 
mân.

Plenara < 
rît convoc; 
doua Conf 
a Organiza 
ei și UniV 
a doua jumătate 
decembrie a.c. și a aprobat 
ordinea de zi a conferinței.

Plenara a adoptat, de a- 
semenea, în unanimitate, 
documentele supuse dez- 
baterii. ?

Participanții la lucrările 
plenarei au adoptat, în- 
tr-o atmosferă însuflețită, 
o telegramă adresată to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste. . ' i i i-'
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