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nLa aniversarea zilei de naștere

VIBRANT OMAGIU PERSONALITĂȚII
J

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESGU

în centrul preocuoărilor colectivului: 
îmbunătățirea calității utilajelor miniere, 

creșterea productivității muncii
Din prima zi de muncă 

a noului an 1984, în cele 
trei secții ale Uzinei de 
utilaj minier și reparații 
Crișcior, activitatea de pro
ducție a fost reluată cu 

REALIZATA EXEMPLAR. ZIDEZI
maximă intensitate. Aflăm 
că nu sint noutăți deose
bite în ceea ce privește 
producția sortimentală. Se 
execută In continuare 16 
tipuri diferite de vagoneți 
de mină, utilaje pentru 
preparare (celule și pompe 
de tulbureală), extractorl 
electromagnetici, instalații 
pentru protecția compre- 
soarelor, piese de schimb 
pentru utilaj minier, dife-

în bătălia pentru valorifi carea cu maximum de efi
ciență a rezervelor interne de minereuri și substanțe mine
rale utile, minerii din Poiana Ruscăi se află mereu Ia loc 
de cinste.

In fotografie: schimbul condus de Constantin Panaite, 
din brigada lui Ștefan Onuțe, de la mina Teliuc.

1984 — an de producții 

record în agricuiturâ

Asigurarea furajelor - problemă 
esențială pentru dezvoltarea 

sectorului zootehnic
— La Consfătuirea de 

lucru pe probleme de agri
cultură din decembrie 1983 
— secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a trasat 
sarcina să fie luate măsuri 
hotărîte în scopul sporirii 
producției de furaje și a- 
sigurării secesarului de 
nutrețuri, pentru o bună 
hrănire a întregului efec
tiv de animale, tn lumina 
acestui obiectiv, ce pre
vede programul județean 
de asigurare a furajelor ?

La întrebare ne răspun
de ing. loan Matei, de la 
Direcția generală pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară.

— în acest program, care 
a fost dezbătut și aprobat 

rite confecții metalice. 
Procesele tehnologice sînt 
bine stabilite și cunoscute 
de către formațiile de 
lucru. Se pune accentul pe 
folosirea mai eficientă a

U.U.M.R. Crișcior

de lucru dispo- 
Intărirea discipli- 
v glorificarea de- 

îm- 
utila- 

• realizat și 
productivității

timpului 
nibil, pe 
nei, pe 
plină a materialelor, 
bunătățirea calității 
jului minier 
creșterea ] 
muncii sint doi principali 
indicatori, urmăriți îndea- 

de adunarea cu activul de 
partid din agricultură sînt 
concretizate măsurile ce 
vor fi întreprinse pentru 
ameliorarea pajiștilor na
turale, folosirea intensivă 
a terenurilor cultivate cu 
plante de nutreț, asigura
rea semințelor de plante 
furajere, a furajelor de 
volum, a celor concentrate 
și proteice.

— Ce acțiuni se vor în
treprinde pentru ridicarea 
potențialului productiv al 
pajiștilor ?

— în scopul regenerării 
pajiștilor se vor realiza

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TIRCOB

(Continuare în pag. a 3-a) 

proape la fiecare loc de 
muncă. Și, totuși, o nouta
te de ordin organizatoric: 
prin trecerea unui număr 
de oameni indirect produc
tivi în producția efectivă 
(23 de lucrătorii prin reor
ganizarea unor formații de 
muncă s-au asigurat con
diții optime desfășurării 
unei activități susținute, 
realizării producției fizice 
în • mod ritmic, zi de zi. 
lună de lună.

Discutind despre realiză
rile obținute în 1983, si 
demarajul în acest an. in
ginerul Ioan Oprișa. direc
torul uzinei, ne-a spus :

— Am încheiat anul 
1963 cu rczultstc t>unp d 
majoritatea indir*a*.ori,or

L BRAICA

(Continuare in pag o 3-a)

înalt spirit revoluționar în toate acțiunile întreprinse
Una din ideile centrale 

ee se desprind cu o deo
sebită forță din cuvinta- 
rea secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la con
sfătuirea de lucru de la 
Mangalia, din august 1983, 
este cea referitoare la dez
voltarea și afirmarea mai 
puternică în întreaga mun
că organizatorică și poli- 
tico-educativă a spiritului 
revoluționar.

Recenta plenară a Comi
tetului județean al U.T.C. 
a relevat faptul că majo
ritatea organelor și orga
nizațiilor de tineret din 
județ înțeleg prin această 
cerință o exigență prin 
excelență de ordin calita
tiv, nevoia acută de a 
structura și perfecționa sti
lul și metodele de muncă 
în raport cu volumul și 
complexitatea sarcinilor ce 
le revin din documentele 
Congresului al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului.

Pornind de aici, Comite
tul județean al U.T.C. 
pune permanent în cen
trul preocupărilor sale ac
tivitatea de educare comu
nistă, revoluționară, prin 
și pentru muncă a tuturor 
tinerilor, acordînd o aten
ție deosebită formării și 
dezvoltării atitudinii îna

Om politic remarcabil și 
savant de renume inter
național, tovarășa Ejpna 
Ceaușescu — căreia astăzi, 
la aniversarea zilei sale de 
naștere. oamenii muncii 
hunedo-eni ii adresează, 
împreună cu întregul nos- 
fcu popor, cordiale felici
tări și urări de viață înde
lungată in sănătate — a 
intrat in conștiința neamului 
românesc alături de 
toți oceia care au 
realizat opere dura
bile pentru demni
tatea și înălțarea 
țiunii în rindul 
mințiilor lumii.

Personalitatea 
minentă a tovarășe’ 
Acad. dr. ing. Elena 
Ceaușescu se consti
tuie intr-un exemplu 
cu putere de simbol 
pentru ceea ce în
seamnă afirmarea 
feme-i in societatea 
noastră socialistă.

Pentru poporul nos
tru, numele tovarășei 
Bena Ceaușescu — 
soția celui mai iubit 
și stimat fiu al na
țiunii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
sec-etcrul general a' 
portidului. președir 
tete Republicii — ore 
odînci semnificații : 
leagă de tradițiile revolu- 
țono'e atît de bogate ale 
clasei noastre muncitoare, 
de anii cînd tinăra Elena 
Petrescu, muncitoare la 
Fabrica „Jaqard" se afla, 
alături de tovarășul 
Nicolae ‘Ceaușescu în pri
mele 
pentru 
și mai

Cum
personalitatea
Elenă Ceaușescu, în acest 
ceas aniversar, fără a-i 
evoca munco și vibța 
strîns legate de istoria 
luptei revoluționare a parti- 

rînduri ale luptei 
o viață mai bună 
dreaptă.
am putea celebra 

tovarășei

intate fața de muncă șt 
producătorii de bunuri ma
teriale, pentru însușirea și 
aplicarea neabătută a poli
ticii partidului și statu- 
iui nostru. Au sporit preo
cupările pentru întărirea 
capacității și forței orga 
nizațiilor U.T.C., astfel in
cit aceasta să determine 
membrii U.T.C., întregul 
tineret să participe în mod 

în întreaga activitate educativă 
desfășurată de organizațiile U.T.C.

activ în procesul revolu
ționar de făurire a noii 
societăți, de formare a omu
lui nou, la soluționarea 
multiplelor probleme de 
muncă și viață cu care 
se confruntă colectivitățile. 
S-a acționat mai susținut 
pentru înțelegerea de către 
fiecare tînăr a realității 
că participarea directă, 
responsabilă în producție 
pentru realizarea sarcini
lor de plan reprezintă 
principalul obiectiv al ac
tivității organizațiilor de 
tineret.

în anul 1983, tineretul, 
mai ales în unitățile în ca
re el reprezintă o majori
tate covîrșitoare, a avut o 
contribuție importantă la 
efortul general pentru în

dului, de acțiunile care au 
condus la biruința socialis
mului in patria noastră, la 
înflorirea de azi a Româ
niei I Prin perseverență, 
tenacitate, calități organi
zatorice deosebite, prin 
nobila so muncă pusă în 
slujba poporului, tovarășa 
Elena Ceaușescu exempli
fică un adevăr

. al contemporaneității
funciar 

noas-

el se

treburilor obștii, 
de creație și 

a vieții științi- 
însem-

identitatea dintre so
cialism și umanism. Pre
zența sa pilduitoare, ală
turi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai 
stimat al României, la con
ducerea 
munca sa 
îndrumare 
fice a țării poartă 
nele de purpură ale uma
nismului revoluționar. Parti- 
cipînd, împreună cu cei
lalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului, 
la trasarea principalelor 
direcții de edificare a noii 
civilizații a patriei, tovară
șa Elena Ceaușescu aduce 

deplinirea planului, a par
ticipat intr-o măsură spo
rită la efectuarea lucrări
lor din campaniile agrico
le; multe organizații au 
preluat în execuție pro
prie lucrări de investiții, 
de producție și cercetare, 
de recuperare a materiale
lor refolosibile, au inițiat 
și desfășurat un număr în
semnat de acțiuni în spri

jinul realizării sarcinilor 
de plan, de pregătire și 
perfecționare profesională, 
de ridicare a nivelului 
conștiinței socialiste în 
toate împrejurările.

în cadrul întrecerii ute- 
ciste .Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea obiec
tivelor deceniului științei, 
tehnicii, calității și eficien
ței", au fost organizate 
mai multe acțiuni care să 
contribuie la realizarea pla
nului producției fizice și 
nete, creșterea gradului de 
folosire a capacităților de 
producție, reducerea con
sumurilor de materii pri
me, materiale, combusti
bili și energie, îmbunătă
țirea calității produselor, 
creșterea productivității 
muncii; pe șantierele ju

în acest organism al mun
cii colective particularită
țile personalității și pro
priului său stil de muncă.

Născută din popor și 
pentru popor, pentru care 
nimic nu e mai scump decît 
înflorirea și prosperitatea 
patriei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a urcat treaptă 
cu treaptă drumul afirmă- 

printr-o muncă demnă 
de titlul de comunist, 
fiind investită de 
partid în funcții de 
mare răspundere : 
membru al Comitetu
lui Politic Executiv 
al C. C. al .P.C.R., 
prim viceprim-minis- 
tru al guvernului Re
publicii Socialiste 
România, președin
tele Consiliului Na
țional pentru Știință 
și Tehnologie.

Savant de reputa
ție internațională, a- 
cademician dr. ing. 
Elena Ceaușescu se 
află de aproape un 
sfert de veac în pri
mele rînduri ale cer
cetării in jjameniul 
chimiei, ramură de 
vîrf, purtătoare a 
progresului tehnic. 
Sub îndrumarea sa, 
chimia, celelalte ra
muri ale științei au

cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă, aducînd o contri
buție de valoare la înfăp
tuirea sarcinilor de accele
rare a progresului economic 
și social al patriei noastre.

Studiile sale fundamen
tale s-au concretizat în 
numeroase tehnologii ori
ginale brevetate în țară și 
dincolo de fruntariile ei, 
cum sint procedeul de 
hidrotratare a uleiurilor în 
scopul obținerii de uleiuri 
de motoare cu caracteris
tici superioare ; intermediari 
și auxiliari pentru indus
tria materialelor plastice și 

(Continuare in pag. a 2-a) 

dețene de la Rîu Mare-Re- 
tezat și Deva, precum și 
pe cele 5 șantiere locale 
s-au efectuat lucrări în va
loare de 23,5 milioane lei. 
Tot în 1983 pe șantierele 
naționale Canalul Dunăre— 
Marea Neagră, Motru și 
centrala termoelectrică Dro- 
beta Turnu-Severin 4 bri
găzi hunedorene au adus 
o contribuție importantă 
la rezolvarea unor pro
bleme ale producției. Or
ganizația județeană de ti
neret și-a depășit sarcinile 
de plan la acțiunile finan
țate și nefinanțate, o con
tribuție importantă la ob
ținerea acestor rezultate 
avînd organizațiile muni
cipale Hunedoara, Deva și 
Petroșani, cele orășenești 
Brad, Orăștie, Hațeg, Si- 
meria, comunale Geoagiu, 
Băița, Bala de Criș, Ilia, 
Peștișu Mic și altele. Pe 
de altă parte, mișcarea 
.Știință — Tehnică — Pro
ducție" a stimulat colecti
vele de tineri în soluțio
narea unor probleme prio
ritare privind dezvoltarea 
bazei de materii prime și 
energetice, modernizarea 
producției, valorificarea su
perioară a resurselor in
terne.

CORNEL ARMEANU

(Continuare in pag. a 3-a)
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VIBRANT OMAGIU PERSONALITĂȚII 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

REMARCABIL 
MILITANT 

REVOLUȚIONAR

în suita marilor noastre 
personalități feminine a 
intrat, de citeva decenii, o 
nouă și strălucitoare figu
ră care întruchipează cele 
mai de seamă trăsături ale 
poporului zămislit intre 
Carpați și Dunăre : Elena 
Ceaușescu.

Prin devotamentul profund 
și abnegația fierbinte față 
de partidul comunist și 
patria socialistă, prin spi
ritul său revoluționar și mi
litant ce-i caracterizează în
treaga viață și activitate, 
prin calda sa sensibilitate 
ți înaltul său umanism, to
varășa Elena Ceaușescu 
întruchipează virtuțile crea
toare proprii poporului nos
tru.

Nenumărate sint paginile 
din istoria țării și a parti
dului care vorbesc despre 
activitate^’ de un patos re
voluționar 
care tinăra 
Petrescu a 
anii grei 
Călită în 
antifasciste, 
Ceaușescu s-a remarcat ca 
o militantă neînfricată in
mobilizarea tinerilor mun
citori sub steagul de luptă 
al partidului pentru edu
carea lor in spiritul dra
gostei de țară, de liberta
te și progres.

Investită cu înalte răspun, 
deri pe linie de partid, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
iși consacră întreaga putere 
de muncă în slujba întăririi 
forței politice și organiza
torice a partidului nostru, 
avind un aport prețios la 
formarea unul puternic de
tașament de cadre, anima
te de spirit revoluționar și 
principialitate partinică.

In fața unei vieți bogate, 
a unei munci laborioase 
însoțită-de înțelepciune și 
omenie aducem azi, la 
aleas-a aniversare, gind de 
mîndrie și cuvint de lau
dă cu urarea cordială de 
viață îndelungată intru 
sănătate și fericire I

rar întilnit pe 
u tec istă Elena 

desfășurat-o în 
ai ilegalității, 
focul acțiunilor 
tovarășa Elena

MARIA MITROFAN, 
secretar al Comitetului 

judefean Hunedoara 
al P.C.R.

Semită iviaie Jbtimiți aceste [tail
Cum dimineața vine cu lumina inainte 
Cum ramul se rotește cu aleasă floare 
Poetul eu menirea sa fierbinte 
Aduce azi prin vers demnă Urare.

E-atit de calmă iarna peste Țară 
Fereastra-i larg deschisă inspre zi 
Incit simțim o noua Primăvară 
Urcind spre felul nostru de A FI.

Cinstire Ție, comunistă, luptătoare, 
Savant ți om politic aducător de faptă 
La ctitoria țării, la marea ei lucrare 
Fentru-adevăr ți cauza cea dreaptă.

Sub tricolor destinul azi ne cheamă 
Atit la bine cit ți la ce-i greu 
Alături de Bărbatul fără teamă 
Vă știm ți tot ața vă vrem mereu !

Ianuarie urcă prin anotimpul tricolor 
Un cintec din zare in zare străbate 
De ziua aniversară — întregul popor 
Vă dorește mul* bine, multă sănătate

Savantă devotată cu renume 
Prin muncă ți efortul dobindit 
Vă strâduiți să duceți faima-n lume 
Acestui piui străbun ți neclintit

Cum dimineața vine cu lumina inainte 
Cum ramul se rotește cu aleasă floare 
Poetul cu menirea sa fierbinte 
Vă aduce azi prin vers demnă Urare.

Acum, la ceas de-aleasă sărbătoare 
Cind Poeea-aiungă-n zare orice nori 
Tovarășă Elena Ceaușescu
Primiți din Hunedoora - aceste flori !

MIRON TIC . IOAN VASIU

(Urmare din pag. 1)
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22.20 Să-
dea cauciucului, procedee de 

prelucrare a materialelor 
plastice, pentru obținerea 
articolelor tehnice ți de 
bunuri de larg consum ; 
tehnologii proprii aplicate 
în sinteze de coloronți, 
medicamente, produse fito- 
farmaceutice și multe altele. 
Labarioasa-i activitate știin
țifică a fost orientată în 
mod deosebit spre un 
domeniu de mare impor
tanță pentru economia na
țională ; sinteze elastome- 
rilor. Acest sector, înfiin
țat ți extins de Acad. dr. 
ing. Elena Ceaușescu. a 
răspuns continuu dezvol
tării industriei chimice ți a 
altor romuri, 
in țară mori 
ocest profil.

Reputate 
științifice din întreaga 
lume apreciază la super
lativ activitatea de cerce
tare ți rolul determinant 
în orientarea politicii știin
țifice din România a Acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu, 
cu merite in mai buna 
înțelegere a mecanismelor 
proceselor chimice și cu 
eficiență sporită în ce pri
vește folosirea acesteia in 
beneficiul omenirii.

Calitățile de eminent om 
politic și savant de repu
tație mondială ale Acad, 
dr. ing. Elena Ceaușescu 
îți pun puternic pecetea 
pe amploarea și dinamis
mul acțiunilor consacrate 
păcii și dezarmării in Eu
ropa ți in întreaga lume, 
înalta funcție ce o deține 
în fruntea Comitetului Na
țional Român „Oamenii de 
știință și pacea" ne 
garanția consecvenței 
rodniciei demersurilor 
care 
tru salvgardarea 
lume.

Inconjurînd cu 
căldură copiii, 
femeile, fiind 
luminos îndemn 
tovarășa Elena 
marchează prin 
tatea sa epoca 
trăim.
rostit și aici, pe 
Hunedoarei socialiste, 
respect ți afecțiune pentru 
exemplara viață de luptă 
ți muncă dedicată ctitoriei 
unei Românii demne ți 
prospere.

l
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ÎN AVANPOSTURILE DEZVOLTĂRII 
ȘTIINȚEI Șl TEHNOLOGIEI ROMÂNEȘTI 
Acum, la acest ceas ani

versar, gindurHe și senti
mentele cele mai nobUe ale 
fiecărui om de știință din 
țara noastră se îndreaptă, 
cu aleasă stimă și recunoș
tință, spre savantul a cărui 
neobosită activitate, pusă 
în slujba dezvoltării știin
ței și tehnologiei românești, 
constituie un exemplu viu 
de dăruire, de muncă sus
ținută pentru punerea în 
valoare a capacităților de 
creație, a competenței pro
fesionale ce animă și ca
racterizează pe toți cei ce 
muncesc in cercetarea știin
țifică și dezvoltarea tehno
logică din România socia
listă.

In tabloul realizărilor 
științei și tehnologiei din 
țara noastră, un Icc de 
seamă II ocupă chimic, care 
beneficiază de aportul ne
mijlocit și susținut al to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
savant de renume mondial,

a cărei activitate științifi
că se constituie intr-o ope
ră vastă, cuprinzind o im
presionantă bibliografie de 
lucrări publicate in reviste 
de specialitate sau comu
nicate la simpozioane și 
congrese naționale și inter
naționale, precum și nume
roase brevete de invenții.

Constituie un motiv de 
legitimă mindrie 
fiecare dintre 
că — expresie 
rației de care 
pe plan internațional - to
varășa Elena Ceaușescu a 
fost aleasă ca membru al 
unui mare număr de fo
ruri științifice și universitare 
de peste hotare, i-au fost 
conferite înaltele titluri de 
„Doctor Honoris Causa’ și 
„Profesor Honoris Causa" 
al unor academii și univer
sități de mare prestigiu pe 
arena științifică mondială.

ADINA GRECU, 
cercetător la Institutul de 
proiectări miniere Deva

pentru 
noi foptuJ 
a conside- 
se bucura

CONTRIBUȚIE DECISIVĂ LA DEFINIREA 
SI APLICAREA NOULUI STATUT 

AL FEMEII ÎN SOCIETATE
Astăzi, cind ii aniversăm, 

ziua de naștere, spre chipul 
luminos și cald al tovară
șei Elena Ceaușescu se 
îndreaptă cu recunoștință 
privirile tuturor femeilor din 
patria noastră. Este recu
noștința pentru o viață 
închinată cu patos revolu
ției și luptei pentru mai 
bine a poporului nostru. 
Este recunoștința pentru 
neostenita trudă la afir
marea personalității umane 
și in cadrul acesteia — a 
personalității femeii.

Femeile hunedorene s-au 
simțit și se simt perma
nent îmbărbătate de lumi
nosul său exemplu in înde
plinirea misiunii lor de pro
ducători de bunuri mate
riale, de oameni politici 
sau cadre de conducere în 
economie ori in stat, de 
mame cu răspunderi ma
jore în creșterea și edu
carea tinerei generații. 
Realitățile județului Hune-

doara sint convingătoare. 
Faptul că în ramuri eco
nomice ca industria ușoa
ră, alimentară, in Circula
ția mărfurilor, in cercetare 
și proiectare, in prestările 
de servicii, in învățămint 
și sănătate, in artă și cul
tură ponderea femeii este 
de peste 70 la sută, 
exercitind aici munca con
cretă dar și actul condu
cerii este una dintre aceste 
realități.

Ne-a învățat, cu exem
plul său, să ne asumăm 
misiuni mari și să răspun
dem pentru ele în fața 
partidului, ne-a învățat fru
musețea dăruirii în numele 
unui ideal, ne-a învățat 
să ne creștem in demnita
te și dragoste de neam și 
țară fiii și fiicele. Astăzi 
îi mulțumim, urîndu-i ani 
multi și deplină sănătate.

ILEANA BÂRȚAN, 
președinta Comitetului 
județean al femeilor

ele

LUPTĂTOARE NEOBOSITĂ PENTRU PACE 
IN LUME

Fiică devotată a poporului 
nostru, luptătoare neînfri
cată a partidului, strălucit 
om politic și savant de 
reputație mondială, tova
rășa Elena Ceaușescu este 
prezentă în fiecare moment 
— alături de mult stimatul 
cirmaci al destinelor națiu
nii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, — cu o ampren
tă originală de gindire și 
acțiune în marile înfăptuiri 
ale României socialiste.

Alegerea tovarășei Elena 
Ceaușescu in funcția de 
președinte ol Comitetului 
Național Român „Oamenii 
de știință și pacea’ a re
prezentat garanția sigură a 
rodniciei demersurilor nou
lui organism pe plan in
tern și extern pentru pace 
și dezarmare. Sub acest 
Impuls dinamizator s-a de
rulat participarea repre
zentanților științei românești 
Ia manifestări internațio
nale de prestigiu — Sesiu
nea specială a O.N.U. con-

sacrată dezarmării, lucrări
le Comitetului pentru dez
armare și pace de la Ge
neva, sîmpozionele și con
ferințele anuale ale mișcării 
Pugwash avind ca temă 
denuclearizarea in 'Balcani 
și în Europa ș.a. -, s-a 
întărit colaborarea Comite
tului Național Român „Oa
menii de știință și pacea’» 
cu alte organisme și insti
tuții internaționale similare.

Pentru vasta activitate ce 
o desfășoară, oamenii 
muncii hunedoreni iși ex
primă, la ceas aniversar, 
întreaga lor gratitudine și 
transmit tovarășei Elena 
Ceaușescu, împreună cu în
tregul popor, calde și sin
cere urări de noi succese, 
viață lungă și fericită.

RAVECA SICOE, 
vicepreședintă a Uniunii 
județene a cooperativelor 

de producție, achiziții 
ți desfacerea mărfurilor
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înalt spirit revoluționar In toate
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O importantă atenție a 
acordat Comitetul județean 
al U.T.C. perfecționării și 
ridicării calității muncii 
organizatorice, întăririi vie
ții interne de organizație, 
domeniu în care, de ase
menea, s-au obținut rezul
tate bune. în același timp, 
abordînd în spirit critic 
și autocritic ansamblul 
stilului și metodelor de 
muncă utilizate de orga
nele și organizațiile U.T.C., 
plenara a relevat o seamă 
de lipsuri și neajunsuri, 
în acest context au fost 
criticate insuficienta cu
prindere a domeniilor și a 
localităților, existența u- 
nor suprapuneri și parale
lisme, nefinalizarea unor 
acțiuni începute, slaba im
plicare a unor organizații 
în soluționarea probleme
lor majore ale colectivelor 
de muncă, pentru întări
rea spiritului de ordine și 
disciplină în producție, în 
viața socială.

Plenara a apreciat, de 
asemenea, că persistă încă 
multe lipsuri în activita
tea de pregătire generală 
și profesională a tinerilor
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IN ATENTIA CURSA NTI LOR DE LA 
UNIVERSITATEA POLITICĂ Șl DE CONDUCERE, 

FILIALA DEVA
Cursurile anilor I și IV au loc luni, 9 ianuarie 

1984, orele 17.
Cursurile anilor II și III au loc marți, 10 ianua

rie 1984, orele 17.
Activitățile se vor desfășura în sălile programa

te inițial.

28 000 MP SPAȚII COMERCIALE
La atît se cifrează su

prafața spațiilor comer
ciale date în folosință 
anul trecut în județ, în 
sistema comerțului de 
stat. Dintre acestea, 
13 000 se află situate în 
edificii independente, 
cum sînt complexul co
mercial „Central" din 
Deva, complexul de ali
mentație publică Lupeni, 
cantina-restaurant Petro
șani și altele. 15 000 mp 
se află situate la parte
rul blocurilor de locuin
țe în localitățile Deva,

J-BAI; 
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); ha- 
alertă
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Îmbunătățirea calității 
utilajelor miniere
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apropiindu-ne și mai mult 
de înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor încredințate 
colectivului nostru în ac
tualul cincinal. La produc
ția marfă am înregistrat o 
depășire de plan de 8,5 
milioane lei, la producția 
marfă vîndută și încasată 
de 20 milioane lei, la pro
ducția netă de peste 2 mi
lioane lei, cu importante 
plusuri la producția sor
timentală. Avem restanțe 
— din lipsă de materii 
prime — la piese turnate 
din fontă și oțel. în acest 
an am pornit în plin, 
hotărîți să menținem rit
mul realizărilor atinse în 
luna decembrie a anului 
trecut.

— De ce vă raportați la 
această lună ?

— Este cea mai bună 
lună a anului trecut^în 
care avem o depășire la 
producția marfă de 2,3 
milioane lei. Ea reflectă, 
după părerea mea, adevă
rata valoare, capacitatea 
reală de mobilizare a co

din întreprinderi și școli, 
că această importantă răs
pundere ce revine și orga
nizațiilor U.T.C. este tra
tată unilateral, mai ales 
sub forma olimpiadelor și 
concursurilor pe meserii. 
S& desfășoară acțiuni încă 
destul de firave și fără 
consecvență în privința o- 
rientăril profesionale, întă
ririi răspunderii pentru 
învățătură, ceea ce favo
rizează gravitația apre ac
tivități și locuri de muncă 
ușoare, mediocritatea, su
perficialitatea în însușirea 
cunoștințelor științifice, 
profesionale, politico-ideo- 
logice, a însușirilor de ti
neri revoluționari, patrioți 
devotați.

Cum este firesc, dezba
terile din cadrul plenarei 
au abordat și problematica 
participării tineretului la 
bogata viață cultural-artis- 
tică și recreativă a jude
țului, domeniu în care se 
remarcă un mare număr 
de acțiuni, cuprinzînd, în 
marea majoritate a locali
tăților, o masă corespun
zătoare de tineri, combă- 
tînd, în același timp, lip
surile ce se mai manifestă 
în organizarea și desfășu
rarea acțiunilor.

Petroșani, Vulcan, Uri- 
cani, Hunedoara, Brad și 
Hațeg.

Cu aceste suprafețe 
s-a realizai o dotare cu 
spații comerciale aproa
pe de nivelul optim in 
majoritatea orașelor ju
dețului, acestora de care 
am vorbit adăugîndu-li-se 
alte spații în care se 
face comerț cu legume 
și fructe, cu cartea sau 
în care desfășoară acti
vitate cooperația de pro
ducție, achiziții și desfa
cerea mărfurilor.

lectivului uzinei. în „ope
rativa" de astăzi, prima 
pe acest an, am stabilit 
direcțiile de activitate pen
tru luna ianuarie, cum și 
unde trebuie să acționăm 
mai insistent pentru a da 
curs producției la întreaga 
capacitate. Deci, știm care 
ne sînt sarcinile, cunoaștem 
prioritățile, rămîne să 
muncim ordonat, temeinic, 
eficient.

— Pentru trimestrul întîi, 
a intervenit tovarășul Vic
tor Almășan, secretarul co
mitetului de partid al u- 
zinei — baza materială, în 
cea mai mare parte, este 
asigurată. Fac excepție car
bidul și combustibilii. At
mosfera de lucru este bună, 
oamenii sînt puternic mo
bilizați, acționînd cu insis
tență, zi de zi, pentru 
înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de plan. Anga
jamentul colectivului de la 
U.U.M.R. Crișcior este de 
a realiza, pe anul 1984, 
suplimentar sarcinilor de 
plan, o producție în va
loare de peste 5 milioane 
lei.

Consolidarea
Secția de industrie mică 

și prestări servicii din Orăș- 
tie ocupă în economia ora
șului un loc cîștigat prin 
inițiativă și interesul de 
care colectivul unității a 
dat dovadă în îndeplini
rea sarcinilor de plan, în 
realizarea unor produse și 
activități care n-au cunos
cut rabat calitativ, care au 
mulțumit pe deplin cerin
țele beneficiarilor. Pe anul 
1983 producția marfă in
dustrială și producția fi
zică au fost depășite cu 
26 la sută. La livrări pen
tru fondul pieței, depăși
rile au fost și mai mari: 
195 la sută, iar la pres
tări pentru populație de
pășirea se cifrează la 141 
la sută.

în atenția conducerii sec
ției a stat în permanență 
dezvoltarea activităților 
existente și crearea de noi 
activități prestatoare de 
servicii către populație. 
Astfel, s-a dezvoltat ate
lierul de confecții metali
ce, atelierul de țesătorie, 
cel de timplărie toate be
neficiind de dotări cu uti
laje noi fapt ce a contri
buit la sporirea producti
vității muncii în unitate.

Materia primă cu care 
lucrează oamenii ateliere
lor secției de industrie mi-

(Urmare din pag. 1)Ștafeta sufletească 
a muncii...

O festivitate emoțio
nantă, presărată cu mo
mente de nostalgie și 
chiar cu păreri de rău a 
avut loc de curînd la 
Secția minieră Teliuc : 
După 29 de ani de mun
că, dintre care 24 în 
subteran, ani în care a 
îmbinat munca bărbă
tească cu cea politică, 
fiind alesul comuniștilor 
din schimbul C, artificie
rul Vasile Antoce a pre
dat ștafeta muncii lui 
Vaier Bot, pe care ani 
în șir l-a îndrumat în 
tainele meseriei de arti
ficier, l-a sprijinit cu 
sfatul și cu fapta sa.

— îmi pare rău că ies 
la pensie, dar mă bucur 
că las în locul meu un 
om de nădejde în per
soana lui Vaier — spu
nea Vasile Antoce. Am 
însă și o rugăminte: 
să-mi îngăduiți să rămîn 
în organizația noastră de 
partid, să fiu mereu 
printre voi, ortacii mei...

Și minerul șef de

EXCURSII
De la Oficiul ju

dețean de turism a- 
flăm că un grup de 120 
elevi de la școlile din 
Deva au plecat să-și 
petreacă zilele de vacan
tă în taberele organizate 
de O.J.T. și O.N.T., la 
Geoagiu și Herculane. De 
asemenea, prin O.J.T., în

s-a realizat pe baza resurselor locale
că este procurată din re
sursele locale’ sau agoni
sită din materialele recu
perabile primite de la 
I.J.R.V.M.R. Din balast și 
nisip, din cupoane de pro
file de oțel și de tablă, 
din bobine de urzeală de 
la marile întreprinderi pro
ducătoare de covoare, din 
lemn și carton — din toa
te acestea — cărora li 

INDUSTRIA MICA — INDUSTRIA
MARILOR POSIBILITĂȚI

s-au adăugat pricepere, 
muncă, talent, colectivul 
secției a reușit să obțină 
realizări în valoare de 19 
milioane lei, cu un milion 
lei în plus față de planul 
stabilit.

Materializarea concretă a 
eforturilor întreprinse se 
regăsește în produsele exe
cutate, produse necesare 
cetățenilor, economiei lo
cale și nu numai acesto
ra dacă ne referim la 
faptul că parte din arti
colele atelierului de pro
file metalice au fost obiec
te de export. De asemenea, 
confecționarea unor produ
se unicate (tubulaturi) ne
cesare în reparațiile insta
lațiilor din dependințe.

schimb loan Costoi, de 
la abatajul 122, după 24 
de ani de minerit, s-a 
despărțit cu greu de 
mină, de oamenii ei. îl 
avea alături pe Mihai 
Berza, n^ner tînăr, des
toinic, - de care s-a ocu
pat ca un părinte mulți 
ani.

— Mihai rămîne să con- j 
ducă schimbul nostru 
din abatajul 122. Știu 
ce poate, mă bizui pe el 
și vă rog să aveți în
credere în puterea și ca
pacitatea lui — a vorbit 
loan Costoi.

... Pe cei doi ortaci de 
nădejde care au plecat 
de la mina Teliuc, tova
rășii de muncă i-au în
conjurat cu multă dra
goste prețuindu-le mun
ca, pilda de omenie, de 
mineri comuniști. Din 
mîinile și sufletele lor, 
ștafeta de neprețuit a 
muncii a pornit spre alte 
împliniri minerești din 
abatajele minei Teliuc.

GH. I. NEGREA 

perioada 26—30 decem
brie, peste 200 de oa
meni ai muncii au ple
cat să-și refacă sănăta
tea, timp de 18—20 de 
zile, în stațiunile Felix, 
Herculane, Sovata, Bor- 
sec și în alte stațiuni 
balneoclimaterice. 

precum și realizarea unor 
lucrări de serii mici sînt 
deosebit de folositoare ne
voilor economiei. Cele două 
tipuri de căruțe — aflate 
în stadiu de prototipuri — 
au de pe acum asigurate 
comenzi ce vor fi onorate 
în acest an.

Construirea atelierului de 
tîmplărie a permis reali
zarea a numeroase obiecte 

cu mare căutare în rîndul 
cumpărătorilor. Butoiașele, 
mic mobilier din plăci me- 
laminate, ciuberele pentru 
flori, măști pentru chiu
vete, galeriile pentru per
dele, rafturile pentru că
mări și pivnițe, mesele și 
taburetele, precum și exe
cutarea multiplelor repa
rații la uși și porți în gos
podăriile populației au 
sporit rentabilitatea ate
lierului, au condus la di
versificarea activităților 
prestatoare.

— Tot între noile atelie
re ale secției se numără 
și țesătoria pentru covoare 
de iută — ne informează 
Octavian Roschnafsky, șe
ful secției — unde, în 

Asigurarea furajelor

pajiști cultivate pe 9 800 
hectare, însămînțări pe 
10 000 hectare și suprain- 
sămînțări pe 15 000 ha, 
folosind amestecuri de le
guminoase și graminee. 
Consiliile populare și în
treprinderea județeană de 
profil vor asigura fertili
zarea a peste 130 000 hec
tare pajiști cu îngrășă
minte organice și minerale. 
Important este ca de pe 
acum să se treacă la efec
tuarea lucrărilor de între
ținere pe cele 125 000 hec
tare planificate, la defri
șarea vegetației de pe 
3 000 ha, mobilizîndu-i la 
aceste acțiuni pe toți de
ținătorii de pajiști și de 
animale, astfel ca lucrările 
să fie încheiate cît mai 
repede.

O atenție sporită se va 
acorda organizării pășuna- 
tului rațional. Pentru exe
cutarea lucrărilor de ame
liorare și buna exploatare 
a pajiștilor, acestea vor fi 
repartizate pe o perioadă 
de 5 ani pe unități agri
cole și crescători de ani
male.

— Ce se prevede pentru 
creșterea randamentului pe 
terenurile cultivate cu nu
trețuri ?

— în primul rînd va fi 
îmbunătățită structura sor
timentelor de nutrețuri 
cultivate, care să asigure 
producții sporite la hectar 
și cantități .mai mari de 
proteină. în acest scop, se 
va ajunge ca trifolienele 
să aibă o pondere de peste 
57 la sută, sporind cu 18 
procente față de anul 
anterior. Totodată se va 
îmbunătăți structura cultu
rilor duble, în sensul -ă 
în vară se vor însămînța 

acest an, lunar se vor 
executa 300—400 mp co
voare. între produsele 
executate în cadrul secției 
din Orăștie, trebuie amin
tite și realizările atelieru
lui de confecționat tăvi 
din carton, articole simple, 
mărunte dar mult solici
tate în alimentația publică. 
Producția de acest fel rea
lizată anual de atelierul 
amintit se ridică la peste 
300 000 lei, iar faptul cel 
mai important constă în 
aceea că unităților de ali
mentație publică din jude
țele Hunedoara, Alba, Bis- 
trița-Năsăud, Cluj, aici, la 
atelierul din Orășție, le 
sînt executate toate comen
zile.

Interesul manifestat în 
urmărirea cerințelor popu
lației, în diversificarea pro
ducției, în realizarea unor 
obiecte sînt principalele 
căi ce au condus la obți
nerea bunelor rezultate. 
Dorința meseriașilor din 
zona Orăștiei nevoia de 
a-și profesa meseriile 
știute, învățate în timp, 
a fost împlinită. La fel și 
solicitărilor populației pen
tru executarea diverselor 
lucrări li s-a aflat re
zolvare.

CONSTANTA 
POPESCU-CORPADE

Munca - izvorul 
oricărei avuții

„Munca — izvorul 
oricărei avuții- a fost 
tema celui de-al treilea 
lectorat cu părinții or
ganizat la Școala ge
nerală Certeju de Sus. 
Tema generoasă a dat 
posibilitate părinților să 
cunoască munca fiilor 
lor sub dublu aspect. 
— munca fizică și in
telectuală prin organi
zarea unei expoziții și 
a unui concurs. (Prof. 
Valeria Blaj)

cu porumb pentru siloz 
6 300 hectare în C.A.P. 
și I.A.S., iar în toamnă 
vor fi repartizate 6 119 ha 
pentru lolium, rapiță, orz, 
secară masă verde și alte 
culturi. Firește, obținerea 
unor producții ridicate la 
aceste culturi necesită o 
preocupare susținută în 
vederea fertilizării terenu
rilor cu îngrășăminte na
turale și chimice.

— Cum se vor asigura 
semințele necesare de plan
te de nutreț ?

— CunOscînd necesarul 
de semințe, este stabilit să 
fie extinse loturile semin- 
cere de ierburi pe 1860 
ha, iar suprafețele de le
guminoase și graminee 
perene și de culturi anu
ale să ocupe aproape 
900 hectare.

— Pentru producerea fu
rajelor de volum din alte 
resurse ce măsuri s-au 
stabilit ?

— Accentul va fi pus pe 
valorificarea integrală a 
suprafețelor pășunabile din 
păduri și poieni, însumînd 
circa 16 000 hectare și vor 
fi realizate peste 8 000 tone 
frunzare. De asemenea, vor 
fi strînse și folosite inte
gral produsele secundare 
de la culturile cerealiere, 
respectiv paiele și cocenii, 
care vor fi administrate în 
stare preparată în hrana 
animalelor. Dispunem de 
condiții bune ca prin mă
suri hotărîte și energice în 
fiecare unitate agricolă și 
consiliu unic agroindustrial 
să fie îmbunătățită în mod 
radical baza furajeră, să 
se obțină cantitățile nece
sare de nutrețuri care să 
asigure realizarea integra
lă a sarcinilor de creștere 
a efectivelor și producției 
animaliere.



Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană

Vineri, a avut loc la 
București plenara Consi
liului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă Româ
nia, care a examinat sar
cinile ee revin consiliului 
pentru realizarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a ță
rii pe anul 1984, Planului 
de dezvoltare a agricultu
rii și industriei alimentare, 
a programelor speciale și 
a celorlalte importante do
cumente stabilite de Plena
ra C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1983 și adoptate 
de înaltele forumuri ale 
democrației noastre mun
citorești, revoluționare, de 
Marea Adunare Națională.

L,a lucrările plenarei au 
participat tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și 
Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

,n raportul prezentat de 
tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv 
aj C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului oamenilor 
muncit de naționalitate 
maghiară, se subliniază că 
plenara Consiliului are loc 
în atmosfera de puternică 
angajare patriotică și re
voluționară in care toți ce
tățenii patriei, fără deose
bire de naționalitate, ac
ționează. sub conducerea 
partidului, pentru îndepli
nirea obiectivelor Planului 
național unic pe anul 
19B4. a bolărîrilor Congre
sului al Xll-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R. 
privind trecerea țării într-o 
etapă nouă de dezvoltare, 
realizarea unei noi calități 
a muncii și vieții întregu
lui nostru popor.

în același timp, a fost 
relevat faptul că lucrările 
plenarei se desfășoară la 
scurt timp de la aniversa
rea a 65 de ani de la uni
rea Transilvaniei cu Româ
nia și făurirea statului na
țional unitar român — și 
în preajma împlinirii a 125 
de ani de lă unirea Mol
dovei cu Muntenia — eve
nimente de importanță cru
cială în istoria poporului 
nostru. In acest cadru, s-a 
apreciat că, la împlinirea 
a șase decenii și jumătate 
de la făurirea statului na- 
-țional unitar român, so
cietatea noastră socialistă 
se înfățișează ca o socie
tate unită, formată din cla
se și categorii sociale le
gate prin aceleași interese 
și aspirații, care muncesc 
în strînsă frăție pentru în- 
infăptuirea Programului 
partidului, pentru ridicarea 
României pe culmi tot mai 
înalte de progres și civi
lizație. In raport s-a men
ționat că întărirea conti
nuă a coeziunii întregului 
nostru popor, a unității tu
turor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționa
litate, în jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constituie ga
ranția mersului nostru 
ferm pe drumul socialis
mului și comunismului.

1
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■ NAȚIUNILE UNITE. - 
Guvernul Libanului a cerut 
O.N.U. să adopte măsuri
le necesare pentru a pre- 
iatânpina actele de agre
siune săvirțite de Israel pe 
teritoriul libanez. In acest 
sens, într-o scrisoare a re
prezentantului permanent 
al Libanului la Națiunile

S-a evidențiat că printre 
marile înfăptuiri ale orîh- 
duirii noastre socialiste se 
înscrie rezolvarea justă, 
în spiritul principiilor so
cialismului științific, a pro
blemei naționale. A fost 
reliefată contribuția deter
minantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea po
liticii naționale principiale 
a partidului și statului nos
tru. care își găsește o eloc
ventă expresie în reparti
ția rațională a forțelor de 
producție pe întreg terito
riul patriei, în ridicarea 
tuturor zonelor. In crearea 
condițiilor optime pentru 
ca toți cetățenii, fără deo
sebire de naționalitate, 
să-și afirme plenar apti
tudinile, să participe activ 
la conducerea vieții eco
nom ico-sociale, a întregii 
țări.

Totodată, s-a relevat că 
statul nostru socialist asi
gură largi posibilități pen
tru cultivarea tradițiilor 
cultural-artistice ale națio
nalităților, pentru cultiva
rea culturii și artei în lim
ba maternă.

Raportul subliniază ră, 
pe baza acestei realități, 
oamenii muncii de națio
nalitate maghiară sprijină 
din toată inima politica 
națională justă a partidu
lui și statului nostru socia
list și resping orice încer
care a forțelor reacționare, 
imperialiste de a denigra 
rezultatele obținute în a- 
cest domeniu, de a se a- 
mesteca in treburile inter
ne ale României socialiste, 
de a semăna discordie în
tre oamenii muncii români 
și cei aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, de 
a promova idei naționalis
te, șovine, iredentiste. A 
fost exprimată hotărîrea 
fermă a consiliului de a 
face și in viitor totul pen
tru întărirea prieteniei și 
frăției dintre oamenii mun
cii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, 
pentru cimentarea unității 
de monolit a întregului po
por în jurul partidului, al 
secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în continuare, au luat 
cuvîntul alți participanți 
la plenară.

Vorbitorii au subliniat 
că planul unic pe anul 
1984, precum și celelalte 
documente, întocmite sub 
conducerea directă și cu 
contribuția hotărîtoare a 
secretarului general al 
partidului, reflectă rolul e- 
sențial al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în sta
bilirea și înfăptuirea în
tregii politici a partidului 
și statului nostru, concep
ția sa revoluționară, știin
țifică și originală privind 
strategia dezvoltării eco- 
nomico-sociale a patriei 
noastre în etapa actuală.

în cursul dezbaterilor au 
fost evidențiate, de ase
menea, măsurile întreprin
se de Consiliul oamenilor 
muncii de naționalitate 
maghiară pentru a-și adu
ce contribuția, împreună 
cu întregul popor, la rea
lizarea importantelor sar
cini puse de secretarul ge

Unite adresată secretarului 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, se sub
liniază că acțiunile agresi
ve ale trupelor israeliene 
de ocupație subminează 
eforturile de reglementare 
a crizei din Orientul Mij
lociu și omenință securita
tea în regiune și în întrea
ga lume.

■ ROMA. - Compania 
italiană FIAT a hotărit ma

neral al partidului în fața 
economiei naționale.

Totodată, s-au relevat 
acțiunile inițiate de con
siliu pe tărîmul activității 
politico-educative și cultu
rale, ele propunîndu-și să 
întărească necontenit ata
șamentul ți dragostea oa
menilor muncii de națio
nalitate maghiară față de 
partid și patria noastră so
cialistă, să cimenteze și 
mai mult frăția și unitatea 
întregului popor.

Plenara a exprimat ade
ziunea deplină a oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară la politica externă 
a partidului și statului nos
tru.

într-o impresionantă u- 
nitate de gîndire și simți
re, participant» la dezba
teri au reafirmat nețărmu
rita dragoste, stimă și re
cunoștință pe care oame
nii muncii de naționalitate 
maghiară din patria noas
tră le nutresc, împreună 
cu întregul popor, față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adre- 
sindu-i la acest început 
de an nou, calde ură^i de 
muită sănătate și putere 
de muncă, spre a conduce 
cu aceeași clarviziune și 
cutezanță revoluționară 
destinele națiunii pe calea 
luminoasă a socialismului 
și comunismului. Totodată, 
ei au adresat tovarășei 
Elena Ceaușescu, eminent 
om politic și militant re
voluționar, personalitate 
proeminentă a științei ro
mânești, savant de renume 
mondial, cele mai calde 
felicitări cu prilejul zi
lei de naștere și al 
îndelungatei sale activi
tăți revoluționare, precum 
și urări de viață îndelun
gată și noi realizări de 
prestigiu în îndeplinirea 
înaltelor sarcini încredin
țate de partid și popor.

Participanții la plenară 
au adoptat o hotărîre care 
dă expresie voinței unani
me a oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară de 
a acționa, în spirit revolu
ționar, împreună cu întrea
ga națiune, pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii 
interne și externe a parti
dului și statului nostru, 
pentru propășirea continuă 
a patriei, pentru îndeplini
rea exemplară a planuiui 
pe 1984. de a întîmpina cu 
noi și vrednice fapte de 
muncă ceie două mari eve
nimente din viața partidu
lui și țării: a 40-a aniver
sare a revoluției de eli
berare socială și națională, 
antifascistă și antiimpe- 
rialistă, și Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

în încheierea lucrărilor 
plenarei a luat cuvîntul 
tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, particî- 
panții la plenară au adre
sat o telegramă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România.

jorarea prețurilor de vin- ’ 
zare a automobilelor cu ) 
trei la sută, in medie. Mă- l 
sura va intra în vigoare la i 
16 ianuarie, informează a- ? 
genția ANSA. 1

■ WASHINGTON. - La 
sfirțitul anului trecut, popu- i 
lația Statelor Unite era de ? 
234 883 707 persoane, in / 
1983 înregistrîndu-se un > 
spor de 2,1 milioane. 1 

în ziua de 6 ianuarie 
s-au desfășurat în Capitală 
lucrările plenarei Consiliu
lui oamenilor muncii de 
naționalitate germană din 
Republica Socialistă Româ
nia. în cadrul plenarei au 
fost analizate sarcinile ce 
revin oamenilor muncii de 
naționalitate germană pen
tru realizarea planului na
țional unic de dezvoltare 
economico-socială a Româ
niei pe anul 1984, a pla
nului de dezvoltare a agri
culturii și industriei ali
mentare și a prevederilor 
înscrise în programele spe
ciale și în celelalte docu
mente dezbătute și adop
tate» de plenara C.C. al 
P.C.R. din luna noiembrie 
1983, de înaltele foruri ale 
democrației noastre socia
liste și legiferate de Ma
rea Adunare Națională.

La plenară au participat 
tovarășii Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Raportul prezentat de to
varășul Eduard Eisenbur- 
ger, membru al C. C. al 
P.C.R., președintele Consi
liului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, a 
subliniat că planul națio
nal unic, Bugetul de stat 
și celelalte documente — 
care se constituie, în an
samblu, într-un insuflețitor 
program de muncă și de 
luptă pentru ridicarea 
României pe noi trepte de 
civilizație și progres, rele
vă cu pregnantă realismul, 
clarviziunea, spiritul înnoi
tor, revoluționar cu care 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu abordează pro
blemele fundamentale aie 
dezvoltării economico-so- 
ciale a țării. în ra
port este exprimată recu
noștința profundă pe care 
toți oamenii muncii de na
ționalitate germană din 
țara noastră o poartă tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
pentru contribuția determi
nantă ‘la elaborarea și în
făptuirea politicii interne 
și externe a României so
cialiste, pe baze profund 
științifice, a strategiei dez
voltării economiei noastre, 
la stimularea energiei și 
forțelor creatoare ale na
țiunii, la soluționarea pro
blemelor majore pe care 
le ridică progresul neîntre
rupt al țării.

Raportul menționează că, 
în concordanță cu orien
tările și indicațiile secre
tarului general al partidu
lui. planul pe 1984 prevede 
ritmuri de creștere a pro
ducției mai mari decît cele 
înregistrate în primii trei 
ani ai cincinalului, că sar
cinile pe acest an au în 
continuare, în vedere, ca 
un obiectiv esențial, repar

publicitate
V I N Z A R I

• Vînd apartament două ca
mere. Deva, strada Minerului, 
telefon 11559. • (3802)

• Vînd apartament două ca
mere, gaze, bucătărie, baie, 
cămară, două holuri. Orăștie, 
strada Mureșului, bloc 11, a- 
partament 33. Informații Orăș
tie, strada Eroilor, bloc 36, 
Blănaru Maria, sau PECO, te
lefon 41927. (3808)

• Vînd casă, satul Spini, 
nr. 87. Informații după orele 
16. (3805)

• Vînd Trabant 601, fabrica
ție 1981. Orăștie, telefon 41961.

(3797)
• Vînd tractor 650 cu feres- 

trău de tăiat lemne, plug și 
remorcă. Cuc Marin, comuna 
Săvîrșin, satul Valea Mare nr. 
60, județul Arad. (3799)

• Autorizat, vînd casete în

tizarea judicioasă pe teri
toriu a industriei, dezvol
tarea economico-socială ar
monioasă a tuturor județe
lor țării.

în continuare, analizîn- 
du-se sarcinile ce revin 
consiliului pentru îndepli
nirea planuiui pe 1984, ra
portul menționează că în 
acest an, împreună cu în
tregul popor, oamenii mun
cii de raționalitate germa
nă sînt chemați să acțio
neze cu toată răspunderea 
pentru realizarea exempla
ră a programului energetic 
și de materii prime, pentru 
îmbunătățirea nivelului 
tehnic și valorificarea su
perioară a tuturor resurse
lor de care dispune econo
mia noastră națională, pen
tru îndeplinirea integrală 
și la termen a sarcinilor 
de export. S-a cerut, de 
asemenea, ca oamenii mun
cii de naționalitate germa
nă de la sate să-și aducă 
o contribuție sporită la în
făptuirea noii revoluții a- 
grare, a prevederilor pro
gramelor vizînd asigurarea 
unor recolte sigure și sta
bile, în vederea înfăptui
rii în bune condiții a sar
cinilor privind aprovizio
narea populației cu pro
duse agroalimentare.

în raport se subliniază 
necesitatea amplificării ac
tivității politico-educative, 
a muncii de educație pa
triotică, revoluționară, de 
cultivare a dragostei față 
de patrie și partid, a prie
teniei și conlucrării între 
toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul alți partici
panți la lucrările plena
rei.

Evidențiind mame suc
cese obținute de oamenii 
muncii din țara noastră în 
anii construcției socialiste, 
cu deosebire în ultimii 19 
ani, de cînd la conducerea 
partidului și statului se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au 
subliniat că o mare cuce
rire a acestei perioade de 
profunde prefaceri revolu
ționare o constituie rezol
varea principială, demo
cratică, umanistă a proble
mei naționale de către 
Partidul Comunist Român. 
Ei au dat o, înaltă apre
ciere contribuției determi
nante a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii parti
dului in problema națio
nală, arătînd că orînduirea 
socialistă asigură tuturor 
oamenilor muncii din pa
tria noastră — pe temeiul 
creșterii puternice și neîn
trerupte a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul 
țării, al ridicării economi
ce a tuturor localităților 
— o deplină egalitate în 
drepturi, largi , libertăți de
mocratice. condiții reale 
pentru împlinirea multila

registrate (muzică bănățeană, 
disco), înregistrări de calita
te. Deva, strada Lenin, bloc 
2, apartament 38 (în spatele 
magazinului ^Mobila*4). (3816)
• Vînd mobilă pentru gar

sonieră, aragaz, frigider. Deva, 
telefon 15288. seara. (3819)

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 1640, pe numele Be- 
nea Gheorghe, eliberată de 
I.R.E. Deva. O declar nulă.

(3817)
• Pierdut legitimație de ser

viciu nr. 8426, pe numele 
Frunză Vasile, eliberată de 
E.M. Deva. O declar nulă.

(3818)
COMEMORARE

• Familia anunță comemo
rarea a șase săptămîni de la 
decesul fiicei MARINELA UN
GUR, în vîrstă de 25 ani, din 
Simeria Veche. (3801)

DECESE
• Soția Boga Ileana, fiica, 

ginerele și nepoții mulțumesc 
tuturor celor ce au luat parte 
la marea lor durere și l-au 

terală a personalității u- 
mane. în acest cadru, par
ticipanții la dezbateri au 
relevat că asigurarea în 
fapt a dreptului la muncă 
și la retribuție în raport 
cu rezultatele activității 
depuse, dreptului la învă- 
țămînt gratuit, înfloririi 
culturii și artei în limba 
maternă, constituie teme
lia frăției și unității in
destructibile a poporului 
român și naționalităților 
conlocuitoare.

Vorbitorii și-au expri
mat, totodată, adeziunea 
totală la politica de pace 
și colaborare a partidului 
și statului nostru.

Participanții la dezbateri 
au exprimat în mod vi
brant sentimentele de fier
binte dragoste, de profun
dă stimă și recunoștință 
pe care oamenii muncii de 
naționalitate germană le 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-i, în 
aceste prime zile din 1984. 
cele mai călduroase urări 
de sănătate și putere de 
muncă, de ani mulți in 
fruntea partidului și sta
tului, spre binele și feri
cirea întregului nostru po
por.

în același timp, cei care 
au luat cuvântul, au adus 
un cald omagiu tovarășei 
Elena Ceaușescu, strălucit 
om politic și militant re
voluționar, personalitate 
științifică de înalt presti
giu, și i-au urat cu prile
jul sărbătoririi zilei de 
naștere și a îndelungatei 
«ale activități revoluționa
re ani mulți de viață, ne
secată putere de muncă 
pentru a încununa cu noi 
realizări de seamă activi
tatea de mare răspundere 
pe care o desfășoară în 
conducerea partidului și 
statului.

Plenara a adoptat o ho
tărîre care exprimă an
gajamentul unanim al oa
menilor muncii de națio
nalitate germană de a în
tîmpina cu noi succese cea 
de-a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de elibe
rare socială și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII- 
lea al partidului, de a ac
ționa strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său «general, pentru ridica
rea patriei socialiste pe noi 
trepte de civilizație, pro
gres și bunăstare.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul 
tovarășul Etnii Bobu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R

Participanții au adoptat, 
într-o atmosferă de puter
nică însuflețire, 0 telegra
mă adresată C, C al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu* 
h'P;; Socialiste România.

>

condus pe ultimul său drum 
pe cel care a fost

BOGA IO AN,
un bun și i"H:i goț, tată și 
bunic.

• Soțul Tăurescu Ioan, 
copiii și nepoții anunță cu 
profundă durere Încetarea 
din viață, după o grea su
ferință a scumpei lor so
ție, mamă și bunică 

tăurescu leonița, 
in vîrstă de 77 ani, născu
tă în Rîu de Mori. îți vom 
păstra amintire veșnică.

Corpul neînsuflețit este 
depus în Hațeg, strada Li
bertății 18, înhumarea a- 
vînd loc sîmbătă, 7 ianua
rie 1984. orele 14. (3814)

• Colectivul Secției sto
matologie Brad este alături 
de familia îndurerată și a- 
duce un ultim omagiu ce
lei care a fost
» STAN TREJA,

soră medicală.
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