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

agrare, al noii istorii a satului românesc
MutațiHe profunde ce au 

avut loc în munca și viața 
lucrătorilor din agricultură, 
ale tuturor locuitorilor satelor, 
care s-au conturat cu preg
nanță îndeosebi după Con
gresul ol IX-lea al partidu
lui, de and 
portidului și statului nostru 
se află cel

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 16 ianuarie, a 
avut Ioc. la Sinaia, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.CJi.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a examinat și aprobat PROGRA
MUL UNIC DE CREȘTERE A PRODUC
ȚIEI AGRICOLE ÎN GOSPODĂRIILE 
PERSONALE ALE MEMBRILOR COOPE
RATIVELOR AGRICOLE DE PRODLC- 
Ț1E SI IN GOSPODĂRIILE PRODUCĂ
TORILOR PARTICULAR!

Elaborat in spiritul și pe baza tooiAri- 
rilor Congresului al Xll-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului cu privire ia 
dezvoltarea agriculturii și înfăptuirea Mii 
revoluții agrare in România, Programul 
unic prevede sarcini și obiective de cea 
mai mare importanță pentru stimularea 
creșterii producției agricole, vegetale și 
animale, în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperativelor agricole de pro
ducție și ale producătorilor agricoli parti
culari, în vederea asigurării depline a 
necesarului de consum propriu, cît și 
pentru sporirea substanțială a contribu
ției acestora la realizarea autoaprovizio- 
uării și a fondului de stat la produse a- 
gricole.

Comitetul Politic Executiv a apreciat 
că elaborarea și adoptarea acestui Pro
gram se înscrie în preocuparea consec
ventă a partidului nostru de a asigura 
perfecționarea continuă a relațiilor de 
producție in agricultură, folosirea inte
grală a pămîntului — mijloc fundamen
tal de producție în agricultură, importan
tă avuție națională și bun al întregii so
cietăți — șl realizarea, pe această bază, 
a unor producții agricole sporite, care să 
satisfacă, în condiții tot mai bune, ce
rințele de consum ale populației. pre
cum și alte nevoi ale economiei naționale.

In cadrul politicii generale a partidu
lui, sectorul socialist al agriculturii va 
avea și in continuare rolul determinant 
în producția agricolă vegetală și animală, 
și in asigurarea autoaprovizionării și a 
fondului de stat In același timp, prin 
PROGRAMUL UNIC se stabilesc măsuri 
botărite în vederea creșterii producției 
vegetale și animale și In gospodăriile Per
sonale a|e producătorilor agricoli — și se 
instituie un sistem unic de contractări 
ți achiziții destinat să sporească contri
buția acestora la înfăptuirea autoaprovi-

zionării și a fondului de stat de produse 
agroalimentare. In cadrul acestui sistem 
unic se stabilesc, atit pentru gospodăriile 
țăranilor cooperatori, cit și pentru cele 
ale țăranilor din zonele necooperativi za
le, obligații ferme de contractare și pre
dare ta fondul de autoaprovizionare și la 
fondul de stat a unor produse agricole. 
Totodată, pornind de La necesitatea valo
rificării sigure și la prețuri stabile a pro
duselor agricole realizate in aceste gos
podării. se stabilește in mod ferm și obli
gația unităților socialiste cu atribuții in 
acest domeniu de a prelua întreaga can
titate de produse oferite de producătorii 
agricoli, de a plăti prețurile stabilite și de 
a acorda avantajele prevăzute de lege, 
M care stimulează creșterea producțiilor 
agricole vegetale si animale să valorifica
rea către stat a unor cantități tot mai 
mari de produse agroalimentare.

Adoptind in unanimitate acest Pro
gram. Comitetul Politic Executiv a hotă- 
nt ca el să fie dat publicității și a cerut 
organelor și organizațiilor de partid, con
siliilor populare. Ministerului Agriculturii 
ți Industriei Alimentare, direcțiilor agri
cole județene să ia toate măsurile pentru 
dezbaterea, cunoașterea și însușirea te
meinică de către toți locuitorii satelor a 
prevederilor stabilite, pentru aplicarea 
lor fermă în viață.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
infăptuirea PROGRAMULUI UNIC va 
duce la punerea și mai largă în valoare 
a marilor posibilități de care dispune agri
cultura noastră, la sporirea producției 
agricole vegetale și animale. Ia intensi
ficarea schimbului echitabil de produse 
intre sat și oraș, la întărirea, pe această 
bază, a alianței muncitorești-țărănești — 
temelia orinduirii noastre noi. a înaintării 
neabătute a României pe calea socia
lismului, a ridicării generale a nivelului 
de viață și de civilizație al întregului nos
tru popor.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat mandatul delegației ro
mâne la sesiunea Conferinței pentru dez
armare, care va avea loc la Geneva. în 
perioada 7 februarie — 27 aprilie 1984.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca. 
in întreaga sa activitate, delegația țării 
noastre să promoveze activ concepția și 
inițiativele României, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al

moi stimat ți 
iubit fiu al poporului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se 
asociază in mod fericit cu 
„Epoca Ceaușescu*.  fiind ne
mijlocit legate de infăptuirea 
neabătută a politicii agrare 
a Partidului Comunist Ro
mân etaborciâ cu contribu
ția hotâritoare a secretarului 
său general. La temelia pre
facerilor fără 
scrierea noii 
lui românesc 
elaborat de 
neral al partidului, 
șui Nicolae Ceaușescu, pri
vind infăptuirea noii revo
luții agrare, care implică 
mobilizarea și angajarea 
plenară a tuturor forțelor 
umane și moteriale la valo
rificarea deplină și eficien
tă o- întregului potențial ol 
agriculturii noostre socia
liste. In acest context, în 
cuvintareo rostită la Consfă- 
Urrec de lucru pe probleme 
de agricultură d:n 7—9 de- 
oembrie 1983, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia 
.Trebuie făcut totul pentru 
a obține o recoltă bună, o 
recoltă record, pentru a în

făptui neabătut hotăririle Con
gresului al Xll-lea, ale

Conferinței Naționale, pen
tru realizarea noii revoluții 
agrare, care presupune o 
agricultură de inaltă pro
ductivitate, o producție bună, 
de inalt nivel, in toate 
sectoarele*.

In puterea incontestabilă 
a faptelor de muncă sint 
sintetizate calitățile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de 
eminent conducător, strateg 
revoluționar, exemplu de 
cutezanță și dăruire, de in- 
suflare a încrederii in forțe
le propriiale poporului de
dicate ridicării continue o 
calității muncii și vieții, pen
tru dezvoltarea economico- 
sociolă a tuturor localități
lor patriei noastre socia
liste.

Fundamentată științific și 
urmărită stăruitor în practi
ca muncii de partid, în pro
cesul materializării exem
plare, infăptuirea noii revo
luții agrare reprezintă o- 
biectivul central al activită
ții organizațiilor de partid, 
al cooperatorilor, mecaniza
torilor, specialiștilor și tutu
ror locuitorilor satelor. Rea
lizarea imperativelor noii re
voluții agrare implică 
țiuni practice, o înaltă 
pundere revoluționară, 
triotică ■ ți cetățenească
partea tuturor lucrătorilor 
ogoarelor, existind un cimp 
lorg ca fiecare să-și afirme 
personalitatea și capacitatea 
creatoare în 
rezultate de 
perioare, in

sirii cu eficiență maximă a 
bazei tehnico-materiaie, eco
nomisirii severe, a energiei și 
combustibilului, creșterii pro
ductivității muncii și redu
cerii costurilor de produc
ție. în acest scop, un ac
cent de seamă trebuie pus 
pe găsirea și aplicarea celor 
mai bune tehnologii de lu
cru in fiecare sector de 
producție agricolă, pe apli
carea experienței înaintate a 
unităților fruntașe și a cu
ceririlor cercetării științi
fice, ceea ce obligă pe fie
care țăran, mecanizator și 
specialist să-și perfecționeze 
neîncetat nivelul pregătirii 
politice și profesionale. Sub 
acest aspect, în județul 
nostru avem suficiente exem
ple concrete care demon
strează că este posibil și 
trebuie să se obțină produc
ții superioare la toate cultu
rile și în sectorul zooteh
nic, așa cum au realizat în 
anul trecut cîte 4 000—6 000 
kg cereale la hectar, 22—59 
tone cartofi sau 30—41 tone 
sfeclă de zahăr la hectar 
cooperativele agricole drn 
Lăpușnic, Orăștie, Rapoltu 
Mare, Pricaz, Ostrov, Hațeg, 
Cigmău, Tîmpa, ferma legu
micolă a Stațiunii de cer
cetare și producție pomi
colă Geoagiu și alte unități 
agricole.

Rezultatele tot mai bune 
obținute de la un an la 
altul în sporirea producției..

(Continuare in pag. a 2-aj
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Demaraj bun, hotărîre unanimă 
pentru îndeplinirea planului
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Fabrica „Vidra" Orăștie, secția confecții vînat. Muncitoarele Maria Curuț, Tudorița 
Telman și Soflca TeOdorescu Se numiră printre fruntașele secției.

în 1983, minerii din Pa
roșeni s-au confruntat cu 
o serie de greutăți de na
tură obiectivă In abataje, 
care le-au grevat îndepli
nirea planului. .Ei le-au de
pășit însă cu bărbăție și 
au reușit, spre sfirșitul a- 
nului, să pună baze solide 
producției din 1984.

— Noua conducere teh
nică a întreprinderii — re
leva ing. Nicolae Bucur, 
șeful serviciului producție 
— a înțeles că realizarea 
sarcinilor la producția de 
cărbune este condiționată 
hotărîtor de lucrările de 
pregătiri. Ca urmare, s-a 
pus și se pune în conti
nuare un mare accent pe 
activitatea din acest sec
tor. De altfel, întreaga 
creștere, prin plan. ,a pro
ducției din acest an... (de 
peste 60 000 tone) față ,de 
$nul trecut, o vom realiza 
pe seama creșterii liniei de 
front la pregătiri, care 
este mai mare cu circa 45 
ml față de media lui 1983. 
Avem acum condiții bune 
de lucru, am început anul 
în plin la toate sectoarele 
și am reușit să extragem 
peste plan, de la începutul 
anului, mat mult de 4 000 
tone de cărbune. Dorim să 
încheiem luna cu o pro
ducție suplimentară de 
8 000 tone de cărbune.

f

Mina Paroșeni are, la 
această oră, una din cele 
mai bune dotări tehnice 
dintre unitățile carbonifere 
ale Văii 
cele trei 
ducție se 
plexe de 
zată a cărbunelui, trans
portul se derulează pe 
benzi, urmărirea și condu
cerea activității în abataje 
se execută printr-un sis
tem de televiziune cu cir
cuit închis, munca, în an-

samblul ei, decurge 
mal, rodnic.

în sectorul II, cel _ 
mecanizat și cu cea 
măre pondere în produc
ția minei (de 1380 tone/zi) 
se acționează cu însufleți
re și răspundere. „Lucrăm 
cu trei complexe mecani
zate — conduse de Nicolae 
Andrașic, Constantin Cio- 
bănoiu și Oprea Tenea, cu .

cele trei combine de îna
intare și unde va fi mon
tat un complex mecanizat 
de înălțime mare", nota 
maistrul minier specialist 
Ion 
însă că accentul 
să-l punem în continuare, 
mai apăsat decît pînă a- 
cum, pe întreținerea, ex
ploatarea și repararea uti
lajelor și agregatelor, care

Dumitrescu. „Sigur 
trebuie

/V,UL T!UilLLLUcărbune!

trei combine de abataj și 
alte trei de -înaintare. — 
care deservesc brigăzile 

: lui Mihai Agoșton, . Kal
man Geza și Victor Rome- 

. ghea —, reușind zi de zi 
. randamente bune, atit la 
producție cît și la pregă
tiri, subliniază ing. Cor
nel David, șeful sectorului. 
Planul este mare în acest 
an, dar întreg colectivul 
este hotărît să-l realizăm, 
să-l depășim". „Și la noi, 
ca în întreaga mină, înde
plinirea sarcinilor la căr
bune depinde de lucrările 
de pregătiri, adaugă Vic
tor Abănăriței, secretarul 
organizației de bază 
schimbul 2 C. Așa că 
constituit șase grupe 
pregătiri șl patru de
treținere, care asigură con
tinuu, în avans, linia de 
front activă pentru cărbu
ne". „Un atuu al nostru, 
în acest an, îl va constitui 
deschiderea, probabil prin 
luna aprilie, a panoului III 
din stratul 5, blocul V, pe 
care îl pregătim acum cu

încă ne pun destule pro
bleme", era de părere 
subinginerul Ion Boteza tu. 
La rîndul său, destoinicul 

’■ brigadier Constantin Cîo- 
'■ bănoiu aprecia' că, < pri'n- 

tr-k» bună' organizare a lu
crului pe schimburi și.prin 
exploatarea atentă a com
plexului, formația sa, de 
oameni harnici 
puți, va realiza
an, peste plan, mai mult 
de 15 000 
în 1983. 
plus la zi 
ne spune

Cu hotărîre și entu
ziasm au început noul an 
și minerii din sectorul I, 
sector de asemenea cu 
pondere în producția mi
nei. „Atenția principală se 
dă și la noi lucrărilor de 
pregătiri, spunea 
mus Becuș, șeful 
lui. Pentru a le 
munca oamenilor 
cest sector și 
mai spornică, 
care brigadă 
am constituit

șl price- 
în acest

tone, cît a dat 
„Deja avem un 
de 1 800 tone", 

el.

ing. Re- 
sectoru- 

ușura 
din a- 

a le-o face 
pe lingă fie- 
de pregătiri 
o echipă de

GHEONEA
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Măsurile concrete, dinamice, aplicate riguros 
își arată roadele în producție
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— în cuvîntarea rostită 
la Consfătuirea de lucru 
de la Mangalia, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
referindu-se la necesitatea 
afirmării mai puternice a 
rolului conducător al 
partidului in întreaga acti
vitate economico-socială, 
sublinia : „Avem progra
me și hotărîri clare, avem 
o linie generală justă pen
tru activitatea în toate 
domeniile ; acum hotăritoa- 
re sînt măsurile organizato
rice, politice și educative 
pentru realizarea lor-. Vă 
rugăm, tovarășe Andrei 
Petresc, secretar al comi
tetului de partid, să vă 
referiți la preocupările or
ganizațiilor de bîză, ale co
muniștilor de la Uzina nr. 
1 — cocsochimică din CjS. 
Hunedoara în această di
recție, mai concret la mă
surile menite să asigure o 
mal temeinică și permanen
tă implicare a acestora în 
organizarea și conducerea 
procesului de producție.

— La scurt timp după 
Consfătuirea de lucru de 
Ia Mangalia am analizat 
în cadrul unei plenare a 
comitetului de partid sar
cinile ce revin comuniști
lor, întregului nostru co
lectiv în lumina ideilor iz- 
vorfte din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită cu acest prilej. Au 
fost analizate rezultatele 
obținute pînă în acel mo
ment, s-au evidențiat nea
junsurile din activitatea 
noastră, stabilindu-se un 
program unitar de măsuri 
politico-organizatorice și

tehnico-economice - măsuri 
cu bătaie mai lungă, care 
să conducă la o cit mai 
bună derulare a activității 
noastre. Un loc important 
în cadrul măsurilor adopta
te îl dețin cele vizînd o 
mai temeinică implicare a 
organizațiilor de partid in 
conducerea procesului pro
ductiv, creșterea rolului și 
răspunderii birourilor or
ganizațiilor de bază în 
coordonarea activității din 
secții și ateliere, acolo 
unde, de fapt, se hotărăște 
soarta producției. Astfel, 
pentru a asigura cunoaște
rea permanentă de către

cocs metalurgie, 2589 tone 
de produse distilate din 
gudron, 1249 tone produ
se chimice —, rezultate 
care-1 situează pentru a 
doua oară consecutiv pe 
locul întn pe combinat în 
întrecerea socialistă, re
flectă ți modul responsa
bil in care a acționat 
organizația de partid de 
aid, felul în care a știut 
să mobilizeze toți oamenii 
muncii în producție. Acum 

a'.rind în vedere că 
la începutul unui 

care în fața rolee- 
stau sarcini deoae- 
v-am ruga să ne

Insă, 
sir. tem 
an în 
tivului 
bite.

în conducerea activității economice — 
răspundere, exigență, rezultate concrete

toți comuniștii a sarcinilor 
ce ne revin pe țeate _atu- 
rile activității noascre. s-a 
hotărit transmiterea aces
tora in cadrul aderărilor 
generale de partid. tot 
acolo se analizează mcstai 
cum au fost eie înfăptuite 
și se stabilesc măsuri me
nite să ducă la realizarea 
lor. Bineînțeles eă ponde
rea o au măsurile care 
conduc la îndeplinirea rit
mică a producției fizice 
sortimentale, creșterea ca
lității producției. reduce
rea consumurilor specifice 
etc.

— Iar rezultatele bune 
obținute de colectivul de 
cocsari hunedoreni în anul 
recent încheiat — dintre 
care amintim depășirea 
planului cu 10 700 tone

Militant consecvent al noii
re agrare, al noii

istorii a satului românesc
(Urmare din pag. 1J

agricole au lăsat și lasă 
amprente vizibile asupra dez
voltării economico-sociale a 
tuturor localităților rurala 
ale județului nostru, asupra 
ridicării bunăstării tuturor 
locuitorilor, acestea fiind 
realități de necontestat ale 
zilelor noastre. Construcția 
noilor locuințe, 
miilor ridicate 
ani la sate, edificiile social- 
culturale și dezvoltarea edi- 
litar-gospodărească a comu
nelor atestă grija perma
nentă a partidului și statu
lui nostru pent'u acope
rea condițiilor de viață de 
la sat de cele a ie o'așeior. 
Punînd accentul pe lotur e 
calitative ale activității din 
agricultură, programele de 
dezvoltare a agriculturii ju
dețului nostru în acest an și 
in întregul cincinal - parte 
integrantă 
dezvoltare 
industriei 
anul 1984, 
orientările 
de secretarul 
partidului - - 
ții dare de acțiune, 
tea vizînd punerea cit mai 
deplină în valoare a re
zervelor mari existente pen
tru creșterea producției ve- 

a pro- 
efi-

sco- 
substanțiale a

de ordinul 
în ultimii

a Planului de
□ agriculturii și 
alimentare pe 

care are la bază 
și Indicațiile date 

general al 
prevăd direc- 

aces-

getale și animale, 
ductivității muncii și 
cienței economice, în 
pul sporirii < ‘ '
aportului agriculturii la pro
gresul general al țării. Rea
lizarea prevederilor 
programe 
Contribuie 
satisfacere 
consum ale populației,

acestor
este menită să 

la mai buna 
a cerințelor de 
,.rJ.r.l, la 

înfăptuirea autoconduceril șl 
autoaprovizionărli teritoriale, 
la dezvoltarea complexă a 
satelor noastre.

Subordonînd întreaga acti
vitate înfăptuirii unei pro-

reușit să înregistrăm încă 
din primele zile ale anu- 

' scontate în 
încheierea 

ne-am de- 
fizice de

lui rezultatele 
producție. La 
primei decade 
pășit sarcinile 
plan cu 300 tone cocs me
talurgic, 19 tone produse 
chimice si 35 tone produ
se distil

— Ne 
secretar, 
în toate 
organul 
țiază 
partid. Exemplificați, mai 
concret

— Organizați pe dome
nii de activitate, membru 
activului comitetului nos
tru de partid, în care sînt 
incluși cei mai destoinici, 
mai bine pregătiți profe
sional și politic, cei mai 
energici comuniști, sînt 
permanent implicați în toa
te acțiunile pe care le 
Inițiem. Sint antrenați în 
controale complexe din 
organizații, la Întocmirea 
unor materiale ce urmea
ză a fi dezbătute in ple
narele 
partixL 
diverse teme, a programe
lor de creație tieimîco-știin- 
tzfică etc. Chiar în acest 
trimestre. Hrive membri 
ai «carxlsi aonra de

ate din gudron, 
spuneați, tovarășe 
ră un re! deosebit 
acțiunile pe care 
de partid le 

îl are activul
lr.i- 

de

comitetului de 
a ar.or stadii pe

Demaraj bun, hotărlre unanimă 
pentru îndeplinirea planului

(Urmare din pag. 1)

funde revoluții agrare, ca-e 
cuprinde atit baza moterio- 
lă, cit și organizarea produc
ției, lucrătorii ogocrior din 
județul nostru sînt chemați 

sub conducerea o-gani- 
să se

Fa.'at 
să > 
primul

ca, 
zațiilor de partid, 
preocupe cu intreagc rospun- 
de-e de ridicarea potenția
lului productiv șî de folosirea 
rațională a întregului fond 
funciar pentru obținerea u- 
nor randamente maxime la 
hectar, de creșterea efecti
velor și a p'oducției ciume
le. de îmbunătățirea rodi- 
coiă c bazei furajere. Obți
nerea 
Sigure 
măsuri 
unitate agricolă 
pentru ca de 
fie asigurate teme-îi traini
ce sutoarei recoue. ocțio- 
nina pentru fertilize-ea tu
turor sup'cfețdor și mao» - 
zarea amplă a tocu-torilor 
satelor 
rilor 
dare.
pune 
dine 
realizarea integrală 
catorilor

Toate 
au avut 
noastre, 
sînt proiectate sarcinile mă
rețe de viitor sînt organic 
legate de transpunerea în 
viață a sarcinilor și indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului, tova
rășul 
omul 
preajma aniversării zilei sale 
de naștere ani mulți și fe
riciți în fruntea partidului 
și statului, pentru a ne că
lăuzi cu pași fermi pe 
drumul bunăstării, al făuri
rii societății socialiste mul- 
tîlateral dezvoltate și înain
tării spre comunism In 
patria noastră.

unor recolte record, 
și stabile, necesită 
hotorite in fiecare 

și co-mună 
pe ocum să

Io executarea lueră- 
de îmbunătățiri fu.*-  
In zootehnie 

un spirit ferm 
și disciplină

se im- 
de or. 
pent-u 

a indi-
de pion, 
marile înfăptuiri ce 
loc in viața satelor 
cutezanța cu cc re

Nicolae Ceaușescu, 
căruia ii dorim in

M'RCEA LEPADATU

aprovizionare, care să le 
ducă materialele cit mai 
aproape de frontul de lu
cru. în prezent lucrăm cu 
un complex mecanizat, 
condus de Meszaroș Gavri- 
lă, și tot el va prelua, din 
luna februarie, al doilea 
abataj frontal cu complex 
mecanizat, in stratul 18. 
De asemenea, pregătim in
trarea pe stratul 15, de 
unde sperăm să realizăm 
producții superioare de 
cărbune și să ne depășim 
sarcinile pe acest an“.

Șeful de brigadă Vasile 
Cojocaru, unul dintre ceî 
mai destoinici mineri de la 
pregătiri, care a realizat 
randamente de 80—100 ml 
pe lună, prin pușcare, ne 
spunea că a pornit bine 
în acest an, că oamenii co 
care lucrează sint price- 
puți și harnici, hotărîți să 
muncească mai mult și 
mai bine ca ta 1983, să 
obțină rezultate mai bune.

Aceeași angajare, același 
spirit de dăruire în mun
ci ti caracterizează și pe 
minerii din sectorul III, 
condus de tînărul inginer 
□orei Tamaș. .Cele două 
abataje frontale, echipate 
cu susțineri mecanizate, 
sint conduse eu rezultate 
excelente de cunoscutul 
brigadier Fazakas Fran
cisc. Depășir.du-și con- - 
slant randamentele cu 3-4 
tooe pe post, Fazakas a ex
tras suplimentar ta 
mal mult de 20 000 tone 
cărbune. Antri acesta 
vem. _la zt*.  un pluș 
2 500 tone. Avem linie 
front activă pentru Între
gul an, dar nu neglijăm 
nici în continuare lucră
rile de pregătiri. Pe lingă 
combina de inaintiare din 
stratul 5. blocul IV. ex
ploatată de Petrea Antohi, 
care funcționează cu re
zultate foarte bune, am 
introdus nu de mult încă 
□na, cat care lucrează for
mația țol Nicolae Pleșa, 
Iar de curîr.d an consti-

1963 
de 
a- 
de 
de

tuit o nouă brigadă de îna
intare, condusă de Mihai 
Ștefureac. în felul acesta 
vom avea mereu în avans 
linie de front activă".

Vorbind despre activita
tea celor 40 de oameni cu 
care lucrează în două a- 
bataje frontale, cu două 
complexe mecanizate, Fa- 
zakas Francisc a ținut să 
remarce: .Dacă te orga
nizezi bine, dacă ai grijă 
de utilaje și. le înlături la 
timp defecțiunile, dacă știi 
să lucrezi cu oamenii, re
zultatele bune nu te oco
lesc. Noi așa lucrăm (ju
mătate dintre membrii bri
găzii sînt policalificați) și 
reușim să ne depășim rit
mic planul".

Sînt meritorii eforturile 
minerilor de la Paroșeni 
din aceste prime zile ale 
anului, pentru crearea tu
turor condițiilor de mun
că, pentru depășirea pla
nului, este notabilă anga
jarea lor de a munci mai 
mult și mai bine, de a da 
patriei cantități sporite de 
cărbune.

— Putem spune că ne cu
noaștem acum bine nu 
doar sarcinile, dar și posi
bilitățile, condițiile pe ca
re le avem pentru înde
plinirea pianului pe acest 
an — concluziona Ion Dă- 
buleanu, inginerul șef al 
IX Paroșeni. Sigur, 
merg încă toate 
dar cu oamenii buni pe 
care-1 avem, cu 
tehnică de înaltă producti
vitate, cu . priceperea și 
hărnicia întregului colec
tiv, sperăm să avem re
zultate mult superioare a- 
nilor trecu ți. Vom accen
tua în mod deosebit 
realizarea lucrărilor 
pregătiri, pe exploatarea 
rațională, la capacitate a 
utilajelor, pe calitatea mun
cii, pe Întărirea ordinii și 
disciplinei în producție. 
Știm că patria are nevoie 
de cărbune mai mult și 
mal bun și minerii din Pa
roșeni sînt hotărîți 
facă datoria.

nu
.șnur".

dotarea

pe 
de

să-și

Toate
In planul de măsuri cu 

privire ia dezvoltarea in
dustriei mici și prestărilor 
de servicii către populație, 
întocmit la nivelul Consi
liului popular orășenesc 
Călan, pentru perioada 
1982—1985. sfnt prevăzute 
o serie de obiective. Cîte 
s-au realizat șl cite mal 
sînt la perspectivă ? Pe 
tema aceasta, am purtat 
o discuție cu mai malți 
factori de răspundere, care 
ao avut sarcini concrete 
in vederea evaluării și 
inventarierii tuturor re
surselor locale din terito
riu, valorificării Jor in mod 
superior.

— In această direcție — 
ne spune Dionisie Frec toni, 
vicepreședintele biroului 
executiv al consiliului 
popular orășenesc, am eva
luat posibilitățile de folo
sire a nisipului și pietri
șului din albia rîuhii Strei, 
această resursă naturală 
fiind exploatată de către 
atelierul de industrie mică 
din oraș prin balastiera 
proprie. în schimb, secția 
de confecționat înlocuitori 
de cărămizi, dale și pavele 
din piatră și zgură rezul
tată din procesul de pro
ducție de la C. S. „Victo
ria" nu s-a înființat, deoa
rece I.JJ>.IA£PwS. n-a 
elaborat încă tehnologia 
de fabricație.

Obiective precise au fost 
cuprinse șl pentru coope-

de pro- 
Astfel,

cererea populației, am dez
voltat transportul cu trac
țiune animală.

— Cooperația meșteșugă
rească — precizează loan 
Bacriu, secretarul biroului 

al consiliului 
orășenesc, și-a 

să-s! extindă ar
de prestări în

executiv 
popular 
prevăzut 
tivitatea 
construcții prin cooptarea 
unui număr de încă 30

INDUSTRIA MICA - INDUSTRIA MARILOR 
POSlBILITAp

CAP. Batlz
In atelierul de 

butoaie, șaluri, 
căzi. Se preconi- 
asemenea, ame-

în teritoriu, 
execută, 
dogărte. 
cepuri și 
zează. de
naiarea, pe rlul Strei, a 
unor eleștee în vederea 
popularii lor cu pește, 
amenajarea unei aupercăril 
și a unei plantații de ră
chită pentru confecționarea 
de coșuri de nuiele — ia 
CAP. Batiz ți respectiv 
CAP. Strei.

— Și gospodăria comu
nală și locativă — con
tinuă loan Spătăceanu, di
rectorul E.G.C.L., are sar
cini în domeniul dezvol
tării unităților prestatoare 
de servicii. încă în anul 
trecut s-a terminat și pus 
în funcțiune, aid în oraș, 
o stație de spălare a 
autoturismelor. Totodată, la

de meseriași pentru exe
cutarea unor lucrări de 
construcții, zugrăveli și 
vopsitorii și să extindă 
munca la domiciliu in ra
mura confecții, in aceea de 
întreținere și reparare a 
bonurilor de folosință în
delungată, ■ altor bunuri 
de uz gospodăresc — 
obiective pe care le-a rea
lizat în termen.

Putem spune — continuă 
interlocutorul — că în scurt 
timp în orașul nostru ac
tivitatea de industrie mică 
și de prestări servicii a 
luat o amploare 
tă. “ ' .
tea atelierului 
trie mică al I.J.P.I.M.P.S. 
este abia la început, dar 
secțiile de covoare plușate, 
de reparații auto, lenje- 
rie-brodcrie, imprimerie,

deosebi-
E drept că actlvita- 

de indus-

balastiera, prestări servicii 
funerare, mori prestatoare 
pe care le coordonează 
sînt unități în continuă 
dezvoltare. Am reținut, 
cu ocazia adunărilor cetă
țenești, o propunere în 
direcția diversificării ser
viciilor, și anume : înfiin
țarea unei sifoneriî. Deși 
nu s-a realizat, ea este în 
atenția celor care coordo
nează activitatea de in
dustrie mică. O dată cu 
amenajarea unor spații noi, 
pentru construcția și dota
rea cărora sint alocate 
fonduri de 6 milioane lei, 
va cunoaște, paralel cu 
extinderea, șl o diversifi
care a serviciilor în con
sens cu cerințele populației. 

Pentru multe dintre mă
surile propuse a se înfăp
tui — și care nu sînt încă 
materializate 
scadent este 
al II-lea a.c. 
le, ca secția 
nat înlocuitori 
dale șl pavele din zgură 
de furnal, termenul 
depășit. Sugerăm o 
bună colaborare între 
factorii care răspund 
îndeplinirea acestor măsuri 
(ne referim și la înființa
rea cărămidărlilor la 
C.A.P. Sîncrai și Valea 
Sîngiorgiului) în scopul 
înfăptuirii tuturor obiecti
velor cuprinse în plan.

— termenul 
în trimestrul 
Pentru alte- 

de confecțio- 
cărămldă,

este 
mai 
t-ți 
de
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Este nevoie de angajare 
în afirmarea actului 
de culturâ
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— Credem că sînteți cel 
mai în măsură să ne 
spuneți, tovarășe Adrian 
Haida, în calitate de di
rector al căminului cultu
ral, ce oferă astăzi (joi, 
12 ianuarie a.c.) cetățenilor 
din Gurasada așezământul 
de cultură din localitatea 
centru de comună ?

— Astăzi, din păcate, 
nimic...

Frântură de dialog care, 
inițial, părea să confirme 
cele semnalate în scrisoa
rea adresată redacției și 
semnată „un grup de ti
neri și tinere* *1, în care se 
scria : „acum, cînd sîn- 
tem în vacanță, nu avem 
nici cel mai elementar 
mijloc de a ne petrece 
timpul liber...“

de mărețul act istoric 
kt 1 Decembrie 1918.

• AGORA. Și prin nu
mărul 85, revista brădeană 
de cultură eu public 
„Agora" și-a onorat locul 
pe care II ocupă In viața 
spirituală a orașului. S-a 
remarcat alocuțiunea Fell- 
ciei Neag, core la rubrica 
„In memoriam" a vorbit 
despre personalitatea și 
creația poetului Nichita 
Stănescu, iar Rodica Tilianu 
a recitat din creația pro
prie un poem închinat 
memoriei poetului. De mare 
interes s-au bucurat eseul 
prezentat de Nestor Lupei 
„Cărți despre Zarand", ru
brica „Eveniment", In care 
Sorin Costina a vorbit des
pre muzica populară In 
colecția document, poemul 
Iul Patrice de la Tour 
Intitulat „Copil din sep
tembrie", în traducerea și 
lectura lui Dumitru Ciur
ț.a.“

Am căutat să aflăm 
ce măsură cele relatate 
corespondența primită 
redacție se confirmă. Pen
tru aceasta am discutat 
cu factori învestiți cu răs
punderi în activitatea cul
turală, cu tineri, cu autori 
și beneficiari ai actului de 
cultură din comuna Gura
sada.

în ce privește condițiile 
materiale aveam să ne 
convingem că acestea sint 
bune: în fiecare dintre 
cele 11 sate componente 
există cămine culturale 
frumoase, spațioase (excep- 
tîndu-1 pe cel 
mai vechi), bine 
trei dintre ele — 
Boiu de Sus și

îforma- 
> * Cir- 
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Gurasada, 
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I Mircea Neagu
Cu nesfirțită durere, zia

riștii din județul Hunedoara 
anunță incetarea fulgeră
toare din viață a celui ce. a 
fost un minunat coleg, prie
ten și tovarăș, Mircea Neagu, 
corespondent al Radiotele- 
viziunii române, in virstă 
de 51 ani.

Zilnic prezent in emisiuni
le posturilor noastre de 
dio, cronicar neobosit 
faptelor de muncă ale 
lectivelor hunedorene, 
om harnic și modest, 
munist devotat pe deplin 
muncii sale, căreia i-a în
chinat peste 30 de ani din

ra- 
al 

co- 
un 

co-

•ile minime 
între mi- 

1 grad, iar 
re minus 1 
, Ceață lo- 
și seara, 
îmea va fi 
dă. cu cer 
letwiinsori 
ui W. sufla 
Intensificări 

km/h din 
teorolog de 
•oncenco).

• 1NT1LN1RE. La Clubul 
sindicatelor din Uricani iu
bitorii literaturii s-au tntîl- 
nit cu membri ai cenaclu-

bil pentru 
1984: Vre- 

limbătoare, 
Local vor 

i sub for- 
și lapovi- 

îfla mode- 
icări tem- 
km/h din

• „E SCRIS PE TRICOLOR 
UNIRE" este genericul sub 
Care se desfășoară în Va
lea Jiului emoționante în- 
tîlniri ale poeților cu oa
meni ai muncii din între
prinderi și de pe șantiere. 
La I. M. Dilja, I.U.M.P., Sta
ția C.F.R. membrii cenaclu
lui literar „Parxrit Istrati" 
au omagiat — prin seri de 
poezie și medalioane lite
rare „A.I. Cuza In litera
tura română" - momentele 
istorice de acum 125 de 
ani. In aceste zile, aseme
nea manifestări au loc In 
sălile de apel de la I.M. 
Petrila, I.M. Lonea șl I.M. 
Lupeni.

au loc și proiecții 
La aceste cămine

nești — 
de film.
culturale activează 11 gru
puri folclorice, două for
mații de teatru, un taraf, 
trei montaje literare, o 
brigadă artistică, patru 
grupuri vocale, toate înscri
se în cea de a V-a ediție 
a Festivalului național 
„Cintarea României*.

Dar să revenim la ac
tivitățile organizate în ul
tima perioadă. Referindu- 
ne strict la cele găzduite de

Orele de iarna 
ale căminului 

cultural

elevilor școlii 
închinat Zilei

căminul cultural din loca
litatea centru de comună, 
sînt de reținut programul 
artistic al 
generale 
republicii, plugușorul din 
31 decembrie, hora țără
nească din prima zl a 
nouhli an, discoteca din 
8 ianuarie a.c., filmele ce 
rulează, de două ori pe 
săptămână, în cadrul Fes
tivalului filmului la sate.

La școala generală este 
deschis un club de vacan
ță, sala in care se 
tenis de masă fiind 
la dispoziția tuturor 
rilor din sat. Deci, 
soarea semnată de „un grup 
de tineri și tinere*  este.» 
lipsită de acoperire.

— Știați, tovarășe Adrian 
Haida, despre existența 

joacă 
pusă 
tine- 
»cri-

I
viață, Mircea Neagu ți-a 
atras stima ți prețuirea con
fraților ziariști, a oamenilor 
in mijlocul cărora a trăit 
ți muncit, a colectivelor de 
oameni ai muncii din ju
dețele Hunedoara ți Alba 
in care ți-a desfășurat acti
vitatea.

Chipul lui luminos, exem
plul lui de pasiune și devo
tament vor râmine neșterse 
In amintirea ziariștilor din 
județul nostru, a tovarășilor 
de muncă și idealuri.

ZIARIȘTI1 DIN JUDEȚUL 
HUNEDOARA

Flori de mină" din 
localitate și „Ritmuri" De
va. Vasiie Cojocaru, Con
stantin Alexandru, Ion Ji- 
gantele și Gheorghe Truță 
au prezentat inspirate mo
mente din creațiile lor lite
rare în fața unui public 
receptiv și avizat.

• AMFITEATRUL ARTE
LOR. La ultima ediție a 
„Amfiteatrului artelor" de 
la Deva au participat, in 
calitate de oaspeți, critici 
literari din Sibiu, care au 
vorbit despre „Ideea Unirii 
în publicistica lui Octavian 
Goga" - lector univ. dr. 
Ilie Guțan, „Aspirație și 
Ideal în proza Unirii" - 
prof. Vasiie Chifor, șl „Spe
cificul Unirii ea acțiune 
umană" — prof. Dumitru 
Batir. De la gazde, prof. 
Cornel Bogariu a vorbit 
despre „Cîntecele Unirii", 
alocuțiunea sa fiind susți
nută de ilustrații muzicale 
cuprinzînd melodii Inspirate

di-

și 
că 
de 
în-

la sediul așezămîn- 
de cultură a directo- 

șl directorului ad- 
presupune o pre- 

eficientă.cele aflate referi-

unui program care stabi
lește prezența la sediul 
căminului cultural de cen
tru al directorului și 
rectorului adjunct ?

— Ieri l-am primit 
noi. E bun, pentru 
acum știm că în zilele 
marți, joi și sâmbătă, 
tre orele 16—20 și dumini
că între orele 14—20 vom 
fi, eu și profesorul loan 
Naghl, directorul adjunct 
— prin rotație — prezenți 
la program. Și vor ști și 
cei care frecventează că
minul, între ce ore și în 
ce zile este activitate.

Alături de programul ac
tivităților educative — care 
trebuie să fie nu numai 
afișat, ci și respectat —, 
noul program privind pre
zența 
tului 
rului 
junct 
zență

Din 
tor la viitorul activității 
culturale, de la directorul 
șl directorul adjunct 
căminului cultural 
Gurasada, „aceasta va 
noaște în anul 1984 un 
portant salt caii ta ti v“. Con
diții există, 
dragoste de 
menea.

Mal este 
de angajare 
acordarea atenție! cuvenite 
actului de cultură. împli
nite, aceste deziderate vor 
putea, într-adevăr, trans
forma angajamentele în 
realități palpabile.

«1 
din
cu- 
lm-

însă nevoie 
serioasă, de

MIRCEA DIACONU

UN NOU 
MAGAZIN 
LA HAȚEG

Recent, s-a deschis la 
Hațeg un nou magazin 
al LCJSJ»L Este vorba 
de „Magazinul general**,  

centru 
Hațeg, 
Tudor 
parte-

o gamă 
produse: 

textile, 
tricotaje

situat în noul 
civic al orașului 
pe bulevardul 
Vladimirescu, la 
rul blocului 30 b. Ele
gantul magazin oferă 
cumpărătorilor 
variată de 
confecții din 
încălțăminte, 
etc. (Nicu Sbuchea, co
respondent).

de

J

Divizionarele B hunedorene Ia... pozitiv 
după prima jumătate a campionatului

Pozițiile bune pe care 
au încheiat turul reco
mandă cele două competi
toare hunedorene — Aurul 
Brad și Minerul Lupeni — 
drept două combatante 
redutabile în această serie 
a diviziei B, serie „de foc“, 
angajind an de an trei, 
patru foste divizionare A 
într-o luptă acerbă pentru 
promovare.

Cu atît mai mult acti
vitatea Aurului Brad și 
Minerului Lupeni trebuie 
apreciate, cu cit din dis
puta dintre C.S.M. Reșița, 
Politehnica Timișoara și 
„U“ Cluj-Napoca — anga
jate declarat și, deocam
dată, cu șanse sensibil 
egale la promovare —, au 
rămas totuși puncte pen
tru ca și echipele hunedo
rene să încheie turul cu 
plus în clasamentul ade
vărului (Aurul -j- 2; Mi
nerul -f- 1) și în prima 
parte a celui „la zi*.

De ma! n-rulți ani Aurul 
este o.„ specialistă a se
riei a IlI-a, în sensul că 
mereu s-a numărat între 
animatoare, ba chiar a— 
arbitrat promovări sau re
trogradări, realizîndu-și 
mereu obiectivul — clasa
re bună și lansarea jucă
torilor apți de „A“. O 
echipă redutabilă, cum 
șl-ar dori mulți suporteri, 
dar care, iată, nu se prea 
bucură de aprecierea pro

Goool ! Nostalgie, dar zi Iele cu fotbal se apropie...

Turneul internațional de fotbal din Ecuador

QUITO 16 (Agerpres). — 
La Guayanquil (Ecuador) a 
Început un turneu interna
țional de fotbal la care 
participă echipele olimpi
ce ale Poloniei, Ecuadoru
lui, Chile, precum și o se
lecționată divizionară din 
România.

în meciul inaugural dis
putat pe stadionul „Mo
delo**  în prezența a 50 000 
spectatori, selecționata ro
mână, superioară în toa
te compartimentele, a în
vins cu 2—0 (1—0) echipa 
olimpică a Poloniei. Golu

După 3 runde la șah

RIMNICU VÎLCEA 16 
(Agerpres). — în turneul 
Internațional feminin de 
șah de la Călimănești, du
pă 3 runde se menține li
deră Mariana Bădici-Ioni- 
ță cu 5 puncte (1), urmată 
de Baumstark, Spaete și

„Cupa României" la patinaj viteză

La Miercurea Ciuc s-a 
desfășurat competiția de 
patinaj viteză „Cupa 
României**,  în care victo
ria, la poliatlon, a re
venit lui Dezideriu Jenei 
(I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe) 
— 181,906 puncte, urmat 
de Emeric Miklos (S. C. 
Miercurea Ciuc) — 184,629 

priilor suporteri. Inexpli
cabilă, — după cum me
reu ne relata corespon
dentul nostru Alexandru 
Jurca — scăderea intere
sului brădenilor, reflecta
tă fidel de numărul mic al 
spectatorilor prezenți la 
meciuri, pentru echipa lor, 
care în general, de cițiva 
ani, îi reprezintă pe scena 
a doua a fotbalului nostru 
cu bine.

Cum asociația sportivă, 
sub conducerea organelor 
locale, a procedat, ori de 
cîte ori a fost nevoie, la 
revizuiri șl schimbări în 
componența lotului, condu-, 
cerilor tehnice sau secției 
de fotbal, tot așa ar fi 
necesară și o schimbare a 
opticii suporterilor față de 
propria echipă. Cu siguran
ță, nici unui brădean nu 
i-ar conveni o situație pre
cară, de clasament, a echi
pei. Atunci, de ce, acum, 
cînd această situație nu 
există, de ce să se mani
feste precaritatea în sus
ținerea formației, moral și 
material ? I Chiar și-au 
pierdut brădenii dragostea 
pentru fotbal 7 Poate to
tuși, a fost ceva trecător 
și, o dată cu primăvara și 
cu unele măsuri ce se 
cuvin privind disciplina și 
angajarea tuturor jucăto
rilor la o activitate mai 
fructuoasă, va reînvia și 
pasiunea pentru fotbal la 
Brad.

rile au fost marcate de 
Geolgău (min. 39) șl Lă
cătuș (min. 82). Formația 
română a evoluat in ur
mătoarea alcătuire: Lung 
—, Negrilă, Iorgulescu, Ște- 
fănescu, Ungureanu, Ți- 
cleanu (min. 46 Mateuț), 
Bolăni, Klein, Bălăci (min. 
58 Hagi), Geolgău (min. 
46 Lăcătuș), Cămătaru 
(min. 58 Gabor).

în cealaltă partidă a pri
mei zile, echipele olimpice 
ale Ecuadorului și Chile 
au terminat la egalitate, 
1-1 (0-1).

Makai, cu 5 puncte fieca
re. în runda a 8-a, Reicher 
a cîștigat la Mitescu, în 
timp ce partidele Makai— 
Chiricuță, Baumstark — 
Boicu, Bădulescu — Pere- 
voznic și Spaete — Ioniță 
s-au încheiat remiză.

puncte și Andrei Erdely 
(I.M.A.SA. Sf. Gheorghe)
— 184,943 puncte.

Pe echipe, trofeul a re
venit S.C. Miercurea Ciuc
— 27 puncte, urmată de 
Voința Sibiu — 24 puncte 
și Tractorul Brașov — 22 
puncte.

(Agerpres).

SPORT-

Revenită în „B“ oarecum 
cu teamă, Minerul Lupeni 
s-a angajat cu decizia 
proprie antrenorului său, 
Petre Libardi, la greaua 
încercare ce însemna men
ținerea ritmului și con
tactului cu plutonul de... 
siguranță, în condițiile 
durității luptei din serie.

Cu acest spirit, dar și cu 
preocuparea permanentă 
pentru îmbunătățirea jocu
lui, pentru valorificarea ca
lităților certe ale unor jucă
tori — Sălăgean, Mușat, 
P. Popa, Voicu, Nichimiș, 
Colceag, Chițac, Leordeam 
—, Minerul Lupeni a reu
șit meciuri bune și foarte 
bune acasă, cu victorii in 
fața unor echipe... grele 
ca U.T.A. „U“ Cluj-Napc- 
ca, Industria sîrmei C.T., 
C.S.M. Reșița, Olimpia S. 
Mare.

Comportarea din tar 
poate constitui o temeini
că bază de pregătire a 
returului, cînd, la Lupeni. 
numeroși susținători ai 
echipei se vor bucura de 
noi meciuri, mal bune, eu 
rezultate pe măsură, care 
să asigure trăinicie ac
tualei echipe, reintroducând 
Lupeniul în circuitul fot
balului tradițional.

A fost o toamnă buna 
pentru divizionarele 0 
hunedorene. Rezultatele lor., 
adăugate celor ale divizio
narelor C, demonstrează 
că la aceste nivele s-a 
lucrat cu mai multă preo» 
cupare pentru perspectivă» 
pentru viitor, vizîndu-se 
menținerea șl chiar an»*  
plificarea reprezentării bu- 
nedorene la cota eșalonului 
doi al fotbalului. Suc
ces in apropiatul sezon f

NICOLAE STANCIU

Corvinul - la 
Cinciș, la... 
încărcarea 
bateriilor

De o săptămînă, Corvinuâ 
se află la Cinciș, intr-un 
stagiu de pregătire fizi
că, sub conducerea antre
norului Ion Nunweiller. 
Lipsesc selecționabilil 
Klein, Gabor și Mateuț, 
plecați cu lotul național 
în America Latină.

Ședințele de pregătire de 
pînă acum evidențiază ab
negația jucătorilor, răspun
derea cu care se conside
ră angajați față de pro
priii suporteri cu datoria 
de redresare, de revenire, 
conștiențl că ei înșiși au 
fost primii vinovați pentru 
slabele rezultate din tur.

în lotul aflat la Cinciș 
se află — pentru verifi
cări și testări în perspec
tiva unor eventuale trans
ferări —, Bilan, fundaș 
central, de la C.F.R. Caran
sebeș; Ciurea, mijlocaș de 
la Reșița ; Coman — îna
intaș de la Bistrița. Au 
fost, de asemenea, readuși 
în lot Dumitreasă ți Lă
cătuș de la Brad și Co- 
lesniuc de la Sibiu. Reți
nem, pentru evitarea ori
căror confuzii, că toți cei 
anunțați se află în Iot 
pentru verificări, nefiind 
legitimați la Corvinul. Vor 
fi, eventual, reținuți doar 
cei ce prezintă calitățile 
necesare pentru încadra
rea în echipa angajată eu 
importantul obiectiv de re
dresare.

După 22 ianuarie, Cor
vinul va... coborî de la 
Cinciș și va începe seria 
meciurilor de verificare.

I.M.A.SA
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EXECUTIV AL
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Partidului Comunist Ro
mân, președint.1.5 Republi
cii Socialiste România, cu 
privire la necesitatea tre
cerii la măsuri concrete, 
eficiente pentru oprirea 
cursei înarmărilor și înfăp
tuirea dezarmării, în pri
mul rind a dezarmării nu-

' ț
cleare, pentru înlăturarea 
pericolului războiului nu
clear, pentru eliminarea 
cu desăvîrșire a forței și a 
amenințării cu forța din 
relațiile internaționale.

Comitetul Politic Execu
tiv a reafirmat hotărirea 
României de a acționa, îm
preună cu celelalte state

reprezentate Ia conferință, 
pentru ca lucrările aces
teia să se desfășoare în 
spirit constructiv, cu rezul
tate cit mai bune, să răs
pundă pe deplin așteptări
lor popoarelor, p*vind  
trecerea la dezarmare șl. 
în primul rind. la dezar
marea nucleară, întărirea

Schimb de mesaje la nivel inalt 
româno-chinez

BEIJING 16 
— Un schimb 
între tovarășul 
Ceaușeseu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Chi
nez, Li Xiannian, președin
tele Republicii Populare 
Chineze, Zhao Ziyang, pre- 
mierui Consiliului de Stat.

(Agerpres), 
de mesaje 

Nicolae C. Chinez, 
Beijing, cu 
de către

Li, premier 
Consiliului

militare și trupe străine.
S-a subliniat că reuniu

nea de la Atena, prin con
ținutul. ideile și propune
rile sale este menită să 
constituie o acțiune con
cretă in procesul de întă
rire a încrederii și secu
rității și de dezvoltare a 
cooperării in Balcani și în

C.C. AL P.C.R
încrederii, securității și co
laborării pe continentul eu
ropean și în întreaga lume.

_ ★
Comitetul Politic Execu

tiv a rezolvat, de aseme
nea, o serie de probleme 
curente ale activității de 
partid și de stat, ale po
liticii internaționale a 
României.

Europa și, în aceiași timp, 
o etapă 
găti rea 
înalt a 
propusă 
român.

tn cadrul lucrărilor au 
tuat cuvintui și reprezen
tanții altor state partici
pante.

importantă în pre- 
întilnirii la nivel 
țărilor balcanice, 
de șeful statului

nei»idi:ine
VAGON CU MOTOR

ASINCRON
SFINXUL NU SUPORTA 

SOARELE

Pe liniile metroului din 
Leningrad a fost experi
mentat un tip de vagon cu 
motor asincron. Trenurile 
de metrou din Leningrad liștilor, radiația solară ac- 
circulă cu motoare cu cu- 
rent continuu care funcțio
nează cu consum mare de 
electricitate. Noul tip de 
motor este mult mai sigur 
in funcționare ți are un 
consum cu aproximativ 25 
h sută mai mie decit cefe 
eu curent continuu.

Sfinxul de la picioarele 
piramidelor de la Guizeh... 
se teme de razele soarelui. 
Intr-adevăr, potrivit specia-

ț
I

ce/erează procesul de ero
ziune a celebrului monu
ment al vechiului Egipt, fa- 
cilitind o serie de reacții 
chimice intre aerul poluat 
și blocurile de calcar din 
care a lost construită sta
tuia.

Azi, la Stockholm, 
Conferinței pentru

și Deng Xiaoping, președin
tele Comisiei Centrale Con
sultative a P.
a avut loc la 
ocazia primirii 
tovarășul Wan 
ad interim al
de Stat, a tovarășului Va- 
sile Pungan, ministrul co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale. aflat în vizită ofi
cială în R.P. Chineză.

se deschid lucrările
încredere, securitate 

și dezarmare in Europa
STOCKHOLM 16. — Tri

misul Agerpres, Victor 
Martalogu, transmite: în 
prezența miniștrilor de ex
terne ai celor 35 de state 
semnatare ale Actului fi
nal de. la Helsinki și a pe
ste 300 de delegați, în sala 
^Kulturhuset" din Stoc
kholm1 se deschid azi lu
crările Conferinței pentru 
măsuri de încredere și se
curitate și pentru dezarma
re în Europa (C.D.E.). Eve
niment major în viața con-' 
dnentului european, con
ferința are o importanță 

- de prim ordin pentru pro-

cesul de edificare a secu
rității și de promovare a 
cooperării In Europa,'pen
tru oprirea cursei înar
mărilor, pentru prevenirea 
războiului și salvgardarea 
păcii. în același timp, con
ferința reprezintă primul 
for general-european con
vocat anume pentru pre
zentarea, negocierea, și a- 
doptarea unor măsuri de 
creștere a încrederii și 
securității, iar, apoi, într-o 
fază următoare, de dezan
gajare militară și dezar
mare.

Lucrările Conferinței balcanice
ATENA 16 (Agerpres). — 

Luni s-au deschis la Ate
na lucrările Conferinței 
balcanice la nivel de ex- 
perți, la care sint repre
zentate Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și 
Turcia. In alocuțiunea ros
tită cu acest prilej, primul 
ministru al Greciei, An
dreas Papandreu, a afir
mat că țările din regiunea 

- Balcanilor încep o nouă e- 
tapă de cooperare multila
terală in diverse domenii, 
contribuind, astfel, în mod 

.zt . z z : -

ne-
nu-

pre-

concret, la dezvoltarea pro
cesului de cooperare și se
curitate în Europa, la con
solidarea încrederii și 
diseminarea armelor 
dea re.

Delegația română a
zentat concepția tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. privind 
transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și bu
nei vecinătăți, a încrederii 
și colaborării, lipsită de 
arme nucleare, de baze

DIN ȚĂRILE
MOSCOVA 

fe îndelungase 
de oamenii de știință din 
Turkmen a au 
că este posibilă obținerea 
unor recolte bogote de le
gume și fructe pe terenuri 
nis poose și greu accesibi
le din republică. Aproape 
o treime din teritoriul Turk- 
meniei o reprezintă tere
nurile nisipoase, fapt care 
face. ca experiențele men
ționate să aibă o valoare an, el permițind satisface- 
aparte.

Canalul Karakum, in 
lungime de peste 1 100 km, 
care străbate teritoriul Turk- 
meniei, a dat posibilitatea 
irigării unei suprafețe de 
peste 500 000 ha, dar ape-_ 
ie fluviului Amudaria, care 
îl alimentează, nu sint Ine
puizabile. Cu toate că, in 
prezent, sa desfășoară lu
crări de extindere a aces
tui canal, deficitul de apă 
determinai de dezvoltarea 
agriculturii și a unor acti
vități industriale devine din 
ce în ce mai evident.

Preocupați de rezolvarea 
problemei, oamenii de știin
ță au optat pentru îrijșwea 
printr-un sistem care adu
ce apa la rădăcina fiecă
rei plante. Au fost, ostiei, 
eliminate sistemele de iri
gare care reclamă mari 
cantități de apă. Calculele 
au demonstrat că noul sis
tem permite să se consume 
aproape de trei ori mai 
puțină apă, iar rezultatele 
tint moi bune decit în ca
zul irigațiilor obișnuite.

£jtpe.-»en- 
eiecnxxe

demonstrat

SOCIALISTE
PRAGA - Lo Combina

tul siderurgic dVi Kosice au 
început lucrările pregătitoa
re pentru punerea in func
țiune a unei noi baterii de 
cocsificare, core este înzes
trată cu utilate fa nivelul 
tehnici: mondiale. Capaci
tatea acestui obiectiv de 
investiții, core va intra in 
funcțiune printre primele 
din acest an, este de 1,5 
milioane tone de cocs pe

rea integrală a nevoilor de 
cocs ale combinatului. Rea
lizarea lui se înscrie in 
preocupările colectivelor de 
muncă din RS. Cehoslova
că pentru asigurarea din 
Sttrse proprii a materiilor 
prime și materialelor, a ne
voilor producției.

BEIJING. * In R.P. Chi

neză. valoarea producției 
industriale a fost, in anul 
1983, cu 10,2 fa sută mai 
mare decit in anul prece
dent, ridicîndu-se la nhre- 
M-record de 614,7 mUiorde 
yuan! - relevă agenția Chi
na Nouă, citind cifrele pre
liminare publicate de Bi
roul de stat pentru statis
tică. Au fost, astfel, depă
șite sarcinile prevăzute ini
țial pentru anul 1985, core 
stabileau drept obiectiv ni
velul de 605 miliarde yuorri. 
Ritmul mediu anual de 
creștere a valorii producției 
industriale a fost, în pe
rioada 1981—1983, de 7J 
fa sută, depășind, de ase
menea, substanțial - ritmul 
mediu de 4-5 fa sută sta
bilit pentru etapa datina- 
tutui 1981—1985.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 1 DEVA 
str. Minerului, nr. 24, telefon 21280

ÎNCADREAZĂ prin CONCURS
• Sudor electric și autogen, categ. 

III-IV.
Informații suplimentare la sediul insti

tuției.

publicitate
Me his Gheorghe, eliberată de
E.M. Ghelarl. o declar nulă, 

(c. 1)
DECES

■ BEIJING. - La Beijing 
a avut lac iani deschide
rea oficială a „Ezpeziției 
de autovehicule românești 
— 1984", care oferă vizita
torilor chinezi posibilitatea 
de a cunoaște realizările 
industriei constructoare de 
autovehicule din România. 
Sînt prezentate autoturis
me Dacîa-1310, autoturis
me de teren ARO, micro
buze, autobuze și autoca
mioane de diferite 
Citați.

■ ALGER. - Cu 
realegerii sale in 
supremă de șef al 
Chadli Bendjedid, 
dintele Republicii 
ne Democratice și Popu
lare, secretar general al 
Partidului Frontul de Eli
berare Națională (F.N.L.), 
a adresat un mesaj radio
televizat națiunii. Subliniind 
că perioada care urmea
ză se va desfășura sub de
viza „Munca ți exigența

— garanția viiuxulu»*.  șeful 
statului a adresat oame
nilor muncii algerieni cKe- 
nsofec de a-și iraeo efor, 
turtle în vederea consati- 
dării independenței econo
mice și politice o țării, 
ridicării nivelului de trai d 
poporului și edificării unei 
societăți echitabile.

copa-

ocazia 
funcția 

statului, 
preșe- 

Algerie-

■ HELSINKI. - In capi
tala Finlandei a avut loc 
ședința grupului de lucru 
..Pentru o Europă de nord 
denuclearizată*,  care cu
prinde reprezentanți ai miș
cărilor pentru pace din a- 
ceastă regiune a continen
tului. In cadrul ședinței s-a 

. adoptat hotărîrea de a se 
convoca, în luna noiem
brie, o conferință a repre
zentanților opiniei publice 
din țările respective, care 
să dezbată probleme lega
te de crearea unei zone 
denuclearizate în nordul 
continentului.

rașW Saida, din sudul Li- 
banului (teritoriu ocupat de 
lerool), • ierio de acțiuni
1 c . * va p op u i eț civ 
lăried ia de arma - trans-' 

agenția Reuter.
Sursa oȘctâ precizează 

că pu fo« operate creștân, 
fiind rețuuite 10 persoane. 
Tatodatâ. o fost ’ interzis 
accesul pe podul riutui A- 
wali — principala cofa de 
acces core leogc sudul țârii 
de porțifa centrate și de 
ntxd-est.

■ BEIRUT. - Forțele is- 
raeliene de ocupație au 
declanșat, duminică, în o-

■ WASHINGTON. - Pe
ste S00 kg de uraniu îm
bogățit - cantitate sufi
cientă pentru fabricarea • 
85 de bombe atomice - 
au dispărut, in ultimii 37 
de ani, de la uzina din 
Oak Ridge (statul ameri
can Tennessee), relatează 
agenția France Presse. ci
tind agenția americonă de 
presă Scripps-Hoard News 
Service. Se precizează că, 
numai între anii 1979—1982, 
au dispărut de la acecstâ 
uzină 90 kg de uraniu îm
bogățit.

VINZABE
• Vind urgent Dacia 1306. 

stare bună. Deva, telefon 
13333. după orele 14. (3633)
SCHIMBURI DE LOCUINȚE
• Schimb apartament două 

camere, zonă centrală.
parlament 2—3 camere, 
tru. Deva, telefon 13210,
IS—n. (3841)

• Schimb garsonieră 
fort I, cu apartament trei ca
mere. Deva, informații tele
fon 11681, după orele 17.

PIERDERI
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Indreica 
Olga. eliberată pe U-U-M.R. 
Crișdor. O declar nulă. (c. 4)

• Pierdut legitimație de ser
viciu nr. 64618, pe numele 
Martin Măricel. eliberată de 
E.M. Ghelari. O declar nulă.

(c. 2)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Arvinte Ion, 
eliberată de C.S. Hunedoara. 
O declar nulă. (c. 1)

• Pierdut legitimație de ser
viciu, pe numele Boț Ioan, 
eliberată de E.M. Ghețari. O 
declar nulă. (c. 12)

• Pierdut legitimape de ser
viciu, pe numele Curelar Cor
nel, eliberată de I.M.H. Teliuc. 
O declar nulă. (c. 11)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Dumitri u 
Margareta, eliberată de Secția 
C.F.U, — C.3. Hunedoara. O 
declar nulă. (c. 14)
• Pierdut legitimație de ser

viciu, pe numele Lazăr Irma. 
eliberată de Fabrica de Încăl
țăminte Hunedoara. O declar 
nulă. (e. 17)
• Pierdu) legitimație de ser- ■ 

viciu hr. 38438, pe numelet

cu a- 
cen- 

orele
con-

• Iuliana, soție și Mircea, 
fiu. cu nesfirșită durere în 
suflete anunță încetarea 
din viață. in mod fulgeră
tor, a celui ce ie-a fost 
devotat și iubitor soț 
tată

MIRCEA NEAGU 
ziarist, în virstă de 51 
ani.

Adio scumpul nostru 
și tată. Vei trăi veșnic în 
Inimile noastre.

Corpul neînsuflețit se 
află depus la Casa de cul
tură din Hunedoara. în
mormântarea va avea loc 
marți. 1T ianuarie a.c., Ia 
ora 14.

un
și

de
soț

F
• Colectivul de muncă 

de la I.M. Hunedoara este 
alături de familia îndolia
tă în greaua încercare pri
cinuită de pierderea fulge
rătoare a celui care a fost 

MIRCEA NEAGU 
și îi transmite sincere con
doleanțe. (3645)

• Colegii din cadrul DU 
recției administrative din 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara sint alături de co
lega Neagu Iuliana, in 
greaua durere suferită prin 
dispariția prematură șl ful
gerătoare a celui care a 
fost

MIRCEA NEAGU
Transmit condoleanțe fa

miliei îndoliate.

• In aceste momente 
grele sîntem alături de voi, 
Iuliana și Mirciullcă. Fa
milia Vulpescu. ,

i •

ANSAMBLUL DE CINTECE $1 DANSURI 
„SEMENICUL"

------ din județul Caraș-Severin - - - „
Deținător al premiului I la toate edițiile Festivalului național „Cîn- i 

tarea României" și participant la festivaluri și turnee în R. S. F. Iugoslavia, 
Franța, Italia, Elveția, Bulgaria, Anglia, Scoția, Danemarca, Suedia, 
Olanda, Ungaria, U.R.S.S., San Marino, Malta, Libia.

Invită iubitorii muzicii populare și
LSPECTACO 

cu îndrăgiți» 
IRINA BOTOȘ, 
JURCA, TRAIAN

interpreți
PETRICA 

JURCHELA

E X

VELESCU,

ai jocurilor din Banat, la un
TRAORDINAR

ILEANA ANDRIȚOIU, PAVEL

VASILE CONEA
Miercuri, 18 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Petroșani, la Casa 

de cultură. " ' . :
Joi, 19 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Hunedoara, la Clubul 

„Siderurgistul".
Vineri, 20 ianuarie 1984, orele 17,00 și 20,00 la Deva, la Sala spor

turilor. ' - : ;
Biletele se pot procura de la casele sălilor respective și de la agen

țiile de bilete.
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