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Inițiatorul politicii ferme de afirmare 
a rolului femeii în viața social-politică

Comunist Român 
afirmarea rolului 

în viața societății 
cinste. Este una-

LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU PE PROBLEME DE AGRICULTURA

DE LA SINAIA

Creșterea mai puternică a producției 
în gospodăriile populației-obiectiv prioritar 

pentru toți producătorii agricoli
Vom valorifica deplin toate 

resursele pentru asigurarea 
autoaprovizionării teritoriale

lapte. La rîndul său, coo
peratorul Ion Susan va 
livra în acest an un vițel 
îngrășat, porc și lapte, 

sînt 
ele atestînd 

de 
ca

Partidul 
situează 
femeilor 
la loc de 
nim apreciată contribuția pe
care secretarul general ai 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o are în funda
mentarea concepției uma
niste cu privire la creșterea 
rolului femeilor în viața so
cială a țării, la generoasa 
politică de promovare a lor 
în funcții de conducere în 
toate structurile de organi
zare statală și obștească. 
Plenara C. C. al P.C.R. din 
iunie 1973 a făcut pentru 
prima oară în anii socia
lismului o analiză distinctă, 
multilaterală a condiției 
femeii, analiză care s-a fi
nalizat în cuprinzătoare pro
grame de măsuri, înscriind 
direcții și obiective precise 
ale îmbunătățirii muncii con
sacrate sporirii rolului fe
meilor în patria noastră.

„Pe fondul marilor reali
zări obținute în domeniul 
vieții economice și spirituale 
de poporul român, s-a creat 
un cadru larg de condiții 
materiale și morale care 
permit femeilor - aprecia se
cretarul general al partidu
lui la istorica plenară din

iunie 1973 - să-și afirme 
nestingherit capacitățile și 
aptitudinile, să ocupe in so
cietate un loc corespunzător 
muncii și pregătirii lor".

Din bogăția de orientări, 
cuprinse în cuvîntarea rosti
tă cu acel prilej de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, se 
detașează o trăsătură defi
nitorie a concepției sale 
revoluționare și anume — 
aportul întregului partid la 
afirmarea crescîndă a fe
meilor în viața social-econo- 
mică a țării.

Statutul social-politic al 
femeii în patria noastră se 
regăsește în toate documen
tele de partid și de stat, în 
cuvîntările și expunerile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru că, atît sub raportul 
drumului 
celui pe 
pus să-l 
și viața 
într-o 
ansamblul 
gii societăți.

Ponderea mereu crescîndă 
pe care femeile o dețin în 
toate ramurile de activitate, 
participarea lor — ca membri 
egali ai societății — la tot

parcurs cît și al 
care ne-am pro- 

edificăm, munca 
femeilor se află 

relație directă cu 
mersului între-

ce se înfăptuiește, contribu
ția lor la conducerea vieții 
politice dovedesc condițiile 
optime create, climatul fa
vorabil afirmării lor.

Reprezentînd peste jumă
tate din populația țării, 
deci o importantă forță so
cială, femeile probează prin 
fapte că și-au asumat nu 
numai drepturile conferite, 
ci și răspunderile în marele 
efort constructiv ce le re
vin din Programul partidu
lui - care consacră un 
capitol aparte rolului fe
meilor în societatea noastră 
—, din documentele celui 
de-al Xll-lea Congres și 
Conferinței Naționale ale 
partidului. Dînd expresie 
voinței lor de a aduce prin 
fapte de muncă prinos de 
recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
statutul nou pe care-l ocupă 
în societate, și avînd mereu 
exemplul competenței tova
rășei academician doctor in
giner Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guver
nului, remarcabilă personali
tate a vieții contemporane,

în cuvîntarea rostită de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta Con
sfătuire de lucru de la 
Sinaia, privind activitatea 
din agricultură și în Pro
gramul unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor a- 
gricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari sînt reliefate 
sarcinile ce revin consi
liilor populare în privința 
valorificării depline a po
tențialului agricol al fie
cărei localități, sporirii 
contribuției tuturor produ
cătorilor lâ realizarea, con
tractarea și predarea pro
duselor agricole la fondul 
de autoaprovizionare și 
la fondul de stat

în comuna Hărău avem 
țărani cooperatori care, 
gospodărind cu chibzuință 
pămîntul și valorificînd re
zervele de sporire a pro
ducției și-au adus și iși 
aduc în continuare o con
tribuție de seamă la rea
lizarea obiectivelor din 
programul de autocondu- 
cere și autoaprovizionare 
teritorială. între aceștia 
se numără și Vichente Lu-

gojan din satul Chimindia, 
care
vrat
6 800 
acest 
tract 
lapte 
menea, cooperatoarea Flo- 
rica Todor din satul Bîrsău 
crește în gospodăria 
două vaci cu lapte, 
păsări șl contribuie cu 
cantități însemnate de pro
duse la fondul de stat. în 
acest an ea a încheiat 
contract să predea 3 000 1

în anul trecut a li- 
pe bază de contract 
1 lapte, iar pentru 
an are încheiat con- 

să predea 6 000 1 
și un porc. De ase-

Asemenea exemple 
numeroase, 
faptul că dispunem 
însemnate 
de pe 
arabil 
gospodăriilor populației să 
obținem producții mai 
mari, să sporim contribu
ția la fondul de autoapro- 
vizionare și la fondul de 
stat.

în vederea 
mai bune <

posibilități 
cele 163 ha teren 
aflat în folosința

i valorificării 
a rezervelor

(Continuare in pag. a 3-a)

Adunarea festivă și spectacolul omagial dedicate 
împlinirii a 125 
național român

de ani de la formarea. statului 
prin unirea Moldovei cu Muntenia

de impor-Evenimentul 
tontă crucială în istoria po
porului nostru — formarea, 
acum 125 de ani a statu
lui național român prin 
unirea Moldovei cu Mun
tenia — a tost marcat, in 
orașul reședință de județ, 
printr-o solemnă adunare 
festivă, desfășurată ieri, la 
Casa de cultură din Deva.

La adunarea festivă au 
luat parte membri ai birou
rilor comitetelor județean 
și municipal de partid, ai 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare jude
țean și municipal, activiști 
de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești, cadre de 
conducere din întreprinderi 
și instituții, un mare nu
măr de oameni ai muncii 
din municipiul Deva.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Leru 
Circo, prim-secretar al Co
mitetului municipal Deva al 
P.C.R., primarul municipiu
lui. A luat cuvintul tovară
șul Gheorghe Matei, secre
tar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., care, 
evoclnd lupta multiseculară 
a poporului român pentru 
libertate socială și națio
nală, pentru unitate și in-

dependență, a subliniat în
semnătatea înfăptuirii sta
lului național român prin 
unirea Moldovei cu Munte
nia, stăruind asupra măre
țelor realizări ale poporu
lui nostru sub conducerea 
partidului, în frunte cu se
cretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
In edificarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate. In cuvintul său, vorbi
torul a înfățișat un suges
tiv tablou al istoriei noas
tre, punlnd în relief hotărî- 
rea și tenacitatea cu care 
masele populare au apărat 
Integritatea gliei strămo
șești, pentru libertate și 
dreptate, pentru afirmarea 
dreptului la dezvoltare de 
sine stătătoare. Un loc 
distinct l-a ocupat mo
mentul revoluției de elibe
rare națională și socială 
declanșată în urmă cu pa
tru decenii, care a deschis 
poporului român calea fău
ririi unei vieți noi. Perioa
da de avint constructiv 
fără precedent, pe care na
țiunea noastră o străbate 
de la Congresul 
al partidului, de 
arma destinelor 
socialiste se află 
nărui, eminentul

litîc, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tost relevată 
prin convingătoare reali
zări, in care județul Hune-

LA CĂLAN :

sa
oi. DiMPU, 

Comitetului 
de partid,

IOAN
secretarul 
comunal 

primarul comunei Hârâu

(Continuare in pag. a 3-a)

în paralel, primul grup de 12 MW
Ieri dimineață, pe noua 

platformă siderurgică a 
Călanului s-a pus în pa
ralel cu sistemul energe
tic național — ne-a co
municat ing. Pavel Ilcău, 
șeful Șantierului nr. 4 
Hunedoara din cadrul 
I.M.R.C.T. București — 
primul grup de 12 MW 
de la C.E.T. nr. 2 fluidi
zare. Grupul funcționea-

ză deocamdată cu un sin
gur cazan (nr. 3) și folo
sește drept combustibil 
gazul de cocs fluidizat. 
Mai sînt de montat trei 
turbine — în diferite sta
dii de montaj — și 4 ca
zane. O contribuție în
semnată la realizarea a- 
cestei lucrări și-au adus-o 
formațiile conduse de 
maistrul Mihai Dan și de 
sing. Ion Ferdeș.

Adunările generale ale oamenilor muncii

Pentru o eficiența sporita în
producția de materiale de construcții

Atît darea de seamă pre
zentată în cadrul adunării 
generale a oamenilor mun
cii din secția de panouri 
mari a întreprinderii pen
tru materiale de construc
ții Deva, cît, mai ales, 
dezbaterile au accentuat în 
mod deosebit principalele 
direcții de acțiune în ve
derea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a sarci
nilor și angajamentelor a- 
sumate în 
cialistă.

Desigur, 
discuțiilor 
lizarea integrală a planu
lui fizic, în structura sor
timentală stabilită. însă 
atenția participanților a

întrecerea so-

în prim-planul 
s-a situat rea-

fost atrasă și de analiza 
făcută pînă în cele mai 
mici detalii a elementelor 
care pot contribui din plin 
la creșterea productivită
ții muncii, sporirea eficien
ței economice și, mai ales, 
îmbunătățirea calității pro
duselor. Din acest punct 
de vedere — au subliniat 
aproape toți vorbitorii — 
se poate considera că în 
anul ce a trecut, în sec
ția 
pus 
atît 
rea 
cii, 
sporirea 
mice și îmbunătățirea ca
lității. Față de anul 1982

de panouri mari s-a 
„piatra de temelie" 
in ce privește creștc- 
productivității mun
cit și în ce privește 

eficienței econo-

în toate 
activitate 
Inginerii 
și Sabin

al IX-lea 
tind la 
României 
revoluțio- 

om po-

(Continuare în pag. a 3-a)

Moment de referință din spectacolul omagial „Nicicind nu dați uitării pămintul stră
moșesc".

saltul calitativ 
domeniile de 
este evident. 
Olimpiu Matei 
Luca au arătat că în 
perioada analizată activita
tea colectivului de con
ducere din secție s-a axat 
pe rezolvarea problemelor 
legate de realizarea asor
tată a panourilor mari, că 
în anul ce a trecut, prin 
măsurile luate, secția s-a 
încadrat în costurile de 
producție.

Totuși despre 
din secție nu 
vorbi încă la 
Mai sînt o serie de pro
bleme de rezolvat și în 
acest an. S-au manifestat 
unele carențe și anul tre
cut. Una dintre ele ar fi 
nerealizarea integrală a 
sarcinilor de plan fizice. 
Un alt domeniu în care 
conducerea secției a rămas 
restantă este cel al orga
nizării șl conducerii acti
vității de reparații și re
vizii de utilaje. Subliniind 
acest lucru, ~ 
Farcaș solicită să se efec
tueze lucrări 
la întreținerea 
o aprovizionare corespun
zătoare.

Calitatea tiparelor a fost 
elementul de referință 
pentru îmbunătățirea ca
lității panourilor mari. Ast
fel s-a precizat că înainte 
de fiecare tu "nare trebuie 
verificate dimensiunile geo
metrice, fixate corect late
ralele pe matrițe, întinsă 
corespunzător folia pe ma
triță. Unii vorbitori s-au 
întrebat de ce mai este 
nevoie să fie amintite a-

activitatea 
se poate 

superlativ.

Constantin

de calitate 
tiparelor și

DORIN CORPADE

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea
organizațiilor sindicale

SAPTAMÎNA RECORD ÎN PRODUCȚIE
în perioada 16—21 ia

nuarie, consiliul municipal 
al sindicatelor Petroșani, 
împreună cu comitetele sin
dicatelor de la toate în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului consacră un 
important număr de ac
țiuni productive și politi
co-educative sărbătoririi 
zilei de naștere a secreta
rului general al partidului, 
președintele republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și aniversării a 125 
de ani de la Unirea Prin
cipatelor Române.

între aceste manifestări 
se distinge cu prioritate

săptămîna producției re
cord. în toate întreprin
derile miniere, în toate 
sectoarele și brigăzile, sub 
conducerea organelor de 
partid, împreună cu con
siliile oamenilor muncii, 
au fost adoptate măsuri 
politico-organizatorice și 
tehnico-economice care să 
asigure creșterea mai ac
centuată a producției de 
cărbune, atît de necesar 
economiei naționale. în 
primele trei zile din a- 
ceastă săptămînă minele 
Aninoasa, Vulcan, Paro- 
șeni și Uricani au dat 
peste plan 13 914 tone de 
cărbune.

PROPUNERI CONSTRUCTIVE
La întreprinderea de 

lianți Chișcădaga s-a în
cheiat, zilele acestea, eta
pa adunărilor generale ale 
grupelor sindicale. Aces
tea au prilejuit o cuprin
zătoare dezbatere a pro
blemelor majore ale impli
cării grupelor sindicale în 
îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, stabilind, în 
același timp, măsuri me
nite să perfecționeze mun
ca fiecărei grupe, să con
tribuie la mobilizarea mai 
activă a fiecărei formații

de lucru la sporirea pro
ducției fizice.

Important este, de ase
menea, faptul că în cadrul 
acestor adunări au luat 
cuvîntul aproape 140 de 
oameni ai muncii — mun
citori, maiștri, ingineri, 
economiști, tehnicieni — 
care au prezentat 57 de 
propuneri vizind creșterea 
productiv:tății muncii, re
ducerea consumurilor de 
materiale, de energie și 
combustibili. îmbunătăți
rea calității cimentului.

CALIFICAREA ȘI PERFECȚIONAREA 
PREGĂTIRII PROFESIONALE

Comitetul sindicatului de 
la T. C. H. Deva, îm
preună cu consiliul oa
menilor muncii, a luat 
măsuri ca în acest an să 
continue preocupările pen
tru calificarea de noi mun
citori, mai ales în pro
fesiile de bază. Pînă la 
sfirșltul anului vor frec
venta cursurile de califi
care, de perfecționare și 
policalificare aproape 800

de oameni ai muncii. Un 
accent deosebit se pune 
pe creșterea numărului de 
muncitori calificați în me
seriile de zidar, mozaicar, 
zugrav, dulgher, fierar- 
betonist.

Menționăm, de asemenea, 
că în anul 1983 astfel de 
cursuri au fost frecven
tate de peste 1 200 de oa
meni ai muncii de toate 
categoriile.

ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII

Aport hotărîtor al mecanizatorilor la obținerea 
unor producții agricole record

în lumina exigențelor 
formulate de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
privind obținerea în acest 
an a unor producții, agri
cole record, adunarea ge
nerală a oamenilor muncii 
de la S.MA. Călan a dez
bătut cu răspundere și exi
gență modul cum s-a mun
cit în anul trecut și di
recțiile de acțiune în ve
derea executării în cele 
mai bune condiții a lu
crărilor agricole și sporirii 
recoltelor la toate culturile 
în anul 1984. Cum este și 
firesc, accentul a fost pus 
pe pregătirea temeinică a 
campaniei agricole de 
primăvară.

Darea de seamă a con
siliului oamenilor muncii 
și participanții la dezbateri 
au subliniat că mecaniza
torii de la S-MA- Călan 
sint angajați cu toate efor
turile in înfăptuirea impe
rativelor noii revoluții 
agrare. In acest sens ei 
sint preocupați să-și ridice 
permanent nivelul pregăti
rii politice și profesionale, 
să aplice cu rigurozitate 
tehnologiile Înaintate sta
bilite pentru fiecare cul
tură. asigurind totodată 
creșterea continuă a pro
ductivității muncii și re
ducerea consumului de 
combustibili, realizarea 
unor producții și venituri 
sporite cu cheltuieli tot 
mai scăzute.

— Pentru fiecare litru 
de motorină consumat, ’ în 
anul trecut, mecanizatorii 
care lucrează la CAJP. 
Boșorod și Ocolișu Mic 
au realizat cîte 24 lei 
venituri — spunea loan 
Ștef. Puteam obține însă 
producții mai mari la 
hectar și venituri superioa
re dacă asiguram, împreu
nă cu inginerii șefi din 
C.A.P., o coordonare mai 
bună a activității zilnice a 
mecanizatorilor pentru fo
losirea cu randament spo
rit a timpului de lucru și 
utilizarea la întreaga ca

pacitate a utilajelor drn 
dotare, dacă nu aveam 
unele goluri în aprovizio
narea cu combustibili și 
realizam un volum mai 
mare de recondiționări de 
piese și subansamble pen
tru reparații

— Secția de mecanizare 
pe care o conduc deserveș
te cooperativele agricole 
din Batiz și Sîncrai — 
afirma Petru Stînea. Pînă 
acum, noi am efectuat 
reparații și revizii la 95 
la sută din tractoarele 
planificate, iar la grape și 
mașini fitosanitare am ter
minat intervențiile prevă
zute. Experiența proprie 
ne-a demonstrat că este 
posibil să obținem cîte 
7—8 tone porumb la 
hectar, dar la recoltare se 
diminuează producția de
oarece conducerile C.A.P. 
nu urmăresc îndeaproape 
stringeres de către coope
ratori a întregii cantități 
de produse. Faptul că 
uneori începem lucrul în 
cimp cu 2—3 ore întîrziere 
și că mecanizatorii nu 
cunosc programul zilnic de

lucru se datorește modulul 
defectuos de colaborare cu 
inginerii șefi și conduce
rile CA..P.

— Pe lingă urgentarea 
reparațiilor la tractoarele 
și mașinile agricole din 
dotare, la secția din 
Bretea Română trebuie să 
înlăturăm cu desăvârșire 
situațiile de deplasări in 
gol cu tractoarele, să 
întărim la toți tractoriștii 
răspunderea și grija față 
de întreținerea și folosirea 
cu randament maxim a 
utilajelor ce le au în 
primire — arăta loan 
Oprea. Retribuirea mun
cii in acord global impune 
ca formațiile de coopera
tori și mecanizatori să 
execute la timp și de 
calitate întregul volum de 
lucrări din tehnologia cul
turilor. In această perioa
dă ne vom preocupa de 
fertilizarea suplimentară a 
culturilor de toamnă și de 
aplicarea îngrășămintelor 
organice pe terenurile ce 
vor fi însămînțate în 
primăvară.

— Print'r-o mai bună

dotare a formației de me
canizare de la Strei-Sîn-
giorgiu putem realiza eco
nomii însemnate și reme-
dierea mai 
defecțiunilor 
și mașinile 
spunea loan 
lizarea în fapt a 
piilor autoconducerii 
autogestiunii 
obligă pe fiecare mecani
zator să-și perfecționeze 
cunoștințele profesionale, 
să cunoască temeinic uti

operativă a 
la tractoare 
agricole — 

Boglea. Rea- 
princi- 
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lajele cu care lucrează, 
precum și regulile agroteh
nice stabilite pentru fiecare 
cultură.

Dezbaterile au relevat 
totodată răspunderea spo
rită ce revine consiliului 
oamenilor muncii privind 
asigurarea unei bune apro
vizionări a secțiilor, bri
găzilor și formațiilor de 
mecanizatori cu combusti
bili și piese de schimb, 
pentru întărirea ordinii și 
disciplinei, pentru îmbu
nătățirea condițiilor de, 
muncă și viață ale me
canizatorilor.

NICOLAE TIRCOB

itt

Pentru
(Urmare din pag. 1)

ceste amănunte care apar
țin de tehnologie, alții 
însă — Vasile Ungureanu, 
Ionel Stana, Ioana Popa 
— au subliniat faptul că 
in formațiile de lucru mai 
sint muncitori necalifi
cați. că prin unele „puncte 
cheie" ale procesului de 
producție își mai găsește 
loc superficialitatea chiar 
la unii muncitori cu înaltă 
calificare. Așa se explică 
de ce la punctele de con
trol tehnic al calității apar 
și neajunsurile.

Soluții pentru eradica
rea unor astfel de stări de 
fapt au oferit cei care au 
semnalat respectivele nea
junsuri. Este nevoie de o 
perfecționare . profesională

o eficiență sporită
prin cursuri de scurtă 
durată, în care să fie 
cuprins întregul personal 
muncitor, iar la muncito
rii necalificați să se insiste 
mai mult în vederea 
înscrierii lor la cursurile 
de calificare. în același 
timp trebuie să se pună 
un accent mai mare pe 
sporirea responsabilității în 
muncă. Dar pe lingă cali
tate pe liniile tehnologice 
trebuie să-și facă simtită 
prezența și productivitatea 
muncii. S-a subliniat fap
tul acesta de către Tonei 
Stana. „Dacă pe fluxurile 
de fabricație s-au introdus 
o seamă de îmbunătățiri 
care să conducă la sporirea 
calității, în ce privește 
productivitatea muncii, 
creșterea accentuată a

acesteia, nu au fost luate 
măsuri care să contribuie 
la înfăptuirea unui salt în 
domeniul respectiv. Cadre
le tehnice din secție, și nu 
sînt deloc puține, puteau 
contribui mai mult pentru 
extinderea mecanizării pe 
liniile de fabricație. Lucrul 
cel mai solicitat în pro
cesul de producție ar fi 
fost mecanizarea turnării 
betonului.

Toate propunerile făcute 
de participanții la dez
bateri s-au materializat 
într-un amplu plan de 
măsuri menit să contribuie 
în perioada imediat urmă
toare adunării generale a 
oamenilor muncii la spo
rirea eficienței în produc
ția de materiale de 
construcții.
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Producerea kilowaților și gospodărirea lor — la același nivel

Sarcinile majore puse 
de partid în fața energe- 
ticienilor țării, de a pro
duce mai multă energie 
electrică și de a o econo
misi sever, pe toate căile, 
i-au mobilizat în mod 
exemplar și pe oamenii 
muncii de la Uzina elec
trică Paroșeni. In pofida 
faptului că, în cele aproa
pe trei decenii de funcțio
nare, gradul de uzură a 
agregatelor șl instalațiilor 
s-a accentuat, că în ulti
ma vreme grupurile de 50 
MW au fost supuse unor 
modificări complexe, fur- 
nizînd acum atît energie 
electrică, cît și energie 
termică, colectivul de la 
U.E. Paroșeni a acționat 
cu dăruire și responsabi
litate în producție, obți- 
nînd unele rezultate bune 
In 1983, aici s-au produs 
peste plan 15 000 MWh e- 
nergie electrică și 34 000 
Beai energie termică, s-a 
realizat o producție marfă 
suplimentară de 1,1 mi
lioane lei și s-au econo
misit 1 124 tone combus
tibil convențional — rea
lizări care fac cinste 
energeticienilor de la Pa- 
roșeni.

— Da. rezultatele de anul 
trecut sînt bune — relevă 
directorul uzinei, ing. 
Alexandru Aruncuteanu. 
Arc avot Insă multe defi
ciențe la agregate, ca ur
mare a gradului ridicat de 
wl Vhrrici ri morală ți

de preocupare și dăruire în muncă
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a trebuit să efectuăm an 
volum mare de reparații, 
de modificări — pentru 
trecerea pe agent termic 
—-, fapt ce ne-a pus des
tule probleme. în anumite 
perioade și calitatea căr
bunelui n-a fost cea do
rită, dar ne-am străduit 
să facem cît mai bine față 
sarcinilor, să biruim greu
tățile întimpinate.

Am trecut prin secțiile 
uzinei, am luat tensiunea 
activității, am discutat cu 
muncitori, cu șefi de com
partimente.

— Sarcinile Iul 1934 sînt 
destul de mari — spunea 
maistrul Ioan Saltelichi, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei, dar po
sibile de îndeplinit. Vom 
avea și în acest an lu-

care ne-au informat, vor 
fi executate și unele mo
dernizări la generatoare, 
înlocuirea suprafețelor 
schimbătoare de căldură la 
cazane, precum și o serie 
de îmbunătățiri la agrega
tele auxiliare, toate deter- 
minînd siguranță în func
ționare, creșterea produc
ției de energie electrică de 
care țara are tot mai

Sînt o serie de neetanșei- 
tăți în circuitul gazelor 
arse, iar cărbunele este 
din nou de slabă calitate.

— După cum se știe, 
etapa I (grupurile de 50 
MW — n.n.) am trecut-o 
pe termoficare și rezulta
tele sînt bune — releva 
subinginerul Gheorghe 
Domșa, șeful atelierului 
turbine. Dăm și energie

ENERGIA ELECTRICĂ SĂ PRODUCEM CÎT MAI MULTĂ! 
S-O ECONOMISIM PE TOATE CĂILE!

interlocutorul ne arată 
că rezultatele bune do- 
bîndite de colectivul U. E 
Paroșeni în anul 1983 se 
datoresc, pe lingă pricepe
rii și dăruirii în muncă ale 
oamenilor — elemente ho- 
tărîtoare ale scurtării ter
menelor de reparații Ia 
grupul energetic nr. 3, în 
vederea trecerii sale pe 
termoficare — și calității 
mai bune a cărbunelui din 
a doua jumătate a anului, 
cînd puterea calorică a 
crescut cu 250—300 Kcal 
față de lunile anterioare. 
Cu toate strădaniile, însă, 
consumul propriu tehnolo
gic de energie electrică a 
fost depășit, tocmai din 
cauza neajunsurilor amin
tite mai sus.

U. E. Paroșeni
crări Importante de reali
zat : reparații capitale la 
cazanul nr. 1, la generato
rul nr. 2, la grupul de 
150 MW. De asemenea, 
vom începe — în cadrul 
unui program mai amplu 
de investiții — înlocuirea 
morilor de cărbune de la 
grupurile de 50 MW, în 
scopul creșterii producției 
de energie electrică pe 
cărbune și înlocuirea elec- 
troflltrelor, ceea ce va 
conduce la diminuarea po
luării atmosferice în zonă.

Din discuțiile cu interlo
cutorii am mâi reținut că, 
o dată cu lucrările despre

mare nevoie. De asemenea, 
ei au ținut să evidențieze 
sprijinul consistent pe 
care-1 primesc în activita
tea de reparații din partea 
șantierului Electromontaj 
București și al S.C.M. 
Deva.

— Sîntem angajați în 
producție cu toată price
perea și'capacitatea noas
tră organizatorică și de 
dăruire, însă avem pro
bleme cu grupul IV, vom 
mai avea pînă la intrarea 
în reparație capitală — 
menționa cu părere de rău 
Petru Micin, maistru prin
cipal la grupul de 150 MW.

electrică, suficientă cre
dem noi, dar și energie ter
mică pentru 30 000 de a- 
partamente în Vulcan și 
Petroșani. Strădaniile tu
turor converg spre același 
lucru : de a da tării mai 
multă energie.

Intr-adevăr. și străda
niile celor de la secția 
electrică au același obiec
tiv : mai multă energie 
electrică pentru țară. 
„Acest lucru noi îl asigu
răm printr-o supraveghere 
permanentă și atentă a a- 
parateior de măsură și con
trol și reglarea imediată a 
parametrilor, atonei cînd 
situația o cere", spunea 
șeful de tură de la camera 
de comandă centrală, Dorin 
Modrea, „iar noi, cei de la

reparații electrice — prin 
efectuarea la timp și de 
bună calitate a reparațiilor 
la agregate și instalații", 
adaugă maistrul principal 
Dizmacek Emil.

Iată dar că energeticie- 
nii de la Paroșeni au în
țeles deplin imperativul 
perioadei pe care o par
curgem, de a produce mai 
multă energie electrică și 
cu toții sînt plenar anga
jați în această misiune 
extrem de importantă. „Cu 
meseriași de înaltă clasă 
cum sînt Dragomir Lucaci, 
Ion Cîrstea, Cserva Ludo
vic, Constantin Buzoianu, 
Ion Bușoniu, Constantin 
Tusan, Emil Lipan, Ion 
Maier, Constantin Burlan, 
cu întregul colectiv, sîn
tem hotărîți să ne îndepli
nim și în acest an sarcinile 
de plan, să producem mai 
multă energie electrică", a 
ținut să concluzioneze 
Alexandru Aruncuteanu.

Apreciindu-le eforturile 
pentru producerea unor 
cantități sporite de energie 
electrică, subliniem și ne
cesitatea gospodăririi mai 
bune a acestei inestimabile 
valori materiale și adop
tarea celor mai potrivite 
măsuri și soluții prin care 
să reducă tot mai mult 
consumul propriu tehnolo
gic, să închidă orice ca
nale de risipă a kilowa
ților.

DUMITRU GHEONEA
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în ziua de 20 
1984, la ora 9,24 
40 secunde, s-a j 
regiunea Vrancea, 
cimea de 150 km 
tremur cu magniti 
5,2 (scara Richter 
si ta tea cutremurul 
na epicentraiă a 
V—VI grade (scar 
caii). Cutremurul 
simțit la Bud®ești 
de), Focșani (V—V 
etc.
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Inițiatorul politicii ferme 
de afirmare a rolului femeii■ s

Adunarea festivă și spectacolul omagia!
Pe urmele unei sesizări

(Urmare din pag. 1)

in viața social-politică
(Urmare din pag. 1)

femeile hunedorene își în
deplinesc cu demnitate mi
siunea lor de producători 
de bunuri materiale, de oa- 
meni politici sau cadre de 
conducere, de mame cu răs
punderi majore în creșterea 
și educarea tinerei genera
ții. Faptul că în ramuri 
economice ca industria u- 
șoară - dezvoltată în județ 
la indicațiile secretarului 
general al partidului în 
vizitele de lucru efectuate 
pe aceste meleaguriîn 
circulația mărfurilor, în cer
cetare și proiectare, în pres
tările de servicii, în învă
țămînt și sănătate, în artă 
și cultură, ponderea femeilor 
depășește 70 la sută, este 
o realitate palpabilă.

înțelegînd că afirmarea 
plenară a femeii trebuie să 
se realizeze pe terenul înfăp
tuirii actualului plan cin
cinal, cu precădere a obiec
tivelor cu valoare prioritară, 
comitetele și comisiile de 
femei întreprind asemenea 

ri care să asigure con- 
„ții comensurabile ale 

.ncitoarelor, tehnicienelor 
nginerelor la îndeplinirea 
mplară a sarcinilor eco- 
nice, Io instaurarea ordi- 

și disciplinei la fiecare 
de muncă, la dezvolia- 
spiritului gospodăresc.

il lor este cu atît mai 
cu cît președintele co- 

........or femeilor sînt și 
vicepreședinte ale consilii
lor oamenilor muncii. Aceas
tă dublă ipostază incumbă 
răspunderi sporite în impli
carea femeilor în rezolva
rea problemelor complexe 
pe care le comportă înde
plinirea ritmică a sarcinilor 
de plan la producția fi
zică și marfă, la cea des
tinată exportului, ridicarea 
calității produselor, reduce
rea consumurilor de mate
rii prime și materiale, în
deosebi de energie și com
bustibili.

. nit și în județul 
realitate evidentă 

număr important 
cu reale calități 
profesionale și 

s-au încredințat 
mari, fiind pro- 
funcții de prim- 
ie primari, de 

comitetelor ju- 
unicipale, orășe

nești și comunale de partid, 
în funcții de directori de 
unități economice, ingineri 
șefi, șefi de secții, de 
sectoare.

Prin aplicarea prevederilor

Programului adoptat de Co
mitetul 
C. C. < 
lecționarea, 
promovarea 
funcții de conducere, numai 
în cursul anului 1983 au fost 
promovate 15 activiste în 
aparatul de partid, numărul 
lor ajungînd la 64. iar pon
derea acestora — la peste 
22 la sută, in comitetele 
municipa e de partid pon
derea femeilor este de 25 
la sută, iar în comitetele 
comunale au fost promova
te, in numai 6 luni din anul 
trecut, 8 femei în funcții 
de secretar și secretar ad
junct, ponderea acestora 
depășind 26 la sută.

Din rîndul femeilor hune
dorene au fost promovate 
8 vicepreședinte la consiliile 
populare orășenești și comu
nale, ponderea lor în a- 
ceastă funcție fiind de 18,8 
la sută. Dacă pînă anul 
trecut 607 posturi de direc
tori de întreprinderi, unități 
agricole, instituții, șefi de 
secții din județ erau ocupate 
de femei — reprezentînd 20 
la sută — în 1985 numărul 
femeilor hunedorene aflate 
in fruntea unităților economi
ce și social-culturale va de
păși 855. Numai în ultimele 
șase luni au fost promovate 
în funcții de răspundere 44 
de femei — 4 directori și di
rectori adjuncți, 6 ingineri 
șefi, 7 contabili- șefi, 6 șefi 
de secții, de ateliere și 
laboratoare, 9 șefi de fer
me, 3 președinți C.A.P., 9 
șefi de servicii, birouri și 
oficii.

Afirmarea femeilor în viața 
politică și economică a ju
dețului nu reprezintă doar o 
întregire 
sociale, ci o ipostază calita
tiv nouă care exprimă prin
cipiile democrației noastre 
socialiste, punîndu-le mai 
bine în valoare. Participarea 
lor la viața 
le stimulează inițiativa, 
înlesnește cultivarea 
solidarea noilor 
cerute de epoca 
o edificăm.

Onorate de grija 
țuirea cu care sînt 
jurate, de creditul 
se poartă, femeile 
dorene exprimă, în 
zile premergătoare 
dragi aniversări, 
lor recunoștință față de 
partid, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inițiato
rul procesului de creștere 
a rolului femeii în societa
tea noastră, făurarul noului 
lor statut social-politic.

I Politic Executiv 
al P.C.R. privind 

pregătirea 
femeilor

a atribuțiilor lor

social-politică 
'le 

și con- 
trâsături 
pe care

și pre- 
încon- 
ce li 
hune- 
a ceste 

unei 
profunda 

față

doar a își are un loc bine 
conturat.

In atmosfera adine pa
triotică, solemnă, prilejuită 
de adunarea festivă dedi
cată sărbătorii de la 24 Ia
nuarie, participanta au a- 
dresat C. C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, 
in care se spune, printre 
altele : •

..Oamenii muncii din ju
dețul Hunedoara, simțind 
în permanență grija parti
dului, a dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă roa
gă, în acest moment so
lemn, să le permiteți să dea 
încă o dată glas înaltei 
lor recunoștințe, sentimen
telor de mulțumire pentru 
tot ce ați făcut și faceți 
pentru fericirea poporului. 
Vă asigurăm, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, prin le- 
gămîntul fierbinte și solemn 
al comuniștilor, al oame
nilor muncii hunedoreni, că 
vom fi întotdeauna un de
tașament de nădejde în 
construcția socialismului și 
comunismului, că vom du
ce la bun sfirșit toate sar
cinile încredințate de partid, 
pentru continua afirmare a 
unei Românii puternice, su
verane și demne, cu mare 
și strălucit viitor".

★
Adunarea festivă o fost 

intregită de spectacolul o- 
magial „Nici ci nd nu dați 
uitării pămîntul românesc", 
„Hora Unirii" a deschis 
înălțător, cu fiorul acelui 
elan patriotic de peste un 
veac, evocarea împlinirilor 
istorice de la 1859. Mulți-

mea — m conștiința căreia 
sini prezente visurile de u- 
nire, îndemnurile de drep
tate socială și independen
ță ale strămoșilor — ascul
tă cum „Un falnic glas ră
sună djn viriuri de Car- 
păți/ £ glasul țării noas
tre, români, îl ascultați !“. 
Și cuvintele Iui Bălcescu 
Mioară prin adevărul ce-l 
proclamă: „Sîntem milioa
ne de români răzleți. Ce 
ne lipsește ca să ajungem 
un neam tare ? Unire ! Nu
mai Unire r. Muntenii și 
moldovenii „vin la M'rlcov 
cu grăbire*, iar glasul lui 
Cuza domină momentul: 
„Aceeași origine, aceeași 
limbă tac din noi toți ro
mânii o singură ființă ani
mată de un suflet care 
crește necontenit, rellec- 
Und in aceeași conștiință 
durerile trecutului și spe
ranțele viitorului. Trăiască 
Unirea Un angajament 
fierbinte de iubire față de 
țară, de neam, de pămint, 
răzbate din momentele ar
tistice ce dau fior și mă
reție spectacolului omag'al, 
crescînd in intensitate în 
pas cu urcușul pe care-l 
străbate România în anii 
durabilelor înfăptuiri ale 
socialismului. Iar momente
le de omagiere a cîrmaciu- 
lui României sînt susținute 
de înălțătoare versuri : 
„Ești tot ce moștenirăm mai 
scump de la străbuni/ Și 
tot ce-nnobilează această 
moștenire/ De aceea-ți spu
nem astăzi să ai ani mulți 
și buni/ Să urci poporu- 
acesta prin veac spre ne
murire", Acestor momen
te cu răscolitoare vibra
ții le-au dat viață, prin 
limbajul expresiv al artei,

formații de prestigiu: coru
rile reunite ale sindicatului 
învățămînt Deva și Direc
ției sanitare județene (diri
jori Gheorghe Bercea, Ni- 
colae Icobescu), fanfara 
clubului „Bejan" (Octavian 
Luncanu), tarafurile reunite 
ale Casei de cultură Deva 
și Clubului 
Hunedoara 
cu, Mircea 
diu Miheț), 
folclorice 
no", 
sei județene a pionierilor 
și șoimilor patriei, soliștii 
vocali Mariana Anghel și 
Drăgan Munteanu, recita
torii Casei de cultură Deva 
(Felicia lovănesc. Mira lor- 
dănescu, Carmen Ene, Ale
xandru Cazan, Adrian Mus
că), Teatrului de stat „Valea 
Jiului" Petroșani (Alexandru 
Codreanu, Adrian Zavloschl, 
Rosmarin Delîca), clubului 
„Bejan" (loan Vulpe) și pio
nierii Diana Lăsconi, Da
niel Enea, Cătălin Hosu, 
cu aportul unor elevi de 
la școlile generale nr. 5 și 
3, liceele industriale nr. 5, 
1 și 3, - intr-un spectacol 
semnat de Maria Ivan (li
bret), în regia lui Titus 
Burducea, coregrafia - Mir
cea Ocoș, Titus Burducea, 
Marin Dumitru, Gheorghe 
Munteanu, Gheorghe Mi- 
huț, lumini și sonorizare - 
Troian - ■ ■
dat, 
sile l 
coi 
dragostei de neam s-a in- 
tilnit firesc cu suflul lumi
noasei zbateri care mar
chează ctitoria României 
moderne.

Continuarea 
decolmatării pirîului 

Lunca se poate efectua 
cu sprijinul cetățenilor

„Siderurgistul"
(Voiau Stănes- 
Olteanu, Ovi- 

ansamblurile 
„Getusa", „Silva- 

.Ardeleana" și a Ca-

Orb.
Simion 
Raica.

simbol in care fiorul

Ion Lepă- 
Manațe, Va- 
Un specta-

LUCIA LICIU

a.c. 
ale 
din 
în-
13,

ASTĂZI, VERNISAJ

comfplexe 
și Petro- 
muncitor 
calea fe-

meniuri variate,
kg rădă- 

importan- 
legume și 
atît can-: 
— aflată

întreprinderea de trico
taje tip lină Hunedoara, 
secția confecții. Mariana 
Mîndrean și Aurica Cara- 
malău execută finisarea 
produselor prin călcare.

Asțăzi, 21 ianuarie 
la Galeriile de artă 
Fondului plastic 
Deva, va avea loc, 
cepînd de la orele 
vernisajul expoziției per
sonale a artistului plas
tic Ion Cârjoi. Artistul 
expune peste 20 de lu
crări, acuarelă și goașe, 
toate inspirate din spa
țiul fizic și spiritual al 
județului Hunedoara.

Vom valorifica deplin toate
(Urmare din pag. 1)

existente, în acest an, pe 
baza prevederilor Progra
mului unic de creștere a 
producției agricole în gos
podăriile personale ale 
membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor 
particulari, biroul execu
tiv al consiliului popular 
va stabili pentru fiecare 
gospodărie planul de cul
tură și de creștere a ani
malelor, precum și planul 
obligațiilor de contracta
re și predare a produselor 
agricole la fondul de auto- 
aprovizionare și la fondul 
de stat. Pentru înfăptuirea 
sarcinilor ce ne revin, va 
trebui să sporim în acest 
an efectivele de animale 
deținute de gospodăriile 
populației la cel puțin 650 
bovine, 1 680 ovine, 1110 
porcine, 7 600 păsări ouă- 
toare, 120 iepuri matcă. 
Evident, țăranii cooperatori 
vor avea astfel posibilita
tea să contracteze și să 
livreze cantități mai mari 
de produse, beneficiind

le-

de prețuri avantajoase, 
prime, credite, scutiri de 
impozite șl alte stimulen
te, așa cum prevăd 
gile în vigoare.

Comitetul comunal de 
partid și consiliul popular 
vor desfășura o susținută 
muncă politică și organi
zatorică în vederea înțe
legerii și aplicării de către 
toți producătorii agricoli 
din comuna noastră a pre
vederilor Programului unic

resursele
de creștere a producției 
agricole în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și în gospodă
riile producătorilor parti
culari, aducîndu-ne astfel 
io contribuție tot mai în
semnată la realizarea auto- 
aprovizionării teritoriale și 
a fondului de stat, la 
ridicarea nivelului, de trai 
al poporului nostru și la 
progresul general al țării.

Suprafața de 30 de ari, 1 
familie de cooperatori, poate 
lizare :

— 5 ari cultivați cu grîu și secară pentru con
sumul propriu ;

T- 10—15 ari cultivați cu porumb;
— 5 ari cultivați cu legume (tomate, ardei, ceapă, 

varză, rădăcinoase, mazăre verde, fasole păstăi) și cu 
cartofi. Fasolea boabe pentru consumul familiei va 
fi obținută din cultura intercalată în porumb ;

5 ari cu sfeclă de zahăr și floarea soarelui.
(Din Programul unic de creștere a 
producției agricole în gospodăriile 
personale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție și în 
gospodăriile producătorilor parti
culari).

primită in folosință de o 
s avea următoarea uti-

ai • orașului 
ne sesizează des- 

necorespun- 
îndiguite a 
pe porțiu- 

Lenin pînă 
ferate spre

„Cetățeni
Brad" 
pre aspectul 
zător al albiei 
pirîului Lunca, 
nea din strada 
la podul căii 
Dealul Fetii.

Mergînd pe urmele aces
tei scrisori, ne convingem, 
la fața locului, de adevărul 
celor relatate. Pe o por
țiune de zeci de metri, 
valea Lunca este colmata- 
tă, vegetația spontană aco
perind aproape total malu
rile și albia secată acum 
din cauza perioadei fără 
precipitații din vară.

„Decolmatarea pirîului 
Lunca, pe toată suprafața 
— ne spunea Traian lan- 
cu, șeful districtului Brad 
al Oficiului de gospodă
rire a apelor, a fost rea
lizată în anul 
urma unei viituri din toam
na aceluiași an, albia văii 
s-a colmatat din nou. în 
primăvară s-a efectuat din 
nou decolmatarea pe o 
lungime de 100 m, rămî- 
nînd necurățată albia rîu- 
lui pe o porțiune fn lun
gime de tot atîția metri. 
De ce a rămas lucrarea 
nefinalizată ? în primul 
rînd, pentru că excavato
rul repartizat districtului 
nostru a fost redistribuit. 
Cînd am fost din nou
dotați cu un astfel de
utilaj, am fi putut conti
nua lucrarea. Dar eetățenii 
care au gospodăriile pe 
malurile acestui pîrîu nu 
ne-au permis accesul eu 
utilajul prin curțile sau 
grădinile lor".

Interes din partea celor 
care se ocupă de gospodă
rirea apelor ce traversea
ză orașul există deci.

Nu înțelegem însă un 
lucru: pe de o parte
cetățenii sesizează, pe de 
altă parte tot ei sînt cei 
care nu acceptă intrarea 
cu un utilaj greu prin 
curți sau grădini. Oare 
problema gospodăririi pî
rîului Lunca ține exclu
siv de O.G.A. ? Ei, eetă
țenii, nu sînt implicați în 
aceeași măsură în efec
tuarea și menținerea cură
țeniei acestui curs de apă? 
Aspectul actual al văii 
dă un- răspuns negativ.

1982. în

ESTERA ȘINA

Aprovizionare bună pentru perioada de iarnă,
consistente

în cele două 
C.F-R. (Simeria 
șani) personalul 
care lucrează la 
rată, în ture de serviciu
sau zilnic, are posibilita
tea să servească o masă 
caldă, gustoasă, de bună 
calitate la cantinele pro
prii ale unităților. Despre 
acest liicru ne-am convins 
urmărind la fața locului 
diferite aspecte ale acestei 
probleme. Un aspect pe 
care l-am urmărit cu deo
sebire se referă la modul 
în care au fost pregătite 
cantinele respective pen
tru perioada de iarnă.

„La cantina ceferiștilor 
din Simeria, unde servesc 
zilnic masa peste 350 de 
abonați — ne spunea to
varășul Simion Păcurariu 
responsabilul unității — 
avem asigurată aprovizio
narea. Pînă la noile re
colte de produse, cantina 
dispune (de la anexele 
proprii și de _la unități ale 

unele 
cartofi 
fasole 
varză 
ceapă,

gogoșari, 2 000 
cinoase, și alte 
te cantități de 
fructe necesare 
tinei centrale
în cadrul complexului, cît 
și celor 4 microcantine 
înființate la I.M.M.R., Si- 
meria-triaj, Depoul de lo-

La cantinele 
ceferiștilor 
din Simeria 
și Petroșani

C.L.F., ' I.A.S. și 
C.A.P.) de 18 țone 
însilozați, 
verde, 
murată, 
400 kg pastă de 
tru ciorbă și 600 kg ardei 
pentru umplut, 2 000 kg 
castraveți murați, 1 000 kg

400
2 000
1 600

kg
kg
kg 
ardei pen

comotive și „Marmura" 
din localitate.

Am apreciat la această 
cantină grija deosebită 
pentru curățenie, servirea 
atentă și civilizată, atitu
dinea corectă a întregului 
personal.

O singură problemă este 
supărătoare aici (în timpul 
iernii numai). în sala de 
mese temperatura este 
atît de scăzută incit ești 
pus în situația să servești 
masa cu paltonul pe spate. 
Această problemă dăinuie 
de ani de zile, dar nu o 
rezolvă nimeni deși Grupul 
de cantine din cadrul 
C.F.R. Timișoara promite 
în fiecare an că se va 
rezolva.

Ce am constatat la can
tina C.F.R. din Petroșani? 
Din punct de vedere al 
aprovizionării — aceleași 
aspecte. Datorită preocu
pării manifestate, pentru 
perioada de iarnă depozi
tele acestei unități sînt 
bine aprovizionate : 30 tone 
cartofi, 3 tone ceapă, 7 
tone varză murată, 3 tone 
morcovi, 1 400 kg pastă 
de ardei, 1300 kg castra
veți la butoi, 2 000 kg de 
diferite gemuri și compo
turi, 800 kg mazăre la 
cutie, mari cantități de 
fasole verde, ardei umplut 
cu varză, sfeclă roșie, zar
zavaturi pentru ciorbe etc. 
Și aici, ca și la Simeria, 
se vede mîna bunului gos
podar pentru aprovizio
nare, ordine și curățenie, 
pentru calitatea meniurilor 
preparate.

Șefa unității 
Balaș trebuie să
măsuri pentru aprovizio
narea cantinei cu întreaga 
cantitate de fasole uscată, 
cu bulionul și fructele ce 
nu sînt încă asigurate în 
întregime. Cămările can
tinei sînt pregătite să pri
mească și aceste produse.

Viorica 
ta insă

V. PÂȚAN, 
I. JURA, corespondent



POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA $1 CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND MĂSURI DE ÎNCREDERE 
Șl SECURITATE Șl PENTRU DEZARMARE iN EUROPA 

PREZENTATE LA CONFERINȚA DE LA STOCKHOLM
Conferința pentru măsuri 

de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în 
Europa reprezintă un eve
niment politic de impor
tanță majoră pentru proce
sul d edificare a secu
rității și dezvoltare a coo
perării pe continent, în 
cadrul căruia oprirea 
cursei înarmărilor, împie
dicarea unui nou război și 
trecerea la dezarmare con
stituie problema cardina
lă. chezășia asigurării în
tăririi păcii și colaborării.

„Noi acordăm o mare 
însemnătate Conferinței de 
la Stockholm — arăta, re
cent. președintele Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. Consi
derăm că, în actualele îm
prejurări internaționale și 
în situația care s-a creat 
în Europa, această reuniu
ne poate avea un rol foar
te important în adoptarea 
de măsuri concrete in di
recția încrederii, a înfăp
tuirii dezarmării, ceea ce 
va putea exercita o influen
ță puternică asupra evolu
ției generale. în acest spi
rit, vom participa la con
ferință animați de dorința 
de a ne aduce întreaga 
contribuție la întărirea în
crederii, colaborării și pă
cii pe "'ntinent“.

Situația s-a agravat în 
mod deosebit în ultima pe
rioadă, ca urmare a tre
cerii la amplasarea rache
telor nucleare americane 
cu rază medie de acțiune 
în unele state vest-euro- 
pene, ceea ce a determinat 
retragerea Uniunii Sovie
tice de la negocierile de 
ia Geneva și anunțarea u- 
nor contramăsuri, inclusiv 
amplasarea de rachete nu
cleare în unele țări socia
liste europene, precum și 
în alte zone ale lumii.

România consideră că 
instalarea noilor rachete 
nu poate și nu trebuie să 
fie acceptată ca o fatali
tate, că nu există nici o

ÎNTREVEDERE ROMANO-FRANCEZE
PARIS 20 (Agerpres). — 

Trimisul Agerpres, Con
stantin Oprlcă, transmite : 
Tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care se află 
intr-o vizită de prietenie 
în Franța, s-a întilnit cu 
Alain Poher, președintele 
Senatului francez.

Alain Poher a rugat să 
se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, cele mai 
bune urări de sănătate, fe
ricire personală și succese 
în opera de propășire a 
României, de progres po
porului român, de care îl 
leagă o veche și fidelă 
prietenie.

Președintele Senatului 
francez a evocat cu deo
sebită plăcere întîlnirile și 
convorbirile sale cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
de la București și Paris, 
expnmînd calde și stator
nice sentimente de prețui
re față de personalitatea 
eminentă a șefului statu
lui român, față de demer
surile și activitatea sa ne

justificare pentru trecerea 
la escaladarea cursei înar
mărilor nucleare.

în acest spirit, pornind 
de la realitățile actuale, 
de la necesitatea stăvilirii 
cursului periculos al eve
nimentelor din Europa și 
din viața internațională 
și dînd expresie voinței 
de pace și colaborare a po
porului român, președinte
le Republicii Socialiste 
România. Nicolae 
Ceausescu, guvernul român 
consideră că în prezent se 
impune să se acționeze 
ferm în următoarele di
recții:

I. Oprirea lucrărilor de 
amplasare a noilor rache
te nucleare americane, sto
carea celor aduse pe con
tinentul european și stopa
rea aducerii de noi rachete 
în Europa de către S^UA 
In același timp. Uniunea 
Sovietică să anuleze sau să 
nu aplice contramăsurile 
anunțate. Pe această bază, 
să fie reluate tratativele de 
la Geneva, pentru a se a- 
junge la un acord care să 
asigure oprirea amplasării 
de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, reduce
rea și distrugerea celor e- 
xistente, pînă la eliberarea 
Europei de orice fel de 
arme nucleare, atit cu rază 
medie, cît și tactice.

II. Adoptarea de măsuri 
concrete și eficiente pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la înfăp
tuirea unui program efec
tiv de dezarmare, în pri
mul rînd nucleară, sub un 
control internațional efi
cient, care să asigure în
cetarea producției de arme 
nucleare și trecerea la re
ducerea treptată a stocu
rilor existente pînă la li
chidarea lor totală și in
terzicerea definitivă a tu
turor armelor nucleare, 
precum și a celorlalte 
arme de distrugere in 
masă.

obosită pentru securitate 
și pace în Europa și in 
lume.

Mulțumind călduros, vi
cepreședintele Consiliului 
de Stat a transmis din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănă
tate și fericire personală 
președintelui Senatului 
francez, Aiain Poher, de 
prosperitate poporului prie
ten francez.

în cursul întrevederii a 
avut loc un larg schimb 
de păreri privind unele 
probleme ale situației in
ternaționale actuale, în
deosebi asupra celor euro
pene.

★
Tovarășul Manea Mănes

cu s-a întilnit, de aseme
nea, cu Charles Hernu, mi
nistrul francez al apărării.

în cursul convorbirii au 
fost discutate probleme 
privind securitatea, coope
rarea și pacea în Europa 
și în lume. Au fost discu
tate, de asemenea, aspecte 
ale colaborării pe multi
ple planuri dintre România 
și Franța.

în acest sens, se impune 
dinamizarea lucrărilor Con
ferinței pentru dezarmare 
de la Geneva, pentru ajun
gerea la înțelegeri în pro
blemele înscrise pe ordi
nea sa de zi, definitiva
rea în cel mai scurt timp 
a programului global de 
dezarmare.

III. Trecerea la reduce
rea armamentelor clasice 
in cadrul unui proces sus
ținut de dezarmare, in
tr-o viziune de perspecti
vă, care să conducă in 
final la dezarmarea gene
rală și totală.

In acest sens. Români -, 
se pronunță pentru relua
rea negocierilor de ’.a Vie- 
na, care să convină cît 
mai curînd înțelegeri pri
vind reducerea trupelor și 
armamentelor din centrul 
Europei.

IV. înghețarea cheltuie
lilor militare și trecerea 
la reducerea lor, într-o 
primă etapă cu 10—15 la 
sută, în baza unor acorduri 
negociate, eficiente.

V. Crearea de zone de-' 
nuclearizate, prin înțele
geri între statele din regiu
nile respective, puterile nu
cleare angajîndu-se că nu 
vor folosi arma nucleară 
și în general forța împo
triva acestora.

VI. Adoptarea unor mă
suri eficiente care să con
ducă la creșterea încre
derii între state și întă
rirea securității interna
ționale.

Pentru realizarea aces
tora, România prezintă ur
mătoarele propuneri pri
vind măsurile care să fie 
examinate și adoptate la 
prima fază a conferinței.

1. — Renunțarea la ma
nevre militare multinațio
nale de-a lungul frontie
relor dintre state.

2. — Crearea de-a lungul 
frontierelor dintre state a 
unei zone de 50—100 km, 
în care să nu aibă loc ma
nevre, deplasări și concen
trări de forțe armate și 
armamente sau alarmarea 
unor unități importante 
ale acestora și în care să 
fie Jimitate forțele arma
te, armamentele și activi
tățile militare, ca un pas 
spre stabilirea de zone de
militarizate.

3. — Stabilirea de-a lun
gul frontierelor dintre ță
rile membre ale NA.T.O. 
și țările participante la 
Tratatul de la Varșovia a 
unui culoar liber de arme 
nucleare și alte arme de 
nimicire în masă și, în per
spectivă, de orice arma
mente și forțe militare, cu 
excepția forțelor de ordine 
și frontieră.

4. — Interzicerea efec
tuării de manevre sau de
plasări cu nave sau avioa
ne care au la bord arme 
nucleare de-a lungul fron
tierelor terestre și mari
time cu celelalte state pe 
o zonă de 50—100 km.

5. — Limitarea forțelor 
armate participante la ma
nevrele militare.

6. — Notificarea preala
bilă obligatorie a mane

vrelor mișcărilor milita
re de anvergură ale tru
pelor de uscat, aeriene și 
navale.

7. — Notificarea obliga
torie a alarmării forțelor 
armate naționale sau străi
ne aflate pe teritoriul unor 
state, sau a unor unități 
importante ale acestora.

8. — Stabilirea unui sis
tem de informare recipro
că și de consultări siste
matice în probleme privind 
securitatea statelor și a 
continentului european, de 
prevenire și rezolvare a 
situațiilor de criză.

9. — Convenirea de mă
suri pentru prevenirea u- 
nui conflict nuclear din 
eroare sau accident

10. — încheierea unui 
Tratat general european 
de nerecurgere la forță și 
la amenințarea cu forța, 
care să conțină prevederi 
și măsuri de natură să fa
că efectivă respectarea se
curității, integrității teri
toriale, independenței și 
suveranității naționale a 
fiecărui stat participant.

11. — Nedislqcarea de noi 
trupe, neamplasarea de noi 
baze militare pe teritoriile 
altor state în Europa și în
cetarea dezvoltării și mo
dernizării celor existente.

12. — înghețarea cheltu
ielilor militare ale statelor 
participante la Conferința 
de la Stockholm, la nive
lul anului 1984, pînă la 
încheierea unui acord de 
reducere a acestora.

13. — încurajarea și spri
jinirea eforturilor pentru 
crearea de zone ale cola
borării pașnice și bunei 
vecinătăți, fără arme nu
cleare în Balcani, Nordul 
Europei și alte părți ale 
continentului.

14. — Interzicerea pro
pagandei de război și în
curajarea, prin mijloacele 
de informare în masă, a 
încrederii reciproce dintre 
state, asigurarea dreptului 
la pace, viață, libertate și 
independență al popoare
lor.

15. — Conferința să in
formeze opinia publică, du
pă fiecare etapă a sa, a- 
supta progreselor obținu
te în negocierile pentru 
creșterea încrederii și secu
rității în Europa.

Prezentînd aceste propu
neri, în același timp, sîn- 
tem gata să examinăm în 
spirit constructiv propune
rile și considerentele ce
lorlalte state participante, 
orice sugestie de natură 
să ducă la realizarea man
datului Conferinței, la crea
rea unui climat de încre
dere și colaborare.

♦
Poziția României, con

cepția și considerentele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri 
de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Eu
ropa au fost prezentate în 
ședința plenară de vineri 
a Conferinței de la Stoc
kholm, de către ministrul 
român al afacerilor exter
ne, Ștefan Andrei, care 
participă la lucrări.

GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE 
GOSPODĂRIE COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ 

HUNEDOARA - DEVA

Str. V. I. Lenin, nr. 6

ORGANIZEAZĂ J
CURS DE PREGĂTIRE pentru instrumentiști 

fanfară, incepînd cu data de 1 februarie 1984.

Se primesc candidați în vîrstâ de 12-30 ani, 
avînd obligația ca dupâ absolvirea cursului 
sâ octiveze în fanfara unității.

De asemenea, mai recrutează instrumentiști 
care să participe la fanfara G.I.G.C.L. Hune
doara - Deva.

înscrieri și relații suplimentare la biroul 
administrativ, telefon 15852 și 11065.

ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII ARAD

str. Ocsko Terezia, nr. 86 
ÎNCADREAZĂ

0 Confecționeri mașinist!
Muncitoare necalificate, absolvente ale 
școlii generale în vederea calificării.

Informații suplimentare la biroul P.I.R. al 
I.C. Arad, telefon 35840, int. 136 și Oficiul for
ței de muncă Deva, telefon 15521 și 17048.

I ’

• Pierdut foaie de parcurs 
seria 466114, din 18 ianuarie 
1984, pentru ARO 243 O. AG 
026038, pe numele Moldovan 
Ioan. O declar nulă. (3682)

aniversari
publicitate

V I N Z A R I

• Vind apartament două ca
mere. Deva, Gojdu, bloc D 5, 
scara I, etajul IV, aparta
ment 14, orele 15—16. (3685)
• Vind apartament două ca

mere, cărămidă, gaze. Deva, 
Dacia, bloc 29, scara C, apar
tament 24. Informații la apar
tamentul 26. (3677)
• Vind casă, dependințe 

(grădină). Smtuhalm nr. 105. 
Informații la nr. 62. (3671)

• Vind urgent casă Dobra. 
Informații Dobra, strada Ho
rea nr. 14. (3638)
• Vind Dacia 1300, fabrica

ție 1980. Deva, strada 23 Au
gust nr. 228, zilnic orele 17— 
1». (3676)
• Vind mașină de tricotat 

„ Veritas 360“, dublu pat și sa
nie completă de schimb, cu 
ceas numărător. Timișoara, te
lefon 961/40142. (3672)

• Vind covor și carpete plu
șate Cisnădie, aragaz electric, 
mașâ extensibilă, filtre foto- 
color. Deva, telefon 17824. (3694)

• Vind abricht cu circular 
și motor monofazic. Simeria, 
Kogălniceanu 24. (3689)

• Vind masă televizor tip 
combină, paltin, nouă. Deva, 
telefon 12178. (3678)

SCHIMB DE LOCUINȚA
• Schimb apartament două .

camere, etajul I, gaze, ultra
central Deva, cu apartament 
trei camere. Telefon 20067 sau 
14224. (3688)

ÎNCHIRIERE

• Primesc două fete în gaz
dă. Deva, telefon 17749, poziție 
ultracentrală. (3683)

OFERTA DE SERVICIU

• Caut femeie pentru îngri
jit copii. Deva, telefon 11026, 
după orele 17. (3687)

PIERDERI

• Pierdut carnete de mem
bri ai C.A.R. pensionarilor 
Deva, pe numele Murguleț Ion 
și Murguleț Letiția. Le decla
răm nule. (3692)

• Colectivul oamenilor mun
cii de la I.C.S.M.A. Deva u- 
rează tovarășei SĂBĂU EL” 
NA, cu prilejul pensionă 
multă sănătate și viață înu 
Iun gată. (3691)

• Titi soț Cosmin fiu și Le- 
nuța fiică urează, soției și ma
mei MARIANA DRAGOMIR, 
din Călan, cu ocazia împlinirii 
frumoasei vîrste de 20 de ani, 
un călduros și sincer „La 
mulți ani !“. (3654)

COMEMORĂRI

• La un an de la stingerea 
DANEI noastre scumpe, mul
țumim celor care n-au uitat-o, 
făcînd ca prietenia să învin
gă moartea. Mihăiță și Dai>

(3667F
• S-a scurs un an de cînd 

scumpa noastră dr. DANA 
FETCU-HERBAN, medic, â 
trecut fulgerător în neființă, 
la numai 26 de ani.

Comemorarea, duminică, la 
cimitirul din Zlaști. Familia. 

(3666)

• . Cu sufletele îndolia
te, mămica, tăticul, copiii, 
mătușile, unchiul și buni
cile anunțăm că a trecut 
un an de la groaznica și 
nedreapta despărțire de 
scumpa și drăgălașa noas
tră TAMȘA MARIANA, în 
vîrstă de 27 ani. Rugăm 
pe cei care au iubit-o și 
sint alături de noi să ia 
parte la comemorarea ce 
va avea loc duminică, o- 
rele 13, în Deva, strada A- 
vram Ian cu.

DECES

• Colectivul de oameni 
ai muncii din cadrul în
treprinderii electrocentrale 
Deva-Mintia este alături 
de director, ing. Rusan Ie- 
ronim, în greaua durere 
pricinuită prin pierderea 
mamei sale

RUSAN LUCREȚIA.
Sincere condoleanțe fa

miliei. (3696)
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